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Vážení spoluobčané.

Letošní horké léto k nám přilákalo mnoho 

turistů. Plné bylo koupaliště i penziony, 

proudy chodců i cyklistů poznávaly krásy jižní 

Moravy. Hustopečští vinaři se pochlubili svými 

víny v rámci tradičních otevřených sklepů.

V průběhu prázdnin mělo naše město co 

nabídnout. Mimořádně podařený co do 

počtu diváků byl divadelní festival Pod širým 

nebem v domě U Synků; pořadatelé si také 

chválili návštěvnost letního kina. Vesele 

a v pozitivním duchu se nesly hody. Krojovaní 

stárci i stárky se snažili, byli vzorně připraveni. 

Poslední velkou akcí zaštítěnou městem Hustopeče byla nominační výstava vín Velkopavlovické 

vinařské podoblasti spojená s předvedením folklorního pásma Zarážení hory. Velké poděkování 

Hustopečské chase, všem malým i velkým účinkujícím, pořadatelům.

Co nového připravujeme na radnici? Velmi pečlivě sledujeme možnosti čerpání peněz na 

projekty z evropských fondů, které se postupně objevují. Nové dotační období 2014 – 2020 

přinese menší počet programů, ale vypsané oblasti vyhovují našim plánům. Fakticky přicházejí 

první výzvy teprve nyní, a to z operačního programu Životní prostředí. Připravujeme se na dva 

vypsané tituly - rozšíření sběrného dvora a budování varovného, hlásného, výstražného systému, 

jinými slovy projekt vybudování bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním a napojením na 

zadávací pracoviště složek integrovaného záchranného systému. Rozhlas by měl být rozšířen 

i na vzdálenější části města, tím je myšlena farma, nádraží Šakvice a za hřbitovem. Realizaci 

projektů ovšem musí ještě schválit městské zastupitelstvo.

Na výběru a podobě projektů velmi pomáhají komise rady města a pracovní skupiny. Jejich 

postřehy a argumenty jsou velmi cenné. Postupně budeme řešit oblast sociální nebo kultury 

a podpory cestovního ruchu.

Vážení občané.

Skončily prázdniny, doba dovolených, doba odpočinku. Začal nový školní rok. Žákům 

a studentům přeji úspěšné vykročení a jen občasná zaškobrtnutí. Rodičům přeji, aby svojí 

trpělivostí a láskou pomohli svým dětem realizovat jejich sny. A všem ostatním přeji krásné babí 

léto. A pojďme se dohromady setkávat třeba u skleničky, na ovčím bále, na dětských krojovaných 

hodech, v nově otevřeném M-klubu nebo v literární kavárně s uznávaným Pavlem Kosatíkem. 

Nebo kdekoli jinde.

Hana Potměšilová,

starostka

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

Doprava v Hustopečích zažila zhruba 
v půlce srpna doslova malou revoluci. 
Pocítí ji hlavně řidiči, kteří mají těžkou 
nohu na plynu. Od půlky srpna na ně 
při vjezdu do města dohlíží radary. Další 
velkou novinkou je jednosměrka v ulici 
Smetanova u Dukelského náměstí. 

Tři měřící zařízení nutí řidiče v Hustopečích 
sundat nohu z plynu. Na piráty silnic dohlíží 
radary v ulicích Nádražní, Bratislavská 
a Brněnská. Toho, kdo nezpomalí, pokuta 
nemine. Měřící zařízení jsou v provozu od 10. 
srpna 2015. 

„K nainstalování zařízení nás vedlo to, že ve 
městě řidiči kamionů i osobních automobilů 
běžně překračují povolenou rychlost. Není 
to vůbec výjimečné. Máme klidně i přes 
sto přestupků denně. To je hlavní důvod, 
proč jsme začali řešit dopravní situaci ve 
městě. Bezpečnost,“ uvedla starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

„Vytipovali jsme místa, kde dochází 
nejčastěji k porušování dopravních předpisů, 
zejména rychlosti vozidel. Zhruba po tři čtvrtě 
roce práce jsme se dostali k alarmujícím 
číslům. Vozidla nám ve městě jezdí nezřídka 
sto kilometrovou rychlostí. Spojili jsme 
se proto s odborníky, kteří nám pomohli 
vytipovat místa v ulici Brněnská, Bratislavská 
a Nádražní. Ta jsme po konzultaci s policií 
a výrobci radarů osadili nejmodernějšími 
radary dostupnými na českém trhu. Pracují 
v automatickém režimu, jsou schopny 

rozeznávat osobní, nákladní vozidla 
i motocykly, obsluha je jednoduchá. Máme tři 
měřící místa a jeden radar, který budeme dle 
potřeby přemisťovat,“ doplnil Robert Novák 
z Krizového řízení města Hustopeče. 

Měřící zařízení jsou umístěna vždy na okraji 
města. Jedno se nachází v ulici Nádražní 
u sídla Městských služeb směrem na Šakvice. 
O nainstalování radaru právě na tohle místo 
rozhodlo několik faktorů - nedaleko kříží 
silnici cyklostezka, hned vedle zařízení se 
nachází vjezd do sběrného dvora, vjezd 
na čerpací stanici a ještě navíc křižovatka 
směřující na ulici Svatopluka Čecha. 

„Konkrétně na tomto místě se konalo 
čtrnáct dní kontrolní měření, kde denně bylo 
zhruba sto dvacet přestupků a auta nezřídka 
jela nad sto kilometrů v hodině,“ informoval 
radní pro oblast dopravy Richard Homola. 

Další radar se nachází v Brněnské ulici, 
u hlavního tahu směrem na Brno, poslední 
pak na Bratislavské ulici u silnice mířící na 
Břeclav. „Na Bratislavské ulici jezdí nákladní 
vozidla rychlostí až osmdesát kilometrů 
v hodině, což při výjezdu z areálů fi rem jsou 
alarmující čísla. Nákladní vozidlo se navíc 
velmi těžko zastavuje,“ přiblížil situaci Novák. 

Vedení města zdůrazňuje, že instalace 
měřících zařízení nemá být způsobem, jak 
dostat z lidí peníze do městské kasy. Radary 
mají hlavně zvýšit bezpečnost. 

„Aby si piráti silnic opravdu uvědomili, že 
tady máme nějaké zákony, že tady máme 
dopravní předpisy, které se musí dodržovat. 
Obzvlášť ve městě, kde jsou přechody 
pro chodce, kde se pohybují lidé,“ sdělila 
starostka města. 

V očekávání nárůstu přestupků přibyla na 
odboru dopravy městského úřadu také jedna 
pracovnice.

 
Smetanovou už jen ven z náměstí

Další velkou novinkou na silnicích 
v Hustopečích je obměna dopravních značek. 
Stávající už neodpovídají normám, chybí 
jim například refl exní značení a zastaralé je 
i jejich usazení. 

„Začínáme středem města. Nové dopravní 
značení bude nejprve umístěno kolem 
Dukelského náměstí a bude se pokračovat 
do dalších ulic ve městě,“ informovala 
Potměšilová. 

Současně s výměnou značek se 
dočkala velkých změn ulice Smetanova. 
Z obousměrného provozu se stala v půli srpna 
jednosměrka. Ulice totiž není dostatečně 
široká. Zůstat mohla buď parkovací stání, 
nebo provoz ve dvou pruzích. 

„Jednosměrka vede směrem z náměstí 
ven do ulice Herbenova. Smetanova ulice je 
úzká, pro dvousměrný provoz nebezpečná. 
Nyní je tedy jednosměrná a mohou na ní stát 
auta občanů a dalších návštěvníků města,“ 
doplnila starostka. 

„Vozidla mohou stát nově po pravé straně, 
díky uvolněným vjezdům tak vzniklo dalších 
pět parkovacích míst navíc. Smetanovu 
ulici bylo nutné takto změnit ze zákona. 
Obousměrný provoz tak, jak tam fungoval, 
nebyl dle zákona v pořádku,“ zdůraznil 
Homola. 

A připravit se na změny budou muset 
řidiči i v ulici Na Hradbách. Vznikne v ní 
zóna se sníženou rychlostí 30 km/h a se 
zákazem vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny. 
Přesto mají majitelé a obyvatelé tamějších 
domů obavy, že jednosměrka ve Smetanově 
ulici zvýší provoz Na Hradbách. Bojí se, že si 
úzkou vinařskou uličkou budou zkracovat 
cestu řidiči, kteří se budou chtít vyhnout 
semaforům. 

„Nemyslíme si, že to bude tak razantní. 
Objezdem přes Hradby si lidé zas až tak 
nepomůžou, protože ulice Mrštíkova je také 
jednosměrná, museli by jet až kolem pošty, 
což si myslím, že už je výhodnější projet přes 
semafory. Nicméně jsme na to připraveni. 
Dopředu ale žádná opatření dělat nebudeme, 
protože do teď nevíme, jaké navýšení dopravy 
tam bude a jestli bude vůbec nějaké,“ uzavřel 
Homola. 

-jal-

Novinky na silnicích: radar a jednosměrka v ulici Smetanova
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Radary hlídají v ulici Brněnská, 
Bratislavská a Nádražní.

Jiráskovu, Kollárovu a Havlíčkovu ulici 
obsadili dělníci. Opravují chodníky. I tady už 
budou bez bariér. Klasickou starou dlažbu 
30 na 30 cm nahradí dlažba zámková, tak 
aby se na chodnících mohli bezpečně 
pohybovat vozíčkáři, maminky s kočárky 
nebo slabozrací. 

„Je to druhá etapa bezbariérové trasy. 
Navazuje na etapu, která byla zrealizována 
na konci roku 2013 a propojovala autobusové 

nádraží s nemocnicí. Druhá etapa propojí 
chodníky od Hotelu Centro směrem na 
hřbitov,“ informoval místostarosta města 
Bořivoj Švásta. 

Na trase přibydou i dva nové přechody. Na 
ulici Šafaříkova a Nerudova. 

Kompletně hotovo by mělo být do konce 
září. Opravy fi nancuje z 85 % Státní fond 
dopravní infrastruktury. „Částku 1 300 tisíc 
hradí stát, zbytek do 1 800 tisíc musí doplatit 

město,“ uvedl Švásta. 
Místostarosta věří, že vybudování této 

bezbariérové trasy není rozhodně poslední. 
Nové chodníky by si podle něj zasloužila 
například i ulice Nádražní, od autobusového 
nádraží směrem ke katastrálnímu 
a fi nančnímu úřadu. „Tato akce se připravuje. 
Pevně doufáme, že k realizaci dojde v roce 
2016,“ uzavřel místostarosta Hustopečí. 

-jal-

Chodníky bez bariér vznikají od hotelu po hřbitov
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Čtveřice porotců 30. července navštívila 
dopravní hřiště v Lipové ulici. Pracovníci 
Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče 
totiž nové hřiště přihlásili do soutěže Cesty 
městy, kterou pořádá Nadace Partnerství. 

„Hodnotíme, jak projekt zvýší bezpečnost 
v dopravě, jak obohacuje veřejný prostor, 
ale například také jeho estetické a technické 
provedení nebo přístup pro hendikepované,“ 
informoval projektový manažer Nadace 
Partnerství Petr Šmíd. 

„Hřiště jsme do soutěže Cesty městy 
přihlásili proto, že si myslíme, že jeho stavba 
je smysluplná, plní svůj účel a byla by škoda 
projekt nezveřejnit. Chceme tak podpořit 
povedenou věc. Podpořit tím dopravní 

výuku, která teď, když je hřiště nové, funguje 
skvěle. Ale byli bychom neradi, kdyby se na 
ni za pár let zase zapomnělo,“ uvedla Hana 
Řeháková z Odboru dopravy MěÚ Hustopeče. 

Hustopečské dopravní hřiště soutěží 
v kategorii „Měkká opatření“. Do této 
kategorie bylo možné přihlásit kampaně 
zaměřené na vzdělávání, informovanost 
a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility 
nebo aktivity podporující zkvalitnění 
komunikace s veřejností. Dopravní hřiště 
v Lipové ulici má v této kategorii čtyři 
konkurenty. 

Celkem se letos do soutěže přihlásilo třicet 
projektů. Odborná porota na konci července 
hodnotila i cyklostezku Cukrovar v Břeclavi, 

úpravu křižovatky v Třebíči, parkoviště 
v Blansku a rekreační areál v Moravské 
Třebové. 

Vítěz letošního ročníku soutěže bude 
slavnostně vyhlášen ve čtvrtek 17. září 2015 
v Čelákovicích u příležitosti Evropského 
týdne mobility.

V průběhu 14 let soutěže se přihlásilo 
okolo 360 dopravních řešení. Oceněno bylo 
83 projektů, mezi které Nadace Partnerství 
rozdělila fi nanční odměny v hodnotě přes 
3,43 miliony korun.

Více o přihlášených projektech se můžete 
dozvědět na www.nadacepartnerstvi.cz.

-jal-

Odborná komise hodnotila dopravní hřiště. Přihlásilo se do soutěže

Let z Vídně do Zambie, poté desetihodinová 
cesta mnohdy po silnicích z udusané hlíny 
z hlavního města Lusaka do města Chipata 
a pak už jen práce, práce a práce. Každý 
den kromě neděle od 7 ráno do 6 večer. Jan 
Gavlík, Miroslav Makovička, Stašek Boček 
a hustopečský pastor Apoštolské církve Karel 
Fridrich strávili tři týdny od 19. července 
v africké Zambii. Stavěli takzvané GO 
Centrum.

„Centra slouží místním církvím, ale také 
organizacím, které se zabývají vzděláním 
nebo prevencí nemoci AIDS a HIV,“ vysvětlil 
vedoucí výpravy, pastor Apoštolské církve 
Hustopeče Karel Fridrich. 

Původní plán byl rozestavět tři centra 
a pracovat tak na dvou až třech místech. Kvůli 
velkým vzdálenostem se však tento nápad 
ukázal jako nereálný. Po celou dobu mise tak 
dobrovolníci zůstali pohromadě na jednom 
místě a postavili jednu budovu od základů až 
po střechu. 

„Afrika nemá pevné plány. Odjížděli 
jsme s tím, že jsme ani přesně nevěděli, co 
budeme dělat a jak to všechno bude,“ popsal 
s úsměvem Fridrich. 

Střet dvou odlišných kultur s odlišnými 
zvyklostmi se projevil i při práci na stavbě. 
Dobrovolníkům pomáhali místní vězni, na 
které dohlížel strážný se samopalem v ruce. 
Vězni neuměli pořádně anglicky, ale hlavně 
při práci se v Africe nikam nespěchá.

„Záleželo i na dozorci, jak je popoháněl. 
Byli dozorci, kteří nechali vězně, ať si dělají, 
co chtějí. Pak byli jiní, kteří nám vycházeli 
vstříc, a když jsme řekli, že potřebujeme, aby 
se práce zrychlila, tak vězně přitlačil, aby 
lépe pracovali,“ vrátil se ve vzpomínkách do 
Zambie vedoucí výpravy. 

Stejně jako čas nehrála žádnou roli ani 
přesnost. „Jde jim hlavně o přátelství, 
o vztahy. Ne vždy chápali naši tvrdohlavost, 
když jsme chtěli, aby zeď byla rovná. Na druhé 
straně byli rádi, že jsme jim pomohli. Říkali, 
že jsme udělali práci, která by jim trvala pět 
let. Jejich přístup je, že to nespěchá, že to má 
čas, že na tom nezáleží,“ vysvětlil Fridrich.

„Když jsme třeba potřebovali hoblované 
desky na stahování betonu, netušili, proč 
musí být rovné. Vzali nás na místo, kde bylo 
spoustu dřeva, a když to zjednoduším, řekli, 
ukažte si na nějaký strom, který chcete, a my 

vám to z toho uděláme. Ukázal jsem tedy 
na nějakou fošnu, kterou pak převezli asi 
2 kilometry na kole do takové dílny z vlnitého 
plechu, kde byla hoblovka a pila. A tam 
jsem si tu desku radši vyrobil sám,“ vyprávěl 
Fridrich. 

V Africe měli dobrovolníci paradoxně lepší 
teploty na práci, než které panovaly v té době 
u nás. Příjemných 25 stupňů. Nocleh měli 
zajištěný v jednoduché, ale čisté ubytovně 
v centru města. Do ní se však ze stavby vraceli 
většinou až po setmění. Volno měli v neděli. 
Navštívili tak třeba místní osady, kde se 
ještě žije původním způsobem života, nebo 
obdivovali nádhernou okolní přírodu.

„Život tam je úplně jiný. Třeba vnímání 
toho, co je slušné a co ne. Odhalit u žen 
nohy je velmi neslušná věc. Zlobí se, když 
tam chodí bělošky v kraťasech. Je neslušné, 
aby žena nesla něco v rukou, musí to nést na 
hlavě. Protože bicepsy jsou jen pro chlapy. 
Z čeho jsme ale byli nadšení, tak to jsou 
účesy. Ženy tam mají tisíce různých typů 
účesů,“ vzpomínal vedoucí výpravy. 

Do Afriky vyrazil Karel Fridrich s přáteli 
přes Nadační fond Nehemia, který zajišťuje 
humanitární pomoc. Na místě působí 
misionář Helmut Reutter, který má na starosti 
právě výstavbu Go Center. 

Pro Karla Fridricha to byl druhý africký 
výjezd, vloni byl pomáhat stavět školu 
v Tanzanii, za sebou už má ale spoustu 
dalších zahraničních i místních misí. 

„Jsem nadšený, že můžeme nabídnout 
něco, co umíme a za co jsou jiní vděční. 
Opravdu je to pomocí. A pro nás je to určitým 
způsobem i dovolená. Poznávání nových 
krajů. Člověk porovnává a přemýšlí o svém 
životě, o potřebách druhých. Myslím, že je to 
opravdu obohacující,“ uzavřel pastor.

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 318, 

premiéru měl v pátek 28. srpna 2015. 
Více fotografi í na www.hustopece-city.cz. 

-jal-

Dobrovolníci stavěli v Zambii. Přesnost ani čas tam nehraje roli, říkají
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Zleva: Jan Gavlík, Karel Fridrich, Stašek Boček a Miroslav Makovička.
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Cvičení na bradlech, hrazdě, ribstolech 
nebo na kruzích a to na čerstvém 
vzduchu. To bude v Hustopečích možné na 
takzvaném workoutovém hřišti. Za jeho 
vybudování bojuje radní Richard Homola 
spolu se stovkami facebookových fanoušků. 
Facebookové stránky ukázaly, že zájem 
o venkovní posilování v Hustopečích je. 

Dostal dobrý nápad, oběhal pár lidí a za 
tři měsíce bylo rozhodnuto – v Hustopečích 
vyroste takzvané street workoutové hřiště. 
Díky aktivitě radního Richarda Homoly. 
Venkovní posilovna by mohla stát příští rok 
na jaře. Vznikne na nevyužívaném betonovém 
prostranství před krytým bazénem. 

„S touto myšlenkou si pohrávám už dlouho. 
Akorát v předchozích letech jsem neměl 
prakticky žádnou možnost, jak ji zrealizovat. 
Workoutová hřiště jsem viděl v okolních 
obcích i na internetu,“ sdělil Homola. 

Street workoutové hřiště je vlastně 
venkovní posilovna. Jsou na něm i podobné 
cvičební prvky. Na všech se však cvičí pouze 
s vlastní tělesnou vahou. Na hřišti by tak 
měla být k dispozici bradla, hrazda, žebřík 
na ručkování, lavice na posilování, sestava 
s kruhy nebo ribstole. Nejsložitější bylo podle 
Homoly najít pro hřiště vhodné místo. 

„Většinou tato hřiště vznikají na sídlištích. 
Vzhledem k tomu, že máme sídliště po 
revitalizacích, jsou tam vysázené stromy, 
vybudovaná hřiště pro malé děti, možností už 
tam moc není. Na druhou stranu, do obytné 
zóny jsme venkovní posilovnu ani nechtěli 
moc dávat kvůli hlučnosti,“ vysvětlil Homola. 

Radní se tak nakonec shodli na 
nevyužívaném place v areálu Sportovního 
zařízení města. Na betonovou plochu 14 x 14 
metrů se položí dopadová guma a vhodný 
podklad pro venkovní posilovnu bude 
hotový. Místo je vhodné i proto, že se areál 
na noc zamyká. Zabrání se tak případnému 

vandalismu. 
„Jako dítě si pamatuji, že jsme tady s rodiči 

hrávali minigolf. Pak tady dlouhou dobu nic 
nebylo, potom se tady objevilo kluziště, které 
poslední dobou už nebylo moc využívané. 
Vznikl nám tady tak volný betonový prostor,“ 
informoval radní. 

Venkovní posilovna by na něm mohla 
vyrůst už letos na podzim. Pravděpodobnější 
a vhodnější varianta je však podle Homoly 
až jaro příštího roku. Přes zimu by se hřiště 
podle něj stejně moc nevyužívalo a nechtěl 
by nic zbytečně uspěchat. 

„V současné době oslovujeme různé fi rmy, 
které si výstavbou workoutových hřišť 
zabývají. Je to ve fázi, kdy vymýšlíme hřiště 
na míru. Vybíráme vhodné cvičební prvky, 
oslovujeme fi rmy s jejich nabídkami. Na 
radnici zjišťujeme možné dotace,“ přiblížil 
současnou situaci Homola. 

Na projekt se mohou získat dotace až 70 
procent. Hrubý odhad celkové ceny hřiště 
je asi 200 tisíc korun. Aktuální informace 
mohou zájemci sledovat na facebookových 
stránkách Workout Hustopeče. Založil je 
Richard Homola, aby zjistil, zda je o hřiště 
mezi lidmi zájem.

„Nechtěl jsem postavit něco, co nikdo 
nebude využívat. Vznikly tedy facebookové 
stránky. A je na ně větší ohlas, než jsem čekal. 
Lidé nabízejí pomoc, sami vybírají, co by na 
hřišti chtěli a co ne, radí a pomáhají. Během 
tří týdnů mají stránky asi 300 uživatelů a číslo 
stále roste. Myslím si, že zájem tady opravdu 
je,“ neskrýval radost radní. 

Pokud o venkovní posilovnu bude opravdu 
zájem i v praxi, plánuje Richard Homola, že 
by v budoucnu mohly přibýt další cvičební 
prvky i na okolním trávníku.                            -jal- 

Na betonu před krytým bazénem vyroste venkovní posilovna
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Hřiště vznikne na nevyužívané ploše před 
krytým bazénem.
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 Jedna z prvních vizualizací hřiště. 

Kam s nepoužívaným oblečením, obuví či 
hračkami? Do pytle a před dům. Pracovníci 
neziskové organizace Aided spolu se 
starostkou a místostarostou města usnadnili 
obyvatelům Hustopečí úklid ve skříních. Ve 
čtvrtek 2. července se konal mobilní sběr 
ošacení. Výsledek? Téměř dvě tuny textilu. 

„Jsem mile překvapená. Pytlů bylo 
opravdu hodně,“ pochvalovala si starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. „Je 
to vynikající služba pro lidi. Textil je těžký, 
a pokud se s ním někdo nemusí vláčet ke 
kontejnerům, je to velká pomoc,“ dodal 
místostarosta Bořivoj Švásta.  

„Fungujeme už dva roky. V Hustopečích 
děláme jedenáctý mobilní sběr. Děkujeme 

občanům, že se do něj v hojném množství 
zapojují,“ uvedl předseda sdružení Aided Petr 
Chlumecký. 

Nasbírané věci pracovníci společnosti Aided 
přeberou, pak putují do pohotovostního 
depozitu v Břeclavi. „Dnes jsou utečenecké 
vlny a nevíme, kdy nasbíraný textil budeme 
potřebovat,“ vysvětlila Jana Vlková 
z organizace Aided. 
Část textilu se také přímo přerozděluje 

útulkům pro psy, lidem bez domova 
a v současnosti se nasbíraný materiál posílá 
prostřednictvím Červeného kříže a Diecézní 
charity i na Ukrajinu. 

O mobilním sběru se lidé vždy dozvědí 
prostřednictvím letáků ve schránkách, pak 

už stačí jen nepotřebné věci zabalit do pytle 
a postavit před dům.

„Hodně starších občanů není schopno 
donést dvacetikilový pytel do dvě stě metrů 
vzdáleného kontejneru. Proto domy takhle 
objíždíme,“ vysvětlil Chlumecký. 

Kromě mobilního sběru provozuje 
společnost v Hustopečích i sedm kontejnerů 
– v ulici Údolní, U Větrolamu, Tábory, v ulici 
Tyršova u sportovní haly, Školní na parkovišti, 
Komenského u hřiště a Svatopluka Čecha 
u sídliště. Kontejnery jsou ve městě asi 
od půlky června. Za první týden se v nich 
podařilo vybrat 650 kilo textilu, za druhý 
týden pak dalších 500 kilo. 

–jal-

Při mobilním sběru ošacení se vybraly tuny textilu
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V pátek odpoledne 24. července se 
skupina asi třiceti dobrovolníků z fi rmy 
Norma Czech, s.r.o. rozhodla zkrášlit 
kousek přírody v našem městě. Menší 
část jich shrabala posečenou trávu podél 
přístupového chodníku k areálu společnosti, 
většina se jich pustila do úklidu v okolí 
tůní mezi hustopečskými rybníky. Opět 
shrabali posečenou trávu, kterou naložili na 
připravené kontejnery, a vysbírali odpadky. 
Obdobné akce proběhly současně i v několika 
dalších zemích, ve kterých má společnost své 

zastoupení. Letos byl tzv. Help day zaměřen 
hlavně na pomoc související s vodou. Práce 
byla v horkém počasí skutečně náročná 
a doufáme, že brigádníky neodradila od 
záměru pomáhat při zlepšování životního 
prostředí i v následujících letech.

Posečený trávník u tůní nejen zkrášlí 
místo pro všechny návštěvníky, ale zlepší 
i prostředí pro řadu živočichů, kteří obývají 
krátkostébelné porosty. V minulosti to byly 
hlavně pastviny a pravidelně sečené louky, 
které v dnešní krajině velmi chybí. Takové 

prostředí vyhledávají například ještěrky 
nebo i užovky obojkové. Nízký travní porost 
je vhodný i pro malé žabky při jejich migraci 
do okolí. Mnoha živočichům se na trávníku 
lépe loví potrava nebo se na otevřené ploše 
cítí bezpečněji při pití a koupání. Údržba 
travnaté plochy u tůní tak přispěla k většímu 
počtu druhů živočichů v jejich okolí.

Petr Berka, 
Městský úřad Hustopeče, 
odbor životního prostředí

Zaměstnanci hustopečské fi rmy pomáhali s úpravou zeleně

V Městské knihovně Hustopeče proběhla 
v týdnu od 27. do 31. 7. revize knihovního 
fondu, kterou je ze zákona knihovna povinna 
provádět vždy jednou za pět let. Jde vskutku o 
mravenčí práci, i když oproti revizi prováděné 
za „bezpočítačové éry“ je to „brnkačka“. 
Každou knihu z více než 30 000 svazků, které 
knihovna čítá, je třeba přejet scannerem. 
Naštěstí letošní horké léto zrovna v době 

revize trochu povolilo, takže nám šla práce 
pěkně od ruky. I když po čtyřech dnech jsme 
měli v uších pěkně „napípáno“. 

A jaký je výsledek revize? Ztraceno je pouze 
okolo 40 knih, což je za dobu pěti let výsledek 
více než uspokojivý.  Nejvíce nás mrzí ztráta 
pěti turistických průvodců, kterými jsme 
knižní fond doplnili teprve nedávno. Zřejmě 
se někdo potřeboval připravit na cestu kolem 

světa. 
Příliš horké léto celkem přálo letošní 

prázdninové návštěvnosti knihovny, jelikož 
při teplotách nad 30 stupňů Celsia se toho 
moc dělat nedá. Je tedy příjemné sedět ve 
stínu s dobrou knihou. Těch pro vás máme 
širokou nabídku, která se stále rozrůstá a je 
pro vás připravena i na dlouhé zimní večery. 
Přijďte si vybrat!                            Vaše knihovnice 

Revize knihovního fondu. Za pět let se ztratilo 40 knih

Jihomoravský kraj v současné 
chvíli připravuje v rámci Operačního 
programu Životního prostředí projekt 
na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem 
bude snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Jihomoravském kraji 
prostřednictvím výměny stávajících kotlů 
na pevná paliva za nové moderní zdroje 
vytápění – kotle na pevná paliva, plynové 
kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Výše dotace se bude pohybovat od 70-80 

% dle typu pořizovaného zdroje a dle místa 
realizace. 

Jihomoravský kraj předpokládá 
vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na 
pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na 
přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná 
alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 
mil. Kč.

Podrobnější informace naleznete také 
na webových stránkách Jihomoravského 
kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Je zde 

zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.
Případné dotazy prosím zasílejte na 

pracovníky odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
Ing. Jiří Michna
Michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Jana Skácelová
skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz.

Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionální 
rozvoje Jihomoravského kraje

Zažádejte o kotlíkovou dotaci. První výzva na přelomu roku

Vypadá jako obyčejný zákazník, ve 
skutečnosti však hodnotí každé slovo 
pracovnic i vzhled samotného Turistického 
informačního centra. Anonymní hodnocení 
služeb, takzvaný mystery shopping se 
koná každé léto. Letos v něm hustopečské 
Turistické informační centrum uspělo na 
výbornou. Získalo sto bodů ze sta možných. 

„Hodnotí se interiér infocentra, co všechno 

máme v nabídce, propagační materiály. 
Co se týče pracovnic, tak se hodnotí vizáž, 
komunikace nebo přístup, jestli byly 
příjemné či nikoliv,“ vysvětlila referentka 
Turistického informačního centra Hustopeče 
Jana Myšková. 

Hodnotitel se zaměřuje i na polohu 
infocentra nebo na vzhled jeho okolí, jestli je 
čisté a upravené. Mystery shopping se letos 

v Hustopečích konal 6. července. Dopředu 
o něm pracovnice centra nikdy neví, mění se 
i hodnotitelé, aby je nebylo možné poznat. 

„Mystery shopping se koná v rámci Asociace 
turistických center. Většinou se dělá v létě, 
kdy je hlavní turistická sezóna,“ uzavřela 
Myšková. 

-jal- 

Infocentrum uspělo v mystery shoppingu. Je stoprocentní

Už popáté pomáhali dobrovolníci ze sboru 
Apoštolské církve v Penzionu pro důchodce 
s výmalbou bytů. Letos se o vymalování 
s kompletním servisem – to znamená 

s vystěhováním nábytku, vymalováním, 
úklidem a následným nastěhováním – 
přihlásili čtyři obyvatelé bytů. Práci zvládli 
dobrovolníci během jediného dne na začátku 

prázdnin 7. července. Pomoc nabízejí zdarma. 
Dobrovolníci jsou většinou z řad studentů. 
Přidanou hodnotou akce je tak propojování 
generací.                                                                    –jal- 

Dobrovolníci malovali v Penzionu pro důchodce
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Od 1. července stojí v čele organizační 
složky Marketing a kultura a v čele Centra 
volného času noví vedoucí. Jana Hrádková 
a Petr Fridrich se představují. 

Hrádková řídí Marketing a kulturu
Po Dagmar Sedláčkové přebrala otěže 

odboru Marketing a kultura města Hustopeče 
Jana Hrádková. Nová vedoucí usedla do 
čela organizační složky 1. července 2015. Do 
práce nastoupila s mottem: „Zachovat 
to, co funguje. Změnit, inovovat to, co 
nefunguje.“ Jejím vystudovaným oborem 
je ekonomie, dříve pracovala na pozicích 
projektové či fi nanční manažerky. 

„Získala jsem zkušenosti s přípravou 
a tvorbou rozpočtů, koordinací 
projektových týmů, s orientací v účetních 
výkazech a rovněž měla moje práce 
blízko k marketingu a propagaci, 
protože řada projektů byla zaměřena 
na podporu turistického ruchu, na 
tvorbu propagačních materiálů, na 
podporu kulturních akcí. V pozici vedoucí 
Marketingu a kultury města Hustopeče 
bych ráda skloubila své ekonomické 
zkušenosti a znalosti, míru kreativity a to, že 
ráda navštěvuji kulturní akce. Doufám, že to 
bude přínosem jak pro mě, tak pro město,“ 
představila se Hrádková. 

Ihned po nástupu do nové funkce 
musela začít fungovat naplno. Řešila 
například personální změny v Turistickém 
a informačním centru, divadelní festival Pod 
širým nebem nebo Národní soutěž vín. Na 
větší změny nebo inovace zatím podle ní 
nebyl čas.

„Chtěla bych systematicky propagovat 
město, podporovat kulturní akce, které jsou 

tu již tradiční, vytvářet prostor pro vznik 
kulturních akcí nových. Chtěla bych, aby 
Hustopeče byly zajímavé pro turisty, abychom 
jim měli co nabídnout. Stejně tak ale budu 
usilovat o to, aby kulturní dění přispívalo ke 
spokojenému životu místních obyvatel. Aby 
Hustopečští rádi chodili na kulturní akce, aby 
byli pyšní na to, co se tady děje, aby se rádi 
na kulturních akcích podíleli,“ uzavřela nová 
vedoucí Marketingu a kultury. 

Na Pavučině vystřídal Švástu Fridrich
Nové vedení má od začátku července také 

Centrum volného času. Na místo nynějšího 
místostarosty Bořivoje Švásty nastoupil Petr 
Fridrich. V Centru volného času působil jako 
pedagog od září 2014, po zvolení Bořivoje 
Švásty do čela města ho Petr Fridrich 
zastupoval, v červnu vyhrál výběrové řízení 
a stal se ředitelem. Uchytil se v oboru, 
vystudovanou má totiž přímo rekreologii, 
obor zabývající se trávením volného času. 

„Do výběrového řízení jsem se přihlásil 
především proto, že mě tato práce zajímá, 
baví a věřím, že je potřeba tyto činnosti dále 

rozvíjet,“ uvedl Fridrich. 
S drobnými změnami začal už z pozice 

zástupce Bořivoje Švásty. V prosinci se na 
Pavučině nově vymalovalo a z hygienických 
důvodů, aby děti dobře viděly na práci, se 
vyměnilo osvětlení. S rekonstrukcí domu dětí 
a mládeže by chtěl nový ředitel pokračovat 
i nadále. 

„Co se týká technického stavu, určitě by 
Pavučina potřebovala podpořit. Objekt je 

starý již několik desítek let. Doufáme, 
že se nám podaří získat fi nanční 
prostředky na možné úpravy. Chceme 
vytvořit zázemí pro účastníky zájmového 
vzdělávání tak, aby se jim u nás líbilo 
a aby u nás mohli bezpečně tvořit,“ svěřil 
své plány do budoucna ředitel Centra 
volného času. 

Fridrichovým dalším cílem je například 
zvýšit nabídku netradičních aktivit, 
nabídnout nové zájmové činnosti 
reagující na současné trendy. Nově 
se také bude dát do kroužků přihlásit 
elektronicky. 

„Připravujeme elektronické přihlášky, 
aby se mohli zájemci hlásit do kroužků na rok 
2015 z pohodlí domova,“ prozradil blížící se 
novinku Fridrich. 

Pod Centrum volného času však nepatří 
jen Pavučina, ale i M-klub nebo Centrum 
celoživotního vzdělávání s knihovnou. 

„Doufáme, že se M-klub znovu rozjede. 
Odpovědný za klub bude Ondřej Čukan. 
Těším se, že pod jeho vedením bude M-klub 
vzkvétat. Doufám, že program, který Ondřej 
nastaví, děti a mládež přitáhne,“ řekl Fridrich. 

V knihovně se žádné větší změny neplánují. 
-jal- 

Nové vedoucí má Marketing a kultura i Centrum volného času

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 18.50 
hodin dne 23.7.2015 do 12.23 hodin dne 
24.7.2015 v obci Hustopeče ve Stodolní 
ulici před rodinným domem č. 1 z parkovací 

plochy odcizil vozidlo Škoda Octavia 
včetně uložených věcí – fotoaparátu Canon, 
objektivu, SD karty a fi nanční hotovosti 900,- 
Kč. Způsobil škodu v celkové výši 224 462,- 
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. 

POLICIE ČR HLEDÁ NOVÉ POSILY DO SVÉHO TÝMU
Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/a ke svému okolí? Nehledej a přijď mezi nás!

Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/a s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?

NEVÁHEJ!
Nabízíme stabilní fi nanční ohodnocení, kariérní růst, 6 týdnů dovolené, 

příspěvky na dovolenou, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod.

Více informací sdělí odbor personální, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, Národních hrdinů 15, 
personalistka Ing. Mgr. Marcela Sakáčová, tel.: 974 633 400, 725 687 624, e-mail: marcela.sakacova@pcr.cz.

Policie ČR bude do služebního poměru v celé ČR přijímat kolem pěti tisíc nových policistů a policistek.
V průběhu přijímacího řízení musí uchazeč splnit podmínky fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti, po přijetí do služebního poměru 

je každý nově přijatý policista vyslán ke studiu jednoroční základní odborné přípravy, která novým policistům poskytuje teoretické i 
praktické vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon policejních činností.

foto: archiv Htv
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V loňském roce byl zadní rybník 
jedno z mých nejoblíbenějších míst pro 
fotografování a pozorování života kolem 
něj. Vodila jsem tam své fotopřátele, kteří 
se doslova vyžili při fotografování. Zažili 
jsme tam plno krásných chvil a pořídili 
mnoho skvělých záběrů vážek, šídel, motýlů, 
kachních rodinek a jiných živočichů. Všichni 
mi tento kousek „ráje“ zvláště pro fotografy 
záviděli a já byla pyšná, že se zde takové 
místo nachází. Jednoho dne mne však čekalo 
nemilé překvapení. Po rákosí a rostlinách 
plných života zbyly jen hromady vyhrnuté 
nejspíše buldozerem na krajích. Ani v rybníku 
samotném nebyl žádný porost. Smutně jsem 
hleděla na prázdnou vodní hladinu i břeh 
kolem. Nevím, jak dalece byla tato „úprava“ 
nutná, ale první moje myšlenka byla na to, 
kde se vylíhnou nové vážky, šídla, kde budou 
hnízdit ptáci, kde se budou prohánět kachny 
s mladými, které zmizely vždy velmi rychle 

v porostu rybníku. Byl to pro mne docela šok, 
ale utěšovala jsem se, že do příští sezóny opět 
rybník obroste. Ve skrytu duše jsem se těšila 
na nové spousty šidélek, vážek, motýlků. 
Na rodinky kachen, které v porostu rybníku 
měly skvělé útočiště. Že zde bude opět ten 
malý “ráj“ pro spoustu živočichů. Bohužel 
jsem se mýlila. Rybník byl plný pouze řas, 
jediné, co jsem měla příležitost nafotit, 
byly žáby a lyska. Zahlédla jsem i dvě vážky 
a jednu vyfotila. Viděla jsem nějakou potápku 
a pár divokých kachen, které se držely na 
konci rybníku, kde zůstal okraj ke stromům 
zarostlý. Ale ta hejna létajících a pářících se 
šidélek a vážek, stejně jako kachní rodinky, či 
ptáci, zalétající do hustého porostu v rybníce 
jsou ty tam. Nejsem odborník na vývoj 
vážek a šidélek, ale domnívám se, že zřejmě 
s likvidací porostu přišly vniveč nakladená 
vajíčka. Škoda. 

Hana Stoklásková 

Hustopečský zadní rybník

Odbor životního prostředí hustopečského 
městského úřadu byl požádán o reakci 
na příspěvek paní Hany Stokláskové. 
Podle našich poznatků je změna prostředí 
Zadního rybníka způsobena dvěma hlavními 
příčinami:

1) V rybníce se po vydatných deštích na 
podzim minulého roku zvětšil objem zadržené 
vody. Tím se zvýšila hloubka vodního sloupce 
a došlo ke změně mokřadního biotopu 
(přechod mezi suchozemským a vodním 
ekosystémem) na biotop vodní (rybniční). 
Kvůli tomu zanikly podmínky pro existenci 
některých druhů rostlin, které jsou schopny 
růst ze dna jen do určité hloubky vody.

2) Dalším důvodem je vysazení rybí obsádky. 
Ryby některé živočichy nebo jejich vývojová 
stadia loví, jiným druhům živočichů jsou 
významnou potravní konkurencí. Býložravé 
druhy ryb (především amur) vodní vegetaci 
přímo konzumují. Další rostliny „vyryjí“ 

ze dna při hledání potravy ryby živící se 
organismy žijícími na dně. Přitom současně 
kalí vodu, což nejen ztěžuje hledání potravy 
živočichům řídícím se při lovu pod hladinou 
zrakem, ale nedostatek světla omezuje i růst 
ponořených rostlin.

O původu hromad na břehu rybníka nám 
není nic známo. Pravděpodobně se jednalo 
o vegetaci narostlou na dně rybníka, kterou 
před napuštěním vysekli členové místní 
rybářské organizace, aby zabránili rozkladu 
rostlin po jejich úhynu v důsledku napuštění. 

Při rozkladu organických zbytků dochází 
k odčerpávání kyslíku rozpuštěného ve vodě 
a jeho nedostatek by mohl způsobit úhyn 
rybí obsádky.

Dodáváme, že jako trvalý mokřadní biotop 
byla v okolí hustopečských rybníků vytvořena 
soustava tůní, které by měly být vhodným 
prostředím i pro většinu druhů vážek.

Petr Berka
Městský úřad Hustopeče,
odbor životního prostředí

Reakce na článek paní Stokláskové: Zadní rybník
fo
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Martina Markovičová

Michalovi

Usínám s měsíčkem v puse,
přitom si zpívám v kuse,
zpívám si u toho zvesela,

vyhrává k tomu tvá kapela.

Králík z rendlíku
Běta prala prádlo,
vyškvařila sádlo,

ušila si šatky,
přišli hosté z chatky.
Přinesli nám králíka,

jedli jsme ho z rendlíka.
A pili jsme saké,

zavítejte také.

Z REDAKČNÍ POŠTY
I maličkosti pomohou přírodě...

 Každé ráno venčím své jezevčíky, a když 
jdu kolem oploceného areálu pro skotačení 
psů v místním větrolamu, už tam pan Karel 
Urbánek bývá. Zpravidla odpočívá na lavičce, 
oddaný pes Denny vedle něj a se zájmem 
pozorují „cvrkot“ v kovové, obdélníkové 
nádržce s vodou. V ní se koupou, máčejí, 
dovádějí i napájejí všichni ptáčci zpěváčci, 
co jich v okolí je. Vodu jim denně v kanystru 
přináší z domu právě pan Urbánek, důchodce 
z nedalekého Sídliště U Větrolamu. Nemusí, 
ale s radostí to dělá. Odměnou je mu pak 
pohled na ptačí skotačení ve vodě, prý lepší, 
než celá naše slavná televize.

   Na naší zahrádce mám od jara pod 
meruňkou několik keramických misek 
s vodou. Zvláště letos, v době úmorných 
veder, se vyprazdňovaly velice rychle. Kromě 
vrabců tam létají stehlíci, zvonci, kosi, drozdi, 
brhlíci, pěnkavy, rehci zahradní, i nenasytné 
a hojné hrdličky zahradní. Ty nejsou naše 
původní, přišly k nám přes Balkán z Indie. 
V jedné keramické misce se pravidelně 
ochlazuje ve vodní lázni malá ropucha.

  V zimě se o všechny naše opeřence stará na 
stejném místě paní Štěpánka Šuterová, která 
zásobuje ptačí krmítko slunečnicí a semínky. 
Pracovníci z Technických služeb Hustopeče 

krmítko doplňují také, ale obětavá paní 
Šuterová denně. Přispívám natlučenými 
ořechy, pokud nějaké „kameňáky“ mám. 
Sýkorky si je pečlivě vyzobou. Jinak 
kupuji také slunečnici a sypu ji do krmítek 
zavěšených na větvích ovocných stromů. 
Říká se, že kde mají ptáci obživu v zimě, tam 
také sbírají na jaře škodlivý hmyz.

   Vím o spoustě dalších Hustopečáků, 
co jim osud našich ptáčků není lhostejný 
a celoročně o ně pečují. Je to moc dobře, 
protože k udržení zdravé přírody pomáhají 
právě takové maličkosti, a ne fotovoltaika či 
lány řepky.                                        Iva Štěpánková
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Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským krajem

Usnesení č. 24/VII/15: ZM schvaluje darovací smlou-
vu na nemovité věci mezi městem Hustopeče a 
Jihomoravským krajem ohledně nemovitostí v 
areálu Městské nemocnice Hustopeče. Darovací 
smlouva bude uzavřena s účinností ke dni právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru ne-
movitostí na základě této smlouvy. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/VII/15: ZM schvaluje darovací smlou-
vu na movité věci mezi městem Hustopeče a 
Jihomoravským krajem. Smlouva bude uzavřena 
s účinností ke dni právních účinků vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí na základě 
darovací smlouvy na nemovitosti v areálu Městské 
nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 26/VII/15: ZM schvaluje smlouvu o ně-
kterých podmínkách souvisejících s ukončením 
činnosti Městské nemocnice Hustopeče, příspěvko-
vé organizace. Smlouva bude uzavřena s účinností 
ke dni právních účinků vkladu vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí na základě darovací 
smlouvy na nemovitosti v areálu Městské nemoc-
nice Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče 
a Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 27/VII/15: ZM schvaluje dodatek č. 6 ke 
zřizovací listině organizační složky Správa a údržba 
budov města Hustopeče.

Usnesení č. 28/VII/15: ZM schvaluje ručitelské prohlá-
šení města Hustopeče vůči Všeobecné zdravotní 
pojišťovně ČR ohledně ručení za závazky Městské 
nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace ze 
smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb a 
o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Usnesení č. 32/VII/15: ZM schvaluje Podání žádosti 
o bezúplatný převod pozemků parcela číslo KN 
108/1, 108/10, 108/11, 108/16, 1257/37, 108/27, 
108/26, 108/25, 108/24, 108/23, 108/22, 108/21, 
108/20 a 908/1, 908/3, 909/4, 910, 944/2, 944/4, 
944/5, 944/6 vše v katastrálním území Hustopeče u 
Brna od Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 
449/3, Veveří, 60200 Brno na těchto pozemcích se 
nacházejí chodníky a veřejná zeleň.

Usnesení č. 33/VII/15: ZM schvaluje uzavření Smlouvy 
o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a 
bankou číslo RD/10983/15/LCD, na základě které 
je poskytnut ručitelský závazek poskytovateli jako 
ručení kontokorentního úvěru Městské nemocnici, 
a.s. ve výši 6 000 000 Kč. Poskytovatelem úvěru 
je Česká spořitelna, a.s. s  dobou splatnosti do 
08.06.2016.

Usnesení č. 34/VII/15: ZM schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku města Hustopeče č. 2/2015, k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívá-
ní zábavní pyrotechniky.

Usnesení z 18. schůze 
Rady města konané dne 23.06.2015

Usnesení č. 3/18/15: RM schválila Závěry znaleckého 
posudku znalce Ing. Pavla Vašíčka v oboru geodé-
zie včetně dodatku k určovací žalobě evidované 
u okresního soudu v Břeclavi pod č.j. sp. z. 10C 
213/2007. 

Usnesení č. 4/18/15: RM navrhuje Okresnímu soudu 
v Břeclavi účast znalce Ing. Pavla Vašíčka v oboru 
geodézie k určovací žalobě evidované u pod č.j. sp. 
z. 10C 213/2007. účast požadujeme k vysvětlení, 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení ze VII. schůze

 Zastupitelstva města Hustopeče
ze dne 18.06.2015 

Usnesení č. 1/VII/15: ZM schvaluje program dnešního 
zasedání, doplněný o body IV m), n), o), p), q)

Usnesení č. 7/VII/15: ZM schvaluje úpravu statutu 
Finančního výboru zastupitelstva tak, že se vy-
pouští bod III. /3) /i) ve znění „Dále se fi nanční 
výbor zaměřuje zejména na: provádění čtvrtletních 
inventarizací peněžních prostředků v hotovosti na 
pokladně města, u zálohových a příspěvkových or-
ganizacích města a u právnických osob založených 
městem“.

Usnesení č. 8/VII/15: ZM ukládá radě města, aby v sou-
vislosti s případným dalším vypsáním výběrového 
řízení na odprodej majetku města, bylo důsledně 
dbáno na stanovení takových podmínek, které 
budou zaručovat účast maximálně možného počtu 
uchazečů (např. stanovit přesné datum prohlídky 
majetku, atd.) s cílem dosáhnout nejvyšší možné 
ceny.

Usnesení č. 9/VII/15: ZM ukládá radě města, aby 
předložila fi nančnímu výboru zastupitelstva řád-
ně uzavřené fi nanční vyhodnocení „Májového 
notování“.

Usnesení č. 10/VII/15: ZM ukládá radě města, aby 
předložila fi nančnímu výboru zastupitelstva řádně 
uzavřené fi nanční vyhodnocení „Burčákových slav-
ností 2014“.

Usnesení č. 11/VII/15: ZM schvaluje Podání žádosti o 
bezúplatný převod části pozemku parcela číslo 
KN 1249/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna od České republiky, Správy železniční a 
dopravní cesty s.o. na kterém se nachází veřejná 
zeleň.

Usnesení č. 12/VII/15: ZM neschvaluje Vyhlášení zá-
měru prodeje částí pozemku parc. č. 4542/364 
o výměře cca 8 m2 a 18 m2 dle přílohy č. 1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 13/VII/15: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru 
prodeje pozemku p.č.505/3 vedeného jako ostatní 
plocha v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro obec 
Hustopeče.

Usnesení č. 14/VII/15: ZM schvaluje Vyhlášení zá-
měru prodeje části pozemku 2003/2 o výměře 
1 m2 zapsaného v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. v rozsahu 
vznikajícího pozemku p.č.2003/19 na základě g.p. 
3408-23/2015 minimálně za cenu 980,- Kč/m2 s 
tím, že kupující uhradí náklady spojené s převo-
dem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 20/VII/15: ZM schvaluje podání žádosti o 
dotaci na projekt Odpočívadla a informační tabule 
v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky s celkovými nákla-
dy 341 038 Kč.

Usnesení č. 22/VII/15: ZM schvaluje Akční plán obce 
s rozšířenou působností Hustopeče pro oblast 
rozvoje sociálních služeb na rok 2016 v rámci ko-
munitního plánování sociálních služeb. Akční plán 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/VII/15: ZM schvaluje dohodu o převzetí 
závazků mezi Ministerstvem fi nancí České repub-
liky, Jihomoravským krajem a městem Hustopeče. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. Dohoda bude 
uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkla-
du vlastnického práva do katastru nemovitostí na 
základě darovací smlouvy na nemovitosti v areálu 

proč ve znaleckém posudku uvedl, že pozemek 
parc. č. 1047/18 je součástí původního pozemku 
parc. č. 8351/15 a v dodatku to popírá. 

Usnesení č. 5/18/15: RM schválila Smlouvu číslo HO-
014330033427/00 o zřízení práva odpovídající 
věcnému břemenu pro E.ON, Distribuce a.s., IČ: 
28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice, na akci „Hustopeče, zahrádky, 
k.NN,Wetter“ na pozemku města Hustopeče parce-
la číslo KN 3981 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 
dle geometrického plánu číslo č.: 3414-132/2015 
za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/18/15: RM schválila Objednat oddělení 
geometrickým plánem části pozemku parc. č. KN 
1998/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, na kterém jsou 
umístěny sítě a světelný bod č. 7/11 veřejného 
osvětlení. 

Usnesení č. 10/18/15: RM schválila Dodatek č.1 ke 
smlouvě o spolupráci s Moravským rybářským sva-
zem, místní organizací, p.s. Tyršova 20, Hustopeče 
693 01, IČ: 00547051 k zajištění péče o pozemky 
pod Zadním rybníkem v Hustopečích. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/18/15: RM schválila úpravu zadání re-
alizace chodníku z  drobných žulových kostek a 
parkovacích míst a smlouvu o dílo s Petrem Křížem, 
Vaculíkova 9, Brno - Lesná, IČ 490711178 na zho-
tovení díla „Hustopeče - chodník k židovskému 
hřbitovu“ za cenu 15.000 Kč. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 13/18/15: RM schválila podnájem ne-
bytových prostor o celkové výměře 56,8 m2 v I. 
nadzemním podlaží objektu polikliniky na ul. 
Hybešova 1417/5 v Hustopečích 693 01 u nájemce 
MUDr. Miloslava Studýnky pro společnost MUDr. 
Miloslav Studýnka s.r.o. 

Usnesení č. 14/18/15: RM schválila dodatek č. 2 ke 
smlouvě o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, 
a.s. se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 
26296195. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/18/15: RM schválila objednání opravy 
propustku na pozemcích města parc. č. 3607/9, 
3609/5, 3606/3 v k. ú. Hustopeče u Brna na pří-
jezdové cestě k areálu fi rmy HaSt za cenu 50.000 
Kč bez DPH dle cenové nabídky fi rmy HaSt, spol. 
s r.o., Hustopeče, Havlíčkova 28, PSČ 693 01, IČO: 
25325043, ze dne 19.6.2015 

Usnesení č. 24/18/15: RM schválila částečný vstup do 
vozovky na ulici Žižkova pro investora RWE GasNet, 
s. r. o., Plynárenská 499/1, 57 02 Brno, při prová-
dění stavby „Reko MS Hustopeče – Žižkova +2 – č. 
stavby 52251“. 

Usnesení č. 26/18/15: RM schválila podpis dodatku 
č. 3 k Předávacímu protokolu odběrných míst ke 
Smlouvě o energetickém poradenství a správě od-
běrných míst a odběrných zařízení se společností 
Energie pod kontrolou, o. p. s., Brněnská 3883/48, 
695 01 Hodonín. Dodatek je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/18/15: RM schválila pachtovní smlouvu 
s …, Hustopeče 693 01 na propachtování pozem-
ků p.č.3913/4 a 3933 v k.ú. Hustopeče u Brna za 
pachtovné 1630 Kč. 

Usnesení č. 31/18/15: RM schválila smlouvu s …, o vý-
půjčce nebytových prostor objektu kina Dukelské 
nám. 42/15 Hustopeče dne 4.7.2015 pro účely 
uspořádání charitativní akce na podporu veřejné 
sbírky pro Samuela Jakubíka z Hustopečí. 

Usnesení č. 32/18/15: RM schválila jako nejvhod-
nější nabídku na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Bezbariérová trasa města Hustopeče 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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2015“ nabídku uchazeče HaSt, spol. s r.o. se sídlem 
Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení č. 35/18/15: RM schvaluje dle žádosti spol. 
Schmidt reality s.r.o. souhlas s podnájmem paní 
Malíkové za účelem poskytování služeb masáží v 
objektu Dobrovského 49/2 v Hustopečích. RM upo-
zorňuje na podmínky a ověření kolaudace objektu 
k podnájemnicí provozované živnosti

Usnesení č. 37/18/15: RM schválila Souhlas k PD č. 
01/2015 projektanta Ing. Václava Cichry, Nádražní 
9, Hustopeče, na stavbu „BYTOVÝ DŮM - NÁSTAVBA 
+ PŘÍSTAVBA + PŮDNÍ VESTAVBA + STAVEBNÍ 
ÚPRAVY“, stávající objekt k bydlení - ul. Nádražní 
čp./ če.185/24 na parcele č. 1558/1, pro investora 
Byty Hustopeče, s. r. o., IČ 02907704, Havlíčkova 
540/28, 693 01 Hustopeče, za podmínky, že žada-
tel přispěje městu na realizaci min. 8 parkovacích 
míst částku min. 280.000 Kč.

Usnesení č. 38/18/15: RM schválila provedení 
přebroušení parket v sále společenského domu a 
jejich následné naolejování fi rmou Jindřich Král, 
Proboštov 94/8, 417 12, za cenu dle cenové nabíd-
ky 128.500 Kč. Dodavatel není plátce DPH. 

Usnesení č. 39/18/15: RM schválila likvidaci dvou stá-
vajících herních prvků ze školní zahrady Mateřské 
školy Hustopeče, Školní 25 a převod jedné herní 
sestavy do majetku Městských služeb. A převod 
druhé herní sestavy do majetku ZŠ Nádražní, 
Hustopeče. 

Usnesení č. 43/18/15: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
na kvalitu poskytované péče Terénní pečovatelské 
služby, Žižkova 1, Hustopeče. Služba dosáhla plné-
ho počtu hodnotících bodů. 

Usnesení č. 44/18/15: RM schválila zrušení nevyužíva-
ného telefonního automatu na volání umístěného 
v budově Dům – Penzion pro důchodce. RM schváli-
la pořízení vlastního telefonu s omezeným tarifem 
pro nouzová volání do penzionu pro důchodce.

Usnesení č. 45/18/15: RM schválila jako nejvhodnější 
nabídku na zhotovení zakázky malého rozsahu 
na služby, zhotovení dokumentace „Změna č. 1 
územního plánu Hustopeče“, dodavatele Arch. 
design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, 
IČO25764314, s cenou 329000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 49/18/15: RM schválila přenesení působ-
nosti rady města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. 
k zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a svěřuje roz-
hodování dle § 11 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, k 
vydávání vyjádření k udělením licencí na provozo-
vání veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
ve správním obvodu ORP Hustopeče, na Odbor do-
pravy Městského úřadu Hustopeče. RM pověřuje 
podpisem těchto rozhodnutí ...

Usnesení č. 51/18/15: RM schválila statut Národní sou-
těže vín velkopavlovické vinařské podoblasti 2015 

Usnesení č. 52/18/15: RM schválila souhlas s realizací 
zpevněné plochy o rozměru 6 x 2,8 metrů pro par-
kování osobního motorového vozidla. Plocha bude 
vydlážděna zámkovou dlažbou stejného tytu a 
stejné barvy jako na nájezdu do garáže .... Stavbu 
bude realizovat svépomoci ... na parcele 2167. 
Před samotnou realizací je nutno věc projednat se 
správci sítí a s příslušným stavebním úřadem. 

Usnesení č. 53/18/15: RM schválila realizaci vodorov-
ného dopravního značení – vyznačení přechodu 
pro chodce v křižovatce ulic Brněnská – Žižkova a 
s realizací obnovení nástřiku přechodu u okružní 
křižovatky ulic Brněnská – Hybešova Hustopeče. 
Realizace bude provedena společností Signex KH 
Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín za částku 
6.090,-Kč bez DPH. Financování bude provedeno 
rozpočtem Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení č. 54/18/15: RM schválila realizaci vodorovné-
ho dopravního značení – vyznačení 6 ti parkovacích 
míst na komunikaci ulice Tyršova ve směru ke 
Štinkovce. Realizace bude provedena společností 
Signex KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín 
za částku 1.740,-Kč bez DPH. Financování bude 
provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka 
komunikace. 

Usnesení č. 55/18/15: RM schválila umístění dopravní-
ho značení „Zákaz stání“ B29 na ulici Kurdějovská 
v Hustopečích. Dopravní značení bude realizo-
váno společností Městské služby Hustopeče za 
částku 3.874,-Kč včetně DPH. Financování bude 
provedeno rozpočtem Města Hustopeče – položka 
komunikace. 

Usnesení (úkol) č. 58/18/15: RM ukládá předsedům 
komisí předložit návrh na fi nanční požadavky na 
vytvoření rozpočtu pro danou komisi na aktivity 
komise (akce s podporou komise, propagační před-
měty, ocenění občanů/žáků, spod.), včetně popisu 
a zdůvodnění.

Usnesení č. 60/18/15: RM schválila zadání veřejné 
zakázky ZŠ Hustopeče - rekonstrukce sociálního 
zařízení na budově školní družiny, Komenského 
163/2, na základě předložených nabídek fi rmě Jiří 
Kavalíř, IČ 48878456, za cenu 566.439 Kč + DPH. 
Současně RM schválila s vítězným uchazečem i 
smlouvu o dílo, která je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 62/18/15: RM schválila realizaci provedení 
zabezpečení MŠ Školní dle předloženého projektu 
a kalkulace do ceny 105.000 Kč vč. DPH. Provedení 
bude hrazeno z investičních prostředků mateřské 
školy. 

Usnesení č. 63/18/15: RM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky a Zadávací dokumentaci pro vyhlášení ve-
řejné zakázky dotovaného projektu "Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“. Znění zadávací do-
kumentace včetně příloh je přílohou zápisu. Jedná 
se o znovu vyhlášení pro dílčí plnění č. 2, 3, 4 a 5. 

Usnesení č. 65/18/15: RM schválila podporu akce Král 
vín pro rok 2015. RM schválila vypovězení smlouvy 
na podporu akce Král vín na rok 2016.

Usnesení č. 69/18/15: RM schválila příspěvek 4.000,- Kč 
na vinařský povoz na akci Krajem André.

Usnesení z 19. schůze 
Rady města konané dne 14.07.2015 

Usnesení č. 3/19/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
Zásady ke zřizování věcných břemen na pozemcích 
ve vlastnictví města Hustopeče. Text zásad je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 5/19/15: RM schválila souhlas města, 
jako vlastníka pozemku parc. č. KN 20/4 v k. ú. 
Hustopeče u Brna, k dokumentaci č. 21/2015 pro-
jektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, 
Nádražní 9, na demolici objektu na parc. č. 8/2, 
stavebníkovi CENTRO Hustopeče, a. s., se sídlem 
Hustopeče, Husova 8/8, pro účely řízení o odstra-
nění stavby. 

Usnesení č. 6/19/15: RM schválila Smlouvu o souhla-
su s odstraněním stavby se společností CENTRO 
Hustopeče, a. s., se sídlem Hustopeče, Husova 8/8, 
na pozemku parcela číslo 8/2, v k. ú. Hustopeče u 
Brna s podmínkou složení kauce ve výši 10.000 Kč 
před zahájením demolice pro případ poškození ve-
řejných ploch. 

Usnesení č. 8/19/15: RM schválila souhlas k novostavbě 
RD dle PD č. 273/15 vyhotovené Villa projektovým 
ateliérem, spol. s r. o., K Bytovkám 201, 251 63 
Kunice, Praha-východ, a to na pozemku parc. č. 
5845/8 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen 
k územnímu řízení a stavebnímu řízení, a to jako 

vlastníka sousedního pozemku, paní Ing. Emílii 
Šlancarové, bytem Naskové 1230/2A, 150 00 Praha 
5-Košíře. 

Usnesení č. 10/19/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu 
se stavbou vodovodní přípojky k nemovitosti dle PD 
vyhotovené projektantem Bc. Tomášem Poláčkem, 
682 01 Vyškov, Trpínky 480/5, a to na pozemku 
města parc. č. 1761/2 v k.ú. Hustopeče u Brna s 
kaucí ve výši 5.000 Kč s investorem Frauenthal 
Automotive Hustopeče, s. r. o., se sídlem 693 01 
Hustopeče, Bratislavská 130/2. 

Usnesení č. 11/19/15: RM schválila souhlas k no-
vostavbě RD dle PD č. 030515 vyhotovené Ing. 
arch. Janem Láskou, Údolní 93, 602 00 Brno, a to 
na pozemku parc. č. 1335, 1336/1, 1337/1 v k. ú. 
Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu 
řízení a ohlášení novostavby, a to jako vlastníka 
sousedního pozemku, paní Martině Bunčiakové, 
bytem Vinařská 660, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 15/19/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.5676/1 
vedeného jako zahrada o výměře 1120 m2, zapsa-
ného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, obci 
Hustopeče u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Daň z  ne-
movitosti uhradí nabyvatel. 

Doporučená cena 20 Kč/m2 + kultura dle doložení 
vlastnictví.

Usnesení (úkol) č. 20/19/15: RM pověřuje starost-
ku města jednáním ve věci podílu společnosti 
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově na úhradě 
nákladů spojených s opravou poškozeného roštu na 
ulici Žižkova před vjezdem do areálu společnosti. 

Usnesení č. 24/19/15: RM schválila Souhlas k projekto-
vé dokumentaci dokumentace “Výměna povrchu 
místní komunikace na ulici Vinařská“, vypracova-
nou Ing. Tomáš Macháček, bytem Brodačská 46, 
691 63 Velké Němčice v  k. ú. Hustopeče na po-
zemku paní … Chocerady v rozsahu vyznačeném 
v projektu, který je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/19/15: RM schválila souhlas pro spo-
lečenství vlastníků Husova 6 na opravu schodiště 
na pozemku města parc. č. 19/3 v k. ú. Hustopeče 
u Brna vedoucímu k bytovému domu č. 6 v ulici 
Husova pro SVJ za podmínky podepsání smlouvy o 
souhlasu se stavbou mezi městem Hustopeče a SVJ 
po předložení PD. 

Usnesení č. 27/19/15: RM doporučuje ZM ke schvále-
ní Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 
parcela číslo KN 4740/21 vedeného jako ostatní 
plocha, zeleň v katastrálním území Hustopeče u 
Brna a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 50008 
Hradec Králové. 

Usnesení č. 31/19/15: RM schválila Smlouvu o dílo s fi r-
mou DEA Energetická agentura, s.r.o., IČ 41539656, 
se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice na autor-
ský dozor k projektu „Úprava zahrady u budovy 
MŠ Školní 25“ za cenu 22.000,- Kč bez DPH. Text 
Smlouvy je přílohou tohoto zápisu 

Usnesení č. 40/19/15: RM schválila výběr uchazeče, 
který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou za-
kázku „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“ : 8D 
z.s. se sídlem Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 
30, 602 00 Brno, IČ 27047156. 

Usnesení č. 43/19/15: RM schválila podání žádosti o na-
dační příspěvek do výše 150. 000 Kč od nadace ČEZ, 
IČ 26 72 15 11, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 
Praha 4, na nelesní výsadbu trvalé zeleně - přede-
vším stromů a keřů v intravilánu města Hustopečí. 

Usnesení č. 44/19/15: RM schválila spoluúčast města 
Hustopeče ve výši 20 % (maximálně však 30.000 
Kč) z výše získaného nadačního příspěvku od 
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nadace ČEZ na výsadbu stromů a keřů v intravilánu 
města. 

Usnesení č. 45/19/15: RM schválila smlouvu o zajiště-
ní plnění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na 2. 
pololetí 2015 mezi městem Hustopeče a Nemocnicí 
Hustopeče, příspěvkovou organizací. 

Usnesení č. 46/19/15: RM schválila vyhlášení zá-
měru pachtu pozemků p.č.3929 vedeného jako 
trvalý travní porost, p.č.3922/2 vedeného jako 
ostatní plocha, umístěných na LV č.10001 v obci 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/19/15: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu části pozemku p.č.725 o výměře 240 
m2 vedeného 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. 49/19/15: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu částí pozemků par.č.KN 1329/82 vedený 
jako ostatní plocha a par.č.KN 1261/4 vedený jako 
ostatní plocha, vše vedené na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální praco-
viště Hustopeče za účelem umístění posezení a 
inventáře 

Usnesení č. 50/19/15: RM schválila výzvu k podání na-
bídky včetně příloh na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 
prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v 
Hustopečích“. Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/19/15: 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 
kulturních a sportovních podniků k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání 
plakátovacích ploch v majetku města, s prodlou-
žením doby akce pro žadatele …, pro den 3. 10. 
2015 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 
hod. dne následujícího, tj. 4. 10. 2015, pro veřejnou 
akci v Kulturním domě Hustopeče, Herbenova. 

Usnesení č. 58/19/15: RM schválila udělení výjimky 
z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 
5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, prů-
běh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních 
a sportovních podniků k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a o užívání plaká-
tovacích ploch v majetku města, s prodloužením 
doby akce pro společnost Najgebaur s.r.o., U Školky 
130, Josefov dne 5.9.2015 do 05:00 hodin násle-
dujícího dne tj. do 6.9.2015 na místě Amfi teátru 
Křížový vrch z důvodu pořádání hudebního večera 
pro veřejnost. 

Usnesení č. 60/19/15: RM schválila uzavření smlouvy 
č. 775/2015 o poskytnutí fi nančních prostředků ve 
výši maximálně1.333.000 Kč z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, se 
sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9 na akci 
pod názvem "Bezbariérová trasa města Hustopeče 
2014" ISPROFOND 5627510109 rok 2015. Text 
smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 61/19/15: RM schválila výběr uchazeče, 
který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou 
zakázku „Dodávka klimatizace“ : 1. Zdeněk Hladký 
se sídlem Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 
70480354, nabídková cena vč. DPH 169.001,- Kč. 

Usnesení č. 64/19/15: RM schválila znění výzvy na 
podání nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO Komenského, 

Tábory, Dvořákova, 2. Prodloužení VO k Norma 
group“ 

. 71/19/15: RM schválila podání žádosti na Správu a 
údržba silnic Jmk, p.o., IČ: 70932581, se sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 o sepsá-
ní smlouvy o právu provést stavbu pod názvem 
„chodník k fi nančnímu úřadu“ na pozemcích parc. 
č. KN 1235/6 a 1235/1 v k.ú. Hustopeče u Brna dle 
přílohy, která je součástí zápisu.

Usnesení č. 72/19/15: RM schválila podání žádosti na 
ČR, Generální fi nanční ředitelství., IČ: 72080043, se 
sídlem Lazarská 15/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
o sepsání smlouvy o právu provést stavbu „chod-
ník k fi nančnímu úřadu“ na pozemcích parc. č. KN 
2430, 2437/10 a 2437/1 v  k.ú. Hustopeče u Brna 
dle přílohy, která je součástí zápisu.

Usnesení č. 73/19/15: RM schválila pořízení leše-
nářských prvků na dostavbu bran na burčákové 
slavnosti v nabídkové cen 78.800 Kč vč. DPH z roz-
počtu Městských služeb. 

Usnesení č. 76/19/15: RM schválila uzavření smlouvy 
o provedení exekuce s Mgr. Jaroslava Schaff erová, 
soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno - 
venkov, se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno, 
IČ: 041152140 (dále jen exekutor na straně jed-
né). K vymáhání budou na základě této smlouvy 
předávány pohledávky z výkonu samostatné a pře-
nesené působnosti bez omezení jejich výše. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 77/19/15: RM schválila dohodu o úhradě 
peněžitého dluhu v celkové výši 41.168,- Kč za ško-
du na majetku dle trestního příkazu 3T 89/2015-52 
ze dne 11.6.2015, formou měsíčních splátek ve výši 
2300,- Kč s první splátkou v měsíci červenci 2015 s 
dlužníkem …, nar. …, bytem … Hustopeče. V 
případě nedodržení splátek bude město pokračo-
vat ve vymáhání dlužné částky. 

Usnesení č. 79/19/15: RM schválila rozšíření parkova-
cích míst na parkovišti u Domu – Penzionu pro 
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče ze současných 2 
vyhrazených parkovací stání pro zdravotně posti-
žené na 4 parkovací stání. 

Usnesení č. 81/19/15: RM schválila výměnu dvou vý-
tahových elektrorozvaděčů na penzionu Žižkova 
1, Hustopeče, fi rmou ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., 
Bucharova 2641/14, Praha 5, za cenu dle cenové 
nabídky max. 99.416 Kč + DPH/rozvaděč. 

Usnesení č. 91/19/15: RM schválila přidělení bytu č. 26 
na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, do nájmu 
paní … (nar. …) s platností od 1. 8. 2015 do 31. 7. 
2016. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 92/19/15: RM schválila udělení okamžité 
výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby nájem-
kyni městského bytu č. 2 na adrese Smetanova 
78/2, Hustopeče, paní …, nar. … a synovi … 
(nar. …). 

Usnesení (úkol) č. 93/19/15: RM ukládá upravit nájem-
ní smlouvu na městské byty – nebudou předány 
klíče od bytu do doby, než nájemce složí kauci. 
Nájemné bude hrazeno předem.

Usnesení (úkol) č. 94/19/15: RM ukládá zveřejnit zá-
měr pronájmu městského bytu č. 2 na adrese 
Smetanova 78/2, Hustopeče.

Usnesení č. 98/19/15: RM schválila realizaci opravy 
technologie úpravny bazénové vody v areálu 
SPOZAM ve výši 492.000,- Kč bez DPH z provozních 
prostředků SPOZAMu.

Usnesení (úkol) č. 99/19/15: RM bere na vědomí zápis 
ze sportovní komise ze dne 16.6.2015. Návrhy 
z  komise se bude rada města dále zabývat. RM 
ukládá vytipovat umístění nových stojanů na kola. 

Usnesení č. 103/19/15: RM schválila rozpočtové opat-
ření města Hustopeče č. 8/2015. Text opatření je 
přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 105/19/15: RM ukládá označit konec 
ul. Vinařská dopravním značením - slepá ulice. 
Dopravní značení bude stát u domu pana Staňka.

Usnesení (úkol) č. 106/19/15: RM ukládá zprovoznit 
a vyčistit cestu vedoucí z  ul. Hradní na Krajcperk 
(cesta vede přes pozemek p.č. KN 3127, 3135/2 a 
3135/3 v k.ú. Hustopeče u Brna). Upozornit rodinu 
… na odstranění skruže. 

Usnesení (úkol) č. 109/19/15: RM ukládá navýšit 
v  dalším rozpočtovém opatření položku zeleň o 
105.000,- Kč na pořízení pergol do parků na ul. 
Polní a Na Výsluní.

Usnesení z 20. schůze 
Rady města Hustopeče konané dne 4.8.2015 

Usnesení (úkol) č. 2/20/15: RM ukládá zaslat nájemkyni 
bytu na ul. Smetanová – paní … písemnou výz-
vu, aby dluh na nájmu ihned zaplatila hotově na 
pokladně MěÚ, nebo bude RM trvat na okamžitém 
vrácení bytu a dlužná částka bude připojena do 
insolvenčního řízení. Pokud bude dlužná částka za 
nájemné a služby uhrazena, bude RM ochotna se 
možností zpětvzetí výpovědi zabývat. 

Usnesení (úkol) č. 4/20/15: RM ukládá svolat nejpozději 
na září 2015 jednání vlastníků bytů v domech Svat. 
Čecha 1, 3 a 5, 7, 9 k plánu a možnostem vybudo-
vání parkovacích míst na ul. Svat Čecha a Pitnerova.

Usnesení (úkol) č. 5/20/15: RM schválila výměnu osvět-
lení pouze na sportovní hale. RM ukládá připravit 
veřejnou zakázku na výměnu osvětlení na sportov-
ní hale.

Usnesení č. 6/20/15: RM schválila záměr pronájmu 
pozemků a jejich částí za ulicí Na Hradbách a ul. 
Herbenova (dle přílohy), které se nacházejí na LV 
č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče. Text zá-
měru je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 7/20/15: RM pověřuje jednáním 
PaedDr. Potměšilovou se společností BORS Břeclav 
a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplocené 
části v areálu společnosti BORS Břeclav a.s. v 
Hustopečích. 

Usnesení (úkol) č. 8/20/15: RM pověřuje jednáním pana 
Švástu s panem …, … 69301 Hustopeče ohled-
ně nabytí pozemku dle GP č. 2855-52/2010 nově 
vytvořená a vyčleněná parc. č. 3355/3 městem 
Hustopeče pod komunikací v Hustopečích. 

Usnesení (úkol) č. 9/20/15: RM pověřuje jedná-
ním PaedDr. Potměšilovou s panem …, 69301 
Starovičky ohledně nabytí pozemku parc. č. 3307 
a dle GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vy-
členěná parc. č. 376/16 městem Hustopeče pod 
komunikací v Hustopečích. 

Usnesení č. 11/20/15: RM schválila Souhlas se stanove-
ním přední stavební čáry pro stavbu RD na ul. Gen. 
Peřiny parc. č. 4542/230 v k.ú. Hustopeče u Brna 
dle přepracované PD v příloze zápisu. Bylo přepro-
jektováno tak, aby plocha před domem v levé části 
(před vjezdem do garáže) měla hloubku min. 4 m, 
aby na ní bylo možno zaparkovat automobil mezi 
stavbou a chodníkem.

Usnesení č. 13/20/15: RM neschvaluje souhlas k PD pro-
jektanta AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., Kapusty 
27, 696 06 Břeclav k akci SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ 
VRCH“ HUSTOPEČE parc. č. 5385/28; 5385/43 
pro investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, 
Hustopeče. V předloženém projektu není dořešeno 
parkování, šířka silnice, chodníky, osvětlení a další 
inženýrské sítě. 

Usnesení č. 15/20/15: RM schválila smlouvu s ENERGEM 
Hustopeče s.r.o. Dukelské nám. 10, Hustopeče, 
IČ:25509144 o dodávce tepelné energie do objektu 
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Polikliniky Hybešova 53, Hustopeče. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/20/15: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu pozemku p.č.375/10 vedený jako tr-
valý travní porost o výměře 263 m2 zapsaný na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče 

Usnesení č. 18/20/15: RM schválila Vyhlášení záměru 
pronájmu části pozemku par. č.4542/242 o výměře 
9,5x6 m vedeného jako orná půda, zapsaného na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 19/20/15: RM nedoporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje části pozemku par. 
č.4542/242 o výměře 9,5x6 m vedeného jako 
orná půda, zapsaného na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče. 

Usnesení č. 20/20/15: RM schválila Souhlas k PD (var. 
2) na stavbu pod názvem „Reko MS Hustopeče 
– Vrchlického“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem v zastoupení projektanta společnosti 
PROVO, spol. s r.o., IČ: 44012900, se sídlem Hudcova 
26, 612 00 Brno viz situace v příloze zápisu. 

Usnesení č. 21/20/15: RM schválila Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu pod 
názvem „Reko MS Hustopeče – Vrchlického“ umís-
těné na pozemcích města Hustopeče parc. číslo KN 
1185/1, 1186, 1193, 1761/2 vše v k.ú. Hustopeče 
u Brna s kaucí ve výši 30.000 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/20/15: RM neschválila souhlas s PD č. 
10300117931,24406,24872 společnosti ELINGCZ, 
s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno 614 00, na 
stavby „Hustopeče, U rybníka, k.VN, k. NN, TS“, 
„Hustopeče, U rybníka, k. NN, Kovář, Franc“, 
„Hustopeče, U Rybníka, k. NN, Tomášek“, investo-
rovi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, a realizaci zavedení el. energie 
k rybníku.

Usnesení (úkol) č. 25/20/15: RM ukládá vyzvat vlastníka 
pozemku KN parc. č. 1358 v k.ú. Hustopeče u Brna k 
doložení projektové dokumentace na uvažovanou 
stavbu RD. Po doložení projektové dokumentace 
bude žádost o prodej části pozemku před sklepem 
- Kobliha předložena k projednání zastupitelstvu 
města Hustopeče. 

Usnesení č. 27/20/15: RM schválila Udělení souhlasu 
pro stavební povolení k projektové dokumentaci 
na novostavbu polyfunkčního domu umístěného 
na pozemku parc. č. 52 v k.ú. Hustopeče u Brna vy-
hotovené projekční kanceláří ATELIÉR ZLÁMAL, IČ: 
18777538 se sídlem Gen. Kadlece 11 621 00 Brno v 
zastoupení stavebníka společnosti Comprex s.r.o., 
se sídlem Vodova 1257/9, 612 00 Brno a společ-
nosti BUILDSTEEL s.r.o., se sídlem Mírová 1098/4, 
69301 Hustopeče. Projektová dokumentace je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 28/20/15: RM schválila Souhlas k projektové 
dokumentaci projektanta ENORM, a. s., Medkova 6, 
62700 Brno, na stavbu č. 1030023927 „Hustopeče, 
Janáčkova, k. NN, COMPREX“ pro investora E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice. 

Usnesení č. 29/20/15: RM schválila Smlouvu č. 
1030023927/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na 
pozemku města Hustopeče parc. č. 106/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/20/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
Souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného 
chodníku na ulici Hradní v Hustopečích dle PD před-
ložené projekční společností GEPROSTAV energy 
s.r.o., IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 
, 695 01, Hodonín v zastoupení investora E.ON ČR, 
s.r.o.. Za podmínky uvedení zasažených komuni-
kací minimálně do původního stavu, ponechání 
stávajících sloupů pro veřejné osvětlení. V rámci 
stavby vytvořit přípravu pro budoucí možné VO. 
Připravit el. vedení pro budoucí VO do výkopu. 
Projektová dokumentace je přílohou zápisu. 
Vhodné zkonzultovat se správcem VO. 

Usnesení č. 31/20/15: RM schválila Vyhlášení záměru 
pronájmu části pozemku parc. číslo KN 869/1 o vý-
měře cca 80 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 32/20/15: RM schválila Souhlas k projek-
tové dokumentaci vyhotovené Ing. Rostislavem 
Čechem, Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice, 
na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO 
BYTOVÉHO DOMU“ na ulici Větrná č. p. 1012/5 
a 1012/6 pro účely stavebního řízení, a to jako 
vlastníka sousedního pozemku, pro stavební-
ky …, 693 01 Hustopeče, …, … 691 06 Velké 
Pavlovice, …, … 693 01 Hustopeče, …, … 693 
01 Hustopeče, SBD Pálava, Dukelské nám. 36/10, 
693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 35/20/15: RM schválila Souhlas k pro-
jektové dokumentaci vyhotovené Ing. Ivanem 
Brázdou, Mlýnská 248/37, 691 46 Ladná na stavbu 
„PŘÍSTAVBA SKLADU KOVOVÝCH PROFILŮ“ parc. č. 
3813/8, 3813/10 v k. ú. Hustopeče u Brna pro sta-
vebníka LOMAX & Co, s. r. o., Bořetice 417, 691 08 
Bořetice, jako vlastníka sousedního pozemku, pro 
účely vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení formou veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 36/20/15: RM schválila Souhlas k projekto-
vé dokumentaci projektanta RGV, a. s., J.Opletala 
2403, 690 02 Břeclav, na stavbu č. 001030020921 
„Hustopeče, Havlíčkova, DP-k. NN, Drobílek“ pro 
investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice 

Usnesení č. 37/20/15: RM schválila Smlouvu č. 
1030020921/003 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na 
pozemcích města Hustopeče parc. č. 778, 495/8, 
598/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Smlouva je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 38/20/15: RM schválila Souhlas k projekto-
vé dokumentaci č. 54/15 projektanta Ing. Libora 
Schwarze, Dlouhá 2. 693 01 Hustopeče, na stav-
bu „DELTA HUSTOPEČE – ÚPRAVA FASÁDY parc. č. 
452/1;453/1 “ pro investora DELTA Hustopeče, spol. 
s r. o., Dukelské nám. 31,693 01 Hustopeče a Ing. 
Jaroslava Hladíka, Kpt. Nálepky 464/13, 690 06 
Břeclav. 

Usnesení č. 40/20/15: RM schválila výzvu k podání na-
bídky včetně příloh na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 
prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v 
Hustopečích“. Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/20/15: vRM schválila smlouvu o dílo s 
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o se sídlem Bucharova 
2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 61507229 na opravu 
dvou výtahů v Domě – Penzionu pro důchodce v 
Hustopečích za částku 178.949,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 48/20/15: RM schválila výběr uchazeče, 
který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou za-
kázku „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO Komenského, 
Tábory, Dvořákova, 2. Prodloužení VO k Norma 
group“: 1. ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem 
28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, IČ 27804721 

Usnesení č. 52/20/15: RM schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Obnova větrolamu" včetně vzoru smlouvy o dílo, s 
datem zahájení zadávacího řízení 05.08.2015 

Usnesení č. 55/20/15: RM schválila záměr pronájmu 
pozemku p.č.4545/37 vedeného jako ostatní plo-
cha, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče za účelem umístění včelstev 

Usnesení č. 57/20/15: RM schválila jednat se společ-
ností ViaDesigne, s.r.o., V Zahradách 16, Břeclav 
690 02, IČ: 27696880 na řešení parkování na par-
celách1234/3, 1235/6 a1236/5 v k.ú. Hustopeče 
u Brna o shrnutí tří zakázek do jedné smlouvy a o 
snížení celkové ceny za zakázku.

Usnesení (úkol) č. 60/20/15: RM ukládá majetkoprávní-
mu odboru úřadu podat odvolání proti rozhodnutí 
stavebního úřadu městského úřadu Hustopeče 
ve věci stavebního řízení na povolení stavby 
Polyfunkčního domu stavebníka Quatro develope-
ment s.r.o. 

Usnesení č. 62/20/15: RM schválila zápis existují-
cí stavby plynové kotelny společnosti ZEMOS 
a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, IČ: 
63470381 na pozemku p.č..2588/11 do katastru 
nemovitostí. 

Usnesení č. 63/20/15: RM odkládá schválení zápisu 
existující přístavby … Velké Němčice do katastru 
nemovitostí na městském pozemku p.č. do doby 
uzavření zasílané nájemní smlouvy 

Usnesení č. 65/20/15: RM schválila účetní závěr-
ku příspěvkové organizace Městská nemocnice 
Hustopeče, sestavenou ke dni 30.6.2015. 

Usnesení č. 67/20/15: RM schválila neprodloužení smluv 
o dodávce tepelné energie s Energem Hustopeče 
s.r.o, Dukelské nám. 10, 693 01 Hustopeče, IČ: 
25509144 na odběrná místa radnice, stará pošta, 
Dobrovského, dům U Synků, společenský dům 
Herbenova, poliklinika a městské kino. 

Usnesení č. 68/20/15: RM schválila ukončení smluv-
ních vztahů s Energem Hustopeče s.r.o., Dukelské 
nám.10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 na pro-
nájem kotelen u odběrných míst radnice, stará 
pošta, dům U Synků, společenský dům Herbenova, 
Dobrovského, městské kino a poliklinika 

Usnesení č. 71/20/15: RM bere na vědomí předložený 
rozpočet Technických služeb Hustopeče s.r.o. na rok 
2015 a ukládá vedení města seznámit valnou hro-
madu společnosti s tímto dokumentem. 

Usnesení č. 74/20/15: RM schválila pořízení územně 
plánovacího podkladu, Územní studie – Hustopeče 
S7 podle § 5 odst. 1 a 2 a § 6 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, v platném znění, a ukládá ORR MěÚ 
Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče její 
zajištění. 

Usnesení č. 79/20/15: RM schválila přidělení bytu č. 27 
na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, do nájmu 
panu … (nar. …) s platností od 1. 9. 2015 do 31. 
8. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 80/20/15: RM schválila souhlas města s 
využitím komunikací v majetku města pro uspořá-
dání závodu horských kol „Hustopečský kameňák“ 
dne 6.9.2015. Současně souhlasí s umístěním ban-
neru zdarma na zábradlí v křižovatce u COOP na ul. 
Bratislavské. 

Usnesení č. 81/20/15: RM schválila prodej nevyužívané-
ho velkoobjemového kontejneru z majetku města 
fi rmě ROSSO STELL a.s., Nádražní 452, Zaječí za 
smluvní cenu 7.000 Kč. 

Usnesení č. 82/20/15: RM schválila povolení pro umís-
tění reklamy o rozměru 2,5 x 1,5m na plotu od 
areálu fotbalového hřiště (naproti lávky od krytého 
bazénu viz. foto ) pro nájemce Formanky v ceně 
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1.500,-/m2/rok, tzn. 5.625,-/rok. 
Usnesení č. 83/20/15: RM schvaluje 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 … pro den 
12. 09. 2015 a to prodloužením na dobu od 20: 00 
hod. toho dne do 04:00 hod. dne následujícího, 

tj. 13. 09. 2015, pro akci v Myslivně, Kpt. Jaroše, 
Hustopeče. 

Usnesení č. 85/20/15: RM trvá na předchozím usnesení 
RM k zabezpečení průchodu domem U Synků z uli-
ce Na Hradbách. 

Usnesení č. 86/20/15: RM schválila pověření mís-
tostarosty k jednání se společnosti ENVI a RPA na 
přípravě žádosti a dalších náležitostí o projektu 
rozšíření sběrného dvora. 

Usnesení (úkol) č. 87/20/15: RM schválila zadání vypra-
cování znaleckého posudku Ing. Klusáčkovi v ceně 

do 15.000,- Kč vč. DPH na posouzení statiky objek-
tu „Sýpky“ na pozemku p.č. 413 v  k.ú. Hustopeče 
u Brna.

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

KULTURA

Kytara, mandolína, kontrabas, housle, 
banjo nebo dobro – zvuk těchto hudebních 
nástrojů se linul v týdnu od 10. do 14. 
srpna třídami i zahradou Základní školy 
Komenského. Helena Bretfeldová zavítala 
do Hustopečí už tradičně s bluegrassovou 
dílnou. 

„Letos se koná její už 26. ročník. Bluegrass 
je odrůda country hudby, která je specifi cká 
nástrojovým obsazením. Jsme poměrně 
hlasití, ale je to zábava. Lidé se k nám vracejí. 
Někteří už po patnácté,“ pochvalovala si 
organizátorka hudebního kurzu Helena 
Bretfeldová. 

Letos kurz navštěvovalo pětačtyřicet 
hudebníků, učilo je dvanáct kantorů. 
Dopoledne vždy mezi 9 a 12 hodinou. Po 
poledním klidu pak následovaly obecné 
informativní kurzy jako hudební nauka, 
historie jednotlivých nástrojů nebo video 
přednášky či ukázky zahraničních skupin. 

„No a po večerech je praktické cvičení toho, 

co se žáci přes den naučili. Mnohdy se naše 
hudební sedánky protáhnou až do pozdních 
nočních hodin, čímž se dovolím omluvit 
některým Hustopečanům, kteří bydlí poblíž. 
Hudba je opravdu hlasitá, ale my musíme 
využít každou minutu. Promiňte,“ omluvila 
se s úsměvem Bretfeldová. 

V bluegrassové dílně organizátoři vítají 
nejen milovníky country, ale třeba i folkaře 
nebo milovníky jazzu. Jsou otevření i jiným 
hudebním oborům. 

„Například mezi naše kantory patří první 
basista Bánskobystrické fi lharmonie,“ uvedla 
vedoucí dílny. 

Nocleh poskytl studentům bluegrassu 
internát střední odborné školy a středního 
odborného učiliště hned přes ulici. 

Vyvrcholením kurzu byl v pátek 14. srpna 
společný koncert takzvaná Demoliční četa. 

„Naše škola v létě nikdy nespí. Žijeme 
pořád,“ uzavřel ředitel školy Miroslav Patloka. 

-jal-

Film Lovci a oběti pro Samuela. Vybralo se skoro 25 tisíc

Téměř 290 tisíc korun je už na kontě sbírky pro nemocného Samuela Jakubíka. Na začátku 
července mohli lidé přispět například návštěvou hustopečského kina. Konala se tam lokální 
premiéra fi lmu Lovci a oběti za účasti herce Martina Krause. Výtěžek z akce putoval na 
konto sbírky. Vybralo se více než 24 tisíc korun. Akci zorganizovali Josef Wittner a Valentino 
Hesse, zakladatel projektu Slyšet Brno.                                                                                                             -jal-

Konec školního roku
s táborákem

Co dostaly děti v Hustopečích za vysvědčení? 
Odpoledne plné zábavy u Domu dětí
a mládeže Pavučina. Školská a kulturní 
komise, Spolek všehoschopných a Centrum 
volného času Pavučina si připravilo v pátek 
26. června 2015 Táborák ke konci školního 
roku. Než se však přešlo ke špekáčkům, 
musely děti zdolat cestu plnou úkolů 
v doprovodu pohádkových bytostí, indiánů 
nebo hasičů. A hlad si mohly udělat i na 
skákacím hradě.                                                   -jal-
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Fotogalerie: www.pavucina.volny-cas.cz

Trampskou atmosféru naladila na Komendě bluegrassová dílna 
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První říjnový víkend 1. - 3. 10. 2015 
se Hustopeče promění ve středověké 
městečko s historickým tržištěm s ukázkami 
tradičních řemesel a zvěřincem, s mázhausy 
plnými dobrého burčáku a s různorodými 
vystoupeními hudebních kapel, tanečníků 
i divadelníků. Jednadvacátý ročník 
Burčákových slavností nabídne bohatý 
program. 

Ve čtvrtek zahájí slavnosti již tradičně 
program s názvem Hustopeče se baví. Na 
Dukelském náměstí vystoupí od 16.00 hodin 
děti z mateřských a základních škol i ze 
základní umělecké školy. Od 19.00 hodin se 
návštěvníci mohou těšit na koncert kapely 
Skrznaskrz a The Surprise. 

Pátek zahájí v 17.00 hodin představení 
Divadelního souboru Vicena Ústí nad Orlicí 
s názvem Jeden den velkokněžny. V 18.00 
hodin pak Horenská rada slavnostně otevře 
všechny vinařské mázhausy. Vedle dobrého 
burčáku bude večer připravena i ohňová 
show, koncert dvojnásobného držitele ceny 
Anděl Tomáše Kočko nebo rockové kapely 
Irnis z Valtic.  

Letošní novinkou bude scéna na nádvoří 

historického domu U Synků. Namísto 
mázhausu nabídne renesanční dům prostor 
pro divadelní představení či koncerty. 
V pátek večer se tam diváci mohou těšit na 
hru Povedené příběhy nepovedených lásek 
Divadelního souboru Dlaně Pavučina nebo 
na předválečný kabaret 21. století Vlkabaret. 

V sobotu zaplní Dukelské náměstí stánky 
historického tržiště. Na pódiu se pak 
návštěvníci mohou těšit na středověkou 
renesanční hudbu, tance z doby gotické, na 
zasedání Burčákové unie i Horenské rady, 
jarmareční kapelu Kabrňáci, odpoledne pak 
na Jožku Šmukaře s cimbálovou muzikou. 
V 13.45 hodin vyrazí od Domu dětí a mládeže 
Pavučina historický průvod. Den zakončí 
koncert Martina Chodúra, kapely Flash band 
a na závěr od 21.00 hodin koncert kapely 
Mňága a Žďorp. 

Na nádvoří domu U Synků je v sobotu na 
programu šermířské i žonglérské vystoupení, 
kramářské písně nebo cimbálová muzika 
Jana Bradáče. 

Chybět nebude ani dětská scéna Šapitó 
na parkovišti pod starou poštou. Pro děti 

jsou připraveny 
divadelní pohádky, 
S m o l í č k o v a 
dílnička, kouzelník 
a od 18.00 hodin 
diskotéka.

Vinařská ulička Na Hradbách zase nabídne 
již třetí ročník soutěže ve válení beček. 

Lístky na Burčákové slavnosti 2015 je 
možné zakoupit v předprodeji v Turistickém 
a informačním centru v domě U Synků, v sítí 
Ticketstream nebo  přes portál SMS ticket.

Ceny vstupného v předprodeji:
1.9. – 1.10. 2015     
– vstupné na 2 dny       150,- Kč
Ceny vstupného na místě:
2. – 3.10. 2015
vstupné na pátek       100,- Kč
vstupné na sobotu     150,- Kč
vstupné na 2 dny       200,- Kč
 
Zlevněné vstupné: studenti, důchodci, 
ZTP a ZTPP na pátek a sobotu  100,- Kč
Děti do 15 let:  zdarma
Vstup v historických kostýmech zdarma.

Podrobný program slavností. Novinka? Scéna u Synků

Petr Cicvárek
tel.: 739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz • www.solidreal.cz

Rytíři se utkají na Křížovém kopci. Napínavá show 8. a 9. září
Neohrožení rytíři, ušlechtilí koně, napínavé 

souboje. Na Křížovém kopci se v úterý 8. září 
a ve středu 9. září 2015 představí Středověké 
divadlo Traken. Neohrožení rytíři se utkají ve 
velkém jezdeckém turnaji. Skvělí jezdci zkříží 
své zbraně vždy od 18.00 hodin. 

V rytířském turnaji budou diváci sledovat 
napínavá klání urozených rytířů, souboje 
muže proti muži, jezdeckou dovednost, 
dřevcové souboje, při kterých je úkolem 
rytířů zasáhnout přilbici nebo štít protivníka 
a tak jej vyrazit ze sedla. 

Show nabídne spoustu další nezvyklé 
podívané a kaskadérských kousků. V závěru 

turnaje bude předvedena poslušnost koně 
a Španělská jízda zvaná Carotcha. Ozdobou 
rytířského klání budou také ušlechtilí Fríští 
hřebci z královského Holandského hřebčína 
nebo také Španělští koně. 

Rytíři se představí městu při uvítacím 
ceremoniálu s představiteli Hustopečí v úterý 
8. 9. ve 14.00 hodin před Městským úřadem.
Vstupné 220,- Kč dospělí, 120,- Kč děti. 
Nenechte si ujít strhující podívanou!

Petr Novák
Středověké divadlo Traken

www.traken.cz fo
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Šest představení, herecké hvězdy i nadaní 
ochotníci, komedie i pohádka pro děti, 
ukázkové počasí a celkem asi šest stovek 
diváků. Takový byl pátý ročník festivalu Pod 
širým nebem. 

Zahajoval Trnavský a Munzarová
Odstartovali ho v pátek 3. července 

herci z Divadelního spolku Frída – Martin 
Trnavský, Radim Novák a Bára Munzarová. 
Do Hustopečí přivezli hru Už troubějí. Ujít si 
ji nenechala zhruba sedmdesátka diváků. 
Počasí přálo a dům U Synků tak nabídl pravou 
letní romantiku pod hvězdami.

„Představení je staré asi osm let a teď jsme 
ho oprášili. Má za sebou už asi devadesát 
repríz a funguje nadále,“ představil hru herec 
Martin Trnavský.

SemTamFór rozesmál diváky.
Komedie měla úspěch

Ani výrazné ochlazení a chvíli před 
začátkem pár dešťových kapek neodradily 
asi padesátku diváků od návštěvy druhého 
představení festivalu. Se skleničkou vína 
od hustopečských vinařů v ruce si mohli ve 
středu 8. července vychutnat hru s názvem 
Ani o den dýl, kterou přivezlo nezávislé 
divadlo SemTamFór ze Slavičína.

„Přijeli jsme s takovou bulvární komedií. 
Doufáme, že pro zasmání,“ představil hru 
Clémenta Michela vedoucí souboru Jan 
Julínek.

Rozesmát diváky se trojici herců na pódiu 
dařilo po celou dobu dvouhodinového 
představení. V příběhu, kde se nespokojený 
muž snaží zbavit své ženy za pomoci 
kamaráda, nebyla o komické situace nouze. 
Od diváků si za své výkony herci vysloužili 
dlouhotrvající potlesk.

Čekan a Arichteva pobavili pikantní hrou 
150 diváků

Třetí představení nabídl Letní divadelní 
festival Pod širým nebem v pátek 10. 
července. Divadelní agentura Sophia Art 
přivezla do Hustopečí Ernesta Čekana, 
Veroniku Arichtevu nebo Annu Kulovanou ve 
hře Příběh jednoho hradu. Herci pikantním 
představením bavili téměř sto padesát 
diváků. Jednu z hlavních rolí – pána hradu 
hrál Ernesto Čekan.

Partnerkou mu na jevišti byla Veronika 
Arichteva. „Hru napsal a režíroval Ivan 

Vyskočil a je inspirována jeho životem, jeho 
bývalou ženou Anife Vyskočilovou. Ona byla 
tak trošku předobrazem mé role Fatimy. 
I když takovou energii, jakou má Anife, zahrát 
nedokážu. Fatima je taková prostořeká, 
držkatá holka, která si celou dobu s pánem 
hradu jen hraje,“ vysvětlila herečka Veronika 
Arichteva.

Herci byli nadšení z historických kulis domu 
U Synků, které se výborně hodily k námětu 
hry, i z uvolněné letní atmosféry. Neméně si 
vychvalovali hustopečské víno. 

Pro děti hrálo Divadlo Koráb
V neděli 12. července byl potom divadelní 

festival zaměřený na nejmenší diváky. Herci 
z Divadla Koráb jim ukázali, že když citlivý 
princ hledá citlivou princeznu, není to vždy 
snadné. Pohádku Princezna na hrášku si 
nenechalo ujít více než sedm desítek dětí.

Divadelní soubor Amadis přijel S hlavou
v oblacích

Předposlední představení přivezl ve středu 
15. července Divadelní soubor Amadis Brno. 
Brněnské ochotníky si nenechala ujít zhruba 
sedmdesátka diváků.

„Divadelní soubor Amadis teď začíná 
dvacátou sezónu na scéně. Zaměřujeme 
se hlavně na komedie, se kterými jezdíme 
po celé České republice. Zkoušeli jsme ale 
i horory nebo kousky pro náročnější 
publikum. Komedie jsou však stěžejní,“ 
představil soubor jeho vedoucí Josef Širhal.

Poslední představení festivalu bylo 
beznadějně vyprodáno

Pátý ročník festivalu ukončili známí herci 
z Agentury Harlekýn v pátek 17. července. 
Poslední představení si nenechalo ujít letos 
rekordních dvě stě diváků. Na poslední 
vstupenky někteří čekali u pokladny už téměř 
dvě hodiny před začátkem představení.

Zástupy lidí lákaly herecké hvězdy – Jana 
Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský. 
Přivezly hru s názvem Nebyla to pátá, byla to 
devátá. 

„Je to nádherná hra italského autora Aldo 
Nikolaje. Já hraji manžela Jany Švandové. 
Je to krásná komedie, kterou režíroval Jiří 
Menzel,“ představil komedii herec Rudolf 
Hrušínský. 

Komedii o originálním manželském 
trojúhelníku s překvapivým závěrem 
nakonec přálo i počasí. I když chvilku před 
představením foukal silný vítr a vypadalo to 
na pořádnou bouřku. Hustopečím se naštěstí 
vyhnula. Divadlo pod širým nebem si tak 
v suchu užili diváci i herci, kteří se plánovali 
za své výkony na jevišti odměnit dobrým 
vínem. 

„Před představením zásadně nepiju, ale 
potom už se na víno moc těším,“ smál se 
Rudolf Hrušínský. 

Návštěvnost festivalu byla průměrná
Pátý ročník divadelního festivalu Pod širým 

nebem letos nabídl šest představení. Celkem 
je navštívilo zhruba šest stovek diváků. 

„Festival divadel se v Hustopečích 
uskutečnil už popáté. Za ty roky jsme už 
vyzkoušeli mnoho modelů. Festival byl 
například roztažený i přes celé léto. Teď jsme 
se drželi loňského modelu, kdy jsme uvedli 
dvě představení ochotníků, tři představení 
profesionálů a jednu pohádku pro děti. Co 
se návštěvnosti týče, letošní festival patřil 
spíše k těm průměrným. Nejvíce navštívené 
bylo poslední představení, kdy bylo úplně 
vyprodáno,“ informovala produkční města 
Hustopeče Martina Ondrová. 

„Chtěla bych poděkovat místním vinařům, 
kteří se na festivalu prezentovali, nabídli svá 
vína k ochutnávce a pomohli vytvořit hezkou 
atmosféru,“ uzavřela Ondrová. 

-jal- 

Divadelní festival Pod širým nebem. Lákal Hrušínský a Švandová
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 Nejvíce diváků přitáhla Jana Švadnová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský.

Příběh jednoho hradu.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 9 • 15

| 15 | 

Víkend 14. až 16. srpna byl v Hustopečích 
plný pestrobarevných krojů, naškrobených 
rukávců, plný juchání, zpívání, dobrého vína. 
Konaly se krojované hody. Popáté v letním 
termínu. Herbenova ulice praskala ve švech, 
na sobotní zábavu přišlo 450 platících. 

Hody započalo páteční stavění máje. Asi 
dvacítka šohajů ji přivezla z němčického 
lesa, několik rušných nocí hlídala a v pátek 
14. srpna byla zhruba za půl hodiny na svém 
místě. Hody tak mohly začít páteční zábavou 
pod májou s Cimbálovou muzikou Primáš. 

V sobotu ráno se pak všichni stárci, stárky, 
chasníci, chasnice i sklepníci vydali před 
dům starostky Hany Potměšilové. Žádali ji 
o povolení hodů. Povolila a stárci se tak mohli 
vydat do ulic města za doprovodu dechové 
kapely Sokolka zvát na večerní zábavu 
i nedělní program.

Pozvání přijaly davy lidí. V sobotu při večerní 
zábavě praskala Herbenova ulice ve švech. 
Stárci přivítali 450 platících, rodiče, přátele 
a kolem šedesátky přespolních krojovaných. 
Návštěvníky neodradila ani pozdější nepřízeň 
počasí. Zbytek večera protancovali a propili 
ve společenském domě. 

Poslední hodový den započala mše 
svatá v kapli sv. Rocha na Křížovém kopci. 
Odpoledne se pak všichni krojovaní sešli 
před domem prvního stárka, kde nechyběli 
v krojích ani ti nejmenší.

Průvodem se poté všichni vydali na taneční 
parket, kde následovala nově obnovená 
hustopečská zavádka. Všichni stárci i stárky 
na sebe mohli uslyšet hezké, ale i nehezké 
příhody týkající se jejich úspěchů, či naopak 
průšvihů. 

Nedělní večerní zábava potom přilákala 
asi dvě stovky návštěvníků. Těšit se mohli na 
tradiční sóla bosky, v trenkách, bez košule či 
naruby. A co hody ukončilo? V pondělí nad 
ránem vydatný déšť.

Hustopečská chasa děkuje všem svým 
členům, rodičům, přátelům, sponzorům

 a také městu Hustopeče za technické zázemí. 
-jal-, Jakub Klein, první stárek

Hodům přálo počasí. Sobotní zábava přilákala 450 platících
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Krojované hody
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Co dělat o prázdninách? No pece... 
Léto plné táborů – v Hustopečích se jich během dvou měsíců konala 

bezmála dvacítka. Od výtvarných, sportovních, pohádkových až po 
ty skautské, farní nebo pro dříve narozené. Z pestré nabídky si mohl 

vybrat opravdu každý. Vraťte se na chvíli zpátky do dnů bezstarostné 
zábavy prostřednictvím fotografi í.                                                                 - jal-

...  pod vedením Inky Florusové se konal první prázdninový týden. 
Děti vyráběly z keramiky, ale vyzkoušely si například i ubrouskovou 
techniku nebo plstění.

Příměstský tábor s angličtinou se konal v Centru celoživotního 
vzdělávání. Vedoucí po celý týden na děti nepromluvily česky. 

... měly úspěch. Zcela zaplněný byl ten příměstský i spací. Kromě 
ježdění děti kydaly hnůj nebo se učily teorii péče o koně. 

Na tanečním příměšťáku skupiny Move Around se táborníci učili 
taneční styly jako house, lockin nebo hiphop.

... nabídl dětem týden plný míčových her. Zkusily si beach volejbal, 
soft ball, házenou, ale i hodinu dopravní výchovy na Lipovce.

... se od těch ostatních v mnohém lišil. Už třeba tím, že skauti spali 
v podsadových stanech, vařili v polní kuchyni a hygienu prováděli ve 
vojenské sprše.

Keramickovýtvarný táborKeramickovýtvarný tábor

Píměšťák nejen s�volejbalemPíměšťák nejen s�volejbalem
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Skautský táborSkautský tábor

Tábory s�koňmiTábory s�koňmi taneční píměšťáktaneční píměšťák

Píměšťák s�angličtinouPíměšťák s�angličtinou
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
ZÁ Í 2015
AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece-city.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece-city.cz

út 15.9. 17.30 JÓGA – zahájení kurzu, ukázková a informa ní
   hodina zdarma, spole enský d m, lektorka Jitka
   Slováková, 30 lekcí, cena 2 400,- K .
st 7.10. 16.30 KLASICKÉ TANE NÍ – zahájení tane ního kurzu
   pro žáky 9. t íd a st edoškoláky, kurz zahrnuje 10
   lekcí + prodlouženou, cena 800,- K , spole enský
   d m, vedou manželé Jan ovi, Danza Brno. 
st  7.10. 18.30 TANE NÍ POLEPŠOVNA – zahájení kurzu pro
   dosp lé tane níky, kurz zahrnuje 10 lekcí + 
   prodlouženou, cena za pár 1 600,- K , spole enský 
   d m. Vedou manželé Jan ovi, Danza Brno.

P ihlášky na kurzy v TIC Hustope e, tel: 519 412 909.
P ipravujeme:

t   1. – 3.10.  BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI 2015
   Bur ákové mázhausy, pr vod m stem, 
   Tomáš Ko ko, M ága a Ž orp, Jožka Šmuka ,
   d tská scéna „Šapitó“ a mnoho dalšího.
   Vstupenky v p edprodeji v TIC Hustope e.
   www.burcakoveslavnosti.cz.

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

ne 6.9. – 27.9. VÝSTAVA D EV NÉ SOCHY A GRAFIKY 
   od Tomiše Zedníka. 
t  17.9. 17.00 VÁLE NÉ ŠKODY NA HUSTOPE SKU 1938 – 1945

   p ednáška PhDr. Emila Kordiovského.
P ipravujeme:

t 1.10. 18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESEB A AKVAREL
   rakouské výtvarnice z Gumpoldskirchenu. 
   Theodora Maxian - Marzani,
   Prost  krásné (Einfach shön).

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ, Nádražní 20, 
tel.: 519 412 026, www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

st  2.- 25. 9.  VÝSTAVA KRESEB PETRA KOBLIHY - 5.VOKO
   vestibul CCV, zahájení výstavy 2. 9. v 15.00. 
út  15. 9.  16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA s historikem, publicistou,
   spisovatelem a scénáristou  JUDr. Pavlem 
   Kosatíkem.
út  22. 9. 17.00 CESTOPISNÁ P EDNÁŠKA 
   Mgr. Ji ího Cahy o Maroku - u ebna CCV.
t  24. 9. 16.00 INFOSCH ZKA Virtuální univerzity t etího v ku pro

   p ihlášené i stále váhající - u ebna CCV.
JAZYKOVÉ KURZY:
st  23. 9. 17.00 N mecký jazyk (infosch zka) - u ebna CCV.
t  24. 9. 17.30 Anglický jazyk (infosch zka) - u ebna CCV.

po  5. 10. 18.00 Francouzský jazyk (za áte níci) - u ebna CCV.
út  6. 10. 18.00 Francouzský jazyk (pokro ilí) - u ebna CCV.
Podrobnosti o kurzech + p ihlášky najdete na http://ccv.volny-cas.cz. 

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

st 9.9. 15.00 ROŽMBERKOVÉ – p ednáška Mgr. K. Burianové
   o slavném eském šlechtickém rodu, 
   v klubovn  CCV. 
so 26.9. 7.00 ZLÍN – autokarový zájezd do metropole
   jihovýchodní Moravy proslavené T. Ba ou a unikátní
   architekturou. Odjezd v 7.00 z AN a od nemocnice.  

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Provozní doba: po, st, t, pá 09.00 - 17.00

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.
Aktivity v letních m sících nebudou, za neme op t od íjna.

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

ne 20.9. 15.00 VÍTÁNÍ PODZIMU aneb „K ižák“ plný pohádkových
   bytostí – sraz na K ížovém kopci.

... konající se v Celné v Orlických horách byl plný pohádkových bytostí. 
Když převzala vládu Malá mořská víla, zajistila si i příhodné počasí. 

... byly letos novinkou. Úspěšnou. Zaplněné byly všechny čtyři 
turnusy do posledního místa. Na programu byla jízda na koních, 
ale třeba i dojení kozy nebo čištění krávy.

... tak zní název táboru, který se konal v Rajnochovicích. Tábor byl 
inspirovaný pořadem Pevnost Boyard. Na závěr se tak dětem sypaly 
peníze – Rajardské vrchy.

Záhada pevnosti RajardZáhada pevnosti Rajard
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Píměšťáky na ranči ValkýraPíměšťáky na ranči Valkýra

Tábor Ti bratiTábor Ti brati

Více informací o jednotlivých táborech najdete v článcích na 
www.hustopece-city.cz nebo v reportážích v Hustopečském magazínu 
č. 315, 316, 317 a 318.

  Vyrazit na tábor

Další fotografi e z táborů na zadní obálce HL.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 14. 9. / 29. 9.
Papír, plast, nápojové kartony: 1. 9. 
Bioodpad: 7. 9. / 21. 9.

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

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

ne  27.9. 14.00 1.D TSKÉ KROJOVANÉ HODY, od 14.00 pr vod
   na ulici Herbenova, 14.30 zábava se zavádkou 
   v sále spole enského domu. 

SPORT

st 16.9. 18.00 HARMONIZACE PROFESNÍHO A RODINNÉHO
   ŽIVOTA, p ednáška Petry Michalové z Národního
   centra pro rodinu, m stská knihovna.

t  10.9. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).

CYKLISTIKA
ne  6.9. 10.00 HUSTOPE SKÝ KAME ÁK
  13.00 7. ro ník závodu horských kol, trat  23 nebo
   45 km, start 13.00 v autokempu Formanka. 
   D tské závody od 10.00, registrace d tí v CV
  Pavu ina. Více na www.  tnessfreedom.cz. 
FOTBAL

5. 9., 6. 9. , 19. 9., 20. 9., domácí utkání
podrobný rozpis na www.fc-hustopece.cz

PLAVECKÝ BAZÉN:
Po - Ne 6.00 - 8.00 14.00 - 20.30

Aktuální informace najdete 
na www.facebook/koupališt -hustope e 

nebo na www.spozam.cz
pop ípad  na tel.: 702 204 601 – 660.

ÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz

po 28.9. 9.30 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ, ú inkuje Smíšený
   p vecký sbor Hustope e, P vecký a chrámový sbor
   Velkobor, kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

po  7.9. 16.00 UŽ SE KLUB-M!, poloslavnostní znovuotev ení
   M-klubu pro ve ejnost.
so  19.9. 19.00 FESTIVAL ZÁ ENÍ, fes á ek asi o 4 kapelách.
út 22.9. 14.00 DESKOHRANÍ – odpoledne s deskovými hrami. 

M sto Hustope e

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

út 22.9. 7.00 ZÁJEZD DO ZNOJMA – návšt va Hradišt , jízda 
   vlá kem po historické ásti Znojma, Znojemské 
   podzemí. Odjezd z AN Hustope e. 

út  8.9. 18.00 RYTÍ SKÁ SHOW st edov kého divadla Traken,
st 9.9. 18.00 jezdecký turnaj, špan lská jízda a mnoho dalšího.
   K ížový kopec.
út  8.9. 14.00 P edstavení rytí  m stu, p ed M Ú.

pá  4.9. 19.00 OV Í BÁL PRO LÍPY V POLÍCH, hraje Pool Litters,
   po ádá Spolek Všehoschopných.
   Ov árna za prvním hustope ským rybníkem.

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

-in
ze
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e-

úterý 15. 9. v 17.30 h

Jóga 
Zahájení kurzu, ukázková a informační hodina zdarma.

Společenský dům Hustopeče, Herbenova ul.
Lektorka Jitka Slováková, 
30 lekcí, cena 2 400,- Kč.

středa 7. 10. v 16.30 h

Klasické taneční 
Zahájení tanečního kurzu pro žáky 9. tříd a středoškoláky, 

kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou, cena 800,- Kč.
Společenský dům Hustopeče, Herbenova ul.

 Vedou manželé Jančovi, Danza Brno. 

středa 7. 10. v 18.30 h

Taneční polepšovna 
Zahájení kurzu pro dospělé tanečníky, kurz zahrnuje 10 lekcí 

+ prodlouženou, cena za pár 1 600,- Kč. 
Společenský dům Hustopeče, Herbenova ul.

 Vedou manželé Jančovi, Danza Brno.

Přihlášky na kurzy v TIC Hustopeče, 
Informace Jana Tupá, tel: 519 441 008
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Unikátní předměty z konce války ukázala výstava v galerii
Osvobození Hustopečska – Fakta 

i umělecká refl exe. To je název výstavy, která 
byla v městském muzeu a galerii k vidění 

po celé prázdniny. Výstava dokumentovala 
průběh osvobozovacích bojů na Hustopečsku 
a návštěvníci na ní mohli zhlédnout i unikátní 
dobové předměty ze sbírek Josefa Babáčka. 

 „Na výstavě byly k vidění předměty, 
které z devadesáti procent pocházely ze 
sběratelské činnosti Josefa Babáčka. Jejich 
prostřednictvím bylo možné vidět rozměr 
války, protože všechny předměty pocházely 
z katastru jediné obce, z Morkůvek,“ 
informovala vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová.

„Dále byly vystavené autentické oděvní 
součásti, které zapůjčil Vladimír Hrnčíř z Brna 
a umělecká díla především z tvorby Františka 
Navrátila, což byl nejvýznamnější regionální 
tvůrce, který samozřejmě reagoval na téma 
osvobození a nacistické okupace,“ dodala 
Nezhodová. 

Josef Babáček začal předměty související 
s koncem druhé světové války sbírat jako 
osmnáctiletý hoch, když byla okamžitě 
po frontě vyhlášena pracovní povinnost. 
Pomáhal zakopávat těla padlých koní 
i vojáků, jak ruské, tak německé armády. 

„Každý měl u sebe spoustu věcí. Nejvíc 
němečtí vojáci – dopisy, cigarety, zbraně. 
Brali jsme si je, tehdy to bylo dovolené. Až 
za nějakou dobu se vyhlásilo, že se všechno 
musí odevzdat. Říkal jsem si ale, že by to 
byla škoda, tak jsem to schoval a teď to 
našlo uplatnění,“ vysvětlil původ předmětů 
sběratel. 

Jedním z nejcennějších kousků na výstavě 
bylo například koňské sedlo pocházející 
z Plijevovy jezdecké skupiny. 

„Plijevova jezdecká skupina rozhodovala 
boje v těžkých terénech, jako byl například 
Lanžhot, kde bylo nutné překročit řeku. 
Němci ale zlikvidovali veškeré mosty,“ 
vysvětlila Nezhodová. 

„Sedlo jsem našel, když jsme zakopávali 
německé vojáky. Bylo tam i s koněm. Jezdec 
tam nebyl, i když bylo sedlo zakrvácené,“ 
vzpomínal Josef Babáček. 

Výstava tak prostřednictvím dobových 
předmětů i textů zdokumentovala průběh 
bojů na Hustopečsku v polovině dubna 1945. 
Přiblížila i osobnosti Rudé armády, které na 
Hustopečsku pobývaly.                                        -jal- 
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Sběratel Josef Babáček u vzácného 
koňského sedla.

Koncert plný překvapení. Husakovo quarteto bavilo
Moravské lidové písničky, hudba z fi lmu, 

od známých kapel, rádiové hity, bláznivé 
převleky, beat box i návštěva prezidenta. Že 
to nejde dohromady? Husakovo quarteto 
na svém koncertu v sobotu 11. července 
dokázalo, že jde. Kvartetu se podařil zaplnit 
hustopečský kinosál více než stovkou 
posluchačů. 

„Zazní velmi rozličný repertoár. Jsme 
multižánrové kvarteto,“ prozradil před 
koncertem člen seskupení Hustopečský 
Marek Vejpustek. 

Studenti a někteří už absolventi brněnské 
konzervatoře Martin Husák, Radek Blahuš, 
Matěj Kovanda a domácí Marek Vejpustek si 
od posluchačů po každé skladbě vysloužili 
bouřlivý potlesk. Líbila se skladba z fi lmu 
Schindlerův seznam, od kapely Metallica 

i romantické Hallelujah a mnoho dalšího. 
V Hustopečích také kvarteto zahrálo 
premiérově dvě skladby – hit rádií Take me to 
church a Eleanor rigby od Beatles. 

„Koncert v Hustopečích pro nás znamená 
hodně, protože jsme vlastně domácí. 
Koncerty se taktéž konají v každém městě, 

kde žije někdo z našich členů,“ prozradil 
Vejpustek, který v kvartetu hraje na violu. 

„Změnila se dramaturgie koncertů. Náš 
repertoár přesouváme spíše do scénické 
hudby. Během koncertů tak vystupujeme 
hodně kreativně. I herecky,“ dodal Vejpustek. 

Cellista Matěj Kovanda se tak náhle změnil 
v prezidenta Miloše Zemana nebo kytaristu. 
Dvojice Martin Husák, Radek Blahuš se 
proměnili v ženicha a nevěstu. Marek 
Vejpustek se stal z violisty beat boxerem. 

Husakovo quarteto také letos poprvé 
organizovalo Těšanský hudební festival. 
Konal se 25. července v kapličce v Těšanech. 

Kariéra se mladým hudebníkům rozjíždí na 
jedničku. „Až moc,“ smál se Vejpustek. 

-jal-
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Popičtí uchvátili rytmem a zpěvem obyvatele Penzionu
Penzion pro důchodce v Hustopečích 

navštívili členové Spolku popických žen 
a Mužáckého sboru Popice. Jídelna Penzionu 
ožila skvělým zpěvem Mužáků, kterému 
mnozí přizvukovali.

Jejich zpěv střídaly členky Spolku 
popických žen svým tancem. Vystoupení bylo 
skvělé i v ne zrovna dostatečném prostoru. 
Velkým překvapením však bylo vystoupení 
žen v rytmech Afriky, kterým doslova strhly 
všechny přihlížející. Popické ženy odtančily 
tohle vystoupení za bouřlivého potlesku 
přítomných od začátku až do konce. Po 
skončení se ozývalo skandování opakovat, 
opakovat.

Popické ženy ani muže nechtěli obyvatelé 
jen tak propustit a dožadovali se přídavků. 
Když ženy opakovaly tanec v rytmu Afriky, 
strhly natolik vedoucího Penzionu pana Bc. 
Laze, že se k jejich tanci přidal. To teprve bylo 
veselo! Potlesk a veselí nabralo ještě více na 
obrátkách!

Z řad přihlížejících obyvatel bylo slyšet jen 
samou chválu, dokonce se mnozí vyjádřili, 
že tohle bylo to nejskvělejší, co se zde kdy 
konalo. Nejsem zase až takový pamětník akcí 
zde konaných, ale tahle opravdu rozproudila 
všem krev v žilách a zahřála u srdíčka. 

Dovolte mi jménem všech zúčastněných 
obyvatel upřímně od srdíčka poděkovat všem 

Popickým za nádherný zážitek. Přejeme jim 
hodně úspěchů v jejich aktivitách a doufáme, 
že mezi nás opět někdy zavítají. 

–HaJaS-
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Týden divadel nabídl představení pro ty nejmenší i pro starší diváky 
Už po třiadvacáté byl v Hustopečích jeden 

týden v červnu věnován divadlu pro ty 
nejmenší. Týden divadel pro děti se letos 
konal od 19. do 28. června a nabídl devět her 
od šesti souborů. 

„Zveme ansámbly, které fungují při 
školách či při domech dětí. Nabídka je letos 
krásná, pestrá. Jsem navíc velmi příjemně 
překvapená, že letos se budou mít na co 
koukat i starší diváci, děti z druhého stupně 
základních škol,“ uvedla Ingrid Florusová 
z Centra volného času Pavučina, které Týden 
divadel pro děti tradičně pořádá. 

Soubor z Blučiny například letos přivezl 
pohádku O hastrmaní princezně, Žabky 
Uherčice zahrály pohádku Dva Tovaryši, 
Základní umělecká škola Břeclav přijela do 
Hustopečí dokonce s pěti hrami, například 
s Pošťáckou pohádkou, Hrnečku dost nebo 
s Válkou s mloky pro starší diváky. Nechyběl 
ani divadelní kroužek z Želešic s pohádkou 
Jak hloupý princ ke štěstí přišel. 

Na divadelních prknech se představili 
i malí herci z Hustopečí. V pondělí 22. června 
ti ze souboru Šikulky při Základní škole 
Komenského zahráli pohádku O Chudém 
královstvíčku. Týden divadel pak zahajovali 
i uzavírali herci ze souboru Dlaně Pavučina 
s Povedenými příběhy nepovedených lásek. 

„Je to hra složená ze tří malých divadel. 
Všechny tři příběhy spojuje jedno téma – 
láska. V prvním příběhu se pro lásku zabijí, 
v druhém se pro lásku tragicky umírá, ve 
třetím se pro lásku žije,“ představila hru 

členka souboru Dlaně Veronika Fuxová. 
„Fungujeme tak dlouho, že už se obměnila 

celá generace herců. Děti vytváří úžasný 
kolektiv. A co je krásné, věkově jsou od deseti 
do dvaceti let a jsou to kamarádi. Soubor je 
jako jeden člověk,“ pochvalovala si vedoucí 
souboru Dlaně Inka Florusová. 

O divadelní přehlídku je mezi soubory 
i po dvou desítkách let pořád zájem. Podle 
Florusové proto, že podobných příležitostí 
vystoupit je v okolí velmi málo. 

„Divadlo, když už jednou nacvičíte, když si 
s ním dáte rok práce, tak ho chcete ukázat. 
A chcete pokaždé vystoupit pro jiné diváky, ne 
pro ty stejné. Poprvé se ukážete maminkám, 
tatínkům, ukážete se spolužákům, ale co 
dál. Takže nezbývá než vyjíždět, hledat, kde 
bychom se mohli ještě ukázat a kde bychom 
to, co nás stálo tolik úsilí, zase znovu prodali,“ 
uzavřela Florusová. 

-jal- 
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Soubor Dlaně Pavučina zahrál Povedené příběhy nepovedených lásek. Hru si napsali mladí 
herci sami.

Letní kino letos překvapilo. Lidé chodili ve velkém
Vloni se přemýšlelo, zda má vůbec 

promítání fi lmů pod širou oblohou smysl. 
Lidé nechodili. Letošní rok však ukázal, že 
letní kino pořád baví. Za pět dní ho navštívilo 
více než 250 diváků. Organizátoři vysokou 
návštěvnost připisují pestré nabídce fi lmů i 
ideálnímu počasí. 

Pouze třetina fi lmů, namísto dvou měsíců 
promítání necelý týden, přesto dvojnásobné 
množství diváků. Takové je srovnání letošního 
a loňského ročníku Letního kina Pod 
ořechem. Letos měly fi lmy pod širou oblohou 
úspěch. Promítalo se od středy 5. srpna do 
neděle 9. srpna za M-klubem. V nabídce byl 
horor, rodinná komedie, fi lmové zpracování 
erotického bestselleru nebo životní příběh 
britského astrofyzika. 

„Díky pestré nabídce si mohl vybrat opravdu 
každý a projevilo se to i na návštěvnosti. 
Konkrétně letní kino navštívilo 260 diváku. 
Věřím, že k dobré atmosféře přispěly 

i typicky letní teploty nebo široká nabídka 
občerstvení,“ uvedla vedoucí organizační 
složky Marketing a kultura Jana Hrádková. 

Nejvíce lákal fi lm Padesát odstínů šedi, 
který v pátek 7. srpna navštívilo téměř 
osmdesát diváků. Úspěšné bylo i promítání 
českého fi lmu Pojedeme k moři, na které 
v sobotu 8. srpna zavítalo více než šedesát 
diváků. Třetí nejvyšší návštěvnost pak byla 

v neděli, na životopisné drama Teorie všeho 
přišlo devětapadesát lidí. 

„Vzhledem k vyšší návštěvnosti můžeme 
říct, že se tento formát – promítat v kuse 
několik dní – osvědčil. Budeme uvažovat, že 
to tak v příštích letech ponecháme. Letošní 
ročník hodnotím opravdu pozitivně a věřím, 
že i do budoucna bude mít návštěvnost 
kina pouze rostoucí tendenci,“ informovala 
Hrádková. 

Organizátoři se však shodují, že jedním 
z důležitých faktorů návštěvnosti je počasí. 
Extrémní teploty promítání pod hvězdami 
přály. 

Vloni letní kino trvalo celé dva měsíce, 
v červenci se promítalo vždy ve čtvrtek, 
v srpnu v úterý a čtvrtek. Celkem 13 fi lmů. 
Dohromady je však navštívilo pouze 120 
diváků, víc jak třetina představení si připsala 
čistou nulu. Letošní vysoká návštěvnost tak 
překvapila o to víc.                                                 -jal- 

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

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

MŠ PASTELKA 

1985 -2015:
V září 2015 oslavíme 30 let od chvíle, kdy 

k nám hlavními vchody vešli první rodiče a 
jejich děti - tedy výročí otevření mateřské 
školy.

Mateřská škola byla založena jako 
podniková školka tehdejšího NHKG 
Vítkovické železárny. Byla investována 
tímto podnikem a postavena s přispěním 
jeho zaměstnanců v akci Z. Proto byly 
jejími prvními dětmi výhradně děti těchto 
zaměstnanců. Také pracovníci školní kuchyně 
a uklízečky byli fi nancováni a zaměstnáváni 
tímto státním podnikem. Pedagogové 
pod vedením ředitelky Vejpustkové byli 
státními zaměstnanci, přijímáni i fi nancováni 
Školským úřadem v Břeclavi. V roce 1989-

90 přešla celá MŠ, vedená ředitelkou 
Marešovou, pod správu Školského úřadu, o 
fi nancování se staral stát. V roce 2002 se MŠ 
osamostatnila a vedená ředitelkou Valovou 
získala statut právního subjektu zřizovaného 
městem Hustopeče, provoz MŠ zabezpečuje 

zřizovatel – tedy město Hustopeče. Mateřská 
škola zaměstnává 18 zaměstnanců, jejich 
mzdy zabezpečuje KÚ Jihomoravského 
kraje. Současnou ředitelkou je Bc. Blanka 
Nešporová.

Mateřská škola od prvopočátku bojovala 
s problémy jako je vlhkost v přízemních 
třídách a hospodářské budově, zatékání 
střechou, netěsnící okna, dveře, nefunkční 
vzduchotechnika. Časem vypršela doba 
doporučení užívání objektu a ředitelky se 
snažily s vadami bojovat. Nicméně dědily 
tento problém jedna od druhé. První velká 
nutná rekonstrukce proběhla na škole 
v roce 2007, kdy byla zateplena fasáda, 
vyměněna okna, dveře, a opravena střecha. 
Investice ve výši 7 mil. korun velmi pomohla, 

Naše školka slaví 30. narozeniny

Zahrada, umývárny, elektro rozvody i kamerový systém
Školy od září v novém

Prázdniny skončily. Nástup do školy však 
dětem v Hustopečích zpříjemnily některé 
novinky. Současně s jejich odchodem ze 
školních lavic a odjezdem na dovolené 
a tábory, nastoupili na jejich místo dělníci. 
Pracovali v obou školkách, na gymnáziu 
i v jedné ze základních škol. 

ZŠ Nádražní:
Oprava elektroinstalace i výmalba šaten

Prach, hluk, všudypřítomný nepořádek 
i rozložené nářadí – tak to hned na začátku 
prázdnin vypadalo v přízemí základní školy 
Nádražní. 

„Pokračovala rekonstrukce elektroinstalace. 
Již z minulých let bylo hotové první patro, 
půlka přízemí a letos jsme dodělali zbytek. 
Investorem bylo město Hustopeče. Navýšilo 
nám rozpočet o sumu necelých 300 tisíc 
korun,“ informovala o letních opravách 
ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková. 

V běžném rozpočtu školy se také podařilo 
našetřit na rekonstrukci šaten. Dočkaly se 
nové výmalby. A spolu s nimi i chodby ve 
druhém patře budovy. 

Během školního roku je pak ještě v plánu 
postupné vybavování tříd nastavitelnými 
lavicemi nebo výměna žaluzií v oknech. Žáci 
se dočkají i nových učebních pomůcek. 

„Každý rok nám přibyde minimálně 
jedna až dvě interaktivní tabule, přibývají 
počítače, pracujeme s iPady. Dovybavujeme 
třídy postupně tak, jak je potřeba,“ uzavřela 
Matějíčková. 

Na studenty gymnázia budou na chodbách 
dohlížet kamery

Drobné změny čekaly prvního září i na 
hustopečské gymnazisty. Stejně jako na 

Nádražce v šatnách.
„O prázdninách se na gymnáziu dělala 

pouze taková menší údržba. Jen to, co 
nám dovolily fi nance. Rozhodli jsme se pro 
vymalování sociálního zařízení ve všech 
poschodích a šaten v přízemí školy,“ uvedl 
ředitel Gymnázia T.G. Masaryka Jan Sedláček. 

Oprav se dočkaly i žaluzie v oknech a velká 
novinka je připravená na první pololetí 
školního roku.

„V období podzimních prázdnin nebo nějak 
o víkendech budeme montovat kamerový 
systém. V létě jsme ho nestihli kvůli 
posunutému výběrovému řízení. Kamery 
budou na studenty dohlížet na chodbách 
a v šatnách, kde dochází k vandalismu. 
Víc monitorovat nemůžeme, musíme ctít 
soukromí,“ vysvětlil ředitel. 

I bez velkých rekonstrukcí však podle 
něj bude na gymnáziu živo. Studenti jsou 
zapojení do mnoha projektů, například do 
výměnných pobytů. Do Hustopečí tak letos 
zavítají Švýcaři. 

Zbrusu nové umývárny pro ty nejmenší
A o výrazné novinky nebyly připraveny ani 

děti z mateřských škol. Ty, které navštěvují 
odloučené pracoviště mateřské školy 
U Rybiček v Komenského ulici, určitě první 
školní den ocenily zbrusu nové umývárny. 
Více o se dočtete v rubrice Mateřské školy 
U Rybiček.

 
Mlhoviště, ježkovník, altán. Zahrada 
v novém na Pastelce

Mrtvo přes prázdniny nebylo ani v Mateřské 
škole Pastelka. Překvapení sice pro děti 
nebylo připravené hned prvního září. Příští 
rok na jaře si už ale ježkovník, vrbový tunel 

nebo bylinkovou zahrádku užijí naplno.
„U nás byla tohle léto stěžejní zahrada. 

Mateřská škola získala ke svému třicátému 
výročí založení pěkný dárek. Podařilo se 
nám získat projekt na rekonstrukci školní 
zahrady,“ vysvětlila ředitelka školy Blanka 
Nešporová. 

Na novou přírodní zahradu získala školka 
jeden a půl milionovou dotaci z Nadace 
Partnerství. Zřizovatel školy, tedy město, 
zaplatí deset procent z celkové částky. 

„Myslím si, že se dětem bude nejvíce líbit 
zahradní altán, kam přesuneme výuku ze tříd. 
Dále by na zahradě měly být různé prolézací 
tunely, například z vrbového proutí, měl by 
tady být ježkovník, kde budeme sledovat 
život ježka, bude tady pískoviště, kde děti 
budou moci přesýpat či vážit písek. Budou 
mít bylinkovou zahradu,“ vyjmenovala 
Nešporová. 

Dalším zajímavým prvkem v zahradě je 
takzvané mlhoviště, kde bude děti v horkých 
dnech osvěžovat vodní mlha. 

S pracemi na zahradě se začalo na přelomu 
prázdnin. První čtyři týdny v červenci byla 
totiž školka ještě otevřená. Hotovo by mělo 
být někdy koncem září. 

„Bude také založen nový trávník. Možná se 
tak děti pohybu na školní zahradě na podzim 
ještě nedočkají. O to větší radost ale budou 
mít na jaře, kdy budou moci vyběhnout do 
úplně nového prostředí,“ sdělila Nešporová. 

Staré prolézačky ze školní zahrady 
namontují pracovníci městských služeb 
například na dětské hřiště na Lipovce. 

V ostatních školách v Hustopečích zaplnily 
prázdniny běžné úklidové práce. 

-jal-
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ZŠ KOMENSKÉHO

Základní škola Hustopeče, Komenského 
2 v nadcházejícím školním roce 2015/2016 
bude v zaměření své činnosti navazovat na 
vcelku úspěšný minulý školní rok. V oblasti 
výchovně vzdělávací činnosti nedochází 
k zásadním změnám. Výuka bude probíhat 
podle stávajícího školního vzdělávacího 
programu. 

Na školu nastoupí celkem 569 žáků, což je 
o 32 žáků více jako v minulém. Na 1. stupni 
bude pro 326 žáků otevřeno 14 tříd a 10 
tříd bude navštěvovat 243 žáků 2. stupně. 
Předstoupit před žáky je připraveno 48 
pedagogických pracovníků (15 učitelů 1. 
stupně, 4 asistenti pedagoga, 22 učitelů 2. 
stupně, 1 školní psycholog, 5 vychovatelek 
školní družiny a 1 vychovatelka školního 

klubu). O provoz školy se postará 11 
provozních pracovníků a 12 pracovníků 
školní jídelny.

Výrazná personální změna nastane na 
1. stupni, kde po odchodu 3 učitelek do 
důchodu a jedné na mateřskou dovolenou 
nově na školu nastoupí 4 nové plně 
kvalifi kované učitelky 1. stupně a doplní je 2 
nové asistentky pedagoga. Na 2. stupni nově 
na školu nastoupí v souvislosti s rozšířením 
počtu tříd 6. ročníku jeden učitel s kvalifi kací 
pro fyziku, technickou výchovu a informatiku.

Výrazně se v nadcházejícím školním roce 
zlepší materiální podmínky výchovně 
vzdělávací činnosti. Žáci po dokončení 
projektu „Modernizace vzdělávání“ 
zaměřeného na využití stavebnic „Lego“ 

a robotických pracovišť při výuce budou 
nově realizovat dva projekty zaměřené na 
zkvalitnění výuky cizích jazyků a na zlepšení 
podmínek technické výchovy. Opomíjeno 
nebude ani zkvalitnění sportovní výchovy. 

Tradičně připravujeme pro žáky bohatou 
nabídku nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků, abychom pro ně zajistili co nejlepší 
a smysluplné vyplnění jejich volného času. 

Ale všechny sebelepší záměry se minou 
účinkem, pokud se nepodaří udržet a dále 
rozvíjet těsnou a účinnou spolupráci školy 
s rodiči žáků a s celou veřejností. Proto 
společně musíme usilovat o naplnění 
myšlenek, že „škola je zde pro žáky“ a že 
„vzdělání je největším lidským bohatstvím“. 

Mgr. Miroslav Patloka, ředitel školy

Nový školní rok v ZŠ Komenského 

MŠ  U RYBIČEK
Našim nejmenším připravujeme pěkné a bezpečné prostředí

Prázdniny u Rybiček
V měsíci červenci byla z důvodu čerpání 

dovolených MŠ po tři týdny uzavřena. Ne 
však pro správní zaměstnance. V tomto 
čase probíhaly údržbové práce, které nelze 
realizovat za provozu.

Poslední týden v červenci se však dveře 
školky opět otevřely nejen pro děti od 
Rybiček, ale také pro děti z MŠ Pastelka. 
S novými kamarády trávily naše děti nejvíce 
času koupáním, sluněním se a využíváním 
všech herních prvků přírodního hřiště ke 
hrám, sportování i odpočinku.  

Kolektiv MŠ U Rybiček

náklady školy tak poklesly. Ale nutnost 
úprav uvnitř budovy setrvávala. Přišel čas 
na řešení situace.  Prozatím má škola zcela 
zrekonstruovanou 1/3 budovy, červené a žluté 
třídy, která proběhla v létě 2014. Pokračovat 
v rekonstrukci budeme v létě 2016, zelenou 
a modrou třídou. Hospodářskou budovu 
zrekonstruujeme nejpozději v roce 2018. 
Nadále však dětem pořizujeme estetické 
a bezpečné prostředí, moderní pomůcky, 
hračky i vybavení. 

Největší přínos však vidím ve změně metod 
vzdělávání, přístupem k rodičům a dětem, 
fi lozofi i školy. Pomáhají nám i moderní 
hračky, pomůcky a technologie. Nynější 
kolektiv zaměstnanců se stará o 112 dětí, 
pedagogové pracují s dětmi moderními 

způsoby práce, integrujeme čtyři děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Také dětem umožňujeme rozvoj ve všech 
pěti oblastech předškolního vzdělávání. 
Preferujeme ve třídách příjemné a přátelské 
prostředí.

 Na podzim roku 2015 budeme realizovat 
zabezpečení objektu MŠ kamerami a čipy.          

K 30. výročí otevření mateřské školy se nám 
podařilo získat skvělý dárek dětem. Jedná se 
o získání dotace na obnovu školní zahrady 
z projektu Operační program životního 
prostředí. Zahrada, kterou právě buduje 
brněnská fi rma, bude přírodní učebnou, 
o jaké již dlouho sníme. Dětem zahrada 
nabídne aktivity v oblasti poznávání přírody 
po celý rok. Jedná se o například o poznávání 

proměn v přírodě (stromy a byliny od září 
do června), starání se o zvířata, (ježkovník, 
ještěrkovník), hrátky se zemí, vodou, větrem, 
sluncem, hry a pokusy na herních sestavách, 
pohyb na prolézačkách, pěstování zeleniny 
a bylin na záhoncích a na bylinkové spirále, 
schovávání v tunelech a také výuku v krytém 
altánu. Termín dokončení je 30.9.2015. 
Těšíme se. 

Můžeme říct, že Mateřská škola za celých 
30 let svého trvání vzkvétá, zhodnocuje svůj 
majetek, vychovala a připravila úspěšně na 
první třídu řadu dětí. Dále se snaží o zapojení 
do života města a je řádným partnerem 
dalších institucí ve městě. Přejeme jí i Vašim 
dětem spoustu dalších úspěšných let. 

Kolektiv MŠ Pastelka

V době letošního léta probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce na odloučeném pracovišti 
MŠ u Rybiček na ulici Komenského. 
Původní  umývárny a sociální zařízení byly 
v nevyhovujícím stavu, a proto ředitelství 
MŠ požádalo zřizovatele o fi nanční dotaci na 
jejich obnovu. Zřizovatel, MěÚ Hustopeče, 
uvolnil z rozpočtu města částku více než 
500 tisíc korun na uvedené stavební úpravy. 
Práce byly zahájeny  na počátku měsíce 
července a jejich ukončení je plánováno 

k datu 15. 8. 2015. V červenci byla dokončena 
rekonstrukce v 1. patře dvoupatrové budovy, 
kde proběhla celková obnova umyvárny (nová 
dlažba, obklad, umyvadla, baterie, záchody, 
zrcadlo, topení, sprcha, panel na odkládání 
ručníků, kelímků, zubních kartáčků, apod).  
Díky užitým barvám získala umývárna 
hravou dětsky veselou bílo oranžovou barvu. 
V hlavním vstupu bylo položeno nové PVC, 
vymalována třída Koťátek a provedeny 
nátěry dveří a krytů na topení. Tytéž práce 

proběhly i v přízemí ve třídě Koťátek.
Velké poděkování patří zřizovateli za 
poskytnutí fi nanční dotace z rozpočtu města 
a provozním zaměstnancům. Kolektiv MŠ 
u Rybiček je rád, že v září nastoupí naše 
nejmladší děti do pěkného a adekvátního 
prostředí.                                              EvaJavůrková,

ředitelka MŠ U Rybiček
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Prázdniny jsou u konce a my na začátku 
nového školního roku vzpomínáme ještě na 
konec toho starého. Jak je již v naší škole 
zvykem, červen bývá také ve znamení výletů, 
exkurzí a ozdravného pobytu.

Náš ozdravný pobyt v Modré u Uherského 
Hradiště

Letos jsme zamířili do maličké obce 
Modrá, která leží v těsné blízkosti Velehradu 
u Uherského Hradiště. V pondělí 15. června 
jsme s batůžky nastoupili v Hustopečích 
do vláčku a nechali se po kolejích unášet 
vstříc novému dobrodružství. Cestovalo 
nás 22 žáků a 4 učitelé. Byli mezi námi 
nováčci – prvňáčci, kteří ještě nikdy 
školu v přírodě nezažili i ostřílení mazáci 
– deváťáci, kteří si ji užívali naposled.
 Bydleli jsme v Hotelu u Velehradu, kde se 
o nás vzorně starali. Aktivit, kterých jsme se 
zúčastnili, bylo opravdu mnoho. Prohlédli 
jsme si Velehrad, navštívili baziliku, strávili 
jsme odpoledne v Archeoskanzenu, 
v areálu Živé vody jsme poznávali ryby našich 
rybníků, na hradě Buchlově jsme obdivovali 
život hradních pánů a hlavně děvčata byla 
nadšena rozsáhlou výstavou panenek. Také 
jsme sportovali, hráli různé hry a absolvovali 
výšlapy – třeba na rozhlednu. A nechyběl ani 
táborák, na který jsme si sami připravovali 
program a bavili učitele.

Týden utekl jako voda a my jsme zase 
nastoupili do vláčku a vraceli se domů 
k rodičům.          Žáci a učitelé ZŠ a Prš Hustopeče

Lednice 2015 aneb ještě jsme stihli jeden 
výlet…

Ve středu 24. června jsme vyrazili školním 
autem na výlet do Lednice. Chtěli jsme 
hlavně vyvést žáky, kteří nebyli s námi na 
škole v přírodě.

Byla to báječná středa. Počasí i vše, co jsme 
si naplánovali, se povedlo. Obdivovali jsme 
tropické kytky v zámeckém skleníku, zámek 
zvenku, park, minaret i koně. My zdatnější 

jsme na minaret vystoupali 302 schodů. 
Odměnou za trochu námahy i strachu nám 
byl překrásný výhled i dobrý pocit. V Lednici 
je toho spoustu k prozkoumání, příští rok 
bychom chtěli nakouknout i do zámeckých 
komnat a svézt se na konících. Snad se nám 
to splní. Ve skleníku mají totiž kouzelné zlaté 
rybky…

Za žáky IV. třídy Helena Průdková

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Ohlédnutí za koncem minulého školního roku
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Genius Logicus
Od školního roku 2008/2009 se místní 

Gymnázium T.G. Masaryka pravidelně 
zapojuje do soutěže Genius Logicus, což je 
mezinárodní soutěž v řešení logických úloh. 
Soutěž se stala v krátkém čase nejdynamičtěji 
se rozvíjející soutěží ve střední Evropě - 
zapojily se do ní desítky tisíc soutěžících 
a tisíce škol (základní školy, gymnázia, 
konzervatoře, ale i střední odborné školy, 
zdravotní a střední umělecké školy). 
Momentálně soutěž probíhá v osmi zemích 
(v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, 
Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rusku 
a v Rumunsku) s ambicí rozšíření se do 
dalších zemí v Evropě i mimo ni. 

Soutěžící se nemusejí na soutěž nikterak 
připravovat. Úlohy se jednoznačně liší 
od matematických a jsou navrženy tak, 
aby soutěžící prostřednictvím vlastního 
uvažování a postupných kroků našli 

řešení. Zároveň jsou koncipovány tak, aby 
procvičily hlavně přirozený intelekt žáků 
a kombinační schopnosti, které se jim 
budou hodit hlavně v matematice, fyzice a v 
mnoha jiných vyučovacích předmětech. Tato 
soutěž jako jediná umožňuje v tak velkém 
rozsahu soutěžit na mezinárodní úrovni, 
bez absolvování vyřazovacích kol, v pohodlí 
vlastní školy a zároveň si objektivně porovnat 
své schopnosti v mezinárodní konkurenci 
vrstevníků. Každý soutěžící je hodnocen v 
rámci školy a státu, v němž žije, a nejlepší 
soutěžící z každé kategorie také v rámci všech 
zapojených zemí!

Největší úspěchy získali žáci našeho 
gymnázia v ročníku 2011/2012 a v letošním. 
V ročníku 2011/2012 dosáhli Tomáš Bureš 
a Míša Dunajová na republikové fi nále, když 
se ve svých kategoriích umístili na 1. a 4. 
místě. Letos navázala na tento úspěch Míša 

Dunajová z kvarty a umístila se na 3. místě. 
Další ocenění o mnoho nezaostávají: Jakub 
Rozek získal 6. místo (Ter), Martin Pleyer 8., 
Michal Nemeškal 12. (oba Kvi). To jsou pouze 
ti nejúspěšnější. Touto cestou bych také rád 
poděkoval Sdružení rodičů naší školy, které 
umožňuje účast žáků tím, že hradí startovné. 
V průběhu historie soutěže se do ní zapojilo 
přes 70 našich žáků.

Mezi nejúspěšnější řešitele patří Eliška 
Charoušková, Petr Najman, Lenka 
Karpíšková, Tereza Vaculíková, Tomáš 
Bureš, Jakub Slavík, Sylva Poláková, Michal 
Nemeškal, Martin Pleyer, Dominik Studený, 
Michaela Dunajová, Eliška Rapcová, David 
Sopoušek, Filip Hovězák, Adéla Rapcová, 
Jakub Rozek, Jiří Mazuch.   

Ctirad Šedý
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Přednášky : 

středa 16. 9. 2015
Harmonizace profesního a rodinného 
života 
přednáší Petra Michalová z Národního 
centra pro rodinu
začátek v 18 hodin, v městské knihovně.

středa 14. 10. 2015
Poslušnost dětí v předškolním věku
přednáší Petra Škrdlíková,
ředitelka MŠ v Brně
začátek v 18 hodin, v městské knihovně.

čtvrtek 12. 11.2015
Zambie pohledem křesťana
přednáší Karel Fridrich, 
kazatel AC Hustopeče
začátek v 18 hodin, na evangelické faře.

středa 9. 12. 2015
Rodinné rituály
přednáší Marie Frydrychová,
křesťanská spisovatelka
začátek v 18 hodin na evangelické faře.

CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Vážení a milí čtenáři Hustopečských listů,
vítám vás v novém školním roce. Po 

prázdninách se opět probouzí k životu 
i náš život sborový. Tento školní rok bychom 
se chtěli více zaměřit na rodinu. Kromě 
pravidelného sborového programu, který 
zájemci naleznou na vývěsce u kostela, 
jsme pro vás – širokou veřejnost - připravili 
projekt Živě o životě, který bude realizován 
s podporou Jihomoravského kraje. V jeho 
rámci proběhnou tři přednášky na rodinné 
téma.

Ve středu 16. 9. to bude přednáška 
Harmonizace profesního a rodinného života.                   
O tom, jak skloubit zaměstnání a rodinu, jaké 
jsou možnosti zaměstnavatelů a jaké postupy 
umožňuje zaměstnaným rodičům české 
právo, přijde povídat paní Petra Michalová 
z Národního centra pro rodinu. 

V říjnu to bude přednáška Poslušnost dětí 
v předškolním věku. Inspiraci a náměty 
pro výchovu rodičům a prarodičům přinese 
paní Petra Škrdlíková, autorka knih Dost 
dobří rodiče a Hyperaktivní předškoláci, 
a ředitelka mateřské školky v Brně. Přednáška 
se uskuteční opět ve středu a to 14. 10. Obě 
přednášky proběhnou v knihovně, začátky 

v 18 hodin a hlídání dětí zajištěno.
Abychom si rozšířili obzory i za náš rodinný 

mikrosvět, bude v  listopadu přednáška 
s promítáním fotografi í – Zambie pohledem 
křesťana. Kazatel Apoštolské církve Karel 
Fridrich se s námi podělí o své letošní zážitky 
z černého kontinentu. Tentokrát ve čtvrtek 12. 
11. opět v 18 hodin v prostorách evangelické 
fary. 

Na čas adventní je připravena třetí 
z přednášek podpořených Jihomoravským 
krajem. Beseda s názvem Rodinné rituály 
se bude zabývat tím, jak je pro děti, ale 
i všechny členy rodiny, důležité, že se věci 
opakují. Patří sem způsob slavení Vánoc, 
narozenin, každovečerní pusa před spaním, 
ale i způsob udílení trestů či odměn. Na 
toto téma promluví Marie Frydrychová, 
křesťanská spisovatelka. Beseda proběhne ve 
středu 9. 12. opět v 18 hodin na evangelické 
faře. Všechny přednášky budou znovu a včas 
avizovány. 

Pojďte s námi podpořit rodinu. Fungující 
vztahy jsou takové malé nebe na zemi 
a v nebe přece věříme všichni. Všechny vás 
srdečně zve 

Kateřina Rybáriková

Pojďte s námi podpořit rodinu. Pořádáme tři přednášky

Prázdniny jsou za námi. Náš sbor již opět 
pracuje v režimu školního roku. Nedělní 
besídky pro děti jsou v plném proudu 
a my dospělí vzpomínáme na to, co jsme 
o prázdninách zažili. Tak, jako loni i letos jsem 
se spolu s třemi dalšími vydal na pracovní 
výjezd do Afriky. Cílem pro tento rok byla 
Zambie. Krásná země, kterou stojí za to vidět. 
Tři týdny vyhrazené na stavbu uplynuly velmi 
rychle a nyní mám před sebou formuláře 
s hodnocením, které musím vyplnit. Jednou 
z otázek, se kterou se musím poprat, je: „Co 
jsem se na výjezdu naučil o sobě?“ Není 
snadné se sám hodnotit a tak přemýšlím, že 
napíšu o tom, proč mám rád tyto pracovní 
výjezdy. 

Jedním z důvodů je to, že se dostanu tam, 
kam se běžný turista nedostane. Pokud 
chcete něco skutečně poznat, pak nejezděte 
jako turisté. Zvláště v Africe jsou na turisty 
dobře vybavení. Nabízí zboží s takovou 
mistrností, že odolá málokdo. Přidají 
historky o nemocné tchýni či dramaticky 
vylíčí, jak musí živit své děti. Přesně ví, co 

takový západní turista chce vidět a za čím do 
země přijel. A nedají mu pokoj, dokud něco 
nekoupí. Stačila jedna návštěva skanzenu 
a odcházel jsem zcela bez peněz. Jste-li však 
dobrovolník, pak se ocitáte v místě, kde není 
nic nahrané. Můžete poznávat obyčejný 
každodenní život lidí v jejich přirozeném 
prostředí. Poznáváte je s jejich radostmi 
i starostmi. Jíte jejich jídla a cítíte vůně 
a chutě, které byste normálně nepoznali. 
V Tanzanii jsme se tak dostali na Masajskou 
slavnost, na kterou se normální běloch 
nedostane. Letos jsme měli možnost navštívit 
dům učitelky střední školy, policejního 
důstojníka nebo invalidy, ochrnutého na 
nohy. Jako turista bych se nedostal k místním 
vězňům a těžko se dozvídal o životním stylu 
obyčejného zedníka a jeho rodiny. A už vůbec 
bych se nedostal do buše do osady, kde lidé 
žijí bez jakékoliv techniky. 

Dalším důvodem, proč rád jezdím do 
zahraničí jako dobrovolník, je, že mohu 
navázat nová přátelství. Říká se, že nejlépe 
člověka poznáte při práci. Přátelství vzniklá 

za těžkých okolností mají v sobě něco 
hlubšího. Letos jsme měli příležitost pracovat 
s některými místními obyvateli tři týdny od 
rána do večera. To je dost času poznat jeden 
druhého – přístup k životu, k práci, k lidem. 
Mám za sebou již několik zahraničních výjezdů 
a pokaždé se loučím se slzami v očích. A jsem 
moc rád, že je to oboustranné. S některými 
lidmi, které jsem poznal, si do dnešního dne 
píšeme. Peter Phiri, náš průvodce Zambií mi 
několikrát týdně volá nebo já jemu. Vzniklo 
mezi námi zvláštní pouto. Když jsem se ho 
ptal, čím jsme ho oslovili, odpověděl, že to 
bylo pokorou a vydaností. Pomohli jsme jeho 
lidem a toho si velmi cení. Někteří by rádi 
přijeli k nám a již spřádají plány, jak nás příští 
léto navštíví. Nevím, jestli to bude pravdou, 
ale společné úsilí nás sblížilo. 

A to je asi to, co jsem se naučil. Pokud 
chceme navázat opravdová přátelství, 
potřebujeme se otevřít jeden druhému. Dát 
druhým sám sebe a dělat to naplno. Je to 
riskantní, ale stojí to za to. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Proč se stát dobrovolníkem v zahraničních misích
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Ve dnech 13. 7. - 16. 7. proběhl kurz na 
ovládání počítače, pod názvem „Senioři 
komunikují“. Projekt jsme vyhráli u nadace 
Lívie a Václava Klausových. Veškeré náklady 
hradila nadace. Kurz se konal v Penzionu 
pro důchodce - pan Laz nám zde vytvořil 
podmínky pro realizaci tohoto kurzu. 
V tomto čtyřdenním kurzu proběhlo prvotní 
seznámení s počítačem, s internetem, 
vyhledávání a práce s mapami, nákup na 
internetu, tak abychom nenaletěli, práce 
s překladači. 

Kurz vedl zkušený lektor Eduard Gracl. 
Snažil se, abychom se dokázali po internetu 

pohybovat bezpečně, dokázali se zorientovat 
ve světě počítače, byli samostatní. Mohli jsme 
si přinést vlastní notebooky a tak se naučit s 
nimi zacházet, kdo neměl, byly připraveny 
notebooky k zapůjčení. Celkem se zúčastnilo 
kurzu 12 lidí, také dostali příručky k obsluze 
počítače. O kurz byl obrovský zájem, nemohli 
být uspokojeni všichni přihlášení. I když jsme 
již důchodci, chceme držet krok s dobou, 
kam zajisté patří počítače a internet.

Poděkování patří nadaci Lívie a Václava 
Klausových, panu lektorovi a panu Lazovi. 

Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Exkurze ve vodní elektrárně Dlouhé Stráně
Dne 24. 6. 2015 jsme zrealizovali zájezd do 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, 
která se v roce 2005 zařadila mezi sedm 
největších divů České republiky. Zařadila 
se tak mezi nejvýznamnější české památky, 
jako jsou třeba hrad Karlštejn, nebo zámek 
Hluboká. 

Exkurzi jsme měli objednanou a zaplacenou 
již v lednu. Autobusem jsme vyjeli až 

k hlavní budově, kde nás průvodce seznámil 
s historií přečerpávací elektrárny, která se 
začala stavět v roce 1978 a byla dokončena 
v roce 2006 a také s principem přečerpávací 
elektrárny. Tunelem jsme přešli do podzemní 
části elektrárny, která je 50 m pod zemí. 
K horní nádrži nás vyvezl autobus, pak 81 
schodů na korunu přehrady. Odtud je výhled 
na Jeseníky a nádherný výhled na Ještěd. 

Někteří účastníci obešli celou nádrž. Pak 
jsme jeli zpět autobusem ke spodní nádrži. 
Po obědě následovala prohlídka muzea 
papíru ve Velkých Losinách. Tato ruční výroba 
papíru je v Česku jediná. Celkově to byla 
velmi zajímavá akce, kde jsme se dozvěděli 
něco zcela nového. Nezbývá než se hluboko 
sklonit před lidským umem a šikovností. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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Senioři komunikují. Na kurzech jsme se učili pracovat s počítačem

Táborová vlajka svěšena, hody odhodovány, 
hora zaražena, aktovky požehnány. Nezbývá 
než začít školní rok se vším, co k němu patři.  
V popisu nabídky vzdělávacích aktivit pro 
nastávající školní rok budu postupovat od 
nejmenších žáčků k těm největším. 

„Vše potřebné pro život jsem se naučil 
v mateřské školce,“ říká Robert Fulghum ve 
stejnojmenné knize. Proto první vzdělávací 
aktivita patří dětem z mateřských škol. Rád 
bych je pozval mezi cvrčky, kteří začnou 
společně tvořit, hrát si a zpívat v horní 
klubovně kostela. A to od čtvrtka 10. září 
v 16:30. 

V týdnu od 14. září se rozběhne výuka 
náboženství na obou školách. Přihlášky 
jsou k dispozici ve škole, v kostele a na 
webu farnosti. Výuka bude probíhat týdně 
ve středu a čtvrtek od 13:00 – 15:00 hodin. 
Přesný rozvrh a místo výuky bude upřesněno 
a zveřejněno ve školách a na webu farnosti. 

K výuce náboženství neodmyslitelně 

patří mše svaté pro děti. Již tradičně se 
budou konat ve čtvrtek v 17:30. Letos nás 
na dětských mších budou provázet zvířátka 
a heslo „Učíme se od zvířat“.  Každý čtvrtek 
se něco naučíme od nějakého zvířátka 
a děti dostanou jednu kartičku zvířátkového 
pexesa. Na konci školního roku bychom 
tak měli mít doma nejenom celé pexeso se 
zvířátky ale i snad o kousek lepší děti.  

Náctiletým by měla patřit páteční mše 
v 18:00 v kapli sv. Anežky s doprovodným 
programem. 

A protože se učíme po celý život, rád bych 
uvedl ještě několik nabídek pro dospělé. 
Během podzimu by měly proběhnout dva 
vzdělávací večery pro rodiče o výchově dětí. 
První z nich s názvem „Gramotný rodič“ se 
bude věnovat výchově a porozumění mladším 
dětem, druhý pak, jak již ze samotného 
názvu „Jak přežít pubertu svých dětí“ 
plyne, je věnován náctiletým. Podrobnosti 
o obou kurzech budou po doladění termínů 

zveřejněny.  
Poslední vzdělávací nabídka je určena všem, 

kteří nejsou pokřtěni, nebo byli pokřtěni jako 
děti, ale doposud je víra nezajímala a nyní 
by chtěli víc poznat, co člověku víra přináší.  
Otazníky víry je název tří večerů, který je 
určen všem, kteří se o problematiku víry, 
náboženství, křesťanství začínají zajímat.  
První večer s názvem „Otazníky víry“ začíná 
v sobotu 10.10. večer v 18 hodin v klubovně 
kostela.  

Co by to bylo za článek o školním roce, 
kdyby se v něm nedostal ke slovu Jan Amos 
Komenský. Tak alespoň závěrem jeden 
jeho klasický a přesto stále platný citát. 
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk 
viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, 
znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 
Nezbývá si, než si přát, aby všechny tyto 
aktivity k takovému cíli dopomohly. 

Pavel Kafka, děkan 

Co přinese nový školní rok? Vzdělávací aktivity pro děti i dospělé

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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Ťukání skleniček, vyhrávání cimbálové 
muziky, v chladicích boxech 360 vzorků vín. 
Zhruba dvě stovky návštěvníků se v sobotu 
22. srpna 2015 bavily ve společenském 
domě. Konala se ochutnávka vín, která se 
za Velkopavlovickou vinařskou podoblast 
uchází o zařazení do Salonu vín České 
republiky. 

„Ochutnal jsem zatím jen pár vzorků, ale 
všechny byly výborné,“ pochvaloval si jeden 
z návštěvníků Lukáš Polívka, který přihlášená 
vína o deset dní dříve také hodnotil. 

„Hodnocení vín z Velkopavlovické vinařské 
podoblasti se konalo 10. a 11. srpna. 
Hodnotitelé přechutnali 359 vzorků, které 
jsou tady dnes k dispozici pro veřejnost. 
Z tohoto kola Národní soutěže vín postoupí 
do dalšího, které už je celostátní, 294 vzorků. 
Tam se poté vybere 200 nominovaných, 
které postoupí do fi nále. Nakonec se 100 vín 
z celé České republiky umístí v Salonu vín ve 
Valticích,“ vysvětlila Veronika Knofl íčková ze 

Stálé vinařské expozice města Hustopeče. 
Šampionem hustopečského kola soutěže se 

stalo víno Cabernet Moravia 2013 z vinařství 
Patria Kobylí.

Návštěvníci se pak v pět hodin odpoledne 
mohli přesunout od boxů s vínem před 
společenský dům a zapojit se do průvodu. 
Krojovaní vyrazili Na Turhandle zavřít vinice. 

„Zarážení hory je starodávný obřad, který 
má ukázat, že od toho okamžiku, kdy se 
zarazí hora, se až do vinobraní nesmí chodit 
do vinohradu. Aby réva měla čas dozrát,“ 
vysvětlil Pavel Košulič z Hustopečské chasy. 

„Čte se horenské právo, které připomínalo, 
co se nesmí po dobu, co je hora zaražená. 
Pak horu zarazíme, zvolíme hotaře, kteří 
budou strážit vinice, a budeme čekat, jestli 
se neobjeví nějaký zloděj. Pokud nařízení 
poruší, bude náležitě potrestán,“ představil 
folklórní pásmo člen Hustopečské chasy Jan 
Blažek. 

Zarážení hory se dříve konalo v každé 

vinařské obci. „Jak má zarážení hory vypadat, 
je dané historicky. Tak vypadalo posledních 
300, 350 let. V Hustopečích se zarážení 
hory dělalo, co jsem tak vypátral, někdy do 
70. let. Pak se to nějak rozsypalo. My se to 
v posledních letech snažíme obnovit,“ uvedl 
Košulič. 

„Zarážení hory jsme dělali v letech 2012, 
2013 a teď 2015,“ doplnil Blažek. 

Program ukončil svým vystoupením 
taneční kroužek Hustopečské chasy. Poté 
následovala v ulici Na Hradbách beseda 
u cimbálu a otevřené sklepy až do nočních 
hodin.                                                                       -jal- 

Vína ochutnána, hora zaražena
Nominační výstavu vín doplnilo vystoupení chasy
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Zarážení hory začalo průvodem před společenským domem. Zapojili se do něj i malí 
krojovaní.

Nominační výstavu vín si nenechaly ujít zhruba dvě stovky návštěvníků.

Letošní úrodě požehnal děkan Pavel Kafka.

Stavění kříže. Až kříž stojí hora je zaražená 
a až do vinobraní jsou vinice uzavřeny.

K poslechu hrála Cimbálová muzika Gracia.

Hotaři dopadli zloděje. Potrestán byl 
pětadvaceti ranami šavlí.
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CYKLISTIKA
SPORT

Zhruba pět stovek cyklistů zahájilo 
prázdniny Putováním Krajem André. Na 
jubilejní desátý ročník akce vyrazili cyklisté 
poslední červnovou sobotu z autokempu 
Formanka v Hustopečích. 

Na účastníky putování čekalo 41 kilometrů 

přes mikroregion Hustopečsko s devíti 
zastaveními, na kterých byla připravena 
sklenička André na posilněnou a na mnoha 
stanovištích i ochutnávka krajových specialit. 

„Musím opravdu pochválit stanoviště, které 
se vybudovalo v Kobylí u tetiček u muzea. To 

je něco, co cyklisté opravdu vítají. Obdobně 
pak v Bojanovicích. Myslím, že úroveň 
stanovišť stále stoupá,“ uvedl na startu 
organizátor akce za Mikroregion Hustopečsko 
Leoš Vejpustek. 

V cíli letos na prvních deset jezdců čekala 
odměna – lahev Hustopečského městského 
vína. A jak se ukázalo, pro mnohé to byla silná 
motivace. Například pro první dva – Miroslava 
Marka z Hustopečí a Miloše Zikmunda z Brna. 
Do cíle dorazili už necelé čtyři hodiny po 
startu.

„Ve srovnání s loňským rokem jsme ale 
trošku ubrali plyn, protože vloni jsme přijeli a 
ještě nebyl otevřený cíl. Letos jsme tak jeli víc 
na pohodu,“ smál se Miroslav Marek s lahví 
městského vína v ruce. 

Díky rychlému tempu se Miroslav Marek 
a Miloš Zikmund vyhnuli i odpolední 
přeháňce a užili si po celé putování ideálního 
počasí na kolo. 

Odměna v podobě vína však čekala v cíli 
na každého. Otevřeny byly sklepy patnácti 
hustopečských vinařů.

Celý článek čtěte na www.hustopece-city.cz, 
fotogalerie z akce na www.rajce.net, 

uživatel Hulisty. 
-jal- 

Cyklisté jeli Krajem André. Motivace? Víno na trati i v cíli
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První v cíli? Miroslav Marek a Miloš Zikmund.

Je čas připravit kola a vytrénovat nohy. 
7. ročník závodu horských a trekkingových kol 
pro širokou veřejnost Hustopečský kameňák 
2015 se blíží. Letos je připravena pozměněná 
trasa - o něco delší, ale podle organizátorů 
o to krásnější.

Hustopečský kameňák se koná v neděli 
6. září 2015. Start a cíl je tradičně v autokempu 
Formanka v Šafaříkově ulici. Registrace na 
místě je možná od 10.30 do 12.45 hodin (cena 
startovného 350,- Kč).

Připraveny jsou dvě obtížnosti závodu. 
Trasa Easy měří 23 km, trasa Elite 45 km. Start 
závodu vypukne ve 13.00 hodin.

Letos se bude udělovat i ocenění za 
nejatraktivnější cyklistický dres na trati. 

Účastníci do 15 let smí startovat pouze 
v doprovodu zákonného zástupce, účastníci 
do 18 let můžou startovat pouze s písemným 
souhlasem zákonného zástupce. Start je 
na vlastní nebezpečí, cyklistická přilba je 
povinná.

Na trať vyrazí odrážedla i koloběžky
Na programu je i dětský závod, který vypukne 

v 10.00 hodin. Prezence malých závodníků se 
bude konat od 9.15 hodin v Centru volného 
času Pavučina. Dětský závod je zdarma. 

Závodit se bude v kategoriích odrážedla, 
koloběžky a kola dle věkových kategorií. 

Trasa závodu bude vedena mimo areál 
autokempu, bude vyznačen okruh 550 
metrů. Po dobu konání dětského závodu 
bude komunikace pro motorová vozidla 
uzavřena.

Závodníci na prvních třech místech obdrží 
diplom a medaili. 

Závod se koná pod záštitou města 
Hustopeče. Více informací na www.

fi tnessfreedom.cz v sekci Sportovní akce. 
-jal- 

Kdo má kolo, osedlejte, na počasí nekoukejte
Hustopečský kameňák 2015

SK Atletika Hustopeče pořádá

NÁBOR DO ATLETICKÉHO ODDÍLU
O atletice se říká, že je královnou sportu. 

Můžeš to sám zjistit. Staň se členem našeho oddílu.

Nábor probíhá v době tréninku každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod
 na hřišti v areálu ZŠ Komenského do poloviny října.

Přijímáme zejména ročníky narození 2002 až 2008.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel.: 702 204 306

ATLETIKA
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Dorostenka Radka Podešťová se účastnila 
Mistrovství ČR dorostu v Pardubicích 
a protože splnila limity, mohla startovat 
v prsařských soutěžích i na Mezinárodním 
mistrovství ČR dospělých v Praze. Zaplavala 
si pěkné časy i osobní rekordy a byla se svým 
umístěním spokojená.

Poslední červnový víkend jsme s dětmi 
přijali pozvání plaveckého oddílu z Hodonína 
na 1. ročník dálkařských závodů pořádaných 
v Lužicích. Závod ve volné vodě byl pro děti 
novinkou.

Protože se jednalo o veřejný závod a my 
jsme vlastně dobrá „parta“, postavili se 
na start nejen závodníci – děti, ale i čtyři 
maminky, jeden tatínek a trenérka. Někteří 
zvolili trať 400 nebo 800 m, většina plavala 
hlavní závod 1600 m. Výsledek byl výborný 
– pohár a několik medailí (i rodiče). První 
rozpaky a protesty vystřídala  nakonec radost 
z úspěchu a chuť do další soutěže.  →

Plavci z hustopečské skupiny Fakultního klubu nezaháleli ani v létě
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PLAVÁNÍ

Lužice u Hodonína – děti a jejich rodiče.

Vloni za celé léto přivítali na letním 
koupališti v Hustopečích 21 tisíc návštěvníků. 
Letos 40 tisíc, což je nejvyšší návštěvnost 
za posledních sedm let. Tržby byly nejvyšší 
dokonce za posledních deset let. Hrubý 
odhad letošního obratu činí 2 miliony 100 
tisíc korun. Letos léto provozovatelům 
koupališť prostě přálo. 

„Sezóna byla pro provozovatele sezónou 
snů. Má to ale dvě stránky. Návštěvnost byla 
vysoká a to s sebou nese určitá rizika. Údržba 
celého areálu i technologie byla náročná. Ale 
shrnutí zní – super sezóna,“ pochvaluje si 
ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče 
Aleš Proschek.

Díky vydařenému létu se teď chystají mnohé 
novinky pro studenou část roku. 

Na konci srpna měl krytý bazén na týden 
zavřeno – měnila se technologie. Do teď byl 
velký plavecký bazén s tím malým dětským 
technologicky propojený – v obou tak musela 
být stejná voda. Teď se oddělí. Dětský bazén 
se tak z plaveckého změní na koupací. Voda 
tak bude vhodná i pro menší děti. 

Nabídneme plavání pro děti už od 6 týdnů 
věku

V prostorách sauny (bývalé masérny) bude 
provozovat Lucie Filipovičová z Břeclavi kurzy 
plavání dětí ve vaně od 6 týdne do 6 měsíce 
věku. Více informací na tel. čísle 731 597 530 
nebo na www.plavanicko-chobotnicka.cz.

Krytý bazén Hustopeče – malý bazén rozšíří 
nabídku svých služeb o kurzy plavání dětí od 
6. měsíce do 6 let, které bude provozovat 
Lucie Filipovičová ve dnech neděle 9.00 

– 12.00 a v úterý od 16.00 – 18.00 hodin.
Více informací na tel. čísle 731 597 530 nebo 
na www.plavanicko-chobotnicka.cz.

Plavání pro děti od 6. měsíce do 6 let bude 
provozovat i lektorka Kateřina Konečná 
z plaveckého klubu Katka. A to ve čtvrtek 
a v sobotu od 16.00 do 18.00 hodin. Více 
informací na www.babyclubkatka.cz nebo 
e-mail: babyclub.katka@seznam.cz.

Sauna v novém otevře 7. září
Sportovní zařízení města Hustopeče 

oznamuje všem příznivcům saunování, že 
od 7.9.2015 bude zahájen provoz sauny pod 
hlavičkou SPOZAMu.

Otevírací doba:
Pondělí 16.00 – 22.00  ženy                             
Úterý 16.00 - 22.00  společná - rodinná
Středa 16.00 – 22.00  muži
Čtvrtek 16.00 – 22.00  ženy
Pátek 16.00 – 22.00  muži
 (poslední vstup do sauny 20.30)
Sobota  na objednávku 
 Minimální počet osob 6 osob.
Neděle ZAVŘENO

Cena: 
Dospělí : 120,-/osoba/2 hod. (v ceně je 
zahrnuto použití prostěradla a 0,5l vody)
Rodinné vstupné: 300,-/4 osoby/max. 
2 děti/2 hod. (v ceně je zahrnuto použití 
prostěradel a 0,5l vody/osoba)
Prostěradlo navíc 20,-
Permanentka dospělí 10 vstupů     1.000,-

V posilovně se můžete těšit na nové 
prostředí i trenérku

Drobné úpravy zaznamenala i posilovna, 
která byla dovybavena cvičícím nářadím, byla 
vymalována, přestavěna a byla vyměněna 
podlaha.

Posilovna nabídne i možnost osobních 
tréninků pro ženy a muže, posilování, TRX 
a Bosu pod vedením trenérky Kateřiny 
Čačíkové.

Cvičení bude probíhat v dopoledních 
hodinách v sobotu a ve dnech pondělí 
a čtvrtek v odpoledních hodinách. Více 
informací na tel. čísle 773  680 280.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

PODĚKOVÁNÍ:
Rád bych touto cestou poděkoval 

návštěvníkům letního koupaliště, kteří 
využili našich služeb a všem zaměstnancům 
Sportovního zařízení města Hustopeče včetně 
brigádníků – plavčíkům za bezproblémové 
zvládnutí letošní náročné horké letní sezóny.

Všem patří můj obdiv a poděkování.
Proschek Aleš, 

ředitel SPOZAM Hustopeče

Letošní léto bylo pro letní koupaliště sezónou snů
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Ženy a dívky se učily o prázdninách bránit na speciálních kurzech
Pády, techniky vyproštění, techniky proti 

škrcení, ale i správný bojový postoj nebo 
správné krytí obličeje se učila čtveřice 
dívek o prázdninách v tělocvičně Základní 
školy Komenského. Pod vedením Antonína 
Grůzy z Asia Budo Centra se učily základy 
sebeobrany. 

„Letos je to druhý ročník. Přes školní rok 
cvičíme s dětmi a mládeží. Pod Centrem 
volného času Pavučina funguje karate 
i sebeobrana. Přihlášení jsou ale většinou 
chlapci a muži. Právě proto pořádáme 
o prázdninách kurzy zaměřené speciálně na 
ženy a dívky,“ představil prázdninové lekce 
Grůza. 

Intenzivní kurz skládající se z pěti 

dvouhodinových tréninků byl určený pro 
dívky už od 15 let. Letos ho navštěvovala 
například Hustopečanka Jana Stožická. 
Základy sebeobrany se chtěla naučit hlavně 
kvůli práci ve zdravotnictví.

„Každý den přicházím do styku s agresivními 
lidmi. Hlavně v zaměstnání, ale člověk může 
samozřejmě přijít do styku s agresorem 
kdekoliv. Myslím si, že je dobré umět nějak 
správně zareagovat. Může se to hodit všem 
ženám a dívkám,“ svěřila se Stožická. 

První hodina kurzu se konala 14. července, 
poslední 18. srpna. Na té se mohly účastnice 
něco naučit od Andreji Korbelové a Zdeňka 
Daniela, kteří pracují u policie a jsou členové 
výběru reprezentace v bojových uměních. 

„Bude to zase jiný druh tréninku, protože 
každý lektor cvičí něco trošku jiného. 
Uvidíme, jak to holky zvládnou a co se během 
toho měsíce naučily. Budu se jim snažit 
předat zase nějaké nové informace,“ sdělila 
v úvodu poslední lekce Korbelová. 

Poslední hodinu také všechny účastnice 
obdržely certifi kát o absolvování kurzu.

„Budeme se snažit, aby se prázdninové 
kurzy sebeobrany staly tradicí. Počítáme 
s tím, že příští rok kurz otevřeme znovu,“ 
uzavřel Grůza.                                                        –jal- 
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 BOJOVÉ UMĚNÍ

Účastnice kurzu získaly poslední hodinu certifi kát.

REDAKCE HUSTOPEČSKÝCH LISTŮ SE TĚŠÍ NA VAŠE PŘÍSPĚVKY

▶ Víte o něčem zajímavém co se děje v našem městě?
▶ Máte zajímavé tipy na reportáž?

▶ Víte o někom kdo vyniká?

Neváhejte nás kontaktovat.
Pište do redakce Hustopečských listů.

listy@hustopece.cz • tel.: 519 441 028

Dne 15.7. vyrazila skupinka čtyř plavců do 
rakouského Tullnu, kde se konala podobná 
soutěž. Trať měřila 1 km. Startovali sourozenci 
Podešťovi a sestry Varmužovy. Anička (13 let) 
zvítězila v kategorii 18 let a ml. a Lucka (11 
let) byla na 4. místě. Radka a Michal splnili 
limit pro elitní skupinu – 1000 m pod 15 min – 
a byli tak hodnoceni v jiné skupině. Radka (16 
let) zvítězila a Michala (13 let) porazili pouze 
dva dospělí muži. Opět radost a další chuť 
soutěžit.

Michal se rozhodl pro ofi ciální závod 
čs. plaveckého svazu a to O pohár Vltavy. 
V závodě na 3 km obsadil ve své věkové 
kategorii 2. místo.

Vyvrcholením byl zatím poslední závod 
a to 25. a 26.7. v Hlučíně. Jeli tam opět 
sourozenci Podešťovi a s nimi Nela Nociarová  
- vyzkoušela si trať 3 a 5 km – a Karolína Černá, 
která si zaplavala 1 km. Stejně jako Karolína, 
tak i Radka v závodě na 1 km minuly bóji a tak 
je diskvalifi kace připravila o medaile. Radka 

pak zabojovala ještě v závodě dorostenců na 
5 km a obsadila krásné 4. místo. Nejlépe si 
vedl Michal. V závodě na 3 km vybojovat 2. 
místo. Pak nastoupil do svého prvního závodu 
na 5 km, což byl závod Mistrovství republiky 
st. žáků a obsadil 3. místo a vybojoval si tak 
svoji první medaili z Mistrovství ČR.

Po dlouhé a náročné sezóně je v srpnu 
chvíle odpočinku a relaxace. 25.8. zahájí děti 
novou sezónu opět soustředěním v Brně.

Renata Podešťová
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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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Dukelské nám. 102/31,  693 01  HUSTOPEČE

Insolvenční správce - tel.: 777 274 274
Kancelář - tel.: 702 294 879

E-mail: insolvencehustopece@seznam.cz
             janajel@seznam.cz

Úřední hodiny: úterý 9.00 – 15.00 
(Mimo uvedenou dobu dle tel. dohody)

Nezvládáte splácet své dluhy 
a jste již více jak měsíc v prodlení se splátkami?

Hrozí vám exekuce nebo již byla na váš majetek
či příjem exekuce nařízena?

OSOBNÍ BANKROT
JEDINÉ ZÁKONNÉ ŘEŠENÍ, JAK SE ZBAVIT DLUHŮ

DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
ZASTAVENÍ EXEKUCÍ

NOVĚ I PRO PODNIKATELE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA INSOLVENČNÍ KANCELÁŘE ZDARMA

Kontaktujte insolvenční kancelář:

Ing. Jana Jelínková
insolvenční správce
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TANEC

TS Lady Stars získala grant Erasmus+ na projekt „Barcelona“
TS Lady Stars získala víc jak milion korun na 

společný projekt pěti evropských tanečních 
studií v Barceloně. Na začátku října se setkají 
naši tanečníci s tanečníky ze španělské 
Barcelony, norského Osla, belgického 
Bruselu a Londýna ve Španělsku. 

Programem projektového společného 
setkání je poznávání nových přátel, tanečníků 
z různých zemí EU (nyní z ČR, Norska, Velké 
Británie, Španělska, a Belgie) na základě 
neformálního vzdělávání. Program bude 
zaměřen i na poznávání jiných zemí, kultur 
a zvyků, tanečních studií, všichni se těší 
i na prohlídku Barcelony. V neposlední řadě 
budou probíhat v barcelonském tanečním 
studiu i taneční workshopy, které si lektoři 
zúčastněných multikulturních tanečních 
studií pro sebe navzájem připraví sami.

Vyvrcholením celého projektu bude potom 
návštěva barcelonských tanečníků u nás 
v prosinci tohoto roku. Společně navštívíme 
Prahu a zatancujeme si s vyhlášenými 
pražskými lektory dance hall, hip hopu 
a streetu. Barceloňané s našimi tanečníky 
navštíví i předvánoční Vídeň, Brno 
a samozřejmě jim ukážeme i naše město 
a gymnázium.

Po zkušenostech z loňského projektu 
s Londýňany se na tento projekt moc 
těšíme, protože celá akce nás obohatila 
opravdu v mnoha směrech – jazykové 
dovednosti a komunikace, poznání nových 
přátel - výborných tanečníků, nového pojetí 
a vnímání hudby, nových tanečních technik, 

poznání Londýna, studentského života 
i multikulturního života v Londýně po stránce 
zeměpisné i historické. Díky grantu Erasmus+ 
máme dodnes nové přátele, kteří se narodili 
v různých místech světa, nejen Evropy.

Věra Komoňová, Mgr., vedoucí TS Lady 
Stars, projektový manažer
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Vloni navštívili tanečníky Lady Stars jejich přátelé z Londýna.
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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, 

•  Přijimám do komisního prodeje ruční 
a řemeslné výrobky. I - dekor - prodejna 
řemesel. Tel.: 728 128 877

•  PŮJČKY RYCHLE, ZAMĚSTNANCŮM, 
PODNIKATELŮM, DŮCHODCŮM, ŽENÁM 
NA MD. KANCELÁŘ TRŽNICE PAVLŃA, 
HUSTOPEČE, BRATISLAVSKÁ 18, 1.PATRO. 
TEL.: 607 028 490, mail: 1apujcka@seznam.
cz, www.1apujcka.cz. ZPROSTŘEDKOVATEL 
PRACUJE PRO VÍCE VĚŘITELŮ.

•  MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST 
HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY NA POZICI 
OBCHODNÍ REPREZENTANT A OBCHODNÍ 
REPREZENTANT SENIOR. POŽADUJEME 
ČISTÝ TR, UŽIVATELSKY PC, ŘP, FLEXIBILITU. 
NABÍZÍME FIXNÍ PLAT + BONUSY ZA 
DOSAŽENÉ VÝKONY. SPOLUPRÁCE NA 
HPP, VPP, ŽL. TEL.: 775 990 191, mail: 
fi nancemz@seznam.cz.

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám benzinovou řetězovou pilu 
Husgvarna 236-14´(SE – 561 82) výkon 1,4 
kW, 1,9 HP obsah 38 cm3, řetěz, lišta – 16", 
40 cm, mazání řetězu automatické, cena 
3.000 Kč. Tel.: 721 338 012

• Hledám bydlení v Hustopečích a 
okolí,  byt i menší dům. Volejte, nebo pište 
sms Tel.: 604 635 465. 

• Koupím vinný sklípek v Hustopčích nebo 
blízkém okolí, možno i s malým rodinným 
domkem. Platím hotově. Prosím volejte: 
777 234 521, p. Kratochvíl

• Nabízím jednorázové i dlouhodobé 
hlídání dětí, vyzvedávání i vodění do školy/
školky, zkušenosti mám. Bližší informace na 
tel.: 728 690 590 

• Prodám zachovalé plechové disky s pneu 
-  letní kola na Škoda Felicia.Velice pěkné 
ocelové disky 4,5J x 13H.Pneu Matador 
165/70 R13 79T.... 4 ks. Cena celkem 1000,-
kč. Pro více informací nebo fotografi í: 
111.11@seznam.cz, 777066804.

• Prodám 4 ks  letní pneu 185/65/R15, vzor 
100%, bez poškození, jako nové (najeto 200 
km), cena 3.000,- Kč. Tel.: 775 407 535

• Prodám nerezové tanky na víno s 
přírubou pro snadné čištění od kvasnic. 
Jedna má objem 700 l s rozměry h- 100 
cm,š- 69 cm a výška 100 cm a druhá: objem 
900 l, h-110 cm, š-76 cm, v-102 cm. Cena 
2000,-kč za kus. Na požádání zašlu více 
informací nebo fotky emailem. 111.11@
seznam.cz, 777066804.

• Prodám kalové čerpadlo odstředivé 
Sigma Olomouc výkonu 1,5 kw na 380 v. 
Typ FEKA-02-ZE. Cena 2000,-kč. Pro více 
informací: 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Prodám staré dřevěné necky rozměru 
210 cm x 90 cm. Vhodné třeba na zabíjačku 
nebo dekorace. Cena 500,-kč. Pro více 
informací: 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Daruji dobrým lidem 4 kočičí slečny, 
stáří 6 týdnů. Nejraději  ve dvojici, aby jim 
nebylo smutno, ale možno i jednotlivě. 
Tel: 724 842 077 

• Prodám 4 ks pneu Michelin Energy Saver 
195/55 R 16. Najeto pouze 300 km, vzor 
100%, made in Germeny, cena 5.000,- Kč. 
Tel.: 721 338 012

• Prodám plastový zahradní nábytek zn. 
Keter Corfo v ratanovém stylu, 2x křeslo, 
1 x dvoumístná pohovka, rozměr: 128 x 70 
x 79 cm, 1 x plastový stůl – 115 x 75 x 74 
skládací. Nové, nepoužité. Cena 4.500 Kč. 
Tel.: 775 407 535

• Kdo daruje za odvoz starý dřevěný sud.
Tel.: 604 692 184

 • Hledám ke koupi  rodinný dům v 
Hustopečích a okolí. Volejte, nebo pište sms 
Tel. 605 982 553.

INZERCE

www.hustopece-city.cz/aktuality

Jubilanti za měsíc červen 2015

04.06.1935 Marie SVOBODOVÁ

07.06.1929 Irenka KLIMEŠOVÁ

10.06.1933 Jaromír ŠAUER

16.06.1924 Bernardina FLAJŠINGROVÁ

  

16.06.1927  Ludmila ŠTEFÁČKOVÁ

16.06.1931 Anežka JERGLOVÁ

19.06.1933 Milada CHRÁSTKOVÁ

23.06.1929 Naděžda LUKÁŠOVÁ

Jubilanti

Jubilanti za měsíc červenec 2015

09.07.1929 Libuše BRAVENCOVÁ

15.07.1933 Marie CRHÁKOVÁ

18.07.1935 Ilona LUTZKÁ

23.07.1927 Bohuslav KADRNKA

25.07.1935 Helena PŘIBYLOVÁ

28.07.1926 Aloisie HÁDEROVÁ

29.07.1932 Anna BARTOŠOVÁ

29.07.1934 František ONDRA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování.
Text, foto nám můžete dodat do redakce Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22

 Dagmar Hyclová, email: hyclova@hustopece.cz, tel.: 519 441 004
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Vzpomínky

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

17. srpen je dnem prvního smutného výročí,
kdy nás navždy opustil tatínek,

dědeček a manžel

pan ALOIS DÁŇA z Hustopečí

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali,
děkuje manželka a děti s rodinami.

Odešel jsi, nikdo to nečekal, 
osud sám to chtěl, proč to jen uspěchal.

Dne 16. září vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí

pana LADISLAVA ŠTĚPÁNKA z Hustopečí.

Stále vzpomínají manželka, 
synové a dcera s rodinami.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají,
 jen usínají, aby se mohli každé ráno znovu 

probudit v našich vzpomínkách.

Dne 9. září uplyne již jedenáct roků plných 
smutku a bolesti, kdy od nás navždy odešla ve 

věku  nedožitých 20 let naše milovaná dcera 

LUCIE VINTRLÍKOVÁ z Hustopečí

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucení rodiče a bratr Miloš s přítelkyní.

Ke Tvým narozeninám Ti nemůžeme už nic přát, 
ani ruku podat a pusu dát, jen za tebou chodit, 

kytičku přinést a stále na tebe vzpomínat. 

Dne 6. září by se dožila 30 let 
naše milovaná dcera

HANA FABIANOVÁ z Hustopečí

S láskou vzpomínají rodiče, 
sestra s rodinou a celá rodina. 

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí,
ta rána stále bolí,  zapomenout nám nedovolí...

Dne 1. 8. 2015 tomu byl rok, co nás 
navždy opustil náš drahý, milovaný tatínek

pan FRANTIŠEK KOPULETÝ z Hustopečí

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Všem děkuje a s láskou vzpomíná dcera Dagmar 

Tomková s manželem a dcerami.

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

Dne 1. 9. 2015 jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí 

pana MIROSLAVA GRBAVČICE z Hustopečí

Vzpomíná manželka s dětmi, rodina Dolákova, 
Bukova, Charvátova, Blahovcova a celá rodina.

03.07.2015 Jiří Kocman, Vrbice
 Adéla Prášilová, Vrbice

04.07.2015 Jan Popovič, Dubí
 Petra Schwarzová, Dubí

25.07.2015 Michal Brychta, Hustopeče
 Jana Ryzá, Hustopeče

01.08.2015 Radovan König, Hustopeče
 Jana Příjemská, Šakvice

01.08.2015 Roman Havránek, Kurdějov
 Ivana Šedivá, Kurdějov

07.08.2015 Vladimír Chynoradský, Hustopeče
 Eva Spěváková, Našiměřice

08.08.2015 Čeněk Dobřecký, Veselí nad Moravou
 Tamara Kopecká, Uherčice

08.08.2015 Marek Sigmund, Hustopeče
 Tereza Matochová, Hustopeče

15.08.2015 Jiří Matyáš, Jeseník
 Jitka Konečná, Nikolčice

22.08.2015 Petr Slezák, Vysoké Mýto
 Jana Grdinová, Hustopeče

22.08.2015 Marián Dorociak, Hustopeče
 Hana Fialová, Hustopeče

29.08.2015 Zdeněk Matulka, Kurdějov
 Petra Štelclová, Kurdějov

29.08.2015 Tomáš Vaněček, Brno
 Simona Führerová, Šakvice
Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Dne 19. 9. 2015 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí

pana MUDr. MANFREDA MARKA

Vzpomínají manželka a synové.

www.hustopece-city.cz



Co dělat o prázdninách? No pece...   Vyrazit na tábor

Na Farním táboře se děti pod vedením děkana Pavla Kafky vydaly po 
stopách misionářů. Navštívily Srí Lanku, Čínu, Severní i Jižní Ameriku.

Nejen děti mohly o prázdninách vyrazit za táborovým dobrodružstvím. 
Manželé Průdkovi už tradičně pořádali tábory Na stará kolena pro 
dříve narozené. Podtitul jednoho z turnusů zněl Ve víru tradic. 

Dva sportovní příměstské tábory se konaly na sklonku prázdnin – 
jeden pro mladší děti, druhý pro teenagery. Oba se potkaly ve čtvrtek 
20. srpna v lanovém centru v Brně.

Poslední týden prázdnin mohly děti strávit na Keramicko-pohádkovém 
příměšťáku. Každý den se nesl v duchu jiné pohádky. V pondělí třeba 
vyráběly jezinku z pohádky O Smolíčkovi, v úterý pejska a kočičku.

V M-klubu poslední prázdninový týden zakotvili piráti. Děti na 
příměstském táboře pod vedením Ivety Vodákové po celý týden plnily 
pirátské úkoly, díky kterým se v pátek dostaly k pokladu. Nacvičily si 
také svou pirátskou hymnu. 

Farní táborFarní tábor

Pod pirátskou vlajkouPod pirátskou vlajkou
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Sportovní píměšťákySportovní píměšťáky

Keramickopohádkový Keramickopohádkový 

Na stará kolenaNa stará kolena
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