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Vážení spoluobčané,

květen byl v Hustopečích bohatý na zajímavé 

akce. Poprvé se u nás konal jeden ze závodů 

cyklistické série Kolo pro život, v Hotelu Centro 

proběhla úspěšně výstava vín pořádaná 

místní organizací ČZS. V pátek 15. května 

jsme společně s těmi, kteří přišli k rozhledně, 

zasadili během tří hodin celkem 147 nových 

stromů mandloní. Kdo měl chuť a čas, mohl 

podvečer téhož dne strávit s cimbálovkou, 

Jožkou Šmukařem a moderátory Českého 

rozhlasu Brno v sále pod kostelem. A večer 

se zaplnil sál společenského domu, kde se při 

vínečku a hudbě v přátelské atmosféře bavila 

více než stovka aktivních důchodců z Hustopečí a z družebního města Modra. 

Týden na to se naopak v Modre při společném koncertu sešli žáci spřátelených hudebních škol. 

„Sborování 2015“. Tak zněl název nesoutěžní přehlídky chrámových sborů dospělých, nad kterou 

jsem převzala záštitu. 

Kdo se zajímá o folklór a má rád dechovou hudbu, jistě přivítal 24. května akci s názvem Májové 

notování. Nahradila dříve pořádané Setkání při dechovce. Nemohu opomenout benefi ční akci 

pro malého pacienta Samuela Jakubíka, kterou zorganizovala paní Suská z Podivína s nemalým 

přispěním Soni Rozinkové z Hustopečí a celým týmem dobrovolníků. Módní přehlídka, dražba 

dortů, vystoupení zpěváka Martina Chodúra nebo rappera Kaliho. To všechno přilákalo na tři 

stovky návštěvníků. Hlavním důvodem ale bylo fi nančně podpořit a pomoci mladé rodině v jejím 

nelehkém údělu. Město Hustopeče otevřelo transparentní účet, na něj může kdokoli přispět. 

Pokud vše vyjde podle plánu, v první polovině září proběhne ještě další charitativní koncert, 

pořádaný jiným organizátorem, ale opět s podporou města.

Převod městské nemocnice na Jihomoravský kraj se rychle blíží. Probíhají intenzivní 

administrativní úkony na všech úrovních, jednání se zdravotními pojišťovnami, dokončují se 

inventury, řeší se pracovně-právní vztahy tak, aby od července plynule přešly všechny náležitosti 

z Městské nemocnice Hustopeče, p.o. na krajskou Nemocnici Hustopeče, p.o. 

Na co vás pozvat tento měsíc? Probíhá již 20. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae. 

Nabízí se tedy koncert francouzského varhaníka působícího v Monaku Oliviera Verneta v kostele 

sv. Václava a sv. Anežky České. Pro milovníky silných motorů a rychlých kol již 11. ročník Agrotec 

Petronas Syntium rallye. A všechny milovníky cyklistiky si dovoluji pozvat na oblíbené cyklistické 

„putování“ Krajem André.

Vážení spoluobčané. Stará pranostika říká „Studený máj, v stodole ráj.“ Napadla mne 

tento měsíc již několikrát. Bohužel chladno spojené s dlouhodobým suchem, to našim polím, 

vinohradům ani sadům moc neprospívá. Tak snad to červen napraví.

Hana Potměšilová

starostka města

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

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

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

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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V zadním mandloňovém sadu se v neděli 
10. května 2015 objevily vysoké žebříky 
a bedny se začaly plnit zelenými plody 
mandlí. Do práce nastoupili sběrači ze 
společnosti Chuť Moravy, kteří trhali zelené 
mandle na svou novou delikatesu. Na pomoc 
přišli i Hustopečští, děti i dospělí. Za odměnu 
mohli ochutnat mandlové delikatesy i víno. 
A komu už se sbírat nechtělo, mohl si udělat 
piknik v trávě pod zelenajícími se stromy. 

–jal- 
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Hustopečským mandloňovým sadům 
začala v pátek 15. května 2015 nová éra. 
K devíti stovkám starých stromů přibylo 
téměř sto padesát nových výpěstků. Na 
Den rodin si svoji mandloň přišly vysázet 
desítky lidí – rodiče s dětmi, zástupci města 
a například také bývalý vedoucí sadů v době 
jejich největšího rozkvětu Rudolf Poslušný. 

„Jakoby mi bylo znovu sedmnáct let, kdy 
jsem v sadech začínal. A to už je nějakých 
šedesát let zpět. Mám radost. Mandloně, 
to je rarita. Musíme se o ně starat. Doufám, 
že zmladíme i staré stromy. Takže zůstane 
historie i mládí. Bude to pěkný kout 
Hustopečí,“ neskrýval radost Poslušný. 

„Přijde do země prvních 147 kusů mandloní. 
Do půdy, která se před tím musela vykoupit, 
protože tady rostla jetelina,“ informoval na 
začátku pracovního odpoledne místostarosta 
města Bořivoj Švásta. 

O výsadbě nových stromů se začalo jednat 
už v roce 2012. Prvotní impuls přišel od 
tehdejšího radního Antonína Matochy. 
S vypěstováním nových mandloní pomohli 
pracovníci ústavu Mendeleum zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. 

„Usiloval jsem o to, abychom sem netahali 
nějaké cizí stromy z jiných zemích. Chtěl jsem 
vzít z matečných stromů, které rostou tady, 
materiál, který bychom mohli namnožit. 
Museli jsme tedy nejprve otestovat zdravotní 
stav těchto stromů,“ vrátil se o tři roky zpátky 
Matocha. 

„Stromy jsme otestovali na pět virů. Z těch, 
které prošly zdárně, jsme odebrali očka 
a naočkovali jsme je na podnože. Pak jsme 
se o výpěstky starali ve sklenících jako 
o miminka, až je dnes můžeme vysazovat. 
Doufejme, že už nepřijdou zmrzlí,“ doplnila 
výzkumná pracovnice z ústavu Mendelea 
Věra Holleinová. 

Nově vysazený sad nedaleko hustopečské 
rozhledny se skládá z pěti odrůd mandloní. 
Všechny jsou původní hustopečské. 
„Mezi pěti genotypy je i odrůda Zora, 
která byla uznána a zaregistrována právě 
z hustopečských sadů a je pojmenována 
po olomoucké čokoládovně. Není tu žádná 

cizí odrůda z jižních zemí. Všechny jsou 
hustopečské, přizpůsobené hustopečskému 
podnebí,“ vysvětlila Holleinová. 

Teď už tak nezbývá nic jiného, než doufat, 
že jarní mrazíky se Hustopečím vyhnou 
a nový sad bude růst a plodit. Základem 
úspěchu je však podle odborníků kromě 
příznivého počasí i dobrá výsadba, kterou 
podle výzkumné pracovnice zvládnou i děti. 
Nápad zapojit rodiny, tak chválí. 

Každý z pomocníků si pak mohl vlastnoručně 
zasazený strom označit jmenovkou. A kdo 
si letos zasadit mandloň nestihl, bude mít 
možnost ještě za pár měsíců. V rozšiřování 
sadů se bude pokračovat.

„Další stromky by mohly přibýt buď na 
podzim, nebo na jaře. Záleží, v jaké kondici 
budou další výpěstky,“ uvedl místostarosta. 

První výsadba mandloní v Hustopečích 
byla provedena v roce 1949. Socialistické 
Československo chtělo být v produkci mandlí 
soběstačné. V roce 1967 byla první velká 
sklizeň. Sedmnáct tisíc stromů dalo asi tři sta 

metráků plodů. Dodávaly se do Čokoládovny 
Zora Olomouc. Úrodné období skončilo po 
padesáti letech se změnou režimu. Mandloně 
začaly vytlačovat meruňky a stromy stárly. 
V roce 2006 téměř nevykvetly. Město s jejich 
revitalizací začalo v roce 2007. 

–jal-
Více o historii sadů se lze dočíst na 

www.hustopece-city.cz.
Fotogalerie z výsadby nového sadu na

 www.rajce.net, uživatel Hulisty. 
Další informace na str. 6.

Nová éra mandloňových sadů. Vysázelo se 150 nových stromů
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Nový mandloňový sad se sázel na Den rodin. Svůj stromek tak mají v sadu hlavně rodiny 
s dětmi.

NABÍDKA PRODEJE
SANITNÍCH VOZŮ

Nabízíme k prodeji soubor 5 ks sanitních 
vozů r.výr. 2010-2001. Automobily jsou 

provozuschopné, plně vybavené, 4 ks tov. 
zn. Volkswagen Transporter + 1 ks Fiat 

Scudo. Najeto 140 tis.- 546 tis. km. Na 
předmětu koupě vázne nájemní smlouva, 

kterou je možné ukončit v 1 měsíční 
výpovědní době. 

 
Bližší informace a prohlídky 

na tel. 602 736 268. 
Písemné nabídky s uvedením 

navrhované výše kupní ceny doručte 
na adresu Městský úřad Hustopeče, 

odbor majetkoprávní v zalepené 
obálce označené „Nabídka - sanitky 
– NEOTVÍRAT“. Kritériem výběru je 

nejvyšší nabídnutá kupní cena souboru. 
Minimální požadovaná kupní cena činí 

794.500,- Kč, která odpovídá hodnotě dle 
znaleckého posudku. 

Sbírali zelené mandle na nové delikatesy
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Více než sto tisíc korun se podařilo vybrat ve 
veřejné sbírce na klimatizaci do nemocnice na 
oddělení ošetřovatelské péče. Veřejná sbírka 
byla ukončena v minulém měsíci, trvala více 
než rok a pomohla desítkám pacientů.

„V první části sbírky jsme vybrali peníze na 
tři klimatizační jednotky, bylo to 89 a půl tisíce 
korun. Tyto první tři jednotky byly pořízeny 
v srpnu loňského roku. Od ledna letošního 
roku se pak podařilo vybrat ještě dalších 19 
a půl tisíce, za ně bude pořízena ještě čtvrtá 
klimatizační jednotka,“ informovala lékařka 
Jitka Suská. 

Klimatizace jsou umístěny přímo na 
pokojích. Pacienty osvěžují ve třech 
největších místnostech oddělení, kde leží 
nejvíce nemocní lidé, mnohdy trvale upoutaní 
na lůžko. Do léta bude nainstalována i čtvrtá 
klimatizační jednotka. 

„Klimatizace se nám velmi osvědčila. 
Podnět k jejímu pořízení dali hlavně příbuzní 
pacientů, kteří viděli, že přes léto, zvláště 
pro ležící pacienty, je horko velký problém. 
Sice máme sítě v oknech, snažíme se větrat, 
ale přece jenom, klimatizace je klimatizace,“ 
pochvalovala si Suská. 

Přispívat mohli lidé více než rok do kasiček 
rozmístěných po městě, převodem na 

transparentní účet nebo prostřednictvím 
složenky. Vloni v létě přispěli pětapadesáti 
tisíci i tehdejší uvolnění zastupitelé.

„Pozitivní ohlasy jsou hlavně od rodinných 
příslušníků pacientů, kteří vidí maximální 
rozdíl, například i oproti tomu, jaký vzduch 
je na chodbě nebo v sousedních pokojích,“ 
uvedla lékařka. 

Podle doktorky Suské by byly ideální 
klimatizační jednotky v každém pokoji, 
bohužel peníze už nejsou. I stávající čtyři 
chladící zařízení jsou však výraznou pomocí. 
A k většímu komfortu pacientů teď přispějí 
i nové barvy na zdech. Na přelomu dubna 
a května na celé oddělení ošetřovatelské 
péče nastoupili malíři.                                               –jal-

Z veřejné sbírky se pořídily čtyři klimatizace

bankovní účet 85 960,00 pořízení 4 ks klimatizací 109 168,36
pokladničky 23 820,00 poplatky 610,00
úroky 3,37 převod nevyčerpané částky na 

sbírkový účet č. 3886998319/0800 
zřízený za účelem veřejné sbírky 
pro dětského pacienta Samuela 
Jakubíka (sbírka evidována na JMK 
pod č.j. JMK/24082/2015

5,01

celkem 109 783,37 celkem 109 783,37

příjmy výdaje

Závěrečné vyúčtování veřejné sbírky
na pořízení klimatizace na odd.léčby dl.nemocných v Městské nem.Hustopeče

sbírka evidována na KrÚ JMK pod SpZn.: S-JMK/135610/2013/OSP

Kapacita hustopečských mateřských 
škol bude pro letošní školní rok nejspíš 
dostačující. Vyplynulo to ze zápisů, které se 
v obou mateřských školách v Hustopečích 
konaly ve středu 22. dubna 2015. Celkem 
bude míst asi pro osmdesát nových dětí, 
zhruba po čtyřiceti místech v každé školce. 
Přesná čísla však nyní ředitelky ještě neví. 

„Vzhledem k tomu, že ještě probíhá 
vyšetření školní zralosti, neznáme přesné 
počty dětí, které budou mít odklad školní 
docházky. Předběžně počítáme, že na příští 
školní rok bude zhruba čtyřicet volných 

míst,“ informovala ředitelka MŠ Na Sídlišti 
U Rybiček Eva Javůrková. 

Celkem se do mateřské školy Na Sídlišti 
přihlásilo padesát pět dětí. Mnozí rodiče však 
podali přihlášku do obou školek současně. Po 
rozdělení těchto duplicitních přihlášek mezi 
obě školy by mělo vyjít místo na každého. Do 
Mateřské školy Pastelka přišlo k zápisu pouze 
třicet sedm dětí.

„Momentálně máme zhruba třicet sedm 
volných míst. Předškoláků je více, ale 
počítáme s nějakými odklady. Přesná čísla 
ještě nemůžu říct,“ informovala ředitelka MŠ 

Pastelka Blanka Nešporová. 
Už nyní však ředitelky odhadují, že kapacita 

hustopečských školek bude tentokrát 
dostatečná. „Myslím, že opravdu bude. 
S demografi ckou křivkou souhlasí i to, že 
k zápisům přišlo méně dětí. Mám pocit, že 
se do mateřských škol dostanou všechny,“ 
potvrdila Nešporová. 

I letos však o přijetí či nepřijetí rozhodují na 
obou mateřských školách jasně daná kritéria. 
Přednost mají starší děti před těmi mladšími, 
výhodou je i sourozenec ve školce nebo to, že 
dítě nastoupí k celodennímu pobytu.

„Obě hustopečské školky se domlouvají na 
společných kritériích, aby rodiče měli stejné 
šance. Letos jsme zrušili kritérium trvalého 
bydliště. Právě z toho důvodu, že je méně 
dětí a více volných míst,“ uvedla Nešporová. 

Zatím to tak vypadá, že všechny děti, které 
přišly ve středu 22. dubna k zápisu, už do 
školky nastoupí od září natrvalo. Mnohé však 
byly ve třídách jako doma už nyní, školy totiž 
nabízí takzvané adaptační programy. 

„Už od ledna k nám docházeli rodiče 
s dětmi, seznamovali se s prostředím, 
s učitelkami, byly pro ně připravené různé 
aktivity a činnosti,“ vysvětlila za MŠ U Rybiček 
Javůrková. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte padlo 
do třiceti dnů od zápisu. 

-jal- 

Zápisy do mateřských škol. Kapacita bude dostatečná
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Děti byly u zápisu jako doma. I díky adaptačním programům.

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Hustopeče
stav na účtu k datu 30.04.2015 0,00
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Nezapomeňte! Už od 1.5.2015 musí 
každou popelnici v Hustopečích označovat 
čárový kód. Vyzvednout si jej musí i ti, co 
platí poplatky za odpad bezhotovostně – 
převodem nebo přes SIPO.

Už od 1. května 2015 je podmínkou 
evidence a svozu popelnic vylepení 
příslušného čárového kódu. Efektivní systém 
svozu komunálních odpadů se bez základní 
evidence obejde jen těžko, umožňuje totiž 
vyloučit ty nádoby, které tam nepatří a kdy 
dochází k jeho zneužívání.

Nálepku s kódem jste dostali při platbě 
poplatku za odpad a je nejvyšší čas ji na 
popelnici vylepit, pokud jste zapomněli. 
Týká se Vás to v případě, že využíváte vlastní 
nádoby na odpad o objemu 120 l nebo 240 l 
nebo máte popelnici na bioodpad. Může jít 

také o kontejner 1100 l, a to za předpokladu, 
že jste si jej pořídili samostatně a nejde o 
veřejné sběrné hnízdo.

Pokud čárový kód nemáte…
V případě, že jste poplatek již uhradili 

a nálepku nedostali nebo ztratili nebo jej 
platíte bezhotovostně (SIPO, převodem) 
a máte vlastní popelnice, můžete si kód 
vyzvednout na pokladnách MěÚ Hustopeče 
dodatečně, anebo Vám jej doručíme domů. 
Objednávku zašlete na adresu úřadu 
nebo e-mailem na chalupkova@hustopece.
cz. Objednávka musí obsahovat jméno 
společného plátce (objednatele), adresu 
umístění popelnice, velikost a množství 
popelnic na směsný komunální odpad, 
množství nádob na bioodpad, počet 
poplatníků v domácnosti a volitelně telefonní 
kontakt pro případ nejasností. Uveďte 
adresu pro doručení, pokud je odlišná od 
místa umístění popelnice.

Bez kódu to nejde. Od 1. května musí být na každé popelnici

Je důležité, aby čárový kód byl na nádobu 
vylepen na očištěné a suché místo, aby byla 
zajištěna jeho trvanlivost (až 10 let) a aby 
se snadno a rychle pracovníkům svozové 
společnosti odečítal. I zdánlivě poškozený 

kód (poškrábaný, neúplný, vybledlý) není 
třeba vyměňovat do doby, než k tomu budete 
vyzváni pracovníky svozové společnosti nebo 
úřadu. V případě ztráty nebo úplného zničení 
kódu nebo popelnice se pro nový obraťte na 

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí. 
Zde také rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Děkujeme za spolupráci.
Ondřej Němeček, 

Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče

Vzor obsahu objednávky:

Popelnice TKO Nádoba na bioodpad Jméno, příjmení Adresa Počet Volitelně
     (+ adresa pro doručení,  (umístění nádob) poplatníků telefonický
ks velikost ks velikost je-li odlišná od adresy  v domácnosti kontakt
 nádoby   nádoby umístění popelnic)

„Lidé použitý jedlý olej vyhazují v plastových 
lahvích do klasických popelnic nebo ho 
v horším případě vylévají do záchodů. 
Neuvědomují si, že tím značně znečišťují 
kanalizační potrubí a způsobují problémy 
v čistírně odpadních vod. Také vylévání 
zbytků naředěných stavebních hmot po 
zednících do dešťové kanalizace způsobuje 
její neprůchodnost. Může se tak stát, že po 
ucpání dešťových vpustí a při přívalovém 
dešti budete muset zedníky a malíře na 
opravu volat zpět,“ říká Ivan Chrastina, 
vedoucí Městských služeb Hustopeče.

Přepálené tuky a oleje z domácností lze 
bezplatně odevzdat na sběrném dvoře. 
Po vychladnutí je možné oleje přelévat do 

nádobek a lahví, třeba i do PET lahví a pak 
je předat obsluze sběrného dvora, která je 
přelije do větší sběrné nádoby. V žádném 
případě lahve s olejem nepatří do veřejných 
kontejnerů na plast. Ten je svážen svozovými 
vozidly, která odpad v nástavbě lisují, 
a mohlo by dojít ke znečištění celé várky 
plastových odpadů. Máme za to, že v malém 
množství v domácnosti lze rostlinné tuky 
nechat vsáknout do vhodného materiálu 
(ubrousek, stará strouhanka, piliny) a vhodit 
do bioodpadu. 

„V žádném případě není možné oleje vylévat 
do vpustí dešťové kanalizace, což evidujeme 
v lokalitách s většími vývařovnami,“ zlobí se 
Chrastina. „Šachty se ucpávají, zapáchají 

a čistíme je za cenu velkých nákladů. Pokud 
tato situace bude trvat nadále, uvažujeme 
o společném postupu při řešení s odborem 
životního prostředí a s Městskou policií. Na 
internetu je možné najít společnosti, které 
použitý olej dokonce vykupují, takže řešení 
lze pro tyto větší provozy vždycky najít.“

Obdobný problém představují zbytky 
stavebních hmot v dešťové kanalizaci. Zde 
se jako nejvhodnější způsob likvidace jeví 
opět nechat tu nejhustší výplachovou vodu 
zasáknout např. do písku a ten buď využít 
dále na stavbě, nebo jej uložit na sběrný dvůr.

Ondřej Němeček,
Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče

Městské služby žádají: Nevylévejte tuk a cement do kanalizace 

MĚSTO HUSTOPEČE vyhlášuje výběrového řízení na pracovní místa 
v organizační složce Marketing a kultura města Hustopeče

PROGRAMOVÝ  A  PROPAGAČNÍ  REFERENT
 STÁLÁ VINAŘSKÁ EXPOZICE,  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

PROPAGAČNÍ  REFERENT
NA TURISTICKÉM  INFORMAČNÍM  CENTRU

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
     tel.: 519  441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece-city.cz
Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do  10. 06. 2015 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
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Dopravní hřiště v Lipové ulici se v úterý 
12. května 2015 zaplnilo malými cyklisty. 
Odborníci je zkoušeli ze znalostí pravidel 
silničního provozu v teorii i v praxi i v jízdě 
zručnosti přes překážky. Konalo se oblastní 
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
2015. 

„Zúčastnilo se celkově třináct družstev. 
Osm v nejmladší kategorii, v té starší pět,“ 
vypočítal zkušební komisař MěÚ Hustopeče 
Petr Pacela. 

Soutěž byla určena pro děti od deseti do 
patnácti let pro čtyřčlenná družstva. Celkem 
se tak na dopravním hřišti sešla více než 
padesátka cyklistů z Hustopečí a okolí. 

„Tato soutěž je koncipována jako soutěž 
mezinárodní. Jsou tedy dána určitá pravidla, 
jak má vypadat. Děti jezdí na dopravním 
hřišti podle pravidel silničního provozu, 
soutěží na překážkové dráze, kde jsme dnes 
měli postavených třináct překážek, soutěží 
i ve zdravovědě a ve znalostech pravidel 
provozu na pozemních komunikacích. Také 
píší test,“ informoval Pacela. 

Děti se tak například musely popasovat 
s otázkou, jak zastavit krvácení nebo jak 

zafi xovat zlomeninu. A na překážkové dráze 
převážely na kole kelímek s vodou nebo 
musely zvládnout průjezd úzkou uličkou. 
Vše se jim dařilo a spokojení tak byli jak malí 
cyklisté, tak pořadatelé. 

„Krásně nám oproti loňskému roku vyšlo 
počasí. Děti byly šikovné, snažily se, nikdo 
se nezranil, děti si to užily,“ byl na konci 
dopoledne spokojený hustopečský komisař. 

V kategorii mladších žáků od deseti do 
dvanácti let nakonec těsně zvítězili cyklisté 
ze základní školy Křepice, nasbírali 226 
trestných bodů. Pouze jeden bod navíc 
získali žáci z hustopečské Nádražky a třetí 
s 276 body skončily děti z Krumvíře.

Mezi staršími cyklisty obsadilo první místo 
Zaječí, druzí byli hustopečští gymnazisté 
a třetí děti ze základní školy z Velkých Němčic.

„Tři první z každé kategorie postupují do 
okresního kola, které se bude konat 28. 
května 2015 v Břeclavi,“ uzavřel Pacela. 

-jal- 

Děti soutěžily ve znalostech pravidel 
silničního provozu v praxi. 

Hustopeče se představily v Českém 
rozhlasu Brno. Vstupy z našeho města si 
mohli posluchači naladit v pátek 15. května.

Hustopeče ve vysílání představila 

prostřednictvím receptu na šumajstr Iva 
Štěpánková, za Spolek všehoschopných 
vystoupil Miroslav Vodák a o životě ve městě 
povídala i Martina Ondrová z Marketingu 
a kultury nebo starostka Hana Potměšilová. 
Přenosy z Hustopečí byly součástí projektu 
Moravská rodina. 

„Každý den se snažíme být v nějakém 
městě, v nějaké obci, aby nám její obyvatelé 
představili, co v obci mají, jako jsou šikovní, 
na závěr vždy bývá rozhovor se starostkou 
nebo starostou,“ představila projekt 
manažerka komunikace Českého rozhlasu 
Brno Petra Eliášová. 

Na závěr dne si pracovníci Českého rozhlasu 
připravili pro své věrné posluchače posezení 
u cimbálu s Jožkou Šmukařem. Ve farním sále 
pod kostelem si ho nenechaly ujít desítky 
návštěvníků. Navíc si mohli popovídat i se 
známými moderátory. 

„Chceme, abyste si odpočinuli, zazpívali 
a třeba se od nás také dozvěděli, co je u nás 
v rozhlase nového. Aby vám s námi bylo 
dobře,“ přivítala posluchače Eliášová. 

Recept na Hustopečský šumajstr od Ivy 
Štěpánkové si můžete poslechnout i v archivu 

Českého rozhlasu Brno, pořad Apetýt.
-jal- 

Hustopeče se představily v Českém rozhlasu Brno
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Soutěž mladých cyklistů. Hustopečští postupují na okres
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1. kategorie mladší žáci 10-12 let
1. místo ZŠ Křepice   226 b.
2. místo ZŠ Hustopeče, Nádražní  227b.
3. místo ZŠ a MŠ Krumvíř   276 b.
  
2. kategorie starší žáci 13-15 let
 1. místo ZŠ Zaječí   163 b.
2. místo Gymnázium TGM Hustopeče  180 b.
3. místo ZŠ Velké Němčice   227 b.

Iva Štěpánková představila ve vysílání 
Českého rozhlasu recept na hustopečský 
Šumajstr. 

„V listopadu 1967 jsem pobývala 
v hustopečské porodnici s čerstvě narozeným 
synkem. Jednou jsme dostali k obědu 
záhadnou směs nevýrazné chuti, takovou 
blajdu z fazolí a krup. „Co to je za jídlo?“ 
povídám. „Šumajstr“, odtušila maminka 
vedle. „Tak to neznám, u nás doma se toto 
jídlo nevaří. Není to nic moc.“ „No jo, to 
jste nejedla pravý hustopečský Šumajstr, 
jak ho dělá naša stařa. Hned byste mluvila 
jinak!“ A hned mi řekla tento recept, jenž 
jsem si  poznačila. Měla pravdu, je to něco 
úplně jiného, než nemocniční směska,“ 
povyprávěla příběh k receptu Štěpánková. 

Šumajstr z hustopečské nemocnice
250 g krup
250 g menší bílé fazole
sůl
mletý pepř
majoránka
3 stroužky česneku
sádlo
usmažená cibulka
škvarky nebo opražené kostičky špeku.

Den dopředu si dát namočit fazoli do 
hrnce s vodou. Druhý den vodu slít a v nové 
vodě fazoli uvařit do měkka. Přebytečnou 
vodu slít a nechat na polévku. Zvlášť uvařit 
do měkka kroupy a také z nich slít vodu.  
Kroupy s fazolemi zlehka smíchat, dosolit, 

ochutit pepřem, česnekem, majoránkou 
podle toho, co nám chutná. Usmažit 
nakrájenou cibuli, nakrájený špek nebo 
rozehřát škvarky na sádle. Touto směsí polít 
kroupy s fazolemi na talíři a jíst s chlebem 
a kyselou okurkou. Kdo chce, může Šumajstr
 i krátce zapéct v troubě.

Do slité vody z vaření přidat krájené 
brambory, nastrouhat kořenovou zeleninu, 
kmín, česnek, majoránku, mletý pepř a uvařit 
jednoduchou bramboračku. Dosolit, přidat 
lžičku sádla a zelené natě a máme hotovou 
i polévku. Využít se dá všechno.
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TIC připraveno na sezónu. Nové suvenýry i slevová karta

V Turistickém informačním centru v domě 
U Synků začíná 1. června 2015 letní sezóna.

„Rozšířili jsme prodejní sortiment. Ze 
suvenýrů jsou to například dětské dřevěné 
píšťalky, pastelky nebo nafukovací balónky,“ 
informovala pracovnice TIC Kateřina 
Kasparová. 

Novinkou pro letošní rok je také slevová 

karta Pálava card. „Návštěvník si může koupit 
kartu, buď individuální, nebo rodinnou. 
Díky ní pak získává slevy u partnerů, kteří 
se do projektu zapojili. Slevy se vztahují na 
ubytování, kulturní akce, wellnes služby, 
vinařství. V Hustopečích můžete například 
získat slevu na vstupenky na Burčákové 
slavnosti nebo Divadelní festival Pod širým 

nebem. Více o projektu na www.palava-card.
cz,“ řekla Kasparová. 

Neváhejte a přijďte si vybrat z široké 
nabídky. Turistické informační centrum 
Hustopeče je otevřeno od 1. června 2015 
každý den od 8.00 do 18.00 hodin. 

                                  -jal- 

Kupte si vstupenky na hustopečské akce přes sms zprávu

Koupit vstupenky přes mobilní telefon? Na 
hustopečské kulturní akce už je to možné. 
Turistické a informační centrum Hustopeče 
nově zavedlo službu nákupu vstupenek přes 
portál SMSticket. 

Rychlým způsobem přes sms zprávu bude 
například možné od 1. června 2015 zakoupit 
lístky na Burčákové slavnosti nebo na Letní 
divadelní festival Pod širým nebem. 

K zakoupení vstupenky přes SMSticket stačí 
pouze vlastnit jakýkoliv mobilní telefon. 

Výhody nákupu:
• nemusíte chodit do žádné prodejny, ani nic 
tisknout
• v několika jednoduchých krocích zvolíte 
způsob platby - platit lze online kartou, 
rychlým převodem z internetového 
bankovnictví nebo SMS zprávou
• vstupenka přijde do dvou minut do mobilu 
i na e-mail
• v den konání akce vám bude sms vstupenka 
zaslána ještě jednou
• přímo na místě konání akce stačí ukázat sms 
vstupenku v telefonu a můžete jít

• pokud nemůžete na akci přijít, je možné 
smsticket přeposlat komukoliv dalšímu, 
vstupenka nepropadne. 

Více na www.smsticket.cz.
-jal- 

S ohledem na nedávnou novelu zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, odbor dopravy 
Městského úřadu Hustopeče upozorňuje na 
blížící se termín poslední možnosti registrace 
vozidel v polopřevodu. Pokud vlastníte 
vozidlo, které je pouze odhlášeno předchozím 
provozovatelem a není dokončena registrace 
(vozidlo „V PŘEVODU“), musíte podat na 
úřad nejpozději do 30. června 2015 žádost 
o zápis vlastníka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud žádost nebude 
podána, vozidlo administrativně zanikne 
a už nepůjde přihlásit.

K žádosti o zápis vlastníka a provozovatele 
se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad 
totožnosti, doklady k vozidlu (technický 
průkaz + osvědčení o registraci vozidla), 
doklad o pojištění (platná zelená karta), 
protokol o evidenční kontrole (ne starší 14 
dnů), doklad o platné technické prohlídce, 
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud 
se neúčastníte vyřizování osobně.

Ministerstvo dopravy vytvořilo aplikaci, ve 
které si můžete zkontrolovat, zda je u vozidla 
správně zapsán vlastník, jestli se vozidlo 
nenachází v polopřevodu. Aplikaci naleznete 
na adrese: www.dokonceteregistraci.cz. 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci 
registru vozidel Městského úřadu Hustopeče.

Bc. Jan Strmiska – tel.: 519 441 087 
email: strmiska@hustopece.cz

Petra Čechlovská – tel.: 519 441 074 
email: cechlovska@hustopece.cz

Miroslav Chládek – tel.: 519 441 073 
email: chladek@hustopece.cz

Jan Strmiska,
 odbor dopravy MěÚ Hustopeče

Do 30. června máte poslední možnost přihlásit vozidlo v polopřevodu

Na Den rodiny 15.5. v pátek proběhla 
výsadba nových mandloní v hustopečských 
sadech. Pro město Hustopeče jde 
o významnou událost.  Ale co tomu 
předcházelo, byl běh na dlouhou trať.

V roce 2012 přišly Technické služby 
Hustopeče s nápadem začít obnovovat 
chátrající a dožívající mandloňové sady. 
Prvořadou podmínkou, na které Technické 
služby Hustopeče stavěly a kterou preferovaly, 
bylo vypěstovat vlastní mandloňky 
z matečných stromů hustopečských sadů. 
Hledali jsme partnera pro tento projekt, 
kterého jsme našli v Zahradnické fakultě 
Mendelovy univerzity v Lednici spolu s paní 
Ing. Holleinovou, Ph.D. Tříletý proces začal. 

První krok spočíval v zjištění zdravotního 
stavu stávajících mandloní a přítomnosti 
virů. Po vypracování projektu jsme získali 
dotaci na tento výzkum v celkové výši 
125.000,- Kč, na kterém se TSH podílely 20 
%. Z odebraných vzorků z vytypovaných 
matečných stromů jsme určili zdravé stromy 
a čekali na rok 2013, aby byla z těchto stromů 
odebrána očka a následně naočkována na 
připravené rouby v lednickém skleníku. 
Pečlivou práci pracovníků zahradnické 
fakulty v Lednici částečně zhatilo následné 
sucho a zimní mrazy. Mnoho desítek výpěstků 
uschlo nebo zmrzlo. Ale i přes tuto nepřízeň 
jsme vstupovali do roku 2014 s nadějí, že na 
podzim budeme vysazovat nové mandloně. 

Přesto jsme nechtěli riskovat a po dohodě 
s paní Ing. Holleinovou Ph.D. jsme tento 
krok výsadby a slavnostní den pro mandloně 
posunuli na jaro 2015. 

Na květnový Den rodiny jsme ukončili 
dlouhý proces znovuzrození vlastních 
hustopečských mandloní a učinili první krok 
k zachování našich mandloňových sadů pro 
další generace. A nejen to… díky tomuto 
projektu (a v to doufáme od prvopočátku 
nápadu) bude zaregistrovaná nová 
hustopečská odrůda mandloně, kterou jsme 
při výzkumu objevili.

Antonín Matocha
jednatel 

Technických služeb Hustopeče, s.r.o. 

Konec a začátek mandloňových sadů
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Kongres ambulantní chirurgie po jedenácté na Domě zdraví

Více než šedesátka chirurgů se sjela 
poslední dubnový víkend do Hustopečí. 
Na Domě zdraví se konal už 11. Kongres 
ambulantní chirurgie. Na jeho účastníky 
čekalo dvanáct přednášek od těch nejlepších 
ze svých oborů z celé republiky.

„Například už pravidelně u nás přednáší 
jedna z nejlepších plastických chirurgyň 
plastiky ruky z Vysokého nad Jizerou. Paní 
primářka Šmorancová je mezi chirurgy 
opravdu pojem. Letos se nám sem podařilo 
získat na přednášky i pana profesora Pirka, 
který je známý jak u odborné veřejnosti, tak 

u veřejnosti laické,“ informoval organizátor 
setkání Petr Jurák z chirurgické ambulance 
z Domu zdraví Hustopeče. 

Dvoudenní kongres zahájil v pátek 24. 
dubna přednosta Kliniky úrazové chirurgie 
z Fakultní nemocnice Brno Michal Mašek. 
Přednášel o principech hojení kostní tkáně. 
Kongres ambulantní chirurgie má však podle 
něj přínos nejen k dalšímu vzdělávání lékařů. 

„Rádi se po roce setkáme s kamarády, 
vyměníme si názory a zúžíme spolupráci. 
Urovnáme komunikační problémy a hlavně 
z toho profi tují naši pacienti. Péče je potom 

kontinuálnější, rychlejší, spolupráce je lepší 
a je to ku prospěchu všem zúčastněným 
stranám. Ušetří to i prostředky fi nanční. 
Pacienti jsou dříve vyléčení a ví, kam mají jít 
a tak podobně,“ sdělil svůj názor přednosta 
Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice 
Brno Michal Mašek. 

Špičkoví chirurgové se do Hustopečí 
chystají zase za rok. Kongres na Domě zdraví 
navštěvují rádi. Jeho organizátoři tak rok od 
roku víc bojují s kapacitou improvizovaného 
přednáškového sálu. 

–jal- 

FINANČNÍ PORADNA
Vyznejte se ve Vašich penězích. 2. díl: Jak ušetřit na hypotéce

V dnešním článku se dozvíte, jak ušetřit 
významné peníze na nové i Vaší stávající 
hypotéce. Recept je jednoduchý, ale klienty 
bank málo využívaný. Výsledek však stojí za 
to.

U stávající hypotéky stačí před fi xací 
s předstihem oslovit svou banku a donutit 
ji, aby Vám snížila úrokovou sazbu a tím 
i splátku. 

Představte si, že se Vám podaří snížit 
úrokovou sazbu jenom o 0,5 %.  U hypotéky 
na 1 milion a 30 let to znamená úsporu přes 
90.000 Kč. U hypotéky na 3 miliony a 25 let to 
dělá dokonce 225.000Kč.

Sami si můžete spočítat, kolik by to bylo 
u Vaší hypotéky – na níže uvedeném webu 
k tomu najdete elektronickou kalkulačku.

Nechce se s Vámi banka na toto téma bavit, 
nebo nabízí jen nepatrnou slevu? Stačí si 
najít fi nančního poradce, který Vám vyjedná 
co nejnižší nabídku jinde. S touto nabídkou 
je pak dobré svou banku navštívit. Uvidíte, že 
pak se Vaše banka bude chovat jinak.

První sjednání hypotéky bývá spojeno 
s nějakou marketingovou akcí banky. 
Často tak získáte hypotéku za výhodnější 

sazbu, než která je v daný okamžik obvyklá 
na trhu. I tady je ale dobré porovnat nabídky 
a vybrat si nejen podle výše úroku, ale 
hlavně podle výše splátky. Některé banky 
totiž počítají splátku jinak než ostatní. A tak 
při stejném úroku zaplatíte například u naší 
největší banky více než jinde. A to nemluvím 
o poplatcích za vedení běžného a někdy 
i hypotečního účtu. 

Mnoho bank už od nich upustilo nebo 
upouští, některé banky ale stále trvají na 
tom, že klient je tu proto, aby platil.

TIP pro Vás:
Napište bance minimálně tři měsíce před 

uplynutím fi xační doby dopis nebo email, ve 
kterém požádáte o sdělení úrokové sazby na 
další období. Nebojte se napsat, že výši úroku 
potřebujete znát proto, abyste posoudili 
ostatní nabídky na trhu. Tím bance říkáte: 

„Milá banko, jsem pečlivý klient, který nečeká 
na to, až mi oznámíš vyšší úroky a já s tím 
nebudu moci nic dělat. Řekni mi to včas, já 
si to porovnám s trhem, a když to bude jinde 
zajímavější, tak ti uteču“. (Znění dopisu ve 
wordu si můžete stáhnout na níže uvedené 
webové adrese).

A protože nyní jsou úrokové sazby na 
historických minimech, můžete začít se 
zjišťováním už rok před fi xací! Banky to umí 
řešit už i takto dopředu. 

Hodně peněz se také dá ušetřit při správné 
volbě fi xačního období, ale o tom si povíme 
někdy příště. 

Iva Hlavinková
hypoteční specialista

Další rady a tipy najdete zde:
 www.ivahlavinkova.cz

Své dotazy z fi nanční oblasti můžete 
posílat na e-mail rozkova@hustopece.cz, do 
předmětu zprávy napište Finanční poradna. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Je to více než sedm měsíců, co staré vedení na 
radnici skončilo. Symbolicky se ale pomyslný 
vlak nastartované práce blíží do konečné 
stanice až letos. Teprve v tomto roce se totiž 
dokončují projekty, které připravilo staré 
vedení tak, abychom na ně získali dotační 
fi nanční zdroje. Jaké to jsou? 
Například druhá etapa bezbariérových 
chodníků k městskému hřbitovu, dokončení 
revitalizace zeleně Na Sídlišti, dostavba 
výukového dopravního hřiště Lipová nebo 
revitalizace větrolamu u Trčkových vinic 
(vede kolem nich cyklostezka). To jsou 
projekty v celkové výši zhruba 3,9 milionu 
korun, na něž byly získány dotace ve výši 2,9 
mil Kč. 

A v tomto bodě pomyslně končí práce starého 
vedení města.
Za zmínku stojí i další projekty, které se 
nyní realizují. Patří mezi ně například 
probíhající výsadba mandloní, revitalizace 
přírodní lokality Tůně v nivě Štinkovky nebo 
projednávaný koncept Územní studie města.
A co začíná? 
Volný prostor pro nové vedení města. To si 
stejně jako staré vedení musí najít vlastní 
fi nanční zdroje na budoucí rozvojové 
projekty. I když je městský rozpočet 
v dobré kondici, nenabízí a nikdy nenabízel 
k investicím tohoto typu více jak 5 mil Kč 
ročně. Bez získání dalších peněz z jakéhokoli 
zdroje se tedy rozvoj města neobejde.

Chci věřit, že se to nové radniční koalici 
podaří. Chci věřit, že zná svoje priority. Mezi 
ně nepochybně patří rozvoj města, zacílený 
na komfort obyvatel, turistů a podnikatelské 
sféry. Vedení města, by nemělo nastavený 
trend rozvoje města zastavit, ale naopak ho 
ještě více posílit.
Chci věřit, že stávající vedení je na to 
připraveno a bylo připraveno už v době, 
kdy se s plnou zodpovědností ucházelo ve 
volbách o posty v čele radnice. Byť nám 
občanům nebyly tyto vize rozvoje města 
předloženy, nechci pochybovat o tom, že 
existují.

Libor Sadílek, 
zastupitel města Hustopeče (ODS)

Když něco končí, něco jiného začíná. Věřme
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážení,

neustále píšete v HL o úspěších, co se týče 
oslav, sportu a jiných zajímavých věcí.

Kde jsou ale připomínky k nedostatkům, co 
se může stát každému z nás.

Toto město, kromě pohotovosti 
v Hustopečské nemocnici, nemá v celém okolí 
pohotovost zubní ani oční. Každý, kdo má 
velké bolesti, musí jet do Brněnské úrazovky. 
Každý nemá k dispozici auto. 

Kdyby aspoň fungovaly taxíky. Nedávno jsem 
měla problémy se zuby. Pomohli až v úrazovce 
a potom každý den k zubaři na desinfi kování 
a ošetření. Když máte velké bolesti, je i ta 
nejkratší cesta dlouhá. Proto jsem chtěla 
jet taxi. Mám tři telefonní čísla, ale ani ráno 
v 7 hodin, ani v 9 dopoledne jsem se žádného 
taxi nedovolala. A nejsem jediná, kdo má 
špatné zkušenosti. 

Od paní z radnice jsem dostala číslo na 

jednoho taxikáře, ale ten přes den pracuje
a jezdí až odpoledne. Ale jak je známo, k lékaři 
se jezdí hlavně dopoledne. 

Někdy si tady připadám jako v hlubokém 
středověku. Stačí se podívat k našim 
rakouským sousedům, tam to funguje. Je tu 
i spousta jiných věcí, které by se měly řešit. Tak 
ať vzkvétá turistika bez taxikářů. 

Marie Zajíčková

Martina Suntychová

Pro tebe
Pro tebe žiju.

Pro tebe sním.
Pro tebe pracuju.

Pro tebe bdím.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 13. schůze Rady města Hustopeče

konané dne 14.04.2015
 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/13/15: RM schválila prodejní cenu 
dotisku publikace "Hustopeče, město uprostřed 
jihomoravských vinic" za 390,- Kč/ks. 

Usnesení RM č. 3/13/15: RM schválila zadání vypra-
cování studie pro varovný a výstražný systém 
města Hustopeče a následného vypracování žá-
dosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí 
z Operačního programu životních prostředí zdarma 
od společnosti EL-MIK, IČ: 60040459, Obora III 
168/2, Valašské Meziříčí. 

Usnesení RM č. 5/13/15: RM schválila přijetí dotace od 
Vinařského fondu České republiky ve výši 30.000 
Kč na projekt „České a moravské vinařství – 11. rok 
v EU“

Usnesení RM (úkol) č. 8/13/15: RM ukládá prověřit 
pronájem zametacího stroje Městským službám 
– podmínky a částky. Zajistit, aby byly zahrnuté 
odpisy v částce – nájemní smlouva za poníženou 
částku.

Usnesení RM (úkol) č. 9/13/15: RM ukládá vedoucímu 
Technických služeb Hustopeče s.r.o. ve spolupráci 
s Majetkoprávním odborem Městského úřadu, 
zajistit převod sídla společnosti z adresy Nádražní 
37, Hustopeče, na jinou adresu - budovu v majetku 
města. 

Usnesení RM č. 10/13/15: RM schválila revokaci usne-
sení RM č. 5/11/15. (RM schvaluje doplnit do 
uveřejnění výběrového řízení na vedoucího pra-
covníka org. složky Marketing a kultura snížení 
kvalifi kačních kritérií a to uznáním středoškolské-
ho vzdělání při min. 10-ti leté praxi v kultuře.) 

Usnesení RM č. 12/13/15: RM schválila vyhlášení 
konkursu na pozici Ředitele/ky příspěvkové orga-
nizace Centrum volného času, Šafaříkova 1017/40, 
Hustopeče, IČ: 71200398 a schválila zajištění pří-
pravy na jmenování výběrové komise. Výběrové 
řízení bude vyhlášeno na dobu určitou, jako zástup 
za dlouhodobě uvolněného funkcionáře. 

Usnesení RM č. 13/13/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 
3/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou 

se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Text vy-
hlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/13/15: RM doporučuje ZM k projed-
nání Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 
o regulaci hlučných činností. Text vyhlášky je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/13/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Hustopeče. Text vyhlášky je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 16/13/15: RM pověřuje majetkopráv-
ní odbor městského úřadu zahájením procesu 
povolení stavby komunikace, chodníku a VO pro-
pojky ulic Brněnská x Šafaříkova a odbor fi nanční 
městského úřadu zajistit na rok 2015 krytí akce 
rozpočtem města. 

Usnesení RM č. 17/13/15: RM bere na vědomí předlo-
ženou zprávu statika o možnosti nástavby MŠ Na 
Sídlišti za účelem rozšíření kapacity MŠ 

Usnesení RM č. 18/13/15: RM schválila smlouvou 

Poděkování

Dne 8. 5. 2015 jsme si pietním aktem na 
hřbitově RA v Hustopečích připomněli 70. 
výročí osvobození československé republiky 
od nacistické okupace a konec války.

Poděkování patří hostům z Konzulátu Ruské 
federace v Brně, poslanci PS, OVKSČM Břeclav, 
ZOKSČM Hustopeče, Klubu Pohraničí Čech, 
Moravy a Slezska, Česko - Ruské společnosti 
Břeclav za účast a projevy.

Také v kulturním programu za přednesenou 
báseň, píseň Kaťuša a vystoupení skupiny
 z Gymnázia V. Pavlovice se svým pásmem.

Městskému výboru Hustopeče za vyvěšení 
vlajek

OVKSČM za ozvučení
ZOKSČM Hustopeče za květiny
A všem kteří ve svém volném čase přišli 

z celého okresu Břeclav uctít památku nejen 
padlým vojákům, ale i ostatním kteří ve válce 
zahynuli.

Harmonikáři, který nám hrál na Hotelu 
Centro v Hustopečích.

Děkuje výbor Česko - Ruské společnosti 
Břeclav

Martina Suntychová

Okna na dobrou noc

Píšu ti z lásky na dobrou noc.
Píšu ti z citu, co nezná hranic.

Píšu ti z duší všech,
které známe oba dva.

Hovořím s tebou v trávě
a otevírám okna na dobrou noc.

Lásko, nezapomeň, co jsme si slíbili.

Hana Stoklásková  (HaJaS)

Máj
Je 1.máj, prý lásky čas.
A pro toho kdo je sám?
Spíše tesknivý to čas,

všude kolem plno plno lásky,
pro mne spíše další vrásky.

Vyjdu si sama v širý kraj,
přírodou se pokochám.

Svůj foťáček zahálet nenechám,
bliknu zde a cvaknu tam,

po svém si svátek lásky udělám.
I když je mi trochu smutno,

trávit čas pouhým stýskáním není nutno,
snad procházka venku,

přivede mne na lepší myšlenku.

fo
to

:  
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to
: H

an
a 
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Brněnská 41, Hustopeče. Případné jednorázové 
přenocování bude zpoplatněno částkou ve výši 
100Kč/osoba/noc a bude splatné předem na po-
kladně Městské nemocnice. 

Usnesení RM (úkol) č. 50/13/15: RM ukládá projednat 
možnosti spolupráci mezi Sociálním odborem 
Městského úřadu Hustopeče a společností Girasole, 
na zajištění péče o klienty na penzionu, případně i 
pro jinou péči o seniory na území města.

Usnesení (úkol) č. 54/13/15: RM ukládá vyčíslit fi nanční 
náklady a najít způsob fi nancování inspirativních 
nápadů z jednání komise pro seniory a hendikepo-
vané občany ze dne 12.3.2015, včetně nákladů na 
spolupráci se společností Girasole.

Usnesení (úkol) č. 55/13/15: RM ukládá předat komisi 
pro seniory a hendikepované občany citaci podmí-
nek zákona pro zajištění pečovatelského servisu na 
penzionu v rozsahu 24 hod/den.

Usnesení RM č. 57/13/15: RM schválila na zá-
kladě žádosti, udělení výjimky z Obecně 
závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných kulturních a 
sportovních podniků k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích 
ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 
pro žadatele …, Hustopeče, dne 24.4.2015 a to 
prodloužením na dobu do 04:00 hod. následu-
jícího dne tj. 25.4.2015 pro akci: Taneční zábava 
- diskotéka v sále Společenského domu na ulici 
Herbenova Hustopeče. 

Usnesení RM č. 58/13/15: RM schválila na základě žá-
dosti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních a sportovních podniků k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a o užívání plakátovacích ploch v majetku měs-
ta, s prodloužením doby akce pro žadatele …, 
Hustopeče, dne 30.4.2015 a to prodloužením na 
dobu do 02:00 hod. následujícího dne tj. 1.5.2015 
pro koncert skupiny Pool Litters v prostorách 
M-Klubu na ulici Herbenova 4, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 59/13/15: RM schválila organizač-
ní změnu v organizačním řádu Městské služby 
Hustopeče – zvýšení platové třídy z 9 na platovou 
třídu 10 vedoucímu organizační složky dle jeho 
nejnáročnější vykonávané práce v návaznosti na 
náplň práce, dle přílohy č. 1- organizační schéma 
a přílohy č. 2 – zařazení funkčních míst, a to s účin-
ností od 01.05.2015 

Usnesení RM č. 60/13/15: RM schválila změnu orga-
nizační struktury Centra volného času Hustopeče 
p.o. převodem poloviny úvazku (0,5) určeného pro 
pracovníka úklidu z HPP na DPP. 

Usnesení RM č. 61/13/15: RM schválila navýšení 1,0 
úvazku pro MěP a 1,0 úvazku pro OD MěÚ na zpra-
cování přestupků.

Usnesení RM č. 62/13/15: RM bere na vědomí V souladu 
se zákonem O rozpočtových pravidlech č. 250/2000 
Sb., §17 je RM a ZM předložen závěrečný účet měs-
ta v rozsahu dle zákona. 

Soupis podkladů: 
• Zpráva – závěrečný účet 
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
• Plnění rozpočtu – excel 
• Přehled fi nančního hospodaření organizací zřízených 

městem 
• Inventarizační zpráva a příloha č.1 
• Finanční vypořádání se SR a rozpočty veřejné úrovně 
• Výkazy města Hustopeče 
• Výkazy organizací, zřízených městem Hustopeče 

(ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní, MŠ Školní, MŠ 
Na Sídlišti, CVČ, Spozam, Městská nemocnice, 

č.1030021402/002 o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi městem Hustopeče, IČ: 
00283193, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, 
jako budoucím povinným, a E.ON Distribuce, a. s., 
IČ: 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, jako budoucím oprávněným, na stav-
bu „Hustopeče, Palackého, DP-k.NN, Tvardek“ na 
pozemku města parc. č. 147 v k. ú. Hustopeče u 
Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/13/15: RM schválila záměr jedno-
letého pachtu pozemků p.č.5453/35, 5453/39 
a 5453/40 vedených jako orná půda v obci 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 za-
psaného U Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 20/13/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení darovací smlouvy 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 ka-
tastru nemovitostí na základě této smlouvy. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/13/15: RM schválila smlouvou o zří-
zení věcného břemene č.: HO-014330031823/003 
spočívající ve zřízení osobní služebnosti ener-
getického vedení mezi městem Hustopeče, IČ: 
00283193, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, 
jako povinným, a E.ON Distribuce, a. s., IČ: 
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, jako oprávněným. Smlouva je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 22/13/15: RM schválila dodatek č.9 k 
nájemní smlouvě ze dne 30.5.2007 se ZEMOSEM 
a.s. Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, 
IČ63470381, kterým se snižují pronajímaná výmě-
ra na 36,4703 ha a nájemné na 76.994,-Kč + DPH. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/13/15: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č.42/12/15, kterým RM schválila 
pachtovní smlouvu se ZEMOS a.s. IČ: 63470381, 
Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63 za roč-
ní pachtovné 120.084 Kč + DPH, a současně 
RM schválila pachtovní smlouvu se spol. ZEMOS 
a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, IČ: 
63470381 na propachtování zemědělských po-
zemků dle přiloženého seznamu ve výši 150.524 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/13/15: RM schválila havarijní výmě-
nu nefunkčního kotle v bytě … za nový v ceně dle 
cenové nabídky 88.045 Kč. Výměna v bytě školníka 
zatím neschválena, nutno nejprve předložit pro-
jekt alespoň od dvou instalatérských fi rem. 

Usnesení RM č. 26/13/15: RM bere na vědomí uprave-
né Zadání Změny č. 1 územního plánu Hustopeče 
a předkládá je Zastupitelstvu města Hustopeče ke 
schválení. 

Usnesení RM č. 29/13/15: RM projednala Zásady úhra-
dy nákladů změny Územního plánu Hustopeče a 
Smlouvu o smlouvě budoucí a Smlouvu o úhra-
dě nákladů pořízení změny územního plánu a 
předkládá je Zastupitelstvu města Hustopeče ke 
schválení. 

Usnesení RM č. 30/13/15: RM bere na vědomí Informaci 
o připomínkovém řízení a veřejné prezentaci 
Územní studie S1 města Hustopeče 

Usnesení RM č. 48/13/15: RM pověřuje MUDr. Milana 
Poula, pověřeného řízením Městské nemocnice 
Hustopeče, p.o., k udělení povolení jednorázového 
noclehu v prostorách Ubytovny zdravotnického 
personálu. Tato ubytovna (budova bez č.p. na po-
zemku parc. č. 1092/4 v k.ú. Hustopeče u Brna) se 
nachází v areálu Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace, IČ 70 86 36 95, se sídlem 

Technické služby s.r.o., Městské zdravotnické cen-
trum Hustopeče, a.s.) 

Usnesení RM č. 63/13/15: RM bere na vědomí, že v sou-
ladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., ke schvalování 
účetních závěrek některých účetních jednotek a 
v souladu se Směrnicí města Hustopeče č. 5/2013 
Schvalování účetní závěrky je RM a ZM předložena 
účetní závěrka města v rozsahu dle zákona. 

Usnesení RM č. 64/13/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení závěrečný účet města Hustopeče za rok 2014 a 
uzavření s vyjádřením: Souhlas s celoročním hos-
podařením bez výhrad. 

Usnesení RM č. 65/13/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení a projednání účetní závěrky města a zápisem 
protokolu o jejím projednání. 

Usnesení RM č. 66/13/15: RM schválila rámcovou kupní 
smlouvu na věci movité mezi městem Hustopeče a 
… se sídlem … 693 01 Hustopeče, IČ 44126247 
ohledně nákupu lihoviny Mandle pro Turistické 
informační středisko Hustopeče. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 67/13/15: RM ukládá projednat navý-
šení provize v komisionářské smlouvě na prodej 
alkoholu na minimálně 15%.

Usnesení RM č. 68/13/15: RM schválila smlouvu o 
dílo s ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem 
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, IČ 
27804721 na „Přemístění svítidel na ulici Kollárova 
v Hustopečích“ za 93.248,65 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 69/13/15: RM projednala úkol Usnesení 
ZM č. 9/IV/15, kterým ZM ukládá Radě města, aby 
pro potřebu zastupitelů zpracovala výklad usnese-
ní ZM č. 28/II/14 ze dne 11.12.2014, ve které budou 
jednoznačně stanoveny kompetence rady města a 
zastupitelstva města ke schvalování rozpočtových 
opatření. Kompetence vyplývají ze zákona o obcích 
a budou předneseny Ing. Fabigovou na nejbližším 
jednání fi nančního výboru ZM.

Usnesení RM č. 70/13/15: RM schválila zadat zpracová-
ní studie dopravy na náměstí v ceně 25.000,- bez 
DPH fi rmě Via designe s.r.o., Na zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav 

Usnesení RM (úkol) č. 72/13/15: RM ukládá zajistit 
jednání k  přípravě a možnostem rekonstrukce 
protihlukové stěny mezi městem a dálnicí D2 (zvý-
šit, rozšířit), jelikož je stará přes 30 let a již zjevně 
neodpovídá parametrům pro nové budované pro-
tihlukové stěny. 

Usnesení RM (úkol) č. 73/13/15: RM ukládá prověřit 
podmínky dotace a možnosti reklamace chyb ve 
výsadbě parku na ulici Javorová/Družstevní. 

Usnesení RM (úkol) č. 74/13/15: RM ukládá zkont-
rolovat a případně zasypat výtluky v  místě pro 
parkování na začátku ulice Žižkova od ulice Tábory.

Usnesení RM (úkol) č. 76/13/15: RM ukládá prověřit 
umístění informačních cedulek o zákazu podomní-
ho prodeje na všech vjezdech do Hustopečí.

Usnesení z VI. schůze 
Zastupitelstva města Hustopeče

konané dne 23.04.2015 
v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/VI/15: ZM schvaluje program dnešního 
zasedání …

Usnesení č. 5/VI/15: ZM souhlasí s poskytnutím ná-
vratné fi nanční výpomoci příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Hustopeče ve výši 6.000.000 
Kč. Výpomoc je splatná nejpozději 25.6.2015.

Usnesení č. 6/VI/15: ZM souhlasí s tím, aby příspěvková 
organizace Městská nemocnice Hustopeče žádala 
o kontokorentní případně jiný krátkodobý úvěr na 
zajištění provozních výdajů ve výši 6.000.000 Kč. V 
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případě získání úvěru bude bezodkladně splacena 
návratná fi nanční výpomoc, poskytnutá zřizovate-
lem městem Hustopeče.

Usnesení č. 7/VI/15: ZM bere na vědomí Zprávu kont-
rolního výboru.

Usnesení č. 8/VI/15: ZM bere na vědomí zápis 
z Finančního výboru ZM ze dne 16.4.2015.

Usnesení č. 9/VI/15: ZM ukládá RM, aby v  souvislos-
ti s  plánovaným budováním a instalací měření 
rychlosti – radarů, zajistila řádnou a důkladnou 
informovanost občanů ve městě.

Usnesení č. 10/VI/15: ZM ukládá RM, aby před pří-
padným schválením organizace „Hustopečského 
skákání 2016“, uložila organizátorům rozpočtové 
zadání, které zaručí rozpočtovou spoluúčast města 
v maximální výši 300.000 Kč.

Usnesení č. 11/VI/15: ZM ukládá RM, aby zajistila pro-
vedení vnitřního auditu v  organizaci Technické 
služby Hustopeče, s.r.o., a výsledek předložila 
Finančnímu výboru.

Usnesení č. 12/VI/15: ZM ukládá RM, aby zajistila zpra-
cování projektové dokumentace k  výstavbě nové 
MŠ s  případným dalším využitím na pro činnost 
CVČ. Důvodem je připravenost pro případné dotač-
ní tituly nebo využití neplánovaných příjmů města.

Usnesení č. 13/VI/15: ZM schvaluje zrušení příspěv-
kové organizace Městská nemocnice Hustopeče, 
příspěvková organizace se sídlem Hustopeče, 
Brněnská 41, PSČ 693 01, Č 70863695 ke dni bez-
prostředně předcházejícímu dni právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy na nemovitosti v are-
álu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. 

Usnesení č. 14/VI/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
s paní …, Na Sídlišti, 693 01 Hustopeče na pro-
dej pozemků nad její nemovitostí pozemku parc. 
č. 2500/38 o výměře 27 m2 a pozemku parc. č. 
2500/106 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Hustopeče u 
Brna za cenu 9.194 Kč. Záměr převodu byl vyvě-
šen na úřední desce dne 27.02.2015, svěšen dne 
16.03.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 15/VI/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu s 
panem ..., Nová Ulice, 77900 Olomouc na prodej 
pozemku pod stavbou parc. č. KN  1560/1 vede-
ného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
27 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 9.005 Kč. 
Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední 
desce dne 27.02.2015, svěšen byl 16.03.2015. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/VI/15: ZM schvaluje  Kupní smlouvu s 
E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400 F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice na prodej v ge-
ometrickém plánu číslo 3334-1934/2014 nově 
vytvořeného a vyčleněného pozemku pod tra-
fostanicí p.č. 498/23 o výměře 14 m2, který vznikl z 
pozemku parcela číslo 498/1 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna za cenu 14406 Kč. Záměr převo-
du byl zveřejněn na úřední desce dne 01.04.2015, 
sňat 17.04.2015.  

Usnesení č. 17/VI/15: ZM schvaluje Revokaci usnesení 
ZM č. 18/IV/15 a schvaluje Kupní smlouvu s manž. 
… na prodej pozemku pod stavbou nezapsanou 
v katastru nemovitostí  parc. č 1944 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 
v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 3623 Kč. Záměr 
převodu pozemku byl zveřejněn na úřední desce 
MěÚ Hustopeče 22.12.2014, sňat 07.01.2015. Text 
smlouvy je přílohou zápisu ZM.

Usnesení č. 18/VI/15: ZM schvaluje Revokaci usnesení 
ZM č. 19/IV/15 a schvaluje Kupní smlouvu s manž. 
… na prodej pozemku pod stavbou nezapsanou 
v katastru nemovitostí parc. č. 1945 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 

v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 3623 Kč. Záměr 
převodu pozemku byl zveřejněn na úřední desce 
MěÚ Hustopeče 22.12.2014, sňat 07.01.2015. Text 
smlouvy je přílohou zápisu ZM.

Usnesení č. 19/VI/15: ZM schvaluje Revokaci usnese-
ní ZM č. 22/IV/15 a schválení Směnné smlouvy 
s panem …, Javorová …, Hustopeče na smě-
nu v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 
nově vytvořeného a vyčleněný pozemek parc. č. 
1329/88 vedeného jako ostatní plocha o výměře 
7 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který vznikl z po-
zemku parc. č. 1329/72 ve vlastnictví pana Stehlíka 
za v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 
nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parc. 
č. 1329/86 vedený jako ostatní plocha o výmě-
ře 97m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který vznikl 
z pozemku parc. č. 1329/1 ve vlastnictví města 
Hustopeče s tím, že rozdíl ve výměře je fi nančně 
vyjádřen ve prospěch města a to po započtení 
nákladů spočívajících v poměrných nákladech na 
sepsání smlouvy na vyhotovení geometrického 
plánu a vkladu do katastru nemovitostí a to ve výši 
23860 Kč. Záměr směny byl vyvěšen na úřední des-
ce dne 22.12.2014 a sňat 07.01.2015. Text smlouvy 
je přílohou zápisu ZM.

Usnesení č. 20/VI/15: ZM schvaluje Darovací smlouvu na 
darování pozemků z vlastnictví Města Hustopeče 
do vlastnictví Jihomoravského kraje a to zastavě-
ných silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje 
parcela číslo 954/2, 1229/21, 1252/77, 4712/5, 
4732/2 a 4733/8, vše v k. ú. Hustopeče u Brna a 
obci Hustopeče, Záměr města darovat pozemky 
byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem na 
úřední desce města od 2. 10. 2014 do 23. 10. 2014 
a od 22. 2. 2015 do 16. 3. 2015. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/VI/15: ZM schvaluje Darovací smlouvu 
s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337, se sídlem 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno na darování 
silnice z majetku Jihomoravského kraje III/4202 
Hustopeče - příjezdná v úseku km 0,000 - km 0,126 
v délce 0,126 km s veškerým zákonným příslu-
šenstvím a součástmi v k. ú. Hustopeče u Brna a 
obci Hustopeče do majetku města Hustopeče. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 22/VI/15: ZM schvaluje podání žádosti o 
bezúplatný převod pozemku parcela číslo 659/3 v 
katastrálním území Hustopeče u Brna a to z ma-
jetku Jihomoravského kraje do majetku města 
Hustopeče. Pozemek se nachází pod realizovanou 
bezbariérovou trasou. 

Usnesení č. 23/VI/15: ZM schvaluje usnesení, kterým 
by v případě, že by při realizaci akce investorem 
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,  PSČ 40117 dle 
PD pod názvem „REKO MS Hustopeče – Svatopluka 
Čecha“, č. stavby 52 249 by mělo dojít k minimál-
nímu dotčení ploch, ustanovilo komisi, ve složení 
za zastupitele …, …, …, …, která při vlastní 
realizaci akce odsouhlasí případný vstup do tělesa 
rekonstruovaného chodníku.

Usnesení č. 24/VI/15: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru 
města na prodej pozemku parcela číslo KN 286/3 
vedený jako ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 25/VI/15: ZM neschvaluje Vyhlášení zámě-
ru prodeje části pozemku parcela číslo KN 411/18 
o výměře cca 33 m2 /v rozsahu vymezeném v 
příloze/ nacházející se před sklepem na pozemku 
parcela číslo KN 388 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 26/VI/15: ZM schvaluje Vyhlášení záměru 
na prodej pozemku nebo jeho části parc. č. KN 
375/10, vedený jako trvalý travní porost o výměře 
263 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna, 

zapsaný na LV 10 001 pro město Hustopeče u Brna, 
vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče u Brna; 
za cenu minimálně 300 Kč/m2 s tím, že kupující 
uhradí náklady spojené s vyhotovením případného 
geometrického plánu a náklady s převodem po-
zemku. K pozemku bud zřízeno předkupní právo 
města Hustopeče v případě, že by nabyvatel pře-
váděl nemovitost po dobu 10 let po uzavření kupní 
smlouvy. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/VI/15: ZM neschvaluje Vyhlášení zámě-
ru prodeje části pozemku parcela číslo 2600/1, v 
katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 
vymezeném v příloze.

Usnesení č. 28/VI/15: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru 
prodeje pozemků p.č. 2600/1, 2600/25, 2600/28, 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 29/VI/15: ZM bere na vědomí žádost o 
prodej pozemků na ulici Vinařská. Město se bude 
důkladně věnovat využití pozemků městem pro 
své aktivity a v případě nevyužití pozemků měs-
tem budou tyto nabídnuty k prodeji za cenu, která 
bude odpovídat nákladům za pořízení těchto po-
zemků městem.

Usnesení č. 30/VI/15: ZM schvaluje  vrácení zálohy kup-
ní ceny …, Nerudova …, Hustopeče za pozemek 
p.č. 410/1 s příslušenstvím v k.ú. Hustopeče u Brna 
na základě nesouhlasného stanoviska uchazeče k 
úpravě smluvních podmínek pronájmu a budoucí-
ho prodeje pozemku

Usnesení č. 31/VI/15: ZM schvaluje  vyhlášení záměru 
uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemku p.č.KN 
410/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 124 m2 s příslušenstvím, zapsáno na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, obci Hustopeče u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 32/VI/15: ZM schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu města Hustopeče pro: 

a) Moravský rybářský svaz - 5.000 Kč – rybářské závody 
dětí 

b) Plavecký klub Hustopeče - 95.760 Kč – na pronájem 
tréninkových hodin 

c) Domovinka Němčičky o.p.s. – 5.000 Kč – na činnost 
společnosti

d) Asia Budo Center, o.s. – 5.000 Kč – na účast na mis-
trovství světa v Portugalsku

e) Svaz tělesně postižených, Hustopeče – 40.000 Kč - na 
činnost organizace

f) Muzejní spolek Hustopeče, o.s. – 8.000 Kč – na kul-
turní aktivity spolku

g) Fitness club Freedom, s.r.o. – 50.000 Kč – na orga-
nizaci Hustopečského kameňáku a Vánočního běhu 
městem

h) TJ Agrotec, Hustopeče – 337.000 Kč – na činnost a 
pokrytí provoz. nákladů

i) FC Hustopeče – 50.000 Kč - pronájem sport. ploch a 
zařízení 

j) FC Hustopeče – 260.000 Kč - pronájem a údržbu 
městského stadionu 

k) FC Hustopeče – 50.000 Kč - doprava a mat. vybavení 
pro sport. činnost 

l) FC Hustopeče – 15.000 Kč – turnaje mládeže
m) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.M. Hustopeče – 

6.000 Kč – na činnost studentského parlamentu a 
podporu talentovaných žáků

n) Modelářský klub, Hustopeče – 4.000 Kč - na organi-
zaci mezinárodní modelářské soutěže v Bořeticích

o) Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vranovice 
– 8.413 Kč – na nájem nebytových prostor 
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p) Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Vranovice - 24.000 Kč – na úhradu správního po-
platku na stavební povolení pro úpravu klubovny 
v Hustopečích

q) Římskokatolická farnost, Hustopeče – 40.000 Kč – 
dokončení stavebních úprav v kostele sv. Václava

r) Spolek neslyšících Břeclav, o.s. – 3.000 Kč – na akti-
vizační služby pro osoby se sluchovým postižením

s) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj – 12.000 Kč – 
na zajištění sociálních služeb a osobní asistence

t) Sdruž. dětí a mládeže Duhový svět – 50.000 Kč – na 
činnost Lady Stars Hustopeče a spoluúčast projektu 
Erasmus

u) Klub historie a vlastivědy Hustopečska – 10.000 Kč – 
na osvětovou a vzdělávací činnost

v) Šachový klub, Hustopeče – 10.000 Kč – na činnost 
šachového klubu

w) Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v  Hustopečích – 20.000 Kč – na projekt „Oživlá 
farská zahrada“

x) Diakonie ČCE – středisko Betlém – 5.000 Kč – na čin-
nost stacionáře pro děti s postižením 

y) Diakonie ČCE – středisko Betlém – 5.000 Kč – na 15. 
Společenský večer s dobročinnou aukcí

z) Kynologický klub Hustopeče, o.s. – 3.000 Kč – na vý-
stavu voříšků k MDD

aa) Kynologický klub Hustopeče, o.s. – 5.000 Kč – na 
organizaci závodů ve sportovní kynologii

ab) Spolek všehoschopných, o.s. – 15.000 Kč – na péči 
o životní prostředí

ac) Dotyk II, o.p.s. – 8.278 Kč – na zajištění služeb rané 
péče

ad) Malovaný kraj, o.s., Břeclav – 1.000 Kč – na vydává-
ní časopisu Malovaný kraj

ae) Fotoklubu Hustopeče o.s. – 2.000 Kč – na tisk 
sborníku 

af) Kolo pro život, z.s. – 2.000 Kč – na činnost
Texty smluv jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 33/VI/15: ZM bere na vědomí rozpočtové 

opatření města Hustopeče č. 4/2015, schválené 
Radou města Hustopeče dne 31.3.2015. Text roz-
počtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 34/VI/15: ZM schvaluje rozpočtové opatření 
města Hustopeče č. 5/2015 v předložené podobě a 
s doplněním návratné půjčky ve výši 6.000.000 Kč 
pro Městskou nemocnici Hustopeče, v části příjmy 
i výdaje. Text rozpočtového opatření je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 35/VI/15: ZM bere na vědomí V souladu se 
zákonem O rozpočtových pravidlech č. 250/2000 
Sb., §17 je RM a ZM předložen závěrečný účet měs-
ta v rozsahu dle zákona.

Soupis podkladů:
• Zpráva – závěrečný účet
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
• Plnění rozpočtu
• Přehled fi nančního hospodaření organizací zřízených 

městem
• Inventarizační zpráva a příloha č.1
• Finanční vypořádání se SR a rozpočty veřejné úrovně
• Výkazy města Hustopeče
• Výkazy organizací zřízených městem Hustopeče 

(ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní, MŠ Školní, MŠ 
Na Sídlišti, CVČ, Spozam, Městská nemocnice, 
Technické služby s.r.o., Městské zdravotnické cen-
trum Hustopeče, a.s.)

Usnesení č. 36/VI/15: ZM bere na vědomí, že v souladu s 
vyhláškou č.220/2013 Sb., ke schvalování účetních 
závěrek některých účetních jednotek a v souladu se 
Směrnicí města Hustopeče č. 5/2013 Schvalování 
účetní závěrky je RM a ZM předložena účetní závěr-
ka města v rozsahu dle zákona.

Usnesení č. 37/VI/15: ZM schvaluje závěrečný účet měs-
ta Hustopeče za rok 2014 a uzavření s vyjádřením: 

Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 
Usnesení č. 38/VI/15: ZM schvaluje projednání účetní 

závěrky města Hustopeče za rok 2014 a zápis pro-
tokolu o jejím projednání.

Usnesení č. 39/VI/15: ZM schvaluje obecně závaz-
nou vyhlášku města Hustopeče, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města 
Hustopeče. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/VI/15: ZM schvaluje podle § 6 odst. 5 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v platném znění, schvaluje 
zadání Změny č. 1 územního plánu Hustopeče.

Usnesení č. 41/VI/15: ZM neschvaluje návrhy na změny 
územního plánu Hustopeče dle žádosti: 

• pana …, Vinařská …, 692 01 Mikulov, na pozem-
ku p. č. 3213 dle KN Hustopeče u Brna,  

• pana …, Mírová …, 693 01 Hustopeče na po-
zemcích p. č. 3563/2, 3564/1, 3564/2, 3558/12, 
3558/13, 3558/17 dle KN Hustopeče u Brna, 

• pana …, Palackého …, 693 01 Hustopeče na po-
zemcích p. č. 498/16, 498/12 dle KN Hustopeče u 
Brna 

• paní …, Revoluční …, 690 06 Břeclav, zastupující 
BP Investment – CZ, s.r.o., Sovadinova 15b, 690 02 
Břeclav, v ploše K 142/ZO.

Usnesení č. 42/VI/15: ZM schvaluje návrhy na změny 
územního plánu Hustopeče v Zadání Změny č. 1 ÚP 
Hustopeče: 

• fi rmy Linden s.r.o., Žižkova 750/40, 693 01 
Hustopeče a Westfalia Metal s.r.o., Brněnská 61, 
693 01 Hustopeče, v ploše zeleně ochranné a izo-
lační (ZO) K66

• fi rmy Buildsteel s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 
Hustopeče a NORMA Czech s.r.o., Havlíčkova 28, 
693 01 Hustopeče, v ploše jihovýchodně od plochy 
(VL) Z28

• fi rmy Stafi kr, spol. s r.o. Bratislavská 587/16, 693 
01 Hustopeče, plochy veřejných prostranství (PV), 
v lokalitě sídliště Větrná

• pana Oldřicha Boháče, Střední 1, 693 01 Hustopeče, 
plocha  Z19 (PV) 

Usnesení č. 43/VI/15: ZM schvaluje Zásady úhrady 
nákladů změny Územního plánu Hustopeče a 
Smlouvu o smlouvě budoucí a Smlouvu o úhradě 
nákladů pořízení změny územního plánu 

Usnesení č. 44/VI/15: ZM schvaluje nominování podle 
§84 písm. g) zákona o obcích, jako druhý zástupce 
města pro práci v představenstvu /orgánech spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. bude 
radní Kamil Konečný.

Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 28.04.2015

v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/14/15: RM souhlasí s  užitím znaku 
města příp. loga na propagační čokoládu distri-
buovanou paní Kopovou na TIC města i do dalšího 
prodeje. 

Usnesení RM č. 5/14/15: RM schválila dozorčí radu 
Technických služeb Hustopeče, s.r.o., ve složení: 
…, …, …, …, …. Členství nebude honorované. 

Usnesení RM č. 6/14/15: RM schválila účetní závěrku 
Technických služeb Hustopeče, s.r.o., IČ: 25550683, 
Nádražní 37, Hustopeče.

Usnesení (úkol) RM č. 7/14/15: RM ukládá jednateli 
Technických služeb Hustopeče, s.r.o., předložit 
rozpočet organizace na rok 2015, který bude ob-
sahovat plánované příjmy a k nim budou přiřazeny 
odpovídající výdaje (v účetnictví dodržování účto-
vání dle výkonů, aby bylo možné vyhodnotit, která 
z činností je a která není zisková). Za dodržování 

tohoto rozpočtu odpovídá jednatel. 
Usnesení (úkol) RM č. 8/14/15: RM ukládá vedení města 

a dozorčí radě posoudit činnost TSH s.r.o.. Vše, co 
mohou dělat Městské služby, na mě přesunout. Tím 
se dostane pod kontrolu města i účtování a přehled 
hospodaření. Veškeré stroje, které zůstaly v TSH 
s.r.o., dát k dispozici Městským službám (převod, 
prodej, výpůjčka, …, forma se musí vyhodnotit). 
A navrhnout možnosti zlepšení hospodaření

Usnesení (úkol) RM č. 9/14/15: RM ukládá vede-
ní města a dozorčí radě prověřit využívání 
techniky Technickými službami Hustopeče, s.r.o., i 
Městskými službami Hustopeče, zda je vždy využí-
vána účelně a oprávněně.

Usnesení RM č. 10/14/15: RM schválila dohodu  o ukon-
čení nájmu movitých věcí s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o., Nádražní 37, Hustopeče 693 01, 
IČ:25550673. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 11/14/15: RM schválila smlouvu o 
výpůjčce věcí movitých s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o. Nádražní 37, Hustopeče 693 01, IČ: 
25550673. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/14/15: RM schválila Smlouvu o pří-
pravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 
festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE, s 
Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, 
o.p.s., Polní 6, Brno, pro roky 2016 - 2019. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/14/15: RM bere na vědomí stížnost 
na práci … a pověřuje starostku města k jednání 
s vedením Městské nemocnice k prošetření stíž-
nosti, zda je oprávněná a také k jednání s vedením 
Městské nemocnice o nápravných opatřeních a 
vyvozených důsledcích z možných pochybení …. 

Usnesení RM (úkol) č. 15/14/15: RM ukládá provést 
údržbu a drobnou úpravu cyklostezky u dálnice 
v trase „Krajem André“. 

Usnesení RM (úkol) č. 18/14/15: RM ukládá zho-
tovit nové zábradlí místo plotu mezi ulicemi 
Komenského a Dvořákova.

Usnesení RM č. 19/14/15: RM schválila zveřejnění 
nabídky prodeje souboru 5 ks vybavených sanit-
ních vozů: 4x VW transportér r.v.2005-2010 + 
1x Fiat Scudo r.výr. 2001 dle přílohy za nejvyšší 
nabídnutou cenu, minimálně však 794.500,-Kč. 
Požadovaná minimální cena vychází ze znalecké-
ho posudku a hodnoty pořízeného dovybavení. 
Nabídka prodeje bude zveřejněna na webu města, 
budou osloveni provozovatelé zdravotní dopravní 
služby v JM kraji včetně stávajícího nájemce. 

Usnesení RM č. 20/14/15: RM schválila Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č.: HO-014330032763/001 
s E.ON Distribuce, a.s. IČ: 28085400, se sídlem: 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
na stavbu realizovanou pod názvem „Hustopeče, 
Nádražní, k.NN, Jankov“ na pozemku města 
Hustopeče parc.č. 1557/1 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 
5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení RM č. 21/14/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení vstup do tělesa nově vybudovaného 
bezbariérového chodníku na ulici Brněnská pro 
společnosti E.ON Distribuce a.s. za podmínek úhra-
dy výkopových prací a v případě, že společnost E.ON 
Distribuce a.s. umožní přiložení kabelů VO do výko-
pu E.ON – přiložení by bylo na náklady společnosti 
E.ON, Distribuce a.s. kabel veřejného osvětlení by 
byl na náklady Města Hustopeče. Předběžný rozsah 
zásahu je přílohou zápisu. Doporučení schválení 
v ZM je podmíněno souhlasem ze SFDI na zásah do 
vybudovaných bezbariérových tras a následným 
uvedením chodníků do původního stavu.

Usnesení RM (úkol) č.22/14/15: RM ukládá majet-
koprávnímu odboru jednat s  majiteli a uživateli 
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ostatních sítí (plyn, internet, telefony,…), o mož-
nosti realizace opravy vedení jejich sítí v plánované 
trase na ul. Brněnské v roce 2017.

Usnesení RM (úkol) č. 23/14/15: RM ukládá hledat 
koncepční řešení křižovatky ulic Javorová a Nová. 
Zamyslet se nad umístěním nádob na tříděný od-
pad na ul. Javorová.

Usnesení RM (úkol) č. 24/14/15: RM doporučuje vy-
značení parkovacích stání na zpevněné ploše u 
prodejny pana … na ul Javorová. 

Usnesení RM č. 25/14/15: RM neschvaluje souhlas ke 
stanovení místní úpravy dopravního značení na ul. 
Javorová na části městského pozemku parc. č. KN 
2320/15 v k. ú. Hustopeče u Brna, a části pozemku 
p. … parc. č. KN 2320/14 v k. ú. Hustopeče u Brna, 
které jsou vedeny jako ostatní komunikace, dle při-
ložené dokumentace. 

Usnesení RM č. 26/14/15: RM neschvaluje vyhrazení 
jednoho parkovací stání pro zákazníky prodejny na 
stávající asfaltové ploše u prodejny p. … na ulici 
Javorová. 

Usnesení RM č. 27/14/15: RM schválila Souhlas k PD č. 
17/15 na stavbu PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA LISOVNY 
VINNÉHO SKLEPA, ZMĚNA VYUŽITÍ NA BYDLENÍ, 
HUSTOPEČE, parc. č. 1320, 1329/17, vyhotove-
nou SPK Ing. Libor Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče 
693 01, pro stavebníka …, Palackého …, 69301 
Hustopeče. 

Usnesení RM č. 28/14/15: RM schválila Smlouvu s  p. 
…, Palackého …, 69301 Hustopeče o souhlasu 
se stavbou sjezdu na ul. Kpt. Jaroše na pozemku 
města parc. č. KN 1330/4 v k. ú. Hustopeče u Brna a 
jeho napojení na místní komunikaci za podmínky, 
že při napojení nedojde k zásahu do vozovky na po-
zemku města. Součástí smlouvy je stanovení kauce 
pro uvedení zelených ploch do vyhovujícího stavu 
ve výši 2.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/14/15: RM schválila uzavření smlou-
vy s RWE GasNet a.s. o zřízení věcného břemene 
uložení a provozování plynárenského zařízení, 
vstupu, vjezdu na pozemcích p.č.1348/1 a 1371 v 
k.ú. Hustopeče u Brna za úhradu ve výši 5.000 Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/14/15: RM schválila Souhlas s PD 
č. 25 804 projektanta Geprostav energy, s. r. o., 
na stavbu Hustopeče, Hradní, k. NN Matocha, pro 
stavebníka E.on Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 
2151//6, České Budějovice, za podmínky nena-
rušení nových komunikací. Přechody komunikací 
budou řešeny protlakem nebo závěsným vedením. 

Usnesení RM č. 31/14/15: RM schválila Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č.1030023846/001 na stavbu pod názvem 
"Hustopeče, Hradní, k.NN Matocha" na pozemku 
města Hustopeče parc. č. 1236/1v k.ú. Hustopeče u 
Brna za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč za 
podmínky nenarušení komunikací - přechody ko-
munikací budou řešeny protlakem nebo závěsným 
vedením. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/14/15: RM schválila Souhlas s pro-
vedením přípojky optického kabelu do bytového 
domu U Větrolamu č. p. 33, 34, 35 a vstupem 
na pozemek města parc. č. KN 4542/2 v k. ú. 
Hustopeče u Brna v rozsahu vyznačeném v přilo-
ženém zákresu za podmínky pokud trasa povede v 
zeleném pásu. Před zahájením prací bude vyhoto-
vena smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku 
města a předložena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene. 

Usnesení RM č. 33/14/15: RM schválila smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem 
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno na pozemek parc. 
č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 

úplatu ve výši 5.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 35/14/15: RM konstatuje "Na vědo-
mí schváleno usnesením 32/8/15 - vyznačení 
průjezdné komunikace přes pozemek p.č. ... v 
k,.ú. Hustopeče investora a majitele …, Vestec 
…, Chocerady v rozsahu vyznačeném v projektu 
Vinařství Balounová. Podklad pro "Komunikaci 
"Věcné břemeno" zpracovaným projektantem 
Světozárem Poláčkem, který je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/14/15: RM schválila smlouvu s …, 
nar. …, bytem …, 688 01 Uherský Brod, o sou-
hlasu se stavbou na pozemku města parc.č. 4544/5 
v k. ú. Hustopeče u Brna, na němž chce investor 
vybudovat stavbu sjezdu vč. uložení chrániček, 
přípojku vodovodu a přípojky O2 s kaucí ve výši 
5.000Kč a úhradou 5.000Kč za navrtávku vodovo-
du. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/14/15: RM schválila souhlas k pro-
jektové dokumentaci na stavbu RD Linear 315 na 
pozemku parc.č. KN 4544/118 v k.ú. Hustopeče u 
Brna vypracované projekční kanceláří PD Atelier, 
IČ: 02434873, se sídlem Brno Komín, Čichnova 
385/16, PSČ 624 00, podané v zastoupení investo-
ra …, nar. …, bytem Olšava …, 688 01 Uherský 
Brod. Souhlas je vydán ke stavbě rodinného domu 
a ke stavbě sjezdu vč. uložení chrániček a vybudo-
vání přípojky vodovodu, a přípojky O2 na pozemku 
města parc.č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna. 
Souhlas je udělen ke zjednodušenému stavebnímu 
řízení a ohlášení stavby. 

Usnesení RM č. 38/14/15: RM schválila souhlas k pro-
jektové dokumentaci na stavbu RD Linear 315 na 
pozemku parc.č. KN 4544/119 v k.ú. Hustopeče u 
Brna vypracované projekční kanceláří PD Atelier, 
IČ: 02434873, se sídlem Brno Komín, Čichnova 
385/16, PSČ 624 00, v zastoupení investorů man-
želů …, nar. … a …, nar. …, oba bytem Dubová 
…, 637 00 Brno. Souhlas je vydán ke stavbě 
rodinného domu a ke stavbě sjezdu vč. uložení 
chrániček a vybudování přípojky vodovodu, a pří-
pojky O2 na pozemku města parc.č. KN 4544/5 v 
k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen ke zjed-
nodušenému stavebnímu řízení a ohlášení stavby. 

Usnesení RM č. 39/14/15: RM schválila s manželi …, 
nar. …, a …, nar. …, bytem … 637 00 Brno, 
smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku měs-
ta parc.č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, na 
němž chtějí výše uvedení manželé vybudovat stav-
bu sjezdu vč. uložení chrániček, přípojku vodovodu 
a přípojku O2 s kaucí ve výši 5.000Kč a úhradou 
5.000Kč za navrtávku vodovodu. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 40/14/15: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení Vyhlášení záměru 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 RM č. 41/14/15: RM neschvaluje Souhlas k 
projektové dokumentaci č. 4/15 „NÁSTROJÁRNA 
HUSTOPEČE parc.č. 2588/7 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI SUTERÉNU“ projektovanou 
SPK Ing. Libor Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče“ pro 
investora …, Brněnská …, Velké Němčice a to pro 
účely stavebního řízení. Žádost bude znovu projed-
nána po zpracování územní studie. Upozorňujeme, 
že případný souhlas města je podmíněn souhla-
sem duplicitního vlastníka. 

Usnesení RM (úkol) č. 42/14/15: RM ukládá Odboru 
regionálního rozvoje prověření pozemků parc. č. 
4542/262 o výměře 9646 m2, 4544/13 o výmě-
ře 13072 m2, 4542/256 o výměře 121 m2 v  k.ú. 
Hustopeče u Brna ve vztahu k platné ÚPD. viz pří-
loha zápisu. 

Usnesení RM č. 43/14/15: RM schválila Souhlas s 

vybudováním parkovacích stání na pozemku měs-
ta parc. č. KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna před 
RD č.p. 393 na pozemku parc. č. KN 144 v k. ú. 
Hustopeče u Brna na ul Palackého manželům …, 
Bratislavská …, Hustopeče, dle předložené PD č. 
03/2015-607 Ing. Jana Kuchynky a s napojením 
na místní komunikaci. Podmínkou je zachovat 
stávající rovinu komunikací, nenarušit nově zbudo-
vané komunikace a zbudovat stání ze zatravňovací 
dlažby a vyřízení patřičných povolení a vyjádření 
správců sítí. 

Usnesení RM č. 44/14/15: RM schválila Souhlas k pro-
jektové dokumentaci č. 02/15 „Novostavba RD 
p.č. 4544/120 k.ú. Hustopeče u Brna“ projektanta 
GSERVIS, s. r. o., Tiskařská 10/527, Praha 10, pro 
investory …, Sv. Čecha …, Hustopeče, pro účely 
územního řízení. 

Usnesení RM č. 45/14/15: RM schválila Smlouvu s …, 
Sv. Čecha …, Hustopeče, o souhlasu se stavbou 
vodovodní, kanalizační, plynovodní, elektrické 
přípojky a sjezdu na pozemku města parc. č. KN 
4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna k novostavbě RD a 
jeho napojení na místní komunikaci za podmínky, 
že při napojení bude dodržena stávající rovina ko-
munikace a nedojde k narušení vozovky. Součástí 
smlouvy je stanovení kauce pro uvedení dotčených 
ploch do vyhovujícího stavu ve výši 5.000,-Kč a 
složení příspěvku ve výši 5.000,-Kč pro provedení 
navrtávky společností Vak. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení RM č. 46/14/15: RM schválila Souhlas k 
projektové dokumentaci č. 304/15 „Novostavba 
rodinného domu p.č. 4544/110 k.ú. Hustopeče 
u Brna“ projektanta Ing. Petra Kaliny, Údolní 18, 
Hustopeče, pro investory manžele …, Gróner …, 
Bardejov, Slovensko, pro účely územního řízení. 

Usnesení RM č. 47/14/15: RM schválila Smlouvu s …, 
Gróner …, Bardejov, Slovensko, o souhlasu se 
stavbou vodovodní, kanalizační, plynovodní, elek-
trické přípojky a sjezdu na pozemku města parc. č. 
KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna k novostavbě 
RD a jeho napojení na místní komunikaci za pod-
mínky, že při napojení bude dodržena stávající 
rovina komunikace a nedojde k narušení vozovky. 
Součástí smlouvy je stanovení kauce pro uvedení 
dotčených ploch do vyhovujícího stavu ve výši 
5.000,-Kč a složení příspěvku ve výši 5.000,-Kč pro 
provedení navrtávky společností Vak. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/14/15: RM neschvaluje Udělení 
souhlasu k projektové dokumentaci č. 20141101 
„Novostavba rodinného domu v ulici Alšova 9, 
Hustopeče“ projektanta MgA., Ing. arch. Lukáše 
Blažka, Lazecká 297/51, Olomouc, pro investory 
…, Tábory …, Hustopeče pro účely společného 
územního a stavebního řízení. RM nesouhlasí s pří-
padným rozšířením parkovacího stání na chodníku. 

Usnesení RM č. 49/14/15: RM neschvaluje Smlouvu 
s …, Tábory …, 69301 Hustopeče o souhlasu 
se stavbou sjezdu k novostavbě RD na ul. Alšova 
na pozemku města parc. č. KN 1860/1 v k. ú. 
Hustopeče u Brna a jeho napojení na místní komu-
nikaci za podmínky, že při napojení bude dodržena 
stávající rovina komunikace a nedojde k poškození 
vozovky na pozemku města. Součástí smlouvy je 
stanovení kauce pro uvedení dotčených ploch do 
vyhovujícího stavu ve výši 5.000,-Kč. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 50/14/15: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č.23/13/15, kterým RM schválila 
pachtovní smlouvu se ZEMOS a.s. IČ: 63470381, 
Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63 za roč-
ní pachtovné 150.524 Kč + DPH, a současně 
RM schválila pachtovní smlouvu se spol. ZEMOS 
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a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, IČ: 
63470381 na propachtování zemědělských po-
zemků dle přiloženého seznamu ve výši 150.538 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/14/15: RM schválila revokaci 
usnesení RM č.22/13/15, kterým se schválil do-
datek č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 30.5.2007 se 
ZEMOSEM a.s. Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 
63, IČ63470381, kterým se snižují pronajímaná 
výměra na 36,4703 ha a nájemné na 76.994,-Kč 
+ DPH a současně RM schvaluje dodatek č. 9 k 
nájemní smlouvě ze dne 30.5.2007 se ZEMOSEM 
a.s. Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, 
IČ63470381, kterým se snižují pronajímaná výmě-
ra na 36,4703 ha za nájemné na 66.412,-Kč + DPH. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 52/14/15: RM schválila záměr proná-
jmu části nebytových prostor vstupního vestibulu 
o výměře 1m2 v objektu polikliniky v Hustopečích, 
ul. Brněnská č.p.1417/5, v budově umístěné na 
pozemku par.č. 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsaném na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče za účelem umístění a provozování ná-
pojového automatu. 

Usnesení RM č. 53/14/15: RM schválila rámcovou 
smlouvu s Tomášem Rychlým, IČ: 71768939 na 
pronájem společenského sálu na ul. Herbenova 4 
v Hustopečích včetně baru za denní nájemné 3.000 
Kč vč. DPH v délce trvání smlouvy 6 měsíců. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/14/15: RM schválila vyhlášení zá-
měru uzavření nájemní smlouvy k pozemku p.č.KN 
410/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 124 m2 s příslušenstvím, zapsáno na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, obci Hustopeče u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 55/14/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Viadesigne, s.r.o. Na zahradách 1151/16, 690 02 
Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení PD pro chod-
ník pro pěší v úseku od COOPu k fi n. úřadu v ceně 
67.200,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 56/14/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na zpracování studie dopravy ulice Pittnerova a 
okolí bytových domů Sv. Čecha 1,3,5,7,9 v ceně 
24.100,- bez DPH fi rmě Via designe s.r.o., Na za-
hradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 

Usnesení RM č. 57/14/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Viadesigne, s.r.o. Na zahradách 1151/16, 690 02 
Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení PD dopravní 
studie Hustopeče náměstí v ceně 25.000,- Kč bez 
DPH (32.250,- Kč včetně DPH). Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 59/14/15: RM pověřuje pracov-
níka interního auditu vypracováním přehledu 
fi nančních dopadů ukončení smluvních vztahů se 
stávajícím dodavatelem tepelné energie v pronaja-
tých městských kotelnách. 

Usnesení RM č. 61/14/15: RM schválila revokaci usnese-
ní RM č. 36/12/15, kterým byla schválena smlouva 
o dílo na opravu vozovek ve městě se společností 
Stavba a údržba silnic Břeclav, s.r.o., IČ 26264081, 
DIČ CZ 26264081, se sídlem 690 02 Břeclav, 
Riegerova 37, dle předložené cenové nabídky za 
cenu 280.247 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 62/14/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na opravu vozovek ve městě se společností Stavba 
a údržba silnic Břeclav, s.r.o., IČ 26264081, DIČ CZ 
26264081, se sídlem 690 02 Břeclav, Riegerova 37, 
dle předložené cenové nabídky ze dne 13.04.2015 
za cenu 199.914,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 
Usnesení RM (úkol) č. 63/14/15: RM ukládá odboru re-

gionálního rozvoje MěÚ Hustopeče zapracovat do 
územně plánovací dokumentace stávající základní 
členění pozemků parc.č. KN 5424/26, parc.č. KN 
5441/10, parc.č. KN 3135/2, parc.č. KN 3135/3, 
parc.č. KN 8399/13, parc.č. KN 498/19, parc.č. PP 
9521, parc.č. KN 4545/37, parc.č. KN 4542/246, 
parc.č. KN 4542/250, parc.č. KN 4542/261, vše 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Případné změny v charakteru pozemků je nutno pře-
dem konzultovat s převodcem pozemků (Státní 
pozemkový úřad) a s majetkoprávním odborem. 

Usnesení RM č. 64/14/15: RM schválila smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností itself s r.o., IČ 18826016, se sídlem 
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, na akci „Napojení 
fi rmy Westfalia Metal, s.r.o. na optickou trasu, 
ul. Brněnská, Hustopeče“ na pozemcích města 
Hustopeče parc. č. 954/1, 953/2, 953/3 a 956/4 v 
k. ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav, zapsaných na 
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH v rozsahu vymezeném v příloze této smlouvy. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 72/14/15: RM schválila dohodu č. 52 
249/218 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a 
části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č. 
458/2000 Sb. jako vlastník pozemku parc. č. 1660 v 
k. ú. Hustopeče u Brna, mezi městem Hustopeče, 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a RWE GasNet, s. 
r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Text dohody je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 74/14/15: RM schválila Souhlas k pro-
jektové dokumentaci zakázky č. 42-11-296, číslo 
projektu 1030001211 k provedení protlaku přes 
místní komunikaci na ulici Žižkova k plánované 
akci pod názvem "Hustopeče, Hybešova-Rozš. DS 
k.NN DPS, JM kraj" společnosti ELING CZ. Město 
souhlasí s provedením protlaku, pouze pokud bude 
při realizaci za účasti komise jmenované radou 
města ve složení …, …, .... prokázáno, že prove-
dení protlaku není technicky možné, bude Město 
Hustopeče souhlasit s provedením částečného 
protlaku, v krajním případě překopu místní komu-
nikace na ulici Žižkova. Projektová dokumentace je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 75/14/15: RM bere na vědomí průvod-
ní zprávu o konání kulturně – zábavné akce „Den 
otevřených dveří“ pořádanou obchodní společ-
ností Agrotec, a.s. Hustopeče dne 7. června 2015 
od 12:00 do 18:00 hodin. Město je partnerem akce 
Den otevřených dveří - Agrotec.

Usnesení RM č. 76/14/15: RM schválila podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obce s rozšířenou pů-
sobností v roce 2015 na opravu hřbitovní kaple v 
Hustopečích.

Usnesení RM č. 80/14/15: RM schválila udělení fi nanč-
ního daru …, Svatopluka Čecha …, Hustopeče, 
ve výši 3.700 Kč na organizaci a pořádání koncer-
tu skupiny Katapult, který se uskutečnil v rámci 
Slavnosti mandloní a vína dne 28.3.2015. 

Usnesení RM (úkol) č. 83/14/15: RM doporučuje 
Sportovní komisi, Školské a kulturní komisi i 
Sociální komisi nadále pracovat na pravidlech roz-
dělování dotací a koncepci podpory sportu ve 
městě. Do pravidel pro udělování dotací zahrnout 
mimo jiné i podmínku, že dotace je podmíněna 
seznamem členů organizace žadatele, včetně je-
jich trvalého bydliště. Udělení dotace bude určeno 
pouze na členy bydlící v Hustopečích.

Usnesení RM č. 85/14/15: RM vzala na vědomí in-
formaci o podání žádosti na 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 zále-
žitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích 
ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 
pro žadatele …, Svat. Čecha …, Hustopeče, dne 
6.6.2015 a to prodloužením na dobu do 16:00 hod. 
následujícího dne tj. 7.6.2014 pro akci: oslava s 
reprodukovanou hudbou v areálu Myslivny ul. Kpt. 
Jaroše 50, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 89/14/15: RM schválila podání žádosti 
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, přísp. org. o fi nanční 
podporu individuálních projektů z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti 
podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 
z výzvy č. 56, na aktivity projektu Zahraniční ja-
zykový kurz pro učitele, Zahraniční jazykový kurz 
pro žáky, Čtenářské dílny. Spoluúčast města není 
požadována. 

Usnesení RM (úkol) č. 90/14/15: RM schvaluje přípra-
vu a vyhlášení veřejné zakázky na realizaci opravy 
sociálního zařízení Mateřské školy Hustopeče, Na 
Sídlišti 5, v  prostorách Komenského 4. Realizace 
bude podmíněna schválením vysoutěžené část-
ky zastupitelstvem města v  rámci nejbližšího 
rozpočtového opatření po uzavření soutěže.

Usnesení RM (úkol) č. 91/14/15: RM ukládá fi nanč-
nímu odboru vyčlenění vysoutěžené částky na 
realizaci opravy sociálního zařízení Mateřské školy 
Hustopeče, Na Sídlišti 5, v prostorách Komenského 
4, do rozpočtového opatření města Hustopeče ke 
schválení na nejbližším zastupitelstvu města.

Usnesení RM č. 95/14/15: RM schválila požadavky a ná-
měty na ZÚR JMK: 

1. V ZÚR JMK řešit zlepšení dopravní situace v 
Hustopečích vybudováním nové dálniční mimo-
úrovňové křižovatky na dálnici D2. Jako podklad 
k prověření možnosti dálniční křižovatky i event. 
„propojení“ komunikací D2 a R52 byla navržena 
technická studie, pořízená městem Hustopeče. Pro 
MÚK Hustopeče je v ÚP Hustopeče stanoven územ-
ní rezerva. V návrhu ZÚR JMK není tento podnět 
zohledněn, na dálnici D2 se navrhuje pouze MÚK 
Velké Pavlovice a v územní rezervě MÚK Velké 
Němčice. Město Hustopeče požaduje řešit v ZÚR 
JMK možnost MÚK na D2 u Hustopečí. 

2. Do ZÚR JMK zapracovat návrh silniční komunika-
ce z okružní křižovatky jižně od Hustopečí na 
silnici II/425 k průmyslové zóně Šakvice, řešený 
v Územním plánu Hustopeče z roku 2013 jako 
územní rezerva. Námět není zohledněn. Město 
Hustopeče požaduje možnost nové komunikace v 
ZÚR JMK řešit. 

Usnesení RM č. 96/14/15: RM schválila následující při-
pomínky k návrhu ZÚR JMK: 

1. V ZÚR JMK řešit zlepšení dopravní situace v 
Hustopečích vybudováním nové dálniční mimoú-
rovňové křižovatky na dálnici D2. Jako podklad k 
prověření možnosti jejího návrhu doporučuje tech-
nickou studii, pořízenou městem Hustopeče. 

2. Do ZÚR JMK zapracovat návrh silniční komunikace 
z okružní křižovatky jižně od Hustopečí na silnici 
II/425 k průmyslové zóně Šakvice. V Územním plá-
nu Hustopeče je pro umístění této silnice navržena 
územní rezerva. 

3. V ZÚR JMK přepracovat ÚSES. Návrh NRBC 107 je 
neodůvodněně řešen odlišně od Územního plánu 
Hustopeče, v území ORP Hustopeče jsou navrženy 
ÚSES (biocentra, biokoridory) často jinak než v 
platných územních plánech obcí, což vyvolá mj. 
náklady na jejich změny. 

4. V návrhu ZÚR JMK uvést, jak v územních plánech řešit 
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Jak se promilovat až k nenávisti, poradili 
ve čtvrtek 14. května 2015 hustopečský 
rodák Pavel Nečas a známá herečka Bára 
Štěpánová. Ve hře s názvem „Jak uvařit 
žábu“ vzali diváky k neobvyklému soudnímu 
procesu na onen svět, který přiblížil cestu 
jedné velké lásky od prvotního opojení až 
k domácímu násilí. 

„Vždycky sem jezdím hrozně rád. Protože 
vůně šatny je pořád stejná jako před čtyřiceti 
lety. Když sem přijedu, vždy jsem tady 
nadšený. Hladí to po duši,“ svěřil Nečas, který 
vystřídal na pódiu během večera několik 
rolí. Představil se jako anděl u posledního 
soudu i jako důležití muži v životě Blaženy 
Buřtorádové – nešťastnice, kterou si zahrála 
Bára Štěpánová. 

„Myslím, že diváci mě mohli vidět v takové 
poloze, kterou u mě moc nečekají. Hra končí 
tragicky. Hraji nešťastnou ženskou, které se 
život nepovedl. Začalo to u ní blbým jménem 

a ona si s ním neporadila. Měla smůlu na 
chlapy, až nakonec spáchala sebevraždu,“ 
představila svou roli Štěpánová. 

Pavel Nečas pobavil diváky ve svém 
rodném městě už po několikáté. Na prknech, 
na kterých začínal, vystupuje každoročně. 
Jeho fanoušci ho však mohou vidět také na 
prknech hned pěti známých divadel. 

„Od podzimu nastupuju do Divadla na 
Vinohradech, pořád hraji v Divadle Na 
Fidlovačce, v Divadle Josefa Kajetána Tyla 
v Plzni, v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, pak 
hraju ve společnosti Háta, jezdím s Bárou 
Štěpánovou a nevím, jestli jsem na něco 
nezapomněl,“ vyjmenoval Nečas. 

A zajímavé projekty chystá i Bára Štěpánová. 
„Teď zrovna budu mít schůzku s panem 
producentem na muzikál, který by měl být 
parodií na Padesát odstínů šedi, tak uvidíme, 
co z toho vyleze. Obsazení zatím vypadá 
velmi zajímavě a atraktivně. No a hlavně 
pokračuje Ordinace v růžové zahradě. Babeta 
Trefná mě stále provází,“ prozradila. 

V Hustopečích si známí herci přibližně od 
stovky diváků vysloužili potlesk ve stoje. 
I když spíše tragické ladění hry Jak uvařit 
žábu, bylo pro mnohé návštěvníky ze začátku 
překvapením.                                                        -jal-
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Jak uvařit žábu. V tragické hře zářili Štěpánová a Nečas

kolize biokoridorů s dálnicí D2. 
5. V ZÚR JMK přepracovat podmínky pro koridor RT 

EE01. Koridor RT EE01 Sokolnice – hranice ČR /
Rakousko (– Bisamberg), přestavba stávajícího 
vedení 220 kV na 400 kV a nové vedení VVN 400 kV, 
v územní rezervě ZÚR JMK, zasahuje navrženou šíří 
300 m do zastavěného území a do zastavitelné plo-
chy v jižní části města Hustopeče dle ÚP Hustopeče. 

Usnesení RM č. 97/14/15: RM bere na vědomí a ak-
ceptuje Územní studii Hustopeče - S1. Materiály 
územní studie jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 98/14/15: RM neschválila vyhrazení 4 
parkovacích míst na ulici Kosmákova, pro vlastní-
ky bytových jednotek domu č. 6 ulice Kosmákova 
Hustopeče. Realizaci dopravního značení provedou 
MS Hustopeče. Veškeré náklady na realizaci ponese 
společenství vlastníků domu (žadatelé). 

Usnesení RM č. 101/14/15: RM schválila smlouvu o spo-
lupráci mezi městem Hustopeče a Seznam.cz, a.s., 
Praha 5, Radlická 3294/10, IČ 26168685 

Usnesení RM č. 102/14/15: RM schválila rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 6/2015. Text je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení RM č. 104/14/15: RM schválila stanovy pro 
„Hustopečské městské víno 2015“ a s takto předlo-
ženými stanovami souhlasí. Text stanov je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 105/14/15: RM schválila převod fi -
nančních prostředku ve výši 2.741,- Kč (výše 
dobrovolného vstupného z akce koncert mužského 
pěveckého sporu „Láska opravdivá“ nazvaný Věčná 
památka) na účet Farnosti Hustopeče, zastoupené 
Mgr. Pavlem Kafkou. Koncert se uskutečnil v kos-
tele sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 106/14/15: RM schválila převod 
fi nančních prostředku ve výši 1.138,- Kč (výše dob-
rovolného vstupného z přehlídky fi lmů s tematikou 
bojů Rudé armády za druhé světové války a osvo-
bození Československa od nacistické okupace) na 
účet válečných veteránů – fond Regi Base.

Usnesení RM (úkol) č. 109/14/15: RM ukládá prověřit 
stav a čitelnost značení ulic ve městě (Javorová).

Usnesení RM (úkol) č. 110/14/15: RM ukládá prověřit 
možnosti a způsob parkování vozidel na ul. Údolní 
- parkování na trávě a na ul. Ludvíka Svobody par-
kování přes chodník – není průchodný. 

Usnesení RM (úkol) č. 113/14/15: RM ukládá prověřit 
možnost získání dotace na sanace bývalých sklá-
dek odpadu.

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

Bára Štěpánová a Pavel Nečas si od publika 
vysloužili potlesk ve stoje.

Kouzelná krajina pod Pálavou, mnohdy až 
tajemná přírodní zákoutí, dávno ztracená 
místa v okolí Strachotína. Obrazy tamního 
malíře Josefa Řeháka byly k vidění od 
neděle 26. dubna 2015 v Kavárně a cukrárně 
Romance. Řehákovu autorskou výstavu 
zahájil známý malíř Antonín Vojtek. 

„Josefa Řeháka znám od doby, kdy mu 
bylo asi deset let, kdy byl klučina v mé třídě 
ve Strachotíně. Oba jsme Strachotíňáci, oba 
tamní krajinu milujeme a také malujeme,“ 
uvedl na úvod vernisáže Vojtek. 

Právě on je ten, kdo učil Josefa Řeháka 
první tahy pastelkou. Po letech si role učitele 
a žáka vyzkoušeli znovu. „Na stáří jsem znovu 
vytáhl nedomalované obrázky z mládí, začal 
jsem znovu malovat. A aby už to k něčemu 
bylo, domluvil jsem si u pana Vojtka hodiny. 
Učil mě tři roky, maloval jsem s ním, různě 

zkoumal míchání barev a učil mě například 
i natahování plátna,“ popsal své staronové 
malířské začátky Řehák. 

Po desítkách let začal znovu malovat 
hlavně proto, že ve Strachotíně nahradila 
lužní lesy přehrada. Z mládí měl schovaných 
pár skic dnes už zaniklé přírody plné tůní 
a obrovských dubů. Teď obrazy domaloval.

„Na výstavě tak mohou diváci vidět obrazy 
krajiny, která už dnes není. Ale samozřejmě 
i krajinu současnosti. Některé moje obrazy 
jsou tak spíše dokumentem,“ zmínil Řehák, 
jehož srdcovou záležitostí je právě kraj 
pod Pálavou. Jmenovala se tak i výstava 
v hustopečské cukrárně. 

„Možná časem začnu malovat i něco jiného, 
ale kolem Pálavy je tolik krásných míst, že 
se nedají namalovat za celý život,“ myslí si 
strachotínský malíř. 

V cukrárně Romance vystavoval Josef 
Řehák už podruhé. Jeho obrazy byly k vidění 
do 24. května 2015. 

–jal- 

Josef Řehák, žák Vojtka, ukázal na výstavě kraj pod Pálavou
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Výstavu Josefa Řeháka (vpravo) zahájil 
známý Antonín Vojtek (vlevo). 
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Více než 87 tisíc korun se také podařilo 
vybrat v neděli 17. května 2015. Peníze se 
vydělaly na charitativní módní přehlídce 
s hvězdnými vystoupeními. Akci organizovala 
majitelka módního butiku z Podivína Lucie 
Suská.

„Bylo to spontánní rozhodnutí. Známá mi 
napsala zprávu, jestli bych nemohla přispět 
na účet Samuelka a já jsem přemýšlela, jakou 
částku poslat. Jestli opravdu jenom nějakou 
tisícovku nebo kolik. A tak vznikla celá tahle 
přehlídka,“ vysvětlila Suská. 

„Mám strašnou radost a jsem strašně 
nervózní,“ usmívala se před začátkem akce 
maminka Samuela Hana Jakubíková. 

Na zaplněný sál společenského domu 
čekal v neděli odpoledne bohatý program. 
Modelky představily jarní a letní trendy 
z módního butiku z Podivína, připraven byl 
pro všechny zájemce kosmetický koutek, 
ochutnávka vín rakvického vinařství a dvě 
hvězdná vystoupení. V první části programu 
si obecenstvo podmanil Martin Chodúr.

„Oslovila mne dáma, která dlouhá léta patří 
do mého fanklubu, že by si přála, abych zde 
vystoupil. Seznámil jsem se s tím, co je to za 
akci a na jakou dobrou věc poputuje výtěžek. 
Oslovilo mne to a jsem tady,“ svěřil se Chodúr. 

Martin Chodúr zazpíval pro hustopečské 
posluchače například známou píseň 
Hallelujah, píseň z Jamese Bonda nebo 
hitovky ze svého prvního i druhého alba. 
Na závěr charitativní akce pak návštěvníky 
zvedlo ze židlí vystoupení známého rappera 
Kaliho. 

Kromě výtěžku ze vstupného však mohli 
všichni zájemci přispět na malého pacienta 
také prostřednictvím zakoupení lístku do 
tomboly. Veškerá tombola byla kompletně 
rozprodaná už před začátkem přehlídky. 
A více než 27 tisíc korun se také podařilo 
získat dražbou dortů.

Dražilo se celkem pět kousků od cukrářek 
z Břeclavska. Jeden z nich se dokonce prodal 
za osm tisíc korun. A bez dortu neodešla ani 
starostka města Hana Potměšilová. 

Konečnou částku, více než 87 tisíc korun, 
poslali organizátoři na konto veřejné 
sbírky pro malého pacienta. Na konci 
charitativní akce však byly peníze předány 
rodině Jakubíkových alespoň symbolicky 
prostřednictvím šeku. U emotivního závěru 
nechyběl ani malý Samuel. 

„Jsme šťastní, že se celá akce mohla 
uskutečnit. Když vidím, kolik přišlo lidí, 
myslím si, že všechno dopadlo tak, jak mělo. 

Znamená to pro nás strašně moc,“ neskrýval 
radost tatínek nemocného chlapce Ján 
Jakubík. 

Peníze z veřejné sbírky by chtěli 
Jakubíkovi použít hlavně na rehabilitační 
pobyty, které nehradí pojišťovny. V Česku 
například specializované cvičení provádí 
v Klimkovicích. Nástup do některého z těchto 
zařízení však malému Samuelovi ještě 
komplikuje epilepsie. 

„Bohužel epilepsie ještě není úplně 
vyřešená. Nasadili jsme nějaké léky, trochu 
se to zlepšilo, ale úplně vyřešené to není. 
V nejbližší době tak pobyt v nějakém takovém 
zařízení nebude možný. Nevadí to ale. Pobyty 
jsou stejně nejúčinnější až tak od dvou let. 
Samuel má ještě půl roku čas,“ vysvětlil Ján 
Jakubík. 

„Plánujeme jet v září do Boskovic. Ale 
uvidíme, jestli tam budeme moct nastoupit,“ 
dodala Hana Jakubíková. 

Celkem už je na kontě veřejné sbírky pro 
Samuela Jakubíka asi 250 tisíc korun. 

Více fotografi í z akce na 
www.hustopece-city.cz. 

-jal- 

Více než 12 tisíc korun se podařilo 
vybrat hustopečským ochotníkům pro 
malého Samuela Jakubíka, který trpí 
kvadruparetickou dětskou mozkovou 
obrnou. Na jeho podporu odehrál divadelní 
soubor Foor v neděli 26. dubna 2015 komedii 
Tlustý prase. Představení zahájila starostka 
města Hana Potměšilová.

„Zdraví má v žebříčku hodnot člověka různé 
pořadí. Jsme-li mladí, vévodí přátelství, 
láska, škola, kariéra, zaměstnání, rodina a na 
zdraví moc nemyslíme, protože ho máme. Jak 

stárneme, žebříček hodnot se začíná měnit. 
U rodiny Jakubíkových bohužel nastala jiná 
situace,“ zahájila představení Potměšilová. 

Hru o vztahu dvou lidí, ve které se 
představili Marie Fasorová, Juraj Háder, 
Lucie Kuchynková a Martin Burian, si 
v hustopečském kinosále nenechalo ujít 85 
diváků. Minimální vstupné bylo 100 korun, 
přesto se celkově vybralo téměř o čtyři tisíce 
víc. 

„Nápad vznikl v hlavě Martina Buriana, který 
hraje Cartera. Volal mi, že má kamarádku, 

jejíž syn trpí určitým druhem postižení a co 
kdybychom udělali charitativní představení. 
Myslím si, že je to super nápad, který je na 
místě,“ informovala představitelka hlavní 
role Marie Fasorová. 

Vybraných 12 tisíc korun předali ochotníci 
na konci představení tatínkovi Samuela 
symbolicky prostřednictvím šeku. Peníze 
poté zaslali na transparentní účet malého 
pacienta. 

Kulturní akce vydělaly pro Samuela Jakubíka skoro sto tisíc korun
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Jakubíkovi s organizátorkou přehlídky Lucií Suskou. 

Pro malého pacienta hráli hustopečští ochotníci

Hostem charitativní přehlídky byl i Martin 
Chodúr.

Charitativní přehlídka vynesla 87 tisíc korun



HUSTOPEČSKÉ LISTY  6 • 15

| 16 | 

Kateřina a Kateřinka Kabrielovy, obě 
hustopečské umělkyně. Jedna zavedená, 
která maluje už sedmadvacet let. Druhé je 
teprve šest a s kreslením a malováním začíná. 
Obě vystavovaly svá díla v městské galerii. 
Vernisáž výstavy se konala v neděli 3. května 
2015. Nenechaly si ji ujít desítky návštěvníků. 

Mohly se tak přenést do dalekých 
exotických krajů. Obrazy Kateřiny Kabrielové 
je zavedly do Norska, Autstrálie, do pouště, 
ale například i mezi Adršpašské skály. 

„Kateřina Kabrielová je členkou uskupení 
International Art Gallery. Letos například 
vystavovala v Karlových Varech, v minulém 
roce v Brně, v Praze, bude vytavovat 

v Lednici,“ představil malířku Michal 
Vejpustek z Městského muzea a galerie 

Hustopeče. 
Na letošní výstavu v Karlových Varech je 

devětatřicetiletá umělkyně nejvíc pyšná. 
Inspiraci pro svá olejová plátna nachází 
hlavně na cestách a v dokumentech. Mnohdy 
poslouží i fotografi e nebo pohlednice od 
přátel. Nejoblíbenějším námětem je příroda.

Malování se Kateřina Kabrielová věnuje 
už sedmadvacet let a vypadá to, že v jejích 
šlépějích půjde i její dcera, šestiletá Kateřinka. 
Na výstavě v hustopečské galerii byly k vidění 
i kresby od ní. Byla to její první výstava.

Výstava Kateřiny Kabrielové byla k vidění do 
24. května 2015. 

-jal-
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Na cestu kolem světa s obrazy Kateřiny Kabrielové

Baobaby. Obrazy Kateřiny Kabrielové 
zavedly návštěvníky do dalekých krajů. 

Ve čtvrtek 30. dubna proběhla akce pálení 
čarodějnic v penzionu pro seniory. Vedení 
spolu s personálem penzionu připravili 
v rolích čarodějnic skvělou zábavu pro 
obyvatele. Po zapálení vatry s čarodějnicí 
nastal pravý čarodějný rej. Veselým 
křepčením, tančením a zpíváním byla 
navozena náramná atmosféra. Napomohl 
tomu i hudební doprovod harmoniky a kytary 
v podání Pavly Chalupové a Petry Vocelkové. 
Ani bez skákání přes oheň se zábava 
neobešla. Kromě toho, že přítomné výborně 
všichni bavili, starali se také o občerstvení a 
s opékáním špekáčků ochotně vypomohli. 
Velmi mile překvapila jedna z obyvatelek 
penzionu, když se jako čarodějnice také 
přidala. Perfektně namaskovaná byla 
k nepoznání a stala se vítězkou soutěže 
o nejkrásnější čarodějnici. Akce se zúčastnila 
většina obyvatel penzionu. Ti, co jen nahlíželi 

za záclonami v oknech nebo se této skvělé 
zábavy z jakýchkoli důvodů nezúčastnili, 
mohou jen litovat.

Dovoluji si za všechny obyvatele penzionu 
upřímně poděkovat za krásně prožité 
odpoledne a skvělou zábavu.

Hana Stoklásková, 
obyvatelka penzionu

Soutěže, opékání špekáčků a hlavně 
desítky malých čarodějnic a čarodějů – na 
Domě dětí a mládeže Pavučina se konal 
poslední dubnový vpodvečer tradiční Rej 
čarodějnic. Malí návštěvníci si moli vyzkoušet 
let na koštěti, skoky v čarovném pytli, hod do 
kotlíků nebo poznávání obsahu tajemných 
sklenic.

 –jal- 

Rej čarodějnic si užily děti i senioři
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Čarodějnice se sešly na Pavučině Filipojakubská tradice v penzionu pro důchodce
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Odpoledne plné slunce, zvířat, zábavy, ale 
také poučení zažily děti v neděli 26. dubna 
2015 u Domu dětí a mládeže Pavučina. 
Tradičně se tam slavil Den Země. 

Svými vystoupeními jej zahájily děti 
z mateřské školy U Rybiček, pak už si žáci 
Základní školy Komenského pro všechny 
přítomné připravili stanoviště s úkoly. 
K vidění i pohlazení byl na nich křeček, 
potkan, králík i jehňata. 

Děti si však také mohly zkusit zpracovat ovčí 
rouno, zkusit si práci s mikroskopem nebo si 
zahrát kuličkiádu. 

Den Země slavili 22. a 23. dubna i žáci 
v hustopečských základních školách. Přečtěte 

si více v rubrice Za školními vraty.
Rozsáhlá fotogalerie z akce na

 www.rajce.net, uživatel Hulisty. 
-jal-
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Den Země na Pavučině. Plno zvířat i poučných úkolů

Pekáč buchet, S hlavou v pejru, Nebezpečná 
láska nebo Zakázaná přitažlivost. To jsou 
názvy knih Kateřiny Petrusové, která byla 
hostem květnové literární kavárny. Za 
svými čtenářkami do Hustopečí přijela až 
z dalekých Pardubic. 

„Užila jsem si cestování vlakem. Průvodčí 
říkal, že dělám dobře, že je tady krásně 
a poradil mi tipy na parádní výlet,“ smála se 

po příjezdu spisovatelka. 
Tentokrát se však dlouho zdržet 

nemohla, plánuje se sem vrátit i s rodinou 
o prázdninách. Přesto si návštěvu našeho 
města užila ona i čtenářky. Publikum 
strhla poutavým vyprávěním o svých 
spisovatelských začátcích, knihách i rodině. 

„Psát jsem začala v pubertě, zkusila jsem si 
několik klasických dívčích příběhů. Pak mě 

to ale přestalo bavit. Začala jsem znova na 
rodičovské dovolené,“ přiblížila Petrusová. 

Začala psát takzvané Fun Fiction. 
S kamarádkami založila web, na který psaly 
smyšlené příběhy s už zažitými postavami 
z knih a fi lmů Stmívání. Právě na tomto webu 
si jí všimla nakladatelka. Přesto je psaní pro 
Petrusovou stále ještě spíše koníčkem, i když 
knihy ji i živí. →

Kateřina Petrusová hostem literární kavárny. Přijela až z Pardubic
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e

ERVEN 2015
AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece-city.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece-city.cz

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

pá  26.6. 19.00 AFRICKÝ VE ER – rozhovory s lidmi z Afriky
   a o Africe, informace o letošním výjezdu do Zambie,
   ohlédnutí za minulým výjezdem do Tanzanie,
   ochutnávka afrických jídel. V prostorách modlitebny
   Apoštolské církve Hustope e.

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

so 6.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE – Olivier Vernet, varhany,
   kostel sv. Václava a sv. Anežky eské Hustope e. 
ne 7.6. 18.00 TLUSTÝ PRASE – divadelní p edstavení, DS Foor
   Hustope e, kinosál Hustope e, vstupné: 100,- K .
út 16.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE - Goeyvaerts string trio,
   kostel sv. Jana K titele Kurd jov.
t 18.6.  KRÁLOVA E  - zájezd na divadelní p edstavení do

   Mahenova divadla v Brn , v hlavních rolích Martin
   Sláma a Ladislav Frej.

P ipravujeme:
DIVADELNÍ FESTIVAL POD ŠIRÝM NEBEM

d m U Synk  Hustope e
pá 3.7. 20.30 Už troub jí,Divadelní spolek Frída
st 8.7. 20.30 Ani o den dýl, Divadlo SemTamFór
pá  10.7. 20.30 P íb h jednoho hradu, DA Sophia Art
ne  12.7. 18.00 Princezna na hrášku, Divadlo Koráb
st  15.7. 20.30 S hlavou v oblacích, DS Amadis
pá  17.7. 20.30 Nebyla to pátá, byla to devátá, DA Harlekýn
P edprodej vstupenek:  TIC Hustope e, Dukelské nám. 23, Hustope e, 
tel.: 519 412 909. Prost ednictvím portál  Ticketstream a SMS ticket.

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

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

so 13.6. 19.00 KONCERT URGH / HÁDEJ KDO? / SCHIZMIC
   barvitá sm s tvrdé muziky všeho druhu. 
   Punk-rock, metalová muzika, oh ová show. 
   Vstupné 50,- K . 

ne 31.5. – 21.6. SV T PAVLA HORÁKA VAN DEN BERGA TÉŽ
   ROMANTICKÉ HRADY, ZÁMKY A JINÉ P KN STKY: 
   obrazy, kresby a um lecké tisky. 
ne 28.6. – 30.8. VÝSTAVA K 70. VÝRO Í OSVOBOZENÍ
   HUSTOPE SKA NA KONCI 2. SV TOVÉ VÁLKY
   fakta i um lecká re  exe.

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

po 15.6. 7.00 ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ MOŠO ,
   Ma arsko, odjezd z AN Hustope e.
st 24.6. 5.00 ZÁJEZD VELKÉ LOSINY – muzeum papíru,
   p ehrada Dlouhé Strán , odjezd z AN Hustope e. 

ne 7.6. 17.00 VYSTOUPENÍ tane ního odd lení ZUŠ Hustope e,
   v sále Spole enského domu Hustope e.

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

po 1.6. – 28.8. VÝSTAVA KROUŽKU VESELÉHO KRESLENÍ,
   ve vestibulu CCV.
út 9.6. 8.30 PASOVÁNÍ PRV Á K  NA TENÁ E
  10.00 – 1. A ZŠ Nádražní, 1. A ZŠ Komenského.

út 16.6. 8.30 PASOVÁNÍ PRV Á K  NA TENÁ E
  10.00  – 1. B ZŠ Komenského, 1. C ZŠ Komenského.

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.

Škola vidění a já. To je název výstavy, která byla od první květnové 
středy otevřena ve vestibulu Centra celoživotního vzdělávání. Své 
obrazy a obrázky na ní představila amatérská malířka z Velkých 
Němčic Milana Smetanová. 

„Maluji takovou všehochuť. Postavy, krajiny, architekturu, moře. 
Z technik u mě najdete pastel, olej, akryl i akvarel,“ vyjmenovala 
malířka. 

Výstava v hustopečské knihovně pro ni byla premiéra. Všichni její 
kamarádi už obrazy od ní doma mají a teď by chtěla pokročit dál. 
Začátkem nové etapy jí měla být právě první výstava. 

„Malování mě baví a chci zkusit nové techniky i náměty. Například 
abstrakci. Myslím, že se mám ještě hodně co učit,“ svěřila své plány do 
budoucna Smetanová, která se malování věnuje asi tři roky. Odrostly 
jí děti a najednou podle svých slov měla spoustu času navíc. 

„Moje kamarádka z Velkých Němčic, akademická malířka, pořádá 
kurzy malování. Zlákala mě do nich a tam jsem zjistila, že mně to 
jde a hlavně baví. Kurzy už mi pak nestačily, malovala jsem i doma 
a najednou se mi obrazy začaly hromadit,“ smála se Milana Smetanová. 

Inspiraci a náměty nachází hlavně na internetu. Inspirují ji současní 
malíři, fotografové i staří mistři. Její díla byla k vidění v Městské 
knihovně Hustopeče do 28. května 2015.                                                     -jal- 

fo
to

:  
Ja

na
 R

oz
ko

vá

Své obrazy a obrázky vystavovala
 v knihovně Milana Smetanová

V knihovně vystavovala malířka Milana Smetanová z Velkých 
Němčic. 
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Kateřina Petrusová

V práci opravuje hrubky v knihách pro elektrotechniky, doma pak 
utíká k romancím. Vydala jich už pět. Tři z toho jsou součástí série 
z amerického prostředí s hlavní postavou soukromé ošetřovatelky. 

„Další dvě knížky jsou z českého prostředí a volně na sebe navazují,“ 
informovala. 

Šestá kniha vyjde pardubické autorce na podzim. Bude to opět 
romance s happy endem. A první ukázku z ní mohly čtenářky slyšet 
právě v hustopečské literární kavárně.                                                        -jal-
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 8. 6. / 22. 6.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 2.6.
Bioodpad: 1.6. / 15. 6. / 29. 6.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
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

KRYTÝ BAZÉN:
 Po - Pá: 6.00 – 8.00, 14.00 – 20.00
 So: zav eno  Ne: 14.00 – 20.00

SPORT

t  18.6. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).

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

st 10.6. 15.00 JUNIÁLES – táborák s opékáním, beseda s hostem
   z LZ Židlochovice, na hájence ve Velkých 
   N m icích. Doprava individuální (viz výv sky). 
st  17.6. 15.00 BITVA U WATERLOO, NAPOLEON BONAPARTE
   p ednáška Mgr. Kristýny Burianové u p íležitosti 
   200. výro í této bitvy, v klubovn  CCV. 
so 20.6. 8.00 KYJOV – MILOTICE – poznávací zájezd za krásami
   našeho kraje. Odjezd z AN Hustope e a nemocnice. 

RALLY
pá 19.6. – 20.6. AGROTEC RALLY
   Po ádá spole nost Agrotec Hustope e. 
CYKLISTIKA
so  27.6.  KRAJEM ANDRÉ - 10. ro ník cykloputování mezi
   vinohrady, otev ené sklepy, záv re né slosování 
    o zajímavé ceny. Start  i cíl v autokempu Formanka. 
   Startovné 100,- K , d ti zdarma.
FOTBAL
so  13.6. 9.00 FC Hustope e – Ivan ice (žáci A)
  16.30 FC Hustope e – Tvrdonice (muži B)
ne  14.6. 16.30 FC Hustope e – Moravská Nová Ves (muži A)

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

so 20.6. 6.00 CYKLO-ZÁJEZD WACHAU – Rakousko, trasa 
   50-60 km (rovina kolem eky Dunaje, tra  st edn
   lehká). Cena 580,- K  (doprava), nakládání kol od
   5.30, informace na Pavu in . Nutné se p ihlásit. 
pá 19. – 25.6. TÝDEN DIVADEL PRO D TI – XXIII. ro ník, 
   regionální p ehlídka inoherního i loutkového 
   divadla pro d ti. V sále pod kostelem, ve spole en-
   ském dom , v M-klubu, v sále Pavu iny, 
   v dopoledních hodinách, pro školy i ve ejnost. 
ne 21.6. 15.00 ODPOLEDNE S OV ÍM ROUNEM – seminá  
   zam ený na zpracování ov ího rouna, jeho praní,
   sušení, barvení, esání, jednoduché tkaní, plst né
   aplikace, kuli ky, víly pomocí jehly. P edpokládaný
   konec 19.00, na Pavu in , materiál zajišt n, cena
   350,- K . Nutno se p edem p ihlásit. 

ne 14.6. 14.00 OTEV ENÍ LETNÍHO KOUPALIŠT  – veselé 
   odpoledne s bohatým programem pro d ti, skákací
   hrad, malování na obli ej, vystoupení aquabel,
   diskotéka pro d ti. D ti zdarma, dosp lí 50,- K . 

po 15.6. 18.00 SEDM DIV  ISLANDU – beseda s cestovatelem
   Jirkou Kolbabou. Hotel Centro, p edprodej vstupe-
   nek  na recepci hotelu, cena v p edprodeji 120,- K ,
   na míst  150,- K , d ti do 15 let 50,- K .

LETNÍ KOUPALIŠT :
 Po - Pá: 6.00 – 7.00, 14.00 – 19.00
 So, Ne: 10.00 - 20.00

Dle klimatických podmínek, 
v p ípad  špatného po así je v provozu krytý bazén.

ne 7.6. 12.00 DEN OTEV ENÝCH DVE Í AGROTEC
   Olga Lounová,hry a sout že pro d ti.

 

 

 

pROVO i-DEKOR 
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ 

● VÝROBKY Z TEXTILU, SLÁMY 
    A KUKŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
● KOVOVÉ SVÍCNY 
● RUČNĚ MALOVANÉ  
   HEDVÁBNÉ KRAVATY, ŠÁTKY 
   A POLŠTÁŘE 
● ORIGINÁLNÍ KOŽENÉ TAŠKY 
● KATALYTICKÉ LAMPY 
● ORIENTÁLNÍ PARFÉMY 
● VÝROBA NA ZAKÁZKU 

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá  13:00–16:30 

 

HUSTOPEČE, 
Dobrovského 10 

 

728 128 877 
 

www.i-dekor.cz 
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Beseda Jana Horáka v městské knihovně 
s názvem Edík a Viktor – dva z tisíce padlých 
navázala na připomínkové akce k 70. výročí 
konce války. Boleradický pamětník seznámil 
posluchače ve čtvrtek 7. května 2015 
s osudy dvou vojínů, kteří jsou pohřbeni 
v Hustopečích. 

Jan Horák zažil jako devítiletý kluk konec 
druhé světové války. Na vlastní oči viděl 
vojáky vracející se z osvobozovacích bojů. 
Jejich tváře mu utkvěly v paměti a rozhodl 
se pátrat po jejich osudech. U dvou se mu to 
podařilo. 

„Prožíval jsem frontové události, a proto 
mě zajímaly osudy vojáků, se kterými jsem se 
setkával. Ať už to byli čeští nebo němečtí. Přál 

jsem si zjistit, z jakého prostředí pocházeli, 
jaké měli plány, jaké měli osudy. A to se mi 
splnilo,“ vysvětlil Horák. 

Dopodrobna poznal například život obou 
hlavních hrdinů besedy – Edíka a Viktora. 
Oba jsou pohřbeni na centrálním pohřebišti 
v Hustopečích, padli ale při osvobozování 
Boleradic. Jan Horák se setkal i s jejich 
rodinami. „Rodinu Edíka jsem navštívil 
dokonce v Lotyšské Rize,“ vzpomínal.

Otec Eduarda Kraft a i matka Viktora 
Nikitěnka pak přijeli i do Boleradic. Matka 
Viktora dokonce několikrát. Boleradičtí proto 
postavili jejímu padlému synovi pomníček 
nad vesnicí. 

„Dostala oznámení, že její syn Viktor padl na 

jihozápadě Boleradic. Chtěla poznat to místo, 
to prostředí,“ vyprávěl devětasedmdesátiletý 
pamětník, který však ve svém životě nepátral 
pouze po osudech Edíka a Viktora, ale 
i mnohých dalších. 

„Utkvěly mi v hlavě tváře i určité postavy 
ruských a německých vojáků. Hlavně když se 
vraceli z fronty. Unavení, umazaní, roztrhaní. 
Nebo když přivedli německé zajatce. Byli to 
ještě malí hoši, viděl jsem v jejich tvářích, 
jak jsou dostrašení. Poznal jsem válku 
i prostřednictvím osudů těch vojínů,“ uzavřel 
Horák. 

-jal-

Edík a Viktor – dva z tisíce padlých. Beseda Jana Horáka

Cimbálová muzika, veselé juchání a dospělí 
i děti v pestrobarevných krojích. V neděli 24. 
května 2015 se na Dukelském náměstí konal 
druhý ročník festivalu Májové notování. 
Tříhodinovým programem provázel 
moderátor Jožka Šmukař.

Májové notování nahradilo před dvěma 
lety tradiční Setkání při dechovce. A kromě 
vystoupení na pódiu letos nabídlo i řemeslné 
stánky místních výrobců nebo kolotoč pro 
děti.  

„Vloni byl první ročník akce, který se konal 
na Herbenově ulici před společenským 
domem. Letos jsme festival zkusili 
přesunout na Dukelské náměstí, zdá se nám 
přístupnější pro lidi a je tady celkově hezčí 

prostředí,“ vysvětlila změnu Martina Ondrová 
z Marketingu a kultury města Hustopeče. 

Oproti dřívějšímu Setkání při dechovce 
se Májové notování rozšířilo o folklórní 
část. Před zhruba sto padesáti diváky tak 
vystoupily děti z Mateřské školy U Rybiček, 
Folklórní kroužek Krajcárek, Hustopečská 
chasa a slovenský soubor Závodzan. 

„Velice oceňuji, že se Hustopečská chasa 
může představit na domácí akci ryze 
krojového typu. Jsme rádi,“ ocenil Jan Blažek 
z Hustopečské chasy. Domácí krojovaní 
vystoupili s tanci Hanáckého Slovácka, a to 
jak dospělí, tak ti nejmenší tanečníci z FS 
Krajcárek, kteří pásmo nacvičovali několik 
měsíců.

„Neustále přibíráme nové členy, pořád 
se rozrůstáme,“ informovala vedoucí 
Folklórního kroužku Krajcárek Sabina 
Novotná. 

„Jsem rád, že už to mám zase sebou. 
Doufám, že i další vystoupení dopadnou 
dobře,“ oddechl si po vystoupení jeden 
z malých tanečníků Nikodém Kamenský. 
Společně s Viktorií Kunčarovou a Denisou 
Dudovou se shodli, že kroužek Krajcárek je 
baví, nejvíc verbuňk. 

Slovenský folklór pak představili tanečníci 
a tanečnice ze souboru Závodzan. Divákům 
předvedli takzvané tance šikovnosti.

„V roce 2010 jsme dali soubor znovu do 
kupy. Nyní nás je asi sedmdesát členů. 
Myslím si, že folklór má u nás zkrátka hluboké 
kořeny,“ představil soubor Závodzan jeho 
vedoucí Alois Krajčir. 

Příjemné odpoledne završila svým 
vystoupením Cimbálová muzika Eliška 
a Dechová hudba Bojané.

 –jal- 

Májové notování: Šmukař, krojovaní, cimbál i dechovka
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Na Májovém notování vystoupily i děti 
z Folklórního souboru Krajcárek.

Krojované vystoupení měly připravené také 
děti z MŠ U Rybiček. Hosté ze Slovenska, ze souboru Závodzan.

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  U RYBIČEK

Maminka je jen jedna, a je nám nejdražší. To 
vědí všechny děti z Pastelky. A proto společně 
s učitelkami přichystaly maminkám velké 
překvapení. Tradiční besídku v netradičním 
stylu. Každá třída si připravila zvláštní 
odpoledne. Nebylo tak strojené, jako 
v minulosti, ale více uvolněné a plné legrace 
a příjemných zážitků.

 Ve spodních třídách děti maminky 
přivítaly a předvedly kratičká vystoupení. 
U motýlků maminky s dětmi tvořily a také 
si zkoušely svoje dítě nakreslit. Sluníčka 
tančila s maminkou, zpívala a besedovala. 
Žabičky si připravily „Fashion day“, neboli 
módní přehlídku prováděnou přímo malými 
modely a modelkami. Nečekaně se zapojila 
i maminka Vorlová s malou tombolou. 
Berušky přidaly k prohlídce vlastní galerie 
i obrazy našich asistentek. Všichni jsme 
předvedli galerii obrázků s hádankou - 
„Mami, poznáš se?“. Maminky si s dětmi 

i zatančily, těšily se z malého dárečku 
a poseděly u kávičky a sladkého překvapení. 
To všem upekly naše kuchařky Renatky. Ze 

všech tříd byl slyšet smích a domů odcházeli 
všichni s dobrou náladou. Jsme rádi, že jste si 
svůj den užily, maminky.  Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA Maminky slavily svátek
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Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem 
se zapojit do sbírky určené pro Samuelka 
Jakubíka, chlapečka, kterému osud 
nedopřál to nejcennější - zdraví, a zároveň 
do toho zapojit i děti a tak v nich vychovávat 
sounáležitost a pomoc potřebným. Nakonec 
jsme na to přišli. Do sbírky se zapojily jak 

děti, tak i jejich rodiče. Děti vyrobily pěkné 
upomínkové dárečky, nabídli jsme je rodičům 
v jednotlivých třídách a ti dobrovolným 
fi nančním obnosem do sbírky přispěli. Moc 
jim za to děkujeme a výši získaných peněz 
zveřejníme na stránkách školy. 

Kolektiv MŠ U Rybiček 

Sbírka pro Samíka

Náš environmentální projekt „Byl jednou 
jeden strom“ se pomalu chystáme ukončit. 

Celoročně jsme sledovali náš strom Ořešák 
a společně se skřítkem Ořešníčkem jsme 
plnili projektové úkoly. Fotili jsme si naše 

pokroky a radovali se z úspěchů. Na internetu 
jsme prohlíželi, jak si vedli naši kamarádi 
na Slovensku. Bohužel, partnerská školka 
se nezapojila tak aktivně, jak bychom si 
přáli. Neodpovídali na naše dopisy, ani včas 

neplnili úkoly. Nevadí, my jsme si celoroční 
projekt užili! Víme už, co se s ořechem během 
roku děje, jak se o něj můžeme starat a čím se 
nám na podzim odmění. 

Žabičky z Pastelky

Rej čarodějnic se stal v naší MŠ tradicí. 
Tuto oslavu živého zvyku s námi prožívají 
i rodiče, kteří každý rok připraví svým dětem 
pěkné kostýmy. Akce proběhla 29.4. na školní 
zahradě. Zde na malé čaroděje a čarodějnice 
čekal přechod přes lávku do kouzelného lesa, 
kde museli zdolat obrovskou síť pavouka 
Břicháče, u rybníčka pomáhali zachránit 
neposlušné žabky před hladovým čápem. 

Cílem putování byl Kamenný vrch, kde na 
ně čekala čarodějnice Bimbula. Cestu si 
zkrátili během v sedmimílových botách. Na 
konci cesty předvedli technický stav svých 
košťat přeletem přes kopec a zpět. Bimbula 
všechny pochválila za velmi dobrou přípravu 
na letošní rej a na závěr pozvala všechny na 
čarodějnickou hostinu.

 Kolektiv MŠ U Rybiček

Zprávičky z MŠ U Rybiček

V týdnu od 5. května probíhaly 
v jednotlivých třídách besídky ke Dni matek. 
Děti si připravily pro své maminky, babičky 
i tety pásma písniček, básniček a tanečků. 
Třída Koťátek se předvedla s pásmem 
„Jaro, louka, broučci“, Kuřátka vrátila rodiče 
do jejich dětských let „Retro besídkou“, 
Berušky zahrály pohádku „Jak zvířátka 

přivolávala jaro“. Děti ze třídy Sluníček se 
představily jako kuchaři s pásmem básniček, 
písniček a tanečků nazvaným „Buchet 
je spousta“ a naši nejstarší předškoláci 
z Motýlků vystoupili jako „Cestovatelé“.
V závěru besídek předaly děti maminkám 
dárečky, které pro ně vlastnoručně a s láskou 
vyrobily.                               Kolektiv MŠ U Rybiček

 Den matek
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Ořešák už má malé plody

Dubnový čarodějnický rej
Naši předškoláci strávili v době od 

11. do 15. května slunečný týden na úpatí 
Bílých Karpat. Již třetím rokem jezdí do 
malebného prostředí Vápenky, kde na ně 
vždy čeká týden prožitkového učení. Také 
letos si užili pohádkový týden s princeznou 
Sedmikráskou, vodníkem Brekeke 
a Ježibabou, které se však nikdo nebál. Děti se 
učily zvládat pobyt ve skupině vrstevníků bez 
rodičů, poznávaly krásy přírody, seznamovaly 
se s lesními rostlinami a zvířátky, vyráběly
z přírodního materiálu lodičky, hledaly 
poklad a prošly stezkou odvahy. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Školka v přírodě Vápenky
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ZŠ  NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Ještě na začátku února neuměli někteří 
páťáci najít Evropu na mapě světa. Dnes 
bravurně odříkají hranice Evropy i podle 
slepé mapy. V závěrečném vlastivědném 
projektu si skupiny dětí připravily prezentace 
k vylosovaným evropským státům. Ty 
nejlepší postoupily do školního kola.

Jedenáct států se předvádělo odborné 
porotě a ta měla rozhodnout, kdo svou zemi 
dokáže představit nejlépe. Nebylo to lehké.

Norsko nabízelo sendviče s tuňákem, Finové 
upláceli porotu pravou fi nskou vodkou, 
Francie zahrála svou hymnu, Rusko mělo 
sbírku matrjošek, skupina italských frajírků 

se nejdříve pohádala o pizzu a teprve pak 
mluvila o pamětihodnostech Itálie, Švédové 
přijeli s cestovní kanceláří a lákali na pobyt 
v krásné přírodě, Maďaři zavzpomínali na 
Rubikovu kostku, Dánsko nám ukázalo sochu 
malé mořské víly v Kodani, Nizozemsko mělo 
sbírku hezkých fotografi í.

Porota nakonec udělila první místo 
Velké Británii, která přicestovala 
dvoupatrovým autobusem Double 
decker, bravurně nás provedla Londýnem 
a zakončila své vystoupení na fotbalovém 
stadionu. Cenu diváků si odneslo Polsko 
se svou cestovní kanceláří Všudebyla

a kouzelnou průvodkyní s polským 
přízvukem.                        Kolektiv ZŠ Komenského

Evropa podle páťáků

V dubnu jsme slavili Den Země. A to 
velkolepě. Nikdo nezůstal ve škole, krom 
deváťáků, kteří měli zrovna přijímací zkoušky. 
Všechny ostatní třídy vyrazily do přírody. 

Prvňáčci cestou k rybníku pozorovali 
přírodu, zvířátka na Pavučině a ve stáji 
Valkýra. U rybníka si odpočinuli, občerstvili 
se a vyfotili se s vodníkem Fiškynem. 

Druhé třídy se vydaly na farmu do 
Kurdějova. Děti se seznámily s chovem koní, 
ovcí, koz, svezly se na poníkovi a plny dojmů 
se vrátily pěšky domů. 

Třetí třída se vypravila na rozhlednu. Žáci ve 
skupinách plnili všelijaké úkoly a odpovídali 
na otázky. Cestou z rozhledny si na Pavučině 
procvičili první pomoc. Za splnění úkolů 
je druhý den čekalo vyhodnocení a sladká 
odměna. 

Čtvrťáci ráno před osmou přijeli autobusem 
do Klobouk u Brna. Po žluté značce došli 
k větrnému mlýnu, který se tyčí nad městem. 
Mlýnem je provedl pan Svoboda, který žáky 
seznámil s jeho historií a funkčností. Potom 
se vydali směrem k boleradické rozhledně 
Nedánov, která byla od mlýna vzdálená 

zhruba 6 km. Díky krásnému počasí to byla 
moc pěkná procházka. Kdo chtěl, mohl si 
vyjít nahoru na rozhlednu a podívat se do 
širokého okolí. Od rozhledny už žáky čekala 
trasa směrem do Boleradic, kde si ještě před 
odjezdem domů dali výbornou zmrzlinu. 

Páťáci zamířili do Kurdějova, kde je 
čekala prohlídka historického kostela 
a jeho tajemného podzemí, kde potkali i 
středověkého rytíře. Na konci je čekala sladká 
tečka v podobě erbu z perníku. Za zdařilou 
exkurzi patří velký dík paní Kamenské 
a manželům Klepáčovým z Kurdějova. 

Šesťáci si zašli na exkurzi do sběrného 
dvora v Hustopečích. Zde se dověděli 

o třídění odpadu, které věci by měli lidé raději 
odvézt na sběrný dvůr než je vyhodit do 
popelnice. Na základě získaných informací 
si vypracovali malý test. Snad už teď všichni 
víme, kam který odpad patří. Tím však 
jejich projektový den nekončil. Pokračovali 
směrem k hustopečské rozhledně. Tam si 
zahráli ekologický AZ kvíz a kolem rybníků se 
vrátili do města.

Sedmáci, ti si dali „do těla“. Plánovaná 
vycházka Mandloňovou stezkou k rozhledně 
a odtud na žlutou barvou hlaváčků zářící 
Kamenný vrh se neplánovaně rozrostla 
o další cíl cesty – pramen Štinkovky. Při tomto 
celkem náročném turistickém výšlapu jsme si 
nepotrápili jen nohy, ale i hlavy - na rozhledně 
ekologickým AZ kvízem a na Kamenném 
vrchu pak testem na téma „Třídění odpadů“.

Žáci osmé třídy si pak vyšlapali Pálavu. 
Jeli autobusem do Dolních Věstonic a pak 
pěšky přes Děvičky, soutěskou pod Martinku. 
Sledovali jarní květiny a krásu CHKO Pálava.

Den Země se velmi vydařil a už teď se 
nemůžeme dočkat, co si naši učitelé pro nás 
připraví příště.

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ Nádražní oslavila Den Země

Již tradičně se měsíc květen stává měsícem 
sportovních aktivit na naší škole na 1. stupni. 

Vybíjená
Chlapci ze 3. až 5. tříd postoupili ve vybíjené 

až do krajského fi nále, které se konalo 14. 
května. Setkaly se na něm děti z celé jižní 
Moravy – celkem z osmi okresů. Naši školu 
zastupovalo 12 chlapců, kteří se dostali až do 
semifi nálové skupiny, nakonec však obsadili 
4. místo. Nutno však podotknout, že jim 
vítězství uniklo v poslední vteřině.

Plavání
Tradiční plavecké závody tří tříd 

se uskutečnily v úterý 12. 5. 2015 
v hustopečském bazéně. V chlapecké i dívčí 
kategorii bylo přihlášeno vždy 39 dětí z 18 
škol. Výsledky byly pro nás velmi potěšující, 
neboť v kategorii chlapců získal 1. místo  
Filip  Hnilička  a 2. místo Štěpán Pinkava, 
v kategorii dívek 3. místo Magda  Klímová
a 5. místo Marie  Bohdálková. 

V plavecké smíšené štafetě vyhrála ZŠ 
Hustopeče Komenského před Boleradicemi 
a Vranovicemi.

Malí fotbalisté v Poštorné
V pondělí 11. 5. sehrálo družstvo mladších 

žáků složené z 2.-3. tříd a družstvo starších 
žáků ze 4.-5. tříd okresní kolo v kopané 
pod názvem McDonald’s Cup.  Za pěkného 
slunného počasí sehráli velmi pěkná utkání 
na stadionu v Poštorné a až do posledního 
utkání nebylo rozhodnuto o vítězi. Nakonec 
naši žáci Komenďáci obsadili pěkné 2. místo 
v obou kategoriích. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Sport na Komendě
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V pátek 24. dubna a v úterý 29. dubna 2015 
se dvě skupiny z naší školy vypravily na 
Pálavu. Počasí nám přálo, byly to nádherné 
jarní dny. 

V pátek 24. dubna se naši žáci 2. stupně 
přemístili autobusem z Hustopečí do Horních 
Věstonic, odtud se vydali do kopce směrem 
k Martince, přes Dívčí hrady sešli do Dolních 
Věstonic a zpět do Hustopečí se dostali opět 
autobusovou linkou. 

V úterý 29. dubna pak naši žáčci 1. stupně 
a třída ZŠ speciální zdolali Sirotčí hrádek 
nad Klentnicí, když do Klentnice přicestovali 
školním automobilem a odsud se vydali 
nahoru k Sirotčímu hrádku. Pohled na 
krajinu pod Pálavou je překrásný, cestou 
jsme se často zastavovali, nejenom abychom 
se kochali výhledem, ale také jsme poznávali 
různé druhy květin a vyprávěli si několik 
pověstí z místního mikroregionu.

Pro děti byly takové výlety jednak 
příjemným zpestřením školního týdne 
a jednak jistě nevšedním zážitkem v krásné 
přírodě Pavlovských kopců. 

–BaR-

Ve čtvrtek 14. května jsme se se závodníky, 
kteří byli nejúspěšnější ve školním kole 
(K. Machaňovou, V. Vozdeckou, , F. Kovářem, 
M. Loskotem, J. Pirochtou, T. Neubauerovou, 
V. Wimmerovou, L. Pirochtovou, J. Vintrlíkem, 
A. Malíkem a D. Klusákem) vypravili na okresní 
kolo Sportovních her mládeže do Břeclavi. 

Závody probíhaly v krásném sportovním 
prostředí stadionu TJ Lokomotiva, kde jsou 
výborné podmínky pro všechny disciplíny 
atletického čtyřboje. Žáci závodí ve čtyřech 
kategoriích: mladší žákyně, mladší žáci, starší 
žákyně a starší žáci. V každé nás zastupovali 
tři nejlepší. Aby dosáhli na nějaké umístění, 
museli získat co nejvíce bodů za disciplíny 
skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 
sprint - u mladších na 50 m, u starších 60 m 
a vytrvalostní běh u mladších dívek na 500 m, 
u mladších chlapců a starších dívek na 800 
m a starší žáci běží dokonce 1 500 m. Vidíte, 
že absolvovat všechny disciplíny není žádná 
legrace a abychom získali nějaké umístění, 
stálo to mnoho sil. 

Ale povedlo se: mezi zástupci ze všech škol 
se i někteří naši žáci dokázali prosadit a získat 
medaile. Za mladší žáky získal 1. místo Josef 
Pirochta, za starší žákyně obsadila 3. místo 
Valerie Wimmerová a v kategorii starších žáků 

s velkým náskokem zvítězil David Klusák. Ti 
starší nás pojedou reprezentovat, a tentokrát 
už i celý okres, na krajské kolo do Brna. I když 
ostatní závodníci na stupních vítězů nestáli, 
snažili se a získávali body ze všech sil. A tak se 
naší škole v celkovém hodnocení po součtu 
všech bodů podařilo získat 2. místo. 

–Vet-

Okresní kolo Sportovních her mládeže
ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Výlet na Pálavu
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Na pozvání TS Lady Stars při Gymnáziu 
T.G. Masaryka přijelo do Hustopečí sedm 
londýnských tanečníků z prestižního 
tanečního Studia 68. Celých devět dnů 
tanečníci společně prožívali v duchu přátelství 
a tance mnoho krásných společných chvil. 
Hustopečští studenti a tanečníci LS si 
připravili zajímavý program, který byl složen 
z výletů, poznávání Hustopečí i okolí. 

Všichni společně byli na zámcích v Lednici 
a ve Valticích, u naší rozhledny zasázeli 
stromky mandloní, navštívili Brno, zúčastnili 
se slavnostního otevření sezóny ATC Merkur 
v Pasohlávkách, a to vše opravdu v režii ne 
vedoucích a učitelů, ale tentokrát podle 
svých představ, přání a plánů.

 Vše probíhalo samozřejmě v angličtině, 
takže určitě kromě nových přátelství, 
příjemných zážitků a poznávání se všichni 
úžasně zdokonalovali i v angličtině. Dva 
dny všichni strávili i v Praze, kde LS svým 
londýnským přátelům ukázali naši stověžatou 
matičku Prahu, ale také se zúčastnili 
tanečních workshopů s nejuznávanějšími 
tanečními lektory ČR, které jsme si také 
pozvali i na hodiny tance do Hustopečí. 

Londýňané byli opravdu nadšeni. 
Po loňském projektu Erasmus+, který 
se uskutečnil v Londýně, představili 
tanečníci z LS i naše město, naši zemi 
a možnosti formálního i neformálního 
vzdělávání. Londýňané byli překvapeni 

naší pohostinností a upřímným přátelským 
přístupem. 

Bydleli v Rustikalu, který jim určitě připravil 
pěkné prostředí i přátelskou atmosféru. 
Také rodiče malých tanečníků a manželé 
Vrbovi připravili pro Londýňany pozornosti 
z Hustopečska, londýnské tanečníky dokonce 
přijala i paní starostka a věnovala jim 
upomínkové předměty a dárečky. Na večeři 
do vinného sklepa všechny zase pozvali 
manželé Tolárkovi. MOSS  logistics s.r.o. 
přispěl fi nanční částkou a manželé Böhmovi 
zajistili i koláče a koblihy na cestu do Brna 
a dárková balení vína. Honzíkovy domácí 
buchty, koblihy, řezy a koláče se pekly i u nás 
doma. A i ty všem chutnaly! 

Londýňané prožívali pobyt u nás podle 
svých slov jako by byli ve snu. Byli milí, 
spousty věcí nás naučili a celé setkání 
vyvrcholilo kouzelným představením show 

dance choreografi e – Zloba – královna černé 
magie - na fi nále soutěže IFMS ve Valticích, 
kde svůj triumfální úspěch slavili i naši 
mladší tanečníci LS s pompomovou formací 
Papoušci z Ria. Získali zlaté medaile a postup 
z kategorie B do kategorie A a tím i účast ve 
fi nálové soutěži IFMS v Náchodě.

Určitě velkým zážitkem byl výstup na 
Pálavu, kam všechny vzal nestárnoucí 
pan učitel Handl. A i když pan Handl byl 
odpoledne ještě plný energie, Londýňané si 
pro tento den vyžádali volný večer. Že by je 
výstup na Pálavu unavil? I to je možné!

Rozloučení s Londýňany proběhlo při 
setkání v Mileniu ve Velkých Pavlovicích, 
které zakončilo celé hostování Londýňanů 
u nás. V neděli už pan Živný a pan Sedláček 
opět odváželi Londýňany na brněnské letiště 
a loučení bylo velice těžké. 

Všichni už se moc těšíme na společné 
projektové taneční setkání v Barceloně, 
kde se tentokrát setká pět tanečních studií 
z norského Osla, belgického Bruselu, 
Londýna, španělské Barcelony a Hustopečí!

    
Veliké poděkování patří také učitelům 

gymnázia a panu řediteli Mgr. Sedláčkovi za 
podporu celé akce.

 
Barbora Komoňová, Gymnázium 

T.G.Masaryka, TS LS

Gymnázium žilo týden i tancem
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Během května jsme si připomněli letnice 
– svátek Svatého Ducha. Apoštolská církev 
je církví letniční a je součástí celosvětového 
letničního hnutí, které čítá více jak 300 
milionů věřících. Proto je tento svátek pro 
nás významnou událostí. Celý týden před 
tímto svátkem jsme se scházeli k modlitbám 
za obnovu duchovního života a naplnění 
Duchem svatým. 

V květnu si naše církev připomněla také 
Den Evropy, který připadá na 9. května. Toto 
datum souvisí s událostí z 9. května 1950, 
kdy byla přijata Schumanova deklarace, 
jež se stala prvním krokem k tomu, co 
dnes známe pod názvem Evropská unie. 
V rámci sdružení evropských letničních církví 
zvaného Pentecostal European Fellowship 
(PEF), jehož je naše církev členem, je nejbližší 
neděle k tomuto datu určena, abychom si 
připomněli, že jsme součástí větší křesťanské 
letniční rodiny. Během bohoslužeb se 

snažíme představit činnost tohoto sdružení 
a věnovat čas modlitbám za Evropu a její 
potřeby. 

Letniční evropské společenství není ve 
své podstatě Evropskou letniční církví, ale 
sdružuje jednotlivé národní letniční církve 
a pomáhá rozvíjet vzájemnou spolupráci. 
Hlavním cílem tohoto Evropského 
společenství je pracovat společně na 
zasažení Evropy evangeliem, proto je hodně 
činností zaměřeno evangelizačně. Kancelář 
PEF byla z praktických důvodů přesunuta do 
Bruselu. Snaží se koordinovat veškeré aktivity 
společenství v rámci celé Evropy. Předseda 
společenství je stále více zván na jednání 
Evropského parlamentu, která se dotýkají 
důležitých témat života současné Evropy. 
Některých z těchto setkání se zúčastňují 
i zástupci naší církve. Několikrát byl v Bruselu 
na jednání i člověk z našeho sboru. PEF 
organizuje a zastřešuje řadu aktivit na 

evropské úrovni. Kromě misijního odboru 
se věnuje činnosti žen, sdružuje mladé lidi, 
má mediální odbor a odbor sociální práce. 
Náš sbor v minulosti využil různé kontakty 
a podporu výměnných pobytů. Jsou to 
například pobyty pro mladé či vysílání 
pracovních týmů, tam kde je potřeba. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Jedeme do Afriky …
Apoštolská církev Hustopeče vás zve

 26. 6. 2015 od 19.00 na
 Africký večer.

- Rozhovory s lidmi z Afriky a o Africe
- Informace o letošním výjezdu do Zambie

- Jak jsme stavěli školu v Tanzanii
 (ohlédnutí se za minulým výjezdem)

- Ochutnávky afrických jídel
Akce se koná v prostorách modlitebny

AC Hustopeče

CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Letniční Evropské společenství

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Červen je takový fi niš celého školního 
roku. Nejen učitelé, ale i faráři vyhlížejí jeho 
konec netrpělivě a nejednomu v cílové 
rovince už dochází dech a vynechává srdce. 
Farář ale nesmí dopustit, aby mu vynechalo 
srdce. Vždy ho musí mít plné lásky k lidem 
a k Bohu. A přesto, se na červen chystají 
náročné a velkolepé akce. Pro evangelickou 
církev obecně to jsou v tomto roce především 
Husovské slavnosti, jejichž přípravy v červnu 
vrcholí. Na mnoha místech od začátku roku 
se u příležitosti 600. výročí konají přednášky, 
divadlo, kázání na toto téma. A vrcholem 
jsou Husovské slavnosti v Praze ve dnech 5. 
a 6. července. Kdo bude tou dobou v Praze, 
ten zažije mnoho úchvatného kulturního, 
historického i duchovního dění – alespoň tak 
slibně to na pozvánkách vypadá – viz www.
husovskeslavnosti.cz . Mistra Jana Husa si 
připomenou i evangelíci v Nikolčicích, kde 
4. 7. ve spolupráci s obcí Nikolčice bude 
ve 20 hodin i zapálena hranice. Ale to je až 
červenec. 

V červnu se ještě budeme věnovat běžnému 
sborovému životu – ve středu v 9. 30 biblická 
hodina, v 16 h Mininábožko pro minižáčky 
– děti od 3 let po 1. třídu, v 18 h Zpívání pro 
radost. Ve čtvrtek v 16.30 náboženství starší 
děti, v 18 h 1. a 3. čtvrtek modlitby a 4. čtvrtek 
fi lmový klub – v červnu se koukneme na fi lm 

Železná lady o M. Thatcherové (25. 6.).
Závěr školního roku bude patřit dětem. Na 

neděli 21. 6. chystáme Zahradní slavnost. 
Mimochodem je to Mezinárodní den 
trpaslíků, takže se děti mají na co těšit - 
budeme hledat poklad, vyrábět lucerničky, 
opékat špekáčky. Jako odměnu za práci ve 
škole a úsilí, které děti prokazovaly během 
roku, dostanou zmrzlinu s čokoládou. Všichni 

jste srdečně zváni.
Cílem všech těchto velkých i malých akcí je 

být spolu. Spolu si připomínat, že nám jde 
o jednu společnou věc - zažít společně Boží 
přítomnost a zahlédnout něco z té budoucí 
věčné radosti, kterou také, jak věříme, 
budeme prožívat spolu. 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

 Červen s evangelíky
evangelický sbor v Hustopečích pořádá 

Zahradní slavnost    
  v neděli 21. 6. od 11h  

   na farní zahradě  

                       hry  soutěže 
 společný oběd  zmrzlina  

  táborák   hledání pokladu 
                    zábava  písničky 

 

   to zní  
   dobře 

  to bude      
bomba! 
Půjdeme?

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

ý
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Přestože se o České republice mluví jako 
o nejateističtější zemi Evropy, stále víc se 
setkávám s lidmi, kteří se o víru zajímají 
a hledají odpověď na otázky, které provází 
lidi od nepaměti. Proč jsem na světě? Má to 
nějaký smysl? Existuje Bůh? Jestli je Bůh, tak 
proč je tolik zla ve světě? Je víra slučitelná 
s vědeckým poznáním světa? Kdo napsal 
Bibli? Je něco po smrti? Existuje reinkarnace? 
V souvislosti s českou mentalitou a otázkou 
po Bohu se nemohu ubránit tomu, abych zde 
necitoval českého velikána Járy Cimrmana. 
„Co se týká víry v Boha, jsem zapřisáhlý 
ateista a to tak velký, že mám strach, že mě za 
to jednou pán Bůh potrestá.“ Vybavují se mi i 
věty skutečných religionistů či teologů, kteří 

pojmenovávají naše hledání Boha a hovoří 
o anonymních křesťanech, bázlivé víře, o 
přitakání transcendentnu a tak podobně. Já 
osobně bych přirovnal člověka k hořící svíci. 
Můžete jí otáčet, jak chcete, převrátit knotem 
dolů, ale vždycky bude hořet směrem nahoru. 
Stejně je to i s člověkem. Může se s ním dít 
cokoliv, může být všechno i vzhůru nohama, 
ale pořád v něm hoří plamínek zvědavosti, 
který ukazuje směrem nahoru. Koneckonců i 
skutečnost, že ve všech jazycích existuje slovo 
Bůh, vypovídá o tom, že lidé se odedávna o 
Bohu bavili a měli potřebu pojmenovat to, 
co je přitahuje a zároveň přesahuje možnosti 
běžného smyslového poznání.  Boží existence 
je ale otázkou i pro lidi, kteří o sobě říkají, že 

jsou věřící a třeba i chodí do kostela. Neboť 
tak jako si nevěřící člověk klade otázku, snad 
ten Bůh přece jenom je, tak se poctivě věřící 
zaobírá občas otázkou, snad ten Bůh ani není. 

Proto bych chtěl po prázdninách v rámci 
farnosti udělat několik večerů s názvem 
otazníky víry. Diskusní večer o víře otevřený 
všem, věřícím, nevěřícím, hledajícím. Prostě 
všem, kdo mají odvahu a chuť se o otázkách 
víry bavit a poznat křesťanský pohled na věc. 
Teď jsou však před námi prázdniny a dovolené 
a nezbývá než si přát, aby nám všem přinesly 
odpočinek a třeba nás inspirovaly k  novým 
otazníkům víry.

Pavel Kafka, děkan    

Otazníky víry 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI
Z ČINNOSTI SPOLKŮ

První květnová sobota patřila 
v Hustopečích již tradičně výstavě vín. 
Prezentovali se na ní hustopečští zahrádkáři 
i vinaři z okolí. Ceny za nejlepší vína však 
zůstaly domácím. Uspěl Josef Válek, 
Lubomír Strach, Karel Otáhal, Petr Hercog a 
mnozí další. 

Více než šest stovek vzorků vín od vinařů 
z Hustopečí i okolí a zhruba tři stovky 
návštěvníků – tak to vypadalo v sobotu 
2. května 2015 v Hotelu Centro. Konala se 
tam tradiční Májová výstava vín. Hustopečští 
zahrádkáři ji pořádali už po dvaapadesáté. 

„V letošním roce se nám sešlo celkem 630 
vzorků vín. Z toho 356 bílých a 274 červených,“ 
upřesnil předseda Českého zahrádkářského 
svazu Hustopeče Radovan Tomeš. 

Návštěvníci z Hustopečí, z okolí, ale i ze 
vzdálených koutů republiky tak měli z čeho 
vybírat. S nabídkou byli spokojení. „Jezdíme 
sem pravidelně už asi dvanáct let. Na vína se 
sem vždy moc těšíme. Musíme je vyzkoušet 
každý rok,“ smála se pravidelná účastnice 
Májové výstavy vín až z Nového Boru 
v Severních Čechách. 

Vystavovaná vína ohodnotily na konci 
dubna čtyři desítky degustátorů. Letos vinaři 
na košt dodali nejen vína mladá, ale i vysoký 
počet starších vzorků – z roku 2013, 2012 
i starší.

„Loňský rok totiž nebyl pro vinaře ideální. 
Bylo hodně sucho, réva začala špatně růst, 
odkvetla pak sice pěkně, ale nejhorší byl 
podzim. Spadlo velké množství srážek, 
a i přes intenzivní ochranu, se nepodařilo 
hrozny zachránit a někde došlo k úplně 
totálnímu shnití. Proto je tu letos mladých vín 
méně než jindy,“ vysvětlil Tomeš. 

Projevilo se to i při vybírání těch nejlepších 

vín. Šampionem výstavy mezi bílými víny 
se stalo Veltlínské zelené ročník 2013 
od hustopečského vinaře Josefa Válka. 
Odnesl si za něj cenu starostky města i cenu 
místostarosty – kvasinku vinnou za nejlepší 
Veltlín. 

„Tento Veltlín jsem dal na výstavu poprvé 
a jsem rád, že takhle uspěl. Je to Veltlín 
typický, bez kvasinek, bez chemických 
fi ltrací, bez čeření, je to absolutně autentické 
víno,“ popsal Josef Válek. 

Šampionem mezi červenými víny se 
stalo Svatovavřinecké ročník 2014 od 
hustopečského vinaře Lubomíra Stracha, 
cenu předsedy vinařské komise - kvasinku 
vinnou za nejlepší Frankovku si odnesl Karel 
Otáhal z Hustopečí a jeden z hustopečských 

vinařů uspěl i v další kategorii. Cenu senátora 
Jana Hajdy za nejlepší kolekci získal Petr 
Hercog. 

–jal- 

Májová výstava vín nabídla více než 600 vzorků
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Josef Válek přebírá od starostky města cenu za nejlepší bílé víno výstavy.

Pro návštěvníky bylo k ochutnání 
připraveno šest stovek vzorků. 
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Členové Jednoty důchodců Modra k nám 
přijeli dne 15. 5. 2015 oplatit návštěvu, kterou 
my jsme u nich realizovali v říjnu minulého 
roku. Připravili jsme pro ně program, který 
začínal v 10 hodin na náměstí. 

Přivítal je pan Michal Vejpustek, který je 
seznámil s historií města. Odtud naše kroky 
vedly do muzea U Synků, kde nás provázel 
zcela novou expozicí. Prošli jsme i galerií, 
kde obrazy zrovna vystavovala Kateřina 
Kabrielová. Pan Vejpustek má hluboké 
znalosti o historii města, ochotně odpovídal 

na dotazy. 
V kostele sv. Václava a sv. Anežky České nás 

provázel pan děkan Pavel Kafka, který mluvil 
o historii kostela, o stavbě a významu klenby 
kostela, kterou chtěl znázornit architekt 
Kolek - blíž k Bohu. Provedl i spodní částí 
kostela, zájemci mohli navštívit kryptu. 

Po obědě nás pak přijala na radnici 
v obřadní síni paní starostka Potměšilová. 
Děti přednesly ukázku z povídky, studentka 
konzervatoře zpívala árii z muzikálu Hrabě 
Monte Christo, Inka Florusová přednesla dvě 
básně ze své sbírky. Přípitkem mandlovice 
nás přivítala Kateřina Kopová, která je 
vlastníkem této značky.  

Navštívili jsme vinařství Sonberk, kde se 
nám věnoval vedoucí vinohradů, vysvětlil 
způsob ošetřování i nový náhled na pěstování 
vinné révy. Sklepník nás provedl místnostmi, 
kde se zpracovávají hrozny z vlastní produkce 
až po uskladnění vína. Zakončili jsme 
ochutnávkou tří vzorků. Při ochutnávce vína 
Pálavy, jsme obdivovali Pálavu před sebou 
s Mušovskými jezery. Nádherný zážitek, 
nádherný výhled. 

Přejeli jsme autobusem do společenského 
domu, kde již byli naši členové. Našimi hosty 
byl Kamil Konečný, radní města Hustopeče 
a sponzor našich webových stránek, 
radní Michal Vejpustek, Martina Ondrová, 
zastupitelka, Inka Florusová, zastupitelka, 
Tomáš Laz, vedoucí sociálního odboru. 
Později se k nám přidala i starostka Hana 
Potměšilová. Společenský večer byl zahájen 
cimbálovou muzikou Eliška a děti v krojích 
ze skupiny Krajcárek zatančily. Vystoupila se 
svým pásmem i Hustopečská chasa v krojích. 
Bylo to moc hezké vystoupení. Po večeři již 
nám hrála taneční hudba k tanci i poslechu. 
Tančilo se a zpívalo až do 23 hodin, kdy 
skupina z Modre odjela. Jenom doufáme, že 
se naši přátele z Modre u nás cítili dobře.

Velké poděkování za podporu patří Městu 
Hustopeče, panu Francovi za výborné 
chlebíčky, našim děvčatům, které obsluhovaly, 
Walterovi Proschkovi za pomoc, našim 
členkám ze Šakvic za výborné kornoutky, 
prostě všem, kteří se podíleli na organizaci.

 Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Družba mezi Hustopečemi a Modrou pokračuje
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 Hustopeče navštívili senioři z Modry. 
V obřadní síni je přijala starostka města. 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Výlet na výstavu Flória Kroměříž

Dne 5. 5. 2015 jsme jeli obdivovat exponáty 
na výstavu Flória Kroměříž. A že bylo co 
obdivovat. Název hlavní expozice byl 
Májová zahrada. Probíhala fl oristická soutěž 
v aranžování květin na téma svatební vazba, 
doplněná ukázkami svatebních šatů ze 
salonu Juliana v Kroměříži, i soutěž studentů 
na téma Srdce pro maminku. K vidění byla 

spousta druhů narcisů, tulipánů a amarilisů 
v krásném aranžmá. Na výstavišti byla také 
vystavena Tatra, se kterou vyhrál Karel 
Loprais několikrát Rally Dakar. Nechyběly 
ani stánky s balkonovými květinami, sadbou 
zeleniny, okrasné keře, ovocné stromky 
a také nechyběly stánky s občerstvením. 
Neodolali jsme takové nabídce a nakoupili, 

o čemž svědčí plný kufr v autobusu. Využili 
jsme krásného počasí a šli se ještě projít 
do nádherné Květné zahrady, která je 
po rekonstrukci, nechybělo občerstvení 
v podobě zmrzliny, nebo kávy. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Zrelaxovali jsme se v termálních lázních na Slovensku
Dnes 14. 5. 2015 jsme poprvé navštívili 

termální lázně Dunajská Streda. V bazénech 
je využívána termální voda s vysokou 
koncentrací minerálních látek z vrtu 
vyvěrajícího přímo u hotelu. Přivítaly nás čtyři 
vnitřní a šest venkovních bazénů, v každém 
bazénu je jiná hloubka s jinou teplotou vody.  
V sedací části relaxačního bazénu s horkou 

léčivou, vysoce mineralizovanou vodou jsou 
pohodlné sedací plochy, na kterých je možno 
příjemně relaxovat. Také je zde Kneippův 
chodník s kameny, kde se střídá malý bazének 
s horkou vodou s bazénkem s ledovou vodou. 
Tak jsme ho poctivě prošli, údajně je to dobré 
na prokrvení končetin. Nechyběl ani plavecký 
bazén s vyhřívanou vodou. Termální lázně 

byly zrekonstruovány v roce 2012, takže září 
novotou a čistotou.  Sice ještě nebyly všechny 
venkovní bazény otevřeny, ale k relaxaci 
docela stačily. Vraceli jsme se domů unaveni, 
ale spokojeni. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu 

Jelikož máme defi nitivně prodané 
všechny byty na ulici Generála Peřiny, 
provádíme v těchto měsících registrace 
zájemců o další byty ve výstavbě, kterou 
momentálně plánujeme a připravujeme. 
Nemohu sice zatím říct, kdy dojde 
k realizaci, jistě však mohu potvrdit již 
nyní obrovský zájem. Ten je dán mimo 
jiné také dobrými podmínkami na trhu 
hypotečních úvěrů a dále očekávaným 

zdražením nemovitostí v příštích letech. 
Neváhejte proto a registrujte se nezávazně 
na známých kontaktech uvedených níže 
a zajistěte si tím nejlepší podmínky při 
budoucím výběru bytu.

Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

Mail: petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz

REGISTRACE ZÁJEMCŮ O NOVÉ BYTY V HUSTOPEČÍCH
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Více než tisíc cyklistů odstartovalo v sobotu 
2. května 2015 z Dukelského náměstí. 
Hustopeče se letos poprvé zapojily do 
největšího seriálu závodů horských kol 
v České republice, do 16. ročníku Kola pro 
život. Závod zaštiťovala společnost Agrotec. 

Cyklisty tak na trať vyprovodil její generální 
ředitel Martin Rada, starostka města Hana 
Potměšilová i olympijský vítěz ze stíhacího 
závodu jednotlivců z Tokia 1964 Jiří Daler. 

Na start se v Hustopečích postavilo celkem 
950 dospělých bikerů. Vybírat mohli ze tří tras 
od sedmnácti až po dvaapadesát kilometrů. 
Trať závodu vedla přes Hustopečsko 
a Kloboucko, směrem na Kurdějov, Boleradice 
a Diváky. 

„Volba byla jasná – jižní Morava je 
neskutečně cyklisticky populární oblast. 
V posledních letech je tu obrovský boom 
všeho, co souvisí s cyklistikou a vínem. Chtěli 
jsme být u toho,“ objasnil výkonný ředitel 
závodu Jiří Adam, proč do projektu Kolo pro 

život zapojili právě Hustopeče. 
Mnozí závodníci byli překvapení, že jižní 

Morava a tratě mezi vinohrady nejsou 
jen samá rovina. Trasy v okolí Hustopečí 
hodnotili jako ty náročnější. „Mám zvolenou 
kratší, třicetikilometrovou trasu, a budu se 
snažit, abych ji vůbec dojela,“ smála se Petra 
Ivičičová z Mikulova. „Trasa se mi zdá hodně 
těžká, samý kopec a hlavně to počasí, bude 

tam asi bahno,“ obával se Zdeněk Víšek 
z Prahy deštivého počasí. 

Nakonec trať nejrychleji zdolal Pavel 
Boudný z týmu České spořitelny, z žen 
pak jako první cílovou pásku proťala Anna 
Šmídová z týmu Nilfi sk Alto pro cycling. 

Kromě dospělých však mohly závodit i děti 
všech věkových kategorií. Na kopcovité louce 
na kraji města se utkali o medaile závodníci 
na odrážedlech i třináctiletí zkušení cyklisté. 
Celkem se zúčastnily asi dvě stovky dětí. 

„Pravá podstata projektu Kolo pro život 
není ani tak úplně charitativní, ale je to spíš 
o životním stylu, o náplni života, o sportování. 
To je důvod, proč závody pořádáme,“ objasnil 
Jiří Adam. 

Kolo pro život letos zaštiťuje celkem šestnáct 
závodů. V Hustopečích se odjel druhý z nich. 
Další závod se pojede například v Úpici 
u Trutnova. Absolutní vítěz letošního ročníku 
Kola pro život bude znám asi v polovině října. 

-jal-

SPORT

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Znáte známé pořekadlo: „Co si nezařídíš, 
to nemáš?“ Tak přesně před takovým 
problémem stál výbor Klubu historie 
a vlastivědy v dubnu 2015. Na 13. květen 
připadala plánovaná přednáška k letošnímu 
kulatému husovskému výročí. Jenže jako 
z udělání byl námi vybraný lektor ThDr. 
Martin Chadima z Prahy jako „na roztrhání“, 
a měl pro nás volný termín až v říjnu.

   Naštěstí máme v našem klubu dost 
šikovných a vzdělaných lidí, mezi něž patří 
bezesporu i pan Miroslav Marek z Velkých 

Pavlovic. Vyměnili jsme termíny obou akcí 
a na květen tedy zařadili besedu z cest 
našeho člena po dalekém světě. Pan Marek 
je člověk mnoha zájmů. Sbírá pohlednice 
a fotografi e krojů, různých měst a má sbírky 
dalších zajímavostí. Nejvíc mu však učarovaly 
kaktusy, a proto se vydává až do Jižní 
Ameriky za jejich krásou. Tamní státy navštívil 
už vícekrát, a proto nám mohl zasvěceně 
přiblížit fl óru, faunu, krajinu i architekturu 
Bolívie a Mexika. Vše měl barevně nafocené 
a promítané snímky doprovázel svým 

komentářem. Dotazy jen pršely, hlavně nás 
zajímal způsob života, stravování, školství, 
zdravotnictví těchto exotických zemí, i sami 
obyvatelé.

    M. Marek nešetřil pěknými zážitky ze svého 
putování, na jeho záběrech a videích nás 
okouzlily hlavně staré památky a pyramidy. 
Mexiko a Bolívie jsou jeho životní láskou 
a není divu, že se tam chce za čas opět podívat. 
Přejeme mu šťastné návraty ze všech cest, na 
které se tento čilý sedmdesátník vydá. 

Iva Štěpánková, kronikářka klubu 

Co si nezařídíš, to nemáš

TANEC

Kolo pro život. Z náměstí startovala tisícovka cyklistů
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 Závodu v Hustopečích se zúčastnilo asi tisíc 
cyklistů.

Sál zaplněný více než stovkou dětí, tóny 
taneční hudby a hlavně skvělými tanečními 
výkony. Ve společenském domě se ve čtvrtek 
7. května 2015 konal již devatenáctý ročník 
přehlídky Krok-sun-krok. Tradičně ji pořádali 
pracovníci Centra volného času Pavučina. 

„Je to nesoutěžní taneční přehlídka. Děti 
tady vystoupí ne proto, aby závodily, aby 
se mezi sebou potýkaly v nějakém klání, 
ale proto, aby všem tady ukázaly, co umí 
a co se dá v tanci všechno dokázat a naučit,“ 
vysvětlila princip akce Ingrid Florusová z CVČ 
Pavučina. 

Zájem o taneční přehlídku je i téměř po 
dvaceti letech pořád velký. Předvést své 
umění do Hustopečí přijelo na sto dvacet 
tanečníků. K vidění byl street dance, country, 

moderní i scénický tanec. Zúčastnily se 
šestileté i téměř dospělé děti.

„Přijelo osm tanečních formací. Většinou 
Hustopečáci ze základní umělecké školy 
nebo z Pavučiny, ale i děti z Velkých Němčic 
nebo z Mikulova,“ vypočítala Florusová. 

Krok-sun-krok je sice přehlídkou nesoutěžní, 
přesto však dva čestní hosté vybrali podle 
svého názoru ty nejlepší. „Nemáme porotu, 
ale hosty. Letos to je učitelka tance Libuše 
Plná a místostarosta Bořivoj Švásta. Vyberou 
skupinu, která se jim nejvíce líbila. Ta pak 
získá dort,“ informovala Florusová. 

„Za ty roky se toho strašně moc změnilo. 
Co já pamatuji začátky Krok-sun-kroku, tak 
ty byly úplně jednoduché a primitivní. Dnes 
vidím obrovský technický taneční pokrok, 

angažovanost a určitou profesionalitu dětí. 
Techniky i výkony jdou strašně nahoru,“ 
srovnala přehlídku před dvaceti lety a dnes 
Libuše Plná, která se profesionálně věnovala 
tanci asi pětačtyřicet let.

Nakonec Libuše Plná a Bořivoj Švásta 
zvolili mezi desítkami vystoupeními jako 
nejlepší skupinu s názvem „JFN“ neboli 
„Já fakt nevím“ ze Základní umělecké školy 
Hustopeče. Tanečnice je zaujaly choreografi í 
s kbelíky a košťaty v převleku za uklízečky. 

Líbili se i junioři z velkoněmčické skupiny 
Move Around a jako třetí ocenili street dance 
od tanečníků z kroužku Marty Zemanové, 
který funguje pod Centrem volného času 
Pavučina. 

-jal- 

Krok-sun-krok. Tančil se street dance i country

CYKLISTIKA
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Ve fotbalovém klubu FC Hustopeče se 
naplno rozjela jarní část soutěží, do kterých 
se zapojily již všechny věkové kategorie.

Muži 
Mužstvo mužů ještě nenašlo svoji pravou 

tvář a podává velmi nevyrovnané výkony, 
důkazem toho jsou dva poslední domácí 
zápasy, kdy muži prohráli s posledním celkem 
tabulky a následně porazili první Nikolčice. 
Doufáme, že s koncem sezóny bude forma 
stoupat a mužstvo bude předvádět líbivý 
fotbal s proměňováním šancí, které jsou 
největší slabinou A mužstva.
Vrbice – Hustopeče 0:4
(branky 2x Konečný, Holík a vlastní)
Hustopeče – Zaječí 1:4 
(branka Vejvančický Marek)
Kostice – Hustopeče 3:1 
(branka Daniel Roman)
Hustopeče – Nikolčice 2:1 
(branky Daniel a Doušek)

Další program: sobota 13. 6. domácí zápas
 s Moravskou Novou Vsí ve 14.15 hodin.

Dorost 
Družstvo dorostu se již dostalo na první 

místo v okresním přeboru, a když úspěšně 
zvládne závěr soutěže, stane se okresním 
přeborníkem.
Hustopeče – Pouzdřany 8:2
(branky 3x Pohanka, Mach, Himer, Vodák, 

Strouhal, Hoff mann)
Kobylí/Vrbice – Hp 0:9 
(branky 5x Himer, 3x Mach, Ryšavý)
Hustopeče – Rakvice 9:0 
(branky 4x Mach, 2x Kuja, Himer, Pohanka, 
Strouhal)

Další program: neděle 14. 6. 
zápas v Lednici o 1. místo v 14.15 hodin.

Starší žáci 
Družstvo starších žáků nadále bojuje

 o záchranu v krajské soutěži.
Hustopeče – Vojkovice 0:0
Rosice – Hustopeče 5:0 
Hustopeče – Slatina 2:0 
(branky Malenda, Spusta)

Mladší žáci 
Družstvo mladších žáků vede suverénně 

tabulku krajské soutěže, kde i v jarních 
úvodních kolech předvádí výborné výkony.
Mor.Slavia Brno – Hustopeče 0:6
 (branky 3x Bulíček, Boček, Hovězák, Sáček)
Hustopeče – Vojkovice 2:3 
(branky 2x Spusta)
Rosice – Hustopeče 1:3 (branky 3x Spusta)
Hustopeče – Slatina 2:0 
(branky 4x Spusta, Saček)

Další program (starší i mladší žáci):
 sobota 13. 6. domácí zápas s Ivančicemi, 

starší žáci v 9.00 hodin a mladší 10.45 hodin.

Starší a mladší přípravka 
Družstvům přípravek se daří, 

jsou na čelních pozicích svých 
soutěží a již se probojovala na fi nálový 
turnaj okresního přeboru.

Starší přípravka:
Ivaň - Hustopeče 5:5 
Hp – Mikulov 7:8 
Pohořelice – Hp 2:12 
Hp – Přibice 14:4

Mladší žáci rezerva
V týmu rezervy mladších žáků nastupují 

ve velké míře kluci ze starší přípravky 
a připravují se na přesun právě do této 
věkové kategorie, i přesto že jsou v porovnání 
s ostatními mužstvy nejmladší a nejmenší 
podávají výborné výkony.
Brumovice – Hustopeče 0:6
 (branky 3x Štůla, Buček, Fiala, Bulíček)
Hustopeče – Vrbice 7:2
 (branky 5x Spusta, 2x Kovařík) 
Lednice – Hustopeče 6:7
 (branky 5x Spusta, 2x Hovězák)
Hustopeče – Kobylí 4:0 
(branky 2x Kern, Klimeš, Šopf) 

Martin Klimeš
trenér

Výsledky hustopečských fotbalistů. Dorost i mladší žáci bodují
FOTBAL

Mladší přípravka: 
Ivaň - Hustopeče 7:7
Hp – Mikulov 10:6
Pohořelice – Hp 0:2
Hp – Přibice 14:2

Sportovní zařízení města Hustopeče 
oznamuje:

•  Všem příznivcům saunování, že od 1.7.2015 
bude sauna provozována SPOZAMem.
V období měsíců července a srpna proběhne 
částečná rekonstrukce prohřívárny 
a vnitřních prostor a od 1. 9. zahájíme novou 
sezónu. O nabídce služeb Vás budeme včas 
informovat.

• Letní koupaliště bude otevřeno dle 
klimatických podmínek v měsíci červnu a dne 
14. 6. 2015 – neděle od 14.00 hodin bude 
ofi ciálně zahájena letní sezóna koupaliště 
s bohatým programem pro děti (kejklíř PUPA, 
malování na obličej, skákací hrad, skákací 
boty, jízda na ponících, dětská diskotéka, 
vystoupení Aquabel Tesly Brno, děti vstup  
a zmrzlinu zdarma. Dospělí vstupné 50,-).

•  SPOZAM pro letní sezónu 2015 připravil 
pro své návštěvníky novou SUPER 
PERMANENTKU na období:

červen – srpen v ceně pro dospělé 2100,- 
(tzn. průměrné denní vstupné 23,-/den)
červen – srpen v ceně pro děti 1400,- 
(tzn. průměrné denní vstupné 15,-/den)
červenec – srpen v ceně pro dospělé 1540,- 
(průměrné denní vstupné 25,-/den)
červenec – srpen v ceně pro děti 1050,- 
(průměrné denní vstupné 17,-/den)

Stávající permanentky a ceny vstupného 
zůstávají zachovány beze změny.

V letošní sezóně nebude krytý bazén 
uzavřen v průběhu letních měsíců, ale 
v případě dlouhodobého špatného počasí 
nebo při náhlé změně počasí bude sloužit 
návštěvníkům.

Permanentka je na JMÉNO, je 
NEPŘENOSNÁ a má NEOMEZENÝ denní vstup 
tzn., že majitel permanentky může navštívit 
letní koupaliště (v případě nepřízně počasí 
krytý bazén) několikrát za den. Permanentka 
je v prodeji od 1.5.2015 do 30.6.2015 a platí 
pouze v uvedené měsíce.

• Sportovní zařízení města Hustopeče 
upozorňuje návštěvníky krytého bazénu, že 
ranní plavání pro veřejnost je prodlouženo 
do 8.30 hodin.

• Sportovní zařízení města Hustopeče 
nabízí v areálu letního koupaliště 
a krytého bazénu plochy k umístění 
reklamy na období léta nebo celoroční. 
Více informací na tel. čísle 702 204 600 
p. Proschek.

PODĚKOVÁNÍ:
Rád bych touto cestou poděkoval vedení, 

kantorům a žákům Základní a praktické školy 
v Hustopečích za každoroční pomoc při jarní 
údržbě celého areálu sportovního zařízení.
Vaší pomoci si vážím a upřímně Vám za ni 

děkuji.

Proschek Aleš
ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

Novinky ve Sportovním zařízení města Hustopeče
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Okresní přebor v atletice opět ukázal, že 
hustopečští atleti patří mezi nejlepší na 
okrese. V žákovských a dorosteneckých 
kategoriích jsme získali celkem 29 medailí 
z toho hned devět zlatých.

V dorosteneckých kategoriích se tradičně 
nejvíce dařilo Josefíně Komínkové, která 
získala tři zlaté medaile v běhu na 800 m, 
výšce a oštěpu. K tomu přidala ještě bronz 
v kouli. Barbora Vrzalová získala dvě zlaté (60 
m a 300 m), stříbro v kouli a bronz v oštěpu. 
Třetím medailistou byl Dominik Káňa, který 
byl třikrát stříbrný v běhu na 60 m, 300 m 
a oštěpu.

Ve velmi nabité konkurenci žákovských 
kategorií byla nejúspěšnější hustopečskou 
závodnicí Natálie Vedralová, která vybojovala 
dva tituly okresního přeborníka ml. žákyň ve 
výšce a 60 m př. Kompletní sbírku medailí 
měla mezi st. žákyněmi Daniela Strouhalová, 

když získala zlato v běhu na 300 m, stříbro ve 
výšce a bronz na 60 m. Čtvrté žákovské zlato 
pak vybojovala Kristina Špačková v běhu na 
300 m ml. žákyň. 

Dařilo se koulařům: Matěj Krčka i Agáta 
Šamalíková získali ve svých kategoriích 
stříbrné medaile. Po dvou medailích získali 
i Veronika Hönigová (stříbro na 300 m a 
v oštěpu) a Přemysl Filípek (stříbro dálka, 
bronz 300 m). Ze stříbrných medailí se ještě 
radovali Lucie Gabrielová (800 m), Michal 
Machala (300 m) a Gabriela Svobodová (300 
m), z bronzových pak Leona Zemčíková 
(800 m), Nikol Dunajová (dálka) a Denisa 
Stehlíková (60 m př.). 

„Jako velmi pozitivní je fakt, že v žákovských 
kategoriích se nám na medaile dostalo tolik 
našich závodníků, že medaile nezískává jen 
hrstka talentovaných. Téměř každý z dvaceti 
osmi startujících získal alespoň jedno fi nálové 

umístění. Navíc několik dalších zůstalo jen 
kousek od medaile, třeba Lukáš Topolčanský 
by se mohl nazvat smolařem roku. Startoval 
ve třech disciplínách a vždy skončil čtvrtý,“ 
hodnotí okresní přebory trenér žáků Zbyněk 
Háder.                                                                       –had-

BADMINTON

Okresní přebor plný medailí

Na závodech v Uherském Hradišti fandil 
našim atletkám i olympijský vítěz a mistr 
světa v desetiboji Roman Šebrle. 
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ATLETIKA

Na třineckém atletickém stadionu se opět 
po roce konalo Mistrovství Moravy a Slezska 
ve víceboji ml. žáků. Letos naše mladé 
atletky nejely s ambicemi na nejvyšší příčky, 
ale spíše sbírat zkušenosti pro příští rok. 
Až do poslední disciplíny bojovala Denisa 
Stehlíková o umístění v první desítce, ale 
závěrečná disciplína běh na 800 m je její 
velkou slabinou a po průměrném výkonu se 
bohužel propadla o deset příček na konečné 
21. místo. Poslední disciplína naopak 
svědčila dvojici nejmladších účastnic Kristině 
Špačkové a Martině Galburové, které si 

polepšily na konečné 17. respektive 20. místo. 
„Škoda, že se mistrovství nemohla zúčastnit 
naše nejlepší vícebojařka Vedralová, která 
při své letošní formě mohla pomýšlet 
na první desítku,“ hodnotil závod trenér 
Zbyněk Háder. „Povzbuzujícím faktem je, že 
si všechna děvčata udělala nějaký osobní 
rekord. Výkony Špačkové a Galburové jsou 
navíc nadějí pro příští rok, kdy bychom opět 
mohli pomýšlet i na postup na Mistrovství 
ČR.“

 –had-

Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji

Už potřetí spolupořádá oddíl SK Atletika 
Hustopeče běžecký závod Májový běh 
Věstonicemi. Letošní ročník ukázal, že 
pravidelný trénink našich atletů vede ke 
zlepšeným výkonům. Z deseti hlavních 
kategorií od minipřípravky až po starší žáky 
ovládli naši běžci hned osm. Celkem získali 
devatenáct medailí. Zlato vybojovali: Tereza 
Petrásková, Štěpán Paulík, Kristina Špačková, 

Petr Kuchař, Daniela Strouhalová, Romana 
Maděřičová, Eliška Rajchlová a Jan Tančinec. 
Stříbro pak Vendula Zemčíková, Adam Jekl, 
Martina Galburová, Veronika Hönigová, 
Vojtěch Prokeš a Gabriela Svobodová. Na 
bronzový stupínek vystoupili Jan Dohnal, 
Marie Bohdálková, Nikola Klusáková, Matěj 
Hycl a Denisa Stehlíková.                               -had-

Májový běh v režii hustopečských atletů

Obhajoba loňského prvenství čeká na 
mladé hustopečské atlety v letošním ročníku 
Zajícové ligy, který začal v květnu Jarním 
krosem v Přísnoticích. V roce 2015 bude mít 
tato soutěž nový bodovací systém a bude 
těžší obhájit naše loňské pozice. I letos čeká 
na všech šest zúčastněných družstev šestice 
závodů pro dvě kategorie přípravek, mladší 
a poprvé i starší žáky. V prvním závodě se 
z našich závodníků radovali ze zlata Stanislav 
Vrba (minipřípravka I.) a Vojtěch Prokeš (ml. 
žáci), stříbro pak vybojoval Jan Tančinec 
(minipřípravka II.) a Kristina Špačková (ml. 
žákyně). V celkovém pořadí družstev nám 
po prvním závodě patří čtvrté místo. „Kvůli 
kolizi závodů jsme do Přísnotic nemohli 
jet v plné sestavě a tomu taky odpovídá 
výsledek družstva,“ vysvětluje až čtvrté místo 
v závodě trenérka Michaela Houdková. „Naše 
hlavní síla je ale vždy v závodech na dráze, 
takže věřím, že v dalších kolech v Ivančicích 
a Břeclavi budeme opět v čele soutěže. Navíc 
závod v Břeclavi pořádáme my a tak budeme 
mít výhodu domácího prostředí. A to vždy 
pomůže.“                                                                –had- 

Zajícova liga

Badmintonová sezóna 2014/2015 se chýlí 
ke svému závěru. Ta letošní byla pro obě 
hustopečské naděje opravdu úspěšná. Účast 
na Mistrovství ČR jednotlivců kategorie U13 
patří jistě k těm největším.

Martina Ševčíková objela mnoho turnajů 
a zamířila i za hranice, kde porovnala své 
výkony s polskými hráči. V drtivé většině 
si z turnajů přivezla medaile, a když to 
nevyšlo, tak to bylo těsné umístění pod 
bednou. Startovala na oblastních turnajích 

GP kategorie U13, kde své starší soupeřky 
pěkně potrápila. Za své výkony se jí dostalo i 
ocenění, kdy uspěla v anketě Sportovec roku 
2014 okresu Břeclav a zařadila se do první 
desítky kategorie Talent. 

Barbora Korábová se pravidelně účastnila 
oblastních turnajů GP,  na kterých si 
svými výhrami zajistila účast i na dvou 
republikových turnajích GP. Upevnila si pozici 
druhé hráčky Jihomoravského kraje a byla 
nominována na turnaj regionálních výběrů 

U13 v Českém Krumlově.
Posledním úspěchem hustopečských 

hráček je Májový turnaj v Podolí odkud si 
Martina odváží bronz z dvouhry a stříbro 
z čtyřhry, Barbora obě disciplíny vyhrála.

Obě hráčky raketu neodloží ani o letních 
prázdninách, kdy plánují individuální 
přípravu. Bára se chce zaměřit na fyzičku, 
Marťa zase vyzkouší trénování v Praze pod 
vedením profesionálního trenéra. 

Oddíl badmintonu

Ševčíková i Korábová mají za sebou úspěšnou sezónu
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V neděli 3. května 2015 se opět po roce 
konal v Hustopečích Okresní přebor 
v bleskovém šachu. Mezi 14 účastníky se 
nejlépe dařilo domácím hráčům Šachového 
klubu Hustopeče.

Okresním přeborníkem se stal, jak je již 
ostatně tradicí, neomylný Ivan Markovič 
s 12,5 bodu ze 13 partií, na dalších místech 
se umístili čtyři z jeho klubových kolegů 
v pořadí druhý Luboš Kuchynka (11 bodů), 
třetí Vlastimil Urban (10), čtvrtý Stanislav 
Jurák (9,5) a pátý Ctirad Šedý (9). Teprve na 

dalších místech se umístili hráči z dalších 
dvou okresních klubů, Tatranu Poštorná 
a Slavoje Velké Pavlovice. 

Nejlepší ze tří přítomných žáků byl na 
jedenáctém místě se třemi body Martin 
Vaculík. Tento ještě ne jedenáctiletý šachista 
dává svými výkony za pravdu trenérovi naší 
mládeže Luboši Kuchynkovi, který v jeho 
talentu i pracovitosti vidí novou naději pro 
hustopečský šach.

 Jiří Lukáš Tesař

Naši hráči ovládli Okresní přebor v bleskovém šachu
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Vítěz partie a turnaje Ivan Markovič se 
svým soupeřem Lubošem Kuchynkou.

 BOJOVÉ UMĚNÍ

První kolo poháru se odehrálo na domácí 
půdě

V neděli 3. března 2015 se konalo 1. 
kolo národního poháru karate Goju ryu 
v Hustopečích. V naší sportovní hale se 
neztratili ani naši závodníci, kteří vybojovali 
celkem devět medailových pozic.

Svou premiéru na závodech měl náš 
benjamínek Tomáš Hruška, který si nevedl 
vůbec špatně a pro náš oddíl vybojoval 2. 
místo v kategorii základních technik (kihon). 
Další druhé místo vybojoval David Sůkal 
v kata junioři a Jakub Záboj v kumite muži 
+75 kg. Ostatní dosáhli na bronzové stupně. 
Celkově dopadlo 1. kolo pro náš oddíl 
dobře jak organizací soutěže, tak i výsledky 
závodníků.

Výsledky hustopečských závodníků,
 1. kolo národního poháru

Tomáš Hruška  2. místo techniky kihon ido
David Sůkal  2. místo kata junioři
Viktor Grůza  3. místo kumite dorostenci +45kg
Jan Schubert  
 3. místo kumite dorostenci +45kg
Tomáš Pich 
 3. místo kumite senoři -75kg, +75kg a BRH
Jakub Záboj  2. místo kumite senoři +75kg
 3. místo kumite BRH

Na druhé kolo jsme vyjeli do Bruntálu
V sobotu 11. dubna 2015 jsme poté cestovali 

na 2. kolo národního poháru do Bruntálu. 
Tam se nám podařilo získat jedenáct medailí 
z toho dvě zlaté. V kata žáci vybojoval Vojta 
Sůkal stříbrnou medaili. Jeho bratr David 
startoval hned ve dvou kategoriích a to 
v kata junioři a senioři, kde získal dvě 
bronzové medaile.

Potom už následovaly zápasy kumite, kde 
se hustopečskému oddílu podařilo vybojovat 
i zlato. V dorostu začal medailové žně Tomáš 
Janeček, který skončil na 3. místě. Eliška 
Škrancová nestačila pouze na soupeřku ve 
fi nále a skončila druhá. Viktor Grůza a Jan 
Schubert v kategorii dorostenců +45 kg 
nenašli žádného soupeře a probojovali se až 
do fi nále, kde nastoupili proti sobě. V tomto 
fi nále zvítězil Viktor a získal první místo.

Junioři se také neztratili, Vojtěch Schubert 

v kategorii -65 kg skončil druhý a Natálka 
Ševčíkova juniorky BRH získala třetí místo. 
Nakonec nastoupili naši senioři, Pavel Urban 
ve váhové kategorii -75 kg nestačil pouze na 
Ondřeje Kříže z Rosic a skončil druhý. Jakub 
Záboj nastoupil ve váze +75 kg a nenašel 
soupeře a získal zlato. Naši závodníci si díky 
dobré formě zajistili účast na MČR.

Výsledky hustopečských závodníků,
 2. kolo národního poháru

Vojtěch Sůkal 
kata žáci 2. místo

David Sůkal 
kata junioři 3. místo a senoři 3. místo

Tomáš Janeček 
kumite dorostenci -45kg 3. místo

Viktor Grůza 
kumite dorostenci +45kg 1. místo

Jan Schubert 
kumite dorostenci +45kg 2. místo

Eliška Škrancová 
kumite dorostenky BRH 2. místo

Natalie Ševčíková
kumite juniorky BRH 3. místo

Vojtěch Schubert
kumite junioři -65kg 2. místo

Pavel Urban  kumite senoři -75kg 2. místo
Jakub Záboj  kumite senioři +75kg 1. místo

 Bronislav Puzrla,
trenér oddílu LFC Karate Hustopeče

Hustopečští karatisté sbírají medaile v národním poháru

Asia Budo Center připravil na letní 
měsíce, již druhý kurz sebeobrany pro ženy 
v Hustopečích. 

Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí 
se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi 
ve způsobení možných tělesných zranění či 
jiných závažných škod. 

Máte zájem se naučit něco nového pro 

sebe? Můžete začít s výukou právě v tomto 
kurzu. Cvičení je vhodné pro všechny dívky 
od 16 let věku.

Cvičí se v příjemném prostředí tělocvičny 
ZŠ Komenského 163/2 v Hustopečích. 
Vstup do tělocvičny školy je ze školního dvora 
na ulici Dvořákova.

Speciální kurz pro dívky a ženy, bude 
probíhat vždy v úterý od 18.00 do 20.00.

14. 07. 2015 - první cvičení je ZDARMA!
21. 07., 28. 07. , 04. 08., 11. 08. a 18. 08.

Na konci celého bloku obdrží každá adeptka 
certifi kát o absolvování kurzu.

Další informace: www.asiabudocenter.eu 
nebo na tel.: 721 328 832.

Antonín Grůza
Asia Budo Center

Hustopečští karatisté na závodech 
v Bruntálu. 
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V červenci startuje již druhý kurz sebeobrany pro ženy
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany

 o součinnost při pátrání:

•Neznámý pachatel v době od 12.00 
hodin dne 1.11.2014 do 13.30 hodin dne 
22.1.2015 v Hustopečích ve Školní ulici 
č.p. 13 vnikl nezjištěným způsobem bez 
poškození uzamčených vstupních dveří  do 
bytového domu a následně bez poškození 
do prostoru uzamčené kolárny, kde odcizil 
trekové jízdní kolo značky Author Dexter, 
čímž způsobil škodu pan Františku Sůkalovi 
ve výši 6 000,- Kč. 

•Neznámý pachatel v době od 15.45 
hodin do 16.25 hodin dne 10.4.2015 
v Hustopečích v Brněnské ulici na 
parkovišti před městským koupalištěm u 
zaparkovaného auta Škoda Octavia šedé 
barvy nezjištěným předmětem rozbil na 
pravých předních dveřích spolujezdce 
stahovací okénko, poté vniknul do vozidla, 
ze kterého z místa na podlaze vpředu před 
místem spolujezdce odcizil odloženou 
dámskou kabelku v hodnotě 400,- Kč, čímž 
poškozené způsobil škodu odcizením ve výši 
400,- Kč a škodu poškozením 1 000,- Kč. 

•Neznámý pachatel v době od 20.00 hodin 
dne 19.4.2015 do 10.30 hodin dne 20.4.2015 
v Hustopečích, Masarykovo náměstí, na 
parkovací ploše u bytového domu č. 12 
nezjištěným předmětem poškodil pravou 
stranu osobního automobilu zn. Volvo 
XC 90, barvy černé metalízy a pravý zadní 
světlomet, čímž způsobil Petru Masaříkovi 
škodu v předběžné výši 25 000,- Kč. 

•Neznámý pachatel dne 23.4.2015 v době 
od 21.00 do 21.55 hodin v Hustopečích 
v Herbenově ulici na parkovišti před 
restaurací Don Pedros nezjištěným 
způsobem rozbil okno zadních pravých dveří 
vozidla Škoda Octavia v hodnotě 3 000,- Kč 
a dále z tohoto vozidla odcizil notebook zn. 
HP v hodnotě 6 00,- Kč, finanční hotovost 
ve výši 60 400,- Kč a dva igelitové pytle 
plné účetních dokladů, čímž způsobil 
škodu Jiřímu Kokešovi ve výši 61 000,- Kč a 
společnosti Ankipa škodu ve výši 3 000,- Kč.

•Neznámý pachatel v době od 8.00 
hodin dne 25.4.2015 do 15.30 hodin dne 
27.4.2015 v katastrálním území obce 
Starovice v trati zvané Podhoří odcizili volně 

odstavený dvounápravový přívěsný vozík 
zn. Paragan GAPA GA-3, bez RZ, kdy na ložné 
ploše bylo uloženo 16 ks pivních setů (lavice 
a stoly), čímž společnosti Rustikal, se sídlem 
Hustopeče, způsobil škodu odcizením.  

•Neznámý pachatel v době od 14.00 hodin 
do 18.00 hodin dne 2.5.2015 v Hustopečích 
v Brněnské ulici z uzamčeného nosiče kol 
umístěného na střeše auta zn. Volvo V50 
zaparkovaného před budovou STK Agrotec 
násilím vytrhl horské jízdní kolo zn. Focus 
Raven 29R výr.č. 614013253, čímž Jaroslavu 
Hýblovi způsobil škodu poškozením nosiče 
ve výši 2 000,- Kč a škodu odcizením kola ve 
výši 35 000,- Kč.

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

Za projevenou vstřícnost děkujeme.   

Šachová sezóna 2014-15 byla ukončena 
posledními zápasy v soutěžích družstev 
i jednotlivců, dospělých i mládeže.

Přestože šachisty nyní čekají různé 
individuální letní turnaje, sezóna ofi ciálních 
soutěží je u konce. Nyní se budeme zabývat 
nejen výsledky dospělých hráčů, ale po 
mnoha letech můžeme také hodnotit, jak se 
vedlo naší mládeži.

První tým dospělých šachistů, tedy 
Šachový klub HPM TEC Hustopeče „A“ letos 
po šesti letech opouští 2. ligu Šachového 
svazu ČR. Zatímco v předchozích letech 
naše áčko bojovalo o postup do 1. ligy, 
letos byla jediným cílem záchrana ve 2. 
lize. Naše družstvo nebylo tak úplně bez 
šancí, i když bylo výrazně hráčsky oslabeno 
odchodem ligových slovenských hráčů 
velmistra Jána Plachetky z Trnavy a mistra 
FIDE Jozefa Federiče z Modry. Bohužel to 
nebylo jediné oslabení, protože činnost 
ukončily dvě z brněnských posil, a když 
k tomu připočteme velmi časté absence 
hustopečské jedničky Lukáše Kuchynky, 
plnícího hráčské povinnosti v extraligové 
Litovli nebo v německém Magdeburgu, bylo 
jasné, že 2. liga může být nad síly zbývajících 
hráčů. A to se skutečně potvrdilo. Podařilo 
se nám sice porazit silný Zlín a remizovat 
s ještě silnější Kroměříží a Dalešicemi, ale to 
bylo všechno. K záchraně jsme potřebovali 
vyhrát nejméně ještě dva další zápasy, což 
se nepodařilo. Co se individuálních výsledků 
týče, nejlépe se dařilo Daliboru Mlénskému 

na 8. šachovnici, který uhrál šest bodů z devíti 
partií. Za pozornost ještě stojí výsledky Ivana 
Markoviče na 2. šachovnici (5/11) a Vlastimila 
Urbana na 6. šachovnici (5/11).

V nové soutěži, Krajském přeboru I. třídy, 
bude náš tým patřit mezi favority. Posily 
pro novou sezónu jsme hledali a našli mezi 
bývalými hustopečskými hráči - odchovanci. 
Naše řady posílí hustopečští rodáci Milan 
Markovič a Pavel Balšínek. Jediným cílem 
tedy bude opětný návrat do 2. ligy.

Náš „B“ tým jednoznačně dominoval 
v Okresním přeboru I. třídy. Posílen o několik 
hráčů ze sestavy ligového áčka vyhrál všech 
svých deset utkání, sedm v základní části 
a tři ve fi nálové čtyřce. Individuálně 
dominoval Dalibor Mlénský na 1. šachovnici 
se 100% ziskem 10 bodů z 10 partií, vysokého 
zisku dosáhli i Vlastimil Urban, 2. šachovnice 
(7/8), Ctirad Šedý, 3. šachovnice (7,5/9) 
a Karel Kočí, 4. šachovnice (7/10). ŠK HPM 
TEC Hustopeče „B“ postupuje do Krajského 
přeboru II. třídy.

Zvláštní místo mají od letoška v našem 
klubu mladí šachisté. Po většinu školního 
roku docházelo do Šachového kroužku 
při Domu dětí Pavučina 12 dětí (1 dívka 
a 11 chlapců), převážně ve věku od 7 do 11 
let. Polovina z nich pochází z Hustopečí, 
druhá polovina z okolních obcí. Všichni jsou 
registrováni v hustopečském Šachovém 
klubu a tak se mohou od samého počátku 

šachové kariéry účastnit ofi ciálních soutěží. 
Naše děti se v této sezóně zúčastnily pěti 
turnajů krajské série mládeže, společně 
jsme cestovali do Břeclavi, Vyškova, Brna, 
Rajhradu a Ratíškovic. Dvě naše družstva 
se účastnila také Krajského přeboru 
šestičlenných družstev žáků v Zastávce 
u Brna. Přestože všichni naši mládežníci byli 
na počátku pouhými začátečníky, po půl roce 
pravidelného tréninku v kroužku a hraní na 
turnajích rozhodně už začátečníky nejsou. 
V letošní sezóně se nejlépe dařilo Jakubovi 
Kleinovi, který je ale jediným starším hráčem 
(letos má 16 let) a tak byla jeho první sezóna 
v žákovských soutěžích současně i poslední. 
Nejlepším z mladších hráčů byl Martin 
Vaculík. Přestože nastoupil do kroužku až 
v únoru, všechno dohnal a na posledních 
dvou turnajích překročil padesátiprocentní 
zisk. Vyrovnaných výkonů po celou sezónu 
dosahoval Šimon Šebesta a za zmínku stojí 
i solidní bodové zisky Tomáše Gratcla. Ostatní 
hráči mne v žádném případě nezklamali, byť 
se na turnajích zatím výrazněji neprosadili. 
Důležité však je, že je šachy zaujaly a že se 
šachem baví. Pokud vytrvají, výsledky se 
časem dostaví. Vzhledem k nízkému věku 
našich dětí je to velmi pravděpodobné.

Do nové sezóny tedy hledí naši dospělí 
i mladí šachisté s nadějemi. A ti starší také 
s dobrým pocitem, že se v Hustopečích rodí 
nová šachová generace.               Luboš Kuchynka

předseda Šachového klubu
HPM TEC Hustopeče

Ohlédnutí za šachovou sezónou
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Pastviny Kurdějov
nabízí letní tábory:

Více info najdete na

www.pastviny-kurdejov.cz

Kateřina Lempartová, Telefon: 776 219 319

Příměstské Hatátitlá

Pobytový Taneční tábor
s koňmi

27. – 31. července 2015
10. – 14. srpna 2015

2. – 8. srpna 2015

I.
II.

1.

2.

INZERCE ŘÁDKOVÁ
•  Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, topol, smrk. 
Tel: 519 345 016, 777 097 002, e-mail: info@lecco.cz

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím staré loukoťové (dřevěné) kolo. Tel.: 604 737 113
• Pronajmu byt 2+kk ve Vranovicích s balkonem, 
novostavba, slunný, 55m2, ul. Náměstíčko, blízko nádraží. 
Velmi pěkný. 
Tel.: 774 844 157. 
• Prodám malé svižné a úsporné auto (4,5l/100km) rok 
staré, denní svícení, palubní počítač...najeto 15tis. km + 
náhr. zimní gumy na orig. plech. discích + klimatizace ... 
cena 180 tis.,(pořizovací cena 230tis.) bližší  info.  na tel.: 
608 259 656 
• Prodám dětský zachovalý kočárek po jednom dítěti - 
trojkombinace, cena 2.500,- Kč.
V případě zájmu zašlu foto,email : zddemes@seznam.cz
• Mladá studentka nabízí hlídání i doučování dětí 
v Hustopečích a okolí. V případě zájmu mě prosím 
kontaktujte na tel. číslo: 606 959 231 nebo e-mailovou 
adresu hlidanihustopece@seznam.cz
• Koupím menší  rodinný dům, nebo byt  v Hustopečích. 
Prosím volejte, nebo pište sms tel. 605 982 553. 
• Prodám skútr TGB tapo 50, výborný stav, najeto 1650 
km, r.v. 20111, přidám přilbu a zadní box, málo využitý 
jako nový, stříbrno-šedá barva, TK r.v. 2017, cena dohodou, 
volejte tel.: 776 342 463
• Prodám nové, červeno-modré chlapecké i dívčí kolo na 
9 – 10 let. Přední i zadní přehazovačka. Cena 2500,- Kč, tel.: 
591 412 932
• Prodám motocykl – skůtr Honda, stříbrný, najeto 13.500 
km, výborný stav, cena dohodou. Hustopeče, tel.: 608 624 
658
• Prodám skútr – Kentoya Eagle King 125, 4T. V záruce, 
najeto necelých 2000 km, připravený na léto. Cena 22 000 
Kč. Ke skútru přidám helmu, box i zámek. 604 340 194
• Daruji za odvoz  jednolůžkovou rozkládací postel 
bez matrace, rozměr 90x200, zachovalá, světlá. Ul. 
Komenského, tel.: 723 501 982. 
• Hledám bydlení v Hustopečích a okolí,  byt i menší dům. 
Volejte, nebo pište sms Tel. 604 635 465.

INZERCE

Školská a kulturní komise m sta Hustope e,
 spolek Všehoschopných a CV  Pavu ina po ádají

TÁBORÁK
na ukončení školního roku

v pátek 26. 6. 2015 
od 16.00 v areálu Pavu iny

T šit se m žete na
- hry a sout že

- jízdu na konících
- hudební vystoupení

- táborák s opékáním špeká k
- ob erstvení
-skákací hrad

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

-in
ze
rc
e-
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Vzpomínky

Jubilanti za měsíc duben 2015
02.04.1928  Marie ROZINKOVÁ
03.04.1927  Jaroslav JERGL
06.04.1929  Ivan KANEV
13.04.1932  Marie KUNÝTOVÁ

Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Hustopeče, 18. 5. 2015

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

"Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budeš chybět do konce života."

Dne 28. června 2015 vzpomeneme 
první výročí úmrtí mojí maminky

 paní MARIE HALMOVÉ

S láskou vzpomíná dcera Miroslava
 a rodina Poláčkova

16.05.2015  Antonín Červeňan, Šakvice
  Edita Vybíralová, Šakvice
27.05.2015  Luděk Stejskal, Litvínov
  Ludmila Minaříková, Beroun
30.05.2015  Igor Staněk, Moravany
  Milana Sirotková, Brno
Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 9. 6. uplynulo 5. smutné výročí úmrtí

 paní MARIE VOZDECKÉ 
z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná manžel
 a synové s rodinami.

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

Dne 9. 6. 2015 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

pana JOSEFA RINDERA

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera.

Těžce se nám s Tebou loučilo,
těžce je bez Tebe žít.

Smrtí však láska nekončí,
navždy tě budeme v srdci mít.

Dne 21. června vzpomeneme 3. výročí úmrtí 

pana JAROMÍRA KAMENÍKA
 z Hustopečí

Stále vzpomínají manželka, dcera, syn a sestra s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jak rádi bychom Ti maminko chtěli blahopřát. 
Při vzpomínce na Tebe srdíčko se svírá, 

můžem jen kytičku na hrob dát, 
vzpomínka, však neumírá. 

Dne 28. června by se dožila naše milovaná 
maminka, babička, 

paní LUDMILA KILIÁNOVÁ 
 74. narozenin. 

V srdci mají a s láskou vzpomínají 
dcery Ludmila a Marie s rodinami 

a syn Radek. 

Dne 6. června 2015 uplynou čtyři roky,
 co nás navždy opustil

 pan JOSEF RAŠOVSKÝ z Hustopečí

Stále vzpomíná manželka, 
dcera a synové s rodinami.

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

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal
a nám jen vzpomínky,

žal a bolest v srdci zanechal.

Dne 9. června 2015 vzpomenem 5. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana VLASTIMILA ŠALÁŠKA z Hustopečích

a zároveň vzpomeneme 23. července 2015 jeho 
nedožité 80. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi děkuje
 manželka a děti s rodinami.

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

Dne 17. června vzpomeneme 6. výročí úmrtí

pana BOHUSLAVA VOZDECKÉHO

Všem, kteří vzpomenou s námi děkují 
manželka a dcery s rodinou.

Kdo měl rád,
nezapomene.

Dne 5. 6. 2015 vzpomeneme 
1.  výročí úmrtí mého přítele

pana VLASTIMILA HORÁKA z Hustopečí

Vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou.
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