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PURKMISTRYNĚ

V HISTORII

Burčákové slavnosti byly plné překvapení

Zastupitelé uvolnili peníze na nafukovací halu

Strážníkům pomáhá asistent prevence kriminality

Premiéru měly dětské krojové hody

Diváckému putování Maryša přálo počasí



so 14. 11. 2015 od 10:00 HUSTOPEČE 
slavnostní famfáry z oken radnice
sv. Martin na bílém koni, cimbálová muzika
ochutnávka mladých vín
ve stanu na náměstí
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Vážení spoluobčané,

před nedávnem jsme posunuli hodinky 

o hodinu zpět, což nám připomnělo, že 

neodvratně vládne podzim. Počasí ale 

zůstalo vlídné, sice proměnlivé, ale vstřícné. 

Ve vinohradech končí sběry hroznů, na 

zahrádkách i na polích končí práce a půdu 

čeká zasloužený odpočinek. Dny se krátí, 

zato večery jsou delší. Vybízí nás ke zklidnění, 

přemýšlení, ale i k zábavě či poučení.

V říjnu proběhlo několik velmi významných 

událostí. Především to byly Burčákové 

slavnosti. Chtěla bych vysoce ocenit práci 

všech organizátorů. První říjnový víkend nám 

přálo počasí, Hustopeče navštívily tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí. Bohatý program pro 

děti i dospělé doplněný o všudypřítomný burčák, zasedání Burčákové unie a aktualizované 

odpolední vystoupení horenské rady, náhodná i plánovaná setkání, to vše jste mohli zažít, pokud 

jste o víkendu navštívili Dukelské náměstí a přilehlé ulice.

Z dalších akcí bych připomněla Den sociálních služeb na Dukelském náměstí. Navštěvuji ho 

pravidelně, letos jsem zaznamenala větší počet Hustopečských, kteří se zajímali o sociální 

problematiku. Chci rovněž vyzdvihnout dvě záležitosti z oblasti výchovy a vzdělávání. V mateřské 

škole Pastelka dokončili úpravu zahrady a zahájili mimořádný vzdělávací projekt Školka hrou. 

Žáci ZŠ Nádražní a SOŠ a SOU se zase zapojili do projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin, který 

se letos konal již počtvrté. Všem zúčastněným velké poděkování.

Na radnici právě projednáváme s majiteli pozemků a architekty zpracování studie pro 

areál bývalého zemědělského družstva, který by měl jako smíšená zóna sloužit především 

k hospodářské činnosti či drobné výrobě.  Také se začne kácet cca 100 starých stromů mandloní 

v sadu pod rozhlednou. Po rekultivaci  bude půda nachystaná pro novou výsadbu v roce 2016. 

Vážení spoluobčané.

K podzimu patří vinařské akce. Proběhl Královský košt vín; čekají nás Oslavy svatomartinských 

vín a husí na Dukelském náměstí, kdy si můžeme poprvé přiťuknout mladými svatomartinskými 

víny. Pro opravdové fajnšmekry je určen Světový duel vín v hotelu Centro. Milovníci dramatického 

umění potom uvítají tradiční nesoutěžní přehlídku amatérských divadel Šmardovo sousedské 

divadlo. Těším se na setkání s vámi při skleničce vína nebo např. při rozsvěcování vánočního 

stromu první adventní neděli, která letos připadá na 29. listopadu. 

        

Hana Potměšilová, 

starostka města

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

VINA SKÝ OBZOR – 
odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 

1907–2007: 100 let Vina ského obzoru.
Nabízíme: odborné vinařské články – aktuální zpravodajství a zajímavosti z vinařského 
světa – inzerci ve Vinařském obzoru – předplatné Vinařského obzoru (i na Slovensku) 
– kompletní ročníky Vinařského obzoru od r. 1999 (jednotlivě i v deskových vazbách) 
– zásilkový obchod vinařské literatury (aktuální nabídka je na www nebo ve Vinařském 
obzoru)

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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Z MĚSTA

Spolek Presafe z.s. za podpory 
Jihomoravského kraje a města 

Hustopeče pořádají 
v měsíci listopadu 2015

cyklus přednášek na téma:

SENIOŘI A BEZPEČNOST

V rámci cyklu se v uvedených datech 

uskuteční přednášky na následující 

témata: 

st 11. 11. 2015
Znáte svá práva

 aneb jak se ubránit šmejdům

st 18. 11. 2015
Domácí násilí na seniorech

st 25. 11. 2015
Bezpečně po telefonu

 a na internetu

Přednášky se konají vždy od 15.00 
hodin v prostorách Domu-penzionu pro 

důchodce v Hustopečích, Žižkova 1.

Přijďte si nás i vy poslechnout
a přispět tak ke zvýšení svého bezpečí.

www.presafe.cz

Už podeváté se sešli zastupitelé ve čtvrtek 
22. října 2015. Uvolnili peníze z rozpočtu na 
nafukovací sportovní halu, zrušili akciovou 
společnost Městské zdravotnické centrum, 
jednali také o prodeji budovy bývalé sýpky -  
v tomto bodu však nebyli jednotní. 

O řediteli či ředitelce nemocnice bude 
jasno na začátku listopadu

Starostka města Hana Potměšilová mluvila 
v úvodu zasedání o výběrovém řízení na 
ředitele nemocnice. Konalo se ve čtvrtek 22. 
října 2015. „O místo se ucházeli dva kandidáti 
– jedna žena a jeden muž. Výběrová komise 
složená z osmi lidí tajně hlasovala. Rada 
Jihomoravského kraje bude jmenovat 
ředitele či ředitelku na doporučení výběrové 
komise 5. listopadu 2015,“ informovala 
Potměšilová.

 
Zastupitelé vyčlenili peníze na nafukovací 
halu

Zastupitelé jednali také o pořízení 
multifunkční nafukovací sportovní haly, 
která by v zimních měsících stála na hřišti u 
Základní školy Komenského. Halu by mohli 
využívat žáci pro tělesnou výchovu i jednotlivé 
sportovní oddíly. „Městská sportovní hala 
i školní tělocvičny už jsou plně obsazené 
a nestačí,“ zmínila starostka města Hana 
Potměšilová. Základní škola Komenského si 
tak například musí pronajímat i tělocvičnu 
místního gymnázia. 

Představitelé města schválili změnu 
rozpočtu, v němž jsou nyní na nafukovací 
halu vyčleněny 2 miliony 400 tisíc korun. 

„Ještě před pořízením haly bych však 
doporučil zjistit ještě to, zda bude hala 
vytížená i odpoledne, kdo o ty prostory bude 
mít zájem, jaké sportovní oddíly tam budou 
chodit,“ podotkl radní Kamil Konečný.

Finanční výbor uložil radě města ještě před 
pořízením haly vypracovat kvalifi kovaný 

odhad nákladů a provozní řád. 
Pokud se pořízení haly nestihne do konce 

roku 2015, přesunou se peníze do rozpočtu 
následujícího roku. 

Někteří z občanů i ze zastupitelů však 
vystoupili s názorem, že projekt je šitý 
horkou jehlou a nekonala se okolo něj širší 
debata. „Sportovní komise o nafukovací hale 
jedná už tři čtvrtě roku,“ oponoval zastupitel 
Zbyněk Háder. „A sportovní oddíly na ni velmi 
čekají,“ dodal.

Zastupitelé odsouhlasili zrušení 
Městského zdravotnického centra a.s.

Již v červnu byla zrušena Městská 
nemocnice Hustopeče příspěvková 
organizace a nemocnice byla převedena 
pod Jihomoravský kraj. „Je tedy nesmyslné 
udržovat akciovou společnost Městské 
zdravotnické centrum. Město Hustopeče je 
jediným akcionářem a jedině zastupitelé 
ji mohou zrušit,“ vysvětlila starostka. Pod 
notářským dohledem zastupitelé akciovou 
společnost devatenácti hlasy, tedy všemi 
přítomnými, zrušili k 31. 12. 2015. 
Řešilo se také dorovnání fi nancí mezi 

městem a nemocnicí. Na účtech města 
zůstalo ještě zhruba půl milionu korun, které 
patří nemocnici. Zastupitelé odsouhlasili 
jejich převedení. 

Na prodeji bývalé sýpky se zastupitelé 
neshodli

Zastupitelé se neshodli na prodeji bývalé 
sýpky v ulici Na Hradbách. Na záměr 
prodeje objektu se přihlásil majitel nedaleké 
restaurace Daniel Vodák. Pro ani proti však 
nenasbíralo od zastupitelů dostatečný počet 
hlasů. Bývalá sýpka tak tedy pořád patří 
městu a o možném prodeji se bude jednat na 
dalším zasedání zastupitelstva 17. prosince 
2015. 

Žádosti o dotace od města do konce 
listopadu

Do 30. listopadu 2015 musí jednotliví 
zájemci podat žádosti o dotace od města 
pro rok 2016.  „Je to proto, aby mohly být 
uvolněny peníze pro dotace dřív. Neziskové 
organizace, sportovní oddíly a jiné spolky 
tak budou mít přístup k fi nancím dříve,“ 
vysvětlila Potměšilová. 

Výtvarná skupina Alfons usiluje o dům po 
Věře Nohelové

Starostka v závěrečné diskuzi zastupitelů 
odpověděla na dotaz ohledně koupi domu 
paní Věry Nohelové na Dukelském náměstí. 
Informovala, že město jednalo s dědičkami na 
popud Výtvarné skupiny Alfons Hustopeče. 
„Mohl by vzniknout například Spolek Věry 
Nohelové, který by vytvořil koncepci využití 
domu. Nicméně to zůstalo na mrtvém 
bodu, protože dědičky nespěchají. Dál 
můžeme jednat na jaře,“ uvedla starostka. 
Na rekonstrukci domu počítá vedení města 
s dotací. „Pořád je to ale nejisté, proto se dál 
nezpracovává projekt,“ uzavřela Potměšilová.

-jal-

Zastupitelé uvolnili peníze na nafukovací sportovní halu
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Radní města Hustopeče se v říjnu sešli na 
dvou schůzích. V úterý 6. října 2015 debatovali 
o novém veřejném osvětlení nebo o měření 
hlučnosti dálnice. O čtrnáct dní později pak 
například projednávali převzetí vodovodní 
přípojky na Herbenově farmě, jednotné ceny 
za hrobová místa nebo pravidla pro udělování 
startovacích bytů.

Hlučnost dálnice hygienická stanice 
nezměří

Krajská hygienická stanice oznámila vedení 
města, že nové měření hlučnosti dálnice D2 
zdarma neudělá. Hlučnost se podle ní měřila 
v nedávné době. 

„Zjistíme, kolik měření stojí peněz. Počkáme 
na plný provoz na dálnici, opravy by měly být 
hotové asi v listopadu nebo prosinci. A město 
by si měření zaplatilo. Jsme přesvědčení, že 
to za to stojí,“ informovala Potměšilová. 

Více světla pro temné ulice
Nového veřejného osvětlení se dočká 

spojka ulic Brněnská a Šafaříkova. Dosud 
byla temná. A jeden světelný bod se doplní 
i v ulici Javorová.  

„Nová světla by měla být nainstalována 
v první polovině listopadu,“ sdělil 
místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta. 

Bude se prověřovat stav sloupů veřejného 
osvětlení

V minulých týdnech spadl při demontáži 
dočasné přípojky betonový sloup veřejného 
osvětlení v Bratislavské ulici. 

„Je to podnět pro to prověřit všech 
sedmatřicet sloupů veřejného osvětlení 
v ulicích Brněnská a Bratislavská. Prověříme 
stabilitu desítky let starých stožárů. Pro 
jistotu. Aby se nestalo nějaké neštěstí,“ 
informovala starostka města. 

Dopravní hřiště se dokončuje
Radní na své 24. schůzi jednali 

o kompletním dokončení dopravního hřiště 
v Lipové ulici. Čerpat na něj budou peníze 
z dotací Jihomoravského kraje. 

V následujících týdnech se budou na 
dopravním hřišti instalovat kamery. Nakupují 
se nová jízdní kola pro výuku dopravní 
výchovy. Bude se budovat bezbariérový 
přístup k toaletám.

„Dopravní hřiště a jeho okolí také doplníme 
o bezpečnostní prvky. Ke vstupu na hřiště, 
který se svažuje k silnici, postavíme zábrany, 
aby děti nevjely do vozovky. A na ulici 
Komenského naproti hřiště vznikne přechod 
pro chodce. Umístěný bude blízko lampy 
veřejného osvětlení, aby byl co nejvíce 
bezpečný,“ doplnila starostka města Hana 
Potměšilová. 

Více světla pro sportovní halu
V listopadu se bude v městské sportovní 

hale v Šafaříkově ulici montovat nové 
osvětlení. Větší komfort zajistí sportovcům 
LED svítidla. Doplní stávající světla. 

V Komenského ulici se objeví nový měřič 
rychlosti

Hustopečští radní rozhodli, že 
v Komenského ulici bude nainstalována 
informační tabule s ukazatelem rychlosti. 
Starý měřič totiž v minulých měsících 
dosloužil. 

Na své schůzi radní odsouhlasili koupi 
měřícího zařízení zhruba za 60 tisíc korun. 
„V Komenského ulici by se nový ukazatel 
rychlosti mohl objevit zhruba na konci 
listopadu. Jeho dodání totiž trvá šest týdnů,“ 
uvedla starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová. 

Vánoční osvětlení v novém
Asi dvě stovky nefunkčních žárovek na 

vánoční výzdobě města budou nahrazeny 
novými LED žárovkami namísto klasických. 
„Navíc se vánoční osvětlení doplní o některé 
nové prvky,“ informovala starostka. 

Vodovodní přípojku na Herbenově farmě 
chce převzít město s podmínkou

Radní jednali také o vodovodní přípojce 
v části Hustopečí Herbenova farma, kde bydlí 
několik desítek obyvatel. Vodovodní řad je 
tam ve špatném stavu. Navíc jej nevlastní 
město ani Vodovody a kanalizace Břeclav, ale 
soukromá fi rma. 

„Ukázal se dlouhodobě neřešený problém. 
Nedávno se stala havárka, která obyvatele 
této části města odřízla na dva dny od vody. 
Se soukromým vlastníkem začneme jednat 

o možném převodu přípojky. Podmínkou 
ale je, že by to musel být převod bezúplatný 
a vodovod by musel provozovat VaK Břeclav. 
Město jej spravovat nemůže,“ vysvětlila 
Potměšilová. „Přípojka pod správou 
společnosti Vodovody a kanalizace znamená 
větší jistotu,“ doplnila. 

Okolo krematoria vznikne nový plot a 
chodník

Radní povolili soukromému investorovi 
na jeho pozemcích vybudování oplocení 
okolo krematoria. Pozemky v jeho okolí patří 
dvěma vlastníkům – městu a samotnému 
krematoriu. 

„Postavení plotu jsme povolili, ale pod 
podmínkou že nám podél něj vlastník 
pozemku, tedy krematorium, dovolí 
vybudovat jeden a půl metru široký chodník. 
Průchod tak zůstane zachovaný,“ uvedl 
místostarosta města Bořivoj Švásta.

Vedení města teď chce také s krematoriem 
začít jednat o směně či výkupu pozemků.

Jednotné ceny za hrobová místa
Radní také jednali o cenách nájmu 

hrobových míst. Od 1. 11. 2012 platí nový 
ceník, který upravuje nájemné a služby na 
městském hřbitově. Došlo k navýšení plateb, 
a to u části úhrady za služby v důsledku 
nárůstu cen energií, mezd pracovníků 
a rozsahu prováděných prací na hřbitově.

„Nové smlouvy jsou již uzavírány podle 
tohoto ceníku, ale je třeba dát do souladu 
ceny pro všechny nájemce. Rada města 
rozhodla, že nebude navyšovat ceny zpětně 
od účinnosti ceníku, ale od 1. 1. 2016. 
K tomuto datu budou v dodatcích k nájemním 
smlouvám upraveny ceny všem nájemcům, 
kteří dosud platí podle původního ceníku 
z roku 2003“, vysvětlila starostka.

Všichni nájemci budou postupně písemně 
vyzýváni k podpisu dodatku a doplacení ceny. 
K navýšení plateb nedošlo u míst v urnovém 
háji.

Startovací byty budou udělovány podle 
jasných pravidel

Radní řešili také pravidla pro udělování 
startovacích bytů. Město jich v ulici Sv. Čecha 
vlastní šest. „Chceme jasně rozlišit sociální 
a startovací byty. Startovací byt je určený pro 
lidi, které město potřebuje. Například pro 
učitele, lékaře nebo mladé rodiny. Nebo pro 
ty, kteří staví dům a nemají na přechodnou 
dobu kde bydlet, “ vysvětlila Potměšilová.

Startovací byt bude udělován nájemníkům 
na jeden, maximálně však na tři roky. Po 
prvním roce se nájemné zvýší o 20 %. Pokud 
by v bytě někdo potřeboval zůstat déle než 
dva roky, nájemné pak vzroste o dalších 20 
%. „Systém by měl nájemníky motivovat 
k hledání vlastního bydlení,“ zmínila 
starostka města.

-jal-

Více světel pro ulice, jednotné ceny za hrobová místa. Radní jednali 
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Od 1. října 2015 na bezpečnost v Hustopečích 
kromě strážníků městské policie nově dohlíží 
i asistent prevence kriminality. Nové pracovní 

místo je zatím zřízeno na období jednoho 
roku a z větší části je dotováno úřadem práce 
jako veřejně prospěšná činnost.

Hlavní náplní práce nového preventisty 
je dohlížet na bezpečnost dětí v blízkosti 
základních a mateřských škol, také v lokalitě 
kolem Centra volného času a Sportovního 
zařízení města Hustopeče (potlačování 
projevů šikany, fyzického a verbálního 
napadání, kouření dětí, aj.). Mimo jiné 
provádí dohled i nad bezpečností silničního 
provozu v okolí škol a nádraží, především 
v ranních hodinách při příchodu dětí do 
školy a v odpoledních hodinách při jejich 
odchodu. Na svých pochůzkách kontroluje 

i prostranství okolo domu-penzionu pro 
seniory, nemocnice i Úřadu práce. Nedílnou 
součástí jeho práce je i dohled nad veřejným 
pořádkem a dodržováním čistoty na 
veřejných prostranstvích. 

Asistent prevence kriminality úzce 
spolupracuje jak s vedením města, tak i se 
strážníky městské policie a s pracovníky 
sociálního odboru MěÚ Hustopeče. Přináší 
poznatky z terénu, které jsou podnětem 
k dalšímu řešení. Svým působením ve městě 
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku.  

Lenka Michnová, 
Městský úřad Hustopeče

Strážníkům pomáhá asistent prevence kriminality

Obsahovou i funkční revizí projdou webové 
stránky města. Zaměří se přitom na potřeby 
občanů i turistů a sjednotí stávající weby 
hustopece-city.cz a hustopece.cz. V provozu 
by měly být již začátkem roku 2016.

„Rada města se rozhodla vytvořit nový 
web, jelikož dva stávající jsou nepřehledné, 
zastaralé a neposkytují všechny důležité 
informace. Několik měsíců se proto scházela 
pracovní komise. Pro nové internetové 
stránky města jsme ladili zadání. Jednou 
z nejdůležitějších věcí bylo sjednocení 
webu hustopece-city.cz a hustopece.
cz. Dále zpřehlednění, zjednodušení 
a zmodernizování. V neposlední řadě jsme 
také chtěli dostát předvolebním slibům, 
a proto na nových stránkách naleznete sekci 
Transparentní radnice,“ informoval radní 
Kamil Konečný.

Pojetí nového webu dostal na starosti 
hustopečský webdesignér na volné noze 
Lukáš Průdek. „Nová koncepce se především 
snaží uživatelsky přívětivým způsobem 
podávat informace, se kterými návštěvníci 
webu často a pravidelně pracují. Ať už 
jde o zpravodajství nebo nově o adresář. 
V něm uživatelé najdou všechny potřebné 
informace a kontakty na složky samosprávy 
města a nejen to. Prostor budou mít rovněž 
místní fi rmy či spolky, které budou moci 
přidávat sami občané,“ uvedl Průdek. Jeho 
práci můžete vidět na přiloženém návrhu 
úvodní strany. 

Nyní už jen vedení města čeká vybrat 
dodavatele publikačního systému.

-jal-
Kamil Konečný, radní 

Nový web města nabídne moderní vzhled i sjednocené informace
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Asistenta prevence kriminality lze poznat 
podle uniformy.
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Co nabídnou nové webové stránky města Hustopeče?
• Jeden aktuální web - jak pro občany, tak pro turisty
• Rozklikávací rozpočet města, uzavřené smlouvy, výdaje města a výběrová řízení 
• Nový adresář samosprávy, fi rem i organizací
• Sekci Zeptej se, kde budou zodpovězeny vaše dotazy
• Krátké videozáznamy z konaných akcí
• Mikrostránky pro hustopečské organizace, spolky a sportovní kluby zdarma
• Pohodlné ovládání na počítačích, tabletech i telefonech
• Odebírání e-mailového zpravodaje s novinkami a pozvánkami

Rozhledna v mandloňových sadech byla 
od 5. do 9. října 2015 zavřená pro veřejnost. 
Obnovovala se na ní barva. Natěrači pracovali 
na vysokých žebřících nebo zavěšení na 
lanech.

Rozhledna se natírala poprvé od jejího 
postavení v roce 2012. „Hned půl roku po 
jejím otevření se na ní však zatmelovaly 
díry, které vyklovali ptáci,“ prozradil vedoucí 
Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina.

Rozhledna dostala nový nátěr
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← Natěrači pracovali v několikametrové 
výšce zavěšení na lanech.

Hustopečská rozhledna na Starém vrchu 
byla slavnostně otevřena 31. března 2012. 
Stojí v nadmořské výšce 300 m a je vysoká 
více než 17 metrů.                                                  -jal- 
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Odbor dopravy upozorňuje vlastníky 
motorových vozidel, že 31.12.2015 je 
další termín hrozícího zániku vozidla. 

Novela zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, která vešla v platnost dne 
1.1.2015 přinesla dva důležité termíny pro 
vlastníky vozidel.    

Prvním z nich byl termín 30.6.2015, 
do kterého musel vlastník vozidla v tzv. 
„polopřevodu“ podat žádost o jeho registraci. 
Pokud tak neučinil, vozidlo administrativně 
zaniklo a už nejde přihlásit.

Městský úřad Hustopeče v souvislosti 
s tímto termínem zapsal „ZÁNIK“ u 1.589 

vozidel, která byla v tzv. „polopřevodu“ 
a v daném termínu nebyla jejich vlastníky 
podána žádost o registraci.

Druhý důležitý termín je 31.12.2015.

Pokud vlastníte vozidlo, které bylo vyřazeno 
z provozu (dočasně vyřazeno) před 30.6.2013, 
musíte se dostavit na Váš pověřený úřad (dle 
trvalého bydliště nebo sídla) do 31.12.2015 
a  sdělit místo uložení vozidla a účel jeho 
využití. 

V případě nedodržení termínu, 
vozidlo administrativně zanikne a už 

nepůjde přihlásit! 

U vozidel dočasně vyřazených z provozu 
po 30.6.2013 má vlastník takového vozidla  
rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, 
avšak nehrozí již administrativní zánik vozu. 
Porušením této povinnosti se ale může 
vlastník vozidla dopustit správního deliktu, 
za který hrozí sankce až 50.000 Kč. 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci 
registru vozidel Městského úřadu Hustopeče:
Bc. Jan Strmiska – tel.: 519 441 087,
e-mail: strmiska@hustopece.cz
Petra Čechlovská – tel.: 519 441 074, 
e-mail: cechlovska@hustopece.cz
Miroslav Chládek – tel.: 519 441 073, 
e-mail: chladek@hustopece.cz

Jak se zabavit při čekání ve frontě na úřadě? 
Třeba surfováním na internetu. V obou 
budovách Městského úřadu Hustopeče je 
nově volně přístupná wifi  síť. Signál pokryje 
i Dukelské náměstí a parkoviště pod starou 
poštou. 

„Podařilo se nám zprovoznit wifi  síť pro 
občany v prostorách staré pošty i radnice. 
Síť se jmenuje MUH OBČAN. Navíc se nám 
podařilo nastavit antény vysílače tak, 
abychom pokryli převážnou část náměstí 
směrem od radnice ke kostelu. Pokryté je 
i parkoviště pod starou poštou a plocha 

za kostelem, kde se tato síť jmenuje MUH 
FREE,“ informoval tajemník Městského úřadu 
Hustopeče Pavel Michalica. 

Bezdrátová síť je v těchto místech volně 
přístupná. K přihlášení tak není potřeba 
žádné heslo. Prvotní záměr byl pokrýt 
připojením k internetu pouze budovy úřadu, 
po zakoupení dvou nových antén se však 
zjistilo, že signál bez problému vystačí i na 
veřejná prostranství okolo kostela. 

„Zejména v mimopracovní době není naše 
síť vytížená. Kapacitu našich datových toků 
tak dáváme k dispozici občanům. Před tím 

jsme měli pouze slabé antény, takže volné 
připojení nebylo možné,“ uvedl tajemník. 

Využití wifi  sítě na Dukelském náměstí a na 
parkovišti u staré pošty vidí tajemník úřadu 
hlavně v období pořádání velkých akcí, 
například Burčákových slavností. „Když si 
lidé budou chtít stahovat nebo posílat data, 
maily, popřípadě zabrousit na sociální sítě, 
budou mít možnost se připojit bez nároku 
na jejich vlastní data od jejich operátorů,“ 
uzavřel Michalica. 

-jal- 

Na úřadě i na náměstí je volně přístupná wifi  síť

Práce s interaktivní tabulí, s digitálním 
mikroskopem nebo se speciálními skřipci, na 
které se dají namluvit pokyny pro děti, už je 
v Mateřské škole Pastelka Hustopeče běžnou 
součástí výuky. Digitálních technologií se 
nebojí děti ani paní učitelky. Své znalosti 
a zkušenosti teď budou předávat dalším. 
Ve čtvrtek 8. října 2015 se v Pastelce 
otevřelo Metodické centrum pro předškolní 
vzdělávání. Stojí za ním nezisková organizace 
Edukační laboratoř (EDULAB) a projekt 
Školka hrou.

„Ráda pracuji s digitálními technologiemi, 
přihlásila jsem se do kurzu Edukační 
laboratoře a nadchlo mě to. Máme ve školce 
mladé paní učitelky, které s digitálními 
pomůckami rády pracují. Byla to tedy šance, 
jak dětem obohatit výuku,“ uvedla ředitelka 
MŠ Pastelka Blanka Nešporová.

Když nezisková organizace posléze hledala 
města pro vznik metodických center, 
Nešporová neváhala a přihlásila se. Centra 
se tak otevřela v krajských městech, jako 
je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, 
Pardubice či Ústí nad Labem, ale také 

v Hustopečích.
„Dali jsme příležitost právě takovým lidem, 

jako je ředitelka Blanka Nešporová, která svou 
mateřskou školu, byť na malém městě, vede 
správným směrem. Má chuť se vzdělávat, má 
chuť přinášet pro své kolegyně i pro děti něco 
nového,“ vysvětlila projektová manažerka 
Edukační laboratoře Miluše Vondráková.

Nešporová dokonce vystoupila na 
celostátním semináři k inovacím 
předškolního vzdělávání v Poslanecké 
sněmovně. Teď své znalosti a zkušenosti 
bude předávat v hustopečském metodickém 
centru kolegyním z okolí.

„Semináře bych ráda pořádala jednou 
za měsíc. Chtěla bych se spojit se všemi 
ředitelkami mateřských škol z okolí, aby 
i ony mohly rozšířit svou vzdělávací nabídku,“ 
plánovala Nešporová.

„Centra vznikla kvůli nutnosti potkávat se, 
předávat si zkušenosti, získat metodickou 
podporu. O semináře v Praze je obrovský 
zájem, ale ne každý to má do hlavního města 
stejně daleko. Centra v krajských městech by 
teď měla poskytnout kontakt s novinkami 

učitelům z regionu,“ doplnila Vondráková.
Nezisková organizace Edulab se zabývá 

modernizací českého vzdělávacího systému. 
V současné době stojí v popředí podpora 
předškolního vzdělávání. Snaží se učitelům 
ukázat zapojování moderních technologií 
a postupů ruku v ruce s těmi klasickými. 
„Chceme ukázat, že inovace má smysl, pokud 
se novinky zavádějí správným způsobem,“ 
uzavřela Vondráková.

-jal-

Moderní technologie ve školkách? Poradí s nimi v Pastelce

Máte dočasně vyřazené vozidlo? 31.12.2015 hrozí jeho zánik
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Ředitelka Blanka Nešporová povede 
v Hustopečích Metodické centrum pro 
předškolní vzdělávání.

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Turistickému informačnímu centru skončila 
letní sezóna. Od června až do začátku října 
mělo otevřeno sedm dní v týdnu. Náročné 
bylo zajistit dostatek kvalifi kovaného 
personálu a mnohdy i zvládnout přívaly 
turistů. Vyplatilo se. 

„V letošní sezóně navštívilo naše informační 
centrum asi deset tisíc turistů. Z toho 
tisícovka si našla cestu i do Stálé vinařské 
expozice,“ informovala vedoucí organizační 
složky Marketing a kultura města Hustopeče 
Jana Hrádková. 

Bezkonkurenčně nejvyšší návštěvnost 
zajistila infocentru burčáková sobota 3. října. 
Do domu U Synků zamířilo téměř 1 200 lidí, 
do Stálé vinařské expozice pětistovka. Na 

příliv turistů letos nově čekaly například 
aktualizované informační letáky. 

„Asi největší zásah jsme udělali v brožuře 
Mandloňovou stezkou na rozhlednu. Doplnili 
jsme informace o výsadbě nových mandloní 
a o šlechtění sazenic. Turistům chceme 
stále nabízet aktuální informace,“ uvedla 
Hrádková. 

Aktuální informace, přístup personálu 
i vybavení centra ocenila i Asociace 
turistických informačních center. Každoročně 
pořádá takzvaný mystery shopping neboli 
skryté hodnocení. Hustopečské íčko získalo 
sto bodů ze sta možných. 

„Rozšířená letní sezóna je spojená také 
s personálním zajištěním. Vypomáhají nám 

proškolení brigádníci. A s tím souvisí i fi nance. 
Městu Hustopeče se podařila získat dotace 
z Jihomoravského kraje ve výši šedesát tisíc 
korun. Čtyřicet tisíc je určeno právě na osobní 
náklady, sedmnáct a půl tisíce na propagační 
předměty a dva a půl tisíce na poplatek 
Asociaci turistických informačních center, 
kam naše TIC patří,“ vypočítala vedoucí 
Marketingu a kultury. 

Teď má infocentrum otevřeno od pondělí 
do pátku, od 8.00 do 17.00 hodin. „Turisté se 
mohou nadále přijít zeptat, kde se dá dobře 
najíst, kde se ubytovat nebo kam vyrazit. 
Domácím zase nabízíme vstupenky na 
kulturní akce,“ uzavřela Hrádková. 

-jal-

V našem městě se vyskytují případy 
návštěv zástupce fi rmy, která údajně nabízí 
elektronické aukce pro fi rmu Terra Group 
Investment a.s. Telefonicky předem domluví 
schůzku a tvrdí, že o tom ví starostka města. 
Adresy získává ze starší databáze těch, 
kdo již aukcí prošli. Po upozornění sděluji 

následující.
Rada města již dříve rozhodla, že vyřizování 

smluv do E-aukcí na plyn a elektrickou 
energii, může být realizováno pouze 
v prostorách radnice a pouze v dobu, kterou 
si s městem fi rma Terra Group dopředu 
domluví. Proto jste také do svých domovů 

dostali již dvakrát dopis, který vás zve do 
zasedací místnosti radnice s kontaktem na 
zástupce fi rmy pana Dušana Makaje (dusan.
makaj@terragroup.cz; 603 454 705). Je také 
jediný prostředník města a fi rmy. 

Hana Potměšilová, 
starostka města Hustopeče

Upozornění starostky: Aukce energií se konají pouze na radnici

Česko-slovinská mezivládní komise pro péči 
o válečné hroby podepsala v úterý 29. září 
2015 v obřadní síni na radnici memorandum 
o spolupráci. Mezi českými členy komise 
nechyběl plukovník Eduard Stehlík, známý 
vojenský historik, spisovatel a pedagog. 

„Po dlouhém a usilovném jednání se 
podařilo uskutečnit setkání slovinsko-české 
komise pro válečné hroby. Dokument, 
který jsme podepsali, detailně řeší péči o 
české válečné hroby na slovinském území 
a o slovinské hroby u nás v republice. 
Například v Olomouci máme pochovaných 
přes tři sta vojáků slovinské národnosti 

z doby první světové války. Na slovinské 
straně jsou zase tisíce hrobů českých vojáků, 
kteří padli za první světové války na sovětské 
frontě. Musím říct, že péče ze strany Slovinska 
je velmi dobře zajištěna,“ uvedl Stehlík. 

Většina slovinských vojáků, kteří zemřeli na 
území českého státu, byli vojáci rakousko-
uherské armády. „Byli raněni v prvních 
letech první světové války a byli převezeni 
do nemocnice na území Čech. Největší 
část z nich právě do Olomouce, kde byla 
a je dodnes vojenská nemocnice,“ doplnil 
plukovník. 

Podobné smlouvy má česká komise pro péči 

o válečné hroby podepsané se Slovenskem, 
Ukrajinou, Německem, Ruskem a v současné 
době probíhají jednání se Srbskem. 

-jal- 

V Hustopečích se podepsalo memorandum o péči o válečné hroby
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Dukelské náměstí se ve středu 7. října 
2015 zaplnilo stánky. Představovali se v nich 

poskytovatelé sociálních služeb z regionu. 
Sociální odbor Městského úřadu Hustopeče 
pořádal tradiční akci Den sociálních služeb.  

„Mnoho lidí trápí nějaké problémy ze 
sociální oblasti a neví, na koho se obrátit. 
Tyto informace často chybí. My se jim je 
snažíme co nejvíce přiblížit,“ představil akci 
Pavel Furch ze Sociálního odboru Městského 
úřadu Hustopeče. 

Návštěvníci mohli získat informace 
o službách pro seniory, hendikepované, ale 
i informace o drogové problematice nebo 
domácím násilí. Den sociálních služeb tak 
navštívili nejen senioři, ale i děti ze základních 

škol. 
„Lidé si mohou například vyzkoušet 

i schodolez, který je umístěný na schodech 
kostela. Na toto zařízení je dokonce možné 
čerpat příspěvek z úřadu práce,“ informoval 
Furch. 

Připravený byl i doprovodný program. 
Postarali se o něj žáci ze Základní umělecké 
školy Hustopeče, z hustopečských 
mateřských škol i herci z divadelního souboru 
Dlaně Pavučina. 

Den sociálních služeb se v Hustopečích 
koná pravidelně od roku 2011.

-jal-

Den sociálních služeb přinesl informace pro seniory i hendikepované
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Na Dni sociálních služeb si mohli zájemci 
vyzkoušet i schodolez.

Do infocentra zavítalo v hlavní sezóně deset tisíc turistů
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Stálo to za námahu. Několikaleté úsilí 
věnované výstavbě Dopravního hřiště na 
Lipové ulici je završeno. A jeho provoz 
dokazuje, že to byl smysluplný projekt. 
Nejen, že pořadník na organizovanou školní 
výuku mládeže je stále plný a hřiště je hojně 
využívané i rodiči s dětmi v odpoledních 
hodinách. Dopravní cvičiště ocenili 
i odborníci v celostátní soutěži Cesty městy 
v kategorii prevence dopravní výchovy. 
V polovině září cenu Hustopečím udělila 
Nadace Partnerství, která byla pořadatelem 
soutěže. Bonusem navíc je 50 tisíc korun na 
další vybavení hřiště.

Zprávě se věnovala hustopečská média 
už v září. Smyslem těchto řádků je však 
poukázat na ty, kteří za celým projektem stáli. 
Cena patří totiž především celému odboru 
dopravy, jmenovitě paní Haně Řehákové, 
Petru Pacelovi a Janu Dufkovi, kteří dali 
celému projektu smysl a následně i využití. 

Bez peněz by to ovšem nešlo, to byla hlavní 
práce předchozího vedení města. Významné 
fi nanční zdroje poskytly Moravské naft ové 
doly Hodonín, přispěla také společnost BESIP 
a Jihomoravský kraj. Výstavba dopravního 
cvičiště vyšla na necelé dva miliony korun, 
včetně dvou výukových místností, toalet, 
skladu na mobilní vybavení a kola. 

Cena odborníků z Nadace Partnerství 
dokazuje, že jsme zvolili správnou cestu. 
A to i navzdory překážkám a trvalé kritice 
části bývalého zastupitelstva. Také současný 
čilý provoz hřiště potvrzuje původní záměr: 
zatraktivnit dětem dopravní výchovu a naučit 
je bezproblémovému chování v silničním 
provozu, kvůli jejich bezpečnosti. To bylo 
a je hlavním cílem. Tato skutečnost naopak 
vyvrací populistická slova, která zněla v 
době výstavby hřiště, zvláště před volbami: 
o snaze bývalého vedení “zalíbit se”, či 
o “uspokojování vlastních potřeb”. Čas 

dokázal pravou podstatu projektu. Tou je 
bezpečnost našich dětí.

Jsem skutečně rád, že se podařilo hřiště 
dokončit a provozně ho zabezpečit. Využívají 
ho nejen děti našeho města, ale i školy 
z celého regionu.

Třetí etapa bezbariérové trasy je dokončena
Poděkování patří i za dokončení projektu 

bezbariérových tras přes město. Třetí etapa 
se opakovaně připravovala a aktualizovala 
dlouhé tři roky. Letos byla realizována. 
Vede od Hotelu Centro po městský hřbitov. 
Jmenovitě děkuji investičnímu technikovi 
Radku Krušinovi a tehdejší projektové 
manažerce Šárce Varmužové a Silvii 
Vymyslické.

Tímto byly také dokončeny poslední klíčové 
projekty připravené starým vedením města.

Libor Sadílek, 
člen zastupitelstva za ODS 

Dopravní hřiště prokázalo, že má smysl. Děkujeme

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Reaguji tímto na článek v HL číslo 10/2015, 
který byl nazván „Ohlédnutí za změnami 
v dopravě – radary, jednosměrka, dálnice“, 
který napsal Richard Homola.

Na úvod bych chtěl sdělit něco obecného: 
není chybou dělat chyby, každý je děláme. 
Chybou je si je nepřiznat a sveřepě tvrdit, 
že žádná chyba udělána nebyla. Není přece 
ostudou říci: udělal jsem chybu, musíme 
ji napravit. To je přece známka i určitého 
„hrdinství“. I já jsem ve vedení města jako radní 
udělal spoustu chyb, i v dopravě. Pamatuji si, 
že právě zjednosměrnění Smetanové ulice, 
zákaz průjezdu a jeho rušení na ulici Na 
Úvozu či zákazy a jejich rušení při vjezdu za 
dálnici k rybníkům bylo předmětem diskusí 
a měnila se už učiněná rozhodnutí. Také není 
důvod (a to se týká všech oblastí činnosti, 
nejen dopravy) měnit něco, co funguje, i když 
to není dokonalé. Současný svět má tendenci 
pořád něco měnit, vylepšovat, opravovat, ale 
jsem hluboce přesvědčen, že je lepší nechat 
lidem svobodu, nešmírovat je na každém 
rohu, nedávat jim najevo, jak jsou hloupí, jak 
se nedovedou správně o ničem rozhodovat. 
A to je další rozměr „kauzy“ radarů: 
z Hustopečí se stává místo, kde se hloubí 
příkopy mezi obyvateli a radnicí, kde se 
začínají lidé „šmírovat“ a jako vždy a všude 
je to pod záminkou bezpečnosti občanů, 
i když to není objektivní (a to není trend jen 
v Hustopečích, tady jsem si vážil toho, že 
se nic takového neděje). Nevíme, kde se to 
zastaví, kde nás všude kvůli naší bezpečnosti 
budou za chvíli hlídat kamery. Hustopeče 
přestávají být dobré místo k žití a s tím já 
se nemohu smířit. I proto píši níže uvedené 
argumenty, protože jsem přesvědčen, že 
principiálně nejde jen o radary, ale o zbytečný 
a neobhajitelný zásah v neprospěch občanů. 

Ještě je čas chyby napravit.

Chtěl bych svou polemiku začít 
poděkováním za snahu rozšířit protihlukovou 
zeď na dálnici. Jsem rád, že si vedení města 
vzalo za svou mou připomínku na zasedání 
zastupitelstva v prosinci 2014, že s touto 
problematikou nic nedělá, přestože to byla 
jedna z věcí ve volebním programu všech 
stran. Jsem rád, že se už dělá.

Další realizované věci v dopravě už zaslouží 
větší pozornost. Doprava a dopravní řešení 
se stává nejviditelnějším, prakticky jediným 
viditelným, co nové vedení města dělá, 
a to přesto, že nic takového jsem nenašel ve 
volebním programu ani jedné ze stran vedení 
našeho města. V nějakém z posledních 
čísel HL byla situace v dopravě nazvána 
„malou revolucí“, ale já bych to nazval 
spíše „nebetyčnou hloupostí“. Opatřeními 
se řeší lokality, které vůbec žádné řešení 
nepotřebují, nebo se volí řešení, které bylo 
v minulosti vyzkoušené a nefungovalo.

Pojďme se podívat na některé kroky, nad 
nimiž zůstává zdravý rozum stát.

Radary
Níže uvedený text píši s vědomím, že tento 

projekt byl „na stole“ v roce 2014, kdy jsem byl 
ještě v radě, takže vím detailně, o co šlo. Tento 
projekt byl do detailu připraven k realizaci 
a tehdejší Rada města ho jednomyslně 
odmítla a to především z toho důvodu, 
a to říkám s plnou vážností a odpovědností, 
že šlo jen a jen o peníze a nešlo o žádnou 
bezpečnost. A to, že nešlo vůbec o nějakou 
bezpečnost ani náznakem, je patrné nejen 
z předložených materiálů na Radu města, ale 
také z míst, kde jsou radary umístěné. I kdyby 

bylo denně identifi kováno 1000 přestupků, 
tak to nic nemění na tom, že umístění radarů 
je na místech, kde o žádnou bezpečnost 
nejde:

• Na těchto místech se neřešila žádná vážná  
 havárie či jakýkoliv konfl ikt.
• Na všech místech kde jsou radary, by  
 měla být 70 a např. na Bratislavské ulici  
 roky a roky tato značka byla.
• Bylo jednoznačné, že systém je   
 nespravedlivý a neměří všem stejným  
 metrem: např. SPZ cizinců automaticky  
 vyřazuje.
• Nikdo také nebyl schopný zaručit,
 že všechna změřená vozidla budou
 identifi kována (snímání v dešti či za 
 ostrého slunce) a že celý systém bude 
 plně automatizovaný. Na posledním 
 zastupitelstvu bylo přiznáno, že je 
 systém schopný identifi kovat pouze 40 % 
 přestupků, protože z nějakého 
 technického důvodu „nepřečte“ SPZ 
 vozidla. Procento neschopnosti 
 identifi kovat SPZ, jsme měli k dispozici i 
 ze Židlochovic, kde byl tento systém 
 zaveden jako první.
• Pokutu nedostává řidič, ale majitel 
 vozidla, což není moc výchovné a 
 nepostihuje to viníka přestupku.
• Shodou okolností je umístění radarů na 
 místech, kde je největší průjezdnost aut 
 v Hustopečích, takže i pravděpodobnost, 
 že zde bude nejvíce přestupků – je to 
 stejný nesmysl, jako by policie měřila 
 rychlost pět centimetrů za cedulí začátku 
 obce.

S bezpečností to tedy nemá nic společného, 
jde jen o peníze a o šikanování řidičů na 

Změny v dopravě – radary, jednosměrka
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místech, která nejsou konfl iktní, a na místech, 
kde nebyly žádné vážné dopravní nehody, 
a na místech, kde zdravý rozum velí, že by 
měla být povolená rychlost 70 km v hodině.  

Na posledním zastupitelstvu jsem vyzval 
vedení města, aby radary byly odstraněny, 
nebo přemístěny na nějaké smysluplné 
místo, jako je například ulice Komenského, 
kde je základní škola. Samozřejmě jsem 
dodnes nedostal na tento podnět odpověď. 

Diskuse s občany je nulová a to, že změna 
dopravního značení byla stanovena na 
základě opatření obecné povahy, jak píše 
pan Homola, za diskusi nepovažuji. De 
facto se nikomu nic neřeklo, vše se dělalo 
o prázdninách a jedna schůzka byla svolána 
o prázdninách ve 13 hodin odpoledne, kdy 
jsou lidé na dovolených, nebo v práci. Takže, 
když budu parafrázovat text pana Homoly, 
tak se ptám, je toto diskuse? Odpověď je 
jednoznačná – není. Je to arogance.

Mimochodem radary jsou největší investicí, 
kterou stávající vedení města téměř za rok 
práce udělalo. Investice byla cca 1,5 mil. 
Kč. To není dobrá vizitka pro vedení města. 
Radary stály více, než město dalo v roce 2014 
například do nemocnice.

Jednosměrka v ulici Smetanova
Pamětníci si vzpomenou, že takovýto pokus 

byl za starostování Jiřího Teplého (kolega 
stávající starostky ze stejné kandidátky) 
učiněn a tato ulice byla jednosměrná. Stalo 
se však to, že se na náměstí z hlavní silnice 
začalo jezdit přes ulici Dobrovského kolem 

hasičky a tyto uličky byly ucpané. Tenkrát 
ještě nebyla realizována rekonstrukce ulice 
Na Hradbách, tak se přes ni nedalo jezdit. 

V současné situaci se vše objíždí přes ulici Na 
Hradbách a ulici Dobrovského, které nejsou 
stavěny na takovýto provoz. Aktuální stav 
charakterizují mimo jiné dvě postěžování, kdy 
začátkem září mně kolega, který má na ulici 
Na Hradbách sklep jako já říkal, že o víkendu, 
když chodí do sklepa pracovat, mohl brát 
s sebou osmiletého syna, který si mohl v klidu 
před sklepem hrát. Nyní ho nebere, protože 
je tam velký provoz vlivem zjednosměrnění 
Smetanovy ulice. Také paní, která žije na ulici 
Dobrovského, si mně stěžovala, že v létě se 
nedá sedět na dvoře, protože tam jezdí auto 
za autem.

Vedením města byly prezentovány dva 
argumenty, proč zjednosměrnit Smetanovu 
ulici: o pět parkovacích míst více, a když 
tam bylo auto zaparkováno dříve, nebyla 
dodržena zákonná šířka na průjezd vozidla. 
To sice možné je. Ale takových ulic je 
v Hustopečích více, např. kus Javorové 
u ZVOS. Tam také není šest metrů široká 
silnice poté, co jsou tam zaparkována vozidla. 
Nebo celá ulice Alšova a určitě by se našlo 
více takových. 

Paní starostka Hana Potměšilová na 
posledním zastupitelstvu řekla, že bude 
podobná úprava směřovat z centra města 
do okraje a budou se tak řešit postupně 
všechny ulice v Hustopečích. To jsem 
dostal doopravdy strach, že to myslí vážně. 

A v pozoru by měli být obyvatelé ulic, kterých 
se to bude týkat. 

Je také jasné, že parkovací místa ubyla 
a ne přibyla. Zkoušeli jste si někdo v poslední 
době koupit televizi, pračku, ledničku či 
mrazák v elektru na náměstí? Myslíte si, že do 
elektro obchodu na náměstí, u něhož můžete 
parkovat jen 15 minut, dojedete, vyberete 
spotřebič, naložíte ho a odjedete? Myslím 
si, že to nikdo nedokáže. Mimochodem si 
nepamatuji, že by se řešila na Smetanové ulici 
jakákoliv vážná nehoda či konfl ikt. Mimo to, 
že tam nějaký stánkař, co jel na Burčákovky 
strhl asi před dvěma lety bránu. Tak proč řešit 
něco, co řešení nepotřebuje – jen proto, aby 
byla nějaká změna?

Zdravý rozum zůstává stát nad takovýmito 
hloupými opatřeními. Místo toho, aby se 
řešily věci v dopravě, které občany skutečně 
trápí: například zásobování ulic Brněnská 
či Bratislavská, kde jsou situace, že se ve 
dvou případech (jeden je přímo na světelné 
křižovatce) zastaví komplet celý průtah, a to 
v obou směrech. Nebo se řešila rekonstrukce 
posledního neopraveného úseku na 
výpadu z Hustopečí a to od vlakového 
a autobusového nádraží směrem na 
Šakvice. Či udělat hezký vjezd do Hustopečí: 
u dálnice máme krásný kruhový objezd 
a bylo by vhodné, aby byl i na druhém 
konci města, třeba s motivem mandloně 
( je to ostuda mít takový vjezd do Hustopečí). 
Řeší se ale lokality, které řešení nepotřebují.

Ing. Jiří Kadrnka,
 člen zastupitelstva za ODS

Ke článku Jirky Kadrnky chci uvést, že 
v našem předvolebním programu jsme se, 
kromě jiných témat, dopravě, bezpečnosti 
i parkování věnovali (ne, že ne). Cílem vedení 
města je uvedení dopravy v Hustopečích 
do souladu s platnou legislativou. Jedná se 
zejména o respektování obecných pravidel 

dopravního provozu, vytváření nových 
parkovacích míst a maximální omezení 
provozu nákladních vozidel v Hustopečích. 
V neposlední řadě klademe důraz na to, 
aby špatně parkující vozidla nevytvářela 
nebezpečné překážky provozu a tím 
narušovala plynulost dopravy, případně 

neznemožňovala zásahy zdravotní záchranné 
služby či hasičů. Argumentace, že dříve byl 
stav dopravy v Hustopečích vyhovující, tak 
proč jej měnit, je zavádějící, neboť se nedá 
srovnat hustota provozu před 5 či 10 lety 
a dnes.

Hana Potměšilová, starostka

Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013 Radou 
města Hustopeče č. 97: Kritické články budou 
zveřejňovány vždy se stanoviskem protistrany 

a pouze jedenkrát. Protistraně bude dán k dispozici 
stejný prostor pro publikování v témže aktuálním 
vydání. Protistrana nemusí využít možnosti reagovat, 
v opačném případě musí být materiály doručeny do 

termínu uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece-city.cz. 

Upozornění na změnu pravidel publikování
Rada města Hustopeče schválila na svém zasedání 

č. 8, ze dne 3. 2. 2015 změnu Pravidel publikování 
v Hustopečských listech. Změna se týká termínu 
uzávěrky pro příspěvky kritického charakteru. Ty 

musí být nově dodány nejpozději 5 pracovních dní 
před standardní redakční uzávěrkou. Tedy do 15. 
každého měsíce, pokud nebude v mimořádných 
případech uvedeno jinak.

Usnesení RM č. 6/8/15: RM schvaluje změnu Pravidel 
publikování v obecním zpravodaji Hustopečské listy, 
v nichž se doplňuje v článku 2, odstavci (5) věta druhá 
– „Kritické články se přijímají min. 5 pracovních dnů 
před uzávěrkou k možnosti získání reakce protistrany.“ 
Ostatní náležitosti pravidel se nemění. 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Martina Markovičová

Nevíra
Jsme spolu panáčci,
leží tu dva naháčci.
Naháčci se naštvali,
do města se vydali,

utratili peníze,
to je teda k nevíře.

Martina Markovičová
Pokojíček

Zamilovala jsem si svůj pokojíček,
v posteli se mnou spí můj mazlíček.

Půjdeme na procházku do baru,
opřeme se přitom o Báru.

Vyjádření starostky města k dopravě
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče IČ: 
25550683 na pronájem sadů na pozemcích a jejich 
částech p.č.5453/39, 5453/40 a 5399/28 o souhrn-
né výměře 3,42 ha v k.ú. Hustopeče u Brna ke dni 
31.12.2015. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče 
IČ: 25550683 na pronájem pozemků a jejich částí 
v lokalitě Obora par.č.5403/1, 5460/4 o souhrnné 
výměře 11,898 ha v k.ú. Hustopeče u Brna ke dni 
31.12.2015. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče 
IČ: 25550683 na část pozemku par.č.5412/54 o 
výměře 3,474 ha v k.ú. Hustopeče u Brna ke dni 
31.12.2015. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/23/15: RM schválila Záměr propachtování 
pozemků p.č.5403/1 vedeného jako lesní pozemek, 
p.č.5412/51 vedeného jako trvalý travní porost, 
p.č.3934/1 vedeného jako trvalý travní porost, 
p.č.5460/3 vedeného jako ostatní plocha, části po-
zemku p.č. 5460/4 o výměře 10,6693 ha vedeného 
jako ostatní plocha, části pozemku p.č.5412/54 o 
výměře 3,474 ha vedeného jako ostatní plocha, 
vše zapsáno pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. Záměr bude zveřejněn na úřední desce 
pod dobu minimálně 30 dnů.

Usnesení č. 7/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče IČ: 
25550683 na část pozemku par.č5460/3, 5412/51, 
3934/1 o souhrnné výměře 6,306 ha v k.ú. 
Hustopeče u Brna ke dni 31.12.2015. Text dohody 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/23/15: RM schválila dohodu o ukonče-
ní podnájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče 
IČ: 25550683 na pozemek p.č.2436 a části po-
zemku p.č.2437/4 o souhrnné výměře 45 m2, 
obojí vedené jako zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Hustopeče u Brna v obci Hustopeče, zapsané na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče ke dni 
31.12.2015. 

Usnesení č. 9/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám.2/2, Hustopeče 
IČ: 25550683 na nebytové prostory o výměře 
13,5 m2 v budově bez čp/če umístěné na pozem-
ku p.č.2437/4 vedeném jako zastavěná plocha a 

nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna v obci Hustopeče, 
zapsané na LV č.2596 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče ke dni 31.12.2015. 

Usnesení č. 10/23/15: RM bere na vědomí nesouhlasné 
stanovisko společnosti Energo Hustopeče s.r.o. s 
omezením dodávek tepelné energie do odběrných 
míst města a zúžením pronájmu kotelen. 

Usnesení č. 11/23/15: RM bere na vědomí zápis ze spor-
tovní komise ze dne 8.9.2015.

Usnesení č. 12/23/15: RM bere na vědomí Cenovou na-
bídku spol. PRAMOS na výměnu oken ZUŠ Nádražní 
20a. Cenová nabídka je součástí zápisu. 

Usnesení č. 13/23/15: RM schválila objednávku oprav 
závad z revizí elektroinstalací v pronajímaných 
objektech u fi rmy Václav Podloucký, Dlouhá 150, 
Klobouky u Brna za celkovou cenu do 14.500 Kč 

Usnesení č. 14/23/15: RM schválila Darovací smlouvu 
na dar ve výši 2.735,-Kč na úhradu nákladů spo-
jených s opravou roštu na pozemku parc. č. 1047/4 
v k.ú. Hustopeče u Brna se společností Jednota, 
spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se 
sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/23/15: RM schválila souhlas s výjim-
kou z dopravního značení pro společnost HS geo, 
spol. s r. o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, pro účely 
provedení hydrogeologického průzkumu na parce-
le č. 4553/56 v k. ú. Hustopeče u Brna, ve dnech 
24.09.2015 – 10.10.2015, pro vozidla Tatra 815 
RZ 1BC 1533 a 5B4 3405 a nákladní přívěsy RZ 8B7 
5845 a 8B4 8230. 

Usnesení č. 16/23/15: RM schválila záměr pronájmu 
části pozemku p.č.411/1 o výměře 28 m2 ve-
deného jako ostatní plocha, zapsaného na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 17/23/15: RM schválila uzavření Dodatku č. 
2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Zahradnické 
úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, kterým se 
mění cena díla o hodnotu méněprací u projektu 
„Revitalizace zeleně na sídlišti“. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápis. 

Usnesení č. 18/23/15: RM schválila uzavření smlou-
vy o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje 
na "Kamerový systém a doplnění vybavení DDH 
Hustopeče." Text smlouvy je přílohou tohoto 
zápisu. 

Usnesení č. 19/23/15: RM schválila uzavření smlouvy 
o přijetí dotace na realizaci projektu „Zkvalitnění 
služeb TIC Hustopeče 2015“, která je hrazena z 
rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního 
programu Podpora zkvalitnění služeb turistických 
informačních center v Jihomoravském kraji v roce 
2015. Výše dotace 60.000,- Kč. Text smlouvy je pří-
lohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 20/23/15: RM schválila podnájem čás-
ti prostor o souhrnné výměře 55,6 m2 ve II. 
podlaží polikliniky na ul. Hybešova 1417/5 v 
Hustopečích užívaných společností GYNRJ, spol. s 
r.o. IČ: 27750639 pro podnájemce Josefa Maťu, IČ: 
49963228, Křepice 372, Křepice 691 65 

Usnesení č. 21/23/15: RM schválila úhradu za be-
zesmluvní užívání části pozemku p.č.1226/17 

o výměře 623 m2 zastavěného parkovištěm ve 
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ve výši 830.661,- Kč za dobu do 
1.1.2003 do 31.12.2014. Úhrada za užívání pozem-
ku v roce 2015 bude vyčíslena samostatně. Úhrada 
bezesmluvního užívání je dle sdělení Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových nutnou 
podmínkou stanovenou prodávajícím pro odprodej 
předmětné parcely. 

Usnesení (úkol) č. 22/23/15: RM ukládá městské policii 
zajistit průjezdnost přes pozemek p.č. 490/1 na 
sousední pozemky.

Usnesení č. 23/23/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
záměr uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 ve-
deného jako ostatní plocha, zapsaného na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. Předmětem do-
datku je posun termínu k uzavření kupní smlouvy 
o 1 rok a zvýšení kupní ceny na cenu dle aktuálního 
ceníku města. 

Usnesení č. 24/23/15: RM schválila revokaci usnesení 
RM č. 30/19/15, kterým schválila smlouvu o dílo na 
autorský dozor s Ing. Jana Friedlová, Za hřbitovem 
č. 327, 783 55 Velký Újezd za cenu 16.000,- Kč 

Usnesení č. 25/23/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
technický dozor investora s Ing. Jana Friedlová, 
Za hřbitovem č. 327, 783 55 Velký Újezd za cenu 
16.000,- Kč Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/23/15: RM schválila smlouvu o dílo se 
Zahradnickými úpravami s.r.o., Jílkova 124, 615 32 
Brno IČ: 27707113 na provedení prací navazujících 
na projekt Obnova větrolamu v Hustopečích za 
cenu 194.570 Kč bez DPH

Usnesení č. 27/23/15: RM schválila Dodatek č. 2 ke 
kupní smlouvě na školkařské výpěstky mand-
loní s Mendelovou univerzitou v Brně se sídlem 
Zemědělská 1665/1, 612 00 Brno, IČ 62156489. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/23/15: RM schválila stanovení prodejní 
cenu přebytku výpěstků mandloní ve výši 200 Kč/
ks vč DPH.

Usnesení č. 30/23/15: RM schválila Smlouva číslo HO-
014330034895/001 o zřízení práva odpovídajícího 
břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 
00283193, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice na realizovanou stav-
bu „Hustopeče,Bratislavská, k.NN, STOVEX“ na 
pozemku města Hustopeče parcela číslo KN 192/7 
v katastrální území Hustopeče u Brna za cenu 
5.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/23/15: RM schválila Darovací smlouvu 
od …, bytem L. Svobody …, 69301 Hustopeče na 
dar ve výši 12.500,- jako úhradu za zaplacený při-
pojovací poplatek společnosti E.ON Distribuce a.s.. 
Text darovací smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/23/15: RM schválila Darovací smlouvu 
od ..., bytem U Větrolamu …, 69301 Hustopeče na 
dar ve výši 12.500,- jako úhradu za zaplacený při-
pojovací poplatek společnosti E.ON Distribuce a.s.. 
Text darovací smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/23/15: RM schválila licenční smlouvu o 
veřejném provozování hudebních děl k poslechu 
v Hustopečích s Ochranným svazem autorským 
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pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem Čs. 
Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč za úhradu 
autorské odměny 2.238,14 Kč vč. DPH. Text smlou-
vy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/23/15: RM schválila dohodu o propa-
gaci a reklamní spolupráci v rámci Burčákových 
slavností 2015 s … se sídlem Okružní …, 69301 
Hustopeče, IČ 63436302, kterou se objednatel 
zavazuje po vymezenou dobu zajistit bezplatnou 
dopravu pro zhotovitele. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 35 23/15: RM schválila vykácení tří topolů 
a tří bříz rostoucích na pozemcích p. č. KN 192/1 a 
192/2 za podmínky, že společnost Clima Carr ČR 
s.r.o. zajistí náhradní výsadbu těchto dřevin na po-
zemku p. č. KN 2063/1: 

javor stříbrný Acer saccharinum WIERI – 2 ks
katalpa trubačovitá Catalapa bignonioides – 1 ks 
lípa velkolistá Tilia platyphylos – 1 ks 
lípa srdčitá Tilia cordata – 3 ks 
Vysazené stromy budou mít obvody kmenů 12-14 cm. 

Každý vysazený strom bude ukotven 
ke třem dřevěným kůlům. Náhradní výsadba bude pro-

vedena do 30. listopadu 2015. 

Usnesení č. 36/23/15: RM schválila na základě žádosti, 
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro po-
řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně taneč-
ních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v 
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
s prodloužení doby akce pro žadatele …, sídliště 
Družba …, Židlochovice, pro den pravidelně v pá-
tek a sobota a to prodloužením na dobu od 20:00 
do 04:00 hod. dne následujícího, pro kulturně ve-
řejné akce v provozovně Submarine music club s 
hudbou na ulici Vinařská 1a, Hustopeče 

Usnesení č. 37/23/15: RM schválila na základě žádosti, 
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro po-
řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně taneč-
ních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořád-
ku s prodloužení doby akce pro žadatele … (trv. 
bytem Dobrovského …, Hustopeče) pro koncert v 
M-klubu v pátek 02.10.2015 24:00 hod.

Usnesení č. 38/23/15: RM schválila na základě žádosti, 
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro po-
řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně taneč-
ních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořád-
ku s prodloužení doby akce pro žadatele … dne 
02.10.2015 20:00hod. do 03.10.2015 01:00 hod. v 
FISCHER baru v rámci Burčákových slavností

Usnesení č. 39/23/15: RM schválila vyhlášení zámě-
ru pronájmu části pozemků p.č. 891/11, 891/13 
a 891/14 o celkové výměře 90m2 ve správě 
Sportovního zařízení města Hustopeče p.o. za 
nájemné ve výši minimálně 54.000 Kč/rok, a s vý-
povědní lhůtou 2 roky. 

Usnesení č. 40/23/15: RM schválila Komisionářskou 
smlouvu mezi AUXILIA TEAM s.r.o., se sídlem 
Čechova 89, 664 51 Šlapanice, jako komisionářem a 
Sportovním zařízení města Hustopeče, příspěvková 

organizace se sídlem Hustopeče, Brněnská 526/50, 
jako komitentem, na komisní prodej polymerové-
ho kluziště o výměře 143,7m2 skládajícího se z 55 
ks polymerových panelů. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 41/23/15: RM schválila odpis nedoplatku 
10.517,-Kč dlužníka …, bytem Dukelské nám. 
2/2, 69301 Hustopeče pro nemajetnost. 

Usnesení č. 42/23/15: RM schválila Smlouvu o poskyt-
nutí auditorských služeb s TOP 

Usnesení č. 43/23/15: RM schválila pronájem starto-
vacího bytu č. 28 na adrese Svat. Čecha 174/3, 
Hustopeče, paní …,  trv. bytem … Velké Meziříčí.

Usnesení (úkol) č. 44/23/15: RM ukládá poptat prove-
dení likvidace mandloňového sadu u více fi rem. 
Cenové nabídky předložit v některé z příštích rad 
města. 

Usnesení č. 45/23/15: RM schválila realizaci - nátěr 
rozhledny v Mandloňových sadech dle cenové na-
bídky Mgr. Jiřího Cahy, Dlouhá 14, Hustopeče, IČ 
11505745 v ceně 30.855 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 46/23/15: RM schválila jako nejvhodnější 
nabídku na zhotovení veřejné zakázky „Technická 
pomoc při pořízení 4. úplné aktualizace územně 
analytických podkladů pro správní území města s 
rozšířenou působností Hustopeče v letech 2015 až 
2016“ uchazeče Urbanistické středisko Brno, spol. 
s r. o., IČ 18824463, s cenou 128.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 47/23/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
zhotovení veřejné zakázky „Technická pomoc při 
pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických 
podkladů pro správní území města s rozšířenou pů-
sobností Hustopeče v letech 2015 až 2016“, mezi 
městem Hustopeče a dodavatelem Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r. o., IČ 18824463, s cenou za 
dílo 128.000,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 48/23/15: RM schválila smlouvu s Dagmar 
Kopřivovou, Horní Bojanovice 75, Horní Bojanovice 
693 01, IČ: 01544063 o krátkodobém pronájmu 
nebytového prostoru - místnosti o výměře 2,5x6 
m umístěné vlevo od vchodu z dvorního traktu ob-
jektu Základní školy, ul. Nádražní 4 v Hustopečích. 

Usnesení č. 49/23/15: RM schválila záměr pronájmu 
části nebytového prostoru o výměře 2,5x6 m 
umístěného vlevo od vchodu z dvorního traktu ob-
jektu ZŠ Nádražní 4, Hustopeče 693 01, umístěné 
na pozemku p.č.1578/1 vedeném jako zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaném na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče. 

Usnesení č. 50/23/15: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájmu s Pavlem Kuchařem, Havlíčkova 22, 
Hustopeče, IČ: 64419938 a pronájem nebytových 
prostor kantýny o výměře 2,5 x 6 m v objektu ZŠ 
Nádražní 175/4 v Hustopečích umístěné vlevo od 
vchodu z dvorního traktu objektu. 

Usnesení č. 51/23/15: RM bere na vědomí vyúčtování 
divadelního festivalu „Pod širým nebem“. 

Usnesení (úkol) č. 52/23/15: RM ukládá předložit 
kulturní komisi a fi nančnímu výboru vyúčtování 
festivalu „Pod širým nebem“.

Usnesení č. 53/23/15: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/23/15: RM schválila Smlouvu o dílo 
s Petrem Křížem, Vaculíkova 9, Brno - Lesná, 
IČ 490711178 na zhotovení díla „Parkování 
Vrchlického“, „Přechody a chodník na ulici Tyršova 

x Šafaříkova“ a „Chodník a parkoviště na ulici 
Žižkova“ za celkovou cenu 63.400 Kč. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 55/23/15: RM schválila výpověď nájem-
ní smlouvy s  … nar…., Masarykovo nám…., 
Hustopeče na pronájem části pozemku p.č.1612/4 
vedeném jako ostatní plocha v  k.ú. Hustopeče u 
Brna. 

Usnesení (úkol) č. 56/23/15: RM ukládá Školské komisi 
řešit prostory družiny ZŠ Komenského.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení (úkol) č. 2/24/15: RM ukládá jednat s  pa-
nem … o podmínkách odkupu pozemků p.č. KN 
4870/1, 4870/7 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení (úkol) č. 3/24/15: RM ukládá prověřit a aktu-
alizovat pojištění majetku a odpovědnosti města u 
pojišťovacích ústavů.

Usnesení č. 4/24/15: RM bere na vědomí výsledek kont-
roly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 5/24/15: RM ukládá spočítat úspory 
nákladů za energie v objektech města přechodem 
od spol. Energo k jinému dodavateli.

Usnesení č. 6/24/15: RM bere na vědomí stanovisko 
krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se 
sídlem v Brně, IČ: 71009191, Jeřábkova 4, 602 00 
Brno k žádosti o provedení měření hluku z dálnice. 
Stanovisko je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/24/15: RM schválila výběr uchazeče, který 
podal nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku 
„VO Hustopeče, 1. Rozšíření veřejného osvětlení 
na ulici Javorová, 2.VO propojení ulic Brněnské a 
Šafaříkové včetně pokračování ulice směrem k ul. 
Jiráskové v Hustopečích“: ČEZ Energetické služby, 
s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-
Vítkovice, IČ 27804721 

Usnesení č. 8/24/15: RM schválila umístění uchazeče 
na dalším místě ve veřejné zakázce „VO Hustopeče, 
1. Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Javorová, 
2.VO propojení ulic Brněnské a Šafaříkové včet-
ně pokračování ulice směrem k ul. Jiráskové v 
Hustopečích“:

2. Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 
Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající podle 
živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním 
rejstříku a Milan Ledvina, IČ 44172150, 693 01 
Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická osoba pod-
nikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v 
obchodním rejstříku podnikající na základě smlou-
vy o sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů 
Milan Ledvina – Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 
34, Hustopeče 69301, DIČ: CZ7002254061

Usnesení č. 9/24/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
akci „VO Hustopeče, 1. Rozšíření veřejného osvětle-
ní na ulici Javorová, 2.VO propojení ulic Brněnské a 
Šafaříkové včetně pokračování ulice směrem k ul. 
Jiráskové v Hustopečích“ s vybraným uchazečem 
ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 
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1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721 
za cenu díla 584.925,20,- Kč bez DPH. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/24/15: RM schvaluje Vyhlášení záměru 
pronájmu části pozemku parcela číslo KN 387/1 
části pozemku parcela číslo KN 387/14 a části 
pozemku parcela číslo KN 422/17 v rozsahu dle 
přílohy tohoto zápisu. 

Usnesení č. 11/24/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru směny pozemku města 
Hustopeče parcela číslo KN 211/3, a částí pozemků 
198, 213/1, 213/4 či jeho částí v k.ú. Hustopeče 
u Brna za pozemek v geometrickém plánu číslo 
2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. 
č. 3333/3 o výměře 53 m2 vzniklá z pozemku 
parcela číslo KN 3333/1 v k.ú. Hustopeče u Brna s 
tím, že rozdíl ve výměře bude vzájemně fi nančně 
vypořádán minimálně ve výši znaleckého posudku 
a strany směnné uhradí poměrné náklady na vyho-
tovení geometrického plánu, znaleckého posudku 
a náklady spojené s převodem pozemku. Text zá-
měru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/24/15: RM doporučuje ZM neschválení 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo 
KN 5758/1 vedeného jako zahrada o výměře 480 
m2 a části pozemku parcela číslo KN 5758/2 ve-
deného jako ostatní plocha komunikace o výměře 
cca 70 m2 minimálně za cenu 20 Kč/m2 s tím, že 
kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením ge-
ometrického plánu a náklady spojené s převodem 
pozemků. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/24/15: RM nedoporučuje ZM ke schvále-
ní vyhlášení směny pozemků města p.č. 4922/13, 
4922/8, 1922/2, 4754/85, 4754/78. 4746/31, 
4754/87 v  k.ú Hustopeče u Brna a pozemků p.č. 
2843 a 2997 v k.ú. Strachotín za pozemky společ-
nosti Zemos p.č. 4542/253, 4544/13 a 4542/256 
v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 14/24/15: RM schválila souhlas k novostav-
bě RD dle PD vyhotovené projektantem Jaromírem 
Křupkou, na pozemku parc. č. 4544/106 v k. ú. 
Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu 
řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka sou-
sedního pozemku, panu …, bytem …, 627 00 
Brno-Slatina. 

Usnesení č. 15/24/15: RM schválila Smlouvu o sou-
hlasu se stavbou přípojek a sjezdu k novostavbě 
RD dle PD vyhotovené projektantem Jaromírem 
Křupkou, a to na pozemku parc. č. 4544/106 v 
k. ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 Kč a 
úhradou ve výši 5.000 Kč za navrtávku vodovodu s 
panem …, bytem …, 627 00 Brno-Slatina, s pod-
mínkou zachování roviny stávající komunikace v 
místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudova-
ných komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/24/15: RM schválila souhlas k projek-
tové dokumentaci vyhotovené Ing. Rostislavem 
Čechem, Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice, na 
stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU“ na 
ulici Polní č. p. 1163/2 pro účely stavebního řízení, 
a to jako vlastníka sousedního pozemku, pro inves-
tory Pálava, stavební bytové družstvo, Dukelské 
nám. č. p. 36/10, Hustopeče, p. Radka Prokeše, Na 
Výsluní č. p.1253/13, Hustopeče a p. Petra Škarpy, 
Polní č. p. 1163/1, Hustopeče. 

Usnesení č. 17/24/15: RM schválila Smlouvou o 
souhlasu se stavbou a zvláštním užíváním komuni-
kace s investory Pálava, stavební bytové družstvo, 

Dukelské nám. č. p. 36/10, Hustopeče, p. …, Na 
Výsluní č. p…., Hustopeče a p. …, Polní č. p. 
…, Hustopeče s kaucí ve výši 20.000 Kč, splatnou 
před podpisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 18/24/15: RM navrhuje vybudování pří-
stupového chodníku o min. šíři 1,5 m na pozemku 
parcela číslo KN 506/2 podél stávající komunikace 
a směrem k pozemku parcela číslo 523/2 a 505/1 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 19/24/15: RM neschvaluje udělení sou-
hlasu k projektové dokumentaci projektanta Ing. 
Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče na stavbu 
„Stavební úpravy oplocení, nové oplocení u krema-
toria k. ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 506/2, 506/5“, 
pro investora Krematorium Hustopeče, s. r. o., se 
sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno. 

Usnesení č. 20/24/15: RM neschvaluje Smlouvou č.: 
1030023043/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemcích města Hustopeče 
parcela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, se spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v 
rozsahu dle přílohy, která je součástí smlouvy za 
jednorázovou úhradu 7.000 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/24/15: RM navrhuje změnu trasy přípoj-
ky NN ke stavbě pod názvem "Hustopeče, Husova, 
k.NN Centro, a.s." a to přes pozemek parcela číslo 
20/4 na místo překopů protlakem do zelené plochy 
za parkovacími místy před nemovitostí na pozem-
ku parcela číslo 20/6 v k.ú. Hustopeče u Brna a dále 
do přípojkové skříně. 

Usnesení č. 22/24/15: RM schválila souhlas ke stav-
bě „Otevřené zastřešení skladových prostor“ dle 
PD vyhotovené projektantem Ing. Antonínem 
Schäff erem, Pod Břehy 75, 691 06 Velké Pavlovice, 
na pozemku parc. č. 3177/1 a 1252/4 v k. ú. 
Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu 
řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka soused-
ního pozemku, manželům …, bytem Mírová …, 
693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 23/24/15: RM schválila souhlas ke stavbě 
„Novostavba prodejní haly“ dle předložené PD vy-
hotovené spol. JANEPA, a. s., Zengrova 2, 615 00 
Brno, na pozemcích parc. č. 199/2, 196/13, 196/14, 
196/19 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen 
k územnímu a stavebnímu řízení a to jako vlastníka 
sousedního pozemku, pro investora STAVEBNINY 
VAJBAR, s. r.o., 691 08 Bořetice 481. 

Usnesení č. 24/24/15: RM schválila souhlas ke stav-
bě „Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. 
- VÝROBNÍ OBJEKT – část B05 - změna v užívání 
+ stavební úpravy + úpravy technologie“ dle 
předložené PD vyhotovené Ing. Václavem Cichrou, 
Nádražní 9, 693 01 Hustopeče, na pozemku parc. č. 
1219/31 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udě-
len ke stavebnímu povolení na změnu v užívání 
stavby se stavebními úpravami, a to jako vlastníka 
sousedního pozemku, pro investora Frauenthal 
Automotive Hustopeče, s. r. o., Bratislavská 130/2, 
693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 25/24/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Vyhlášení záměru směny části pozemku 
města Hustopeče parcela číslo 490/1 vedeného 
jako ostatní plocha o výměře cca 6 m2, na kte-
rém se nachází stavba ve spoluvlastnictví třetích 
osob za části pozemku ve spoluvlastnictví třetích 

osob parc. číslo 488 nezastavěného budovou číslo 
popisné 407 o výměře cca 5m2 a cca 10 m2 vše v 
katastrálním území Hustopeče u Brna, s tím, že 
rozdíl ve výměře bude vzájemně fi nančně vypořá-
dán ve výši á 300,- Kč/m2 a strany směnné uhradí 
poměrné náklady na vyhotovení geometrického 
plánu a náklady spojené s převodem pozemků. 
Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/24/15: RM doporučuje ZM neschvá-
lení Vyhlášení záměru prodeje části pozemku 
p.č.2587 o výměře 200 m2 (dle zákresu v příloze) 
vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č. 
10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 27/24/15: RM doporučuje ZM neschvá-
lení vyhlášení záměru prodeje části pozemku 
p.č.1262/1 o výměře 102 m2 vedeného jako ostatní 
plocha zapsaného na LV č.10001 v obci Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti 
Hustopeče. 

Usnesení č. 28/24/15: RM schválila souhlas s udělením 
výjimky dle § 20 odst. 5a vyhlášky 501/2006 Sb. 
pro stavbu „Bytový dům – nástavba + přístavba 
+ půdní vestavba + stavební úpravy Hustopeče 
– stávající objekt k bydlení – ul. Nádražní čp./če. 
185/24 na parcele č. 1558/1“ v počtu 8 parkovacích 
míst dle přiložené dokumentace. 

Usnesení č. 29/24/15: RM projednala stav sloupů VO ve 
městě a ukládá připravit smluvní ujednání pro pro-
vedení testování technického stavu 37 ks sloupů 
veřejného osvětlení na ul. Bratislavská a Brněnská.

Usnesení č. 30/24/15: RM schválila zápis existující pří-
stavby …, Zádvorník …, Velké Němčice umístěné 
na pozemku p.č. 2588/11 vedeném jako ostatní 
plocha na LV č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna do 
katastru nemovitostí. 

Usnesení č. 31/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
kupní smlouvu s …, Sv. Čecha …, Hustopeče 693 
01 na prodej části pozemku p.č.1329/1 vedené-
ho jako ostatní plocha pro obec Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-
coviště Hustopeče v rozsahu nově vyčleněného 
pozemku p.č.1329/93 o výměře 5 m2 dle geome-
trického plánu č.3411-70/2015 za cenu 420 Kč/ 
m2. Náklady spojené s převodem pozemku hradí 
kupující. 

Usnesení č. 32/24/15: RM schválila vyhlášení zámě-
ru pronájmu pozemku p.č.2582 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV 
č.11895 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče 

Usnesení č. 33/24/15: RM schválila dohodu o ukonče-
ní nájmu bytu č.9 o výměře 67,84 m2 v domě na 
ul. Husova 5/4 v Hustopečích s …, Husova …, 
Hustopeče. 

Usnesení č. 34/24/15: RM schválila nájemní smlouvu 
se …., …, Uherčice 691 62 Uherčice na pronájem 
bytu č.9 o výměře 67,84 m2 v domě na ul. Husova 
5/4 v Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/24/15: RM schválila přijetí podmínek 
uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu „Odpočívadla a informační tabule v lo-
kalitě tůně v nivě Štinkavky“ a pověřuje starostku 
podpisem tohoto rozhodnutí. Text uvedeného 
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Rozhodnutí je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení č. 36/24/15: RM bere na vědomí doručení 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR k akci 
„Odpočívadla a informační tůně v lokalitě tůně v 
nivě Štinkavky“ 

Usnesení č. 37/24/15: RM schválila podání žádosti o pří-
spěvek na výsadbu zeleně z grantového programu 
nadace Partnerství. 

Usnesení č. 38/24/15: RM schválila udělení souhlasu k 
žádosti MŠ Na Sídlišti 5 o grant z programu Zelené 
oázy 2015 Nadace Partnerství a zároveň uděluje 
souhlas s jeho realizací na pozemku 1673/1, který 
je ve vlastnictví města. 

Usnesení č. 39/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
smlouvu s Českou republikou - Generálním fi nanč-
ním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha, 
IČ: 72080043 o souhlasu se stavbou „Rozšíření 
sběrného dvora ve městě Hustopeče“ na pozemku 
p.č.2437/6 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
smlouvu s Českou republika - Generálním fi nanč-
ním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 
72080043 o souhlasu se stavbou „Bezbariérové 
trasy města Hustopeče - chodník k fi nančnímu 
úřadu“. Text smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení č. 41/24/15: RM bere na vědomí návrh 
Generelu bezbariérovosti, s  návrhem bude rada 
města dále pracovat. 

Usnesení č. 42/24/15: RM schválila na pozici vedoucí-
ho projektu k akci Generel bezbariérovosti pana 
Bořivoje Švástu, místostarostu.

Usnesení č. 43/24/15: RM bere na vědomí návrh 
Generelu cyklodopravy, s návrhem bude rada měs-
ta dále pracovat. 

Usnesení č. 44/24/15: RM schválila Smlouva číslo HO-
014330035129/002 o zřízení práva odpovídajícího 
břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 
00283193, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice na realizovanou stavbu 
„Hustopeče, Kollárova,přel.NN,M.S.QUATRO“ na 
pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 
475/3, 475/4, 475/5, 495/5, 599/1 v katastrální 
území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometric-
kého plánu číslo 3437-240/2015 za cenu 5.000 Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/24/15: RM schválila žádost obyvatel 
bytového domu Na Sídlišti 958/2, zastoupených 
domovním důvěrníkem …, o pokácení smrku ros-
toucí před jejich bytovým domem. 

Usnesení č. 46/24/15: RM schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 028861/15/OSV. Text 
Dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/24/15: RM schválila veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Diváky. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 48/24/15: RM vzala na vědomí návrh 
Pravidel pro přidělování startovacích bytů Sv. 
Čecha 1. a 3, Hustopeče. 

Usnesení č. 49/24/15: RM schválila nájemní smlouvu 
k bytu č. 413 na ubytovně Mostař uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče a panem …, nar. ... s platnos-
tí od 01. 09. 2015 do 30. 09. 2015 s právem opce, 
nejpozději však do 31. 12. 2015. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/24/15: RM schválila vyřazení majetku 
kontejneru AVIA, který je umístěn na sběrném dvo-
ře, hodnota majetku činí 630,- Kč. Majetek bude 
vyřazeni z ORJ 273 Městské služby formou prodeje.

Usnesení č. 51/24/15: RM schválila navýšení počtu 
úvazků pracovníků Finančního odboru Městského 
úřadu Hustopeče od 1.11.2015 o jeden - účetní, 8. 
platová třída, doba určitá do 30.6.2017, celkový 
počet pracovních úvazků na FO bude 9. 

Usnesení (úkol) č. 52/24/15: RM ukládá tajemníkovi 
pracovat na přípravě projektu k podání žádosti z 
výzvy IROP č. 4 - AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU 
ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ, pro potřebu města a 
Městského úřadu Hustopeče. 

Usnesení č. 53/24/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na kompletní dodávku a implemen-
taci „Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ 
– Dílčí plnění 1, uzavřené dne 01.07.2015 mezi 
městem Hustopeče a dodavatelem C SYSTEM CZ 
a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 
Brno, IČ 27675645. Cena zakázky se nemění. Text 
dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 54/24/15: 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 přístup-
ných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních 
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejné-
ho pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele 
…, Krátká …, Hustopeče, pro den 16. 10. 2015 a 
to prodloužením na dobu od 20:00 do 03:00 hod. 
dne následujícího, pro kulturně veřejnou akci v 
Hustopečích na Myslivně. 

Usnesení (úkol) č. 55/24/15: RM ukládá vyhlásit po-
ptávkové řízení na pořízení nafukovací haly do 
areálu ZŠ Hustopeče, Komenského v  ceně do 
2.000.000 Kč bez DPH. Výběr dodavatele bude 
schválen pouze s podmínkou zajištění fi nancování 
akce v rámci rozpočtu města. 

Usnesení (úkol) č. 56/24/15: RM ukládá fi nančnímu 
odboru vyčlenit v  rámci nejbližšího rozpočtového 
opatření částku 2.400.000 Kč na pořízení nafu-
kovací sportovní haly do areálu ZŠ Hustopeče, 
Komenského.

Usnesení č. 57/24/15: RM schvaluje komisi pro výběr 
nejvhodnější nabídky dodávky nafukovací spor-
tovní haly do areálu ZŠ Hustopeče, Komenského: 
předseda …, členové …, …; náhradníci – …, 
…, ...

Usnesení č. 58/24/15: RM bere na vědomí zprávu o 
návrhu …, Kpt. Jaroše …, 693 01 Hustopeče, na 
změnu ÚP Hustopeče, v ploše Z4/SV a o dalším po-
stupu podle § 46 stavebního zákona. 

Usnesení č. 59/24/15: RM bere na vědomí zprávu o ná-
vrhu …, bytem Havlíčkova …, 693 01 Hustopeče, 
na změnu ÚP Hustopeče, v ploše NZ a o dalším po-
stupu podle § 46 stavebního zákona. 

Usnesení č. 60/24/15: RM doporučuje ZM vzít na vě-
domí informaci, že podle § 46 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, byl 
ze zákonných důvodů odmítnut návrh pana …, 
bytem Šárecká …, 16000 Praha Dejvice, na změnu 
ÚP Hustopeče, která by umožnila na pozemku p. č. 
3029/87 dle KN k. ú. Hustopeče u Brna, v nezasta-
vitelném území, realizovat stavbu pro bydlení. 

Usnesení č. 61/24/15: RM schválila pořízení inforadaru 
pro měření rychlosti projíždějících vozidel na ulici 

Komenského k základní škole, s informacemi: mě-
řený úsek, ukazatel rychlosti, zpomal/děti.

Usnesení č. 62/24/15: RM schválila nákup jednoho 
kusu parkovacího automatu zn. Sicuro solár včet-
ně instalace za částku 138.545,-Kč včetně DPH od 
společnosti Eltodo a.s., IČ 45274517, Novodvorská 
1010/14, Praha 4. Financování bude prove-
deno rozpočtem města na rok 2015, položka 
komunikace. 

Usnesení č. 63/24/15: RM schválila výběr dodavatele 
na nákup dětských kol a dětských přileb k projek-
tu „Kamerový systém a doplnění vybavení DDH 
Hustopeče“, fi rma: Tomasport, Husova 7, 693 01 
Hustopeče, IČ 45625794, včetně vystavení objed-
návky ve výši 76.000,- Kč. 

Usnesení č. 64/24/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
realizaci kamerového systému na dětském doprav-
ním hřišti k projektu „Kamerový systém a doplnění 
vybavení DDH Hustopeče“ s fi rmou NetRex s.r.o., 
Chatová 1520/6, 153 00 Praha 16 – Radotín, IČ: 
25288792, za celkovou cenu 118.493,- Kč včetně 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 65/24/15: RM schválila realizaci dokončení 
zpevněné plochy (chodníku), která bude navazovat 
na prostor pod pergolou DDH. Šířka chodníku bude 
činit 1,50 m dle přiložené situace. 

Usnesení č. 66/24/15: RM schválila vybudování přecho-
du pro chodce u Dětského dopravního hřiště Lipová 
na ul. Komenského dle návrhu odboru dopravy 
MěÚ. Přechod bude stranově posunut do stávající-
ho sjezdu z DDH na ul. Komenského. Návrh řešení 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 67/24/15: RM schválila realizaci navržených 
investic a oprav Spozam  dle možností rozpočtu 
organizace. Realizovat až po schválení 10. roz-
počtového opatření města Hustopeče. Seznam 
investic je přílohou zápisu.

Usnesení č. 68/24/15: RM schválila kupní smlouvu na 
výměnu LED svítidel do objektu sportovní haly 
mezi Městem Hustopeče a fi rmou Elektropráce 
Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 729/117, 779 00 Olomouc, 
IČ 26853629, za vysoutěženou cenu 1.196.017 Kč 
vč DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 69/24/15: RM ukládá oslovit vlastní-
ky p.č. KN 4544/27 o prodej části/celého pozemku 
za účelem vybudování veřejného osvětlení k ul. U 
Větrolamu Současně upozornit na nutnost prová-
dění údržby stromů.

Usnesení (úkol) č. 70/24/15: RM ukládá upozornit ČD na 
nutnost údržby pozemku za autobazarem na ulici 
Bratislavská.

Usnesení (úkol) č. 71/24/15: RM ukládá zajistit úklid 
případně jiné technické opatření k  zamezení vy-
hrabávání mulčovací kůry na chodníku u hřiště na 
ulici Javorová.

Usnesení (úkol) č. 72/24/15: RM ukládá zajistit od-
stranění nerovnosti (hrbolu) na silnici směrem 
k rybníkům (info p. Homola).

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
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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Krojovaná mše v kostele, průvod 
Herbenovou ulicí a pak zábava s vítáním 
přespolních, zavádkou a vším, co k ní patří. 

Sedm párů krojovaných zaplnilo v neděli 27. 
září 2015 společenský dům. V Hustopečích 
se znovu po několikaleté odmlce slavily 
Svatováclavské hody. Tradičně je vedl první 
pár, tančilo se sólo, verbuňk, vrtěná, přesto 
bylo něco jinak. V juchačkách nebylo víno, 
ale hroznový mošt. V krojích totiž šly děti 
z folklórního kroužku Krajcárek. 

„Nápad pořádat dětské hody jsme dostali 
v létě 2013, dřív, než vůbec vznikl Krajcárek. 

Vloni jsme ale ještě na dětech viděli, že na 
takovou velkou akci nejsou nachystané. Vše 
si oťukaly v lednu na krojovém plese a teď 
vidíme, že už všechno spolehlivě zvládají,“ 
pochvaloval si Jan Blažek z Hustopečské 
chasy. 

„Naštěstí děti v Hustopečích zájem o folklór 
mají. Na hody se těšily. Vybírali jsme prvního 
stárka, první stárku. Byly opravdu natěšené,“ 
informovala vedoucí folklórního kroužku 
Sabina Novotná. 

Hody pro děti znamenaly odměnu za 
několikaměsíční intenzivní přípravu. Polku, 

valčík, vrtěnou nebo verbuňk se učily už od 
konce letošního jara, v září po prázdninách 
musely znalosti narychlo oprášit. A na 
svatého Václava už mohly bez obav vystoupit 
před publikem a vyzvat k tanci třeba své 
rodiče. 

Přivítaly také jedny přespolní – chasu 
z Popic. Úplnou premiérou pro ně byla 
zavádka. 

„Ti, co jsou noví, to měli hodně těžké. Vše 
se museli naučit za tři vyučovací hodiny. Ale 
já už začínám chodit třetím rokem, tak to 
šlo. Ale učil jsem se všechno hodně dlouho,“ 
svěřil se malý stárek Jeroným Kamenský. 

Ještě o něco náročnější byla hodová neděle 
pro první pár, pro Hustopečanku Veroniku 
Krušinovou a Šimona Chorváta z Horních 
Bojanovic. Ve folklórním souboru Krajcárek 
jsou nejstarší. Kdo se postaví do čela 
průvodu, tak byla jasná volba. 

„Je to dobré, akorát mám někdy trému, 
když to musíme celé vést,“ přiznal první 
stárek. „Já se těším, až už sundám kroj, je 
strašně těžký,“ přidala se první stárka. 

Z dětských svatováclavských hodů by 
Hustopečská chasa chtěla udělat tradici. 
V posledních čtyřech letech, kdy se hody 
přesunuly ze září na srpen, se totiž na svatého 
Václava konala pouze krojovaná mše svatá. 
„Pro nevěřící, kteří si na ni nenašli cestu, jako 
by hody nebyly. Teď si myslím, že už je to 
důstojnější,“ uzavřel Blažek.                            -jal- 

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

Místo vína hroznový mošt. Premiéru měly dětské hody
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Svatováclavské hody obnoveny. Sál společenského domu zaplnili malí krojovaní.

Prostě krásné – to je název výstavy, kterou 
ve čtvrtek 1. října 2015 zahájila slavnostní 
vernisáž. V Městském muzeu a galerii 
Hustopeče v říjnu vystavovala rakouská 
umělkyně Theodora Maxian-Marzani. 

„Dnes už krása v tom klasickém slova 
smyslu není v umění žádanou komoditou. 
Umění má šokovat. Já se přesto vracím k jeho 
klasické náplni. Obrazy mají k divákovi vysílat 
estetickou atmosféru a náboj,“ představila 
svá díla a zároveň vysvětlila název výstavy 
malířka z Gumpoldskirchenu. 

Na výstavě mohli diváci obdivovat zátiší ze 
známých evropských metropolí, ale i z okolí – 
z Mikulova nebo přímo z Hustopečí. Rakouská 
malířka je zachytila akvarelem, nebo tužkou. 

Líbí se jí, že díky těmto technikám může jít do 
detailů. 

Theodora Maxian-Marzani vystudovala 
architekturu a prostorové plánování na 
Technické univerzitě Vídeň. Pracovala 
v různých projektových kancelářích 
v Německu a Rakousku. Kromě malování se 
věnuje i hudbě. Je členkou Tehnikerquartetta, 
ve kterém hraje na fl étnu. Zájemci mohli 
slyšet kvarteto ve složení saxofon, violoncello, 
kytara a fl étna na vernisáži výstavy, která je 
pokračováním umělecké spolupráce mezi 
Hustopečemi a Gumpoldskirchenem. 

„To, že můžeme překročit hranice 
a realizovat kulturní výměnu, pokládám za 
velmi obohacující,“ pochvalovala si Maxian-

Marzani.
„Výměnné akce umělců naší galerie 

a rakouských umělců děláme už od roku 
2005. Spolupráce začala tak, že nás navštívil 
umělecký kurátor z Gumpoldskirchenu. 
V roce 2006 u nás rakouští umělci vystavovali 
poprvé a nabídli nám, že můžeme vystavovat 
v jejich galerii bez jakýchkoliv protislužeb, 
což není úplně obvyklé. Další výměna výstav 
se uskutečnila v roce 2013 a nyní jsme velmi 
rádi, že jsme u nás měli díla Theodory Maxian-
Marzani. Její výstava byla nesmírně čistá 
a kultivovaná,“ uzavřela vedoucí Městského 
muzea a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová. 

-jal- 

Maxian-Marzani maluje vše Prostě krásné. Vystavovala v galerii

DIVÁ BÁRA
pátek 4. prosince v 19.30 h 

Společenský dům Hustopeče

Dramatický příběh o odvážné, samorostlé 
dívce, opovrhované dceři obecního 

pastýře, která se ničeho nebojí.

Vstupné : 100,- Kč, studenti důchodci 70,- Kč
Předprodej vstupenek: TIC Hustopeče,

 dům U Synků, tel. 519 412 909

Marketing a kultura města Hustopeče pořádá představení
divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice



Burčákové slavnosti roku 2015 jsou již 
minulostí. Ve vzpomínkách zůstanou jako 
ročník s mimořádně krásným počasím, 
s téměř dvaceti tisíci návštěvníky, čtrnácti 
mázhausy, zhruba dvaceti tisíci litry vypitého 
burčáku. A s maskotem z dalekých krajin – 
jednadvacátý ročník Burčákových slavností 
navštívil i velbloud. 

Ve čtvrtek bavily děti
Tančení, zpívání i hra na klávesy – to vše bylo 

ve čtvrtek 1. října 2015 součástí programu 
Hustopeče se baví. Děti z mateřských 
a základních škol i z uměleckých zájmových 
kroužků zahájily 21. ročník Burčákových 
slavností.

Desítkám diváků hlavně z řad rodičů 
a kamarádů předvedly hip hop, taneční 
pásmo inspirované fi lmem Pomáda, 
pohádkou O pejskovi a kočičce, vystoupení 
s pompony i v převleku za kovboje.

Od sedmi hodin večer pak na pódium 
nastoupily kapely z okolí. Hustopečská 
Skrznaskrz a The Surprise z Velkých Pavlovic.

Perkmistrovi pomáhaly otvírat nalévárny 
burčákové policistky

Ofi ciálně však začaly Burčákové slavnosti 
až v pátek 2. října 2015. Divadelní představení 
Jeden den velkokněžny v podání souboru 
Vicena Ústí nad Orlicí připomnělo úplné 
začátky slavností, kdy fungovaly jako 
divadelní přehlídka. 

Pak už v 18.00 hodin zazněly z věže radnice 
fanfáry a starostka Hana Potměšilová předala 
vládu nad městem Perkmistrovi. Už počtvrté 
jím byl Zdeněk Sedláček. 

„Letos je o něco míň mázhausů, což mě těší. 
Jejich otvírání je nejnáročnější. Kolikrát totiž 
člověk skoro ani nedoběhne, musí obsadit 
toaletu na radnici jako první,“ smál se na 
začátku burčákového víkendu Sedláček. 
Řídit město pomáhala Perkmistrovi 

tradičně i Burčáková policie. Letos však 
v novém, čistě dámském složení. Burčákové 
policistky doprovázely Horenskou radu i ke 
kvasince vinné. Vzdaly jí hold za zvuků hymny 
v podání profesionálního Burčákového 
unijního sboru. 

Pak už se konečně vyrazilo ochutnávat 
burčák a otvírat mázhausy. Při náročném 
dvouhodinovém putování nakonec Horenská 
rada udělila glejt nalévat burčák všem 
čtrnácti mázhausníkům. Ne všichni však 
vyvázli bez trestu. Spíš naopak, všichni 
vyvázli s trestem. 

„Nalévají dřív, než jim byl otevřen mázhaus. 

Musíme jim dát obuškem přes zadek. Pak 
zpívají nebo tančí, aby se vykoupili. A přes 
zadek dáváme i lidem. Málo pijí,“ rozhořčovala 
se jedna z Burčákových policistek. 

Nová scéna v domě U Synků. Pohoda a klid
Kromě burčáku však teklo proudem i víno. 

A to na nádvoří domu U Synků. Návštěvníci 
si tam mohli užít o poznání klidnější 
atmosféru, mohli ochutnat vína místních 
i okolních vinařů a zaposlouchat se třeba do 
předválečného kabaretu 21. století. 

Ohňová show, Tomáš Kočko, Irnis
Hlavně mladší osmnácti let však v pátek 

večer nelákal burčák ani víno, ale ohňová 
show. Pod pódiem na Dukelském náměstí se 
tísnily davy dětí, aby zahlédly polykače ohně 
nebo tajemnou tanečnici s hadem kolem 
krku.

Středověký nádech večera doplnil koncert 
dvojnásobného držitele ceny Anděl Tomáše 
Kočka s orchestrem. Tečkou za pátkem byl 
koncert valtické kapely Irnis.

Sobota: Počasí jako na objednávku
V sobotu se Hustopeče probudily do 

slunečného rána. A kde jinde rozchodit 
únavu z předešlého náročného večera než 
mezi stánky řemeslníků. Dukelské náměstí 
obsadili hrnčíři, kováři, pekaři a mnoho 
dalších. Jarmark doplňovala renesanční 
hudba nebo ukázky tanců z doby gotické. 

Veselo bylo také na parkovišti pod starou 
poštou. Pod šapitó bavila děti divadelní 
představní i kouzelník. Povozit se bylo možné 
na historickém kolotoči a vyzkoušet si děti 
mohly i střelbu z luku.

Na nádvoří domu U Synků bylo zase možné 
zhlédnout vystoupení rytířů nebo žongléra.

Problém nebyl ani doplnit hladinku. 
Mázhausy jely téměř nonstop. Už od rána 
se tvořila fronta například u loňského vítěze 
ocenění za nejlepší burčák, u mázhausu 
Michala Trčky. 

„Jednoznačně nejlepší je tady. Máme už asi 
sedmý kelímek. Krev jsme proměnili a teď 
proměňujeme zpátky burčák v krev,“ smála 
se dvojice kamarádů z Olomouce. 

„Některý burčák je dobrý, některý ale 
moc ne,“ projevila mírnou nespokojenost 
návštěvnice z Prahy. 

Do unie přistoupili dva noví členové
Ať už s dobrým burčákem, nebo bez, 

v 11.00 hodin dopoledne všichni spěchali 
k hlavnímu pódiu. Zasedala valná hromada 

Burčákové unie, zúčastnili se i členové 
z Argentiny. Recesistický státní útvar mezi 
sebe letos přijal dvě nové obce – Velké 
Pavlovice a Dolní Věstonice. Vyšlo také 
najevo, že Věstonická Venuše je personifi kací 
kvasinky vinné. Věstoničtí tak dokázali, že 
burčák se pil už v pravěku. 

Burčáková unie tak už od letoška čítá 62 
členů a více než 500 tisíc obyvatel. Rozkládá 
se na území šesti států a tří kontinentů. 
O členství usiluje i Liberec a město ze Srí 
Lanky. O jejich přijetí či nepřijetí bude 
rozhodnuto za rok. 

„Počet konzumentů burčáku má 
nezadržitelně stoupající tendenci,“ 
pochvaloval si Perkmistr. 

Teplý a Merlíček titulováni Otci zakladateli
Představitelé Burčákové unie udělovali 

i čestné tituly. Jiří Teplý byl pasován na 
blanického rytíře a získal titul Otec zakladatel 
Burčákové unie. 

Jiří Merlíček se teď zase může honosit 
titulem Otec zakladatel Burčákových 
slavností. „Dojemně jsem si otřel sopel, slza 
ukanula a člověk musí s radostí konstatovat, 
že ten začátek, který jsme dělali jako 
Divadelní burčákový festival, se naplnil 
takto dalece. Na první ročník jsme pozvali 
kamarády z celé republiky a přijelo jich asi 
tři sta a z Hustopečí přišlo tak 16, 17 lidí. 
Druhým ročníkem se to začalo lepšit, třetím 
už to dostávalo úplně jiný štych, ale teprve, 
až se udělaly slavnosti na náměstí, začalo to 
mít své otáčky,“ zavzpomínal Otec zakladatel 
Burčákových slavností. 

V průvodu nechyběl velbloud s africkou 
delegací

Dvě hodiny po poledni začalo davové 
šílenství. Všichni chtěli vidět velkolepý 
historický průvod. Šlo v něm asi 450 lidí – 
zástupci města, Burčákové unie, škol, cechů, 
rytíři, pážata, středověké dámy, 12 vozů, 
jeden historický traktor, 26 koní, pes, lamy, 
telata, krávy, kozy, osli, poníci i velbloud 
s pašou mezi hrby. Nechyběla ani kvasinka 
vinná. 

Po historickém průvodu se oči všech 
přítomných upřely na dění na pódiu. Scénky 
Laškovně i vážně o víně a historii byly 
novinkou programu. Horenská rada přijala 
zástupce cechů – květinářky, lékárnice, 
kováře, pekaře, řezníky, švadleny i kurtizány. 
Soudila také dva provinilce. Kurtizána 
unikla bez trestu, vandrák, který chtěl 
zavést v Hustopečích dobytčí trhy, skončil 

Velbloud, kurtizány, rozdávání titulů. Burčákovky plné překvapení
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za mřížemi. Před Horenskou radu také opět 
po roce předstoupilo Podzemní vojsko v čele 
s generalissimem Zdeňkem Tupým. Konalo 
se i jedno překvapení! O přijetí zažádala 
delegace z dalekých krajů. Chtěla se naučit 
dělat burčák. 

Nejvíc očekávaný člen africké delegace – 
velbloud – poté bavil děti ve zvěřinci pod 
kostelem. Dospělí na ně s kalíškem burčáku 
v ruce čekali usazení na sluncem zalitém 
trávníku. Díky počasí jako na přání zavládla 
na Dukelském náměstí ta pravá burčáková 
pohoda.

„Je tady nádherně, je to ráj na zemi. Nemám 
víc slov. Přeju, aby to vydrželo aspoň dvakrát 
tolik let,“ pochvaloval si jeden z návštěvníků. 

Šmukař, Chodúr, Mňága a Žďorp. Hvězdy 
Burčákovek

Odpoledne si pak davy lidí nenechaly ujít 
vystoupení Jožky Šmukaře s cimbálovou 
muzikou. „Burčák je pro mě takový nápojem, 
který jenom chutnám. Víno piju,“ přiznal 
Šmukař. 

Neméně posluchačů měl poté Martin 
Chodúr. Jeho koncert si nenechal ujít ani 
velbloud. 

Tečkou za jednadvacátými Burčákovými 
slavnostmi byl koncert kapely Flash Band 
a tolik očekávaná Mňága a Žďorp. Písničku 
Pro tebe, Hodinový hotel nebo Rodné 
lány zpívalo s Petrem Fialou celé náměstí. 
Frontman kapely to na pódiu pořádně rozjel. 
I když si burčák musel odpustit. „Dodržuji 
teď třicetidenní detoxikační kúru bez cigaret, 
marihuany, kávy, čaje, cukru. Takže teď žiju 
jako mnich. Ale jinak mám burčák strašně 
rád,“ svěřil se Fiala. 

Burčákovky dopadly na jedničku
„Letošní Burčákové slavnosti hodnotím jako 

vydařené. K dobré atmosféře, která panovala 
na hustopečském náměstí, přispívalo také 
hezké počasí. Během tří dnů prošlo přes 
hustopečské náměstí téměř dvacet tisíc 
návštěvníků a také burčák tekl proudem. 
Za tři dny se ho vypilo necelých dvacet tisíc 
litrů. Doufám za celý náš organizační tým, 

který opravdu pracoval s velkým nasazením, 
že se lidem Burčákové slavnosti líbily, že si je 
užili, že si užili dobrého jídla, pití, hudebních, 
tanečních i divadelních vystoupení. Že se 
zasmáli a domů odcházeli spokojení a v dobré 
náladě,“ uzavřela vedoucí organizační složky 
Marketing a kultura města Hustopeče Jana 
Hrádková.

 -jal-

www.burcakoveslavnosti.cz
Podívejte se na reportáž z Burčákových slavností v Hustopečském magazínu č. 324.

 Rozsáhlá fotogalerie na www.rajce.net, uživatel Hulisty.

V pátek 2. října 2015 těsně po zahájení 
Burčákových slavností si majitel mázhausu 
č. 14 Stanislav Fiala přebíral na pódiu 
ocenění za nejlepší mázhaus roku 2014 podle 
návštěvníků. Získal už pátý diplom v řadě. 

A ani letos se nekoná žádné překvapení. 
Příští rok se majitel Fialky objeví na pódiu 
znovu. Převezme už šesté ocenění. Jeho 
mázhaus získal od návštěvníků 99 hlasů 
z 396. 

„Ceníme si toho. Diplomy nám visí 
v průjezdu domu, každý návštěvník si je může 
prohlédnout. Už je nemáme pomalu kam 
dávat,“ pochvaloval si Fiala v pátek večer. 
A to ještě nevěděl o letošním úspěchu. 

Na Fialce chutnalo i profesionálním 
degustátorům

Na Fialce bylo letos pro návštěvníky 
připraveno šest druhů burčáku, celkem tři 
a půl tisíce litrů bouřlivého moku. 

Ryzlink vlašský byl dokonce letos 
pětičlennou odbornou komisí zvolen jako 
nejlepší burčák roku. Získal 34,6 bodů ze 
40 možných. Degustátoři hodnotili burčák 
v utajení. 

Stanislav Fiala tak letos získal všechna 
možná ocenění. „Myslím, že je to proto, 

že se nám podařila uskutečnit představa 
otevřeného průjezdu, který se mění 
v mázhaus nebo v prodejní místo. Myslím, že 
to je to, co se lidem líbí a co oceňují,“ uvedl 
Fiala. 

Jeho slova v pátek večer potvrdili 
i návštěvníci. „Burčák je tady moc dobrý, je 
tu dobrá atmosféra, je to tu pěkně zařízené, 
perfektně připravené. Navíc se v tomto 
mázahusu nesmí kouřit, což je super. 
Výborné,“ pochvalovala si dvojice studentů 
z Brna, kteří navštívili Burčákové slavnosti 
vůbec poprvé. 

-jal-

Fialka vyhrála ocenění za mázhaus i burčák
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Majitel nej mázhausu Stanislav Fiala 
(vlevo) s Otcem zakladatelem Burčákových 
slavností Jiřím Merlíčkem.

A jak vypadalo náměstí, až se doslavilo? 
Prázdno, jen všude samý kelímek. 
Pracovníci městských služeb měli co dělat. 
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Máte jedny boty? Jednu kabelku? Jeden 
pásek? Určitě ne! A co brýle? …jen jedny?  
A přitom brýle nejsou jen módní záležitostí, 
ale praktickou a zdravotní pomůckou, bez 
které se mnohdy vůbec neobejdeme. Je 
tedy dobré nespoléhat pouze na jedny brýle. 
Další důvody proč mít více brýlí ? Co když si 
brýle rozbijete nebo ztratíte, jak přečkáte 
dobu než vám vyrobí nové? Pokud sportujete 
nebo máte specifi cké koníčky, je prospěšné, 
někdy dokonce nutné, mít speciální brýle. 
Také přece nechodíte běhat v lodičkách!!! 
I na počítač se vyplatí jiné tzv. počítačové 
brýle s kvalitní vrstvou, která eliminuje 
škodlivé záření. A co třeba móda, dámy? 
Je tolik různých stylů brýlí, které mohou 
doladit váš image. Také sluneční brýle 
mohou být v dioptrickém  provedení, a tak,  
aby jste viděli na všechny vzdálenosti.   Ano, 
i pokud nevidíte dobře na dálku i na blízko, 
existuje pohodlné řešení, a to v podobě 
multifokálních skel, s nimi vidíte bez omezení 
na všechny vzdálenosti. A protože brýle navíc 
se vždycky hodí, máme pro vás skvělou 
nabídku 1+1. K multifokálním sklům, druhý 
pár brýlových čoček zcela ZDARMA.  Můžete si 
zvolit úplně stejné multifokální sklo nebo jiný 
typ, vhodný např. na počítač nebo slueční 
multifokál.  Úspora je obrovská!!! Přijďte se 
informovat . 

A protože i dětem se druhé brýle vždy hodí, 
vždyť znáte to, jak jsou aktivní, nepostojí, 
neposedí, tak i pro ně máme nabídku. 
K brýlovým čočkám Crizal pro děti, druhý 
pár taktéž zcela zdarma. Pořiďte svým dětem 
kvalitu, a to hned dvakrát. A pokud jste 
ještě nenechali svým dětem zkontrolovat 
zrak, určitě to co nejdříve udělejte.  Kvůli 
špatnému zraku mají děti ve škole problém 
stíhat probíranou látku. Než mhouřením ze 
zadní lavice „vyluští“, co paní učitelka píše na 
tabuli, nebo zaostří na text v učebnici, už se 
probírá něco jiného. Pokud  totiž dítě špatně 
vidí, vynakládá  značné úsilí, začne jej brzy 
bolet hlava, rudnout oči a není schopné se 
soustředit. Proto je také neklidné. Raději 
nic nenechávejte náhodě a nechte svého 

školáka vyšetřit u specialisty, zda je jeho zrak 
v pořádku.

Nepodceňujte sílu kvalitních skel, jen 

ty vám, spolu s přesnou refrakcí,  zaručí 
dokonalé a pohodlné vidění .

Jana Svojáková

Brýle navíc se hodí
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Akce s vůní i chutí podzimu. V Domě dětí 
a mládeže Pavučina se v neděli 18. října 2015 
konala takzvaná Bramboriáda. Děti i dospělí 
tvořili z brambor tiskátka, bramborová 
zvířátka a z bramborového těsta hady, které 
si pak mohli opéct před Pavučinou na ohništi. 
A kdo nezapomněl a přinesl si nějakou tu 
bramboru z domu, mohl se zapojit do soutěže 
o nejtěžší nebo nejzajímavější kousek. 
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V hlavní roli brambory! Tvořilo se z nich a také se jedly

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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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
LISTOPAD 2015
AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece-city.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece-city.cz

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

ne 1. – 22.11. VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY HUSTOPE E ALFONS
st 4. – 5.11.  REKONSTRUKCE SLAVNOSTNÍHO KROJE A
   MOŽNOSTI JEJÍ  APLIKACE V PRAXI - 5. odborný
   seminá . Tradi ní od v a jeho sou asná podoba. 
so 28.11.   VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOKLUBU HUSTOPE E
   Výstava potrvá do 27. 12. 2015.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ, Nádražní 20, 
tel.: 775 095 524, www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.czs cz

út 3.11. 18.00 MOJE CESTA ZA KORUNOU HIMALÁJE – beseda
   s horolezcem Radkem Jarošem, Hotel Centro.

ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ DIVADLO - Divadelní p ehlídka 
pá 6.11. 19.00 Povedené p íb hy nepovedených lásek,
   DS Dlan  Hustope e
  20.00 V dobrom aj v zlom, DS Mokra  Modra
   Která ma va ší kríž, DS Mokra  Modra
 Vstupné na všechna p edstavení: 100,- K , d chodci, studenti 70,- K
so 7.11. 15.00 Zázrak svatého Floriána, Modranské král. divadlo
   Ket ca zub bolí, DS Modranské královské divadlo
  18.00 Sv táci, DS Bazilišek Benátský
  20.30 Tlustý prase, DS Foor Hustope e
 Vstupné na všechna p edstavení: 100,- K , d chodci, studenti 70,- K
ne 8.11. 16.00 O spanilém princi, Bezkamen Uher ice, 50,- K
  19.30 Vražda na fa e, DS Krom íž
   Vstupné 100,- K , studenti, d chodci 70,- K
so 14.11. 10.00 OSLAVA SVATOMARTINSKÝCH VÍN A HUSÍ
  -17.00 Ochutnávka mladých vín, pe ená husa, cimbálová
   muzika, stan na Dukelském nám., d m U Synk . 
so 21.11. 10.00 SV TOVÝ DUEL VÍN – ochutnávka exkluzivních vín,
   Hotel Centro. Zvýhodn ný p edprodej do 19.11.
   v TIC Hustope e, Ticketstream nebo SMS Ticket.
ne 29.11. 17.00 ROZSV CENÍ VÁNO NÍHO STROMU – p ij te si
   zazpívat váno ní koledy, Dukelské nám stí.
ne 29.11. 18.00 PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT – Virtuosi di Mikulov
   – komorní p vecký sbor z Mikulova, kostel sv.
   Václava a sv. Anežky eské.

P ipravujeme adventní koncerty:
ne 6.12. 19.30 Aleš Slanina a hosté, spole enský d m.
ne 13.12. 18.00 K es anská folková skupina Srdce ze Šakvic, kostel.
ne 20.12. 18.00 Husakovo Quarteto, kostel sv. Václava a sv. Anežky.

KINO, Dukelské nám. 42/15, tel.: 519 441 008

st 4.11. 19.30 DOMÁCÍ PÉ E
   Kom./drama R, 2015, 92 min. Vstupné: 70,- K
st 11.11. 19.30 KOBRY A UŽOVKY
   Drama esko, 2015, 111 min. Vstupné: 70,- K
st 18.11. 19.30 PAWN SHOP CHRONICLES: HISTORKY ZE ZASTAVÁRNY
   Krimi, kom., USA, 2013, 112 min. Vstupné: 70,- K
so 28.11. 19.30 AVENGERS: AGE OF ULTRON
   Ak ní, sci-Fi USA, 2015, 141 min. Vstupné: 70,- K

D tský  lmový festival
pá 20.11. 16.00 POPELKA - Rod.  lm, USA, 2015, 114 min., cz dab.
so 21.11. 16.00 MIMONI - Anim. kom., USA, 2015, 91 min., cz dab.
ne 22.11. 16.00 SPONGE BOB: HOUBA NA SUCHU - Anim.
   rodinný  lm, USA, 2015, cz dab., 84 min. 
   Vstupné na každé p edstavení 50,- K . 

út 3.11. 16.00 AUTORSKÉ TENÍ z nové knihy Markéty Harasimové
   Vražedná váše , knihovna. 
st 4. – 30.11.  PORTRÉTY STÁ Í – výstava fotogra  í Richarda
   Boudy z Domovinky v N m i kách, vestibul CCV.
t 5.11. 16.30 ZAMBIE – KRÁSA V KONTRASTECH

   P ednáška Karla Fridricha, u ebna CCV. 
t 12.11., 26. 11. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA T ETÍHO V KU

  9.30 Téma: ínská medicína v naší zahrádce.
t 19. 11.  16.30 ZNÁMÉ A  ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI ESKÝCH

   HUDEBNÍCH D JIN I
   P ednáška Mgr. Karla Plocka, u ebna CCV.
út 24. 11.  16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou z Mut nic
   Na ou Horákovou, knihovna.-in
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 9. 11. / 23. 11.
Papír, plast, nápojové kartony: 3. 11.
Bioodpad: 2. 11. / 16. 11. / 30. 11

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

SPORT

t 12.11. 18.00 ZAMBIE POHLEDEM K ES ANA – p ednáška 
   Karla Fridricha, evangelická fara, Masarykovo nám. 

PLAVECKÝ BAZÉN:
 po – pá 6.00 – 8.00  ranní plavání
 po – pá 14.00 – 20.30 (dle rozpisu na www.spozam.cz) 
 so  14.00 - 21.00 
 ne  14.00 – 19.00

Aktuální, podrobný rozpis najdete na www.spozam.cz,
pop ípad  na telefonním ísle 702 204 601 – 660.

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

po 9.11. 14.00 DESKOHRANÍ . 2 – odpoledne plné deskových,
   karetních a jiných spole enských her. Vstup volný. 
so 21.11. 19.00 HUDEBNÍ SKLEPY: VOJTA „KI ÁK“ TOMÁŠKO
   Vstupné 100,- K , studenti za polovic. 

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

CV  PAVU INA  Šafa íkova 40, mobil: 776 095 524
e-mail: pavucina@volny-cas.cz, www.volny-cas.cz

ne 8.11. 12.30 BRUSLENÍ – zimní stadion B eclav. Odjezd z AN.
   Ledová plocha 13.15- 14.15. P ísp vek 50,- K .
út 10.11. 16.30 USPÁVÁNÍ BROU K  – lampionový pr vod s malým
   táborákem. Sejdeme se na nám stí p ed kostelem.
pá 13.11.   PÁTEK 13 – tradi ní dobrodružná noc. Ur eno pro
   d ti od 10 let. Cena 250,- K . Nutno se p ihlásit!
ne 22.11. 12.30 BRUSLENÍ – zimní stadion B eclav. Odjezd z AN.
   Ledová plocha 13.15- 14.15. P ísp vek 50,- K .
so 28. – 29.11. TO ENÍ NA HRN Í SKÉM KRUHU – seminá . 
   Nutné se p ihlásit p edem! Cena 500,- K .

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

st 11.11.  15.00 P EMYSLOVCI – p ednáší František J. Teister
   z rajhradského opatství. Klubovna CCV.
so 21.11. 8.00 MIKROREGION – zájezd za poznáním zajímavých  
   míst našeho kraje. Odjezd od nemocnice a z AN. 

út 10.11. 9.30 ZÁJEZD DO AQUALANDU PASOHLÁVKY
   Odjezd z AN Hustope e. 
pá 13.11. 14.00 LENSKÁ SCH ZE ORGANIZACE
   Spole enský d m Hustope e, Herbenova ulice.

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

FOTBAL   ne 8.,11., ne 15. 11 . - domácí utkání
   Podrobný rozpis na www.fc-hustopece.cz.
HÁZENÁ    ne 15., 22. a 29. 11., - domácí utkání
   Podrobný rozpis na www.legata.cz.
STOLNÍ TENIS  ne 1., so 14., pá 27., so 28. 11. domácí utkání
   Podrobný rozpis utkání na smy ce HTV.
so 21. – 22.11. VELKÁ CENA M STA HUSTOPE E – celostátní
   bodovací turnaj mládeže ve stol. tenisu v kategorii
   staršího žactva a dorostu, m stská sportovní hala.
HOKEJBAL
ne 1. 11. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – SK Jihlava B

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

po 2.11.  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 9.11. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - kamarád ježek
po 16.11. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 23.11. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - barevné lucerni ky

Mikulášský jar ark
sobota 5. 12. 2015

Hlaste se u paní Jany Tupé do 30. 11. 2015
tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008

Dejte dohromady par  kamarádů, 
koleg  či známých a rozšiř e 

v letošním roce počet 
pekelných, andělských
či mikulášských t ů
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Přes čtyři desítky návštěvníků dychtivých 
záhad přilákala do městské knihovny 
ve čtvrtek 8. října 2015 beseda PhDr. 
Arnošta Vašíčka. Dvě hodiny poutavého 
vyprávění o mimozemských civilizacích, 
nevysvětlitelných jevech i ve skutečných 
kriminalistických případech či o původu 
vzniku města Prahy uchvátily posluchače. 
Pan Vašíček s vtipem jemu vlastním 
a hlubokými znalostmi z historie nadchl 

nejednoho účastníka své přednášky. Každý 
ve svém nitru pociťoval jisté pochybnosti, 
jestli je to opravdu možné, co se mnohdy 
odehrává mezi nebem a zemí. Na závěr autor 
prodával své knihy za výhodnou cenu. 

Hustopečské knihovnice
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Knihovna byla zahalena tajemnem. Přednášel záhadolog 

V knihovně přednášel Arnošt Vašíček. →

Historik Miloš Trapl zavítal ve čtvrtek 
8. října 2015 do svého rodného města. Přijel 

s přednáškou o Hustopečích v období první 
světové války a po vzniku Československa. 
V přednáškovém sále v domě U Synků však 
zavzpomínal i na období, kdy se na jihu 
Moravy narodil do rodiny gymnaziálního 
profesora. 

„K Hustopečím mám výborný vztah, 
nejenom proto, že jsem se tu narodil a prožil 
zde nejkrásnějších osmnáct měsíců svého 
života. Jezdil jsem sem velmi rád i poté, 
co jsme se odstěhovali. Na rozdíl od mých 
rodičů mi chutnalo hustopečské víno. Rodiče 
nebyli vinaři. Ale mně se tu líbí právě proto, 
že je to milý kraj a také to víno není špatná 
věc,“ usmíval se historik, který od mládí žije 
v Olomouci. 

Hustopeče si Miloš Trapl zamiloval natolik, 
že se autorsky podílel i na obou monografi ích 
města. V roce 1971 vyšla kniha Hustopeče 
Dějiny města a v roce 2010 Hustopeče – 
město uprostřed vinic. Od roku 2013 je Miloš 
Trapl hustopečským čestným občanem. 

„Hustopeče jsou zajímavé tím, že byly jižně 
od Brna první sídlo okresního hejtmanství 

a okresního úřadu, což bylo dost významné. 
Do roku 1918 tady žila téměř tří čtvrtinová 
německá většina. Teprve potom se město 
počeštilo. Ovšem zanedlouho přišla 
nacistická okupace. Němci byli defi nitivně 
odejiti po roce 1945. Ovšem po kulturní 
stránce to byla škoda. Žili tu němečtí 
spisovatelé a umělci. Od té doby už se ale 
Hustopeče zase vzpamatovaly,“ vyprávěl. 

Zajímavostí je podle Trapla také to, že 
v Hustopečích nikdy nebyl velký průmysl. Za 
první republiky pouze cihelna a malé výrobny 
lékořice. Na přednášce se toho posluchači 
však mohli dozvědět mnohem víc. 

Povídání hustopečského rodáka bylo o to 
zajímavější, že na přednášky mimo Olomouc 
už téměř nevyjíždí. V únoru letošního roku 
oslavil osmdesát. 

„Ale přednáším ještě dvě hodiny týdně 
na olomoucké univerzitě. Jsem emeritní 
profesor. Už nechci, ale vždy mně přesvědčí, 
abych v zimním semestru ještě dvě hodiny 
vzal. A jinak píšu,“ uzavřel čestný občan 
města.                                                                          -jal- 
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Hustopeče mám rád, víno není špatná věc, říká historik Miloš Trapl

Historik Miloš Trapl se v Hustopečích 
narodil. 

Plný sál společenského domu měli na 
svědomí ve čtvrtek 22. října herci z Divadelní 
společnosti Háta. Adéla Gondíková, Filip 
Tomsa, Lukáš Vaculík, Kamila Špráchalová 
nebo domácí Pavel Nečas přijeli s hrou Raye 
Cooneyho a Johna Chapmana Do ložnice 
vstupujte jednotlivě. 

„Musím říct, že je to jedna z mých 
nejoblíbenějších her, které mám v současné 
době na repertoáru,“ svěřil se před 
představením Filip Tomsa. 

„Hraji majitele nakladatelství, které moc 
neprosperuje. A jsem nevěrník. Místo práce 
plánuju společný večer s jednou ženou. 
Jenomže to plánuje i moje žena. A všechno 
se to začne do sebe zamotávat,“ představil 
hru a svou postavu hustopečský rodák Pavel 
Nečas. 

Jeho manželku hrála Adéla Gondíková. 
„Když jsme sem jeli, tak nám Pavel Nečas 
celou cestu vyprávěl, kde bydlel, všechno 
nám tady představil. Takže už vím, kolik tady 
žije lidí, kolik je tady v Hustopečích škol, 
kolik je tady sklípků. Navštívili jsme před 
představením Jožku Šmukaře. Takže jsme 
všichni úplně nadšení,“ neskrývala dobrou 

náladu Gondíková. 
Herci si za výkony v bláznivé anglické 

komedii vysloužili od diváků dlouhotrvající 
potlesk. Sami se pak odměnili, kde jinde, než 

v hustopečských vinných sklepech. „Jsme 
domluvení, že po představení zajdeme do 
sklípku. Těšíme se všichni,“ usmíval se Tomsa. 

-jal- 
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Gondíková, Vaculík, Nečas a další bavili anglickou komedií

Ve hře Do ložnice vstupujte jednotlivě účinkovala například Kamila Špráchalová nebo Filip 
Tomsa. 
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Podzim je čas sklizní a u nás ve městě 
i burčáku. 

Předškoláci se připravovali s našimi 
tanečními čísly na vystoupení, máme přece 
burčákové slavnosti!  Nejen, že je tato 
odpovědnost veliká, ale je i důležité vědět 
proč slavnosti vznikly a co burčák vlastně je, 
jak vzniká a čeho je základem. 

A je k podivu, jakými různými způsoby lze 
využít dary našich zahrádek ke vzdělávacím 
aktivitám. Každoročně mě o tom přesvědčují 
naše paní učitelky, a letos to není jinak. 

V modré třídě se děti učily hrozny vnímat 
všemi smysly. Hmatem k rozlišování různých 
velikostí a barev, tiskem listů. Čichem a chutí 
při ochutnávce, a stejně jako ve žluté třídě 
výrobou hroznové šťávy. Žluťásci si nasušili 

dobré křížaly.
V předškolních třídách děti ovoce již 

porovnávaly se zeleninou, rozlišovaly podle 
velikostí, poznávaly hmatem, hádaly podle 
chuti, kreslily, otiskovaly. V červené třídě 
si děti připravily dobrou svačinu v podobě 
ovocných i zeleninových špízů, v zelené třídě 
přišlo i na sušení ovoce v sušičce. Přece si 
musíme udělat vitamínové zásoby na zimu! 

Jsem ráda, že naše paní učitelky jsou 
tak nápadité a tvořivé, že dětem umožňují 
prožívání různých témat z integrovaných 
bloků našeho školního vzdělávacího 
programu. Získané vědomosti tak v dětech 
zůstanou déle. 

Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

A plaveme a plaveme… Strach z vody? Co 
je to? Začínáme opět chodit do bazénu a jako 
vždycky si tento vodnický sport náramně 
užijeme.

Plavání je jednou z nejzdravějších 
pohybových aktivit a v naší MŠ má své 
nezastupitelné místo. Díky dlouholeté 
spolupráci s plaveckou školou krytého 
bazénu v Hustopečích se děti učí základním 
plaveckým dovednostem pod odborným 
vedením zkušených pedagogů plavání. Celý 
výcvik má deset lekcí. Máme za sebou již čtyři 
a děti se vždy těší na ty příští. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Plaváčci z MŠ 
MŠ  U RYBIČEK

Dary našich zahrádek na Pastelce

Rtuť teploměru pomalu začíná hlásit nízké 
teploty a tatam jsou horké prosluněné dny. 
V naší mateřské škole nastalo tedy období 
saunování.  Po konzultaci s rodiči, z nichž 
převážná část nabídku uvítala, chodíme 
jedenkrát týdně s dětmi do sauny. Děti jsou 
opravdu nadšené a moc se jim tam líbí. 
Poprvé byly možná trochu překvapeny, ale 
teď už ví, co je čeká, a vždy se moc těší.

Při pravidelném saunování se děti otužují, 
doufáme tedy, že bude naše školka plná 
zdravých dětí!                           Kolektiv MŠ Pastelka

Saunování

Dokončení rekonstrukce naší školní zahrady 
se blíží ke konci, podzim přichází a je tedy čas 
uložit zahradu ke spánku. 

Akci jsme naplánovali jako společné 
poznávací setkání rodičů a dětí se 
zaměstnanci školy. V plánu byly aktivity 
v nové zahradě. Počasí nám však udělalo 
čáru přes náš plán a my jsme tedy museli 
zvolit realizaci ve třídách. 

Naštěstí to nikomu nezkazilo náladu. 
Děti vyráběly hrníček pro Křemílka 
a Vochomůrku na šípkový čaj, lucerničku ze 
sklenice a bramborového panáčka.  

Na závěr jsme se potkali v hale školy, kde 
děti pomohly paní ředitelce říkankou uspat 
Křemílka, Vochomůrku i celou zahrádku. 
Vždyť k tomu účelu dopoledne vyráběly svoje 
podzimní klíče! 

Z reakcí zúčastněných rodičů a veselí našich 
dětí usuzujeme, že takováto setkávání mají 
dobrý ohlas. Těšíme se na další společná 
setkání.                                                        Kolektiv MŠ

Uspávání zahrady na Pastelce
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Využili jsme tanečních a pěveckých 
dovedností předškoláků a připravili 
jsme s nimi program na dvě 
významné říjnové akce ve městě.
 První z nich byly Burčákové slavnosti. 
Předškoláčci ze třídy Motýlků si společně 
s učitelkami připravili v rámci celoročního 
projektu „Celé Česko čte dětem“ hudebně 
pohádkové vystoupení „O pejskovi a kočičce“. 
Naše malé tanečnice, zpěvačky a recitátorky 

potěšily svým vystoupením přihlížející rodiče 
a další diváky. Dojem z jejich vystoupení ještě 
umocnily kostýmy ušité od paní Živné, které 
touto cestou moc děkujeme!

 Druhou říjnovou akcí byl Den sociálních 
služeb. Organizátorem této akce byl 
Sociální odbor Městského úřadu 
v Hustopečích. Předškoláčci ze třídy 
Sluníček se představili s folklorním 
pásmem „Podzimní písničky a tanečky“.

 

Se stejným  pásmem vystoupili také na 
Burčákových slavnostech.

 Kolektiv MŠ U Rybiček

Zpěváci a tanečníci od Rybiček

Na středeční odpoledne 23. září jsme se 
dlouho těšili. Ve školce U Rybiček se totiž 
konalo Dýňování dětí s rodiči.

Akci předcházela důkladná příprava – výběr 
dýně, sběr přírodnin na zdobení, vymýšlení 
námětů ke ztvárnění… Počasí nám přálo, 
tak jsme se opět po roce sešli na školkové 
zahradě. Vždy je příjemné sledovat, jak děti 
spolu s rodiči či prarodiči společně tvoří 
dýňové lucerny – letos také ve větší míře 
i postavičky z brambor či jiných darů přírody. 
Pro mladé umělce si paní učitelky souběžně 
přichystaly různá stanoviště, na kterých 
poznávali podzimní plody, skákali v pytli, 
nosili na hlavě jablíčka, v kolečkách vozili obří 

řepu, házeli bramborou na cíl a za splněné 
úkoly sbírali do svých karet razítka. Děti 
vesele pobíhaly od stanoviště ke stanovišti 
a mnozí rodiče zůstali na práci sami. Snad jim 
to nevadilo, podle zarputilých výrazů bylo 
zřejmé, že si tvoření užívají. 

V odpoledním fi nále jsme se dočkali 
podzimní víly, která děti i rodiče ocenila za 
krásné výtvory, pomohla nám umístit dýňové 
lucerny před školkou, zazpívala si s námi 
a slíbila, že za rok přijde zas.

Děkujeme všem organizátorům za příjemně 
strávený čas. A pak že letos nejsou dýně…

  Kynclovi

Dýní bylo dost

fo
to

:  
ar

ch
iv

 šk
ol

y



HUSTOPEČSKÉ LISTY 11 • 15

| 21 | 

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Říjen jsme zahájili účastí v historickém 
průvodu, který je součástí Burčákových 
slavností. Počasí letos přálo, a tak i naši žáci 
přispěli k příjemné atmosféře sobotního 
odpoledne. Fotografi e jsme umístili na 
školním webu.

I tento měsíc se nesl ve znamení historie. 
Žáci šestých tříd navštívili muzeum v Dolních 
Věstonicích, kde pro ně byla připravena 
dějepisná dílna. Během této dílny plnili 
úkoly související s obdobím pravěku, které 
je součástí letošního učiva. Rovněž měli 
možnost vymodelovat si vlastní Věstonickou 
Venuši.

Dopravní výchova 
 V pondělí 12. října proběhla první lekce 

dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd. Celá 
výuka je rozdělena do dvou částí, podzimní

a jarní. 
Děti si přinesly ochranné přilby, a kdo chtěl, 

tak i vlastní kolo či koloběžku. Prve šly děti do 
učebny. Tam byly seznámeny se základními, 
ale pro ně nejdůležitějšími pravidly silničního 
provozu. Bylo toho moc, ale děti byly šikovné 
a spoustu věcí už věděly z praxe. 

Po teoretické části se rozdělily do dvou 
skupin. Vždy polovina žáků absolvovala 
jízdu zručnosti, kdy na kole zdolávali různé 
překážky, a druhá polovina bojovala se 
značkami na dopravním hřišti. Během 
praxe si děti odskočily napsat test, který 
byl hned vyhodnocen. Ne všichni byli s 
výsledky spokojeni, ale nevadí. Do jara 
je času dost, děti budou určitě trénovat 
a při jarním fi nále si už na chyby dají 
pozor a řidičský průkaz lehce získají.

Za Komenským do Přerova
Začátkem školního roku jela naše třída 

VIII. B za poznáním osobnosti, podle které 
se jmenuje naše škola. Zúčastnili jsme 
se vzdělávacího projektu „Co zahalil čas 
do pláště pana Komenského“ v Muzeu 
Komenského v Přerově. 

Hned po příjezdu jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, z nichž první se šla podívat 
na výstavu obrazů, a ti odvážnější a snad 
i sportovněji založení vystoupali 72 schodů, 
aby se z výšky 43 metrů podívali na celý 
Přerov.

Vzdělávací program spočíval v tom, že jsme 
se ocitli ve školní třídě ze 17. století, kde nám 
pracovnice muzea převlečená do kostýmu 
první manželky Komenského – Magdaleny 
Vizovské, vyprávěla o učiteli národů.  Zhlédli 
jsme dokument „ Jan Amos Komenský… 
a tak trochu přerovský…“, který nás seznámil 
s životem tohoto muže ve městě Přerově. 
Zábavnou formou jsme si vyzkoušeli, jak to 
chodilo a vypadalo v době, kdy žil. Každý 
z nás také dostal nějaký dobový předmět 
nebo jeho věrnou kopii a měl jej zařadit do 
určitého období na časové ose. Na badatelský 
pracovní list jsme si pak zaznamenali 
Komenského důležitá životní data, napsali 
jeho iniciály a dostali razítko.

Celý pořad byl moc hezky připravený, 
a i když jsme toho spoustu věděli již ze školy, 
stále platí že „Co oko vidí a ruka napíše, to si 
hlava lépe zapamatuje“.

 A. Macková, A. Josefíková, A. Bohatcová

Říjen v ZŠ Komenského

Na konci září se naši školní sportovci vydali 
již na tradiční sportovní klání měst do Benátek 
nad Jizerou. Společně s nimi se zúčastnili
 i mladší žáci a žákyně ZŠ Komenského, 
kteří také bodovali. Naši žáci v turnajích 

podali skvělé výkony. Díky podpoře trenérů 
a vytrvalosti učitelů ukořistili první místa
 a domů si odvezli krásné poháry a diplomy.

I na školním dvoře se soutěžilo. Proběhl 
2. ročník školního závodu „Skokan roku 
2015“. Každá třída nominovala své zástupce, 
a tak se závodilo v několika skupinách. 
Nejhodnotnější výkon předvedl Tomáš 
Florián (4.A) - 395 cm, Jan Jetřich Kopa 
(3.B) – 365 cm a Jakub Herzán (2.A)-320 
cm. Nejlepším skokem roku se však stal 
Pavel Spusta (8.A) se svým skokem 449 cm. 
V kategorii dívek předvedly nejpovedenější 
skoky Kateřina Pleskačová (4.A) - 330 cm 
a Barbora Horáková (8.A) -  400 cm.

O tom, že žáci z Nádražky umí pomáhat, 
jsme se přesvědčili zapojením do projektu 
„72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde 
žiješ“. Jedná se dobrovolnickou akci, která 
probíhala během tří dnů po celé České 
republice. Dobrovolníci se pustili do aktivit, 
které pomohly druhým, přírodě či jejich 
okolí. Mohli se zapojit děti i rodiče, mladí 
lidé, neziskové organizace, ale i neformální 
skupiny a jednotlivci, zkrátka všichni, kteří 
podporují myšlenku dobrovolnictví a kterým 
není pomoc svému okolí cizí.

Naši žáci udělali radost seniorům místního 
penzionu, připravili si pro ně totiž kulturní 
program a dárek pro radost. Výsledkem 
našeho snažení byla radost a úsměv na 
tvářích všech zúčastněných. 

Projektu 72 hodin jsme ale využili i při 
úpravě okolí naší školy. Od nynějška totiž 
můžete na školním dvoře vidět tři nové 
stromy, které zde zasadili žáci společně se 
zaměstnanci školy. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Nádražka sportuje a pomáhá
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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

Dne 13. října se tři žáci naší školy zúčastnili 
26. ročníku tradičního přespolního „Běhu 17. 
listopadu“, konaného v Boskovicích v rámci 
SHM Jihomoravského kraje. I přes nepřízeň 
počasí všichni tři zabojovali a vzorně 
reprezentovali nejenom naši školu, ale 
společně s dalšími třemi žáky z mikulovské 

školy i okres Břeclav v konkurenci sedmi 
okresů kraje.

Jaroslav Pilát (starší chlapci – 1.500 m) 
obsadil pěkné 6. místo, Josef Pirochta ve 
stejné kategorii obsadil 11. místo.

Nejkvalitnějšího výsledku dosáhl David 
Klusák, který reprezentoval ve vloženém běhu 

útěchy na 1.000 m, kde vybojoval suverénní 
vítězství a radoval se tak na stupních vítězů 
nejen z 1. místa, ale i z krásného diplomu.

Již nyní se těšíme na účast v příštím roce 
a doufáme, že dosáhneme minimálně 
stejného úspěchu jako v roce letošním. 

R. Bartoněk

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
Naši žáci zdatně reprezentovali v přespolním běhu v Boskovicích
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

V říjnu jsme vstoupili do projektu se 
slovenskou speciální školou v Dunajské 
Stredě. Tento projekt podporuje nejen čtení 
ve školách, ale čtení knih celkově. Je velmi 
smutné, že v současné době se většina dětí 
čtení knih přímo vyhýbá. Dávno jsou pryč 
Vánoce, kdy pod stromečkem nechyběla 
nějaká kniha, kterou děti přečetly už během 
vánočních prázdnin. Bohužel, dnes není 
výjimkou, že děti dokonce doma žádnou 
knihu nemají. Projektem Záložky do knih 
chceme nejen navázat nová přátelství 
se slovenskými dětmi, ale hlavně ukázat 
žákům, že i s knihou mohou strávit napínavé, 
dobrodružné a příjemné chvíle.

Naši žáci i žáci naší partnerské školy 
vyrobí záložky do knih, které si pak mezi 
sebou vyměníme. To bude první krůček 
k probouzení zájmu dětí o knihy a jejich čtení.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost. Nemilovat moudrost však 

znamená stávat se hlupákem.“ 
J. A. Komenský

Y. Bartoňková

Účastníme se projektu záložky

Iveta Andrášková, žákyně 1. ročníku 
gymnázia, která je ubytována v Domově 
mládeže při SOŠ a SOU v Hustopečích, má 
nadání na skládání básní a o jednu z mnoha 
se s Vámi podělí. 

Ludmila Malinková, 
vychovatelka

Iveta Andrášková skládá básně
Iveta Andrášová

Denní život
Slunce pálí, lidi bolí spálená ramena a to už něco znamená.

Sníh padá, lidi napadá, že bílá barva pěkná je, snad se objeví naděje.
Listí šumí, lidé umí, vyjádřit své city pomocí úst a ruky.

Vítr fouká, že srdce kouká, ta naše láska toulavá, která se těžko uchytá.
Voda se bouří, lidé kouří, ničí si tím plíce, mají stav beztíže.

Mraky plují, lidé hulí, dobrou noc přeji všem, tak to chodí každý den.

Soutěž žáků druhých a třetích ročníků 
oboru malíř a lakýrník „Machři roku 2015“ se 
konala v Praze dne 30. 9. 2015 pod záštitou 
Cechu malířů a lakýrníků ČR. Soutěžilo se 
o hlavní cenu 50 000 Kč pro vítěze. Soutěže 
se zúčastnili dva žáci třetího ročníku Tomáš 
Vykydal a Michal Hodulík. 

Po příjezdu a ubytování na domově 
mládeže Střední školy elektrotechnické si 
žáci prohlédli Prahu a místo konání soutěže. 

Druhý den po registraci soutěžících byli 
žáci seznámeni s podmínkami a průběhem 
soutěže. Panely, na kterých se provádělo 
jednotné zadání, byly umístěny na volné 
ploše v areálu Střední odborné školy stavební 
a zahradnické Praha Jarov. 

Nelze upřít snahu žáků, ale pro nedostatek 
času nestihli dokončit práci v daném čase 
(odstranění pomocných čar, dokončení 
obrazce), tím ztratili mnoho bodů 

a nenavázali na předešlá přední umístnění. 
V předchozích ročnících a hlavně roku 2013, 

kdy jsme obsadili první místo, tak v letošním 
roce jsme skončili na pátém místě. 

Chtěl bych poděkovat žákům za snahu 
a motivovat žáky nižších ročníků 
k reprezentaci v příštím roce. 

Jiří Najgebaur,
 učitel odborného výcviku

Celostátní soutěž malířů a lakýrníků „Machři roku 2015“
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Stejně jako vloni, i letos se žáci Domova 
mládeže zapojili do projektu 72 hodin, který 

organizuje Česká rada dětí a mládeže v Praze. 
Letošní motto znělo: „Zasaď strom (třeba) se 

starostkou…“ a tak se především sázelo.
Proč právě se starostkou? Cílem projektu 

bylo podpořit vztahy školy s radnicí. Rozhodli 
jsme se, že zvelebíme školní dvůr a kolem 
kontejnerů vysadíme 50 kusů tújí. Byla 
oslovena a přizvána paní starostka Hana 
Potměšilová, která společně s žáky Domova 
mládeže také přiložila ruku k dílu.

Počasí nám přálo, práce nám šla od ruky, 
a dílo bylo úspěšně vykonáno. Odměnou 
nám byla projektová trička, „tetovačky“ 
s logem 72 hodin, dobrý pocit z vykonané 
práce a tak jako každoročně sladké hrušky od 
paní vychovatelky.

Těšíme se na další projekt v příštím roce, do 
kterého se opět zapojíme. 

Ludmila Malinková, vychovatelka

Zapojili jsme se do projektu 72 hodin

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Poznávací zájezd do Provence

V  týdnu od 21. do 26.9.2015 se žáci 
Gymnázia  T.G. Masaryka Hustopeče spolu 
s žáky Gymnázia Klobouky zúčastnili cesty za 
poznáním francouzského regionu Provence. 

Během čtyř dnů jsme odkryli nesmírnou 
pestrost a podmanivost tohoto kraje. Poznali 
jsme její jedinečné vůně, barvy i chutě. 
Putovali jsme také historií od římského 
akvaduktu Pont du Gard až po muzeum 
Picassových děl. V Avignonu jsme navštívili 
Papežský palác, zazpívali si známou 
francouzskou písničku na avignonském 
mostě a energii dočerpali v avignonských 

zahradách. V Saint Tropez jsme zavzpomínali 
na fi lmy o četnících a obdivovali nablýskané 
jachty. Nechali jsme se okouzlit nejkrásnější 
francouzskou vesničkou Gourdon, 
vystavěnou na 800 m vysokém skalním 
ostrohu. Nemohli jsme si nechat ujít světové 
hlavní město parfémů Grasse. Malebné 
uličky nás zavedly do nejromantičtějších 
zákoutí městečka. Při prohlídce parfumerie  
Galimard jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého o profesi „nosů“. Nice nás 
zase uchvátilo blankytně modrým mořem 
a obřími palmami. 

Velkolepou tečkou za naším zájezdem bylo 
Monako a jeho exotické zahrady plné kaktusů 
a sukulentů, knížecí palác s okouzlujícím 
interiérem, mumraj před nejslavnějším 
Kasinem a také Oceánografi cké muzeum 
s ukázkou nejroztodivnějších mořských 
obyvatel. Snad nikdo z nás nevynechal bazén 
s přátelskými žraloky, které jsme si mohli 
pohladit. 

Věřím, že příjemné dojmy z cesty všem 
dlouho vydrží.

Mgr. Darina Honsová

Hustopeče, Londýn, Oslo a Brusel tančily v Barceloně
Díky už druhému projektu Evropské unie 

Erasmus+ se v Barceloně setkalo na začátku 
října pět tanečních studií z Evropy. Za TS Lady 
Stars Hustopeče se jen z našeho gymnázia 
účastnilo čtrnáct tanečníků. 

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že 
jednotlivé metropole jsou přinejmenším 
jazykově rozdílné, tanečníci z Čech, 
Anglie, Norska, Belgie i Španělska našli 
velmi rychle společnou řeč, a to nejen 
prostřednictvím tance. Po celý více jak 
týdenní pobyt zněly soustředěním různé 
jazyky – hlavně angličtina, francouzština 
a španělština. Tanečníci však získávali další 

cenné zkušenosti v oblasti neformálního 
vzdělávání na poli multikulturním, poznávali 
historii zúčastněných měst a zemí, zvyky 
a tradice, vytvářeli si názory na životy 
a postoje mladých lidí v různých částech 
Evropy, ale také si vyměňovali názory na 
téma projektu: „Vliv tanečního studia na 
osobní a profesní rozvoj mladých lidí“.

Měli jsme opět veliké štěstí na úžasné 
partnery, kterými i v našem druhém projektu 
byla nejlepší evropská taneční studia. Mladí 
lidé si užili spousty legrace, a co bylo velice 
důležité, celý společný pobyt byl nabitý 
nesmírným množstvím emocí, energie 

a bezprostřednosti.
Jsme velice vděčni za tyto projekty, které 

nám všem dávají opravdu mnoho. Získaný 
grant EU byl pro nás vizí nového poznávání, 
neformálního vzdělávání, nových přátelství 
i nových zkušeností. Celkem 72 účastníků 
projektu odjíždělo z Barcelony s přáním 
dalšího setkání a dalších společných akcí, 
zahraniční partneři i s velikými díky české 
straně za úspěšný a plnohodnotný projekt 
fi nancovaný plně z grantu EU.  

Za TS Lady Stars Hustopeče Věra Komoňová, 
Mgr., vedoucí a manažer projektu
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Měsíc říjen byl ve farnosti zpestřen 
několika událostmi. V neděli po burčákových 
slavnostech jsme při mši svaté děkovali za 
dar letošní úrody.  Děti přinášely v košících 
zástupce jednotlivých druhů plodin a kněz je 
kladl k patě oltáře, abychom tak symbolicky 
vyjádřili Bohu naši vděčnost za naši zemi, 
přírodu a hlavně úrodu, kterou jsme sklidili. 

O týden později se sešlo u kurdějovského 
kostela více než 40 dětí s rodiči na 
tradiční drakiádě.  Ta začínala v podzemí 
kurdějovského kostela, protože se nám tam 
schoval drak Maxidrak, a děti ho musely 
odtud vysvobodit a donést na čerstvý vzduch, 
aby se mohl proletět. Asi po 15 minutách se 
jim to povedlo a mohlo se společně vyrazit 
na kopec u nově opravené sochy sv. Marka, 
kde draci vzlétli. A nutno dodat, že díky větru 
a šikovnosti rodičů i dětí vzlétli téměř všichni. 
Po hodince strávené na čerstvém a hlavně 
studeném vzduchu jsme se ohřáli u táboráku, 
opekli špekáčky a nechyběly ani památeční 
diplomy s motivem kurdějovského podzemí.            

V sobotu 17. října se mnozí z nás vypravili 
do Brna, kde se v rámci tzv. eucharistického 
kongresu na Náměstí Svobody konala 
mše svatá, které předsedal papežský legát 
kardinál Cordes. Přesto, že počasí bylo stejně 
větrné a chladné jako při pouštění draků, 
povedlo se dvaceti tisícům účastníků vytvořit 
hřejivou atmosféru.  

V měsíci listopadu bychom chtěli v rámci 

kurzu efektivního rodičovství navázat na 
přednášku Emoce v našem životě dalším 
vzdělávacím večerem tentokrát s názvem 
(Ne)Gramotný rodič. Večer povede autorka 
stejnojmenné knihy Lucie Kőnigová. 
Přednáška se uskuteční ve farním sále pod 
kostelem 25.11. v 18 hodin. 

Každopádně nejtypičtější listopadovou 
událostí bude takzvaná dušičková pobožnost 
na hřbitově v neděli 1.11. v 14:30. Naše 
zemřelé budeme provázet svými modlitbami 

po celý první listopadový týden. V předsíni 
kostela budou umístěny nástěnky, kam může 
kdokoliv umístit smuteční oznámení svých 
blízkých. Jedno arménské přísloví říká: „Když 
se příliš raduješ, zajdi si na hřbitov. Když 
se příliš soužíš, zajdi tam také.“ Ať už jsou 
důvody k návštěvě hřbitova jakékoliv, chtěl 
bych dušičkově všem popřát, aby byly vždy 
spojené s láskou a nadějí. 

Pavel Kafka, děkan 

Co si představíme pod slovem Dušičky? 
Poněkud ponurý podzimní svátek? Dny, kdy 
všichni míří na hřbitov zapálit svíčku? A proč? 
Z povinnosti? 

Za generaci mladých si troufám tvrdit, že 
spoustu z nás tento svátek, tento pohled 
na smrt míjí. Snad je to dnešní dobou, snad 
je to tím, že Dušičky se úplně nenabízí pro 
strategické reklamní tahy jako jiné křesťanské 
svátky (i když si všímám, jak se během října 
rozšiřuje nabídka svící a věnců), a není úplně 
jasné, zda je možné tuto tradici nějak pro 
dnešní dobu upravit. Komerčně se tedy moc 
neprosadí. Jedná se však o svátek, který má 
u nás dlouhou tradici, a nejen proto by bylo 

dobré se nad ním trochu zamyslet.
Dušičky přímo navazují na Slavnost Všech 

svatých, která připadá na 1. listopad a slavili 
ji už Keltové a Frankové (v posledních letech 
také u nás zpopularizovaný Halloween je 
tedy „Předvečer Všech svatých“). Od nich se 
slavení rozšířilo do Říma a jako křesťanský 
svátek se slaví pravidelně od 9. století. 

Na 2. listopadu pak připadá Památka všech 
zemřelých, což jsou právě již zmiňované 
Dušičky. Jde o vzpomínku na ty zesnulé, kteří 
ještě nejsou dokonale připraveni na vstup do 
ráje, tedy jsou ve fázi, kterou církev nazývá 
„očistec“. 

Katolíci mohou v souvislosti s tímto 
svátkem získat splněním několika kroků 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. 

Jedná se o prvních osm listopadových dnů, 
a mezi podmínky patří například přijetí 
svátosti smíření či modlitba za papeže.

Stále však přemýšlím, jak Dušičky přiblížit 
i nekatolíkům nebo lidem svého věku. Myslím 
si, že je důležité uvědomit si přítomnost smrti, 
to, že je nepostradatelným aspektem života. 
Je dobré alespoň jednou za rok věnovat těm, 
co už s námi nejsou, nějakou intenzivnější 
vzpomínku, a třeba se sejít s rodinou. 
A zamyslet se nad tím, jak se oprostit od 
myšlenky, že smrt je konec, a zkusit přijmout 
její v podstatě přátelskou verzi plnou naděje.

Ano, to je to, co bychom si jako křesťané 
měli připomínat, a co bychom měli předávat 
dál. Na Dušičky nejde o smrt a mrtvé. Jde 
o naději a vzkříšení.                           A. Urbánková 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOSTZprávy z farnosti 

CÍRKVE

fo
to

:  
ar

ch
iv

 fa
rn

os
ti

Ne 1. 11. 14.30 Modlitba za všechny zemřelé na hřbitově

Pá 6. 11. 19.00 Dávám všechno – hra o životě komtesy Františky Anežky Honrichs,
  poslední majitelky kunštátského panství, divadelní spolek „Ad hoc“, 
  farní sál pod kostelem.

St 25. 11. 18.00 (Ne)gramotný rodič – jak neselhat jako rodič, 
  přednáška L. Königové, sál pod kostelem.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Máme za sebou další dvě přednášky 
z našeho cyklu Živě o životě. Věděli jste, že 
kdybyste si najali agenturu na každou činnost, 
kterou doma děláte – např. mytí nádobí, 
vaření, praní, mytí oken, úklid, úkoly či hraní 
s dětmi – stálo by vás to 70 až 80 tisíc měsíčně? 
Taková je hodnota práce maminek či tatínků 
na rodičovské dovolené. Věděli jste, že být 
doma neznamená být mimo, krnět, blbnout 
či jinak degradovat? Proč? Protože doma 
je mnoho příležitostí testovat, procvičovat 
a zdokonalovat dovednosti velice ceněné 
na trhu práce. Flexibilnost, management 
času, logistiku, trpělivost, empatii. Naše 
přednášející Mgr. Petra Michalová již léta 
bojuje za to, aby se cenila práce osob 
pečujících doma stejně, jako se hodnotí práce 
těch, co za stejné dovednosti dostávají plat. 
Aby se ti, co zatím „nechodí do práce“, protože 
je plně zaměstnává péče o potomka, necítili 
méněcenní. Být doma s dětmi nespočívá 
pouze v hlídání, aby se jim nic nestalo, nebo 
aby nezdemolovaly byt. Vychovávat děti 
znamená mít absolutně čisté svědomí, že 
jednou předám společnosti osobnost, která 

jí bude co platná, bude se umět zodpovědně 
postavit k práci, ke vztahům a k hodnotám, 
které naše společnost sdílí. Je to pro rodiče 
nejen obrovská odpovědnost, ale zároveň 
jejich povinnost, kterou za ně nepřevezme 
žádná škola, školka, ani jiná výchovná či 
vzdělávací instituce. Dítě při pobytu doma se 
svým rodičem a sourozencem, automaticky 
vstřebává rodičovské dovednosti. Je na 
rodičích, co předají. Jaké výchovné modely, 
jaké hodnoty. 

O tom byla zase přednáška Bc. Petry 
Škrdlíkové o poslušnosti předškolních dětí. 
Zajímavé bylo zjištění už v úvodu přednášky, 
kdy se ukázalo, že poslušnost si každý z nás 
představuje jinak. Někdo za poslušnost 
považuje to, když dítě poslechne na poprvé, 
jiný se spokojí s tím, že to udělá až na potřetí. 
Někdo potřebuje svůj příkaz vysvětlit, jiný 
o příkazu nediskutuje. Při tom každé dítě 
reaguje jinak, rodí se s jinými dispozicemi 
přizpůsobit se. Roli také hraje temperament 
jak vychovatele, tak dítěte. Asi nelze 
jednoznačně říct „S dětmi se to musí dělat 
takto a ne jinak“. Ale jak už je výše psáno, 

každý má vlastní odpovědnost za to, jakým 
je vychovatelem a jaké hodnoty chce předat. 
Důležité je vždy vnímat a refl ektovat potřeby 
dítěte, ale přitom láskyplně a důsledně 
trvat na splnění úkolu. Dobré je také si 
uvědomit, že vaše dítě vždy bude muset 
někoho poslouchat. I kdyby bylo ředitelem 
nejbohatší fi rmy, bude muset poslouchat 
minimálně zákony naší země, pravidla 
silničního provozu a podobně. Je lépe když se 
to naučí doma v prostředí, kde je přijímáno, 
než aby se k poslušnosti dopracovalo přes 
mnohé kárné prostředky, vyhazovy a pokuty. 
Také byl zajímavý výsledek statistiky, že 
děti, které mají absolutní volnost, později 
nezvládnou tlak třeba státních zkoušek na 
vysoké škole, protože se v dětství nenaučily, 
že se něco musí.

  Rozhodně se už těším na další 
přednášku z tohoto cyklu s názvem Rodinné 
rituály, která bude na evangelické faře 
v adventním období a to ve středu 9.12. 
v 18.00 hodin. Srdečně zve a hodně moudrosti 
a trpělivosti při budování nové generace přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

 Živě o životě

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

V záplavě podzimních akcí jsme málem 
zapomněli, že letos v listopadu je to již deset 
let, kdy biskup naší církve požehnal budově, 
kterou jsme si koupili a opravili. Náš sbor 
se od svého počátku scházel v pronajatých 
prostorách, které byly sice krásné, ale 
nemohli jsme v nich rozvíjet některé činnosti. 
To byl důvod, proč jsme se rozhodli pořídit si 
svou vlastní budovu. Mnozí návštěvníci jsou 
však překvapeni, že „kostel“ je v rodinném 
domě. A některé to dokonce odrazuje od 
návštěvy. Přiznávám, že to může mást, ale 
dovolte mi malé vysvětlení. 

Naše církev od počátku své existence 
v roce 1910 se musela naučit žít v podzemí. 
Hned z kraje přišla první světová válka, pak 
druhá a v zápětí komunismus. Nebyl čas ani 
možnosti budovat kostely či modlitebny. 
A když se několika sborům podařilo něco 

vybudovat, komunisté to zabavili a zavřeli. 
Naše bohoslužby se proto po celou dobu 
odehrávaly v rodinných domech. Rodinná 
atmosféra a vzájemná blízkost se stala pro 
nás zcela přirozenou. A když pak přišla 
svoboda a možnost budovat své vlastní 
prostory, podvědomě jsme hledali něco, 
co by nám to připomínalo. A tak se stalo, 
že mnohé modlitebny v naší církvi, jsou 
přebudované rodinné domy. Nebyl to nějaký 
cílený záměr, ale vyšlo to jaksi ze situace. Ani 
my v Hustopečích nejsme výjimkou, zvláště 
když jsme přijali myšlenku rodinného sboru. 
Neznamená být primárně malým sborem, ale 
toužíme, aby se u nás každý mohl cítit jako 
doma. Rodinná atmosféra a vzájemné přijetí 
jsou pro nás velmi důležité. 

Doba se změnila a vývoj nelze zastavit. 
Církev roste a sbory, které se dnes rozhodují, 

že budou stavět, přemýšlí již trochu jinak. Za 
více jak čtvrtstoletí od revoluce se mnohé 
změnilo. Jednak lidé, kteří mají od církve jiná 
očekávání. Ale také dorostli architekti, kterým 
se daří najít spojení rodinné tradice naší církve 
se sakrálním vzhledem budovy. Doufáme, 
že se to podařilo i v našem případě. Rozvoj 
našich aktivit nás totiž přivedl k rozhodnutí 
postavit zcela nový sál pro bohoslužby ve 
dvoře naší budovy. Mělo by to být jiné než to, 
co máme doposud – minimálně větší. Ale rádi 
bychom, aby se i v tom novém sále odrážela 
rodinná atmosféra.  Tento nový sál bychom 
rádi otevřeli za účasti biskupa naší církve 
příští rok v dubnu, kdy budeme slavit dvacáté 
výročí našeho sboru v Hustopečích. A vnější 
vzhled? Ano, i o tom přemýšlíme a hledáme, 
jak ukázat, že to není jen rodinný dům. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Deset let naší modlitebny 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Titul Král vín získalo vinařství Leoše Horáka
Tři sta vzorků těch nejlepších českých 

a moravských vín bylo k ochutnání v sobotu 
24. října v Hotelu Centro. Konal se tam jeden 
z Královských koštů. 

„Letos se stalo šampionem teprve podruhé 
v desetileté historii soutěže suché bílé Cuvée 
Leoše Horáka z ročníku 2013,“ informoval 

organizátor akce Branko Černý. 
Soutěž Král vín letos slaví desáté výročí 

fungování. Královské košty se kromě 
Hustopečí konají v Praze, Plzni, Českých 
Budějovicích, v Ostravě a Hradci Králové. 

-jal-

 VINAŘSTVÍ
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 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Přednáška k 600. výročí mučednické smrti Jana Husa
   Vždycky říkávám, že ekumenická spolupráce 

mezi hustopečskými křesťanskými církvemi 
je velmi dobrá a probíhá různými způsoby. 
Naposledy se to projevilo pomocí pana 
pastora Karla Fridricha z Apoštolské církve 
v Hustopečích. To on dal našemu Klubu 
historie a vlastivědy Hustopečska tip na 
skvělého lektora k přednášce „Mistr Jan Hus“. 
S panem ThDr. Martinem Chadimou z Prahy, 
pedagogem, spisovatelem a duchovním 
Církve československé husitské, totiž úzce 
spolupracuje v České biblické společnosti 
a poskytl nám potřebný kontakt i přímluvu. 
Tato Bohu milá společnost rovněž zaštítila 
vydání Chadimovy knihy „Mistr Jan Hus, 
člověk, teolog, mučedník“, publikace, 
z jejíchž faktů autor v přednášce vycházel. 
A my, pozorní posluchači, jsme nevycházeli 
z údivu nad doslova vodopádem přesných 
informací, dat, jmen a událostí, které se 
vážou k celému životu našeho největšího 
národního mučedníka.

Martin Chadima měl svoji přednášku 
zajímavě koncipovanou, se spoustou 
známých i méně známých detailů, přesně 
uváděl sled událostí a dovedl vyložit nejen 
jejich průběh, ale i příčinu a důsledky toho, jak 
se přihodily. Tento charismatický čtyřicátník, 

se vzhledem Mistra Jeronýma Pražského, jak 
o sobě s úsměvem říká, nás doslova nadchl a 
nakazil zaujetím pro husovské téma. Je prý to 
jeho srdeční záležitost. Ne nadarmo se o něm 
říká, že je nejlepším českým „husologem“ 
a se svojí přednáškou jezdí po celé republice. 
Je o ni nesmírný zájem, o čemž svědčí i to, že 
jsme ho pro Hustopeče získali až na podzim, 
a ne v létě, v aktuálním čase 600. výročí 
mučednické smrti Jana Husa. Pan farář 
cestuje vlakem a autobusem, u nás byl ve 
středu 14.10.2015 a den předtím přednášel  
až v Chebu! Obdivuhodně jezdí z jednoho 
konce republiky na druhý, zvládá k tomu 
profesi vysokoškolského pedagoga v Praze, 
kde žije, práci faráře Církve československé 
husitské v Hradci Králové a k tomu rodinu 
se dvěma malými dětmi. Jeho slovní projev 
je živý, vřelý, nakažlivě soustředěný, a tak 
není divu, že i po knize Martina Chadimy 
se mezi posluchači jen zaprášilo. Patřím 
rovněž k jejím držitelům. Jsem tomu velmi 
ráda, protože tolik faktů, které jsme během 
padesátiminutové přednášky a následné 
besedy slyšeli, si nejsem schopna napoprvé 
zapamatovat.

Přednáška k husovskému výročí nám utkví 
nadlouho v paměti. A co je ještě důležitější 

– ThDr. Martin Chadima nás v budoucnu 
navštíví ještě s dalším tématem, jehož 
televizní scénář zpracovává v současnosti: 
„Mistr Jeroným Pražský“. Že se těšíme už teď, 
je zbytečné dodávat.

 Za Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
Iva Štěpánková, kronikářka
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Vyrazili jsme do Maďarska do termálů
Dne 6. října jsme se vydali do termálních 

lázní Györ do Maďarska. Je to naše oblíbená 
lokalita. Přivítaly nás bazény vnitřní 
i venkovní s různě teplou vodou. Bylo také 
možné si zacvičit pod taktovkou zkušených 

lektorů. Nevynechali jsme ani naše oblíbené 
atrakce jako vodopád, protiproud, hříbek, 
masírovací lehátka a další. Přálo nám také 
počasí, co víc si přát. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Poznávali jsme krásy Znojma

Dne 22. září jsme navštívili město Znojmo. 
Na parkovišti nás vyzvedl průvodce pan 
Barák a vyjeli jsme autobusem na Hradiště. 
Prohlédli jsme si kostel sv. Hypolita 
s výkladem probošta. Románský kostel 
byl darován v roce 1240 českým králem 
Václavem I. Křížovníkům s červenou 
hvězdou. Doposud jim patří. Kostel zdobí 
nástropní freska Nalezení sv. kříže od malíře 

F. A. Maulbertsche. 
Také jsme si prohlédli archeologickou 

expozici na Hradišti, která je zaměřena na 
Velkou Moravu. Odtud jsme jeli autobusem 
na Komenského náměstí, kde na nás již 
čekal vláček. Provezl nás starým královským 
městem, průvodce nás upozorňoval na různé 
pamětihodnosti, obdivovali jsme například 
městské hradby. 

Další zastávka byla v kostele sv. Václava 
v Louce, kterým nás provedl otec Marián. 
Po obědě jsme měli domluvenou prohlídku 
Znojemského podzemí, které je jedním 
z  nejrozsáhlejších podzemních labyrintů 
ve střední Evropě. Vznik se odhaduje na 
14. století. Spletitá síť chodeb dodnes 
udivuje důmyslně budovanými větracími 
šachtami, kouřovody a studnami, vedou až 
čtyřmi patry pod historickým jádrem města. 
Původně plnily funkci sklepa na uchování 
zemědělských produktů a vína. V dobách 
válečného ohrožení převzaly chodby roli 
pevnostního systému města. 

Před odjezdem jsme byli pozváni do 
Schillerova altánu, kde nám průvodce ukázal 
faksimilií založení královského města Znojma 
z roku 1226. Tady jsme se s naším průvodcem 
rozloučili. Přivolaný autobus nás odvezl do 
našich domovů. Byl to hezký výlet s bohatým 
programem.

Bohumila Defedlová,
 předsedkyně svazu

fo
to

:  
  a

rc
hi

v 
kl

ub
u

fo
to

: a
rc

hi
v 

sv
az

u



HUSTOPEČSKÉ LISTY 11 • 15

| 27 | 

TURISTIKA
SPORT

Okolo hustopečských rybníků, ale i přes 
Kurdějov, Boleradice, Diváky nebo Břeclav 
vedlo letos už devětatřicáté Divácké 
putování Maryša. Tradičně ho pořádal Klub 
českých turistů Hustopeče Tělovýchovné 
jednoty Agrotec. 

Ráno sice oblohu obsadila mračna a o slovo 
se hlásil pravý sychravý podzim, dopoledne 
však zvítězilo slunce. Divácké putování 
Maryša tak v sobotu 17. října 2015 mohlo bez 
obav začít. Sportovní hala se plnila lidmi, 
kteří odtud vyráželi na tratě do blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 

„Počasí není nikdy špatné, turista je akorát 
špatně oblečený,“ zhodnotil situaci Ivan 
Bosňák z Klubu českých turistů Hodonín. 
Přijel s třináctičlennou skupinou už asi 
popáté nebo pošesté. 

„Líbí se nám tady krajina. Je taková 
kopcovitá, mírný terén, je to tady pěkné,“ 
pochvalovali si. 

Letos poprvé diváckému putování velel 
Petr Ovísek. Klub českých turistů Hustopeče 
převzal po dlouholeté předsedkyni Libuši 

Řačákové. 
„Trasy jsou letos tradiční. Pro pěší od pěti 

do čtyřiceti kilometrů, cyklotrasy od třiceti 
až do stovky. Na trasách jsou kontrolní 
stanoviště, kde putující obdrží razítko. 
A máme připravená i speciální místa, hlavně 
pro ty menší,“ shrnul Ovísek. 

U rybníka na děti čekal se zábavnými úkoly 
vodník Fiškin, a nejen ten dřevěný. Ondřej 
Čukan z Domu dětí a mládeže Pavučina 
donutil každého projít bažinou – buď na 
lyžích, dřevěných kopytech nebo chůdách. Do 
úkolů se po hlavě vrhali i dospělí. U rozhledny 
potom na turisty čekala lukostřelba. 

I když dny před putováním Maryša propršely 
a trasy byly blátivé, vydalo se na ně zhruba 
150 lidí. Je to o něco míň než předchozí roky, 

to chodilo okolo tří stovek účastníků, i tak 
byli ale organizátoři spokojení. 

„Tenhle počet nám vyhovuje. Akce není 
masová. Na Hustopeče je to podle mě ideální 
počet,“ myslí si Ovísek. 

Maryšu chodí turisté ze všech koutů 
republiky už od roku 1977. Na všech 
předcházejících ročnících putovalo celkem 
téměř dvanáct tisíc lidí. Příští rok čeká akci 
kulaté čtyřicáté výročí. 

„Chtěl bych připravit nějakou trasu pro 
horská kola, která zatím chybí. A dále bych 
chtěl přesunout trasu Kurdějov-Hustopeče, 
která se teď chodí po silnici, na cesty kolem 
rozhledny. Jestli budou nějaké další změny, 
uvidíme,“ uzavřel předseda hustopečského 
turistického klubu.                                             –jal- 

Divácké putování Maryša. Podzimní slunce lákalo k procházkám
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Početná skupina turistů z Hodonína se Maryši zúčastňuje pravidelně. 

Děti pospíchaly k hustopečskému rybníku. 
Vodník Fiškin tam měl pro ně připravené 
zajímavé úkoly.

HOKEJBAL

Hokejbalistům TJ Agrotec Hustopeče se 
v letošní sezóně daří. Po třech odehraných 
zápasech se zatím drží se šesti body na 
druhém místě tabulky. Hustopečským 
hráčům se například podařilo na začátku října 

porazit tým z Tišnova 1:8. Zápas s Třebíčem 
skončil 2:1, opět úspěšně pro Hustopeče. 
První družstvo tabulky – Jihlavu – se však 
domácím porazit nepodařilo.

 –jal-              

Hokejbalisté si napravují reputaci
Ronhill krajská soutěž 2015/2016

SK Jihlava B – TJ Agrotec Hustopeče  
6:2 (2:2, 1:0, 3:0)
Branky: T.Svoboda (Vít Hlavatý), T.Svoboda 
(Kozák, Plhák)

TJ Agrotec Hustopeče – HBC Slza Třebíč  
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)          
Branky: R.Blažek(F.Svoboda), Procházka

HBC Tišnov Titans – TJ Agrotec Hustopeče  
1:8 (0:3, 1:4,0:1)
Branky: J.Hicl(V.Klimeš), Galatík(F.Svoboda), 
F.Svoboda(Galatík), Plhák(Vít Hlavatý,Vojtěch 
Hlavatý), Galatík (T.Svoboda,V.Klimeš), Vít 
Hlavatý (T.Svoboda), Vojtěch Hlavatý (Pešák), 
V. Klimeš (Kozák)

 Mužstvo Zápasy Výhry Výh.po pr. Remízy Prohry Skóre Body

1. SK Jihlava B 4 4 0 0 0 35:7 12
2. TJ Agrotec Hustopeče 3 2 0 0 1 12:8 6
3. HBC Slza Třebíč 4 2 0 0 2 17:12 6
4. HBC Flyers Jihlava 2 1 0 0 1 8:5 3
5. J.V.S.K. Slza Přibyslavice 3 1 0 0 2 7:9 3
6. HSK Staré Brno 1 1 0 0 0 7:1 3
7. HBC Jundrov 3 1 0 0 2 10:10 3
8. HBC Tišnov Titans 4 0 0 0 4 4:48 0
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Na Valkýře se konala historicky první podzimní vyjížďka
JEZDECTVÍ

Všechno to asi začalo tím, že jsme jednou 
takhle seděli v létě u pivka a vínka a někdo 
řekl: „No tak si uděláme taky vyjížďku, však 
koňů a místa máme dost!“ Řekla bych, že 
to bylo slovo do pranice, protože připravit 
vyjížďku, závody nebo Hubertovu jízdu je 
úkol těžký ba přímo nelehký.

Jenomže to neznáte majitelku ranče Valkýra 
z Hustopečí, paní Janu Višňovskou a jejího 
manžela. Kolečka se rozběhla na plné obrátky 
a během tří týdnů bylo oznámeno datum 26. 
září 2015 a na Valkýře se všechno chystalo na 
historicky první vyjížďku. Přípravy vyvrcholily 
den předtím za účasti všech členů, dětí, 
mechanizace i zvířat. V sobotu ráno nám 
jindy slunečné nebe vůbec nepřálo, ale i přes 
celkem vytrvalý déšť se začali sjíždět hosté. 
Účast byla i tak slušná a nakonec z naší 
jízdárny vyrazilo 31 jezdců a jeden vůz na asi 

patnácti kilometrovou trasu. Po návratu na 
ranč bylo pro ně a jejich čtyřnohé miláčky 
nachystáno další překvapení v podobě 
disciplíny se zvláštním názvem – Skok mezi 
kozy. Mnozí nevěděli, co si pod tím mají 
představit, někteří si i něco představovali, 
ale realita byla nakonec docela jiná. Jednalo 
se o skok přes překážku v kozím výběhu 

s možností utrhnout si dárkové předměty, 
které byly zavěšeny na ráhně nad ní. Myslím 
si, že podle výskání a frekvence nájezdů 
na překážku si to všichni náramně užívali. 
Bohužel došlo v zápalu boje i k pádům, ale 
ty nezanechaly na jezdcích ani koních žádné 
vážnější následky.

Po skončení vyjížďky si všichni oddychli 
v hospůdce u piva a občerstvení, které pro 
ně bylo nachystáno v rámci startovného. 
Doufáme, že jim na tuto akci zbude pěkná 
vzpomínka, možná i v podobě kokardy, jak 
jinak než v limetkově zelené barvě. Věříme, 
že nám příští rok zachovají svoji přízeň, opět 
dorazí v hojném počtu a užijí si stejně jako 
letos. 

Irena Prudká 
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Stolní tenisté Agrotecu vstoupili do druhé ligy výborně 
STOLNÍ TENIS

Přestože náš celek Agrotec Hustopeče je 
ve druhé lize stolního tenisu nováčkem, 
vede si po odehraných čtyřech kolech víc 
než úspěšně. Na svém kontě má tři vítězství 
a jednu porážku. 

K prvnímu utkání jsme museli až do 
dalekého Jeseníku, který je dlouholetým 
účastníkem druhé ligy, ale zvládli jsme to 
na výbornou a vyhráli 10:5. Petr Hoferik 
neprohrál žádné svoje utkání, a když ho 
dvěma body podpořili i Pavel Hort a Jakub 
Mesaroš, bylo o vítězi jasno. 

K druhému utkání jsme se přesunuli do 
Hradce Králové, kde na nás čekal podle 
soupisky jasný favorit druhé ligy celek DTJ-
Slavia Hradec Králové. Postavili tu nejsilnější 
možnou sestavu a s tím jsme nedokázali 
držet krok a prohráli 3:10. 

Po dvou týdnech nás čekalo malé 
jihomoravské derby, neboť našimi soupeři 
byly dva celky Moravské Slavie Brno. 
C družstvu Moravské Slavie jsme nedali 
nejmenší šanci a vyhráli jsme jasně 10:3, 

to druhý den s B družstvem byla jiná káva. 
Utkání trvalo 4,5 hodiny a na jeho konci 
jsme si mohli připsat třetí vítězství ve druhé 
lize, tentokrát tím nejtěsnějším možným 
rozdílem 10:8. Vynikající výkon odvedl Petr 
Hoferik, který neprohrál, a skvěle ho doplnil 
Jakub Mesaroš se třemi body a navrátilec 
do hustopečské sestavy Petr Dvořáček, 

který také uhrál tři body. Petr Dvořáček hrál 
mistrovské utkání po více než roce a půl, ale 
opět dokázal, že i s minimálním tréninkem je 
výborným hráčem. 

Tato tři vítězství přinesla klid do našeho 
týmu a můžeme se soustředit na další utkání. 

Jan Matlach, 
předseda oddílu stolního tenisu

2. liga mužů skupina B
1. KST Zlín 4 3 1 0 0 39:13 11
2. SKST Baník Havířov C 4 3 1 0 0 39:18 11
3. DTJ-Slavia Hradec Králové C 4 3 1 0 0 39:24 11
4. TJ Agrotec Hustopeče 4 3 0 1 0 33:26 10
5. TJ Ostrava KST C 4 2 0 2 0 28:23 8
6. TTC Moravská Slavia Brno B 4 2 0 2 0 32:27 8
7. TTC Frýdlant 4 1 2 1 0 29:30 8
8. TJ Nový Jičín 4 2 0 2 0 27:30 8
9. EXITERIA KST Jeseník 4 1 1 2 0 30:37 7
10. KST Blansko 4 1 0 3 0 25:34 6
11. TTC Moravská Slavia Brno C 4 0 0 4 0 15:40 4
12. SK Přerov 4 0 0 4 0 6:40 4

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Tohle motto zaštiťuje turnaje Okresního 
fotbalového svazu Břeclav pro předpřípravky 
a mladší a starší přípravky. Tedy pro děti od 
pěti do deseti let. Čtvrtý z turnajů se odehrál 
na hustopečském stadionu v neděli 18. října. 

„Turnaje se zúčastnilo deset mančaft ů. 
Série turnajů začala v Moravském Žižkově 
na začátku září, pokračovala v Mikulově 
a v Břeclavi. Výsledky těchto turnajů se nikde 
nezaznamenávají, zápasy se pořádají proto, 
aby možnost ke hře dostaly všechny děti, 
které chodí na trénink,“ vysvětlil trenér FC 

Hustopeče Jaroslav Šebesta. 
Hrálo se současně na pěti malých hřištích. 

Hustopečští fotbalisté si tak mohli vyzkoušet, 
zda budou stačit i na protihráče z vyšších 
soutěží. V té své totiž patří k nejlepším. 

„Výsledky podzimní sezóny máme výborné. 
Mladší i starší přípravka ze sedmi odehraných 
utkání pouze jedno prohrála, ostatní zápasy 
naši hráči zvítězili. A právě tyto turnaje jsou 
dělané tak, aby se utkali i s mužstvy z vyšších 
kategorií. Můžeme tak rozvíjet a zvyšovat 
svoji kvalitu,“ myslí si Šebesta. 

Zájem o fotbal v Hustopečích mezi dětmi je. 

Možná i díky skvělým výsledkům přípravek. 
Letos se tak například nemusel pořádat ani 
nábor, hráči se hlásili sami.

„Máme nového trenéra u předpřípravky 
Michala Vlka, který svou výbornou činností 
přitáhl do minipřípravky spoustu dětí. 
V současné době máme okolo dvaceti nových 
členů,“ vypočítal Šebesta. 

Kdo by se chtěl k malým fotbalistům přidat, 
může přijít každé pondělí a čtvrtek od půl 
páté odpoledne na fotbalový stadion, v zimní 
sezóně potom od tří hodin do sportovní haly. 

-jal-

Přípravky se utkaly v turnaji. O výsledky nešlo
FOTBAL
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Letošní seriál soutěží družstev mladších 
žáků vrcholil na podzim Krajským přeborem 
a následně i Mistrovstvím Moravy a Slezska 
této věkové kategorie. V rámci družstva 
okresního výběru se na těchto závodech 
představila i dvojice hustopečských chlapců 
a devítka děvčat. A většině z nich se dařilo 
bodově přispět k velmi dobrým výsledkům 
celého družstva.

Na Přeboru Jihomoravského kraje 
v Hodoníně bodovali téměř všichni naši 
závodníci. V celkovém pořadí skončila 

děvčata na druhém místě a chlapci dokázali 
krajský přebor vyhrát. Obě družstva tedy 
postoupila na Mistrovství Moravy a Slezska do 
Znojma. Tady se dařilo více chlapcům, kteří 
dokázali porazit i silná družstva ze severu 
Moravy a nakonec celkově skončili druzí. 
Stříbrnou medaili si na krk pověsili i dva naši 
chlapci Vojtěch a Štěpán Prokešovi. Děvčata 
sice skončila až na sedmém místě, ale naše 
děvčata se podílela na tomto výsledku téměř 
polovinou bodů. 

„V jednotlivých disciplínách se nejvíce 

dařilo V.Prokešovi (800m, 
výška, dálka), K.Špačkové 
(800m), N.Vedralové (výška), 
R.Maděřičové (výška), 
G.Svobodové (dálka), M.Galburové (60m 
př.) a A.Stehlíkové (výška).  Zejména výkony 
obou běžců na 800m V.Prokeše (2:31,94 min.) 
a K.Špačkové (2:38,73 min.) dávají naději 
do nastávající halové sezóny,“ komentoval 
výsledky na MMaS vedoucí oddílu Zbyněk 
Háder.

–had- 

Družstvům mladších žáků se dařilo
ATLETIKA

Družstvu přípravek a žáků SK Atletika 
Hustopeče se nepodařilo získat třetí vítězství 
v řadě v Zajícově lize. Rozhodl o tom až 
poslední závod v Moravském Krumlově, kde 
naši mladí atleti nedokázali porazit Oslavany 
a tak v letošním roce skončili na stříbrné 
příčce. 

„Z letošních pěti závodů se nám dařilo 
na dráze, kde jsme jednoznačně nejlepším 

týmem, ale v obou běžeckých závodech 
zaostáváme,“ hodnotila letošní Zajícovu ligu 
trenérka Michaela Houdková. 

V soutěži jednotlivců korunoval úspěšnou 
sezónu vítězstvím mezi mladšími žáky 
Vojtěch Prokeš. Na druhém místě ve stejné 
kategorii dívek skončila Kristina Špačková 
a bronzovou příčku mezi staršími žákyněmi 
obsadila Lucie Gabrhelová. 

„Závod v Moravském Krumlově byl zároveň 
posledním závodem venkovní sezóny. Nyní 
našim mladým atletům začíná příprava na 
halovou sezónu. Věřím, že v ní dosáhneme 
stejně dobrých nebo i lepších výsledků 
než v té právě uplynulé,“ dodala trenérka 
Houdková.

–had- 

V Zajícové lize Hustopeče letos druhé

Hráčky TJ Agrotec Hustopeče 
badmintonového oddílu pod CVČ Pavučina, 
Martina Ševčíková a Barbora Korábová, se 
v nové sezóně již naplno zapojily do turnajů 
Grand Prix v badmintonu. 

Martina Ševčíková se v kategorii U13 
zúčastnila tří z nich, v Rychnově nad 
Kněžnou, v Pardubicích a v Podolí u Brna. 
Z Rychnovského turnaje kategorie GPC 
U13, který se konal v krásné Sportovní hale 
Romana Šebrleho, si přivezla celou sadu 
medailí - zlatou vybojovala ve čtyřhře dívek 
se spoluhráčkou Lucií Metzovou z Klimkovic, 
stříbrnou ve dvouhře a bronzovou ve smíšené 
čtyřhře s Vojtou Pořízem z Jihlavy.

Tři medaile si dovezla také z turnaje GPC v 
Podolí u Brna, tentokrát dvě zlaté - za čtyřhru 
a smíšenou čtyřhru a bronzovou za dvouhru.

Další turnaj kategorie GPB U13 v Pardubicích 
nebyl medailový, ale v konkurenci nejlepších 
badmintonistek z celé republiky se Martině 
povedlo získat cenné body do republikového 
žebříčku, nejvíce za čtyřhru, kde obsadila 5. 
místo. 

Účastí na těchto turnajích se jí povedlo 
získat přímý postup na prosincové Mistrovství 
ČR kategorie U13 do Českého Krumlova, a to 
ve čtyřhře a ve smíšené čtyřhře. O postup ve 
dvouhře může ještě bojovat na podzimním 
Oblastním přeboru Jihomoravské oblasti.

Z Českého badmintonového svazu dostala 
Martina pozvánku na soustředění s trenérem 
juniorské reprezentace ČR do sportovního 
centra v Nymburku. Zde proběhlo soustředění 

Talent Teamu U13, což je přípravná skupina, 
ze které budou v budoucnu vybíráni hráči pro 
účast na mezinárodních turnajích. Během 
třídenního soustředění tam s nimi trenéři 
vylepšovali techniku úderů, držení rakety 
a pohyb po kurtu.

Barbora Korábová se zúčastnila otevřeného 
turnaje GPC U15 v Břeclavi. Za účasti hráčů 
z celé republiky může být se svým startem 
v této starší kategorii spokojená. V mixu 
se stálým spoluhráčem Markem Dostálem 
z Badminton FSpS MU obsadili 5. – 8. místo, 

kdy vypadli až s favority Kozel - Otáhalová 
a pěkně je potrápili 17:21, 17:21.

Ve dvouhře jí přál los a bez problému přešla 
přes Šípkovou ze Židlochovic. V dalším 
kole narazila na svou známou protihráčku 
z republikových turnajů Morcinkovou 
z Orlové. Tentokrát se silnou soupeřkou držela 
krok, ale po několika nevynucených chybách 
prohrála těsně 21:23 a 20:22, což stačilo na 
umístění ve středu tabulky startovního pole.

Halka Korábová, 
oddíl badmintonu Hustopeče

Badmintonistkám Ševčíkové a Korábové začala sezóna. Úspěšně
BADMINTON
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Martina Ševčíková (vpravo) v Rychnově nad Kněžnou.
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INZERCE ŘÁDKOVÁ
•  Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@lecco.cz
Tel: 519 345 016, 777 097 002, 

INZERCE  OBČANSKÁ
• Výhodně prodám autom.pračku Whirpool 
AWT 5098/9000ot., velmi zachovalá, 
málo používaná, za 3300,-Kč. Zn.rychlé 
jednání,tel.:723 262 270    
• Nabízím nové kanceláře k pronájmu. 
Hustopeče ul. Javorová, tel.:  608 877 645
• Prodám levně novou králíkárnu. 

Tel.: 736 456 123 (ve večerních hodinách) 
• Prodám, elektrickou vířivou pračku 
Romo 14 měsíců v záruce,velmi zachovalá.
Vpřípadě zájmu volejte tel.: 723 258 111, 
email:janabilko@seznam.cz
• Z důvodu stěhování koupím   rodinný 
dům, nebo byt  v Hustopečích. Prosím 
volejte, nebo pište sms Tel.: 605 982 553. 
Děkuji. 
• Prodám duté cihly tzv.duťáky 36 ks 
celkem za cenu 200,-kč. V každé cihle 
jsou 3 díry. Pro fotky nebo více informací: 
111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 804.

• Prodám různé druhy použitých 
interiérových dveří s kováním 65 - 95 cm. 
Mám jich celkem 7 ks. Cena za jedny 250,-
kč. Pro více informací a fotek: 111.11@
seznam.cz, tel.: 777 066 804.
• Prodám použité umývátko š-40,6 x 
h-27,7 x v-16,5 cm bílé barvy. Cena 100,- kč. 
Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.
cz, tel.: 777 066 804.
• Prodám použitou vanovou baterii rozteč 
150 cm JIKA MIO. Cena 1100,-kč. Původní 
cena 3170,-kč. Pro více informací a fotek: 
111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 804.

INZERCE

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: jarvalis@tiscali.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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Jelikož čas běží a již v tuto chvíli je jasné, že 
nestihneme zahájit výstavbu letos, uvedu na 
pravou míru důvody, které k tomu vedou.

Novela zákona o obnovitelných zdrojích 
energie nám ukládá poněkud výrazně 
změnit způsob vytápění a ohřevu teplé vody 
v bytových domech. Díky tomuto předpisu 
jsme nuceni změnit i podklady potřebné 
k vydání stavebního povolení. Toto sice 
posunuje termín zahájení výstavby bytových 
domů, na druhou stranu to bude pro budoucí 
vlastníky bytů znamenat- troufám si říci- 
téměř ŠOKOVÉ snížení nákladů na vytápění!!!

V současné době zkoumáme možnosti 
moderních technologií v oblasti vytápění 
a ohřevu teplé vody a snažíme se zvolit 
nejvhodnější způsob, jak dostat provozní 
náklady v nových bytech na takovou hranici, 
která bude oproti ostaním doslova ŠOKEM!

Pokud nám tedy zachováte přízeň, myslím, 
že se máte na co těšit.

S úctou
Petr Cicvárek

tel.: 739444139
petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz

Výstavba na Generála Peřiny- nové informace

Hustopeče
Farní sál pod kostelem

sv. Václava
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků
dne 10. 10. 2015 

Teodor Záhora
nar.  14.11.2014 Ema K

uchařov
á

nar.  11.12.2014

Jan Krejčiřík
nar. 27.01.2015

Denis René Danielnar. 12.02.2015

Tobiáš Sádlíknar. 30.01.2015
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Maxmilián Minich
nar. 03.03.2015

Eliáš Létal
nar. 20.03.2015

Sebastien Silnica
nar. 11.05.2015

Jakub Sieglnar. 03.06.2015
Laura Kortišová

nar. 30.05.2015

Ema Sieglová
nar. 03.06.2015 Daniel Čuta

nar. 20.04.2015

Marek Dudanar. 21.04.2015
Jáchym Bělou

šek

nar. 05.05.2015
Karel Vyšinkanar. 04.05.2015

Radek Denemark
nar. 16.05.2015

Natálie Kiliánovánar. 17.06.2015

Robin Gajdošík
nar. 21.06.2015 Andreas Mankovický

nar. 29.07.2015

23.10.2015 Svatopluk Toman, Klobouky u Brna
 Jana Šimonová, Klobouky u Brna

31.10.2015 René Sigmund, Hustopeče
 Jana Višňovská, Hustopeče

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 20.00 
hodin dne 13.9.2015 do 8.00 hodin dne 
14.9.2015 v Hustopečích na parkovišti před 
bytovým domem v ulici U Větrolamu čp. 
1006/22 poškrábal lak karoserie vozidla 
Škoda Octavia combi, rz: 9B50658, modré 
barvy tím, že nezjištěným nástrojem vytvořil 

v metalickém laku vozidla podélnou rýhu 
celkem na sedmi dílech karosérie. 

•  Neznámý pachatel v době od 15.00 
hodin dne 3.10.2015 do 3.30 hodin dne 
4.10.2015 poškodil skleněnou výplň výlohy 
prodejny Tabák na Dukelském náměstí č. 43 
v Hustopečích, čímž způsobil škodu ve výši 
40 000,- 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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Vzpomínky

Kdo v srdci žije – neumírá.

Dne 14. listopadu 2015 
vzpomeneme 46. smutné výročí, co nás navždy 

opustil náš tatínek a dědeček 
pan INOCENC HAMERNÍK z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomíná
 dcera Dana s rodinou.

Již 5 roků spíš svůj tichý sen. 
Tvůj hlas se ztratil.

Tvůj úsměv s sebou vítr vzal 
a nám jen vzpomínky,

žal a bolest v srdci zanechal.

Dne 9. listopadu 2015 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka 

pana STANISLAVA KILIÁNA z Hustopečí

S láskou vzpomínají dcery Ludmila a Marie s rodinami a syn Radek.Ti, které jsme tolik milovali, 
neumírají jen usínají,

 aby se mohli každé ráno znovu probudit 
v našich vzpomínkách.

Dne 1. listopadu 2015 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana MILOSLAVA DOHNÁLKA z Hustopečí

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi děkuje 
manželka, syn Miloš s rodinou a dcera Dagmar s rodinou. 

Čas ubíhá a nevrací, 
co vzal ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 21. listopadu uplyne 25 let, od úmrtí 
pana BOHUSLAVA STROUHALA

Stále vzpomínají dcera Marie 
a syn Bohuslav s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání.
Stále v srdcích bolest a tiché vzpomínání.

Dne 14. listopadu uplyne 10 let od úmrtí 
pana ČESTMÍRA BABÁČKA z Hustopečí

Stále vzpomínají manželka, syn Milan s rodinou, 
syn Čestmír a dcera Dana s rodinou.

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Jubilanti za měsíc září 2015

02.09.1934  Eduard Boleslav 

03.09.1930  Milan Springinsfeld

03.09.1935  Ludmila Fejerová

11.09.1934  Jiřina Wetterová

13.09.1931  Josef Komárek

13.09.1934  Stanislav Tomeš

15.09.1935  Josefa Bedřichová

17.09.1928  Věra Šebestová

17.09.1931  Libuše Omelková

17.09.1932  Karel Kosch

17.09.1933  Božena Francová

19.09.1928  Marie Gajdová

19.09.1929  Marta Franková

20.09.1932  Václav Sadílek

21.09.1928   Hedvika Machalová

23.09.1931  Milada Vedrová

23.09.1933  Jan Netopil

26.09.1930  Jarmila Ryzá

28.09.1928  Emilie Hubatková

29.09.1924  Eliška Klobásová

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 15. 10. 2015

Koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho,

který nám moc schází.

Dne 5. listopadu to bude 5 let, co nás opustil 
Ing. OLDŘICH NEURKLA z Hustopečí

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít.

 Dne 6. listopadu 2015 vzpomeneme
1. smutné výročí, co nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan PETR SVRČEK z Hustopečí

S  bolestí a láskou  vzpomínají manželka, 
dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
Osud to chtěl, jen to moc uspěchal.

Dne 19. října by se dožil 44 let
pan LADISLAV SADÍLEK

S bolestí a láskou vzpomínají Kristýna, Tomášek, 
Viktorek, rodiče, prarodiče a bratr s rodinou. 



Advent í koncer
ne 29. 11.  v 18.00 hPěvecký sbor Vir osi di Mikulov a komor í smíšený sbor Kantila Kř inyKostel sv. Václava a sv. Anežky České. Vst pné: 80,- Kč, děti, st denti a důchodci 50,- Kč
ne  6. 12. v 19.30 hAleš Slanina (Městské divadlo Br o) a hosté      
Andrea Březinová, Jana Zenáhlíková, Rober  Jícha a Ladislav KolářSpolečenský dům Hustopeče. Vst pné: 250,- Kč, děti, st denti a důchodci 150,- Kč
ne 13. 12. v 18.00 hSRDCE křesťanská folková skupina ze ŠakvicKostel sv. Václava a sv. Anežky České. Vst pné: 80,- Kč, děti, st denti a důchodci 50,- Kč
ne 20. 12. v 18.00 hHusakovo Quar etoKostel  sv. Václava a sv. Anežky České.  Vst pné: 80,- Kč, děti, st denti a důchodci 50,- Kč
Předprodej: TIC (Dům U Sy ků), Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909

ne 29. 11. 2015 v 17.00 hRozsvěcení vánočního st omuZahájení advent í doby děkanem Pavlem Ka  ou, zpívání se st dent  Gy náziaT. G. Masar ka, živý betlém, malé občerst ení na zahřátí. Dukelské  nám. Hustopeče
so 5. 12. 2015 od 9.00 - 16.00 hMikulášský jar arkŘemeslný jar ark • count  kapela • prog am pro děti • soutěž t ů o nejlepší teplý vánoční nápoj • klání soutěžních t ů ve spor ovních i nespor ovních disciplínách  • Ježíškova pošta. Dukelské nám. Hustopeče

Advent v Hustopečích
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www.hustopece.cz | www.hustopece-city.cz  

Exkluzivní vína světa
na jednom místě

partneři akce:

21. 11. 2015 Hustopeče 
od 10.00 Hotel Centro
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Předprodej vstupenek, informace:  Turistické informační centrum Hustopeče, 
tel.: 519 412 909, v síťi Ticketstream a SMS ticket.

Předprodej: 800,- Kč, na místě: 1.000,- Kč
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