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Vážení spoluobčané,
červen přinesl řadu tradičních kulturně-

společenských a sportovních akcí. Připomenu 
týden divadel pro děti, XXII. ročník automobilových 
závodů známých jako rallye mezi vinohrady nebo 
cyklistické putování Krajem André. Sice padaly 
teplotní rekordy, závodníci, cyklisté či návštěvníci ale 
vypadali spokojeně. Žáci a studenti připravovali svá 
vystoupení na školní akademie, které předznamenaly 
blížící se dvouměsíční prázdniny. V první půli června 
bylo otevřeno letní koupaliště a zároveň s ním 
workoutové hřiště. Mimořádnému zájmu se těšily 
oba naše koncerty v rámci festivalu Concentus 
Moraviae. Letos se téměř všechny koncerty konaly 
v komorním duchu. Jak by také ne, dramaturgové 
zvolili téma Shakespeare, Beethoven a česká 
kvartetní tradice. 23. června vystoupila Hustopečská 
chasa spolu s cimbálovou muzikou a zpěvákem Jožkou Šmukařem v Praze ve Valdštejnské zahradě 
v rámci Kulturního léta v Senátu s hodinovým programem. Stovky diváků se tak prostřednictvím písní 
a tanců měly možnost seznámit s moravským folklorem.

Co podstatného se dále událo? Získali jsme dotaci na projekty Křížový vrch má co nabídnout a na 
vybudování bezbariérového chodníku od ZŠ Nádražní. Výtečná zpráva nám přišla z Ředitelství silnic 
a dálnic, ve které nám sdělují, že pravděpodobně v roce 2017 dojde k rekonstrukci protihlukové dálniční 
stěny. Intenzivně se pracuje na strategickém dokumentu, který určí vývoj města v různých oblastech 
s výhledem do roku 2022. Jako jeden z podkladů nám poslouží dotazníky, které řada z vás vyplnila. 
Děkujeme. Známe již dodavatele a zhotovitele investic, které se připravovaly již od podzimu loňského 
roku. Na hřišti ZŠ Komenského bude instalována nafukovací sportovní hala a brzy již začnou práce na 
jednotlivých fázích protipovodňových opatření tak, aby byly plně funkční do konce března 2017.

Menšímu zájmu se těšila veřejná prezentace Změny č. 1 Územního plánu, zato setkání s občany 
některých ulic, kdy se řeší doprava, parkování apod. jsou hojně navštěvovaná. Naposledy se to týkalo 
obyvatel ulice Dvořákova.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych na tomto místě - jistě i vašim jménem -  poděkovat panu děkanovi Pavlu Kafkovi za 7 let 

služby v naší farnosti. Velice si vážím jeho přístupu k životu, k lidem bez rozdílu vyznání, toho, jak se 
zapojoval do veřejného života města, farnosti a celého mikroregionu Hustopečsko. Přeji mu na novém 
působišti klid, spokojenost a naplnění představ. Pane děkane, ještě jednou dík.

Vážení spoluobčané,
blíží se doba prázdnin a zaslouženého odpočinku. Užijte si letní pohodu a sluníčko. Dovolte, abych 

vás pozvala na výstavu díla hustopečského rodáka, malíře Jana Obšila, která bude k vidění celé 
prázdniny. Připomínám, že jeho nástěnnou malbu máme v obřadní síni. Na viděnou na hustopečských 
hodech (12. - 13. srpna) a na nominační výstavě vín Velkopavlovické podoblasti (27. 8.) spojené se 
zarážením hory v podání Hustopečské chasy.

Hana Potměšilová,
starostka města
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Z MĚSTA

Zastupitelé jednali na svém XIV. zasedání 
o navýšení příspěvku na pořízení nafukovací 
haly, o spolufi nancování rekonstrukce 
fotbalových kabin nebo o případné koupi 
domu po umělecké tiskařce Věře Nohelové.

Jedná se o koupi domu po paní Nohelové
V úvodním sdělení zmínila starostka města 

Hana Potměšilová jednání s dědičkami domu 
po umělecké tiskařce Věře Nohelové. Dědičky 
si za dům řekly o částku 9 a půl milionu 
korun. „Jednání budou pokračovat. O koupi 
domu budeme hlasovat možná příště. Měli 
bychom teď ještě zvážit, zda převezmeme 
znalecký posudek nynějších majitelek, 
nebo si necháme vypracovat svůj,“ sdělila 
Potměšilová.

Lengála nahradí Proschek. Nastoupí už v 
pondělí

Zastupitelé také řešili výměnu na pozici 
ředitele Sportovního zařízení města 
Hustopeče. Martina Lengála nahradil od 
pondělí 20. června Aleš Proschek. Do funkce 
se vrátil po několika měsících. „Pana Lengála 
bychom odvolali, i kdyby se pan Proschek 
nevracel. Byli jsem připraveni vypsat 
v červenci nové výběrové řízení,“ zmínila 

starostka. Aleš Proschek však do funkce 
nastoupil bez výběrového řízení. „Podle 
zákona být vypsáno nemusí. Je to sice u 
nás zvykem, ale s panem Proschkem jsme 
byli spokojení, a proto se 20. června vrátil,“ 
doplnila Potměšilová.

Jedná se o veřejných toaletách na 
autobusovém nádraží

Vedení města jedná o vybudování 
veřejných záchodů na autobusovém nádraží. 
„Společnost Bors nechá zpracovat studii. 
Pokud se pak toalety opravdu vybudují, 
domluvili jsme se, že město zajistí provoz 
záchodů,“ přiblížila starostka.

Ulice Dvořákova bude jednosměrná
Ulice Dvořákova se změní v nejbližší době 

na jednosměrku. Přesně na jeden rok. 
„Rozhodli si o tomto řešení sami obyvatelé 
ulice na doporučení dopravních expertů. Po 
roce se s občany znovu sejdeme a uvidíme,“ 
dodala Potměšilová.

Město přispěje na rekonstrukci 
fotbalových kabin

Zastupitelé schválili jednorázovou 
dotaci fotbalovému klubu Hustopeče na 

rekonstrukci ústředního vytápění a ohřev 
teplé vody. „Fotbalisté si vyřídili dotaci ve 
výši 150 tisíc korun od kraje, ale oprava 
bude stát 400 tisíc,“ vysvětlil místostarosta 
města Bořivoj Švásta. „Stávající stav 
v kabinách není vhodný,“ podotkl zastupitel 
a předseda sportovní komise Petr Fridrich. 
„Je to investice do majetku města, tak není 
co řešit,“ dodal zastupitel Kamil Konečný.

Nafukovací hala bude stát přes tři miliony
Zastupitelé schválili zvýšení příspěvku na 

pořízení nafukovací haly o 400 tisíc korun. 
Celková částka se tak vyšplhá na 3 miliony 
100 tisíc korun. Finanční výbor ale doporučil 
prověřit dodavatele a zatím s ním neuzavírat 
smlouvu. „Zdá se nám podezřelý,“ podotkl 
předseda fi nančního výboru Miroslav 
Patloka.

O dotace a dary se může žádat dvakrát do 
roka

Zastupitelé schválili zásady pro poskytování 
darů a dotací. Spolky, sdružení či sportovní 
kluby o ně budou moci žádat město ve dvou 
kolech. Uzávěrky pro podání žádostí jsou 
30. června a 30. listopadu.

-jal-

Zastupitelé navýšili příspěvek na nafukovací halu

Radní na schůzích 31. května a 14. června 
jednali o zelených projektech, rozšíření 
lesoparku na Křížovém kopci i o rekonstrukci 
DDM Pavučina. 

Bude se tvořit projekt na opravu Pavučiny
Radní vybrali projektanta, který se 

bude zabývat novou podobou Domu dětí 
a mládeže Pavučina. „Projektování bude 
trvat minimálně půl roku. Během té doby 
bychom se chtěli podívat po nějaké dotaci. 
Doufáme, že se objeví vhodná dotační výzva,“ 
doplnil místostarosta města Hustopeče 
Bořivoj Švásta.

Lesopark na Křížovém kopci by se mohl 
rozšířit. Pracuje se na projektu

Dalšího projektanta pak radní zvolili 
pro krajinářskou úpravu Křížového vrchu. 
V lesopark by se mělo proměnit pole nad 
amfi teátrem. 

„Naplánováno tam je přírodní dětské 
hřiště, dubová alej tematicky ve tvaru kříže, 
hnízdiště pro vlhy a břehule, částečně tam 
zůstane i vinohrad. Mělo by vzniknout takové 
arboretum místních dřevin,“ popsal Švásta. 

Na hřbitově přibude kohoutek s užitkovou 
vodou

Nyní je na městském hřbitově pouze jedna 
studna s užitkovou vodou a to v katolické 
části hřbitova. „Lidé tak mnohdy musí 

nosit plné konve celkem velké vzdálenosti,“ 
podotkl místostarosta města Hustopeče

Bořivoj Švásta. Radní proto odsouhlasili, že 
vodovodní kohoutek přibude v urnovém háji.

Bude se tvořit projektová dokumentace na 
zelené projekty

Ze schůze rady vzešlo také vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovení projektové 

dokumentace k zeleným projektům. 
Revitalizace zeleně by se měla uskutečnit 
v lokalitách Nad Úvozem, Křížový kopec, 
Terasy, Kabely a Kouty. „Tato fáze zelených 
projektů by měla spojovat Hustopeče, 
Šakvice, Popice i oblast směrem na 
Starovičky. Jejich rozloha bude pokrývat 
zhruba 10 hektarů,“ přiblížil Švásta.          -jal- 

Plánuje se rozšíření lesoparku na Křížovém vrchu
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Povzbuzující informace přišla z Ředitelství 
silnic a dálnic ohledně rekonstrukce 
a modernizace protihlukové stěny. Na 
základě podnětu města Hustopeče a petice 
občanů byla naše žádost projednána 
a bylo jí vyhověno. Pokud vše proběhne 
bez komplikací, mohla by se rekonstrukce 
realizovat v průběhu roku 2017.

Děkujeme Ince Florusové za její zapálení, 

se kterým se ujala vzniku a realizaci petice, 
děkujeme radnímu pro dopravu Ríšovi 
Homolovi za aktivní spoluúčast, děkujeme 
všem dalším pomocníkům a také vám, 
občanům města, kteří jste svým podpisem na 
petici pomohli prosadit dobrou a potřebnou 
věc.

Hana Potměšilová a Bořivoj Švásta, 
starostka a místostarosta města Hustopeče

Podpisy na petici pomohly

Zaplavená křižovatka u HB klubu nebo 
sesuvy půdy na Starém vrchu. Hustopeče 
trápí přívalové lokální srážky, které způsobují 
škody. Právě kvůli nim město spadá do 
záplavového území. Nyní se podařila získat 
dotace na protipovodňová opatření. 

„Projekt na protipovodňová opatření 
města Hustopeče byl podán na konci roku 
2015, čekali jsme pět měsíců a dozvěděli 
jsme se, že žádost byla úspěšná. Dokonce 
náš projekt získal nejvíce bodů ze všech 
ostatních. Celkové výdaje činí asi 4,4 
milionu a spoluúčast města bude ve výši 30 
procent, což je necelých 1,4 milionu korun. 
Zbytek půjde z dotace z programu životního 
prostředí,“ vypočítala projektová manažerka 
města Eva Bohutínská.

„Název protipovodňová opatření říká, že 
se bude jednat o několik dílčích záležitostí, 
které se budou týkat nejen města Hustopeče, 
ale celého správní obvodu, našeho ORP, to 

znamená dalších 28 obcí,“ uvedla starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. 

První částí projektu je zdigitalizování 
povodňového plánu, který nyní existuje 
pouze v papírové podobě, a jeho zavedení do 
centrálního systému. 

„Dalším dílčím krokem, který tento projekt 
zahrnuje, je varovný systém. To znamená 
hlásiče, které by informovaly občany 
o blížícím se nebezpečí. V Hustopečích je nyní 
tento systém zajištěn rotačními sirénami. Ty 
budou vyměněny za dvě moderní digitální 
sirény, které budou umístěny U Větrolamu 
na jednom z bytových domů a na hasičské 
zbrojnici,“ informovala Potměšilová. 

Součástí varovného systému bude i obecní 
rozhlas. V Hustopečích byl zrušen na začátku 
90. let kvůli špatnému technickému stavu 
a nahradila ho kabelová televize. Tu však 
nemají zdaleka všichni. Nyní se tak rozhlas 
na sloupech veřejného osvětlení nebo na 

sloupech nízkého napětí objeví znovu. 
„V projektu je počítáno asi s 250 

reproduktory, které nebudou umístěny 
pouze přímo v Hustopečích, ale bude pokryto 
i nádraží v Šakvicích a Herbenova farma,“ 
zmínila starostka. 

Rozhlas bude víceúčelový. Nebude sloužit 
jen k varování, ale i k různým informačním 
hlášením. Centrála bude umístěna v budově 
radnice. 

Projekt na protipovodňová opatření 
v Hustopečích má ještě čtvrtou část. 
„Hustopeče ani blízké okolí nemají žádnou 
srážkoměrnou stanici. Nejbližší je ve Velkých 
Pavlovicích, v Boleradicích a v Dolních 
Věstonicích. U nás bude srážkoměrná stanice 
umístěna na střeše sportovní haly,“ řekla 
Potměšilová. 

Realizace projektu bude zahájena letos 
v srpnu. Hotovo by mělo být v březnu 2017.

-jal-

Vyšla dotace na protipovodňová opatření

Dotační období 2014 – 2020 sice probíhá, ale 
dotační výzvy na sebe nechaly dlouho čekat. 
První pro naše město zajímavé se objevily až 
ve druhé polovině roku 2015. Dovolila jsem si 
shrnout ty nejdůležitější projekty, které jsme 
již podali nebo je připravujeme.
• Dům dětí a mládeže Pavučina. Bylo 

dokončeno výběrové řízení na projektanta 
rekonstrukce a rozšíření Domu dětí a mládeže 
Pavučina. 

• Přestavba kina. Po měsících 
připomínkování a doplňování studie 
přestavby kina na multifunkční centrum, 
vznikla její defi nitivní podoba. Proto jsme 
mohli vypsat výběrové řízení na zpracování 
projektové dokumentace. Vybraný uchazeč 
bude na práci potřebovat asi půl roku. 

• „Zelené projekty“. Na základě studie bylo 
zadáno zpracování projektové dokumentace 
krajinářských úprav Křížového kopce. Na poli 
za amfi teátrem by měl vzniknout lesopark 
s dubovou alejí ve tvaru kříže nebo přírodní 
hřiště, ale i další prvky. Projekt Křížový vrch 
má co nabídnout má „zelenou“. Dotaci 
168.207,- Kč (50%) jsme získali z MMR. 

• Protipovodňová opatření města 

Hustopeče z operačního programu Životní 
prostředí. Známe již vítěze realizace projektu. 
Po podpisu smlouvy se začne s pracemi. 

• Bezbariérový chodník. Ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury přišla informace 
o schválení žádosti na bezbariérový chodník 
od ZŠ Nádražní směrem k fi nančnímu 
úřadu. Jedná se o 85% dotaci v hodnotě 
1.594.000 korun. Zbylých 15% budeme hradit 
z rozpočtu města.

• Workoutové hřiště na koupališti. Na 
tuto akci jsme získali dotaci 200 000,- Kč 
z JMK. S úpravou povrchu, instalací podlahy, 
cvičících prvků i laviček a odpadkového koše 
nás tento projekt stál 236.000,- Kč.

• Nafukovací hala na ZŠ Komenského. 
V říjnu 2015 jsme na jednání městského 
zastupitelstva schválili pořízení nafukovací 
haly s tím, že pokud nebude realizována 
v roce 2015, budou peníze převedeny do 
rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k možnosti 
získat příspěvek z ministerstva školství 
jsme realizaci odložili. Zažádali jsme 
o příspěvek, dotace bohužel nevyšla, proto 
budeme realizovat z vlastního rozpočtu. Při 
projektování vyplynula nutnost stavebních 

úprav, které navýšily rozpočet o 400 tisíc. 
Nafukovací hala bude stát celkem cca 
3.100.000 Kč.

• Prodloužení cyklostezky Starovice 
– Hustopeče. Plánujeme navázání na 
cyklostezku od velkoobchodu k ZŠ Nádražní. 
Pro možnou realizaci tohoto projektu 
byla nejzávažnější jednání se soukromými 
vlastníky pozemků v trase cyklostezky tak, 
abychom stihli vyřídit všechny potřebné 
administrativní kroky. 

• Odstavná parkoviště. Důležitý moment 
pro tento projekt nastal, když jsme začali 
jednat o modernizaci a elektrizaci trati 
Hustopeče – Šakvice a získali jsme informace 
o výzvě č.24, kterou vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a která mj. řeší výstavbu 
parkovišť do 150 m od nádraží. Již v loňském 
roce jsme informovali o plánu vystavět 
odstavná parkoviště na ul. Bratislavská 
a Nádražní, takže jsme vytipovali další možná 
místa a začal velmi intenzivní maraton 
událostí nutných k tomu, abychom mohli 
o dotaci zažádat. Ještě nejsme s během 
u konce, ale věříme, že dorazíme přes 
překážky do cíle. Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč. 

Na dotační příležitosti je třeba být připravený

(pokračování na str 4.)
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V rámci zpracování Programu rozvoje 
města Hustopeče na období 2016-2022 bylo 
v květnu 2016 provedeno dotazníkové šetření 
zaměřené na obyvatele města a podnikatelské 
subjekty, které bude zohledněno při 
zpracování tohoto strategického dokumentu. 

Dotazník určený obyvatelům Hustopečí 
obsahoval celkem 20 otázek, z toho 
posledních 7 otázek se zaměřovalo na 
demografi cké a sociální údaje respondentů. 
Začátek dotazníku se zaměřil na spokojenost 
s životem ve městě obecně i ve vybraných 
oblastech (např. vzdělávací zařízení, 
vybavenost města apod.) a na preferované 
zdroje informací. Následoval blok hodnotící 
rozvojové projekty města s možností vlastních 
návrhů a priority z hlediska rozdělování 
městských fi nančních prostředků. Na konci 
byl dán prostor pro další náměty.

Více než polovina obyvatel je s životem 
v Hustopečích spíše a velmi spokojena (94 
%), pouze 6 % je spíše a velmi nespokojeno. 
Jako největší přednost vnímají občané klidný 
život (68 %), kulturní a společenský život 
(43%) a dostupnost sociálních služeb (40 %).

Z hodnocení jednotlivých oblastí byla 
kladně hodnocena činnost Centra volného 

času, nabídka kulturních aktivit, činnost 
městské knihovny, provoz sběrného dvora, 
dětská hřiště, sběrná místa, provoz MěÚ 
a zdravotnická záchranná služba. Negativně 
byly naopak hodnoceny dostupnost 
parkovacích míst, dopravní spojení (Brno), 
provoz na komunikacích, cyklostezky 
a chodníky. 

Nejvíce informací získávají občané 
z Hustopečských listů a internetových 
stránek města. Kdyby měli občané možnost 
rozhodnout o využití obecních fi nančních 
prostředků, tak by přednostně měly být 
využity na rekonstrukci místních komunikací, 
péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci 
a modernizaci centra volného času 
(Pavučiny).

Dle otevřených otázek občanům ve městě 
nejvíce chybí služby sociálního charakteru 
(bydlení pro seniory, služby pro seniory), 
které byly nejvíce zmiňovány.  Mezi častými 
odpověďmi bylo dále lepší dopravní spojení 
s Brnem, dětská pohotovost, odborní lékaři, 
klubová scéna pro mladé, outdoorové 
aktivity. Mezi problémy, které by se měly 
přednostně řešit, byla doprava ve městě, 
Křížový vrch, odpovídající zařízení pro děti 

a mládež, parkování, cyklostezky, vodovod 
na hřbitově, silniční provoz, hlučnost dálnice, 
náměstí, bytová výstavba (pro mladé), 
stavební parcely, práce městské policie 
a webové stránky města.

Vyhodnocení dotazníků jak od občanů 
i podnikatelů a nezkrácené odpovědi od 
občanů jsou uveřejněny na webových 
stránkách města v sekci Projekty města 
(PRM). 

Dne 15.6.2016 proběhlo slosování 
dotazníků a byli odměněni tito výherci:
1. a 2. cena (permanentka na letní 
koupaliště) – Pekařství Taranzová, S. 
Lipnická
3. a 4. cena (dárkový balíček) – J. Vorlová, 
cpetr
5. a 6. cena (2 vstupenky na divadelní festival 
Pod širým nebem) – Cabal, L. Pláteníková
7. cena (městské víno)-  Machová
8. a 9. cena (poukaz na vstup pro 2 osoby na 
letní kino dle vlastního výběru) – Stavosur 
s.r.o., V. Fialová
10. cena (deštník) – A. Knapová

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků.
Ing. Eva Bohutínská, projektový manažer

Dotazníky odhalily, že občany v Hustopečích trápí doprava

I kdyby nám žádost nebyla schválena, 
realizovali bychom alespoň část parkovišť, 
abychom „ulevili“ dopravní zátěži centra 
města.

• Rozšíření sběrného dvora. Přestože jsme 
o dotaci požádali v řádném termínu již na 
sklonku loňského roku a splnili jsme všechny 

podmínky pro hodnocení, stále se čeká na 
rozhodnutí hodnotící komise.

• Program mobility Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany. Město 
Hustopeče podalo v květnu letošního roku 
záměr na bezbariérovou trasu v rámci 
Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny. Pokud bude záměr schválen, 
může město v následujícím roce žádat 
o dotaci na realizaci bezbariérové trasy na 
ulici Sv. Čecha, Tábory, Žižkova a Hybešova 
(celkové náklady 4 mil. Kč, dotace ze SFDI 
85%) a realizaci bezbariérových úprav 
v budově ZŠ Komenského (6,5 mil. Kč, dotace 
z MŠMT 50 %).       Hana Potměšilová, starostka

Co je to Family Point? Je to místo, kde 
můžete v důstojném a přátelském prostředí 
pečovat o děti, ale také získat kontakty 
na organizace poskytující poradenství 
v obtížných životních situacích.  Služba 
FAMILY POINT místo pro rodinu® vznikla 
v roce 2009 ve spolupráci Centra pro rodinu 
a sociální péči a Magistrátu města Brna. 
Od roku 2010 podporuje zakládání Family 
Pointů také Krajský úřad Jihomoravského 
kraje. Hlavním cílem služby je zkvalitňování 
životních podmínek rodin. V současnosti je 
otevřeno sedm kontaktních Family Pointů 
a přes padesát základních Family Pointů 
v Brně, Jihomoravském kraji, na Vysočině 
a ve Zlínském a Jihočeském kraji.

V kontaktním Family Pointu se můžete 
obrátit na pracovnici, která zprostředkovává 
poradenství pro řešení vztahových, 
výchovných a sociálních problémů. Základní 
Family Pointy (bez přítomnosti kontaktní 
pracovnice) vznikají na úřadech obcí, 
v knihovnách, ve střediscích volného času, 
mateřských centrech a podobně. Mezi 
základní vybavení každého Family Pointu 
patří přebalovací pult, místo na kojení 
a letáky s informacemi pro rodiny. K dispozici 

obvykle bývá také mikrovlnná trouba pro 
ohřátí dětské stravy a počítač s internetem. Na 
každém Family Pointu najdete také návštěvní 
knihu, do které můžete zapsat připomínky 
a podněty směrem k provozovateli služby. 

Na Family Pointu mohou rodiče a prarodiče 
nejenom pečovat o dítě, ale také zastavit 
se a odpočinout si při návštěvě města či 
úřadu. Pro děti jsou připraveny hračky a na 
některých Family Pointech také dětské knihy 
a časopisy. Mnohé rodiny využívají Family 
Point také jako místo pro setkání a např. 
předání dítěte mezi rodinnými příslušníky 
v průběhu dne.

Family Point je místo, které můžete zabydlet 
a využít pro příjemnější čas s rodinou ve 
veřejném prostoru.

Provozní doba jednotlivých Family Pointů 
závisí na možnostech zařízení, které službu 
provozuje. V našem městě se Family Point 
nachází v budově Staré pošty a jeho provozní 

doba je totožná s úředními hodinami. 
 Ke službě patří také webové 

stránky www.familypoint.cz, které přinášejí 
souhrnně informace o službě a přehled všech 
Family Pointů v České republice. Pro rodiny 
z Brna a okolí zpracovává brněnský kontaktní 
Family Point stránky  www.brno.familypoint.
cz, které nabízejí tipy na volnočasové aktivity 
v Brně a celém Jihomoravském kraji, ale 
také kontakty na prověřené pomáhající 
organizace. Prostřednictvím tohoto webu 
lze také požádat o zasílání elektronického 
newsletteru, který každých 14 dní přináší 
výběr tipů a akcí z webových stránek. Služba 
Family Point má také svůj facebookový 
profi l Family Point – místo pro rodinu. 
Více informací o Family Pointu obdržíte na 
podatelně Staré pošty. 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru MěÚ 
Hustopeče

Služba Family Point je pro širokou veřejnost
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Koupaliště a workoutové hřiště přivítalo 
v neděli 12. června první návštěvníky. 
Ofi ciální otevření letních bazénů se spojilo 
se zahájením provozu venkovní posilovny.

I když se slunce schovávalo za mraky 
a počasí rozhodně nebylo tropické, letní 
koupaliště hlásí od neděle 12. června 
otevřeno. Ofi ciálního zahájení sezóny se 
zúčastnilo pár desítek návštěvníků a našli 

se i otužilci, kteří se nebáli vyzkoušet vodu. 
Hlavně děti. Využily i tobogán a skluzavku.

„Je to mrazák. Studená. Ledová,“ tak 
zhodnotili vodu malí plavci.

Na programu bylo při slavnostním otevření 
i vystoupení akvabel z oddílu Tesla Brno, 
cvičení v trávě pod dohledem instruktorů 
z oblasti zdravého životního stylu nebo 
vystoupení klauna. Děti také dostaly 

zmrzlinu zdarma, mohly využít skákací hrad, 
trampolínu nebo si zajezdit na koních.

Při cestě na koupaliště láká venkovní 
posilovna

Ve stejný den, v neděli 12. června, se také 
otvíralo workoutové hřiště před krytým 
bazénem. Ve venkovní posilovně se na 
betonové ploše se speciální dopadovou 
gumou nachází klec s hrazdami, kruhy, 
bradly a ribstoly a další tři posilovací stroje, 
vhodné pro všechny věkové kategorie, jsou 
umístěny v okolním trávníku. 

„Je to zábava,“ zhodnotila cvičení na nových 
strojích Kristýna Bystřická z Hustopečí, která 
je vyzkoušela při cestě na letní koupaliště. 

Akci workoutové hřiště rozjel zhruba před 
tři čtvrtě rokem radní Richard Homola. 
Na vybudování venkovní posilovny se 
podařila získat dotaci 200 tisíc korun 
z Jihomoravského kraje. Dalších dvě stě tisíc 
doplatilo město.                                                        -jal- 
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 I když počasí nepřálo, pár otužilců se vodu 
odvážilo vyzkoušet. 
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Koupaliště i workoutové hřiště hlásí otevřeno

Workoutové hřiště nabízí posilovací stroje 
pro všechny věkové kategorie.

OTEVÍRACÍ DOBA
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ (červenec - srpen)

Neděle - Čtvrtek 09:00 - 20:00 
Pátek - Sobota 09:00 - 20.00 (21.00)

Při nepříznivém počasí si dovolujeme uzavřít 
areál letního koupaliště (déšť, bouřka, 
teplota cca do 22 °C) a jako náhrada bude 
otevřen krytý bazén.

CENÍK VSTUPNÉHO (ČERVENEC - SRPEN)
Vstup je přes pokladnu. Tobogán a Skluzavka jsou zahrnuty v ceně vstupného.
Příchod do areálu koupaliště

 dospělí senioři děti od 6-15 let děti do 6 let
09:00 - 20:00 (21.00)hodin 70,- 50,- 50,- 10,- 
16:00 - 20:00 (21.00)hodin 60,-   50,- 10,-
18:00 - 20:00 (21:00)hodin 40,- 40,- 30,- 10,-

KLASICKÉ PERMANENTKY
Permanentka na 10 vstupů (dospělí) 
 500,- Kč
Permanentka na 10 vstupů (děti do 15 let) 
 350,- Kč
Permanentka na ranní plavání (pracovní 
dny po-pá  6:00 - 7:00) 520,-Kč/20vstupů
Jednorázová vstupenka na ranní 
plavání (pracovní dny po-pá  6:00 - 7:00)
 30,- Kč/osobu
Vstup pro držitele průkazu ZTP  ZDARMA

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci
Sportovního zařízení města Hustopeče.

Už podruhé pomáhali zaměstnanci 
hustopečské fi rmy Norma Group se 
zvelebováním města. Několik desítek 
dobrovolníků ve čtvrtek 9. června po poledni 
pracovalo u Domu dětí a mládeže Pavučina 
a na hřišti v Lipové ulici. 

Na Pavučině natírali prolézačky a stáje, na 
Lipovce ještě navíc dřevěné bednění okolo 
sportovního hřiště a zabudovali do země také 
pružinovou houpačku. 

Pro zaměstnance společnosti je takzvaný 
„Help day“ formou teambuildingu 
i způsobem, jak pomoci městu a obohatit 
veřejný prostor. 

Vloni se akce konala poprvé. To dobrovolníci 
uklízeli v okolí tůní v nivě Štinkovky. Letos se 

do práce zapojil zhruba dvojnásobný počet 
lidí, účast je dobrovolná. Místním dokonce 
pomáhal i jeden kolega ze Švédska a jeden 
z Číny.                                                                       -jal-

Zaměstnanci hustopečské fi rmy natírali prolézačky na hřištích

Poděkování
■ Pracovníci a chovatelé Centra volného času 
Hustopeče děkují zaměstnancům fi rmy Norma 
group za pomocnou ruku při obnově nátěru 
stájí, průlezek, klubovny i skladovacích prostor 
v areálu CVČ Pavučina. 

Petr Fridrich, ředitel CVČ Pavučina

■ Město Hustopeče děkuje za pomoc na hřišti 
Lipová.                                                   Ivan Chrastina, 

vedoucí Městských služeb Hustopeče

Možnost platby stravenkami:
EDENRED - TICKET - sport&kultura, TICKET - Multi, SODEXO PASS - Benefi t, pro držitele karty 
PALAVA-CARD a SPHERE CARD sleva 10%.

CENÍK PŮJČOVNY
 cena na 1 den/Kč + vratná záloha v Kč

Uzamykatelná skříňka 30,- 0,-
Lehátko 30,- 0,-
Beach volejbal (kurt + míč) 100,-Kč/h 0,-   
Pétanque koule 100,-Kč/2 h
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Zahradní slavností s bohatým občerstvením, 
s vystoupeními dětí z mateřské školy 
U Rybiček a žáků základní umělecké školy 
i výstavou fotografi í Hany Stokláskové – tak 
oslavili obyvatelé Penzionu pro důchodce 
v Žižkově ulici dvacáté narozeniny svého 
bydlení. Přesně se sice konaly už v zimě, 
s oslavou se však čekalo na teplejší počasí. 
Připadla tak na čtvrtek 2. června.

„Za těch dvacet roků jsem tady spokojená, 
nic mi nechybí. Mám tu kamarádky, jsme 
všichni pohromadě,“ pochvalovala si 
obyvatelka Penzionu Marta Šopová. 

„Přistěhovala jsem se sem před dvěma roky, 
protože jsem byla sama na domě a musela 

jsem se o všechno starat. A to už v našem 
věku nejde,“ dodala Ludmila Fejerová. 

Penzion pro důchodce byl dokončen tři dny 
před Vánoci roku 1995. Ve starostovském 
křesle tehdy seděl Rudolf Poslušný. 
V letech, kdy se projekt připravoval, byl 
místostarostou.

„Byla to náhoda. Dostali jsme se k informaci, 
že existují dotace na tahle zařízení, a protože 
jsme věděli, že něco takového v Hustopečích 
chybí, sehnali jsme podklady, projednali 
jsme je v radě a dokonce zjistili, že se dá 
sehnat stoprocentní dotace. Tak jsme podali 
žádost,“ zavzpomínal Poslušný. 

V roce 1993 byla žádost kladně vyřízena 

a město získalo na výstavbu 45 milionů korun. 
„Příprava ale byla složitější. Bylo nutné 

vykoupit celý řádek rodinných domů. To se 
podařilo během roku,“ zmínil bývalý starosta, 
který stál v čele města v letech 1994 až 1998. 
Penzionu pro důchodce musel ustoupit i jeho 
rodný dům. Přesto tehdejšího rozhodnutí 
nelituje.

„Líbí se mi dodnes. Jsem rád, že se nám 
stavba podařila. Hustopeče tenkrát dost 
předběhly dobu a myslím, že můžeme být 
pyšní, že jsme se do toho odvážili jít. Akorát 
mě mrzí jedna věc. Rodinných domků jsme 
vykoupili víc a počítali jsme, že se k Penzionu 
přistaví ještě dům následné péče. K tomu 
se zatím ještě nedospělo a proluka je pořád 
prázdná,“ podotkl Poslušný. 

První obyvatelé se do Penzionu nastěhovali 
v únoru roku 1996. Ze začátku však poptávka 
byla slabá, lidé byli nedůvěřiví. Dnes je 
situace přesně opačná.

„Je obrovský zájem. Teď momentálně 
bychom naplnili ještě jednu takovou budovu. 
Většinou k nám přicházejí lidé, kteří se starají 
o velký dům nebo bydlí v nějakém bariérovém 
prostředí,“ uvedl vedoucí Sociálního odboru 
MěÚ Hustopeče Tomáš Laz. 

Za dvacet let se na Penzionu vystřídalo 
okolo 150 obyvatel. K dispozici má 62 jedno 
nebo dvoupokojových bytů. V současné 
době je obývá 70 lidí. Na Penzionu sídlí 
i pečovatelská služba, obyvatelé však musí 
být soběstační. Pečovatelky pomáhají 
s nákupy, rozvozem obědů nebo například 
s koupelí. A to nejen lidem přímo v domě, ale 
i v terénu.                                                                     -jal-

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004

Penzion pro důchodce stojí už dvacet let. Obyvatelé slavili
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Narozeniny svého bydlení si připomněli senioři zahradní slavností.

Děkujeme za zorganizování oslav 20 let 
penzionu

Dne 2.6.2016 se v areálu Penzionu pro 
seniory konala Zahradní slavnost u příležitosti 
20. výročí otevření tohoto zařízení. Ráda bych 
touto cestou poděkovala vedení Penzionu 
a všem zaměstnancům, kteří vynaložili 
nemalé úsilí při organizaci a přípravách této 
velmi zdařilé akce. 

       Starostí s přípravami prostor, zajištěním 
programu i občerstvení měli opravdu nad 
hlavu. Před samotným vybudováním zázemí 
pro diváky i účinkující bylo třeba rozvrhnout 
co kde rozmístit, odhadnout jak nejlépe 
využít daného prostoru. A tak bylo možno v 
časovém předstihu před akcí sledovat pana 
vedoucího se zaměstnankyněmi, jak prochází 
areál a diskutují, co kde bude nejvhodnější 
zbudovat. 

V den konání akce to od rána v areálu 
Penzionu vypadalo jako v mraveništi. 
Výsledkem úsilí všech bylo zřízení příjemného 

posezení pod stanem, který chránil před 
sluníčkem, stejně jako stan pro účinkující, 
zbudování ohniště pro gril, kde se opékalo 
selátko a nezbytného zázemí se vším, co bylo 
třeba.

       Program zahájily děti MŠ U Rybiček. 
Na jejich vystoupení se všichni moc těšili 
a jako obvykle bylo moc krásné. Děti z Lidové 
školy umění nás potěšili hraním na hudební 
nástroje i zpěvem. Zvláště Šárka Zachová 
okouzlila svým nádherným hlasem. Mile 
překvapila paní starostka Hana Potměšilová, 
která zakončila krátký projev také svým 
zpěvem, ke kterému vyzvala přítomné 
obyvatele. Na závěr nám zahráli a zazpívali 
členové kapely Luboše Pregrta. 

       Všem účinkujícím a především všem, kteří 
se podíleli na přípravách a zdárném průběhu 
celé akce, patří srdečné poděkování. Byl to 
úžasný den plný skvělých zážitků.   

Hana Stoklásková, 
obyvatelka Penzionu

20 let penzionu pro seniory
Eva Kubíková - obyvatelka penzionu

Málo je už pamětníků, co prvně  v novém 
penzionu vzalo za kliku vytouženého bytu.
Dvacet let už stojí tady, změnily se lidí řady.

Někdo kráčel cestou v dál,
ne tam, kam by si sám přál.

Jiný zas k rodině se stěhoval,
když sám už žít tu nezvládal.

Kdo se umí bez pomoci obejít,
ten nechce nikam odejít.

Je tu pohodlí, to jsme si jistí, 
obědy i úklid nám zajistí.

A těm, co už tak nemohou, 
pečovatelky rády pomohou.

Jsou to naše sluníčka, mají zlatá srdíčka.
Záleží jim na lidech, kteří žijí v těchto zdech.

Všichni společně pro nás vymýšlí zábavu,
i když práce s tím mají nad hlavu.

Poděkovat všem se sluší,
my děkujeme s láskou v duši.
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V červnu začala turistickému 
informačnímu centru Hustopeče hlavní 
sezóna. Turisté i domácí se mohou těšit 
na nové suvenýry, propagační materiály 
i aktualizované mapy. Pracovnice 
infocentra jsou připravené i na cizince. 

Od 1. června už má hustopečské 
infocentrum otevřeno sedm dní v týdnu, vždy 
od 8.00 do 18.00 hodin. Stejně tak je ve všední 
dny i o víkendu přístupná Stálá vinařská 
expozice, a to od půl deváté ráno, do 4 hodin 
odpoledne. Hustopečskému TICku začala 
sezóna. Vstupuje do ní s mnoha novinkami, 
například těmi mandlovými.

„Nově jsme nechali vyrobit klíčenky 
z mandlí a nabízíme i pytlíky s neloupanými 
mandlemi, protože na ty se lidé často ptají. 
Připraveny taky máme hustopečské hrnky, 
propisky, obyčejné tužky a pracujeme 

na tom, aby si u nás turisté mohli koupit 
i štítky na hůl,“ vyjmenovala referentka TIC 
Hustopeče Jana Myšková. 

Nové suvenýry jsou všechny v jednotném 
přírodním stylu. „Nabízíme dřevěné pohledy 
buď s rozhlednou, nebo s památkami ve 
městě. A chystáme i omalovánky, kde budou 

vyobrazeny hustopečské pamětihodnosti,“ 
doplnila Myšková. Omalovánky tvoří 
hustopečská umělkyně Marie Grůzová. 

Na turisty také čeká oblíbená trhací mapa 
v aktuálním vydání. Nově v ní je zaznačena 
cesta na Křížový vrch a stezka k rozhledně 
směrem od hřbitova. 

„Hlavní informativní brožury jsme nechali 
přeložit do němčiny a angličtiny. Cizinci 
se v nich dočtou jak o Hustopečích, tak 
o mandloňové stezce k rozhledně,“ 
informovala pracovnice infocentra. 

Samozřejmostí jsou pak turistické známky, 
razítka nebo ochotné referentky, které 
poradí, kam vyrazit na výlet či za zábavou.

„Nabízíme turistické a cyklistické mapy 
a samozřejmě víme, jaké akce se pořádají 
u nás i v okolí. Kdokoliv za námi přijde, 
snažíme se mu poradit,“ uzavřela Myšková. 

-jal- 

Infocentru začala hlavní turistická sezóna. Má nové suvenýry

V infocentru jsou nově k dostání například 
městské hrnky.
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Středa 22. června znamenala pro zhruba 
pětadvacítku žáků a studentů hustopečských 
škol ocenění jejich celoroční píle a práce. 
Školská a kulturní komise a Město Hustopeče 
udělovaly ceny úspěšným žákům.

„Oslovili jsme všechny hustopečské 
školy, aby nám poslaly své nominace na 
nejúspěšnější žáky, popřípadě na žáky, kteří 
se nějakým způsobem vymkli těm ostatním, 
udělali něco pěkného. Z nominací jsme 
vybrali zhruba dvacet jednotlivců a skupinek, 
které si odnesou ocenění,“ vysvětlila 
předsedkyně Školské a kulturní komise Ivana 
Brabcová. 

Ceny si převzali žáci z obou hustopečských 
základních škol, z odborné školy a odborného 
učiliště, z gymnázia i taneční orchestr ze 
základní umělecké školy. 

„Někteří se zúčastnili soutěže v dopravní 
výchově a výborně se umístili v okresním 
kole, jsou tady i odborníci na chemii 
a biologii, žáci z odborného učiliště, kteří 
září ve svém oboru, například zedníci nebo 
umělečtí grafi ci. Máme tady i sportovce. 
Myslím, že spektrum je široké,“ podotkla 
Brabcová. 

Děti dostaly pamětní list, zapsaly se do 
pamětní knihy města Hustopeče a získaly také 
poukázku na útratu v cukrárně, knihkupectví 

nebo ve sportovních potřebách.
Školská a kulturní komise kromě oceňování 

úspěšných žáků organizuje setkání starostky 
města s pedagogy u příležitosti Dne učitelů, 
ve spolupráci s DDM Pavučina a se spolkem 
Všehoschopných pořádá Táborák ke konci 
školního roku nebo dílničky na Mikulášském 

jarmarku. 
Komise čítá 12 členů. Sešli se asi šestkrát za 

rok. Mimo jiné navrhovali částky k žádostem 
o dotace, hodnotili kulturní akce ve městě 
nebo se například vyjadřovali i k rekonstrukci 
kina.                                                                                -jal- 

Školská a kulturní komise ocenila úspěšné žáky
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 1. David Nguyen Tung Anh
 ZŠ Hustopeče, Nádražní
 2. Lenka Odvářková
 ZŠ Hustopeče, Nádražní
 3. Tým st. žáků - dopravka
 ZŠ Hustopeče, Nádražní
 4. Tým ml. žáků - dopravka
 ZŠ Hustopeče, Nádražní
 5. Adéla Fuxová
 ZŠ Hustopeče, Nádražní
 6. Tereza Petrová
 SOŠ  a SOU Hustopeče
7. Michal Tribula
 SOŠ  a SOU Hustopeče

 8. Ota Lang
 SOŠ  a SOU Hustopeče
 9. Kaplan Lukáš
 SOŠ  a SOU Hustopeče
 10. Vojtěch Kolegar
 SOŠ  a SOU Hustopeče
 11. Tomáš Vykydal
 SOŠ  a SOU Hustopeče
 12. Michal Hodulík
 SOŠ  a SOU Hustopeče
 13. Helena Sztulová
 ZŠ Hustopeče, Komenského
 14. Petr Josefík
 ZŠ Hustopeče, Komenského

 15. Adéla Stehlíková
 ZŠ Hustopeče, Komenského
 16. Jan Klemeš
 ZŠ Hustopeče, Komenského
 17. Jan Procházka
 ZŠ Hustopeče, Komenského
 18. Marcia de Groot
 ZŠ Hustopeče, Komenského
 19. Jiří Mazuch
 Gymnázium TGM Hustopeče
 20. Matyáš Kyncl
 Gymnázium TGM Hustopeče
 21. Lenka Karpíšková
 Gymnázium TGM Hustopeče

 22. Adam Štěpánek
 Gymnázium TGM Hustopeče
 23. Denis Homolík
 Gymnázium TGM Hustopeče
 24. Pavla Krotká 
 Gymnázium TGM Hustopeče
 25. Taneční orchestr ZUŠ
 ZUŠ Hustopeče
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S obrovským úspěchem přijel v pátek 
10. června 2016 ze Slovanského hradiště 
v Mikulčicích žák tercie Gymnázia T.G. 
Masaryka Matyáš Kyncl z Hustopečí. V 10. 
ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá 
paměť Moravy zvítězil v kategorii od 12 do 
15 let. Se svým textem s názvem Achilles a 
banán uspěl v konkurenci 158 autorů z 13 
krajů celé České republiky. 

Téma letošního ročníku znělo Náhody 
neexistují. Příspěvky hodnotila porota 
v čele s básníkem Radkem Malým. Dalšími 
porotci byli spisovatelka a bohemistka Věra 
Linhartová, ředitelka Mahenovy knihovny 
Brno Libuše Nivnická a spisovatel a publicista 
Jan Němec. 

„Porota ocenila v textu Achilles a banán 
zejména svěžest, jakou je tato anekdota 
o zelenině a oživlém ovoci napsána. Styl 
je čerstvý, práce s tématem lehká, čtení 

šťavnaté. Právě tím text vybočuje z řady 
příběhů, které se porotě snažily servírovat 
poněkud tuhá a ve výsledku těžko stravitelná 
sousta v podobě nejrůznějších nešťastných 
náhod a osudových tragédií. Zde oproti 
tomu vládne hravost a vtip, z textu je cítit 
sympatický tvůrčí apetit,“ okomentovala 

práci Matyáše Kyncla porotkyně Libuše 
Nivnická. 

Ceny a fi nanční odměny vítězům předali 
v pátek 10. června v areálu Slovanského 
hradiště v Mikulčicích radní Jihomoravského 
kraje Václav Božek a Jiří Němec spolu 
s ředitelem Muzea Brněnska Antonínem 
Rečkem. 

Vyhlašovatelem soutěže Skrytá paměť 
Moravy je Jihomoravský kraj, hlavním 
iniciátorem Muzeum Brněnska a Památník 
písemnictví na Moravě.

Vítězné texty zazněly na autorském čtení, 
které se v Mikulčicích konalo, kromě toho 
budou na webových stránkách Muzea 
Brněnska (www.muzeumbrnenska.cz), 
v listinné podobě vyjdou jako samostatná 
příloha Sborníku Muzea Brněnska koncem 
října 2016.

-jal-

Městskou knihovnu zaplnili po dva 
červnové úterky prvňáčci ze základní školy 
Komenského i ze základní školy Nádražní. 
V Písmenkovém království byli slavnostně 
pasováni na rytíře čtenářského řádu. 

V hustopečských základních školách 
vyrostlo přes školní rok několik desítek 
nových čtenářů. Své dovednosti musely 
prokázat v Písmenkovém království. Provázel 
je jím královský šašek Kecálek a nechyběl ani 
král s královnou. 

Na děti čekaly tři úkoly. Musely poznat 
začáteční písmeno svého jména, správně 
přiřadit slovo k obrázku a pak přečíst krátký 
úryvek a poznat, z jaké je pohádky. 

Potom už složily čtenářský slib a pan král je 
pasoval na čtenáře rytířského řádu.

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty.  -jal-

Děti ze ZŠ Komenského přivítal šašek 
Kecálek v úterý 7. června.
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Prvňáčci byli pasovaní na čtenáře

Žáci ZŠ Nádražní byli pasovaní na čtenáře 
v úterý 14. června.

Matyáš Kyncl uspěl v literární soutěži Skrytá 
paměť Moravy. 

Matyáš Kyncl vyhrál celorepublikovou literární soutěž
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Tablety, IPady, Smartphony nebo 
interaktivní tabule – tato moderní zařízení 
používají v základní škole Nádražní denně. 
S jejich pomocí se učí, zkouší a prostor se 
najde i pro zábavu. Letos se rozhodli ukázat 
svůj moderní způsob výuky široké veřejnosti. 
Přihlásili se do soutěže Správná škola. 

„Zpracovali jsme některá naše videa 
z projektového dne ke Dni Země,“ přiblížila 
učitelka z 1. stupně ZŠ Nádražní Vladimíra 
Mačková. 

Soutěž trvala od 24. února do 15. května. 
Vyhlášení výsledků se poté konalo v Praze. 
Hustopečská základka uspěla. Nádražka 
získala cenu odborné poroty. Porotci na 
videu ocenili komplexní pohled na využití 
interaktivní techniky napříč všemi ročníky – 
od prvňáků až po deváťáky.

„Máme z ceny velkou radost. Byla velká 
konkurence. Z celé republiky soutěžilo asi 
dvacet videí. Pro celou naši školu to moc 
znamená,“ neskrývala radost Mačková. 

Za výhru v soutěži získali žáci výlet 
v hodnotě 15 tisíc korun. 

„Na druhém stupni jsme se snažili hlavně 
ukázat zapojení žákovských zařízení 
do výuky. Máme multimediální učebnu 
vybavenou IPady, každý žák mohl mít také 
svůj Smartphone, komunikovali s interaktivní 
tabulí,“ popsala učitelka 2. stupně ZŠ 
Nádražní Helena Salátová. 

„Používáme to hlavně v češtině a v matice,“ 
podotkl druhák Jakub Slaný.

„Je to pohodovější učení, líp se to 
zapamatuje. V chemii je třeba lepší, když 
zrovna vidíme, jak je poskládaný atom a tak,“ 
doplnil deváťák Petr Novotný. „Máme na 
internetu i přípravy na písemky. To je fajn, že 
nám to paní učitelka nachystá,“ pochvalovala 
si jeho spolužačka Vendula Šebestová. 

„Snažíme se technologie využívat efektivně, 
aby si děti uvědomily, že neslouží jen pro 
sociální sítě,“ uzavřela Salátová. 

Žáci z Nádražky také pravidelně natáčejí 
video zprávy ze školních akcí. Sami pořídí 
záznam a v hodině informatiky jej potom 
zpracovávají.                                                          -jal-

Nádražka má cenu za moderní technologie

Z prašných cest v chodníčky z dlažebních 
kostek se postupně proměňují stezky mezi 
hroby na městském hřbitově po levé straně 
z pohledu od vstupní brány. Dělníci z najaté 
fi rmy už dokončili cestu k hrobu rodičů T.G. 
Masaryka. Zbývající stezky by měli vydláždit 
během prázdnin.                                                  –jal- 

Dláždí se cesty
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se 
naučil v mateřské škole.

(R.Fulghum)

Milá paní ředitelko, paní učitelky, paní 
asistentky, paní kuchařky, uklízečky, všichni, 
kdo se podílíte na chodu a fungování MŠ 
U Rybiček,

chceme vám poděkovat za krásný čas 

strávený „pod vašimi křídly“. Kromě spousty 
znalostí a dovedností si z naší školičky 
odnášíme i poznání, že stále jsou mezi 
námi lidé, kteří dělají svou práci s láskou, 
často na úkor svého volného času i rodiny, 
s maximálním nasazením. 

Děkujeme za výbornou přípravu do 
prvních tříd, za spoustu kreativity, energie a 
lásky, kterou jste s takovou samozřejmostí 

předávaly našim dětem.
Jako rodiče jsme s úžasem pozorovali, 

kam dokážete v průběhu jednoho školního 
roku naše děti posunout, vytáhnout z nich to 
nejlepší. 

Děkujeme. Bude se nám po vás stýskat!!!

Vaše děti a rodiče z tříd Motýlků a Sluníček

Jak už jsem minule psala, pro správné 
rozhodnutí je důležité promyslet tři věci:
• Na co si půjčuji 
• Jaký typ půjčky si beru 
• Jaký je poměr mého příjmu a splátky 

Dnes se zaměříme na to, jaké typy půjček 
vlastně existují:
• Zajištěné a nezajištěné
• Krátkodobé a dlouhodobé
• Účelové a neúčelové
• Bankovní a nebankovní
• S doložením a bez dokládání příjmů
• Osobní a podnikatelské

Půjčky zajištěné a nezajištěné
Obecně lze říci, že zajištěné půjčky jsou 

levnější, protože půjčující (= věřitel) má oproti 
zapůjčeným penězům něco hodnotného 
„do zástavy“. Vždy je potřeba zohlednit výši 
půjčky, o kolik je úrok lepší, co dalšího mám 
jako výhodu a zda poplatky související se 
zástavou nepřevýší náklady nezajištěné 
půjčky.

Půjčky krátkodobé a dlouhodobé
Obvykle platí, že nezajištěné půjčky jsou 

krátkodobé a půjčky se zajištěním hodnotnou 
zástavou bývají dlouhodobé. 

Obecně se také dá říct, že krátkodobé 
půjčky jsou většinou výše úročené. Proto je 
potřeba si dobře spočítat, zda se opravdu 
vyplatí splácet raději kratší dobu a zavázat se 
tak k vyšší splátce, nebo raději splácet delší 
dobu s menší měsíční zátěží.

Účelové a neúčelové půjčky
Kdykoliv si budete půjčovat, vždy si nejprve 

zjistěte, zda na danou věc můžete využít 
účelové půjčky – ta totiž obvykle vychází 
výhodněji, než když si vezmete půjčku tzv. 
hotovostní, bez doložení účelu. 

Bankovní a nebankovní půjčky
Kdysi dávno platilo, že jakýkoliv úrok je 

lichva. Později se o lichvě mluvilo při úroku 
nad 20%. Dnes už i takový úrok dostanete 
v bance, pokud nejste prověřená osoba 
s dobrou historií splácení. 

Už dlouho jsou lidé zvyklí jít si půjčit do 
banky. Dlouho také platilo, že nebankovní 
půjčky jsou mnohem dražší a lidé je využívali 
opravdu jen okrajově. 

Nejen díky internetu se ale poslední dobou 
mění mnoho zažitého a lidé si zase začínají 
půjčovat i mezi sebou – bývá to často výhodné 
pro obě strany, jsou tu ale i mnohá úskalí.

Půjčky s doložením a bez dokládání 
příjmů

Tady opět platí, že půjčky s prokázáním 
dostatečného příjmu ke splácení jsou 
výhodnější = méně úročené – jsou totiž 
statisticky lépe splácené. Proto si banky 
dovolí nabídnout lepší sazbu. Variantou 
může být půjčka bez doložení příjmu se 
zástavou hodnotného majetku.

Osobní a podnikatelské půjčky
Zde není moc co vysvětlovat – snad jen 

to, že podnikatelé by do svých fi rem neměli 
využívat osobních půjček.

A na závěr můj tip – podívejte se, jestli 
náhodou nemáte dostatek peněz na 
běžných či spořicích účtech nebo stavebních 
spořeních a nechcete si půjčit zbytečně 
draho. To znamená vždy, když Vám úspory 
vydělávají méně, než je úrok na půjčce.

Iva Hlavinková, hypoteční specialista
Další rady a tipy najdete zde: 

www.ivahlavinkova.cz
Své dotazy z fi nanční oblasti můžete 

posílat na e-mail rozkova@hustopece.cz, do 
předmětu zprávy napište Finanční poradna.

Vyznejte se ve vašich penězích. 7. díl: Půjčky – 2. část
FINANČNÍ PORADNA

PROJEKTY MĚSTA

Na podzim roku 2015 byla Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí v rámci dotačního 
programu Národní program podpory 
cestovního ruchu, podprogramu Cestování 
dostupné všem pro rok 2016. Oprávněnými 
žadateli byly podnikatelské subjekty a obce 
(vyjma statutárních měst) pro projekty 
z oblasti cestovního ruchu. Maximální výše 
dotace ze státního rozpočtu je stanovena na 
50 % celkových uznatelných výdajů akce. 

Vedení města se rozhodlo této výzvy využít, 
majetkoprávní odbor a organizační složka 
Marketing a kultura zpracovaly vizi spolu 

s požadavky vedení města a poté byla podána 
žádost o poskytnutí dotace na projekt 
s názvem „Křížový vrch má co nabídnout.“ Na 
základě výsledku jednání Výběrové komise 
Národního programu podpory cestovního 
ruchu vydala ministryně pro místní rozvoj 
rozhodnutí, kterým byl schválen návrh na 
poskytnutí dotace na tuto akci. Navržená 
dotace 168 207,- Kč je v maximální možné 
výši, tedy 50 % celkových uznatelných výdajů 
akce. 

Hlavní myšlenka projektu se nese v duchu 
obnovení původního využití lokality, kdy 
plnila funkci příměstského parku pro místní 

i návštěvníky a sloužila jako místo relaxace 
a odpočinku. Návaznosti na tuto tradici 
chceme dosáhnout instalací zázemí pro 
příchozí: dvou odpočívadel, stojanů na kola, 
grilu a tří informačních tabulí. Důležité je 
i přehlednější značení trasy na Křížový vrch již 
z Dukelského náměstí či pořízení tzv. trhacích 
map pro lepší orientaci ve městě a jeho 
přilehlém okolí. Nedílnou součást akce tvoří 
i odstranění již nepotřebného plechového 
skladu a nevzhledné zástěny z vlnitého 
plechu.

Pavla Novotná, projektová manažerka 
města Hustopeče

Křížový vrch má co nabídnout
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 17. 5. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/40/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM č. 2/40/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 3/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Souhlasné prohlášení, kterým město Hustopeče a Česká re-

publika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

prohlašují, že pozemky parcela číslo KN 3753/27, 3753/28, 

3753/29, 3753/30, 3753/31, 3753/32 vedené jako ostatní 

plocha se způsobem využití dálnice evidované na listu 

vlastnictví 10001 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

nejsou ve vlastnictví města Hustopeče a příslušné hospo-

dařit s majetkem České republiky je Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Text souhlasného prohlášení 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 4/40/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v 

oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací, s městem Velké Pavlovice, IČ 00 283 703, se 

sídlem Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 5/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Smlouvu budoucí kupní na prodej části pozemku parcela 

číslo 1348/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v 

rozsahu nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 

1348/33 o výměře 15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za kupní 

cenu 14.700,- Kč s rozvazovací podmínkou dokončením 

stavby /a to předložením dokladu stavebního úřadu o 

užívání stavby a zápisem stavby do katastru nemovitostí/ 

na pozemku města do 5 let od účinnosti smlouvy. 

Usnesení RM č. 6/40/16: RM schválila Smlouvu o výpůjčce 

části pozemku p.č.2262/44 o výměře 252 m2 zapsaného 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče k užívání jako dětské 

hřiště pro …, Lékořicová …, Hustopeče, IČ: 04704711. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/40/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

…, Starovičky …, Starovičky 693 01 na část pozemku 

p.č.4922/9 o výměře 200 m2 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 

umístění včelstev za roční nájemné 600,-Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/40/16: RM schválila záměr propachtování po-

zemků p.č.3388 vedeného jako vinice a p.č. 3389 vedeného 

jako zahrada, obojí zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Záměr pachtu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/40/16: RM schválila trasu cyklostezky dle 

přiložených situací zpracovaných fi rmou Via Designe s.r.o., 

IČ 27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav.

Usnesení RM (úkol) č. 10/40/16: RM ukládá jednat s vlastníky 

pozemků pod plánovanou cyklostezkou ze směru od 

Starovic po základní školu Komenského ve věci zajištění 

smluvního souhlasu a vypořádání pozemků.

Usnesení RM č. 11/40/16: RM schválila revokaci usnesení RM 

č. 5/38/16 umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu, vjezd 

povolen majitelům pozemků“ směrem k hustopečským 

rybníkům na křižovatku ulice Nerudova – Šafaříkova. Tato 

značka bude umístěna i na všech vjezdech do této lokality.

Usnesení RM (úkol) č. 12/40/16: RM ukládá Marketingu a 

kultuře ve spolupráci s Městkou policií a Majetkoprávním 

odborem MěÚ zhotovení informačních cedulí k využití 

stávajících parkovišť pro návštěvníky města Hustopeče. 

Usnesení RM (úkol) č. 13/40/16: RM ukládá zadání podnětu do 

změny územního plánu o změně pozemku parcela číslo KN 

3824/1, 3914/1, 3906/3, 3824/2 v k.ú. Hustopeče u Brna z 

orné půdy na dopravní infrastrukturu (parkoviště)

Usnesení RM č. 14/40/16: RM neschválila osazení přechodného 

dopravního značení zákazu stání v ulici Na Hradbách 

před nemovitostmi č.p. 74, 75, 76, 77 po dobu výstavby 

nemovitosti na pozemku parcela číslo KN 373, vzhledem 

k tomu, že se jedná o veřejné parkoviště. 

Usnesení RM č. 15/40/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvodů MŠ 

Na Sídlišti“ uchazeče Stavby VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 

25, 686 04 Kunovice, IČ 28269314 

Usnesení RM č. 16/40/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti“ s vítězným ucha-

zečem Stavby VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 

Kunovice, IČ 28269314 za částku 1,368.743,97 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 17/40/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava uliční fasády 

ZŠ Nádražní“ 

Usnesení RM č. 18/40/16: RM schválila jednat s některými z 

oslovených uchazečů přímo o uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení RM č. 19/40/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Dodávka a montáž přetlakové sportov-

ní haly“ uchazeče Poly - Slovakia, s.r.o. se sídlem Rudlovská 

cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36636266 

Usnesení RM č. 20/40/16: RM schválila umístění uchazeče na 

dalším místě v hodnocení veřejné zakázky zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení „Dodávka a montáž 

přetlakové sportovní haly“ TECHTEX s.r.o. se sídlem Nad 

Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ 25927329 

Usnesení RM č. 21/40/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy 

„Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“ s fi rmou 

Poly - Slovakia, s.r.o. se sídlem Rudlovská cesta 6550/53, 

974 01 Banská Bystrica, IČ 36636266 za částku 2 480 

267,00 Kč bez DPH a to po uplynutí lhůty k podání námitek 

proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

Usnesení RM č. 22/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu s paní …, Kurdějov …, Kurdějov 69301, o zřízení 

služebnosti chůze po části pozemku parc. č. 1559 o výměře 

35 m2 vedeného jako ostatní plocha v k. ú. Hustopeče 

u Brna na LV č. 12587 na němž se nachází přístupový 

chodník k ZUŠ Hustopeče Nádražní.

Usnesení RM č. 23/40/16: RM schválila souhlas s PD č.15-09A 

projektanta Ing. …, Drbalova …, Tišnov, PSČ 666 01, na 

stavbu „Bytové domy SO01, SO02, SO03, SO04 Hustopeče 

lokalita Záhumenice, parc. č. 4542/246, 4542/318“ pro 

investora Němec Jiří stavitel , s. r. o., Vídeňská 145/125A, 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v obci Hustopeče 
v ulici U Větrolamu dostatečně nezavřenými 
vchodovými dveřmi vstoupil do bytového 
domu č. 30, nezjištěným předmětem odstranil 
lankový zámek na kole zn. SPECIALIZED 
ROCKHOPPER 29 šedo-černé barvy, kterým 
bylo kolo uzamčeno k zábradlí a následně 
kolo i zámek odcizil, čímž způsobil škodu ve 
výši 13 000,- Kč.

• Dále neznámý pachatel v ulici U Větrolamu 
dostatečně nezavřenými dveřmi některého 
z bytových domů č. 24, 25 a 26 vstoupil do 
společných prostor těchto domů, přešel do 
sklepení, kde vypáčil zámkový mechanismus 
dveří sklepa č. 30, čímž vznikla škoda ve 
výši 500,- Kč, dále přešel ke sklepním kójím 
v místnosti za dveřmi č. 23, kde vypáčil petlice 
sklepních kójí, čímž způsobil škodu ve výši 

100,- Kč, dále pachatel přešel ke sklepním 
kójím v místnosti č. 16, kde vypáčil zámkový 
mechanismus vstupních dveří, čímž způsobil 
škodu ve výši 500,- Kč Společenství vlastníků 
domu č.p. 1007. 

• Neznámý pachatel v obci Hustopeče na 
ulici Bratislavská č. 5 v době od 26.5.2016 
od 16.45 hodin do 27.5.2016 do 6.45 hodin 
nezjištěným předmětem vypáčil okno 
vedoucí do dámských šaten fi rmy Bytop Gas 
s.r.o., vnikl do fi rmy, kde vnikl do pánských 
šaten, vypáčil kovový trezor zabudovaný ve 
stěně. Ten zničil a poškodil i zeď. Nic však 
neodcizil. 

• Neznámý pachatel dne 8.6.2016 v době 
od 11.00 do 13.20 hodin v Hustopečích 
v Šafaříkově ulici na veřejně přístupném 
odstaveném parkovišti u spol. Lamino 
Hustopeče nezjištěným nástrojem poškodil 
na osobním automobilu zn. Ford Mondeo 

metalický lak levých předních dveří, levých 
zadních dveří a levého zadního blatníku, na 
kterých vytvořil celkem 224 cm dlouhou rýhu 
až na plechovou karoserii vozidla.

• Neznámý pachatel v době od 17.00 hodin 
dne 7.5.2016 do 11.00 hodin dne 9.5.2016 
na budově tržnice Pavlína v Hustopečích 
v Brněnské ulici poškodil na čtyřech místech 
části fasády posprejováním žlutou barvou, 
kdy tímto jednáním způsobil škodu ve výši 
5 000,- Kč. 

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 
ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 
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Brno, PSČ 619 00 pro účely stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 24/40/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu 

se stavbou parkoviště na pozemcích města 4542/393, 

4542/395, 4542/333, 4542/228 a zvláštním užíváním ko-

munikace s investorem Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 

145/125A, Brno, PSČ 619 00 s kaucí ve výši 100.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. Dopravu aut nad 3,5 t 

volit po trase kolem zemědělského areálu po ulici Nádražní 

a Starovická. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/40/16: RM bere na vědomí oslovení fi rmy 

Kavalíř na zpracování cenové nabídky na celkovou rekon-

strukci ZTI čtyřech sociálních zařízeních v hotelu Formanka. 

Bude zajištěna prohlídka a případná opravy střechy hotelu 

odbornou fi rmou. 

Usnesení RM č. 26/40/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo se společností Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 

1151/16, Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení projektové 

dokumentace ulice Dvořákova, kterým se mění termín 

realizace díla. Text dodatku je přílohou zápisu

Usnesení RM č. 27/40/16: RM ukládá svolat veřejné jednání ve 

věci projektování úprav ulice Dvořákova v Hustopečích

Usnesení RM č. 28/40/16: RM schválila podání žádosti na 

Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 5/3, Brno, o 

sepsání Smlouvy o právu provést stavbu bezbariérové trasy 

na pozemku parc.č. KN 1047/16, zapsaném na LV č. 12795 

v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 29/40/16: RM bere na vědomí obsah předložené 

projektové dokumentace "Bezbariérový chodník Hybešova, 

Žižkova, Tábory Svatopluka Čecha" a "Úpravy budovy 

Komenského." 

Usnesení RM č. 30/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Smlouvu o právu provést stavbu bezbariérové trasy s paní 

…, bytem Žižkova …, 69301 Hustopeče na části pozem-

ku parcela číslo KN 1077 o výměře cca 5 m2, zapsaném 

na LV č. 841 v katastrálním území Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s paní …, bytem 

Žižkova …, 69301 Hustopeče na budoucí výkup části 

pozemku pod bezbariérovou trasou parcela číslo KN 1077 o 

výměře cca 5 m2 /v příloze zakresleno/, zapsaném na LV č. 

841 v k.ú. Hustopeče u Brna za kupní cenu ve výši 300 Kč/

m2. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/40/16: RM schválila revokaci usnesení 

36/37/16 a schvaluje smlouvu o souhlasu se stavbou 

vodovodní přípojky na pozemku města parcela číslo 

3116/13 v k. ú. Hustopeče u Brna, dle PD 42/16 – 05/2016 

vyhotovené Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 693 01, 

pro investora Generální fi nanční ředitelství, IČO 72080043, 

Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 118 10. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 33/40/16: RM schválila stanovy Hustopečského 

městského vína pro rok 2016. Text stanov je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 34/40/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 

39/33/16 a schvaluje nové usnesení: RM schvaluje Statut 

nominační výstavy - Národní soutěže vín velkopavlovické 

vinařské podoblasti 2016 a rozpočet pro rok 2016. Statut je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/40/16: RM schválila grafi cký návrh prezenta-

ce města, který je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/40/16: RM schválila návrh marketingové 

strategie města, která je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/40/16: RM schválila na základě žádosti, 

udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele 

…, Nádražní …, Rakvice, pro den 1.10.2016 a to prodlou-

žením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne následujícího, 

pro kulturně veřejnou akci - diskotéku v prostorách 

Společenského domu, Herbenova v Hustopečích. 

Usnesení RM (úkol) č. 38/40/16: RM ukládá předat zájemcům 

o pronájem Kulturního domu seznam proškolených osob 

pro zajištění požární hlídky Hustopeče k zajištění jejich 

vlastních dohod o provedení práce.

Usnesení RM č. 39/40/16: RM neschvaluje prodloužení doby 

nájmu startovacího bytu č. … na adrese Svat. Čecha …, 

Hustopeče, nájemníkům …, … a …. Nájemní vztah 

bude ukončen k 31. 8. 2016. 

Usnesení RM č. 40/40/16: RM schválila splátkový kalendář mezi 

věřitelem - městem Hustopeče a dlužníkem - paní …, 

nar. …, bytem Žižkova …, Hustopeče, na částku 5.566,- 

Kč, která bude splacená nejpozději do 31. 3. 2017. Text 

splátkového kalendáře je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/40/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projekto-

vé dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi“ 

Usnesení RM č. 42/40/16: RM schválila smlouvu o dílo s pro-

jektantem panem … IČ: 696 82 755, se sídlem Javorová 

…, Hustopeče na vyhotovení projektové dokumentace 

pod názvem „Zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci hřbitovní zdi“.

Usnesení RM č. 43/40/16: RM bere na vědomí zápis z Komise 

obřadů a slavností ze dne 2.5.2016 

Usnesení RM č. 44/40/16: RM bere na vědomí zápis ze sportovní 

komise ze dne 10.5.2016 

Usnesení RM č. 45/40/16: RM schválila Poskytnutí prostor 

Kulturního střediska pro pořádání týdne divadel pro děti 

v termínu 23. – 29. 6. 2016

Usnesení RM č. 46/40/16: RM schválila nově stanoveného 

příkazce operace pro ORJ 247 - Památkové objekty: 

Místostarosta. 

Usnesení RM č. 47/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Zásady města Hustopeče pro poskytování peněžitých darů 

z rozpočtu města Hustopeče 

Usnesení RM č. 48/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Zásady města Hustopeče pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Hustopeče 

Usnesení RM č. 49/40/16: RM schválila úpravu pěšiny na pozem-

cích města Hustopeče k autobusovým zastávkám na silnici 

III/4217 v k.ú. Hustopeče u Brna od Herbenovy farmy. 

Usnesení RM č. 50/40/16: RM schválila pachtovní smlouva s …, 

Hustopeče na užívání pozemků p.č.5593/100 vedeného 

jako zahrada a p.č.5593/390 vedeného jako ostatní plocha, 

vše zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční 

pachtovné 615 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/40/16: RM schválila zvýšení spoluúčasti na 

akci Workoutové hřiště Hustopeče o 40.000,- Kč. 

Usnesení RM č. 52/40/16: RM schválila nákup mobiliáře beto-

nové lavičky a odpadkového koše na workoutové hřiště. 

V ceně do 15.000 Kč vč. DPH.

Usnesení RM č. 53/40/16: RM schválila uzavření nájemní smlou-

vy na určený pozemek, na kterém budou v době od 9.8. 

do 15.8.2016 umístěny pouťové atrakce fi rmy Lunapark 

Homolka. Text smlouvy je přílohou

Usnesení RM č. 54/40/16: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě 

s Autic a.s., Na Radosti 413, Praha 15521, IČ: 26027887, 

kterým se za umístění nápojového automatu stanovuje 

roční nájemné ve výši 6.000,-Kč + DPH a dále se zavádí 

úhrada energií dle skutečné spotřeby. 

Usnesení RM č. 55/40/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“

Usnesení RM č. 56/40/16: RM schválila oslovení těchto 

uchazečů s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“: 1) Ing. 

Václav Cichra se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 

41530047; 2) O.K. Atelier s.r.o., se sídlem Zámecké náměstí 

2, 690 02 Břeclav,  IČ 60744456

3) JANČÁLEK s.r.o., se sídlem U Tržiště 22, 690 02  Břeclav

4) Ing. Schwarz Libor, Stavební projekční kancelář se sídlem  

Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, IČ10563229

5) Ing. arch. Helena Straková se sídlem 60200 Brno - Staré Brno, 

Bezručova 69/6. IˇV 70446041

6) Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za Bankou 3473/4, 

690 02 Břeclav, IČ 29319706

7) Coleman S.I., a. s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01Vsetín,  

IČ 25350048

8) DEKPROJEKT s.r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, 

Malešice, IČ 27642411

Usnesení RM č. 57/40/16: RM schválila složení komise pro oteví-

rání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“:

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 58/40/16: RM schválila podání žádosti o 

písemném vysvětlení a doložení do 3. 6. 2016 bývalému 

jednateli Technických služeb s. r. o. panu ...

Usnesení RM č. 59/40/16: RM ukládá Kulturní komisi, aby navrh-

la jednotnou grafi ckou úpravu a využití pamětní knihy.

Usnesení RM č. 60/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení po-

skytnutí dotace pro FC Hustopeče, IČ: 64327451, Šafaříkova 

347/1, 693 01 Hustopeče ve výši 260.000,- Kč.

Usnesení RM č. 61/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o smlouvě budoucí darovací od FC Hustopeče, IČ: 

64327451, Šafaříkova 347/1, 693 01 Hustopeče na majetek 

pořízený z dotace.

Usnesení RM č. 62/40/16: RM schválila výsadbu truhlíků na 

křižovatce u kina od paní …, bytem Kpt. Jaroše …, 693 

01 Hustopeče, IČ: 04813243 za cenu 12.399 Kč.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 41. schůze Rady města Hustopeče konané

dne 31.05.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/41/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM (úkol) č. 2/41/16: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru připravit veřejnou zakázku na přivedení vodovodu 

do zadní části městského hřbitova blíže k urnovému háji. 

Usnesení RM (úkol) č. 3/41/16: RM ukládá předsedovi komise 

pro územní plánování a rozvoj města ve spolupráci s Mgr. 

…, (MěÚ), paní … a paní … svolat jednání ke zhodno-

cení projektu rozšíření městského hřbitova s případnými 

připomínkami projektu.

Usnesení RM (úkol) č. 4/41/16: RM schválila pozastavení dalšího 

projektování úprav ulice Dvořákova. Město uhradí poměr-

nou část provedené práce na projektu.

Usnesení RM (úkol) č. 5/41/16: RM ukládá prověřit možnosti 

zjednosměrnění ulice Dvořákova v úseku mezi ulicemi 

Lipová a Tábory, s nalezením nejvhodnější varianty 

s ohledem na nájezdy k domům a potřeby parkování 

obyvatel ulice.

Usnesení RM č. 6/41/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/41/16: RM schválila pořízení sekačky Starjet 

Executive UJ 102-21 pro potřebu Sportovního zařízení 

města Hustopeče p.o., v ceně 117.900 Kč. 

Usnesení RM č. 8/41/16: RM schválila souhlas se záborem části 

městského pozemku parc. č. 106/1 v k. ú. Hustopeče u 

Brna o celkové ploše 46,75 m2 dle přiloženého zákresu v 

době od 01.06.2016 do 31.05.2017 za úhradu dle platného 

ceníku města pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., Mírová 1098/4, 

Hustopeče s podmínkou průchodnosti přes chodník. 
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Usnesení RM č. 9/41/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí 

dotace od Jihomoravského kraje na akci "Hustopečské 

skákání 2016" ve výši 400.000 Kč. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 10/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům 

a jejich částem: p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří včetně budovy, p.č. 1249/73 vedeného jako 

ostatní plocha, p.č. 1249/74 vedeného jako ostatní plocha, 

p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část pozemku 

p.č. 1249/71 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 45 m2, část pozemku p.č. 1249/72 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 9 m2, část pozemku 

p.č. 1247 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o 

orientační výměře 20 m2, vše zapsané na LV č.10001 v obci 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

účelem zřízení vlakového nákladiště. 

Usnesení RM č. 11/41/16: RM bere na vědomí podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 9521 

v katastrálním území Hustopeče u Brna od Státního 

pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 

13000 Praha 3. 

Usnesení RM (úkol) č. 12/41/16: RM ukládá jednat se 

společností Halp Print s.r.o. o možnostech a podmínkách 

snížení pronajímané plochy objektu fi rmy Halp Print na 

ul. Šafaříkova. Snížení pronajímané plochy bude možno 

počítat až od okamžiku předání pronajatých prostor městu.

Usnesení RM č. 13/41/16: RM schválila rozdělení pozemku 

p.č.4696 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 

zapsaného na LV č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna, na 

kterém se nachází stavba ve vlastnictví nájemce Zemos a.s. 

IČ: 63470381. 

Usnesení RM č. 14/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

veřejnoprávní smlouvy na udělení dotace pro FC Hustopeče 

na rekonstrukci vytápění a ohřev teplé vody ve výši do 

256.000 Kč. S podmínkou současného uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací, kterou přejde tento nový maje-

tek do majetku města po ukončení udržitelnosti projektu.

Usnesení RM č. 15/41/16: RM schválila smlouvu se …, Na 

Hradbách …, Hustopeče o výpůjčce části pozemku 

p.č.387/1 o výměře 48 m2 vedeného jako trvalý travní 

porost v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 za 

účelem zajištění údržby zeleně. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 16/41/16: RM schválila revokaci usnesení číslo 

36/39/16. 

Usnesení RM č. 17/41/16: RM projednala žádost občanů o 

zřízení dešťové vpusti a úpravu místní komunikace na ulici 

Vinařská a pověřuje vedení města projednat úsek (Staněk 

– Alexa) se společností VaK Břeclav a.s. ohledně možné 

rekonstrukce veřejného vodovodu. 

Usnesení RM č. 18/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/22 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1771 s po-

dílovými spoluvlastníky paní …, bytem sídl. Svobody …, 

79601 Prostějov, panem …, Albertova …, Nová Ulice, 

77900 Olomouc; panem …, bytem Brněnská …, 69301 

Hustopeče; paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/23 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 12659 se 

společností UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 29247632, se sídlem 

Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 20/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/21, 8351/13, 

8351/14 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna 

zapsaných na LV číslo 11061 se společností Jednota, 

spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem 

Kostelní nám. 157/9, Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemcích parcela číslo 991/2 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1957 s 

podílovými spoluvlastníky paní …, nar. …, bytem Mírová 

…, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová 

…, 69301 Hustopeče a oprávněným z věcného břemene 

paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a 

panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemcích parcela číslo /1047/18/, 8351/19 

v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV 

číslo 3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem 

Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická …, 

Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - 

Líšeň panem .Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemku parcela číslo 8351/20 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 187 s paní 

… bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle projektové 

dokumentace číslo VD 19915 zpracované fi rmou Via 

Designe, IČ: 27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 

Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/2 a 1047/20 v ka-

tastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 

60000 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových IČ: 69797111, se sídlem Rašínovou 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní na odkoupení pozemku do majetku 

města Hustopeče parcela číslo 1047/22 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1771 od 

podílových spoluvlastníků paní …, bytem sídl. Svobody 

…, 79601 Prostějov, pana …, Albertova …, Nová Ulice, 

77900 Olomouc; pana …, bytem Brněnská …, 69301 

Hustopeče a od paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní/budoucí kupní/ na odkoupení pozemku 

do majetku města Hustopeče parcela číslo 1047/23 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 

12659 od společnosti UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 29247632, se 

sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu budoucí kupní na odkoupení pozemků do 

majetku města Hustopeče na parcelách číslo 1047/21, 

8351/13, 8351/14 či jejich částí vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 11061 se 

společností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 

00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, Mikulov PSČ 

69201. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 28/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu budoucí kupní na odkoupení části pozemku do 

majetku města Hustopeče parcela číslo 991/2 v katastrál-

ním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1957 s 

podílovými spoluvlastníky paní …, nar. …, bytem Mírová 

…, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová 

…, 69301 Hustopeče a oprávněným z věcného břemene 

paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a 

panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní na odkoupení pozemku do majetku města 

Hustopeče parcela číslo 8351/20 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 187 s paní … 

bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu kupní na odkoupení pozemku městem Hustopeče 

parcela číslo /1047/18/, 8351/19 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 3172 s podílovými 

spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 69301 

Hustopeče; paní …, Bořetická …, Brno - Židenice, 62800 

a …, Kubíkova …, 62800 Brno - Líšeň panem .Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/41/16: RM schválila znění výzvy veřejné 

zakázky malého rozsahu „Zhotovení PD - Prvky ÚSES Nad 

Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty,“ včetně 

vzoru smlouvy o dílo. 

Usnesení RM č. 32/41/16: RM schválila oslovení uchazečů k po-

dání nabídky na zpracování projektové dokumentace, která 

je předmětem veřejné zakázky "Zpracování PD - Prvky 

ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty": 

Ing. Jana Janíková, IČ: 46344535, se sídlem: Ponávka 185/2, 602 

00 Brno-Zábrdovice; 

Ing. David Mikolášek, IČ: 621 724 33, se sídlem: Sadová 336, 664 

43 Želešice; 

Ing. Darek Lacina, IČ 70450641, se sídlem: Ondráčkova 556/199, 

628 00 Brno - Líšeň; 

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D., IČ: 665 47 075, se sídlem Pavlíkova 

220/5, 664 44 Ořechov. 

Usnesení RM č. 33/41/16: RM schválila složení komise pro ot-

vírání obálek a pro hodnocení nabídek, podaných v rámci 

veřejné zakázky "Zhotovení PD - Prvky ÚSES Nad Úvozem, 

Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty. 

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 34/41/16: RM schválila zahájení jednání se 

společností ZEMOS a.s., IČ 63470381, se sídlem Jízdárenská 

493, 691 63 Velké Němčice, za účelem nabytí pozemku 

parc.č. KN 4792/10 v k.ú. Hustopeče u Brna do majetku 

města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 35/41/16: RM schválila zahájit jednání ohledně 

ukončení nájmu/pachtu se společností ZEMOS a.s., IČ 

63470381, se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké 

Němčice, na pozemcích dotčených plánovanou realizací 

prvků ÚSES. Soupis dotčených pozemků je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 36/41/16: RM schválila odmítnutí námitek 

uchazeče TECHTEX s.r.o. se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 

182 00 Praha 8, IČ 25927329 proti oznámení o výběru nej-

vhodnější nabídky ze dne 18.05.2016 na veřejnou zakázku 

„Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“. 
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Usnesení RM č. 37/41/16: RM schválila smlouvu o dílo s fi rmou 

Stavby VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, 

IČ 28269314 na akci „Úprava uliční fasády ZŠ Nádražní“ za 

částku 1,286.185,31 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 38/41/16: RM schválila záměr pronájmu neby-

tových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu občanské 

vybavenosti polikliniky Hybešova 1417/5 v Hustopečích o 

celkové výměře 56,8 m2: ordinace o rozměrech 22,8 m2, 

přípravny 19,4 m2 a šatny včetně sociálního zařízení o 

výměře 14,6 m2 

Usnesení RM č. 39/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní 

smlouvu s Fabig s.r.o., Dlouhá 1205/10, Hustopeče, IČ: 

29291381 na prodej pozemků p.č.2879/62 vedeného jako 

vinice, p.č.4657/4 vedeného jako orná půda a p.č.4657/14 

vedeného jako orná půda, vše zapsané pro k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001 za cenu 857.300,-Kč. 

Usnesení RM č. 40/41/16: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, nar…, Tyršova …, Hustopeče na užívání pozemku 

p.č.5593/83 vedeného jako zahrada, zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 

448,-Kč. 

Usnesení RM č. 41/41/16: RM schválila licenční smlouvu s Ing. 

arch. Helenou Strakovou se sídlem 60200 Brno - Staré 

Brno, Bezručova 69/6. IČ 70446041 na poskytnutí výhradní 

licence na studii „Rekonstrukce CVČ Pavučina“ za částku 

10.000 Kč.

Usnesení RM č. 42/41/16: RM schválila vydání povolení k 

provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně 

na Dukelském nám. 1326/20 v Hustopečích 

Usnesení RM č. 43/41/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje, určenou na 

realizaci projektu "TIC Hustopeče 2016". Dotace je posky-

tována z dotačního programu "Podpora zkvalitnění služeb 

turistických informačních center v Jihomoravském kraji v 

roce 2016". Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 44/41/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi 

Jihomoravským krajem a Městem Hustopeče na realizaci 

projektu Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně 

slabých rodin. Text Smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 45/41/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na 

úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací, s obcí Kašnice, IČ 00600181, se sídlem Kašnice 

č.p. 38, 691 72 Klobouky u Brna. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 46/41/16: RM schválila vyhlášení záměru 

pronájmu kanceláře v prostorách Radnice, Dukelské ná-

městí 2/2 Hustopeče o výměře 12 m2, za smluvní nájemné 

ve výši min. 1.000 Kč/m2 za rok + příslušenství. Za účelem 

zajištění realizace projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". 

Usnesení RM č. 47/41/16: RM schválila nový Provozní řád 

Burčákových slavností s účinností od 01.06.2016.

Usnesení RM č. 48/41/16: RM bere na vědomí návrh kupní 

smlouvy s …, Střední …, Hustopeče a …, L. Svobody 

…, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 ve-

deného jako ostatní plocha na LV č. 3214 v k.ú. Hustopeče 

u Brna v rozsahu nově vyčleněného a odděleného pozem-

ku p.č.1250/11 o orientační výměře 17 m2 vzniklého dle 

GP č.3514-70/2016 za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení RM č. 49/41/16: RM bere na vědomí návrh  smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní s …, Štřední …, Hustopeče a …, 

L.Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku 

p.č.1250/5 vedeného jako ostatní plocha na LV č.3214 v 

k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyčle-

něného pozemku p.č.1250/5 o orientační výměře 516 m2 

dle GP č.3514-70/2016 za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení RM č. 50/41/16: RM schválila Smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby – zajištění rozvozu stravy uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar. …, trvale bytem Nám. T. G. M. …, Hustopeče jako 

příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 31. 5. 2016. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. …, na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, kterým se současné nájemkyni 

prodlužuje nájem do 31. 07. 2017. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 52/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. …, na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a Monikou Hrubošovou, 

nar. …, trvale bytem Nikolčice …, kterým se současné 

nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 07. 2017. Text dodatku 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 53/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. …, na adrese Smetanova …, Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a panem …, nar. …, 

trvale bytem Sušilova …, Hrušovany u Brna, kterým se 

současnému nájemci prodlužuje nájem do 14. 06. 2017. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/41/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních 

podniků k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, 

s prodloužením doby akce pro žadatele …, pro den 02. 

07. 2016, a to prodloužením na dobu od 17: 00 hod. toho 

dne do 04:00 hod. dne následujícího, tj. 03. 07. 2016, pro 

společenskou akci v Myslivně, Kpt. Jaroše 29, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 55/41/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních 

podniků k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, 

s prodloužením doby akce pro žadatele Myslivecký spolek 

Hustopeče, pro den 23. 07. 2016, a to prodloužením na 

dobu od 20: 00 hod. toho dne do 06:00 hod. dne následu-

jícího, tj. 24. 07. 2016, pro Mysliveckou zábavu v Areál MS, 

Kpt. Jaroše 171/29, 693 01 Hustopeče. 

V případě nevhodného počasí náhradního termínu 06. 08. 2016 

od 20:00 hod. do 06:00 hod. dne následujícího tj. 07. 08. 

2016. 

Usnesení RM (úkol)  č. 56/41/16: RM doporučuje ZM ke schvá-

lení vyhrazení částky z rozpočtu města ve výši 300.000 

Kč na pořízení nových lavic pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní. 

Bude zahrnuto jako součást příštího rozpočtového opatření na 

zastupitelstvu města 16. 6. 2016.

Usnesení RM (úkol) č. 57/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhrazení částky z rozpočtu města ve výši 65.000 Kč na 

dokončení výměny žaluzií pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní. Bude zahrnuto jako součást příštího rozpočtové-

ho opatření na zastupitelstvu města 16. 6. 2016.

Usnesení RM č. 58/41/16: RM schválila vyřazení majetku 

z účetní evidence u příspěvkové organizace Základní 

škola Hustopeče Nádražní v hodnotě 154 355 Kč a u CVČ 

Hustopeče v hodnotě 214 536,76 Kč a odvoz na sběrný 

dvůr.

Usnesení RM č. 59/41/16: RM schválila, že Zřizovatel (Město 

Hustopeče) Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace souhlasí s přijetím 

nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 400.000 Kč na 

odstranění bezbariérovosti školy formou pořízení výtahu. 

Současně zřizovatel prohlašuje, že veškerý majetek získaný 

prostřednictvím uvedeného nadačního příspěvku se stane 

majetkem zřizovatele školy, tj. Města Hustopeče 

Usnesení RM č. 60/41/16: RM schválila bezplatnou zápůjčku 

prostor Společenského domu na ul. Herbenova v neděli 

5.6.2016 v době od 14,00 do 16,00 hod. V této době se zde 

bude konat tradiční školní akademie 1. stupně Základní 

školy Hustopeče, Komenského. 

Usnesení RM č. 61/41/16: RM schválila souhlas zřizovatele se 

zapojením Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, 

p.o., do projektu Jihomoravského kraje fi nancované z 

operačního programu potravinové a materiální pomoci na 

pozici partnera s fi nančním příspěvkem. 

Usnesení RM č. 62/41/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o provozování obecního Infokanálu ze dne 23. 7. 2012 

se společností itself s.r.o. (dříve SELF servis, spol s r.o.), 

Pálavské náměstí 4343/11, Brno, IČ 18826016. Text 

dodatku je přílohou 

Usnesení RM č. 63/41/16: RM schválila doporučení pro valnou 

hromadu Burčákové unie na přijetí dvou nových členů: 

Liberecké království a Velkou Bíteš 

Usnesení RM č. 64/41/16: RM schválila dodatek č.1 ke komisio-

nářské smlouvě s Pálava card s.r.o., Nádražní 537, Šakvice 

69167, IČ: 03518027, kterým se mění sortiment prodáva-

ných turistických karet. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 65/41/16: RM schválila realizaci opravy stávají-

cího povrchu komunikace na části pozemku p.č. 494/1 na 

ulici Kurdějovské Hustopeče, dle předloženého návrhu. 

Usnesení RM č. 66/41/16: RM ukládá MPO MěÚ Hustopeče 

zajistit podklady nezbytné k realizaci opravy stávajícího 

povrchu komunikace na části pozemku p.č. 494/1 na ulici 

Kurdějovské Hustopeče, dle předloženého návrhu, včetně 

cenové nabídky realizace. Financování bude provedeno 

rozpočtem města, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 67/41/16: RM bere na vědomí informaci o 

posouzení podnětu ke změně ÚP Hustopeče. 

Usnesení RM č. 68/41/16: RM ukládá Odboru regionálního 

rozvoje Městského úřadu Hustopeče řešit změnu využití 

pozemků p. č. KN 3824/1, 3914/1, 3906/3, 3824/2 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, pro účely parkoviště, ve Změně č. 2 ÚP 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 69/41/16: RM schválila výsledek veřejné zakázky 

na pořízení 20 ks PC a 22 ks monitorů k PC pro potřebu 

Městského úřadu. Jako nejvýhodnější na dodávku PC 

byla vyhodnocena nabídka společnosti Assec Computers, 

Nádražní 181/18, Hustopeče, IČ 68625677 s cenou 18.139 

Kč/ks vč. DPH, na dodávku monitorů byla vyhodnocena 

nabídka společnosti MCS Plus, s.r.o., Janáčkova 888/4, 

Hustopeče, IČ 25535391 s cenou 2.605 Kč/ks vč DPH. Rada 

města pověřuje tajemníka MěÚ podpisem objednávky na 

dodávku vysoutěžené techniky. 

Usnesení RM č. 70/41/16: RM schválila pořadí na druhém místě 

výsledku veřejné zakázky na pořízení 20 ks PC a 22 ks 

monitorů k PC pro potřebu Městského úřadu. Jako druhé 

nejvýhodnější na dodávku PC byla vyhodnocena nabídka 

společnosti MCS Plus, s.r.o., Janáčkova 888/4, Hustopeče, 

IČ 25535391 s cenou 18.463 Kč/ks vč. DPH, na dodávku 

monitorů byla vyhodnocena nabídka společnosti Assec 

Computers, Nádražní 181/18, Hustopeče, IČ 68625677 s 

cenou 2.790 Kč/ks vč. DPH. 

Usnesení RM č. 71/41/16: RM schválila úpravu ceníku 

Sportovního zařízení města přidáním položky "pronájem 

vodní plochy do 25 m2" za cenu 400 Kč/den.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí na

www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece
/samosprava/usneseni-samospravy/

nebo v Kanceláři tajemníka  
Městského úřadu Hustopeče
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Ve středu 25. 5. se polovina studentů 
virtuální akademie třetího věku vydala na 
závěrečný seminář pořádaný Městskou 
knihovnou Tišnov do Předklášteří. Akce byla 
úžasně zorganizovaná a po úvodním projevu 
zástupců města a koordinátorky projektu Ing. 
Kláry Nehodové, která nám předala pamětní 
listy, následoval kulturní program. Po rychlém 
obědě jsme absolvovali prohlídku výstavy 
Lucemburků v tamějším muzeu, vycházku 
po zdejším parku s odborným výkladem a na 
závěr jsme navštívili klášter Porta coeli. Tento 
výlet byl skvělým zakončením semestru 
genealogie, který absolvovalo 33 účastníků 
a všichni úspěšně.

V příštím semestru nás čeká také zajímavé 
téma Pěstování a využití jedlých a léčivých 
hub. Všichni noví zájemci jsou vítáni.

Jitka Horáková,
knihovnice

Semestr akademie třetího věku jsme zakončili v Předklášteří
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KULTURA

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Téma podzimního semestru:

 Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Výuka je určena seniorům, invalidním důchodcům a osobám starším 50 let

momentálně bez zaměstnání.

Garantem výuky je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

začneme 29. 9. 2016 v 9.30 v učebně knihovny

cena kurzu za 1 semestr činí 400,- Kč

Každý semestr obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek na dané téma,

ze kterých student vypracuje test. Společná výuka probíhá 1x za 14 dní 

Výukové materiály ke kurzu jsou studentům přístupné přes internet na osobní loginy.

Do podzimního semestru je potřeba se nahlásit do 14. 9. 

Městská knihovna, Nádražní 20, Hustopeče, tel. 775 095 524, knihovna@volny-cas.cz

CVČ - Městská knihovna Hustopeče 

připravuje KURZ NĚMČINY. 

Infoschůzka: středa 21. 9. 2016 v 17.00

v učebně knihovny. 

Zájemci budou rozděleni dle úrovní.

V městské knihovně Hustopeče si mohou 
zájemci nejen půjčit něco na čtení, ale třeba 
se i naučit háčkovat. Od března do začátku 
června se tam konal kurz háčkování pod 
vedením paní Bůčkové. Navštěvovalo jej 
šest účastnic od úplných začátečnic až po 
pokročilé. Uháčkovat si mohly například 
kabelku nebo hračku. V kurzu je v plánu 
pokračovat od září, kdy by se k háčkování 
přidalo i pletení.                                                   –jal-

Kurz háčkování

Pokoj v pokoji vznikl ve výstavních síních 
městské galerie v domě U Synků. Vznikl 
prostřednictvím děl Martiny Klakové 
a Michala Mikuliče. Do výstavních prostor 
nastěhovali skříň, židli, stůl nebo třeba šicí 
stroj. Výstavu zahájila vernisáž v neděli 29. 
května. 

„Mám tady díla vytvořená spíše v poslední 
době. Ty nejstarší jsou ve starožitné skříni. 
Jsou to fotografi e, které jsem kdysi pořídila 
na černobílý fi lm. Jinak tady vystavuji 
fotografi e digitální, malbu, kresbu, hedvábí. 
Vlastně od všeho, čemu se věnuji, kousek,“ 
představila svou tvorbu Klaková.

Mnohé techniky se od ní mohou zájemci 
naučit. V lednu otevřela v Ivani, kde žije, 
výtvarno-řemeslný ateliér.

„Každý měsíc v sobotu pořádám řemeslný 
seminář. Posledně jsme měli voskovou 
batiku. Razím spíš individuální přístup, beru 
maximálně šest lidí, abych se jim mohla 
věnovat. Připravuji i děti na talentové 
zkoušky,“ zmínila výtvarnice, která kromě 
umělecké činnosti pracuje jako učitelka 
v mateřské škole. 

Kresby, malby a fotografi e Martiny Klakové 
doplňují plastiky a dřevořezby Michala 
Mikuliče. „Hodně pracuji se dřevem. Rád 
vyřezávám,“ podotkl umělec z Hustopečí, 
který se momentálně věnuje hlavně výrobě 
loutek. Na výstavě byla však k vidění jediná. 
Její autorkou byla navíc umělcova žena Jana 
Mikuličová. 

Kromě vlastní tvorby pracuje Mikulič 

v divadle, jeho parketou jsou dekorace. 
Výstava Pokoj v pokoji byla v Městském 

muzeu a galerii Hustopeče k vidění do 
19. června 2016. 

-jal- 

Pokoj v pokoji v galerii vytvořili Martina Klaková a Michal Mikulič
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Součástí výstavy byl stůl, skříň nebo židle. 
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Brány hustopečských svatostánků se 
otevřely pro širokou veřejnost v pátek 
10. června. Konala se tradiční akce Noc 
kostelů. Ve večerních hodinách mohli 
návštěvníci nahlédnout do evangelického 
kostela na Masarykově náměstí, do kostela 
sv. Václava a sv. Anežky České na Dukelském 
náměstí, do modlitebny Apoštolské církve 
v Kollárově ulici i do kaple sv. Rocha na 
Křížovém kopci. 

Noc kostelů nabídla vzlet dronu i africké speciality

Evangelický kostel,
Masarykovo náměstí

Noc kostelů ve svatostánku na Masarykově 
náměstí začíná vždy koncertem žáků základní 
umělecké školy. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Absolventský koncert nalákal desítky 
posluchačů. Kostelní lavice byly plné. 

Program byl připravený i před kostelem. 
Kolemjdoucí si mohli přečíst komiks na plotě 
nebo se v pozdějších hodinách zaposlouchat 
do písní zpívaných pod lípou.

Modlitebna Apoštolské církve,
Kollárova ulice

V modlitebně v Kollárově ulici byla 
připravena výstava Biblí. Pastor sboru 
Karel Fridrich je předsedou České biblické 
společnosti a může se tak pochlubit rozsáhlou 
sbírkou. K vidění byla například Bible, kterou 
fasují vojáci, nebo svitek, který Fridrich 
dostal na setkání biblických společností ve 
Filadelfi i. Obdržel jej za Českou republiku, 
která byla zakládajícím členem společnosti. 
Svitek bude uložen v Domě Bible v Praze. 

Nahlédnout mohli návštěvníci i do nově 
postaveného sálu. Zaposlouchat se tam 
mohli do písní, které běžně zpívají členové 
sboru při bohoslužbách. 

V sídle Apoštolské církve také bylo možné 
ochutnat typickou africkou kukuřičnou kaši 
se zeleninou. Dobrovolníci ze sboru vyrazili 
na další africkou misi v úterý 14. června.

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 
Dukelské náměstí

Velkým lákadlem bylo létání s dronem. 
Díky němu se mohli návštěvníci podívat na 
kostelní věž, která je jinak nepřístupná.

V kostele sv. Václava a sv. Anežky České 
se konaly i komentované prohlídky 
s průvodcem. Úspěch také vloni měla 3D 
tiskárna. Nechyběla proto ani letos. 

Připravena byla výstava Biblí ve 20 
jazycích. Zájemci mohli zkusit uhodnout,
o jaké jazyky se jedná. K vidění byla i výstava 
bohoslužebných předmětů. 

S meditativním pásmem vystoupila skupina 
Srdce ze Šakvic a Noc kostelů ve svatostánku 

na Dukelském náměstí zakončily tóny harfy 
a houslí. 

Otevřena byla i kaple sv. Rocha na Křížovém 
kopci.                                                                         -jal-
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Ve stájích Pavučiny se těší z nového 
přírůstku. Kobylka se mamince plemene 
český teplokrevník Great Pettiniese 
a tatínkovi plemennému hřebci Warness 
narodila v sobotu 4. června asi v 8 hodin 
večer. Zatím nemá jméno. 

Kobylka už je letos druhým a taky posledním 
narozeným hříbětem na Pavučině. Hřebeček 
Roxette přišel na svět v noci 19. dubna 
a s o měsíc a půl mladší kobylkou má stejného 
tatínka.

-jal- 

Na Pavučině se v červnu narodila kobylka
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Po sedmiletém působení v Hustopečích 
na pozici děkana Římskokatolické církve 
vedou kroky Pavla Kafky do Brna. 

Děkanství převzal začátkem srpna 2009 po 
Pavlu Bublanovi, v té době měl již za sebou 
studium teologické fakulty, roční působení 
v roli vychovatele, tříletý pobyt na Lateránské 
univerzitě v Římě a sedmileté působení jako 
kněz v kunštátské farnosti. 

Pavel Kafka v jednom z prvních rozhovorů 
po nastěhování do Hustopečí uvedl: „Přál 
bych si, aby ten hezký kostel na náměstí a fara 
měly vždy pro všechny lidi otevřené dveře, 

kde se setkají s pochopením a otevřeným 
srdcem.“  A dostál tomu stoprocentně. Svojí 
srdečností si v Hustopečích získal spoustu 
přátel a kamarádů z řad věřících i nevěřících, 
rád chodil mezi lidi, poznával, jak žijí, co je 
trápí, co řeší. Svým postojem byl vstřícný a 
ochotný podat pomocnou ruku všem, kteří 
projevili zájem. Nedocenitelné jsou nadšení 
a energie, které věnoval dětem a mladým 
lidem. Ať už to byly stovky odučených hodin 
náboženství, děckanády, tábory, karnevaly, 
nejrůznější setkání dětí a mládeže či přípravy 
ke svátostem – dělal to naplno a rád. Věřil, že 
právě investice do dětí je tou nejhodnotnější.

Nikomu nevnucoval výhradně svůj pohled 
na věc, byl otevřený k diskusi a rozhovorům 
i s těmi, kteří měli odlišný názor. Mnohým 
pomohl doskládat skládanky tak, aby dávaly 
smysl.

Pavel Kafka na základě rozhodnutí vedení 
brněnského biskupství bude od 01. 08. 2016 
působit v Brně. Pane děkane, děkujeme! 
Přejeme hodně sil a energie potřebné 
k náročné práci a i nadále pocit štěstí 
a naplnění z dobře odvedeného díla, se 
kterým z Hustopečí s klidným svědomím 
můžete odejít. 

Jana Hrádková

Pavel Kafka se loučí. Opouští hustopečskou farnost

Vyrostla nám pěkná lebeda
Když Pavel Kafka nastoupil v roce 2009 do 

Hustopečí jako nový děkan, prohlásil o sobě 
v prvním rozhovoru pro Hustopečské listy, že 
je jako plevel - roste tam, kam ho píchnou... 
A za sedm let svého působení u nás se 
z něj opravdu stala mohutná rostlina, která 
prorůstala nejen Hustopečemi, ale celým 
děkanátem. Co si budeme nalhávat - jeho 
horlivé obvolávání jednotlivců a institucí 
s prosbami o to, či ono, nám mnohdy nebylo 
příliš vhod. Každý přece máme dost svých 
starostí, než abychom pomohli shánět kamna 
pro místní bezdomovce či sepisovat žádosti o 
dotace na opravu topení v klubovně pro děti. 
Ale ta vytrvalost nakonec všechny dostala. 

Bylo by zbytečné a hlavně velmi vysilující 
vyjmenovat všechny akce a aktivity, které se 
otci Pavlovi podařilo rozjet. Ostatně o nich se 
každý z nás může dočíst na farních stránkách. 
Mnohem důležitější jsou zdánlivé maličkosti, 
o kterých se nikde nedočtete. Za každou 
takovou aktivitou a akcí se totiž skrývá 
podivuhodná síť plná osobních setkání a 
vedení, které byly základem a kořenem všech 
farních událostí. 

Kolik z nás se s otcem Pavlem setkalo třeba 
při křtu dítěte nebo při vyřizování pohřbu 
někoho blízkého. A kolik z nás se po takovém 
setkání angažovalo v dalším dění farnosti? 
V tom totiž spočívá největší zásluha - aby lidé 
nacházeli cestu za Ježíšem nejen v důležitých 

a často těžkých životních událostech, ale 
především v běžném životě. Abychom si byli 
všichni vědomi toho, že tvoříme společenství, 
v němž by se měl každý cítit přijímaný a které 
dává naději dalším. 

Při slavnostní mši svaté na rozlučce 
s farností prohlásil otec Pavel, že jsme všichni 
jako živé kameny, které se každou neděli 
valí Hustopečemi ke kostelu a tvoří zvláštní 
stavbu. Snad nebude znít příliš nadneseně, 

když  prohlásíme, že čím byl děkan Václav 
Fišer pro stavbu hustopečského kostela, tím 
byl otec Pavel Kafka pro stavbu společenství 
v tomto kostele. 

Nejen členové farní rady mají před sebou 
důležitý úkol - postarat se o to, aby toto 
společenství nadále rostlo a mělo otevřené 
dveře i srdce pro každého. Od nynějška pod 
vedením nového děkana. 

Farní rada a katechetky
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V Bibli je sedmička číslo plnosti. Můj čas tady se naplnil, říká děkan

Hustopeče konečná! Přestupovat! 
Tato slova nejlépe vystihují moji aktuální 

životní situaci. Po sedmi letech strávených 
v Hustopečích se brněnský biskup rozhodl, 
že mi svěří službu biskupského delegáta pro 
zajištění pastorace a kněží v brněnské diecézi 
a zároveň mě pověří kněžskou službou 
v jednom z brněnských kostelů.  Proto bych 

chtěl všem poděkovat za příjemně prožitých 
sedm let a zároveň všechny ujistit, že žádnou 
událost a žádného člověka, se kterým jsem 
se zde potkal, bych nechtěl vymazat ze své 
paměti. Naopak všechno a všechny si nesu 
ve svém srdci. Děkuji také všem farníkům 
a přátelům, kteří mi v rámci farního dne 

v neděli 19.6. připravili krásnou poslední 
jízdu. A to v historické lokálce, kterou 
jsem mohl sám řídit a svézt své přátele do 
Šakvic a zpět. Děkuji. Hustopeče konečná! 
Přestupovat!     

Pavel Kafka, 
děkan

Ofi ciální rozloučení s děkanem Pavlem 
Kafkou se konalo při farním dnu v neděli 
19. června. Svým farníkům však dává na 
shledanou i prostřednictvím následujících 
řádků. 

V Hustopečích prožil 152 křtů, 53 svateb, 
176 pohřbů, 67 prvních svatých přijímání, 
bezpočet hodin náboženství, mší, chvil, 
kdy byl k dispozici svým farníkům, a nejen 
těm. Pavel Kafka přišel 5. srpna 2009 
a k 1. srpnu 2016 bude jeho mise 
v Hustopečích skončena. 

Jaký jste měl pocit z farnosti a 
z moderního kostela bezprostředně po 
příchodu do Hustopečí?

Docela dobrý. Už když jsem se do Hustopečí 
chystal, přijal jsem to jako fakt. Na kostel jsem 
se těšil, na farnost taky. Jsem jako plevel. 
Kam zapadnu, tam rostu. To už jsem říkal při 
mém příchodu před sedmi lety. Neměl jsem 
problém věci přijmout. 

S jakými pocity naopak odcházíte? 
Naplnila se vaše očekávání?

V mnohém ano. Mnohé bych udělal jinak. 
Ale jsem moc rád, že jsem tady sedm let mohl 
být. Je to krásných, opravdu krásných sedm 
let. Navíc v Bibli je sedmička číslo plnosti. Tak 
si myslím, že ten můj čas tady se naplnil. 

Jak budete na Hustopeče vzpomínat?
Rozhodně jako na město dobrého vína. 

Nelze jinak. Na město s moderním, krásným 
kostelem. Na město, kde jsou srdeční lidé. 
Určitě je budu mít spjaté se starým panem 
děkanem. To nejde smazat. A vůbec. Myslím 
si, že nic z toho, co člověk prožije, nejde 
smazat. Bylo by špatně, kdyby to někdo 
smazat chtěl. Nesu si celých sedm let 
a nikoho a nic bych z nich nechtěl škrtat.

Co vám působení v Hustopečích dalo?
Získal jsem tady spoustu zkušeností. To je 

nenahraditelné. Protože jsem musel dělat 
věci, které jsem před tím nedělal. Řešit 
situace, které jsem před tím neřešil. Už jenom 
proto, že jsem byl děkanem, jsem musel 
zvládat situace, které jsem před tím neměl 
nacvičené. 

Je něco, co vám Hustopeče vzaly?
Určitě kus nervů. Životní energii. Člověk je 

sice obnovitelný zdroj, ale jenom do určité 
míry. Kus života tady nechávám. Kus mého 
já. To mi Hustopeče vzaly, stejně jako před 
tím Kunštát a tak, jako mi to teď vezme Brno. 

Je nějaká část práce, která vás bavila víc 
než ty ostatní? 

Jsou věci, ze kterých jsem měl opravdu 
radost. Měl jsem radost z toho, že každý rok 
bylo víc dětí v náboženství. Měl jsem radost 
z toho, že farnost rostla. Jsou věci, ke kterým 
má člověk blíž, a jsou věci, ke kterým má dál. 
Měl jsem rád v neděli mši svatou pro lidi, byl 
jsem rád s dětmi na táboře. To, co souviselo 
s tím být knězem, mi vždycky dělalo radost.

Naopak mě trápilo, že má člověk víc nápadů, 
než jsou lidé schopni přijmout a než já sám 
jsem schopen uskutečnit. A trápilo mě, když 
selhal, jak já říkám, pitomý lidský faktor. Když 
dobrá věc selhala kvůli tomu, že si lidé něco 
škaredého řekli, ať už chtěně nebo nechtěně. 
Nebo proto, že vzniklo nějaké nedorozumění. 

Po čem se vám bude nejvíc stýskat?
Po lidech. Navázal jsem tady různá 

přátelství, kamarádství, různě hluboká, různě 
intenzivní. To vždycky člověku chybí. 

Budete se do Hustopečí vracet?
Vždycky se vrátím všude tam, kam jsem 

pozván. A pokud budu pozván, tak se vrátím 
určitě rád.

Kam nyní míříte?
Od srpna bych měl působit v některém 

z brněnských kostelů. Přesné místo zatím 
ještě není stanovené. Dále bych měl na 
brněnském biskupství působit jako delegát 
pro materiální zajištění pastorace v diecézi 
a pro kněze.

Těšíte se na novou práci?
Jsem jako plevel. Kam zapadnu, tam rostu. 

Teď znovu někde zapadám. Můžu říct, že 
mám spíš očekávání, než že bych se těšil. 
Jsem mírně rozechvělý. 

Kdo bude vaším nástupcem?
Pokud se nic nezmění, měl by sem nastoupit 

současný farář z Náměště nad Oslavou. 
Jmenuje se Jan Nekuda, už máme za sebou 
první seznámení a mám z toho dobrý pocit. 

Jak probíhá předání farnosti?
Je neofi ciální část, kdy se třeba týden 

nebo dva předávají věci, které jsou rozběhlé. 
Farnost je nějak nastavená a je potřeba si 
to říct. Ofi ciální předání potom probíhá 
za účasti dalších kněží. Vlastní nástup je 
spojený s tím, že se nový farář uvede do 
úřadu. Přesné datum ještě není stanovené, 
ale pravděpodobně na konci července by 
měl přijet generální vikář a novému panu 
děkanovi svěřit farnost. Děje se to při nedělní 
bohoslužbě hodně slavnostním způsobem. 

Chtěl byste něco svému nástupci popřát 
nebo mu dát nějakou radu?

Všichni víme, že když jde člověk do nového 
a stěhuje se, tak je trošku rozechvělý. Všichni 
máme strach z toho, co bude. To je přirozená 
věc. To prožívám já i on. Jediné, co si můžeme 
poradit navzájem, je to, abychom se nebáli. 
Je potřeba neříkat „Já mám veliký problém,“ 
ale „Milý probléme, já mám velikého Boha.“ 
Myslím, že když budeme na pána Boha 
spoléhat, tak já i on rozechvění z té velké 
změny překonáme. Myslím, že to prospěje 
i farnosti.                                                                   -jal- 

zdroj: www.farnosthustopece.cz
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Hustopeče patří k zakládajícím městům 
Concentu Moraviae. Ani letos, při 21. ročníku 
festivalu vážné hudby, tak nechyběly 
v programové nabídce. První ze dvou 
hustopečských koncertů se uskutečnil 
v pátek 3. června. Postaralo se o něj Kvarteto 
Martinů. Druhý koncert byl jedním z taháků 
letošní sezóny. Lákala Iva Bittová se 
slovenským Mucha Quartetem. Na nádvoří 
domu U Synků vystoupily 17. června. 

Letošním podtitulem festivalu byl 
Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní 
tradice.

„Letos si připomínáme 400 let od úmrtí 
Williama Shakespeara, proto jsme ho zahrnuli 
do letošního programu. Od Beethovena jsme 
zase vybrali všech 16 jeho kvartetů. A česká 
kvartetní tradice v současnosti reprezentuje 
špičkovou uměleckou tvorbu, proto jsme ji 
také zařadili do programu festivalu,“ uvedla 
k dramaturgii 21. ročníku produkční Martina 
Čermáková. 

Téma festivalu naplnil i koncert Kvarteta 
Martinů. Program byl složený ze dvou 
děl 20. století – ze Smyčcového kvarteta 
č. 7 Bohuslava Martinů a z Pěti kusů pro 

smyčcové kvarteto Erwina Schulhoff a. „Na 
závěr pak zazní Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet č. 10 Es dur opus 74 zvaný 
Harfový. Tím splňujeme podmínku festivalu 
Shakespeare a smyčcové kvarteto,“ doplnila 
violoncellistka Jitka Vlašánková. 

Na českou kvartetní tradici odkazoval 
i koncert Mucha Quarteta a Ivy Bittové. 
Konal se v kulisách renesančního domu na 
Dukelském náměstí. Nádvoří domu U Synků 
posluchači zaplnili do posledního místa. 

„Na koncertě zazní výběr toho nejlepšího, 
co jsme spolu s Ivou nastudovali. Je to 
výběr ze slovenských zpěvů od Bély Bartóka 
a také výběr písní od Leoše Janáčka ze sbírky 
Moravská lidová poezie v písních,“ představil 
koncert Juraj Tomka, 1. houslista Mucha 
Quarteta. 

Spolupráce mezi oceňovanou herečkou 
a zpěvačkou a kvartetem vznikla vloni na 
popud slovenského skladatele Vladimíra 
Godára. 

„Přišel s nápadem, jestli bychom 
nenastudovali slovenské zpěvy Bély Bartóka. 
A byl jednoznačně přesvědčen o tom, že 
jestli spolupracovat s nějakým kvartetem, 

tak jedině s mladým talentovaným Mucha 
Quartetem z Bratislavy,“ popsala vznik 
spolupráce Iva Bittová.  

„Spolupráce s paní Bittovou je velmi 
inspirativní. Má v sobě takové charisma 
a energii, která celému projektu dodává 
šmrnc. Vzbudila v nás i pěvecké schopnosti. 
Takže posluchači budou svědky našich 
zpěváckých počinů a pokusů,“ doplnil Tomka. 

Iva Bittová v současné době pobývá 
střídavě v České republice a v Hudson Valley 
ve státě New York. Prošla mnoha hudebními 
žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou 
hudbu až po hostování v opeře. Koncertuje 
po celém světě. V nejbližších dnech vystoupí 
v Rakousku, Itálii v New Yorku nebo na 
jazzovém festivalu v Kanadě. Na podzim 
jede hledat inspiraci a muzikanty pro svůj 
nový program do Indie. Hrála i v mnoha 
oceňovaných fi lmech. Za všechny například 
Želary, kde byla za vedlejší ženskou roli 
nominována na Oskara, nebo Tajnosti.

www.concentusmoraviae.cz
Více fotografi í na Facebooku/Concentus 

Moraviae. 
–jal- 

Concentus Moraviae: Zahajovalo Kvarteto Martinů, lákala Bittová
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Iva Bittová s Mucha Quartetem byly tahákem 
letošního ročníku festivalu. 
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Kvarteto Martinů hrálo v kurdějovském kostele. 

Poslední květnová neděle patří 
v Hustopečích už tradičně jednomu 

z nejušlechtilejších zvířat – koním. Jejich den 
slavili na Pavučině členové chovatelského 
kroužku. Pro své kamarády a rodinné 
příslušníky si připravili ukázky toho, co se 
v kroužku naučili.

„Program je bohatý, ale sestavili jsme ho tak, 
abychom ho my i děti v pohodě zvládli. Bude 
výstava poníků, soutěže pro diváky, tradičně 
parkur, jízda zručnosti a nakonec starší holky 
předvedou něco z westernových soutěží,“ 
představila Den koní Simona Jakubčíková, 
vedoucí chovatelského kroužku. 

Zájmový útvar navštěvuje třicet dětí. Schází 
se dvakrát do týdne. A i přes to, že pravidelně 

trénují, byly před diváky pořádně nervózní. 
„Je to pro ně i pro mě problém. Ale myslím, 

že to zvládneme,“ smála se Jakubčíková. 
A podle reakcí diváků to děti zvládly na 

jedničku. Jejich výkony ocenili potleskem. 
Na chvíli se také z diváků stali účinkující. To 

když jedenáct odvážných soutěžilo v hodu 
podkovou do dálky. 

Účastníci Dne koní se také seznámili 
s novým přírůstkem. Ve stájích Pavučiny se 
narodil v noci 19. dubna hřebeček Roxette. 
Na Dni koní se konal jeho křest. Za kmotry 
mu šli místostarosta Bořivoj Švásta a Sára 
Davidová.                                                                        -jal-

Děti z chovatelského kroužku oslavily Den koní 
fo
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Součástí programu byla jízda zručnosti nebo parkur. 
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25. - 31. 7. 2016 

kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e

ERVENEC - SRPEN 2016

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece.cz

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

Letní divadelní festival Pod širým nebem
nádvo í domu U Synk , Hustope e

st  13.7.  20.30 NÍZKOTU NÝ ŽIVOT  Vstupné: 130,- K
   DS Smotaná hadice, K enovice.  
   Ochutnávka vín hustope ských vina .
pá  15.7. 20.30 3 VERZE ŽIVOTA  Vstupné: 350,- K
   Divadlo Verze, hrají:  Linda Rybová, Jana Jan ková
   David Pracha , Igor Chmela. Ochutnávka vín
   Vina ství Starý vrch, CM Galán.  
ne  17.7. 18.00 PEKLO S JEŽIBABOU Vstupné: 70,- K
   Divadlo ELF, p edstavení pro d ti.
st  20.7. 20.30 JÍZLIVÝ GLOSÁTOR Vstupné: 130,- K
   DS brat í Mrštík , Boleradice. 
   Hrají: Zbyn k Háder a Ji í Brabec.
   Ochutnávka vín hustope ských vina .
pá  22.7. 20.30 P ESTUPNÍ STANICE? Vstupné: 350,- K
   Hrají: Valérie Zawadská a Lucie Kožinová.  
   Ochutnávka vín Vina ství Jurák a syn, CM Lašár.
Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je skleni ka vína.
P edprodej: TIC Hustope e, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909. 
Prost ednictvím portál  Ticketstream a SMS ticket. 
Výhodná permanentka pouze 850,- K .

Letní kino Pod o echem
po 25.7.  LÍDA BAAROVÁ
   Životopisný, drama, R, 2016, 110 min.
út  26.7.  DVOJNÍCI
   Komedie, esko, 2016, 103 min.
st  27.7.  LET ÁK NASLEPO
   Do poslední chvíle nebudete v d t, na jaký  lm jste
   se vypravili. Po projekci pak dostanete možnost
   ocenit erstv  nabitý zážitek ástkou, kterou si 
   sami ur íte. 
t  28.7.  TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

   Dokumentární, road movie, R, SR, 2016, 96 min.
pá  29.7.  JAK BÁSNÍCI EKAJÍ NA ZÁZRAK
   Komedie, esko, 2016, 120 min.
so  30.7.  ACHANDA
   Pohádka, esko, 2016, 104 min.
ne  31.7.  MUŽ NA LAN
   Drama, životopisný, USA, 2015, 123 min.
M-klub, Herbenova, Hustope e. Promítá se po setm ní (po 21.00 
hod). Ob erstvení zajišt no. Vstupné 80,- K . Po ádá Marketing a 
kultura m sta Hustope e.

so  27.8. 14.00 NÁRODNÍ SOUT Ž VÍN 2016 Velkopavlovické
   vina ské podoblasti – p ehlídka nominovaných vín 
   do Salonu vín R, sál spole enského domu. 
   Sou ástí programu bude Zarážení hory v podání 
   Hustope ské chasy. 

po 25. 7. - 5. 8. KNIHOVNA UZAV ENA
Mate ské centrum Cipísek: Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

M sto Hustope e

NÁRODNÍ
SOUT Ž VÍN

Spole enský d m, Herbenova ul., Hustope e

Sou ás   programu bude Zarážení hory v podání
Hustope ské chasy.
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NÁVRAT DOMŮ
scénografie  |  malba  |  církevní umění

26. 6.–28. 8. 2016 
Dukelské nám. 23, Hustopeče

otevřeno 

pondělí–pátek 9:00–12:00 12:30–16:30 

sobota–neděle 14:00–17:00
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 4. 7./18. 7./ 1. 8./ 15. 8./ 29. 8.
Papír, plast, nápojové kartony: 7. 4./ 2. 8.
Bioodpad: 11. 7./ 25. 7./ 8. 8./ 22.8.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

LETNÍ KOUPALIŠT :
 Ne – t  9.00 – 20.00
 Pá, So 9.00 – 21.00

Krytý bazén bude v ervnu otev en jen v p ípad  špatného po así. 
Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 

pop ípad  na tel.: 702 204 601 – 660.

pá 12. – 14.8. HUSTOPE SKÉ HODY – Herbenova ulice. 
   Pátek: ru ní stav ní máje, beseda s CM. 
   Sobota: zvaní po m st , zábava pod májou 
   s DH Lácaranka. 
   Ned le: hodová mše svatá v kapli sv. Rocha,
   pr vod m stem, zábava pod májou se zavádkou,
   zábava pod májou s DH Sokolka. 
   Po ádá Hustope ská chasa. 

KLUB HISTORIE A VLASTIV DY HUSTOPE SKA
Nádražní 20, Hustope e

so 16.7.  6.00 SLOVENSKO – poznávací zájezd za historií a za
   poznáním k soused m, odjezd od nemocnice a AN.
   Bližší informace na výv skách. 

TÁBORY PRO D ÍVE NAROZENÉ
poje te s námi za oddychem a zábavou:

23. 7. – 30. 7.  Na Stará kolena Na Aljašku
31. 7. – 7. 8.  Na Stará kolena Na Aljašku
20. 8. – 27. 8.  Na Stará kolena Ve víru tance

pá 1.7. – 31.8. OTEV ENÉ SKLEPY HUSTOPE E – festival vína,
   každý den otev ou sklepy dva hustope ští vina i.
   Vina ská ulice, ulice Na Hradbách. Podrobnosti
   v TIC Hustope e, na plakátech a letácích. 

so  3.9. 19.00 OV Í BÁL – hudba k tanci a poslechu, ov árna za
   prvním rybníkem, po ádá Spolek všehoschopných. 

M STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

ne 26.6. – 28.8. AKADEMICKÝ MALÍ  JAN OBŠIL: NÁVRAT DOM .
    Pr ez celoživotním dílem hustope ského rodáka.

SVAZ T LESN  POSTIŽENÝCH místní organizace, 
Brn nská 52, Hustope e, www.stphustopece.cz, tel.: 737 617 254

út  16.8. 8.00 ZÁJEZD PRO PRARODI E
   s vnou aty do ZOO Lešná.

Letní kino
Pod ořechem

25. 7. 26. 7. 28. 7. 29. 7.. 27. 7. 30. 7. 31. 7. 

Hustopeče

M-klub, Herbenova, Hustopeče. Promítá se po setmění  (po 21 hod.). Občerstvení zajištěno. Vstupné 80,- Kč.

?
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STAROVICE - Víno, zpěv, tanec, krásná 
děvčata v krojích i chlapci v naškrobených 
košilích. To vše zasazené do malebné obce 
Starovice na Břeclavsku a jejího přírodního 
areálu Pod kaštany. Tato obec s Pálavou 
za zády totiž není jen místem, kde se rodí 
dobré víno - od loňského roku se zde koná 
také folklorní akce s názvem Setkání přátel 
jižní Moravy - I love jižní Morava. Letos 30. 
července pokračuje II. ročníkem s mottem  
Prožijte jihomoravské hody. 

Za Setkáním přátel jižní Moravy stojí 
komunita sdružující se kolem portálu 
a facebookové stránky I love jižní Morava 
založených na jaře roku 2013. Zpočátku 
autoři oslovovali jen své přátele a rodinné 
příslušníky, ale postupně se přidávali další 
a další příznivci z Moravy, celé republiky 
i ze zahraničí, až se počet fanoušků vyšplhal 
k dnešním asi 75 tisícům.  „Díky tomu, že 
příznivců jižní Moravy přibývalo, se v nás 
zrodila myšlenka uspořádat setkání všech, 
kteří v tomto krásném regionu žijí, navštěvují 
jej, rádi ho objevují a především mají jižní 
Moravu rádi tak, jako my, zakladatelé 
komunity. Mezi nejsilnější témata jižní 
Moravy patří bezesporu naše jedinečné kroje, 
výborná vína, nádherná krajina a po staletí 
udržované tradice - a o tomhle všem naše 
setkání bude,” vzkazuje návštěvníkům její 
hlavní pořadatel Jan Záhora a dodává, že 
jedním z cílů folklorního setkání je alespoň 

na chvíli smazat pomyslné folklorní hranice 
mezi regiony jižní Moravy a zavést tradici 
pravidelného setkávání všech, kdo jsou 
pro toto téma zapáleni, a to nejen z České 
republiky. Všichni krojovaní mají na akci 
vstup zdarma, pro ty ostatní se snad podařilo 
po loňských zkušenostech nastavit vstupné 
tak, aby bylo přijatelné pro všechny.

Loni se ve Starovicích sešlo 140 krojovaných 
z 22 obcí Břeclavska a Brněnska. Pestrost 
krojů předvedli při společném průvodu, 
který bude jedním z hlavních bodů programu 
i při letošním setkání, ovšem účast už nyní 
přislíbily stovky krojovaných z mnoha obcí 
nejen jižní Moravy. „I když mohou být kroje 
někdy nepohodlné, nabyli jsme dojmu, že 
mladí lidé se do nich strojí rádi - ten pocit 
hrdosti a sounáležitosti se svými kamarády 
se nedá ničím nahradit. A ti starší jsou zase 
rádi, že tradice své rodiny či vesnice mají 
komu předat. Právě na tomto setkání mají 
i obce jedinečnou možnost pochlubit se 
právě tím svým krojem a jeho zvláštnostmi, 
ale také třeba představit místní zvyky nebo 
pozvat přátele na pořádané akce,“ zve 
všechny Jan Záhora.

Již vloni se stala součástí Setkání také 
soutěž O nejkrásnější krojovaný pár. Ten 
vybírala porota ze všech dvaapadesáti 
zúčastněných párů. Vítězi se stali Jakub Klein 
a Šarlota Maulerová z Hustopečí u Brna. 
Účasti v soutěži určitě nelitují, právě naopak: 

„Co nám vítězství přineslo? Především obdiv 
našich krojů od ostatních, šerpu zdobící náš 
pokoj a tak nějak se nám na čele octla vizitka 
nejkrásnějšího krojovaného páru, každý nám 
gratuloval k vítězství,“ vzpomíná na loňské 
vítězství Jakub Klein. Letos převzal záštitu 
nad soutěží hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Michal Hašek, který vítěznému páru 
předá malovanou krojovou mašli. Zájemci 
o účast v soutěži se mohou přihlásit na 
ilovejm@email.cz, na facebookovém profi lu 
akce či na telefonu 774 894 891. O letošním 
nejkrásnějším páru v krojích rozhodnou 
návštěvníci.

Na kroje však nebude zaměřená jen soutěž. 
Součástí programu bude také komentovaná 
ukázka oblékání dívčího kroje Keď sa 
dívča strójí. Ostatně, program bude nabitý 
od rána až do noci - návštěvníci se dále 
mohou těšit na dechovou hudbu Zlaťulka 
z Podluží, Veselou trojku Pavla Kršky nebo 
přehlídku dětských i dospělých folklorních 
souborů, ochutnat moravská vína a krajové 
speciality, nakoupit nebo si vlastnoručně 
vyzkoušet výrobu tradičních produktů, pro 
děti bude připraveno malování na obličej. 
A od 19 hodin si můžeme všichni společně 
zazpívat s Jožkou Černým a cimbálovou 
muzikou Grácia. A komu by se přece jenom 
ještě nechtělo domů, pokračujeme večerní 
zábavou – z hodů se přece chodí domů „až 
ráno, až ráno, až bude bílý den…“

Oslava krojů i folkloru. Do Starovic se opět sjedou přátelé jižní Moravy
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Za přítomnosti paní starostky, rodičů 
a učitelů ZŠ proběhlo 14. června 
v obřadní síni MěÚ Hustopeče slavnostní 
rozloučení s předškoláky. Děti se nejprve 
představily v kulturním programu, poté 
byly paní starostkou pasovány na školáky. 
Na závěr je čekalo pohoštění v zasedací 
síni a společné vypouštění balónků 
splněných přání na radničním nádvoří.                                                                                                                                         
      Loučíme se s našimi předškoláky a přejeme 
jim mnoho úspěchů ve školních lavicích. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Oslava svátku všech dětí byla v naší MŠ 
opravdu pestrá. Děti navštívily Skanzen 
ve Strážnici, kde se seznámily s lidovými 
řemesly, také podnikly dobrodružnou 
pirátskou výpravu po řece Moravě, seznámily 
se s prací preparátorů zvěře v dílně pana 
France v Šakvicích. Spoustu legrace jsme 
si užili s klaunem na školní zahradě. Na 
návštěvě u hasičů jsme si vyzkoušeli hašení 

požáru a byli jsme svědky výjezdu jednotky 
k reálné dopravní nehodě.

Svoji zdatnost v jízdě na kole si 
předškoláci prověřili na cyklistickém 
výletě k hustopečskému rybníku. Oslavy 
jsme zakončili sportovní olympiádou 
a soutěžili v jízdě zručnosti na koloběžkách, 
v překážkovém běhu, skoku do dálky a hodu 
míčkem.

Naše děti se nejen radovaly ze svého 
svátku, ale i radost rozdávaly. Svým 
tanečním vystoupením potěšily obyvatele 
hustopečského Penzionu pro důchodce 
v rámci oslav 20. výročí jeho otevření. 
Radostnou atmosféru celého týdne 
umocňovalo počasí, které nám nadělilo 
krásné slunečné dny. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Děti z MŠ U Rybiček slavily svůj svátek

MŠ PASTELKA 

Kurz plavání jsme letos absolvovali 
poměrně později, než bylo v minulých 
letech zvykem. O to intenzivnější ovšem byl. 
Do bazénu jsme s dětmi chodili 2x týdně. 
Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 37 
předškoláků. Nikdo z dětí neplakal a nešel 
do bazénu s odporem. Právě naopak. I když 
někteří museli překonat sami sebe například 
ve skoku do vody, nebo v potopení obličeje. 
Deset lekcí uplynulo jako voda a než jsme 
se nadáli, byla tady poslední lekce. Na té si 

děti kouzelnou říkankou společně přivolaly 
vodníka hastrmánka. Ten dětem do vody 
rozhodil svoji odměnu, pro kterou si musely 
doplavat. A že měly velikou radost. Jako 
odměna je čekala malá rybička a bonbónek. 
Dále si od vodníka vysloužily svůj diplom, do 
kterého jsme si postupně vlepovali hrníčky. 
Ne na dušičky, ale hrníčky splněných úkolů. 
Moc děkujeme všem plavčíkům z plavecké 
školy za to, co nás naučili! 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ  U RYBIČEK

Kurz plavání

tak už jsme tady, ve škole v přírodě. Víš, jak 
je to tady bezva? Vůbec mi nevadí, že jsme jen 
na Trkmance ve Velkých Pavlovicích. Spíme 
na pokojích s kamarády. Někdo má na pokoji 
6 postýlek, někdo jen 4, a paní učitelky spí 
s námi, abychom se v noci nebáli. 

A hrajeme si na indiány. Paní ředitelka 
tady není ředitelka, ale je Velká náčelnice. 
Naučila nás indiánský pozdrav. My se vůbec 
nenudíme! Nejdřív jsme si vyrobili čelenky. 
A potom jsme stopovali bizony s paní učitelkou 
Janou, vlastně s Bílou holubicí. Také jsme 
zkoumali přírodu a plnili indiánské úkoly 
s paní asistentkou Jarkou, tedy s Blankytnou 
oblohou.  A hodně venku sportujeme s paní 

učitelkou Mirkou - Arizonskou pěnicí!  Také 
nám dvakrát bílé tváře ze zdejší osady 
připravily bezva program. A tati, víš co je 
nejlepší? Hledání pokladu! 

Vaše malá indiánka ze školky Pastelky

Milá maminko a tatínku,

Loučení s předškoláky
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Dne 16. 5. odjely předškolní děti ze 
třídy Sluníček a Motýlků na týdenní školu 
v přírodě do penzionu U Černého potoka ve 
Vápenkách. Celý pobyt se nesl ve znamení 
indiánského dobrodružství. Vyráběli jsme 
si indiánská trička, tomahawky, čelenky, 
dýmku míru i společný totem. Na indiánské 
stezce jsme potkali Starou Medvědici, 
soutěžili v poznávání názvů stromů, léčivých 
bylin, zvířat, stříleli jsme z luku a zažili 
spoustu dobrodružství se svými kamarády, 
včetně večerní stezky odvahy. 

Každý večer jsme pak psali rodičům dopis 
a přidali i pár fotek – ti je netrpělivě vyhlíželi 
na internetových stránkách školky. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Škola v přírodě

V prvním červnovém týdnu děti z MŠ 
Pastelky slavily Den dětí. Hned v pondělí 30.5. 
jeli žluťásci a modrásci do ZOO v Hodoníně. 
V úterý šlapali zeleňásci na rozhlednu. 
Ve středu jeli společně s červeňásky do 
Lednice zhlédnout expozici zámecké jízdárny 
s výukovým programem. V dalších dnech 
probíhalo společné malování na chodníky 
a také šipkovaná na Křížový kopec se sladkou 
odměnou nakonec. Týden se zakončil 
postupnou návštěvou všech tříd u hasičů.

V úterý 7.6. cestovali  malí žluťásci do 
Kurdějova podívat se, kde bydlí naši 
kamarádi. Čekala a vítala nás maminka 
Peterková. Na dětském hřišti děti posvačily 
a vyzkoušely všechny prolézačky. Potom 
měly možnost si prohlédnout, pohladit, 
pochovat, nakrmit králíky, morčata, slepice 
aj. Vycházkou přešly až k ohradě s poníkem 
a koňmi. Následovala návštěva u Peterků, 
pohoštění a relaxace na jejich dvorku. 
Děkujeme ještě jednou mamince Peterkové 
a taťkovi Otřísalovi za ochotu, obětavost 
a krásné dopoledne v Kurdějově! 

Kolektiv MŠ Pastelka

Týden radovánek
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Šikulky a Oskárek - tak se jmenují dva 
divadelní soubory, které v letošním školním 
roce opět připravily pro spolužáky, kamarády 
z jiných škol a školek a také pro rodiče 
a veřejnost své představení. Letos to byly dvě 
krátké, veselé pohádky. Čiči hrátky napsala 
Markéta Zinnerová, autorem druhé pohádky 
s názvem Ach, ty konce pohádek je Alois 

Mikulka.
Velké poděkování patří více než pětadvaceti 

malým i velkým hercům za jejich výkony, 
kterým předcházela celoroční nelehká 
práce v kroužku, a také za vytvoření 
bezvadné atmosféry při nácviku, generálce 
i představeních. Velcí se starali o ty malé, 
začínající, vzájemně si pomáhali a výsledek 
se dostavil.
Čtyřikrát zcela naplněný sál, potlesk diváků, 

pochvala z řad rodičů, vydělané peníze na 
vstupném, které bude použito jako každý 
rok na nákup školních pomůcek a knih do 
žákovské knihovny.  

Poděkovat bych jménem obou souborů 
chtěla i těm, bez kterých bychom se 
neobešli – všem pomocníkům, sponzorům 
a samozřejmě i rodičům za podporu. 

Mgr. V. Pešáková

ZŠ KOMENSKÉHO

V červnu se už všichni nemůžeme dočkat 
prázdnin. Sice ještě musíme uzavírat známky 
a napravovat to, co jsme za rok zameškali. 
Ale nevadí. Červen nám totiž zpříjemní školní 
výlety. A které části naší země jsme objevovali 
letos? První stupeň poznával tajné kouty 
hradu Veveří. Výlet si ale udělali i do Klobouků 
u Brna, či do Brna samotného. Šesťáci se 
kochali tisíciletými krásami Moravského 

krasu. Navštívili Kateřinskou a Punkevní 
jeskyni s tajuplnou propastí Macochou. 
Sedmý ročník výlet pojal historicky 
a zavítal do města Znojma, místa úmrtí 
císaře Zikmunda Lucemburského. Osmý 
ročník, který je plný energie, si potřeboval 
pořádně zařádit. Proto se žáci vydali do Brna 
na paintball a laser game. Deváťáci, kteří se 
s námi letos loučí, si užili třídenní vodácký 

výlet na Vltavě. Po cestě také objevovali krásy 
Českého Krumlova.

Se školním rokem jsme se rozloučili stylově 
na Nádražka Open, kde žáci předvedli své 
taneční, recitační i herecké schopnosti. 
Příjemné odpoledne nám zpříjemnila 
i skupina La Bande. 

Přejeme všem krásné léto. 
Kolektiv ZŠ Nádražní

S Nádražkou pojď na výlet, krásy Česka poznáš hned
ZŠ NÁDRAŽNÍ

fo
to

:  
2x

 a
rc

hi
v 

šk
ol

y

Poslední školní měsíc začal školní 
akademií, která byla tentokráte v režii 
1. stupně. Nedělní odpoledne přineslo 
plno pěkných vystoupení a rodiče tak 
mohli být právem hrdi na svoje děti.
Vybraní žáci 2. stupně prožili týden u moře v 
letovisku Rimini na sportovním pobytu. Celou 
dobu se věnovali sportovním aktivitám, 
podnikli i několik výletů. Čtvrťáci pobývali 
týden na škole v přírodě v Krásensku, žáci 
1. tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Poslední školní měsíc
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Konec školního roku je pro většinu dětí 
školou povinných spjatý s dřinou a učením. 
Žáci 5. A museli stihnout nejen doladit 
známky, ale i dokončit eTwinningový projekt 
S Bedřichem na cestách.

V našem vlastivědně zaměřeném projektu 
jsme se nejdříve řádně seznámili se 
slovenskými partnery z Kremnice. Poctivě 
jsme pracovali na aktivitách spojených 
s českými a slovenskými kraji.

Na konci května přišla na řadu Evropa 
a její státy. V mezinárodních týmech jsme 
vyhledávali informace, doplňovali různorodé 
tabulky, počítali příklady spjaté právě 
s těmito evropskými zeměmi. 

Vrcholem celého roku bylo pozvání rodičů a 
prezentování jim našeho projektu. Poslední 
školní týden jsme si s dětmi ze „zlatého“ 
města zaskypovali a ukončili tak naši 
celoroční práci.                          Mgr. P. Sedlářová

Náš rok s eTwinningem 

Šikulky a Oskárek

Naši školu navštívil nedávno současný 
reprezentant Ondřej Němec. Po působení 
v KHL si vybral pro další působiště region 
modrobílé šlechty a stal se hráčem Komety 
Brno. Pozdravil se s chlapci 7. B, která zrovna 
v hodině tělesné výchovy pilovala techniku 
hole. Vzájemně jsme si popřáli hodně zdaru, 
jak ve škole, tak i ve sportu.

Kluci ze 7.B ZŠ Komenského

Návštěva hokejisty
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Ve dnech 23.- 27.5. 2016 se 15 žáků a tři 
učitelé naší školy zúčastnilo ozdravného 
pobytu v Nesměři u Velkého Meziříčí. Letos 
jsme školu v přírodě pojali v cyklistickém 

duchu.
V jednoduchém, avšak čistém rekreačním 

středisku Nesměř, jsme ihned po příjezdu 
bivakovali a pustili se do objevování okolí. 
Další den ráno byla postavena „opičí dráha“, 
abychom mohli otestovat dovednosti dětí v 
jízdě na kole. Většina žáků nástrahy testovací 
jízdy bravurně zvládla, proto jsme vzápětí 
mohli vyrazit na první opravdový cyklovýlet. 
Počasí na Vysočině je nevypočitatelné 
a vrtošivé, což jsme ostatně během výšlapů 
poznali na vlastní kůži. Ve středu se konal 
celodenní výlet do jihlavské ZOO. ZOO 
v Jihlavě nás všechny nadchla – skutečně se 

řadí mezi nejprestižnější v ČR. A ve čtvrtek 
se opět vyjíždělo na kolech. Tentokrát nás 
čekal „ostrý“ cyklovýlet do Velkého Meziříčí. 
Zvládli jsme to. Až na pár odřenin a boulí 
se naše cykloputování Vysočinou podařilo. 
Ozdravný pobyt ve škole v přírodě se vyvedl; 
žáci se naučili samostatnosti a soběstačnosti 
a především zodpovědnosti a to nejen za 
sebe samotné, ale i za ostatní vrstevníky. 
Ti starší nezištně pomáhali těm mladším; 
zdatnější těm méně zdatným… Inu – škola 
hrou. Příští rok možná na vodu…

L. Mlčoch

Svátek dětí jsme letos oslavili o něco dříve. 
Již 20. května jsme se vypravili na výlet do 
brněnského Vida centra. Vida je vědecký 
zábavní park, kde na nás čekalo velké 
množství interaktivních exponátů, ale hlavně 
mnoho zajímavostí a objevů. Ve Vida centru 
se skutečně učení stává hrou i zábavou. Děti 
se zde dozvěděly spoustu zajímavostí a navíc 
si samy vyzkoušely různé situace a pokusy. 

Atraktivním zážitkem zejména pro dívky bylo 
moderování počasí. Děvčata se na chvíli stala 
„rosničkami“ a odmoderovala nám perfektní 
předpověď počasí. Že jim předpověď nevyšla, 
nám vůbec nevadilo. Chlapce zajímala spíše 
technika. Pokusili se vyrobit vlastní sníh, 
rozpoutat tornádo, zjistili, jak funguje páka 
a kladka, vyzkoušeli působení fyzikálních sil 
a mnoho dalších pokusů. Společně jsme se 

také zúčastnili představení, na kterém jsme 
se dozvěděli fascinující informace o vzniku 
a účincích blesků. Některé děti se dokonce 
aktivně účastnily na pokusech s blesky. 
Kromě všech zajímavostí nás zde však čekala 
i zábava, hry a odpočinek. Celý den jsme si 
všichni velmi užili a odvezli jsme si mnoho 
nových informací.

Barty
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
Den dětí

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Necelý týden strávili hustopečští studenti 
2. C a mladší členové taneční skupiny Lady 
Stars  v nádherném prostředí Makarské 
riviéry – v Drveniku. 

Kromě her na stmelení třídního 
kolektivu všichni pilně připravovali úryvky 
z dramatizace Exupéryho Malého prince na 
červnovou gymnaziální akademii.

Součástí projektového zájezdu bylo 
i poznávání geografi e a historie Dalmácie, 
tak si někteří udělali výšlap i na jednu 
z hor Biokova nad Drvenikem a všichni se 
trajektem vydali na ostrov Hvar. 

Zajímavý byl také výlet do střediska celé 
Makarské riviéry – města Makarská. 

Spolu s gymnazisty se pobytu v Drveniku 
účastnila i mladší skupina tanečnic 
a tanečníka z TS Lady Stars, která pracuje 

při Gymnáziu T.G.Masaryka. Tato skupina 
trénovala na republikové kolo Evropa 
2 Taneční skupina roku a Mistrovství světa 
IFMS, které se bude konat letos v srpnu 
v Praze. A že se toto taneční soustředění 
vyplatilo, to dokládá zisk stříbrné medaile 
a titul 2. Vicemiss prestižní soutěže 
republikového kola -  Evropa 2 Taneční 
skupina roku, která se konala 4. června 2016 
v Praze, kde naše gymnázium Hustopeče obě 
věkové kategorie tanečníků TS LS úspěšně 
reprezentovaly.

Na dopravu dostaly děti příspěvek 
z Jihomoravského kraje, tak i díky tomuto 
grantu byla účast TS LS mladších tanečníků 
stoprocentní.

Věra Komoňová, Mgr., vedoucí TS Lady Stars 
Hustopeče a třídní učitelka 2. C

Gymnazisté a členové Lady Stars v Dalmácii

Škola v přírodě 

V pondělí 6.6. se na gymnáziu konala 
beseda na téma „Kyberšikana - sexting“, 
neboli zneužívání dětí na internetu. Program 
pro nás připravili pracovníci z brněnského 
Národního centra kybernetické bezpečnosti 
(NCKB).

„My, studenti primy, sekundy a tercie 
jsme se doslechli o konkrétních případech 
a dozvěděli jsme se, že se jedná o druh 
šikany, který využívá elektronické prostředky. 
Nejobvyklejšími projevy jsou zasílání 
obtěžujících, urážejících či útočných mailů 
a SMS a vytváření stránek a blogů urážejících 
ostatní. Případně může kyberšikana sloužit k 
posilování klasických forem šikany, nejčastěji 
prostřednictvím nahrání scény na mobilní 
telefon a jejího následného rozeslání známým 
nebo vystavením na internetu. Kyberšikana 
je velkým problémem v řadě zemí. Například 
v USA je od roku 2006 federálním zločinem,“ 
sdělil své poznatky z besedy student primy 
Jáchym Langar. 

Jménem svým a jménem žáků děkuji 
pracovníkům NCKB za velmi pěkně a užitečně 
strávené dvě hodiny.

RNDr. Jitka Jirásková,
učitelka Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče

Beseda o kyberšikaně
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CÍRKVE

 DŮM MLÁDEŽE PŘI SOŠ A SOU

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v Praze vyhlásilo soutěž Požární ochrana 
očima dětí, která probíhala v několika 
věkových kategoriích a částech. 

Soutěž měla tři části: literární, výtvarnou 
a zpracovanou s pomocí digitálních 
technologií.

Studentka 1. ročníku gymnázia 
v Hustopečích Iveta Andrášková, ubytovaná 
na DM při SOŠ a SOU se zapojila do části 
literární svou básní Děkujeme Vám hasiči 
a získala v okresním kole 1. místo. Svou básní 
postupuje do krajského kola. Blahopřejeme. 
Vychovatelka DM Malinková Ludmila

Požární ochrana očima dětí

Dobrý den páni hasiči,
Dobrý den páni požárníci.
Voda, oheň, trocha pěny,
Zdravíme i vaše ženy.

Když se oheň objeví,
Vaše auto hrdě vyrazí,
Když dorazíte na místo,
Hadice už jde na to.

Jste tu pro nás, my to víme,
Máme vás rádi, vás si vážíme.
Zachraňujete nám domovy,
Jste plní statečnosti a odvahy.

Oheň na střeše, kočka na stromě,
Je to jedno, vaše auto pomůže.
Oheň uhasíte, kočku sundáte,
Střechu zachráníte, babičku uklidníte.

Děkujeme vám hasiči
Iveta Andrášková

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Pro evangelický sbor v Hustopečích 
byl červen hravý měsíc – alespoň co se 
mimořádných akcí týče (běžná administrativa 
je stále stejně nudná a bohoslužby mají 
být důstojné). Začalo to 1. června společně 
s ostatními hustopečskými církvemi Veřejným 
čtením Bible. Četlo se z Nového zákona 
Kázání na hoře a podobenství. K dispozici 
byly i omalovánky s obrázky z podobenství. 
Přítomné děti si mohly vymalovat ztracenou 
ovečku, milosrdného Samařana, poklad 
v poli, rozsévače a jiné. No není to hravější 
než čtení pašijí minulé roky? Pašije jsou 
důležité – utrpení Pána Ježíše pro jednoho 
každého z nás, zmrtvýchvstání a zrod církve 
jsou základy křesťanské víry. Vždy jsme četli 
na Velký pátek, ale co je ten den státním 
svátkem hledají zástupci hustopečských 
církví nový vhodnější termín. 

Další příležitostí ke hře byla Noc kostelů 
10. června. Nejprve ke hře na různé hudební 
nástroje, neboť v rámci Noci kostelů se 

v našem kostele uskutečnil absolventský 
koncert žáků ZUŠ. Jsme vděční, že škola 
užívá našeho chrámového prostoru ke svým 
koncertům, je tak využita výborná akustika 
kostela a - co si budem povídat -  kostelním 
lavicím sluší, když jsou zaplněné. Ve hře se 
pokračovalo a to ve hře na kytaru pod lípou 
před kostelem. Naše kytaristka a vedoucí 
chval Radka Rafl ová s námi zpívá pro radost 
každou středu v 18 h během roku a jsme 
moc rádi, že přesto, že je maminkou dvou 
malých dětí, nám zůstává věrná i při Noci 
kostelů. Rady, fakt díky! Pod lípou s námi 
byla i bezovka, kterou se mohli návštěvníci 
i náhodní posluchači občerstvit. Dále byly na 
programu hry soutěžní a vědomostní – velký 
úspěch měla hra Lístečky, do které se zapojily 
dva týmy návštěvníků, jeden tým pořadatelů 
a odvážní jednotlivci. Hádali jsme slova na 
D a tak, světe div se,  jsme objevili řeku Dyji, 
měnu dolar, vědce Darwina, léčivou bylinu 
diviznu a dalších asi 130 slov v nejrůznějších 

oborech a kategoriích. Vítězové dostali 
bonboniéru, kterou ochotně hned otevřeli, 
aby ti méně úspěšní nebyli smutní. Všem 
zúčastněným za jejich zápal do hry velice 
děkujeme. Noc kostelů se tak stala veselou 
příjemnou akcí, kdy radost je odměnou za 
hodiny příprav.

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady 
v Edenu, aby ji obdělával a střežil“. My jsme 
si ale v neděli 19. června od tohoto úkolu 
udělali volno (koneckonců byla neděle) 
a místo obdělávání jsme si v zahradě hráli. 
Uspořádali jsme Zahradní slavnost na 
ukončení školního roku. Shodou okolností 
byl ten den i Den otců. Na bohoslužbách jsme 
probírali Otče náš a na zahradě pak někteří 
z našich otců grilovali, jiní krájeli zeleninu, 
utírali bradičky a nosánky těm nejmenším, 
zatímco maminky nachystaly malování na 
trička, rybičky z pedigu a skákací a běhací hry 
po naší krásně upravené sborové zahradě. 
Skákalo se v pytli, běhal se slalom s vajíčkem 
na lžičce a za zvuku kytary se podlézalo stále 
se snižující koště. Svou výbornou fyzickou 
kondici potvrdila podlezením koštěte i naše 
72letá kostelnice paní Miluška Kaňová. Být ve 
formě při práci na kostele přijde vhod a paní 
Miluška je pro chod našeho sboru naprosto 
nepostradatelná. Přejeme jí stálé zdraví 
a trvalou tuto úctyhodnou vitalitu. Po všech 
hrách byla nachystána odměna a to zmrzlina 
pro všechny. Zakončili jsme společným 
zpěvem a poděkováním našemu Bohu za 
pěkné počasí, ochranu od úrazů a za domov, 
který všichni ve společenství sboru máme. 

Pokud chcete i vy, milí čtenáři 
Hustopečských listů, prožít tuto pohodu 
a pocit sounáležitosti s lidmi i s Bohem, 
neváhejte se kdykoli připojit. Místa je 
v kostele i na zahradě dost. Nejsme tu jen 
sami pro sebe. 

Krásné prázdniny všem přeje Katka 
Rybáriková, kazatelka sboru.

Červen ve znamení her
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Když nastane červen, mají hustopečští 
historici každoročně jasno – bude Juniáles!  
Letos připadl na středu 15. června 2016. Měli 
jsme v plánu obohatit setkání o další akci 
s lesníky ze Židlochovické lesní správy, ale 
měli jsme smůlu. Ing. Jan Dovrtěl byl ochoten 
udělat s námi pěknou procházku po blízkém 
okolí, ale na poslední chvíli se ukázalo, že se 
nám nebude moci věnovat pro své pracovní 
zaneprázdnění.

    Nevadí, řekli jsme si: pobavíme se 
u táboráku sami a strávíme tak beze spěchu 
hezké chvíle. Koupili jsme pro všechny 
účastníky špekáčky, chleba a hořčici, přivezli 
si vodu i něco lepšího -  to už každý podle 

svých možností - a akce mohla vypuknout. 
Jenže ouha, Svatý Petr nám zajistil na ten den 
pěkné pršení. Když jsme dorazili k myslivecké 
chatě Ivanka u Velkých Němčic, vypadalo 

to, že snad ani oheň hořet nebude, jak lilo. 
Lesníci nám pečlivě a předem připravili 
malou vatru a přikryli ji prozíravě igelitem. 
My jsme zatím besedovali pod zastřešeným 
posezením a sledovali oblohu. Naštěstí se 
brzy vyjasnilo, dokonce vysvitlo slunce. 
Nálada byla tím pádem víc než skvělá. Sešlo 
se nás ke čtyřicítce, špekáčky se opekly 
báječně, přinesené dobroty s chutí snědly 
a my jsme utužili své přátelské a kamarádské 
vazby. Co více jsme si mohli přát? Za rok na 
Ivance opět na shledanou!

Za klub historie a vlastivědy Hustopečska 
kronikářka Iva Štěpánková

Veselý Juniáles u historiků  KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
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  Archeologie je úžasná věda, říkali jsme si 
v Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 
ve středu 8. června 2016 po další odborné 
přednášce. Vedl ji Mgr. Martin Novák, 

Ph.D z Archeologického ústavu AVČR 
Brno. Dopodrobna nám nastínil život 
prapůvodních lidí v dávných dobách přímo 
v kraji pod Pálavou. Gravettský sídelní areál 

– v celoevropském měřítku unikátní, vnitřně 
strukturovaný soubor loveckých sídlišť 
kultury lovců mamutů, se nachází v oblasti 
Dolních Věstonic, Pavlova a Milovic. Pilní 

Lovci mamutů pod Pálavou

Nebývalý zájem byl o zájezd na Jičínsko 
zařazený do letošního programu Klubu 
historie a vlastivědy Hustopečska. 
Sedmdesát účastníků sice trochu 
organizačně zkomplikovalo program, ale 
zejména vstřícnost ze strany navštívených 
míst přinesla všem nebývalé zážitky.

Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili 
na hrad Kost, jeden z nejzachovalejších, 
nejvýznamnějších a zároveň posledních 
středověkých hradů. Jméno Kost dostal, 
protože nebyl dobyt více než jednou, jelikož 
byl stejně tvrdý jako kost. V 50. letech 20. 
století proběhla na hradu rekonstrukce. 
Památková obnova a prezentace hradního 
paláce patří mezi nejzdařilejší zásahy na 
českých hradech poválečného období. Dnes 
patří bratrům Giovannimu a Piovi Kinským. 

Naše výprava zvolila spojené dva prohlídkové 
okruhy s tematikou rodu Kinských 
a středověké mučírny.

A už jsme v Jičíně, kde po skupinách 
procházíme s průvodkyní místní regionální 
muzeum a hltáme informace o historii 
a rozvoji města. S Jičínem je spojen 
především Albrecht z Valdštejna, velitel 
císařských vojsk za třicetileté války, který 
zde jako frýdlantský vévoda provedl 
rozsáhlou přestavbu, a loupežník Rumcajs, 
který v pohádkách Václava Čtvrtka a Radka 
Pilaře sídlil ve fi ktivním lese Řáholci. Po krátké 
zastávce v barokním kostele svatého Jakuba 
Většího sedáme do autobusu, abychom 
projeli lipovou alejí až k Valdštejnské lodžii 
a do Valdic známých nejstřeženější věznicí.

Poslední zastávkou bylo Muzeum přírody 

u brány do Prachovských skal. Zdejší expozice 
zaměřené na přírodu a historii Českého ráje 
a zejména Prachovských skal, netradičního 
Žabího ráje, výstav zajímavých snímků 
z přírody a dětských kreseb jsou vytvořené 
skupinou nadšenců a ti jimi i provázejí. 
Zahrada muzea je minibotanickou zahradou 
se dřevinami a bylinami Českého ráje a se 
stanovišti pro volně žijící živočichy, s výběhy 
a venkovními terárii. Nalézá se zde řada tůněk 
pro obojživelníky, rybky a želvy, hmyzí hotel, 
broukoviště a dřevěné “varhany“ i Pelíškova 
zahrádka.

I když odjezd provází dešťové kapky, prožili 
jsme den plný slunce, plný poznání krásných 
míst naší vlasti a obohaceni o další zážitky 
jsme se vrátili do svých domovů.

 –DuP-

Na návštěvě v Českém ráji

Letos je to již druhý příspěvek, který píšu 
ze zahraničí. Tentokrát z města Morogoro, 
které se nachází uprostřed Tanzanie. 
V dětském domově stavíme dvě samostatné 
bytové buňky pro pracovníky, kteří sem jezdí 
pomáhat a starat se o děti. 

Když jsem jel nakupovat materiál na 
stavbu, tak se mě místní ptali, zda je to pro 
nějakou misii. Pro zdejší obyvatele je to 
zcela samozřejmé, protože pomoc sirotkům 
zde dělají převážně křesťané. Školy a dětské 
domovy zde velmi často patří různým církvím 
a misijním organizacím. I když je Tanzanie 
dost islámská a bývalý prezident usiloval 
o ještě větší islamizaci, obracela se vláda 

na křesťany, aby se starali o děti a vzdělání. 
To se týká i dětského domova v Morogoro. 
Pozemek k výstavbě tohoto střediska, kde 
nyní stavíme, dostala misijní organizace 
právě od vlády. A není to malý pozemek. 

Naše země stojí na křesťanských 
základech a princip milosrdenství, solidarity 
a vzájemné pomoci je zakotven i v životech 
nevěřících lidí. Není tedy nic divného, když 
se různých dobrovolnických projektů ujímají 
lidé z celého spektra naší společnosti. To 
v Afrických zemích není tak samozřejmé. 
Naše vláda a samosprávné orgány se starají 
o problémy, které například v Africe nikdo, 
kromě křesťanů, neřeší. Máme dobrou 

zdravotnickou péči, sociální programy 
a mnohé další. Naše společnost bere všechny 
tyto věci jako povinnost státu. Přitom velká 
část světa tyto výhody nemá a musí spoléhat 
na dobrovolnické organizace. 

Setkání s rozdílnou kulturou mě vždy vede 
k přemýšlení, jaké výhody máme v Čechách 
a co bereme jako samozřejmé. Vede mě to 
k vděčnosti, že máme dobrou zdravotní péči, 
bezpečnou zemi a ochotné lidi. Proto mě 
mrzí, když někdy slyším, jak si lidé nekriticky 
stěžují.  

Přeji krásný čas prázdnin
Karel Fridrich
Pastor sboru 

Africká úvaha
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Dne 7. 6. jsme jeli na výlet na zámek Bojnice 
na Slovensku. Archivní doložené zprávy 
o hradu, respektive o hradišti nacházejícím 
se na tomto místě, sahají až do začátku 12. 
století. V 15. století po vymření jejich rodu 
přešel hrad do vlastnictví Jánoše Korvína, 
který byl nemanželským synem Matyáše 
Korvína. Podle pověstí král Matyáš Korvín 
často navštěvoval Bojnice. Úřední listiny 
diktoval a podepisoval pod lípou nacházející 
se před vstupem do hradu. Dokumenty 
končil vždy větou: "Pod našimi milými lipami 
Bojnickými."

V letech 1889 až 1910 uskutečnil poslední 

feudální majitel Ján František Pálfi  poslední 
rozsáhlou přestavbu zámku, která byla 
v neogotickém stylu. Právě díky této 
přestavbě zámek nabyl své charakteristické 
rysy a současný vzhled. Ján František Pálfi  se 
osobně, až do své smrti v roce 1908, účastnil 
přestavby zámku. Za vzor mu posloužily 
zejména monumentální středověké evropské 
architektury z Itálie a Francie.

V roce 1939 zámek a k němu patřící pozemky 
koupila fi rma Baťa. Po válce připadl státu. 
Zámek byl v roce 1970 prohlášen za Národní 
kulturní památku. 42 let po smrti Jana 
Františka Pálfi ho se tedy splnilo jeho přání, 

aby se ze zámku stalo muzeum přístupné 
veřejnosti. V padesátých letech byla pod 
zámkem objevena jeskyně, kterou jsme také 
navštívili. 

V zámku je celkem 600 schodů, což bylo pro 
mnohé z nás hodně obtížné. Ale zcela určitě 
to stálo za to. 

Z Bojnice jsme jeli do Piešťan, někteří 
se prošli kolonádou až do města, někteří 
skončili v nejbližší kavárně na kafíčku 
a nějakém občerstvení. Byl to namáhavý 
výlet, ale počasí nám přálo, snad i účastníci 
byli spokojeni.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Navštívili jsme slovenský zámek Bojnice

Ve dnech 27. 5. až 2. 6. jsme se zúčastnili 
mezinárodního seniorského tábora. 
Pořádající město byly Benátky nad Jizerou. 
Vedoucí paní Růženka Dibitanzlová. 
Z Benátek se zúčastnilo 20 seniorů, z Modre 
14 seniorů a z Hustopečí 16 našich členů. 

Tento tábor se uskutečňuje na základě 
Memoranda, které uzavřela partnerská 
města - Benátky, Modra a Hustopeče. Tábor 
se uskutečnil na Vysočině, v obci Vlachovice 
v hotelu Pavla. Hotel je umístněný v hezkém 
prostředí, nedaleko je rybník Sykovec, 
rekreační oblast Tři studně. 

Den začínal rozcvičkou, byly tři skupiny, 
které se střídaly. Následovala snídaně. 
Po ní ruční práce, kde zástupci z měst 
ukazovali tvorbu - Modra učila háčkovat 
obaly na mobily, ponožky, Benátky pletení z 
papíru, tentokrát svícny, Hustopeče savovat 
trička podle předlohy vystřižené z tapety, 
obháčkovat vejce, také pletení ponožek 
a pletení košíků z papíru. 

Měli jsme výlety - jeden půldenní na Zelenou 
horu do chrámu sv. Jana Nepomuckého. 
Další dva výlety byly celodenní - v pondělí se 
jelo do Punkevních jeskyní, kromě skupiny 
z Hustopečí, neboť naše organizace měla 
tento výlet v polovině dubna. Další celodenní 
výlet byl do Jimramova, do muzea Jana 
Karafi áta, do zámku v Litomyšli, farské 
zahrady a královského města Polička. 

Tři večery po sobě vždy bavilo jedno město 
druhá dvě. Naše skupina, po úvodním slově 
a promítnutí DVD o Hustopečích, měla 
hudební vystoupení, kde zpíval pan Vladimír 
Fiala a manželé Urbánkovi, na harmoniku 
doprovázel pan Jiří Fiala. Pan Vladimír Fiala 
doprovázel na ozembuch. Vtipy pobavil 
Walter Proschek, ukázku z brněnského 
hantecu přečetl pan Defeld. Jeden z večerů 
zpříjemnil také harmonikář z hotelu. 

Poslední večer měla vystoupení 
šansoniérka Renata Drössler, to byl pro nás 
nádherný zážitek. 

Vždy večer hrál neúnavný a ochotný Jirka 
Fiala na harmoniku, s pěveckým doprovodem 
Vladimíra Fialy a manželů Urbánkových. 
Za to jim patří velké poděkování. Hotel pro 
nás připravil i kulinářské zážitky, jeden den 
byly zabijačkové výrobky, jeden večer zase 
grilování. Program byl bohatý, účastníkům se 
pobyt líbil, byli spokojení, navázala se nová 
přátelství. A to je účel. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Zúčastnili jsme se seniorského tábora s partnerskými městy
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 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Dne 20. 6. za deště jsme se vydali do 
termálních lázní Mošoň. Za Břeclaví déšť 
získal na intenzitě, kolem Bratislavy to už 
byl opravdu liják. Nicméně do Mošoně jsme 
přijeli a už jen lehce mrholilo. Bazény byly 

téměř prázdné, to nám vyhovovalo. V teplé 
vodě jsme si nahřáli klouby, zacvičili, využili 
také různé vodní trysky. Sluníčko občas 
zpoza mraků vykouklo, takže jsme se i opálili. 
Nechybělo občerstvení v podobě langošů, 

nebo segedínského guláše a nezbytné 
kávičky. Naprosto spokojeni jsme se vrátili 
domů. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Od výletů nás neodradí ani déšť

a trpěliví archeologové zde v průběhu let 
odkryli a prozkoumali zbytky obydlí a ohnišť, 
první pohřby, skládky mamutích a jiných 
kostí zvířat.

Všichni si pamatujeme učivo ze školy 
s krásnými obrazy malíře Zdeňka Buriana 
na zdi třídy: např. mamuta spadlého do 
obří, předem vyhloubené jámy a množství 
pralidí, zvíře v jámě dobíjející. Jenže dnešní 
archeologové zjistili, že všechno bylo trochu 
jinak. Tehdejší krajina připomínala dnešní 
tundru s promrzlou zemí, a tudíž nemohla 
být o hloubení obřích výkopů pračlověkem 
ani řeč! Klima bylo poměrně příznivé 
a krajina ideální pro stádovitou zvěř. Proto 

si lovci věděli rady: Z mamutího stáda si 
pravděpodobně vybrali slabšího či menšího 
jedince, oddělili ho od stáda a nahnali do 
strže či na sráz, odkud již zvíře neuniklo. Pak 
ho veliká skupina lovců usmrtila pravěkými 
zbraněmi – oštěpy s pazourkovými hroty. 
Následně měli potravu na hodně dlouho, ale 
takový svátek u nich se neodehrával často. 
Dostupnější pro ně byla spíš menší fauna.

   Pan doktor Novák nám nejen poutavě a 
obsáhle vyprávěl, ale výklad doplnil barevnou 
prezentací z archeologických vykopávek 
z Dolních Věstonic, Pavlova i Milovic. Cenné 
byly zejména snímky pravěkých nástrojů, 
umných sošek zvířat a lidí včetně věhlasné 

Věstonické Venuše. Raritou byla jednoduchá 
mapa vyrytá do zvířecí kosti, různé závěrky, 
náhrdelníky či provrtané zuby.

    Víme, že byl před nedávnem otevřen nový 
Archeopark Pavlov, unikátní expozice, která 
zavede návštěvníka za pomocí moderních 
technologií do éry lovců mamutů. Pan Mgr. 
Novák nám ochotně nabídl další spolupráci 
s eventuálním odborným výkladem v tomto 
zařízení.

Určitě nabídky využijeme, nejen proto, 
že na podzim plánujeme další zájezd do 
blízkého mikroregionu. Máme se na co těšit.

Za klub historie a vlastivědy Hustopečska 
kronikářka Iva Štěpánková
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 SKAUTSKÝ ODDÍL

V letošním roce vyráží skauti střediska 
Vranovice na tábory v součtu na více než 
měsíc. Letos naše středisko, které sdružuje 
celkem 246 členů v 5 oddílech, podnikne 
celkem 5 táborů a to na třech tábořištích. 
Celkem se těchto táborů, které budou trvat 
po celý červenec ale i v měsíci srpnu, zúčastní 
přes 140 dětí. 

Skauti a skautky si letos užijí tábor na 
našem oblíbeném tábořišti v Újezdu u Rosic a 
to celých čtrnáct dní, během kterých je čeká 
nespočet dobrodružství a také dvoudenní 
výlet mimo tábor jen s věcmi, které si vezmou 
na záda.

K programu skautského tábora se vyjádřil 
zástupce vůdce tábora Petr Maršálek: „Děti 
čeká celotáborová hra na téma Středověk, 
zaměříme se na skautskou praxi, budou plnit 
odborky, chceme je více zapojit do přípravy 
jídel a v rámci dvoudenňáku navštívíme 
Kralice nad Oslavou a také Náměšť nad 

Oslavou.“
Světlušky a vlčata, což je kategorie od první 

do páté třídy, se vydají také na tábořiště do 
Újezda u Rosic a to na celých 11 dní.

Předtím se uskuteční dva oddílové tábory, 
a to tábor Rosického oddílu na tábořišti 
u Ivančic a tábor Uherčického oddílu na již 
dříve zmíněném tábořišti v Újezdě u Rosic.

Jako poslední se uskuteční v polovině srpna 
tábor příměstský pro naše nejmenší členy 
a to v areálu vranovické Mateřské školky. Ten 
potrvá krásných 6 dní.

Všechny tábory proběhnou v podsadových 
stanech, které se staví vždy pár dní před 
začátkem táborů a po skončení všech 
turnusů se zase sklízí a odváží na uložení. 
Letos se naši skauti mohou těšit na opravené, 
natřené podsady, které se během letošního 
roku uváděly do skvělého stavu. 

Nestanujeme ovšem jen v podsadových 
stanech, ale na našich táborech se tradičně 

objeví například tee-pee, či „hangár“ 
– vojenský stan, který se hojně využívá 
například při programech v deštivém počasí.

Jak se o táborech vyjádřil například doc. 
PhDr. Jan Lašek, CSc. z Katedry pedagogiky 
a psychologie Univerzity Hradec Králové: 
„Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla 
členem oddílu, takže na táboře zažívá 
to samé, co v průběhu roku a jednotlivé 
účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná 
volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé."

Přejeme všem našim vedoucím i dětem na 
všech táborech pěkné počasí, pevné nervy 
a co nejvíce dobrodružství, na které se jen tak 
nezapomíná.

Více o táborech se můžete dozvědět na 
našich stránkách: http://junakvranovice.cz/. 
Nebo na facebooku: https://www.facebook.

com/junakvranovice/.  
Alvin Korčák, Mediální zpravodaj 

skautského střediska Vranovice

Jedeme na tábory!

Více než šedesátka malých rybářů a rybářek, 
skoro vždy s početným doprovodem, vyrazila 
poslední květnovou neděli k hustopečskému 
rybníku. Zkusit štěstí v dětských rybářských 
závodech.

„Nějak moc jim to ale nebere. Dospělým 
se dařilo víc. Děti zatím chytají samé menší 
ryby,“ zhodnotil závody hospodář místní 
skupiny Moravského rybářského svazu 
Hustopeče Adolf Lukl. 

O den dříve, v sobotu, nachytalo celkem 111 
dospělých 288 kusů ryb, z toho 233 kaprů. 
Vítěz, pan Gracl, jich z vody vytáhl rovných 21. 
Takové štěstí děti neměly. Ani v neděli však 
o skvostné úlovky nebyla nouze. 

„Vytáhl jsem 11 kaprů, a to mi ještě dva 
upadli, dva cejny a jednou jsem sekl do 
prázdna. Přál bych si první místo,“ neskrýval 
svůj cíl dvanáctiletý Vítek Richard ze Syrovic. 

Přání se mu vyplnilo. Rybářské zkoušky 
složil už před pěti lety a u rybníku, který má 
jen pár metrů od domu, sedí skoro každý 
den. V Hustopečích získal první cenu za nejvíc 
nachytaných kaprů. 

Druhé místo – za nejdelšího kapra brala 
Adriana Jedličková. Nejlepší rybářkou pak 
byla vyhlášena Beáta Jelínková, z rybníku 
vytáhla deset kaprů a jednoho karase, a třetí 
cenu – za nejvíce nachytaných ryb získal 
Michal Bohatý. Podařilo se mu ulovit dvacet 

kousků.
Rybáři také v neděli mezi sebe přijali zhruba 

desítku nových členů. Děti z rybářského 
kroužku v předchozích dnech úspěšně složily 
zkoušky a byly tak pasovány na rybáře. Za 
odměnu také získaly povolenku zdarma. 
Rozšířily tak řady místní skupiny rybářského 
svazu, samotné Hustopeče čítají zhruba čtyři 
stovky členů.

Reportáž sledujte v Hustopečském 
magazínu č. 355, 

premiéru měl v pátek 3.6.2016. 
Fotogalerie na www.rajce.net, 

uživatel Hulisty. 
-jal-

Rybářských závodů se zúčastnilo šedesát dětí z Hustopečí a okolí. 
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RYBOLOV
Rybník v obležení malých rybářů. Konaly se dětské závody

Pasování. Rybáři přijali nové členy.
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ATLETIKA

Historický úspěch pro hustopečskou 
atletiku – tak hodnotí start Venduly 
Zemčíkové na Zlaté tretře v Ostravě její 
trenéři. Na největším českém mítinku si 
atletka z Horních Věstonic vybojovala 15. 
místo. 

Zvítězila v kvalifi kaci Čokoládové tretry 
ve Znojmě a pak už se 20. května vypravila 
na prestižní závod, na kterém startovala 
taková jména jako Bolt, Hejnová, Juška nebo 

Maslák, na Zlatou tretru do Ostravy. Řeč je 
o desetileté Vendule Zemčíkové z oddílu 
SK Atletika Hustopeče a o jejích výborných 
výkonech v běhu na 300 metrů.

„Na Zlatou tretru postupoval jen ten 
první. Kdybych byla druhá, nebo třetí, už 
nepostoupím. Byla jsem úplně překvapená, 
že jsem se tam dostala zrovna já. Byla jsem 
strašně ráda, je to strašně dobrý,“ raduje se 
Vendula Zemčíková i měsíc po závodě. 

Týden před Zlatou tretrou onemocněla, 

přesto závod zvládla. Překonala svůj osobní 
rekord. S časem 51,36 s doběhla patnáctá 
z dvaceti. „Holky, co byly přede mnou, mě 
hnaly,“ dodává atletka, kterou před závody 
zbavil nervozity sám Usain Bolt. 

„Jeli jsme do Ostravy autem a v rádiu mluvil 
Usain Bolt. Říkal, že nikdo by se neměl ze 
závodů stresovat. A já jsem si řekla, že se 
asi fakt nemusím bát a už jsem byla v klidu,“ 
svěřuje se Zemčíková. 

„Bohužel jsem si s nikým ze sportovních 
hvězd rukou nepotřásla. Bylo tam hodně 
dětí, nešlo to. Ale jsem strašně ráda, že jsem 
je viděla,“ usmívá se nadějná sportovkyně. 

Podpořit ji do Ostravy jelo zhruba 
pětadvacet lidí. Kamarádi z oddílu i rodiče. 
Nyní by si chtěla na dalších závodech hlavně 
vylepšit osobák ve skoku do výšky. 

Nadějná atletka trénuje čtyřikrát týdně pod 
vedením Zbyňka Hádera, Michaely Houdkové 
a Radomily Vrbové. „Je to pro náš oddíl 
historický úspěch. A když se dívám na své 
svěřence, myslím, že není poslední. Brzy se 
určitě dočkáme i dalších postupů na Zlatou 
tretru,“ věří trenér Zbyněk Háder.

Letos účast unikla pouze o vlásek Karin 
Krejčiříkové, Tereze Petráskové a Marii 
Bohdálkové. 

„Pro holky je to obrovská motivace. Vidí, 
že i ony se mohou dostat mezi světové atlety 
a mohou být součástí největšího závodu 
v republice,“ uzavírá trenér.

-jal-

Atletka z hustopečského oddílu startovala na Zlaté tretře
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Vendula Zemčíková s Denisou Rosolovou.

Jeden z hlavních cílů, který si mladí 
hustopečští atleti dali v letošní sezóně - a to 
vyhrát Zajícovu ligu, se jim daří zatím plnit 
na jedničku. Po druhém místě v prvním 
kole tohoto pětidílného seriálu závodů pro 
přípravku a žactvo, ukázali v dalších dvou 
kolech svou sílu v dráhových disciplínách 
a vyhoupli se do čela soutěže. Nicméně 
vyhráno stále nemají, protože celek Přísnotic 
jim stále šlape na paty.

Ve 2. kole v Ivančicích získali naši 
závodníci celkem 29 medailí. Zlatých bylo 
8 (Krejčiříková - 60m, dálka; Zemčíková V. - 
400m; Klusáková - hod, Vrba - hod, Stehlíková 
D. - dálka, Špačková - dálka a štafeta 4x60m). 
Stříbrných dokonce 12 a bronzových 
9. Podíleli se na nich: Špačková, List, 
Zemčíková V., Stehlíková D., Prokeš Š., 
Stehlíková A., Petrásková, Kuchařová A., 
Paulík, Zemčíková L., Vrba, Moravec, Vrbová 
a Homola.

Třetí díl Zajícovy ligy pořádal hustopečský 

oddíl na stadionu v Břeclavi společně 
s tamním oddílem. Překvapila rekordní účast 
závodníků, celkem se jich sešlo na stadionu 
240 z téměř dvacítky oddílů. Tímto se tento 
závod zařadil mezi nejmasovější závody 
pro atletickou mládež v regionu. Nebývale 
silné konkurenci odpovídaly také vynikající 
výkony. A my jsme rádi, že se na nich velkou 
měrou podíleli i naši závodníci. 

Jmenujme alespoň některé výborné výkony. 
Vendula Zemčíková (st. přípravka) se jako 
první dívka v České republice ve své kategorii 
dostala ve skoku vysokém přes laťku ve výšce 
140 cm a vrátila se do čela českého žebříčku. 
Karin Krejčiříková zaběhla 60 m za 8,95 s. 
(získala i zlato na 300m za 50,37 s. a stříbro 
v dálce za 424 cm), což ji také řadí mezi desítku 
nejlepších v republice ve své kategorii. Tam 
po tomto závodě patří i Kristina Špačková 
v běhu na 300m za čas 44,92 s., ke kterému 
přidala výborných 8,68 s. v běhu na 60m 
a 448 cm v dálce. Koulařka Agáta Šamalíková 

získala zlato mezi ml. žákyněmi za rovných 
9 metrů a k tomu ještě přidala stříbro mezi st. 
žákyněmi. 

Nezklamaly opory týmu: Ondřej List (zlato 
v kouli a stříbro v hodu), Vojta Prokeš (zlato ve 
výšce a dva bronzy v dálce a na 300m), Štěpán 
Prokeš (zlato ve výšce, bronz v dálce, hodu 
a na 300m), Natálie Jeklová (zlato v dálce 
a bronz ve výšce), Natálie Vedralová (zlato 
ve výšce), Leona Zemčíková (stříbro ve výšce 
a bronz v hodu), Romana Maděřičová (stříbro 
v hodu a bronz ve výšce) a Terezka Petrásková 
(bronz na 60m). Celkem to bylo i se zlatem 
štafety přípravky 27 medailí z toho rovná 
desítka zlatých. 

V celkovém pořadí Zajícovy ligy tak 
vedou Hustopeče těsně před Přísnoticemi 
a Moravským Krumlovem. Po prázdninové 
přestávce čeká naše družstvo závod 
v Oslavanech a fi nále na Krumlovském běhu. 

–had- 

Hustopeče vedou Zajícovu ligu

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Družstva st. žáků se probojovala na Mistrovství Moravy a Slezska
Obě družstva starších žáků okresního 

výběru, za který nastupují i nejlepší 
hustopečští závodníci, se probojovala 
na Mistrovství Moravy a Slezska, které se 
uskuteční na podzim. Chlapci v celkovém 
součtu výkonů za tři kola skončili na třetím 
místě v Jihomoravském kraji a děvčata 

tuto soutěž dokonce vyhrála a získala titul 
krajských přebornic.  

Na tomto výborném výkonu se podíleli 
u chlapců Ondřej List (druhý nejlépe bodující 
člen družstva), Štěpán a Vojtěch Prokešovi. 
V družstvu děvčat patřily k oporám Leona 
Zemčíková, Kristina Špačková, Adéla 

a Denisa Stehlíkovy, Natálie Vedralová, 
Martina Galburová a Romana Maděřičová.

Ve stejné soutěži družstev ml. žáků probíhala 
zatím oblastní kola a z nich se jak chlapci, tak 
i děvčata probojovali do krajského fi nále, 
které se uskuteční rovněž na podzim. 

–had- 

Na Mistrovství Moravy a Slezska se dařilo Listovi
Kvůli nemocem, zranění i školním 

povinnostem mohla na Mistrovství Moravy 
a Slezska odjet pouze trojice závodníků 
z kategorie st. žactva. Nejlépe si na stadionu 
v Třinci vedl Ondřej List, který skončil na 

11. místě v běhu na 800 m za solidních 
2:20,87 min. a o příčku níže byl v hodu 
oštěpem. Do první dvacítky celkového pořadí 
se probojoval i Štěpán Prokeš ve výšce 
a v běhu na 300 m a mezi st. žákyněmi Leona 

Zemčíková v běhu na 100 m př. (v os.r ekordu
18,12 s.), oštěpu a na 200m př. 

–had- 

PLAVÁNÍ

Prostějov hostil v sobotu 11. 6. nejlepší 
plavce do deseti let. V každé kategorii 
plavalo na třicet šest borců, kteří postoupili 
z krajských přeborů.

Plavecký klub Hustopeče reprezentovali 
Štěpán Pinkava, Filip Hnilička, Matyáš 
Ulmann a Jakub Tioka.

V individuálních disciplínách jsme 
zaznamenali pět umístění do první desítky 
(Tioka 4x, Pinkava 1x). Z jednadvaceti 
závodů, do kterých nastoupili, překonali naši 
plavci sedmnáct osobních rekordů. Polohová 
štafeta mile překvapila, doplavala čtvrtá. To 
nejlepší si ale schovali na závěr. V posledním 
závodě štafet na 4x50m VZ vybojovali 
bronzové medaile za 3. místo. Gratulujeme!

Vladimír Klemeš, 
Plavecký klub Hustopeče

Plavci v Poháru ČR žactva získali bronz
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Vyrůstá nám mnoho nadějných plavců. 
Sestava - Svobodová Lucie, Náležínská 
Milada, Vyskočilová Klára, Pinkava Štěpán, 

Hnilička Filip, Tioka Jakub, Ulmann Matyáš, 
Roika David, Padrta Václav, Padrta Radovan, 
Valenta Matiáš, Ambros Patrik, Paseka 

Svatopluk, Paseka Vítězslav, Boudný David, 
Fiala Adam, Witpeerd Christián - vyplavala na 
VC Kuřimi celkem 15 medailových umístění.

Lucinka Svobodová jako nejlepší prsařka 
přivezla pohár za hlavní závod na 50m Prsa.

Na prvních místech ještě doplavali: Pinkava 
Štěpán - 50m VZ, Svobodová Lucie - 50m VZ.

Druhá místa vyplavali: Tioka Jakub – 50m Z, 
Padrta Václav – 25m P, Pinkava Štěpán – 50m 
P, 100m PZ, Hnilička Filip – 50m VZ, Roika 
David – 25m VZ, Svobodová Lucie – 50m Z. 

Třetí místa vyplavali: Náležínská Milada – 
25m Z, Ulman Matyáš – 50m P, 50m VZ, Roika 
David – 25m VZ, Hnilička Filip – 50m Z.

V květnu jsme také plavali na krajských 
přeborech se staršími žáky, kde se do 
desátého místa umístili: Bečvová Julie, 
Hošková Aneta, Klemeš Jan, Svoboda David 
a Witpeerd Lukáš.

Všem plavcům přejeme zasloužené 
prázdniny a v září opět na tréninku na 
shledanou.

Vladimír Klemeš,
Plavecký klub Hustopečefo
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Koncem dubna se naši nejmladší zúčastnili VC Kuřimi
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RALLY

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem zvítězili 
podruhé v řadě a celkově už popáté na 
Agrotec Petronas Syntium rally. Letošní 
ročník opanovali s náskokem necelé půl 
minuty před Pavlem Valouškem. 

Husovou ulicí zněly v pátek 17. června 
v podvečer zvuky silných motorů. Startoval 
odtud 12. ročník Agrotec Petronas Syntium 
rally. Novinkou letošního roku bylo rozšíření 
startovního pole. Na trať mezi vinice vyjeli 

i závodníci v rámci mistrovství Slovenské 
republiky. 

„Letošní ročník je rekordní. Máme tu celkem 
116 vozidel na trati. Myslím, že to bude úžasný 
zážitek,“ uvedl organizátor závodu a jezdec 
v jedné osobě Martin Rada. 

Milovníci motosportu mohli sledovat výkony 
závodníků na diváckých místech přímo 
u tratí, které letos zůstaly bez zásadních 
změn. Posádky zdolaly během dvou dnů 
více než 150 ostrých kilometrů včetně dvou 
nočních rychlostních zkoušek. 

Nejlépe si s nimi poradili Jan Kopecký 
s Pavlem Dreslerem. Hustopečskou rally 
vyhráli podruhé v řadě a celkově už popáté. 
Letošní ročník opanovali s náskokem necelé 
půlminuty před Pavlem Valouškem. 

„Byla to dobrá rally, i když jsme měli nějaké 
problémy. V pátek jsem udělal jezdeckou 
chybu, která nás stála nějaké vteřinky, 
v sobotu nás trošku brzdil kolega z Polska, 
ale to si musí přebrat hlavně on sám. 
Velké poděkování patří celému týmu, auto 
fungovalo skvěle,“ zhodnotil závod Kopecký.

„Pro mě to byla velmi problematická 
soutěž, velké trápení. V pátek byl prach 
i po dvou minutách, v sobotu slunce a horko 
a k tomu jsme od druhé rychlostky dolívali 
vodu kvůli přehřívání. Myslím, že kdyby 
se jela ještě jedna dvě zkoušky, tak už to 
nevydržíme,“ přiznal Valoušek.  

Třetí skončil Jan Dohnal s Fordem Focus 
WRC. „Třetí místo je pro nás obrovská úleva. 
Opravdu jsme se snažili, dal jsem do toho 
všechno a od první zkoušky jsem jel na 
hranici svých možností. Jsem strašně rád, že 
to vyšlo,“ pochvaloval si Dohnal. 

Smůlu měl na hustopečské rally Václav 
Pech. Rozloučil se na okruhovém testu 
Starovice. Padalo mu kolo z ráfku na zadní 
nápravě. 

Nedařilo se ani domácímu jezdci v červené 
Alfě Romeo. Martin Rada se spolujezdcem 
Jaroslavem Jugasem odstoupili v sedmé 
rychlostní zkoušce kvůli technické závadě. 

-jal-

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem obhájili vítězství
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Domácí Martin Rada závod nedokončil.
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Zvítězil Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem ve 
Škodě Fabii R5.

Výsledky XII. AGROTEC PETRONAS 
Syntium rally 2016
1.  Kopecký - Dresler
 (Škoda Fabia R5) 1:25:43.8
2.  Valoušek - Havelková
 (Škoda Fabia R5) + 28.0
3.  Dohnal - Ernst
 (Ford Focus WRC)  + 1:29.5
4.  Štajf - Rajnoha 
 (Škoda Fabia R5)  + 1:46.6
5.  Grzyb - Hundla
 (Ford Fiesta R5)  + 2:30.2
6.  Černý - Černohorský
 (Škoda Fabia S2000)  + 2:48.9
7.  Bisaha - Šintal 
 (Ford Fiesta R5)  + 2:56.6
8.  Trněný - Pritzl 
 (Škoda Fabia WRC) + 3:23.8
9.  Majerčák - Vejačková 
 (Ford Fiesta R5) + 4:18.4
10.  Březík - Omelka
 (Mitsubishi Lancer Evo IX)  + 4:18.7

Podrobné výsledky a další informace na 
www.agrotecrally.cz.

TENIS

V sobotu 28. května 2016 se od 9.00 hodin 
uskutečnil na kurtech tenisového oddílu II. 

ročník „open“ turnaje čtyřher jako upomínka 
na Ladislava Sadílka, našeho nejen 

tenisového kamaráda.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 

domácích mužských párů, jeden domácí 
smíšený pár a dva mužské páry ze Slovenska, 
z družebního města Modra, což byla ofi ciální 
turnajová premiéra družebních tenistů na 
hustopečských kurtech.

Základní část turnaje se odehrála ve 
skupinách, další část vyřazovacím způsobem.

Nádherné počasí doplňovalo vynikající 
tenisovou atmosféru, hojnou diváckou účast 
a následný košt pochutin.

Ivo Galousek, 
tenisový oddíl Hustopeče

Družba s Modrou přešla i na tenisové kurty. Konal se turnaj

Výsledky turnaje:
1.  Oldřich Sedláček - Marek Sedláček
2.  Ján Pelikán - Eduard Kollár (Modra)
3.  Lukáš Galousek - Radek Prokeš
4.  Jiří Pleskač - Libor Sadílek
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Hustopečské badmintonistky mají za sebou 
jarní část letošní badmintonové sezóny. 
Zakončily ji účastí na celorepublikových 
turnajích GPA v Aši a v Podolí u Brna.

Turnaj GPA starší kategorie U15 se konal 
v polovině května až na druhém konci 

republiky, v Aši. Bára Korábová si vybojovala 
účast ve všech třech disciplínách, ve dvouhře 
a čtyřhře dívek i ve smíšené čtyřhře. Ve 
dvouhrách se jí povedlo umístit na 9. příčce 
a ve čtyřhrách spolu s Martinou Ševčíkovou 
se jim povedlo dosáhnout na dělené 5. místo, 

což je pro ně v této kategorii zatím nejlepší 
umístění. Ve smíšené čtyřhře se pak Báře 
povedlo zajistit si přímý postup na podzimní 
Mistrovství ČR hráčů do patnácti let. 
V aktuálním žebříčku této kategorie si Bára 
stále drží první místo mezi hráčkami z jižní 
Moravy.

Turnaj GPA kategorie U13 se odehrál 28 až 
29. května v Podolí u Brna. Martina Ševčíková 
se turnajovými pavouky probojovala ve 
dvou kategoriích až na medailové pozice. Ve 
smíšené čtyřhře spolu s Davidem Smutným 
z FSpS MU Brno obsadili třetí místo a ve čtyřhře 
spolu s Lucií Metzovou z Klimkovic se dostaly 
až do fi nále, kde ale nestačily na  republikové 
jedničky z Mostu, takže jim patří stříbrná 
medaile. Martina těmito úspěchy pokračuje 
v dobrých výsledcích z minulých měsíců, 
hlavně v párových disciplínách, kde se jim 
s Lucií Metzovou podařilo zvítězit ve čtyřhře 
na mezinárodním turnaji Yonex Junior Cup 
v Berlíně, ve dvouhře zde skončila třetí. 
V národním žebříčku je Martina do čtvrtého 
místa ve všech kategoriích, takže má již teď 
zajištěnou účast na letošním MČR kategorie 
U13.                                               Oddíl badmintonu

FLORBAL

Florbal je bez pochyby jeden 
z nejpopulárnějších sportů poslední doby. 

Nelze se proto divit, že také v Hustopečích 
má své, i když zatím skromné, zastoupení. 
Jako parta amatérských nadšenců se již 
více než 10 let scházíme v tělocvičně ZŠ 
Nádražní a bavíme se touto úžasnou hrou. A 
jelikož víme, že nejsme jediní, kdo své ztuhlé 
kancelářské nohy rozběhává s hokejkou 
v ruce, zarputilým výrazem a mnohdy také 

míčkem ve tváři, rozhodli jsme se zúčastnit 
druhého ročníku amatérského fl orbalového 

turnaje ve Frýdlantu, s názvem Frýgames 
2016, který se konal 4. – 5. června.

Vyrazili jsme hájit čest hustopečského 
fl orbalu až do podhůří Krkonoš. S potěšením 
a hlavou vztyčenou říkám, že se nám to 
povedlo! Ve Frýdlantu se sešlo celkem 
16 týmů, mnohdy složených z ligových 
hráčů. Jeden zápas trval 15 minut a hrálo 

se systémem 3+1 (3 hráči v poli + brankář). 
Na dodržování ofi ciálních pravidel vždy 
dohlížel certifi kovaný rozhodčí. Náš tým 
s hrdým názvem „Huston“ obsadil 13. pozici, 
přičemž z 10. místa nás sesadilo celkové 
skóre. Za žádný odehraný zápas se rozhodně 
nemusíme stydět. Vždy se nám podařilo 
vstřelit alespoň jeden gól a v posledním 
sobotním zápase jsme dokonce uhájili čisté 
konto! Nasbírali jsme spoustu zkušeností 
a hlavně skvělých zážitků. Celková atmosféra 
turnaje byla moc příjemná a zápasy probíhaly 
v přátelském duchu. Zkrátka tak, aby byl 
splněn hlavní cíl akce – pobavit se fl orbalem. 
Pozvání organizátorů na příští ročník jistě 
s radostí přijmeme!

Naším cílem je teď reprezentovat Hustopeče 
na těchto akcích a v budoucnu podobný 
turnaj třeba i zorganizovat. Městská hala je 
k tomu přímo ideálním místem! Je škoda, že 
za fl orbalem se musí z Hustopečí dojíždět, 
když podmínky a zázemí tady máme. Máte-li 
zájem o fl orbal a sport jako takový a chcete-
li nám v našem úsilí pomoci, rádi mezi 
sebou přivítáme nové členy. Neváhejte mě 
kontaktovat třeba na Facebooku. Držte nám 
palce! Sportu zdar a fl orbalu zvlášť!  

Libor Böhm

Hustopečský fl orbal pod Ještědem
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 Zleva: Martina Ševčíková z Hustopečí a Lucie Metzová z Klimkovic. 
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BADMINTON
Badmintonistky bodují na republikových turnajích
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Požadujeme:
• SŠ vzdělání technického směru, 
• Aktivní znalost AJ slovem i písmem (B2), 
• Nadstandardní uživatelská znalost práce na PC 

Náplň práce: 
• Komunikace se zahraničními dodavateli
  (e-maily, telefony), tlumočení školení
• Překlady dokumentů (technických listů, katalogů, etiket,
   reklamních materiálů apod.)
• Technická podpora zákazníků a obchodních zástupců
• Správa obsahu fi remního intranetu, webu a sociálních sítí

Nabízíme: 
• Zázemí stabilní fi rmy - práci v dobrém kolektivu
• Zajímavé platové ohodnocení
• Firemní benefi ty 

Nástup: dohodou, nejlépe ihned

Vaši přihlášku (strukturovaný CV v AJ i v ČJ s aktuální 
fotografi í a motivační dopis) zašlete na inzerce@ntek.cz

KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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Mgr. Petr KNAP
advokát 

oznamuje  místo provozování 
advokátní praxe na adrese 

Hustopeče, Janáčkova 1

úřední hodiny denně
od 8.00 do 16.00 hod.

KONTAKTUJTE NÁS 
tel.: 725 563 349

Výhody pro klienty:

- bez prokazování příjmů

- bez nahlížení do registru dlužníků

- ve většině případů odhad pro klienta zdarma

- neúčelový úvěr

- žádné poplatky předem

- řešení exekucí a zástavních práv

- řešení oddlužení nemovitosti a konsolidace úvěrů

- nízká úroková sazba od 6,9%

- zajištění zástavním právem, nemovitost se nepřevádí

MÁTE PROBLÉMY S FINANCEMI 
POTŘEBUJETE POMOC

 RÁDI TAK UČINÍME

N-tek s.r.o.  Hustopeče,

hledá uchazeče pro pozici:

SAMOSTATNÝ
TECHNICKÝ PRACOVNÍK
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Nové AVONCENTRUM IVA v Hustopečích
 Na “Staré tržnici „ v přízemí

otevřeno :  po, st, pá  10.00 -  17.00

Nabízíme:  Prodej zboží přímo na prodejně
Zboží i na objednávku (do týdne na skladě)

Testry parfémů, novinky k vyzkoušení v předstihu
Osobní přístup, poradenství v péči o pleť

Akční slevy, katalogové i nižší ceny

Možnost zákaznické registrace k nákupu zboží 
se slevou 15 – 30% (výběr zboží v klidu domova, dodání 

na poštu i na adresu, dárkový program atd.)

Ivana Skácelová, koordinátor Avon
Tel:  777 077 050, email:  takyiva@ centrum.cz

Přijďte si pro aktuální katalog a informace o novinkách.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz
Tel.: 519 345 016, 777 097 002

• Penzion U Vrbů Hustopeče přijme 
pokojskou s možným nástupem ihned.
Informace paní Vrbová tel. 724 822 004

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím rodinný domek nebo chalupu, 
platba v hotovosti, nejsem realitka, 
tel.: 777 283 737 

• Koupím ihned rodinný dům, nebo byt  
v Hustopečích. Prosím volejte, nebo pište 
sms tel.: 605 982 553
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

4. 6.2 016 František Chromý, Uherčice
 Hana Siglová, Uherčice

10. 6. 2016 Jiří Chvátal, Šitbořice
 Petra Filipcová, Šitbořice

11. 6. 2016 Libor Cabal, Hustopeče
 Lucie Bábíková, Vacenovice

11. 6. 2016 Martin Večeřa, Perná
 Romana Mrštinová, Kurdějov

18. 6.2016 Zdeněk Sedláček, Hustopeče
 Jana Rástočná, Hustopeče

25.06.2016     David Zabloudil, Kurdějov
                       Zuzana Pražáková, Hustopeče

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

Sňatky
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BYTY HUSTOPEČE
Ulice Generála Peřiny

Petr Cicvárek

tel.: 739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz 

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
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Vzpomínky

Jubilanti za měsíc duben 2016
02.04.1928  Marie Rozinková

Jubilanti za měsíc květen 2016
04.05.1929  Marie Šuralová
05.05.1934  Marie Povolná
13.05.1930  Radoslav Beneš
14.05.1925  Zdeněk Roman

15.05.1927  Žofi e Mášová
18.05.1930  Jaroslava Fejfušová
19.05.1936  Václav Bádr
20.05.1930  František Zedniček
24.05.1928  Zdenka Robošová
28.05. 1929  Růžena Brožková
29.05.1934  Jan Lipár
30.05.1924  Emilie Cvanová

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 17. 6. 2016

Tak jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce života.

Dne 26. června 2016 tomu bylo deset let,
co nás navždy opustila naše maminka a babička

paní RŮŽENA HALMOVÁ z Hustopečí

a dne 7. července to bude 24 let, co nás navždy opustil
 náš tatínek a dědeček

pan VÁCLAV HALM z Hustopečí

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí, 

ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí...

Dne 26. 7. 2016 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí

pana PAVLA HALMA z Hustopečí

Stále vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jemž jsi pro nás žil.

Ve vzpomínkách zůstáváš.

Dne 3. července vzpomeneme 18. výročí,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček

pan JAN HAVEL z Hustopečí

S láskou vzpomínají manželka a synové Luboš
 a Miroslav s rodinami.

Kdo v srdcích žije – neumírá. 

Dne 20. července 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí, co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička a prababička 

paní JOSEFA HAMERNÍKOVÁ
z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 9. 6. uplynulo 6. smutné výročí úmrtí

 paní MARIE VOZDECKÉ z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná manžel
 a synové s rodinami.

Dny plynou, jak tiché řeky proud,
 jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout… 

Dne 16. srpna 2016 by se 

paní JARMILA KILIANOVÁ 

dožila 70 let a dne 6. září 2016
 vzpomeneme 8. výročí  jejího úmrtí. 

S láskou vzpomínají syn Jaroslav a dcera Alena 
s rodinami a celá rodina. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 

2. července 2016 vzpomeneme 20 roků,
 kdy nás náhle navždy opustil náš syn

 MUDr. RENÉ PŘIBYL

Vzpomínají rodiče, bratr Lubomír s rodinou,
manželka Jadwiga

Tak bychom si přáli sevřít Tvou dlaň,
 abys nemohla uniknout nám. 

Upřímný polibek Ti dát a zlehýnka zašeptat – 
Maminko, chybíš nám. 

Dne 7. července vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní JULIE KAMENÍKOVÉ

S láskou vzpomíná dcera Zdena s rodinou
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