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Vážení spoluobčané,

Ačkoli je měsíc únor nejkratším měsícem 
roku, událo se toho v našem městě hodně. 

Pokračovala jednání o budoucnosti městské 
nemocnice. Po několika schůzkách pracovních 
skupin v Hustopečích a v Brně byla vytvořena 
dohoda o restrukturalizaci uzavřená mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským krajem, 
která zmírní prohlubování ztrát jednotlivých 
středisek. Dopravní zdravotní služba přechází 
od 1. 3. do rukou nájemce. Chtěla bych 
vás ubezpečit, že i nadále jsou v plné míře 
zachovány všechny služby, na které jsme byli 
zvyklí. Jedinou změnou je to, že v Hustopečích 

končí operativa, která (kromě ortopedické chirurgie) byla v posledních dvou letech minimální.
 V našem městě vznikla pracovní komise, která má za cíl shromáždit podněty a různé pohledy 

na možnou podobu Dukelského náměstí a ulice Mrštíkovy. Zároveň se tato skupina zabývá 
řešením rekonstrukce ul. Pitnerova.

Představitelé města se zúčastnili dvou významných společenských akcí, které jsou úzce spojeny 
s kulturním děním u nás. Čestný občan města Hustopeče prof. Miloš Trapl, který se významně 
podílel na obou rozsáhlých monografi ích o Hustopečích, slavil osmdesáté narozeniny. Ofi ciální 
oslava probíhala v aule Filozofi cké fakulty UP v Olomouci, kam jsme přijeli hustopečskému 
rodákovi profesoru Traplovi poblahopřát a předat originální dárek – dort se znakem města. 
Společně s místostarostou jsme také navštívili partnerské město Benátky nad Jizerou, kde jsme 
se setkali se zástupci slovenského družebního města Modra. Poprvé se všechna tři města setkala 
na společném jednání. Cílem bylo nastínit budoucí spolupráci našich měst vyplývající z obsahu 
již dříve uzavřeného memoranda. 

Prodlužují se dny, zkracuje noc, a je nutné připravit přírodu na příchod jara. Ve městě probíhá 
kácení nebezpečných stromů a prořez zeleně. Brzy budeme vysazovat mladé stromky a keře 
v rámci dotačních projektů. Současně se chystá úprava dopravního značení v centru města 
a postupná nutná výměna dopravních značek, které jsou už dávno za hranicí své životnosti.

K neodmyslitelným symbolům našeho města 
patří mandloňové sady, které nás v měsíci 

březnu jistě potěší svým květem. Pojďme 
jejich existenci oslavit při příležitosti Slavností 
mandloní a vína, které proběhnou poslední 
březnový víkend. Těším se s vámi na viděnou. 

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz
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Hlavním bodem nemocnice. Převod 
M-klubu, koupě pozemku pro nové mandloně 
a získání urnového háje do vlastnictví města. 
Ale také obtěžující motory a travní sekačky 
o víkendech, či bezohledné parkování aut. 
Taková témata se řešila na veřejném zasedání 
zastupitelstva města Hustopeče ve čtvrtek 
19. února 2015.

Dohoda o restrukturalizaci nemocnice 
schválena

Posvěceno. Krajští i hustopečští radní 
schválili dokument, který řeší budoucí chod 
nemocnice Hustopeče. Takzvanou dohodu 
o restrukturalizaci stvrdili na svých jednáních 
a platí od 1. března 2015. 

„Dokument utlumil ztrátové provozy a ty 
neperspektivní vytáhl nahoru. Posílil naopak 
činnosti, které výkony mají, to jest lůžkovou 
i ambulantní část,“ upřesnila starostka 
a doplnila. „V nemocnici zůstanou veškeré 
ambulance co doposud, rozšíří se lůžka 
následné péče, naopak skončí operativa, to 
znamená, že chirurgické oddělení nebude,“ 
dodala.

Prohlášení starostky vzbudilo obavy 
u opozičního zastupitele Jiřího Kadrnky, 
který podané informace vyhodnotil jako 
omezení zdravotnických služeb pro veřejnost. 
„Neudržela se akutní péče, přicházíme o ni. 
Z nemocnice se stává poliklinika,“ obává se. 
Dostalo se mu ujištění, že navzdory ukončení 
akutní péče se nejedná o konec nemocnice. 
„Na dohodě pracoval tým odborníků, 
pracoval s čísly, řešil kapacitu zařízení. 
Souhlasily s ní všechny tři strany (město, kraj 
i zdravotní pojišťovna, poznámka redakce),“ 
ujistila starostka.

Podle zastupitele Milana Poula, který je 
pověřen dočasným vedením nemocnice a je 
zároveň lékařem v hustopečské nemocnici, 
zůstává provoz i nadále ve formě interního 
oddělení. „Jednodenní chirurgie nepodávala 

žádné výkony a byla ztrátová. Proto bude 
ukončena. Ostatní ambulance budou běžet 
dál,“ doplnil. Podle Poula akutní péče 
skomírá. Dle jeho vyjádření začala být ztrátová 
asi před 15 lety, v první fázi restrukturalizace 
nemocnice. „Tehdy jsme přišli například 
o porodnici. Nyní musíme hledat spojence, 
který pomůže překlenout toto období 
a zachovat zdravotní péči obyvatelům 
města,“ zdůraznil.

Sanitky bude provozovat
soukromý nájemce

S restrukturalizací souvisí také převod 
pěti sanitek z nemocnice do správy města. 
To uzavřelo smlouvu se soukromým 
provozovatelem. Důvodem je ztrátový 
provoz. „Za minulý rok se náklady na 
dopravní zdravotní službu vyšplhaly k částce 
kolem 750 tisíc korun. Navíc by se muselo 
investovat do vybavení sanitek,“ odůvodnila 
právnička úřadu Alena Fantová. Návrh 
schválili zastupitelé většinou hlasů.

M-klub bude provozovat CVČ
Zastupitelé jednomyslně schválili převod 
M-klubu z organizační složky Marketing 
a kultura města Hustopeče pod Centrum 
volného času. Žádost podal Petr Fridrich, 
který je v současné době pověřený vedením 
CVČ. „Organizační složka Marketing a kultura 
nedisponuje zaměstnanci s pedagogickým 
vzděláním a jako taková ani nemůže odborně 
působit na mládež ve výchovném procesu,“ 
uvedl mimo jiné v žádosti.

Zastupitel Libor Sadílek poukázal na 
nízkou návštěvnost klubu a nutnost počítat 
s fi nanční dotací města ve výši několika set 
tisíc korun ročně. „Zastupitelé musí přijmout 
rozhodnutí o fi nancování. Při denním 
provozu mluvíme o částce zhruba 200 až 300 
tisíc korun ročně,“ upozornil.

Hledá se pozemek
pro 300 nových mandloní

Mandloňové sady se možná rozrostou 
o tři stovky nových stromů. Sázet by se 
mohly už v květnu tohoto roku. Podmínkou 
je však získání pozemku od soukromého 
majitele. Koupi pozemku má vedení města již 
předjednanou a ve čtvrtek 19. února dostalo
i pověření zastupitelů k jednání o podmínkách 
smlouvy. Pozemek se nachází v blízkosti 
stávající rozhledny.

Urnový háj: převod od státu na město
Neutěšený vzhled urnového háje na 

hustopečském hřbitově se může v brzké 
době změnit na důstojné pietní místo. Jeho 
zvelebení totiž doposud bránilo vlastnictví 
státu. Smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemku na město posvětili všichni 
zastupitelé.

Co trápí obyvatele
V diskusi na veřejném jednání zastupitelstva 

se objevily podněty občanů jako například 
návrh na vyhlášku nedělního ticha, 
zdůvodněný především obtěžujícím hlukem 
travních sekaček. Řešení nepovoleného 
parkování vozidel přes chodníky, v protisměru 
nebo nedodržování 50 kilometrové rychlosti 
na místní komunikaci do Starovic. Chybějící 
chodník ke hřbitovu nebo trvající tranzit 
kamionů přes město. Ten by se měl ale 
v několika dnech zklidnit. „V nejbližších dnech 
budou u sjezdu z dálnice umístěné značky 
zákaz tranzitu pro kamiony. Nainstalujeme 
je tam na náklady města,“ uvedla starostka 
Hana Potměšilová.

Dagmar Sedláčková

Sledujte reportáž 
v Hustopečském magazínu č. 295.

Z MĚSTA

Chřipka zavřela dveře
nemocnice

Zastupitelé jednali o nemocnici, M-klubu i mandloních

V městské nemocnici Hustopeče byl téměř 
po celý měsíc únor vyhlášen zákaz návštěv 
z důvodu chřipkové epidemie. Vedení 
nemocnice tak zareagovalo na doporučení 
krajské hygienické stanice. Zákaz návštěv 
platil od 2. do 25. února 2015.  

Počet případů akutních respiračních 
chorob, včetně chřipky, totiž na Břeclavsku 
na začátku února výrazně vzrostl a počet 
pacientů překročil práh epidemického stavu.

Zákaz návštěv platil nejen v Hustopečích, 
ale také v Břeclavi, ve všech nemocnicích 
v Brně, ve Znojmě, Hodoníně a Kyjově.

-sed-, -jal- 

Městská knihovna Hustopeče připravuje

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU

Výuka je určena seniorům, invalidním důchodcům a osobám starším 50 let 
momentálně bez zaměstnání.

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

Začneme 1. semestr od října 2015 • Cena kurzu za 1 semestr činí 350,- Kč

Každý semestr obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek na dané téma, ze kterých student 
vypracuje test. Společná výuka probíhá 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzu jsou 

studentům kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy.

Zájemci nahlaste se v knihovně do 31. 8. 2015

Městská knihovna, Nádražní 20, Hustopeče, tel.: 775 095 524
knihovna@volny-cas.cz • www.ccv.volny-cas.cz
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Hustopečské školy ve čtvrtek 12. února 
přivítaly více než sto čtyřicet nových žáků. 
Do lavic zasedli sice jen na chvíli a teprve na 
zkoušku, od září už však pro mnohé z nich 
bude škola každodenní povinností. Budoucí 
prvňáčci šli k zápisu. Konal se v základní 
škole Nádražní i Komenského.

Namísto zmatku individuální zkoušení
Na Nádražce letos systém zápisů pozměnili. 

Vloni podle ředitelky Ivany Matějíčkové 
panoval u zápisu trochu zmatek, letos se 
proto učitelky věnovaly dětem individuálně. 
„Děti jsme rozdělili do skupin po šesti až 
sedmi. Každou skupinu má na starost jedna 
učitelka, která se věnuje každému dítěti 
individuálně zhruba deset minut. Nenásilnou 
formou se ověřují základní znalosti 
předškoláka,“ vysvětlila Matějíčková.

Hodina nanečisto s rodiči za zády
Na Komendě se již tradičně zápis odehrává 

hromadně ve třídách. Děti si tak vyzkouší 
vyučovací hodinu nanečisto a pro větší klid 
ještě naposledy s rodiči za zády. „Rodiče 
vidí, jak se dítě zapojuje v kolektivu, jestli 
dovede reagovat na otázky, jak pracuje. 
Přítomné jsou dvě učitelky. Jedna s dětmi 
pracuje a druhá sleduje nedostatky, které 
potom v případě potřeby individuálně sdělí 
rodičům,“ popsala zástupkyně ředitele pro
 1. stupeň Marie Semerádová.

Rekordní počty přihlášených
Celkem se v Hustopečích zúčastnilo zápisů 

více než sto čtyřicet dětí, což je podle učitelů 
obrovské číslo. S počty prvňáčků však 
zamíchají odklady.

„Na ZŠ Nádražní máme padesát přihlášek, 
ale už k dnešnímu dni jsem obdržela třináct 
žádostí o odklad. Doufám, že budeme otvírat 
dvě první třídy s menším počtem dětí, 
odhadem tak sedmnáct až osmnáct dětí ve 

třídě,“ vypočítala Matějíčková.
„Zápisních lístků jsme dostali devadesát 

jedna, v průměru ale bývá tak pětadvacet 
odkladů. Počítáme, že bychom měli mít 
kolem pětadvaceti dětí na třídu a otevírat 
bychom měli tři třídy,“ sdělila za ZŠ 
Komenského Semerádová.

Příprava už ve školce
U zápisů musely děti obhájit svou 

připravenost. V tom jim pomáhají i domovské 
mateřské školky. Na první zkoušku v životě 
školáka se v nich poctivě připravovaly. 
Aby přestup nebyl stresující, konají se 
v mateřských školách přípravné kurzy 
s odborníky i hovorové hodiny s rodiči. 

„Příprava dětí, předškoláčků, probíhá 
celoročně, pozorujeme děti, vyhodnocujeme 
jejich výsledky a připravujeme je na školu. 
Práci za pololetí shrneme zhruba v lednu, 
kdy vyhodnotíme, jak se nám dítě jeví 
podle diagnostiky zralé pro školu, nebo ne. 
Nabídneme rodičům hovorové hodiny, kde 
rozebereme právě všechny oblasti přípravy 
dětí na školu. Z toho nám vlastně vyplyne, 
zda dítě doporučíme, nebo nedoporučíme 
k odkladu školní docházky,“ vysvětlila 
ředitelka mateřské školy Pastelka Blanka 
Nešporová.

„Individuálně s dětmi pracujeme, 
využíváme různé metody, různé pomůcky, 
v neposlední řadě například výukové 
programy na interaktivní tabuli. Pečlivě 
a cílevědomě pracujeme se školním 
vzdělávacím programem a plníme úkoly, 
které z něj vyplývají,“ doplnila zástupkyně 
ředitelky mateřské školy U Rybiček Růžena 
Srholcová. 

Kroužek Předškoláček a lekce přímo ve 
škole

Speciální individuální příprava dětí k zápisu 
do základní školy začíná po Vánocích. Děti si 

například připravují básničku, pojmenovávají 
geometrické tvary, rozvíjí zručnost nebo 
opakují děje pohádek. U Rybiček tomu říkají 
kroužek Předškoláček. 

„Ze strany rodičů je o kroužek velký zájem, 
proto máme děti rozděleny do pěti skupin 
a v každé skupině je zhruba šest nebo sedm 
dětí. Děti si hravou formou rozvíjí gramatické, 
řečové, sluchové a zrakové schopnosti, 
procvičují si prostorovou orientaci 
a seznamují se s početními představami,“ 
vyjmenovala Srholcová.

Zajímavostí je, že polovina lekcí se odehrává 
přímo na konkrétní základní škole, do níž 
děti po prázdninách nastoupí. Důležitou 
podmínkou pro práci je podle pedagogů 
účast rodičů. Ze začátku dětem pomáhají 
a později se stávají pozorovateli. Vidí, jak dítě 
pracuje ve skupině jiných dětí, jak se mu daří. 
A pokud se vyskytne nějaký problém, je čas 
ho odstranit.

„S čím nejvíce předškoláci bojují, je 
logopedie. Potom to bývají i sociální 
problémy, kdy dítě není vyzrálé. Rozumově 
zvládá úkoly, umí je, ale není si samo sebou 
jisté, pláče, nechce se odloučit od maminky, 
nerado pracuje samo,“ vysvětlila Nešporová.

Předškoláci uvolní místo nově příchozím
S odchodem prvňáčků do základní školy 

se uvolní místa ve školce pro nové děti. 
Volná kapacita míst je často diskutovaným 
tématem, které zajímá rodiče i zřizovatele.

„Se zástupci města jsme porovnávali 
demografi ckou křivku porodnosti s místy 
v MŠ a přišli jsme na to, že momentální 
kapacita školek je dostačující. Obě mateřské 
školy mají spoustu předškoláků, samozřejmě 
budou nějaké odklady, ale počítáme, že 
zhruba čtyřicet míst by v naší mateřské škole 
mělo být volných,“ uvedla Nešporová.

Zhruba se stejným počtem volných míst 
počítají i v mateřské škole U Rybiček. Zápisy 
nových dětí do MŠ se plánují na duben. 

-jal-, -sed-

Fotogalerie ze zápsiu na www.rajce.net. 
Sledujte reportáže

 v Hustopečském magazínu č. 294 a 295.
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Budoucí prvňáčci poprvé zasedli do lavic. U zápisu

Zápisů se celkem zúčastnilo 140 dětí. Jde o rekordní číslo.

Děti u zápisu plnily úkoly, které ověřily, 
zda jsou na roli školáka připravené.
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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)

Bez čárového kódu to nepůjde. Musí ho mít všechny popelnice

…A to od 1. května 2015. Řeč je o čárovém 
kódu, který je nutno nalepit na popelnice. 
Týká se Vás to v případě, kdy 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. V takovém případě 
při platbě poplatku za odpad obdržíte čárový 

kód, který je nutno na nádobu vylepit. 

Kód Vám zašleme 
V případě, že jste poplatek již uhradili nebo 

jej platíte bezhotovostně (SIPO, převodem) 
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. 

Objednávky čárových kódů je možné zaslat na adresu úřadu nebo e-mailem na chalupkova@hustopece.cz. 

Termín na vylepení čárových kódů je do 30. 04. 2015.

Bílý čárový kód patří na popelnici na 
komunální odpad – kód začíná písmeny HAT 
(např. HAT00120) 

Zelený čárový kód patří na biopopelnici – 
kód začíná písmeny HAB (např. HAB01232)

Je důležité, aby čárový kód byl na 
nádobu vylepen na správné, 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

Čárové kódy vylepte ze zadní strany 
nádoby, nejlépe do pravé horní části.

U kontejnerů o objemu 1100 litrů čárový 
kód vylepte na levý bok z pohledu zepředu.

Jak vylepit? 

K zemi šly čtyři topoly v Šafaříkově ulici

Celodenní vrčení motorových pil, jeřáb, 
i řízení dopravy městskými policisty – taková 
opatření byla nutná ve středu 11. února 
v Šafaříkově ulici. Pracovníci městských 
služeb káceli čtyři vzrostlé topoly. Stromy 
ohrožovaly přilehlé domy i bezpečnost 
sportovců na fotbalovém stadionu. 

„Je to součást velkého projektu na celý 

areál Sportovního zařízení města Hustopeče. 
Topoly jsou nebezpečné. Hrozí padající 
větve. Pokáceny byly hlavně na žádost 
sousedů, jinak se ale připravuje projekt na 
ozelenění celého areálu SPOZAMu. Takže 
k takovým věcem v areálu docházet bude,“ 
uvedl místostarosta města Hustopeče Bořivoj 
Švásta. 
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...pokračování na str. 5

Technické služby města Hustopeče mají od 
ledna nový zametací vůz. Z větší části byl 
pořízený z dotace. Dotace byla schválena 
ve výši 2,9 milionů korun, spoluúčast 
technických služeb byla 530 tisíc korun. 
Žádost o dotaci na Státní fond životního 
prostředí v programu Redukce prašnosti 
mobilní technikou byla podána už v roce 
2012. Novým zametacím vozem budou 
pracovníci technických služeb provádět 
čištění hlavních silnic ve městě minimálně po 
dobu pěti let. 

Antonín Matocha, TS Hustopeče

Technické služby mají 
nový zametací vůz
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Týden manželství připomněla přednáška. Rozvodů neubývá

Přednáška brněnského psychologa 
Václava Stávka i obnova manželských slibů 
– Hustopečští měli letos poprvé možnost 
připomenout si Národní týden manželství. 
Zapojily se do něj hlavně církevní sbory.

V roce 2011 se v České republice uzavřelo 
podle Českého statistického úřadu nejméně 
manželství od vzniku samostatného 
Československa, rozvádí se při tom každý 
druhý pár. Manželství se u nás zkrátka moc 
nedaří. I na to se snažil upozornit Národní 
týden manželství. V České republice se po 
vzoru Velké Británie konal už po deváté. 
Hustopeče se ale letos zapojily poprvé. 
V sobotu 14. února pořádal například sbor 
evangelické církve přednášku psychologa 
Václava Stávka Manželská komunikace: Hry 
a scénáře. 

Návod na společné zážitky i obnova slibů
„Náš evangelický sbor se zapojil poprvé. 

Jsem ráda, že jsem vůbec objevila, že taková 
iniciativa existuje a hlavně, že se vede tímto 
způsobem. Je to takový příjemný způsob, jak 
za manželství bojovat. Je to lepší, než stát 
někde s transparenty nebo se hádat o zákony. 
Manželé ten týden naplno prožijí, uvědomí si, 
jak se mají rádi, co všechno pro sebe mohou 
udělat,“ uvedla kazatelka hustopečského 
sboru evangelické církve Katka Rybáriková. 

Kromě přednášky připravil hustopečský 
sbor evangelické církve pro manžele návod 
s tipy na společné zážitky, který se rozdával 
ve všech hustopečských svatostáncích, nebo 
bohoslužbu s obnovou manželských slibů.

„Manželé začnou přednáškou, pak spolu 
něco pěkného zažijí a stvrdí to obnovou 
slibů, že to opravdu chtějí spolu táhnout až 

do smrti,“ shrnula Rybáriková. 
K Národnímu týdnu manželství se připojila 

i římskokatolická farnost. „Naše farnost se 
nejen v týdnu manželství, ale přes celý rok 
snaží podporovat život rodin. Manželským 
párům jsem například rozdával program 
týdne manželství, kde měly různé návrhy, 
co by spolu mohly prožít, aby se jejich vztah 
utužil. A tradičně děláme na svátek svaté 
rodiny o Vánocích obnovu manželských 
slibů,“ vyjmenoval děkan Pavel Kafka. 

Rozvádí se každé druhé manželství, 
kazatelé jsou ale optimističtí

Podle statistik hustopečské matriky se na 
území města konalo v roce 2014 dvaapadesát 
svateb. V celém správním obvodu města 
Hustopeče, to znamená na matrikách 
v Boleradicích, Kloboukách u Brna, Kobylí, 
v Popicích, Šitbořicích, Velkých Němčicích 
a ve Velkých Pavlovicích, bylo potom celkem 
uzavřeno 173 sňatků. Oproti roku 2009 je to 
nárůst téměř o padesát svateb. A optimističtí 
jsou i zástupci církví, i když čísla Českého 
statistického úřadu mluví jasně – od roku 
2001 se rozvodovost pohybuje na úrovni 45 
– 50 procent. 

„Mám radost z toho, že aspoň tady 
v Hustopečích v kostele se zájem o to uzavřít 
manželství mírně zvyšuje. Druhá pozitivní 
věc, kterou vnímám, je to, že lidé už často 
opravdu vědí, co chtějí, často jsou to lidé 
zralí a z jejich sňatku mám pak velmi dobrý 
pocit. Přesto se někdy nemohu ubránit tomu, 
že jako oddávající doprovázím do manželství 
snoubence, v jejichž vztahu jsou hendikepy,“ 
svěřil se Kafka.

„Věřím, že všechny páry, které jsem 
oddávala, spolu budou až do smrti. Když se 
při obřadu za snoubence modlím a žehnám 
jim, tak prostě musím věřit, že do toho dají 
všechno, co umí,“ uzavřela Rybáriková. 
Více na www.tydenmanzelství.cz.              –jal-  

SŇATKY na území správního obvodu Hustopeče
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hustopeče  44 70 58 64 65 52
(Hustopeče, Horní Bojanovice,
Kurdějov, Starovice, Starovičky,
Šakvice) 
Boleradice  6 4 3 6 1 6
(Boleradice, Diváky)
Klobouky u Brna  15 14 20 12 15 7
(Klobouky u Brna, Krumvíř, 
Borkovany, Kašnice, 
Velké Hostěrádky, Morkůvky)
Kobylí  16 16 19 12 6 10
(Kobylí, Brumovice, Vrbice)
Popice  5 5 7 9 12 17
(Popice, Pouzdřany, Strachotín)
Šitbořice  11 16 8 15 13 15
(Šitbořice, Nikolčice)
Velké Němčice  12 12 15 9 12 15
(Velké Němčice, Uherčice, Křepice)
Velké Pavlovice  20 34 36 31 48 51
(Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky)
CELKEM 129 171 166 158 172 173

Zdroj: Správní odbor MěÚ Hustopeče

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
  2011 2012 2013
Sňatky 4.894 4.973 5.043
Rozvody 2.945 3.001 3.000

OKRES BŘECLAV
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sňatky 510 529 521 619 545 487 498 530 441 482
Rozvody 323 242 277 214 260 340 377 276 281 246

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

„Na popud bezpečnostního technika jsem 
nechal zpracovat odborný znalecký posudek 
na všech 136 stromů v areálu sportovního 
zařízení. Ten říká, že až 56 stromů z tohoto 
celkového objemu by se mělo pokácet. 
Součástí posudku bylo i kácení těchto čtyř 
topolů,“ doplnil ředitel Sportovního zařízení 
města Hustopeče Aleš Proschek. 

Kácení stromů musela schválit také rada 
města a odbor životního prostředí. Hlavními 
důvody byla bezpečnost, ale také technický 
a zdravotní stav stromů.

„Jedná se o čtyři vzrostlé topoly kanadské. 
Není to původní druh, ale kultivar, kříženec 
topolu bavlníkového a našeho topolu 

černého. Byl vyšlechtěný k rychlé produkci 
dřeva, k rychlému růstu a kvůli tomu má 
měkčí dřevo a snadno se láme,“ vysvětlil 
Petr Berka z Odboru životního prostředí MěÚ 
Hustopeče. 

Náročné kácení měli za úkol pracovníci 
městských služeb. Při práci takového 
rozsahu se už však neobešli bez větší 
techniky. „Asistoval nám jeřáb, protože 
stromy se nacházejí v zástavbě, tak abychom 
nepoškodili okolní domy nebo dráty. Vždy se 
dřevo uváže za jeřáb a pomalinku se spouští 
dolů. Je to samozřejmě náročnější než běžné 
prořezy,“ popsal vedoucí Městských služeb 
Hustopeče Ivan Chrastina. 

Ředitel sportovního zařízení už podal na 
radu města další žádost o kácení stromů, 
které znalecký posudek označuje jako 
nevhodné. 

„Jsou to hlavně stromy v okolí tenisových 
kurtů a stromy, které jsou v areálu letního 
koupaliště u dětského hřiště, kde je 
bezpečnost nejvíce ohrožena, protože areál 
je přístupný nejen sportovním oddílů, ale 
také široké veřejnosti,“ doplnil Proschek. 

Do budoucna se v areálu sportovního 
zařízení počítá s celkovou revitalizací zeleně. 
Na projektu se začalo pracovat minulý rok. 

–jal- 

...pokračování ze str. 4
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• Hustopečské listy – za poloviční náklady
• Elektronické PDF na internetu ke stažení 
 - archiv HL od ledna 2012 
•Nová grafi ka, nové logo

Marketing a kultura po dvou letech činnosti s novým týmem

Trvalá propagace města Hustopeče, oživení 
tradičních akcí, zvýšený zájem domácích 
obyvatel i návštěvníků, to vše s přívětivým 
fi nančním výsledkem. To je základní bilance 
organizační složky Marketing a kultura města 
Hustopeče po dvou letech práce v současné 
sestavě.  Podařilo se zvrátit prvotní, rozpačité 
začátky z roku 2012, kdy organizační složka 
začala pracovat jako sdružený subjekt z dříve 

roztroušených organizací. 
Nebyla to snadná cesta, stejně jako každá 

jiná, která se musí nově prošlapávat. Cesta, 
na níž je třeba se za chodu učit novým 
způsobům práce a efektivní koordinaci. To 
vše se zodpovědností za veřejné fi nance 
a s důrazem na úsporná opatření. 

V únoru uplynuly dva roky od doby, kdy 
začali pro město pracovat noví zaměstnanci 

marketingu a přidali se k těm několika 
málo stávajícím, aby se pustili do služby 
veřejnosti. Mnohým se možná vybaví tehdejší 
situace. Odstup dvou let je nyní příležitostí 
k bilancování.

Zhlédněte stručný výběr uskutečněných 
činností doplněných o statistiku: 

Stručný výčet činností Marketingu a kultury města Hustopeče a srovnávací čísla v přehledných tabulkách

•Hustopečská televize
  vzkříšena z blackoutu 
•Každý týden nový díl 
 (dříve měsíční frekvence)
•100 magazínů za 2 roky
 (dříve 200 magazínů za 10 let)
•Vysílání na internetu, archivace na webu
•Hustopečský magazín vysílá 5x denně
  (dříve 3x denně) 7 dní v týdnu

• Monitoring tisku – napsali o nás 
 - novinka
• K dispozici veřejnosti na webu, archivace 
• Newsletter zastupitelům

• Propagační materiály 
 - v mnoha podobách, pro celý úřad

• Grafi ka vlastním zaměstnancem 
 – ne dodavatelsky
•  Trvalá celoroční propagace města

• Jednotný vizuální styl
•  Nově čtvrtletní nabídka 
 - Hustopečské jaro, léto, podzim, zima

• Webové stránky
• Propojení www.hustopece-city.cz 
 a www.hustopece.cz 
• Přesun e-listů na Hustopece-city 
 – na 600 zpráv ročně
• Nově Aktuality z úřadu a Tiskové zprávy
• Htv – Hustopečské magazíny na
 samostatné stránce s archivací
• Hustopečské listy v PDF ke stažení
• Rubrika Napsali o nás, včetně archivace
• Hustopece.cz dále funguje jako turistický

• TIC a SVE – sjednocení provozní doby 
 – zastupitelnost zaměstnanců
• Důraz na profesionální nabídku služeb
• Předprodej vstupenek přes síť Tickestream
  a Ticketart, připravuje se SMSticket
• Vzrůstající návštěvnost i tržby
• SVE propagace hustopečských vinařů
 a nabídka vín

Hustopečské listy
 2011 2012 2013 2014
Náklady města 489 000,- 351 540,- 204 333,- 227 270,-

Monitoring tisku (převažuje Břeclavský Deník)
 2011 2012 2013 2014
Napsali o nás nesledováno nesledováno 242 659
       

TIC – návštěvnost a drobný prodej
 2011 2012 2013 2014
Návštěvnost 4 864 7 689 10 822 13 812
Drobný prodej 59 650,- 91 036,- 229 163,- 230 896,-
Předprodej vstupenek 4 700,- 461 250,- 557 831,- 823 120,-

SVE (Stálá vinařská expozice) - návštěvnost a prodej vína
 2011 2012 2013 2014
Návštěvnost - 496 1510 2420
Prodej vína - 13 070,- 96 691,- 112 453,-

TIC a SVE společné celkové příjmy 
 2011 2012 2013 2014
Celkové příjmy 59 650,- 566 851,- 929 518,- 1 317 566,-

 portál s propagací soukromých subjektů
• Aktualizovaný kalendář akcí 
 – propojení na obou webech
• Ofi ciální portál Hustopeče city na sociální 
 síti Facebook - 600 příznivců
• Nový web Burčákové slavnosti.cz

• Burčákové slavnosti na Facebooku
 18.000 návštěv před akcí
• Plnohodnotně funkční web 
 www.hustopecskeskakani.cz, 
 včetně anglické verze

Hustopečský magazín
 2011 2012 2013 2014
Počet magazínů 21 15 37 49
Počet reportáží 132 49 284 349
Zhlédnutí na internetu - - 15 525 17 730

•Trojnásobný počet reportáží
•Reprízový díl v každém vysílání
•Nové znělky, nové logo

•To vše ve dvou lidech
 (redaktorka a kameraman)

E-listy - počet článků na webu města
 2011 2012 2013 2014
Publikovaných článků 679 416 497 593
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• Kultura – produkce
• Navázání na tradiční akce a jejich rozvoj
• Snížení nákladů při zachování 
 nebo i zlepšení kvality
• Zvýšení příjmů
• Větší zájem veřejnosti
• Roční kalendář akcí
  – práce na koordinaci  s jinými pořadateli

Čestný občan města Miloš Trapl oslavil osmdesátiny

 Ve středu 18. února 2015 uspořádaly 
Katedra historie Filozofi cké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a tamní Spolek 
profesorů fi lozofi cké fakulty UP Societas 
cognitorum slavnostní odpoledne při 
příležitosti 80. výročí narození prof. PhDr. 
Miloše Trapla, CSc.

Zaplněná aula Palackého univerzity – nikdy 
prý se zde nesešlo tolik lidí pohromadě – 
svědčila o tom, že oslavenec je nadmíru 
váženou a milovanou osobou, a nás může těšit 
vědomí, že profesor Trapl je hustopečským 
rodákem a od roku 2013 čestným občanem 
Hustopečí. 

Narodil se 15. 1. 1935 v rodině profesora 
hustopečkého gymnázia Miloslava Trapla, 
který díky svým znalostem, osobnímu zápalu 
a strhujícímu podání patřil k pedagogům, 
které studenti milovali a nosili v paměti po 
celý život.

V Hustopečích rodina setrvala do roku 1937, 
poté se Traplovi odstěhovali do Brna. Zde Miloš 
Trapl absolvoval základní školní docházku 
a gymnázium, po jehož absolvování se ač velmi 
nerad přesunul do Olomouce, kde jeho otec 
patřil jako historik a sociolog k zakládajícím 
profesorům Univerzity Palackého. Na zdejší 
Vysoké škole pedagogické vystudoval Miloš 
Trapl obor dějepis-čeština. Poté pracoval 
na krajské archivní správě MV v Olomouci 
a po zrušení kraje Olomouc pracoval v letech 
1960–1964 v tehdejším Vlastivědném ústavu 
v Olomouci (dnešní Vlastivědné muzeum). 
Dne 1. září 1964 byl přijat jako odborný 
asistent na katedru historie FF UP a pracoval 
zde především v Kabinetu regionálních dějin.  

V roce 1966 obhájil Miloš Trapl hodnost 
kandidáta historických věd a získal 
titul PhDr. V roce 1977 se habilitoval 
jako docent československých dějin. 
Hodnost univerzitního profesora získal na 

Masarykově univerzitě v Brně v roce 1997.
     Již od poloviny šedesátých let se vědecký 
zájem prof. Trapla rozšířil o novodobou historii, 
o dějiny první republiky, zejména jejího 
politického systému, stran a spolků. Řadu 
publikací věnoval politickému katolicismu, 
především historii Československé strany 
lidové a jejímu předsedovi monsignoru 
Janu Šrámkovi. Do okruhu jeho vědeckého 
zájmu patří i osobnost T. G. Masaryka – 
v tomto ohledu působil Miloš Trapl od 
poloviny devadesátých let, je místopředseda 
olomoucké pobočky Masarykovy společnosti.
     V roce 1993 stál M. Trapl u zrodu Centra 
pro československá exilová studia na FF 
UP. Je členem řady vědeckých společností 
(Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, 
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 
Matice moravská) a redakčních rad časopisů 
Slezský sborník a Jižní Morava. 

Miloš Trapl je autorem a spoluautorem 
více než 500 publikací, statí a článků. 
K nejvýznamnějším patří 16 svazků 
Historického místopisu Moravy a Slezska 
(1848–1960). Prof. Trapl se podílel mj. na 
sepsání monografi í Olomouce, Prostějova, 
Nivnice, Uherského Hradiště, Uherského 
Brodu, Napajedel, Otrokovic, Klobouk u Brna, 
Hulína, Blatnice, Rájce-Jestřebí … Autorsky 
se podílel i na obou monografi ích svého 
rodného města: v roce 1971 to byly Hustopeče 
Dějiny města a v roce 2010 Hustopeče – město 
uprostřed vinic.

V roce 2006 se zúčastnil mezinárodní 
konference konané v Hustopečích pod 
názvem In memoriam Johann Wolfgang 
Brügel a o rok později autorsky přispěl i do 
stejnojmenného sborníku. 

Po 50 letech působení na Univerzitě 
Palackého shrnul své dílo do monografi e 
Můj život s historií a v těchto dnech mu jeho 

kolegové vydali knihu věnovanou 80. výročí 
narození s názvem Historik a jeho dílo.

Prof. Miloš Trapl patří vedle Johanna 
Wolfganga Brügela a Franze Machilka 
k triumvirátu vynikajících osobností 
historické vědy, které spojuje jedno rodiště, a 
to Hustopeče. 

Veřejnost se s panem profesorem a jeho 
nenapodobitelným projevem může seznámit 
prostřednictvím přednášky, která se na 
podzim tohoto roku uskuteční v Městském 
muzeu a galerii Hustopeče.                                     Soňa 
Nezhodová

vedoucí Městského muzea a galerie 
Hustopeče

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 296,

 premiéru měl v pátek 27.3.2015. 

Profesor historie, hustopečský rodák 
Miloš Trapl oslavil osmdesáté narozeniny. 
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Všechny výše uvedené činnosti 
marketingu a kultury jsou úzce provázány 
tak, aby splňovaly dvě základní vize: 
1. Propagaci města Hustopeče - trvale,
 celoročně
2.  Vytváření podmínek pro kulturní
 a společenské vyžití

V popředí zájmu stojí obyvatel Hustopečí 
Je o něj pečováno takzvaným interním 
PR, informace k němu proudí pomocí 
Hustopečských listů, televize, webových 
stránek a podobně. Jsou vytvářeny podmínky 

pro bohaté kulturní a společenské vyžití, 
včetně poskytování prostoru pro vlastní 
realizaci zájmových skupin a jednotlivců.

Aktivity, které přesahují hranice města 
a podporují tak návštěvnost turistů, mají 
ještě hlubší dopad. Podporují zaměstnanost, 
vytváří podmínky pro malé obchodníky, 
vinaře, poskytovatele ubytovacích a 
stravovacích zařízení, vzbuzují zájem o 
bydlení a další. To je úkolem a náplní práce 
organizační složky Marketing a kultura města 
Hustopeče. 

Cesta se za uplynulé dva roky „pouze“ 
vykolíkovala a čísla a zkušenost ukazují, že 
je vykolíkována správně. Nyní záleží na tom, 
jakým směrem se bude ubírat dál.
Když se bude pracovat s jasným cílem 
do budoucna, dlouhodobě a koncepčně, 
tak se jednotlivé efekty celého oddělení 
zmnohonásobí a zefektivní. Stoupne prestiž 
celého města v regionu. Přínos z toho nebude 
mít úřad, ale občané Hustopečí, drobní 
podnikatelé, celé město. 

Dagmar Sedláčková
Marketing a kultura města Hustopeče

Náklady na kulturu

V tabulce nejsou záměrně zahrnuty náklady na opravy a údržbu budov a majetku, které se projevují ve výkazech z účetnictví 
a zkreslují tak skutečné náklady související s kulturou a propagací města i celkové hospodaření organizační složky.

 před sloučením před sloučením před sloučením

Rok 2009  2010 2011 2012 2013 2014

Náklady  8.055.250,- 7.928.880,- 7.676.750,- 6.503.380,- 5.983.130,-  5.592.980,-
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Masarykova romantická stezka po Hustopečsku

Dne 7. března 2015 uplyne 165. výročí 
narození našeho nejvýznamnějšího krajana - 
Tomáše Garrigue Masaryka. Město Hustopeče 
si odkaz prvního československého 
prezidenta náležitě připomíná a lze říci, že 
v posledním desetiletí se podařilo vše, co bylo 
v minulých érách – včetně té prvorepublikové 
– opomíjeno či zanedbáno. K zásadním 
počinům patří odhalení památníku TGM 
před bývalou piaristickou reálkou (2006) a 
otevření Masarykovy naučné stezky (2009), 
která spojuje důležité masarykovské lokality, 
v jejichž počtu a významnosti nemají 
Hustopeče konkurenci. 

I když, co se týče Hustopečí, kde jsou refl exe 
místa a Masaryka téměř vyčerpány, zdaleka 
to neplatí o vztahu Masaryka k širšímu okolí 
rodného města jeho matky. Na tuto refl exi 
však již několik let marně čekáme. 

A o co vlastně jde? Jakým předivem jsou 
vazby Masaryka a Hustopečska utkány? 
Jakého Masaryka při tomto hledání 
nalezneme? Bude to Masaryk, kterého 
neznáme: romantik, kterého přitahují 
dramatické a nebezpečné situace, Moravan-
Slovák, který se přes vrozenou impulsívnost 
snaží o vyváženost, o vnější i vnitřní 
harmonii, o realistický a střízlivý přístup. A 
navíc: tuto jeho pouť můžeme geografi cky 
snadno zachytit, protože cesty, jimiž náš kraj 
křižoval doslova ve dne v noci, zachytil ve 
vlastnoručně zhotovené mapě. 

Odkud pramení tyto podrobnosti ze života 
TGM a do jakého období spadají? Víme, 
že Masarykovo dětství a chlapectví bylo 
ovlivněno tím, že se jeho otec Josef coby 
panský kočí (později i dráb a šafář) často 
stěhoval. Tomáš do svých patnácti let zažil 
na 10 přesunů, přičemž nejdelší souvislý 
úsek dětství strávil v Čejkovicích (léta 1856–
1861). Odchodem na piaristickou reálku 
do Hustopečí, které mu díky matčiným 
příbuzným skýtaly patřičné zázemí, začíná 
pro Masaryka období, v němž se vydával 
na studia a k rodičům zajížděl především o 
svátcích a prázdninách.

 V roce 1870 se Josef Masaryk přestěhoval do 
Klobouk u Brna, a to do přízemního domku 
v areálu tamního zámku. V Kloboukách 
rodina setrvala nebývale dlouho – do roku 
1882. V bytě rodičů bydlel i Tomáš Masaryk, 
ale v roce 1875 se přestěhoval přímo na 
kloboucký zámek, neboť generálním 
ředitelem Anglobanky, která tuto stavbu 
v roce 1863 koupila od rytířů Neuwallů, se 
stal Rudolf Schlesinger, otec Masarykova 
soukromého žáka ve Vídni. 

Do místní společnosti chodíval Masaryk 
zprvu málo, častěji teprve od roku 1875 i 
se svým mladším přítelem a odchovancem 
Alfredem Schlesingerem, jehož seznamoval 
s městečkem i s jeho obyvateli a také tu 
pilně studoval. V lednu 1875 se Masaryk stal 
předsedou Českého akademického spolku ve 

Vídni a začal se pravidelně stýkat s rodinou 
Aloise Šembery (1807–1882), profesora české 
řeči a literatury na tamní univerzitě. Spřátelil 
se s jeho dcerou Zdenkou, která ho zaujala 
přirozenou inteligencí, nadprůměrnými 
vědomostmi i emancipovaností a o 
prázdninách 1875 se oba dohodli, že si 
budou dopisovat. Vzájemná korespondence 
probíhala od června 1875 do února 1886 
a dnes je uložena ve sbírkách Okresního 
muzea ve Vysokém Mýtě (v roce 1996 byla 
knižně vydána Marií Kulichovou v edici 
nazvané Nechte mne zapomenuti na sny mé). 
Díky dochovaným dopisům se dozvídáme 
podrobnosti z Masarykova pobytu v našem 
regionu, které jsou často velmi osobní 
a intimní. 

Dopisy jsou svědectvím o jeho silných 
vazbách k rodině, zejména k matce, a je 
z nich patrný Masarykův dobrý pozorovací 
talent, který se u něj projevoval již v dětství. 
Je známo, že už při studiu na hustopečské 
reálce se zajímal o nauku Johanna Kaspara 
Lavatera o tom, že povahu člověka lze poznat 
z jeho fyzionomie. Podle Lavaterovy knihy 
pak pozoroval lidi a posuzoval své spolužáky. 
To se ovšem nikomu nelíbilo, a jak Masaryk 
dodává: „A rezultát byl, že jsem nemohl nalézt 
přiměřeného přítele a že se mi každý pro 
toto mé protivné kritizování raději vyhnul.“ 
Zájem o společenské projevy a psychologii 
se u Masaryka projevil i ve výběru studijních 
oborů. Na vídeňské univerzitě sice nejdřív 
studoval klasickou fi lologii, brzy se však 
soustředil na fi lozofi i, estetiku a psychologii 
a od roku 1873 navštěvoval také přednášky o 
anatomii.

V jednom z prvních dopisů Zdeňce 
Šemberové načrtl i mapku okolí Klobouk 

se zvýrazněním míst, kam rád chodíval na 
velmi dlouhé dennodenní procházky, jimiž 
si hodlal upevnit svoje zdraví, protože jak 
sám píše: „Mám za to, že choděním častým 
lze si napraviti kousek zdraví; aspoň jsem to 
četl od hodnověrného starce asi 83letého, že 
chodívá denně asi 3 hodiny, a pak že dovede 
třináct hodin pracovati.“ Když pak Masaryk 
v roce 1878 onemocněl v Kloboukách 
tyfem, léčil se opět putováním na zdejším, 
jak věřil, zdravém vzduchu: „Seznal jsem tu 
valný počet stařičkých lidí, což bezpochyby 
nasvědčuje zdravotě okolí, i mnozí churavci 
na prsou vyléčili se to dokona, byvšě od lékařů 
městských Moraně obětováni.“

Masaryk při svých toulkách chodil na 
dvě strany, na jihovýchod k Čejči a na 
jihozápad do Horních Bojanovic (a přes ně 
do Hustopečí a Uherčic), kde tehdy působil 
páter František Satora, který se v době, kdy 
kaplanoval v Čejkovicích, o Masaryka coby 
svého ministranta otcovsky staral. 

Jak vypadal průběh takových výletů, se 
dočteme z Masarykovy korespondence. Např. 
28. 7. 1875 se rozepisuje takto: „Tak jsem 
napřed šel do Čejče, poshlédnul jsem kopce, na 
který jsem, byv hošíkem, na vojáky hrával…; 
o devátě hodině večerní jsem se vrátil při 
slabém světle necelého měsíčka… Šel jsem 
přes Terezín a došel k mostku. Zahloubaného 
mě v tuhém myšlení vyděsily hlasy síplavé… 
dvě cikánky vyřítily se z příkopy a žebronily… 
Šel jsem sprovázen malými cikáňaty, které 
myslím matky probudily, až ku vsi Grumvíři …
dobral jsem se až k hostinci; oknem rozléhal se 
křik chlapců a poznal jsem ihned, že tu rvačka 
– a skutečně bylo tomu tak. Tisknul sem se až 
k samému oknu a postaviv se v stínu tak, aby 
mě nikdo neuzřel, zahučel jsem hromovým 
hlasem na zpitou chásku, aby ustáli od krve 
prolívání… Ustáli hned, hleděli tiše druh 
na druha a vyřítili se pak dveřmi, by si našli 
rušitele – já mezitím okolo domů dostal jsem 
se až k nedaleké faře… Šel jsem dál, na konci 
vesnice uzřím před osvětleným domkem - byla 
10 ½ hodina – několik ženských plačících 
a kvílících. Z protější strány přinášeli dva 
mužové velké žbánky a ztratili se pak s ženami 
v jizbě. Než jsem se přikradl k okénku – vizte, 
že si rád zalítám k okénku?... srozuměl jsem, 
že synek odveden a že se má zítra dostaviti 
k vojsku;  bolest loučení zapíjeli všichni známí. 

V pondělí jsem šel navštíviti svého přítele, 
faráře v Bojanovicích; přišel tam, dozvěděl 
jsem se, že si zajel v Uherčice (odtud as 3 ½ 
hodiny vzdálené); já nelenil a dal se chutě na 
cestu.“ 

O rok později se z jiného Masarykova dopisu 
dovídáme: „V neděli 27. července 1876 zašel 
jsem do Hustopeče, kdež jsem reálné školy 
studoval, s tím úmyslem, bych pak odtamtud 
zašel s jedním známým svým do okolí, v němž 
jsem jako hošík trávíval. Byl jsem tedy až do 
dneška tam, zíral na místa, po nichž jsem se 
proháníval atd., že jsem některé vzpomínky 

Masaryk v době pobytu v Kloboukách. 
Foto: Marie Kulichová: Nechte mne 
zapomenuti na sny mé. Praha 1996.
Obrazová příloha.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 20.01.2015 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/7/15: RM neschválila čerpání rezervy 
ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Hustopečské skákání 
na využití jako krytí kurzového rizika ve prospěch 
společnosti PPFP, s.r.o.

Usnesení RM č. 3/7/15: RM schválila zapojení měs-
ta Hustopeče do organizace Národní soutěže 
Vín Velkopavlovická oblast 2015. Současně RM 
schválila možné termíny pro soutěž: 6. - 7.8.2015 
bodování soutěžních vín, 22.8.2015 Výstava vín ve 
Společenském domě, Herbenova 4, Hustopeče

Usnesení RM č. 4/7/15: RM bere na vědomí výsledek 
vnitřního auditu Městské nemocnice Hustopeče, 
Zpráva je přílohou.

Usnesení RM č. 5/7/15: RM ukládá vedení města 
dále jednat s  JMK o převodu Městské nemocnice 
Hustopeče na JMK. Zatím nebudeme jednat o pře-
vodu Městské nemocnice Hustopeče na soukromý 
subjekt.

Usnesení RM č. 6/7/15: RM ukládá správní radě nemoc-
nice prověřit mzdové úspory středního personálu 
(např. omezení počtu personálu, ponechání pra-
covníků bez výkonů doma na 60% platu). 

Usnesení RM č. 8/7/15: RM schválila vyhlášení veřej-
né zakázky dotovaného projektu "Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“.

Usnesení RM č. 10/7/15: RM schválila dodatek ke smlou-
vě o plné moci s ..., IČ: 28330081, Nedakonice 468, 
Nedakonice 687 38, kterým se zmocněnci prodlu-
žuje termín k vyřízení akce „Přemístění svítidel na 
ulici Kollárova, Hustopeče“ do 31.5.2015. Text do-
datku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 11/7/15: RM schválila darovací smlouvu 
s ...., Na Hradbách 424/3, Hustopeče 693 01, IČ: 
29356598, kterým město Hustopeče přijímá dar 
ve výši 95.000,-Kč na provedení přeložky VO na ul. 
Kollárova. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 13/7/15: RM schválila ukončení veřejné 
sbírky na pořízení klimatizace na oddělení Léčby 
dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici 
Hustopeče ke dni 31.03.2015

Usnesení RM č. 14/7/15: RM schválila smlouvu o dílo na 

zpracování projektové dokumentace na „Obnovu 
a rozšíření osvětlení hřbitova v Hustopečích“ se 
společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. se síd-
lem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, 
IČ27804721

Usnesení RM č. 15/7/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
zpracování projektové dokumentace na „Rozšíření 
veřejného osvětlení – ul. Brněnská, chodník k 
Westfalii“ se společností ČEZ Energetické služby, 
s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-
Vítkovice, IČ 27804721

Usnesení RM č. 16/7/15: RM schválila smlouvu s .... 
Vídeňská 148/104b Brno 619 00, IČ: 25597710 o 
souhlasu s využitím vozovky na ul. Jiráskova pro 
účely zásobování stavby polyfunkčního domu 
s  kaucí 80.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 28/7/15: RM schválila Podání žá-
dosti o fi nanční podporu z rozpočtu JMK ve 
výši 300  000 Kč na Hustopečské skákání 2015
Z: Ing. Miroslav Pipal T: 28. 01. 2015

Usnesení RM č. 29/7/15: RM schválila SOD s ing. 
Josefem Kolářem, Havlíčkova 1289/24, Přerov 750 
02, IČ: 10637028 na zpracování odborného posud-
ku na zatékání do sklepů za cenu 24.600 Kč + DPH 
dle přiložené cenové nabídky. Text a smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 30/7/15: RM odkládá podání dovolání 
ve sporu společnosti ..., s.r.o. ca město Břeclav, 
město Mikulov a město Hustopeče proti usnesení 
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.10.2014, sp. 
zn. 5 Cmo 247/2014 – 894

Usnesení RM č. 31/7/15: RM schválila smlouvu s E.ON 
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice o zřízení věcného břemene č.: 
HO-014330030586/001 týkajícího se distribuční 
soustavy Hustopeče, Herbenova - Rozš. DS k.NN-
-12R. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 33/7/15: RM schválila Smlouvu o 
souhlasu se stavbou sjezdu, kanalizační, vodo-
vodní přípojky, přípojky NN na pozemku města 
parc. č. 285/1 v k.ú. Hustopeče u Brna s manž. ..., 
Herbenova ..., 69301 Hustopeče s kaucí ve výši 
5.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 34/7/15: RM schválila Souhlas se stav-
bou rodinného domu dle projektové dokumentace 
č. 27/14 vyhotovené projektantem ing. Liborem 

Schwarzem, Dlouhá 2, 69301 Hustopeče v za-
stoupení investorů manž. ..., Herbenova ..., 69301 
Hustopeče. Souhlas je udělen k dokumentaci pro 
ohlášení stavby s  podmínkou zachování stávající 
nivelity chodníku.

Usnesení RM č. 35/7/15: RM schválila souhlas města se 
změnou provedení rekonstrukce plynovodu ul. Sv. 
Čecha prostřednictvím přesunu trasy do chodníku 
mezi kabely za minimálního narušení povrchů. 
Většina trasy řešena protlakem, budou vytvořeny 
tři jámy pro protlak dle situace. Zbytek povrchu 
zůstane nenarušen.

Usnesení RM č. 36/7/15: RM schválila Souhlas pro-
jektantovi společnosti IGEA s realizací akce „Reko 
MS Hustopeče – Družstevní + 1“ a „Reko MS 
Hustopeče – Alšova“ dle předložené situace. (dle 
SK)

Usnesení RM č. 38/7/15: RM souhlasí s PD „Rekonstrukce 
obvodového pláště“ společnosti Společenství pro 
dům Školní 9, 11, Hustopeče, IČ: 01810693 se síd-
lem Školní 956/9, 693 01 Hustopeče. Souhlas je 
udělen k územnímu a stavebnímu řízení.

Usnesení RM (úkol) č. 40/7/15: RM ukládá projít loka-
litu zahrady ulice Herbenova směrem k  dálnici, a 
zjistit, zda je možnost vybudovat cestu na pozem-
ku p.č. 286/3.

Usnesení RM č. 42/7/15: RM schválila udělení darů pro 
atlety a jejich trenéry pozvané na slavnostní přijetí 
na Radnici, cena daru do 1.000 Kč na jednoho (cel-
kem 5).

Usnesení RM č. 44/7/15: RM schválila Souhlas s 
provedením demolice objektu Janáčkova 52 v 
Hustopečích společnosti ... IČ: 27694321, Mírová 
4/1098, 693 01 Hustopeče pro účely řízení o od-
stranění stavby.

Usnesení RM č. 47/7/15: RM schválila Souhlas s PD na 
novostavbu RD manželů ...., bytem Kollárova ... 
Hustopeče a to k územnímu a stavebnímu řízení.

Usnesení RM č. 48/7/15: RM schválila Smlouvu o sou-
hlasu se stavbou kanalizační přípojky manželů ..., 
bytem Kollárova ... Hustopeče a to k územnímu a 
stavebnímu řízení a s kaucí ve výši 5000 Kč.

Usnesení RM č. 49/7/15: RM schválila Smlouvu o 
souhlasu s demolicí objektu Palackého 393/2, 
Hustopeče dle žádosti ..., bytem Bratislavská ..., 
Hustopeče dle předložené dokumentace. Součástí 
smlouvy o souhlasu s demolicí bude kauce ve výši 

měl sladké – snadno uznáte a netřeba jich tedy 
ani popisovati… Zažil jsem zase mnoho! Mám 
na takových cestách vždy štěstí zvláštní… 
Mnozí budou mne viniti z větrnosti a nestálosti 
– avšak dej mi bytost, v níž bych našel vše, co 
si přeji – pak se já teprův zřeknu, věda, že jí 
hoden nejsem – opět byl bych nestálým! Nyní 
na cestách svých našel jsem v Hustopeči dívku, 
která mě velmi miluje již dávná léta, aniž jsem 
to věděl; bavil jsem se s ní, jak možno bylo – je 
nevzdělána – ba i – p(ac) a p(usu) jsem dostal 
– včera jsem byl v Brumovicích, tam zase mám 
lásku: došel jsem v 5 ½ večer a zůstal u ní samé 
do 10, protože pršelo: (Je na hospodě sama 
– otec s macechou mají hospodu nahoře) 
zase p.-a.-p.- myšlénky mé těkaly bůhví kde – 
vzchopil jsem se a šel v noci tmavé, deštivé a 
blátivé 1 ½ hodiny k domovu – tu mi bylo volno, 
ač tělo cestováním ustavičným – dvakráte 
jsem promok do niti – úplně bylo vysíleno – a 

předce jsem byl spokojen; že by mě kdo zabíti 
mohl, jak se stalo na téže cestě před rokem 
jednomu – ani mi nepřišlo. Taková jest někdy 
škraboška má, kterouž nenávidíte…“ 

Z korespondence vyplývá, že zatímco 
Masarykův vztah ke Zdence byl přátelský, 
na opačné straně existovalo větší očekávání. 
Patrná je taky Masarykova láska k tomuto 
kraji. Zatímco Vídeň označuje jako hnusné 
město, Klobouky a Kloboucko označuje za 
svou domovinu: „…jsem rád doma u svých 
kochaje se v životě pospolném, rodinném; a 
jinak nerád opouštím světničku aneb zmilené 
místečko v lese nalézaje tam blaho své – a 
proč jinde hledať, co snadno na blízku požívati 
můžeme. …já bych aspoň ihned volil zde 
navždy zůstati!“

 Víme, že Masaryk své znalosti podrobné 
regionu zúročil i pře své triumfální 

prezidentské návštěvě rodného kraje, 
která se s podtitulem President mezi svými 
odehrála v červnu 1919. Při defi lé starostů 
na hustopečském náměstí se například na 
zástupce Horních Bojanovic obrátil s otázkou: 
„Ještě máte kostel na kopečku, ještě je u vás 
tolik vinohradů, jak bývalo?“    

Nechme se tedy inspirovat Masarykem 
a zkusme poznávat náš region také tak 
podrobně a intenzivně jako on. A zkusme 
přitom jako on nezapomínat na estetickou 
stránku věci a vyhledávat „překrásné 
pohledy“ a podepřeni o strom „zírat do 
krajiny“, neboť vnímání krásy je prospěšné 
tělu i duši. 

Soňa Nezhodová, 
vedoucí Městského muzea a galerie 

Husotpeče  
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částmi projektu „Setkání pod nebem“ dále zabý-
vat. Složení skupiny Bořivoj Švásta, ..., ..., ..., .... 
Tým je možno dále doplňovat.

Usnesení RM č. 62/7/15: RM schválila nový Provozní 
řád Burčákových slavností v Hustopečích, účinný 
od 01.03.2015. Text provozního řádu je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 65/7/15: RM schválila nejvýhodnější 
nabídku na tisk Hustopečských listů od ..., Okružní 
19, Brno s cenou 7,4 Kč + DPH za jeden výtisk, 
tj. 20.350  Kč/tisk, měsíc. RM pověřuje Dagmar 
Sedláčkovou (MaK) uzavřením smlouvy.

Usnesení RM č. 66/7/15: RM schválila Smlouvu o spolu-
práci v rámci projektu Euroklíč mezi Národní radou 
osob se zdravotním postižením České republiky a 
Městem Hustopeče

Usnesení RM č. 70/7/15: 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 města, 
s prodloužením doby akce pro žadatele Sdružení 
rodičů při Gymnáziu T. G. Masaryka, Hustopeče, 
dne 6.2.2015 a to prodloužením na dobu od 21:00 
hod do 03:300 hod. následujícího dne tj. 7.2.2015 
pro akci: ples Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče 
v sále Společenského domu na ulici Herbenova. 
Hustopeče.

Usnesení RM č. 71/7/15: 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 města, s 
prodloužením doby akce pro žadatele místní orga-
nizace Moravského rybářského svazu Hustopeče, 
dne 7.3.2015 a to prodloužením na dobu od 21:00 
hod do 05:00 hod. následujícího dne tj. 8.3.2015 
pro akci: rybářskou zábavu v sále Společenského 
domu na ulici Herbenova, Hustopeče.

Usnesení RM č. 74/7/15: RM schválila rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 1/2015. Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 76 /7/15: RM projednala předložený 
návrh a souhlasí se změnou dopravního režimu 
v  centru města Hustopeče dle přiloženého do-
kumentu. Pracovní skupině pro dopravu ukládá, 
zajistit vypracování cenové nabídky a harmono-
gramu možné realizace změny dopravního řešení.

Usnesení RM č. 79/7/15: RM schválila souhlas, aby 
všechny zřízené příspěvkové organizace vyjma 
Městské nemocnice mohly vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu. Tento souhlas může 
být doplněn metodický pokynem zřizovatele na 
dodržování závazných analytik případně dalších 
požadavků ze strany zřizovatele

Usnesení RM č. 80/7/15: RM schválila výsledek veřej-
né zakázky „Územní studie – Hustopeče S1“. Jako 
nejvhodnější nabídku na zhotovení zakázky ma-
lého rozsahu na služby, zhotovení „Územní studie 
- Hustopeče S1“, schvaluje od dodavatele Ing. arch. 
..., Zatloukalova 81, 621 00 Brno, IČO 11485621, s 
cenou 96.500 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 83/7/15: RM vzala na vědomí nabídku 
na směnu pozemků mezi městem Hustopeče a 
společností Buildsteel s.r.o. Navržené podmínky 
(poměry) směny jsou pro RM neobhajitelné. Ve 
věci je třeba dále jednat a hledat kompromis, který 
bude vyvážený pro obě strany.

Usnesení RM č. 85/7/15: RM schválila podání žádosti o 
souhlas s kácením 1 ks stromu (smrk) na městském 

10000 pro případnou opravu chodníku.
Usnesení RM č. 50/7/15: RM bere na vědomí Žádost spo-

lečnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, 
IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 
01 Mikulov a vyzývá k předložení smluvních ujed-
nání formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 
směnné kdy pozemky ve vlastnictví spol. Jednota, 
spotřební družstvo v Mikulově parc. č. 1226/72, 
1226/59, 1228/22, 1228/24, části pozemků 
1228/1, 1228/30 na kterých se nachází zeleň a část 
pozemku 1227 po vybudování chodníku splňující 
bezbariérovost podél prodejny potravin by přešly 
na Město Hustopeče a část pozemku 1228/28 pod 
stávající chodníkem po vybudování parkoviště by 
přešlo na společnost Jednota, spotřební družstvo 
v Mikulově s tím, že rozdíly ve výměře budou vzá-
jemně fi nančně vyrovnány částkou á 100 Kč/m2. 
Město však nesouhlasí s  převodem parkoviště na 
jiný subjekt.

Usnesení RM (úkol) č. 51/7/15: RM bere na vědomí 
žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo v 
Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 
157/9, 692 01 Mikulov a vyzývá k předložení 
kompletní projektové dokumentace a smluvních 
ujednání formou návrhu smlouvy o souhlasu se 
stavbou sjezdu na částech parc. č. 1226/7 1226/8 
v k.ú. Hustopeče u Brna. Pro přípravu projektové 
dokumentace se doporučuje vytvoření bezbarié-
rového chodníku podél nově uvažované prodejny 
a jeho napojení na stávající přechod pro chodce 
směrem ke kinu. 

Usnesení RM č. 54/7/15: RM schválila Smlouvu o 
souhlasu s  odstraněním stavby RD Kollárova č.p. 
271/8, Hustopeče s  investorem ..., s.r.o. se sídlem 
Na Hradbách 3 / 424 s kaucí ve výši 10.000 Kč.

Usnesení RM č. 56/7/15: RM schválila smlouvu s ..., 
Pionýrská ... , Hustopeče 693 01 o souhlasu s pří-
stavbou garáže k RD s kaucí 5.000 Kč na uvedení 
městského pozemku p.č. 4542/2 do původního 
stavu. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 57/7/15: RM schválila Rozhodnutí za-
davatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Setkání pod nebem“ v souladu s § 84 
odst. 2 písm. e) ZVZ, protože se vyskytly se dů-
vody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval a dle § 84 odst. 2 písm. d) odpadly 
důvody pro pokračování v zadávacím řízení v dů-
sledku podstatné změny okolností, které nastaly v 
době od zahájení zadávacího řízení a které zada-
vatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl 
předvídat a ani je nezpůsobil.

Usnesení RM č. 58/7/15: RM schválila obsah písemné 
zprávy zadavatele dle § 85 zákona č 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpi-
sů, ve které je konstatováno, že bylo zadávací řízení 
zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) odpadly 
důvody pro pokračování v zadávacím řízení v dů-
sledku podstatné změny okolností, které nastaly v 
době od zahájení zadávacího řízení a které zada-
vatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl 
předvídat a ani je nezpůsobil – nejnižší vysoutě-
žená cena byla, vyšší než umožňují podmínky pro 
tento typ zadávacího řízení; a v souladu s § 84 odst. 
2 písm. e) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval. – vysoutěžené spolufi nancování pro-
jektu převyšuje částku rozpočtu města schválenou 
na tento projekt.

Usnesení RM č. 59/7/15: RM schválila vytvoření pra-
covní skupiny, která se bude realizací projektu/

hřbitově z důvodu poškozování okolních hrobových 
míst a zařízení. Bližší specifi kace jsou přílohou zá-
pisu. Pokácení provedou Městské služby.

Usnesení RM (úkol) č. 86/7/15: RM schválila provedení 
ořezu jasanu na městském hřbitově, túje zůstane 
ponechána. Bližší specifi kace umístění jsou přílo-
hou zápisu. Pokácení provedou Městské služby.

Usnesení RM (úkol) č. 87/7/15: RM schválila podání žá-
dosti o souhlas s kácením smrku na ulici Javorová 
u domu č. 28. Pokácení provedou Městské služby.

Usnesení RM (úkol) č. 88/7/15: RM schválila podání žá-
dosti o souhlas s kácením jednoho kusu smrku na 
ulici Údolní na pozemku p.č. 991/1.

Usnesení RM č. 89/7/15: RM schválila zpracování a 
podání žádosti o dotaci na odpočívadla a infor-
mační tabule v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky z 
NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO 
RUCHU, CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Usnesení RM č. 90/7/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Hustopeče a obcí Šitbořice na úplatné převzetí 
agendy Komise k projednávání přestupků pro obec 
Šitbořice. Paušální výše nákladů na každý jeden 
projednávaný přestupek se stanovuje ve výši 4.500 
Kč.

Usnesení RM č. 94/7/15: RM bere na vědomí informace 
o měření hluku z roku 2009.

Usnesení RM č. 95/7/15: RM bere na vědomí informace 
o počtu VHP ve městě a o provozování loterií a ji-
ných podobných her na území města

Usnesení RM č. 98/7/15: RM schválila darovací smlouvu 
na věci movité v hodnotě 9.922,- Kč mezi městem 
Hustopeče a .... se sídlem Nerudova 24, 693 01 
Hustopeče, IČ 29372143. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 99/7/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Dodatky ke zřizovacím listinám o.s. Marketing 
a kultura a Centrum volného času Hustopeče p.o., 
kdy dojde k  převodu M-klubu z  o.s. Marketing a 
kultura na Centrum volného času Hustopeče p.o.

Usnesení RM č. 100/7/15: RM schválila zveřejnění zá-
měru pronájmu – pachtu zemědělské půdy dle 
přílohy Pacht I. o výměře 286.471 m2 a dle přílohy 
Pacht II. O výměře 45.446 m2.

Usnesení RM (úkol) č. 101/7/15: RM ukládá nepro-
dleně zveřejnit nabídku pronájmu bytu na ul. 
Smetanova.

Výpis z usnesení z 8. schůze
 Rady města Hustopeče

konané dne 03.02.2015 
v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/8/15: RM schválila předběžně 
převzetí Zdravotní dopravní služby Městské ne-
mocnice Hustopeče ... se sídlem 691 65 Křepice, IČ 
49963228. 

Usnesení RM č. 3/8/15: RM schválila žádost města 
Hustopeče na Ministerstvo fi nancí ČR o souhlas s 
pronájmem pěti garáží na pozemku parc. č. 1092/2 
v k.ú. Hustopeče u Brna v areálu Městské nemocni-
ce Hustopeče pro účely zdravotní dopravní služby. 

Usnesení RM č. 4/8/15: RM schválila žádost města 
Hustopeče na Jihomoravský kraj o vydání před-
běžného souhlasu s převzetím majetku, činností a 
práv a povinností Městské nemocnice Hustopeče a 
o vyjádření k předání zdravotní dopravní služby a s 
tím souvisejících movitých a nemovitých věcí. 

Usnesení RM č. 5/8/15: RM schválila zveřejnění záměru 
pronájmu Zdravotní dopravní služby Městské ne-
mocnice Hustopeče včetně náležejících nebytových 
prostor. Pronájem bude do doby převzetí celého 
areálu nemocnice novým provozovatelem.

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

Usnesení RM (úkol) č. 7/8/15: RM ukládá 
redakci Hustopečských listů neprodleně předat do-
ručený kritický článek, jím kritizovanému subjektu 
– osobě, ke zpracování odpovědi na tento. Spolu 
s  článkem je nutno poslat i poučení dle Pravidel 
publikování a termín uzávěrky Hustopečských listů.

Usnesení RM č. 10/8/15: RM neschvaluje výjimku z trž-
ního řádu pro společnost ..., IČ 28472560, Stodolní 
21, Ostrava. Společnost může využít schválené 
tržní místo na území města, kde je nabídka těchto 
služeb umožněna. Vyhrazené tržní místo je uvede-
no v příloze OZV č.2/2013. 

Usnesení RM č. 11/8/15: RM bere na vědomí Žádost 
o řešení přechodu pro chodce na komunikace ul. 
Nádražní v křížení s ul. Kpt. Jaroše a ul. Pitnerovou, 
která se nachází ve správě správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje a sděluje, že jelikož stáva-
jící přechod neodpovídá normě, vejde v jednání s 
vlastníkem pozemku ohledně možného dopravní-
ho řešení. 

Usnesení RM č. 14/8/15: RM schválila Rámcovou 
smlouvu o nájmu nebytových prostor smuteční 
obřadní síně se společností ..., s.r.o., IČ: 49969048, 
Se sídlem: Záhumenice 498/32, Brno 619 00. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 15/8/15: RM ukládá MPO zadat 
realizaci elektrorozvodů a dále částí původního 
projektu Setkání pod nebem, které budou upřes-
něny stanoveným pracovním týmem doplněným 
a spolupráci s Grantovou a investiční komisí, 
Stavební komisí, a Komisí pro územní plánování a 
rozvoj města. Po projednání zapracovat změny do 
PD. Změny připravit do RM, která bude 10.3.2015.

Usnesení RM č. 17/8/15: RM schválila návrh ceníku na 
prodej pozemků města. Pozemky určené ke stav-
bě – základní cena 700 Kč/m2, ostatní pozemky a 
dokupy za 300 Kč/m2, orná půda a ostatní země-
dělská plocha 20 Kč/m2. Ceník včetně všech popisů 
je přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 18/8/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Vyhlášení záměru darování pozemků parc. 
č. 954/2 vedeného jako ostatní plocha – silnice 
o výměře 14 m2 nacházející se pod komunikací 
II/425, dále parc. Č. 4732/2 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře 37 m2 vedle komunikace 
II/420 a dále pozemek vedle komunikace III/4203 
parc. Č. 4712/5 vedený jako ostatní plocha – silni-
ce o výměře 489 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna 
a obci Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/8/15: RM schválila Nájemní smlou-
vu s  ... Hustopeče s.r.o. na část pozemku p.č. KN 
1185/1 o výměře 63 m2 vedeného jako ostatní 
plocha na LV č.10001, pro město Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče za účelem vybudování a provozování 
parkoviště pro vedení fi rmy za roční nájemné 1.648 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/8/15: RM schválila Nájemní smlou-
vu s  ... Hustopeče s.r.o. na částí pozemků p.č. KN 
1185/1 a 1186 o souhrnné výměře 1030 m2 vede-
ných jako ostatní plocha na LV č.10001, pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, ka-
tastrální pracoviště Hustopeče za účelem užívání 
jako parkoviště pro zaměstnance fi rmy za roční 
nájemné 23.752 Kč + DPH. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/8/15: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu pozemku p.č. KN 2568 v k.ú. Hustopeče 
u Brna vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 
vedeného na LV č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 28/8/15: RM schválila Dodatek č. 2 se 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
IČ:70932581, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 
82 Brno ke smlouvě o zachování investice spolu-
fi nancované ze strukturálních fondů EU, kterým 
se prodlužuje termín realizace bezbariérové trasy 
Hustopeče 2014 pro rok 2015 a to do 31.12.2015. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/8/15: RM schválila Návrh provedení 
náhradní výsadby dřevin na ul. Sv. Čecha v  sou-
vislosti s  provedením stavby REKO MS Hustopeče 
dle žádosti RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 
26.1.2015. Oproti původní žádosti dojde ke kácení 
na místo původně 40 ks stromů pouze k max. 14 ks 
ovocných dřevin a jednoho smrku, které se nachá-
zí přímo na plánovaném plynárenském zařízení. 
Jedná se o náhradu ve výši 200.232 Kč. Projektová 
dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/8/15: RM schválila dodatek ke 
smlouvě o dílo s  ... s.r.o., Havlíčkova 613/32, 
Hustopeče, IČ: 26288591, kterým se prodlužuje 
termín zhotovení díla ,,Stavební úpravy za účelem 
umístění rotační kartotéky“ na 7.3.2015. Text do-
datku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/8/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení smlouvu č. VB 028/14 MM s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
o zřízení věcného břemene na provozování a údrž-
bu vodovodu v lokalitě Habánská na pozemcích 
ÚZSVM parc. č. 3110/10 a parc. č. 3110/11 vše v 
k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve 
výši 43454 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 34/8/15: RM ukládá projed-
nat s  nájemcem žádost nájemce ... spol.s r.o., 
IČ: 46640896 ze dne 19.1.2015 o úhradu nákla-
dů na provedené stavební úpravy v objektu na 
ul. Šafaříkova na pozemku p.č.KN 868/2 v k. ú 
Hustopeče u Brna s tím, že případná náhrada za 
zhodnocení pronajímaného objektu je možná až 
po ukončení nájmu. 

Usnesení RM č. 35/8/15: RM schválila vyznačení prů-
jezdné komunikace přes pozemky p. č. 1329/3 a 
1329/43 v k.ú. Hustopeče investora a majitele ..., 
..., Chocerady v rozsahu vyznačeném v projektu 
Vinařství Balounová, Podklad pro "Komunikaci 
"Věcné břemeno" zpracovaným projektantem ..., 
který je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/8/15: RM schválila pořízení sta-
cionárního radarového zařízení pro okamžité 
měření rychlosti projíždějících vozidel. Bude poříze-
no jedno měřící zařízení, které bude nepravidelně 
přemísťováno mezi třemi místy na území města 
(ulice Bratislavská, Nádražní, Brněnská). 

Usnesení RM č. 37/8/15: RM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky a zadávací dokumentaci na pořízení staci-
onárního radarového zařízení pro okamžité měření 
rychlosti projíždějících vozidel. Zadávací dokumen-
tace je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 40/8/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na zhotovené projektu pro Přípojky NN pro měření 
rychlosti a přípravu měřících bodů pro osazení ra-
darů v Hustopečích se ..., Smetanova ..., Hustopeče, 
IČ 10563253 za dohodnutou cenu 45.000 Kč bez 
DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/8/15: RM schválila v souladu s 
§ 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
změn složení školské rady při ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4 následovně: 

a) za pedagogické pracovníky: 
1. Mgr. ..., zástupce ředitele školy, bytem ..., Hustopeče 
2. Mgr. ..., učitelka, bytem ..., Hustopeče 
b) za zákonné zástupce nezletilých žáků: 
1. Ing. ..., zák. zást. nezl. žáků ... třídy, bytem Hustopeče, 

... 
2. Ing. ..., zák. zástupce nezl. žáka ... třídy, bytem 

Hustopeče, ... 
c) zástupci jmenovaní zřizovatelem ..., ...
Usnesení RM č. 42/8/15: RM schválila vyvěšení Tibetské 

vlajky v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 
10.03.2015 na budovu Radnice. 

Usnesení RM č. 43/8/15: RM schválila manželům ... 
zpětně nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 
2015 do 31. 1. 2015 s právem opce, nejpozději však 
do 31. 12. 2015. Nebude-li hrazen nájem v souladu 
s nájemní smlouvou, nebude využito práva opce a 
smlouva nebude prodloužena o další kalendářní 
měsíc. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

RM tímto usnesením současně revokuje usnesení č. 
35/5/15 ze dne 6. 1. 2015 o neprodloužení nájemní 
smlouvy pro manžele .... 

Usnesení RM č. 47/8/15: RM schválila rozpočtové opat-
ření města Hustopeče č. 20/2015 v  předložené 
podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 48/8/15: RM schválila pro další jed-
nání návrh směny pozemků na LV 11864 pro ...., 
Mírová 1098/4, Hustopeče (p.č. 3543, 3544, 3545, 
3546, 3547, 3548, 3549, 3551/2, 3552/1, 3552/2, 
3552/3, 3553/1, 3554/1, 3554/2, 3558/10, 
3558/11, 3558/16, 3562/1, 3562/2, 3563/1, 3566, 
3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3573/1, 3574, 
3576/1, 3576/2 3578, 3579, 3580/1, 3580/2, 
3581/2, 3582/1 v  k.ú. Hustopeče u Brna) v  lo-
kalitě Nad hřbitovem v  Hustopečích o souhrnné 
výměře 47.349 m2, za pozemky v majetku Města 
Hustopeče (p.č. 2593, 2594, 2600/5, 2601/2, 
2601/3, 2601/6, 2601/7, 2601/12, 2602/1 v  k.ú. 
Hustopeče u Brna) včetně souvisejících staveb 
v  lokalitě „bývalé prasečáky“ o souhrnné výměře 
7.719 m2, s tím, že strany směnné uhradí společně 
a nerozdílně náklady spojené se směnou pozemků 
a budov. Cena za pozemky bude stanovena zna-
leckým posudkem, rozdíl v cenách bude vzájemně 
fi nančně vypořádán. 

Usnesení RM č. 49/8/15: RM schválila na základě dopo-
ručení likvidační komise města, vyřazení majetku 
z ORJ 254 - Městská policie Hustopeče v hodnotě 
1.590 Kč, z ORJ 255 - Vnitřní správa Hustopeče v 
hodnotě 44.621 Kč, z ORJ 284 - Ubytovna Mostař 
v hodnotě 3.386 Kč, z ORJ 253 - zastupitelstvo 
obce v hodnotě 9.090 Kč a z ORJ 504 Marketing a 
kultura Hustopeče v hodnotě 72.992,85 Kč. Soupis 
vyřazovaného majetku je přílohou. Vyřazení bude 
provedeno prostřednictvím sběrného dvora města. 

Usnesení RM (úkol) č. 50/8/15: RM schválila podání žá-
dosti o skácení a provedení pokácení 4 ks topolů 
v areálu SPOZAM v sousedství ulice Šafaříkova z 
důvodu doporučení zjištěného ve znaleckém po-
sudku z června 2014. Podání žádosti o kácení zajistí 
Majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče, 
kácení provedou, po vydání rozhodnutí Odborem 
životního prostředí, Městské služby Hustopeče. 

Usnesení RM č. 51/8/15: RM schválila jednorázové za-
půjčení tartanového povrchu, celkem 60 kusů o 
rozměrech 2 x 1 m, tedy 120 m2 ze sportovní haly 
pro Tělovýchovnou jednotu Třineckých železáren 
Třinec, oddíl atletiky, Tyršova 214, 739 61 Třinec, v 
termínu od 6.2. do 9.2.2015, za 4.000 Kč. Naložení 
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a dopravu si zajistí vypůjčitel. 
Usnesení RM č. 52/8/15: RM schválila ukončení komerč-

ních pronájmů pro jednorázové akce v prostorách 
vinotéky v dvorním traktu domu U Synků. 

Usnesení RM č. 55/8/15: RM schválila vyhlášení vý-
běrového řízení na zhotovitele Územní studie 
– Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 
podle Zadávací dokumentace pro veřejnou za-
kázku na služby na zhotovení Územní studie 
– Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9, 
dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, v jednacím řízení bez 
uveřejnění, navazující na architektonickou soutěž 
s názvem „Urbanistické řešení města Hustopeče 
– severozápad“. 

Usnesení RM č. 59/8/15: RM schválila uzavření Smlouvy 
o poskytnutí služby (Aukce jako služba) mezi 
Městem Hustopeče a ... s.r.o., IČ 01941801, Břeclav, 
Na Řádku ..., a jednorázové provedení nákupní 
aukce na zboží pro potřebu města. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 60/8/15: RM ukládá Vedení města 
Hustopeče svolat schůzku ve věci jednání ohled-
ně postupu k vypracování vize ulice Mrštíkova. 
Schůzky se zúčastní: starostka, místostarosta, za 
MPO Ing..., ..., ..., a za OD ..., za MěP ..., za ORR ..., 
komise stavební, investiční, komise pro plánování 
a rozvoj města.

Usnesení RM č. 67/8/15: RM schválila záměr pachtu 
pozemku p.č.KN 2617/30 vedeného jako vinice o 
výměře 919 m2, zapsaného na LV č.10001 pro ka-
tastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče. Tex záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 68/8/15: RM schválila zpracování pod-
kladů pro dodatečnou rekolaudaci objektu Dům U 
Synků, Dukelské náměstí 23, Hustopeče pro všech-
ny v  současné době v  domě využívané činnosti 
(výstavnictví, pohostinství, ...).

Usnesení RM č. 71/8/15: RM schválila podání 
žádosti na registraci odrůdy „hustopečských“ man-
dloní. Registrace bude provedena ve spolupráci 
s  Mendelovou univerzitou v  Brně, zahradnickou 
fakultou v Lednici.

Výpis z usnesení ze 9. schůze 
Rady města Hustopeče

konané dne 17.02.2015
v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/9/15: RM schválila Dohodu o restruk-
turalizaci Městské nemocnice Hustopeče, p.o. 
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako zřizova-
telem Městské nemocnice, p.o., Jihomoravským 
krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Obsah 
a text dohody jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č.  4/9/15: RM schválila zrušení výběrové-
ho řízení schváleného Radou města Hustopeče dne 
3.2.2015 usnesením RM č. 55/8/18 na zhotovitele 
Územní studie – Hustopeče S5 a Územní studie – 
Hustopeče S9 dle podmínek zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a 
dle odst. 13 zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky. 

Usnesení RM č.  5/9/15: RM schválila vyhlášení vý-
běrového řízení na zhotovitele Územní studie 
– Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 
podle upravené Zadávací dokumentace pro veřej-
nou zakázku na služby na zhotovení Územní studie 
– Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9, 
dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, v jednacím řízení bez 
uveřejnění, navazující na architektonickou soutěž 

s názvem „Urbanistické řešení města Hustopeče 
– severozápad“.

Usnesení RM č. 6/9/15: RM schválila ceník pronájmu 
pro dopravní hřiště pro využití škol ve výši 100 Kč/
hod. Minimálně nájem však 300 Kč/den.

Usnesení RM č. 8/9/15: RM nedoporučuje ZM schvá-
lení 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. Z důvo-
du detailnějšího prověření možnosti budoucího 
rozvoje lokality mezi ulicí Herbenova a dálnicí, a 
využití dotčeného pozemku městem.

Usnesení RM č. 10/9/15: RM schválila smlouvu o krát-
kodobém pronájmu části nebytového prostoru v 
1. podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 615 
na pozemku parc. č. KN 1092/1 vedeném jako za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a to 
místnosti dispečinku o výměře 15,8 m2 a místnosti 
pro řidiče o výměře 17,2 m2, včetně inventáře spo-
lečného WC a sprch a garáží č. 2,3,4,5 a 6 o celkové 
výměře 87 m2, stojících na části pozemku parc. 
č. 1092/2 –zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 132 m2 zapsaných na LV č.10 001 pro obec 
Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna na dobu od 
01.03. do 31.03.2015 včetně za částku 15.500,- 
Kč Josefu Maťovi se sídlem 691 65 Křepice 372, IČ 
499663228 k provozování dopravní zdravotní služ-
by. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 11/9/15: RM schválila smlouvu o nájmu 
sanitních vozů tov. zn. Volkswagen Transporter 
reg. zn. 2B8 3403, tov. zn. Volkswagen Transporter 
reg. zn. 2B8 3403, tov. zn. Volkswagen Transporter 
reg. zn. 2B2 0005, tov. zn. Volkswagen Transporter 
reg. zn. 5B4 6002 a tov. zn. Fiat Scudo reg. zn. BVJ 
74-13 Josefu Maťovi se sídlem 691 65 Křepice 372, 
IČ 499663228 k provozování dopravní zdravot-
ní služby za částku 7.500 Kč/měsíc, počínaje od 
01.03.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č.  12/9/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Dodatek č. 16 ke zřizovací listině Městské 
nemocnice Hustopeče

Usnesení RM č. 13/9/15: RM schválila revokaci 
Usnesení RM č.  75/2/14, kterým RM doporučuje 
ZM ke schválení odložení splatnosti odpisů MŠ 
Hustopeče, Školní ve výši 131 535 Kč vůči zřizova-
teli z roku 2014 na rok 2015. Snížení odpisů bude 
součástí rozpočtového opatření města č. 4/2014 a 
navýšení v rozpočtu na rok 2015, a schvaluje nové 
usnesení, kterým:

RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č.32/II/14 
a nově schválit odložení splatnosti odpisů MŠ 
Hustopeče, Školní ve výši 120 000 Kč vůči zřizova-
teli z roku 2014 na rok 2015. Odložená část odpisů 
za rok 2014 bude odvedena v roce 2015.

Usnesení RM č. 14/9/15: RM doporučuje ZM ke schvále-
ní Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. 
č. 504/5 vedeného jako ostatní plocha způsob vyu-
žití hřbitov urnový háj o výměře 1589 m2 od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město. 
Město Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 15/9/15: RM schválila upravené zveřej-
nění záměru pachtu zemědělské půdy dle přílohy 
Pacht I. o celkové výměře 286.471 m2 nacházející 
se v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č.10001 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kata-
strální pracoviště Hustopeče na dobu určitou 5 let s 
opcí. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 16/9/15: RM schválila pachtovní smlou-
vu s Moravskou Agrou a.s., Brněnská 191, Velké 
Pavlovice 691 06, IČ: 49453394 na propachtová-
ní pozemků p.č.KN 4746/10, 4746/11, 4746/12, 
4746/22, 4746/23, 4746/24, 4746/31, 4754/59, 

4754/78, 4754/85, 4754/87 o souhrnné výměře 
4,5446 ha, zapsané v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za roční 
pachtovné 18.206 Kč + DPH. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu.

Usnesení RM č. 18/9/15: RM schválila zveřejnění 
záměru pronájmu pozemku parc. č. KN 2582 
vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 1606 m2, zapsaného na LV 11895 pro město 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče.

Usnesení RM č. 19/9/15: RM schválila záměr proná-
jmu nebytových prostor objektu Polikliniky na 
adrese Hybešova 1417/5, Hustopeče, umístěné 
na pozemku p.č. KN 1074/2 v k.ú. Hustopeče u 
Brna, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče: ...

Usnesení RM č. 23/9/15: RM schválila vyřazení ma-
jetku města Hustopeče z ORJ 255 - Vnitřní 
správa Hustopeče v hodnotě 4.999 Kč a z ORJ 
259 - Pronajímaný majetek v hodnotě 44.100 Kč. 
Majetek z  ORJ 255 bude vyřazen prostřednictvím 
sběrného dvora, vyřazený majetek z ORJ 259 bude 
prostřednictvím Centra volného času Hustopeče 
p.o. předán k  využití v  rámci projektu „Kola pro 
Afriku“. 

Usnesení RM (úkol) č. 24/9/15: RM schválila zapojení 
města Hustopeče do sbírky starých jízdních kol ve 
městě Hustopeče, které budou použity v rámci pro-
jektu „Kola pro Afriku“.

Usnesení RM (úkol) č. 25/9/15: RM ukládá vyhlásit ve 
všech informativních prostředcích města (HL, web, 
HTV) zapojení města, záměr a pořádání sbírky sta-
rých jízdních kol v rámci projektu „Kola pro Afriku“. 
Kontaktním místem bude Centrum volného času.

Usnesení RM č. 26/9/15: RM schválila Smlouvu s HaSt 
– develop, s.r.o., Havlíčkova 28, Hustopeče 693 01, 
IČ: 02648709 o zpřístupnění sociálního zařízení 
restaurace Zátiší v Hustopečích účastníkům smu-
tečních obřadů a veřejného pohřebiště za úhradu 
ve výši 3.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 28/9/15: RM schválila vyhlášení záměru 
výpůjčky/pronájmu pozemků a jejich částí p.č. KN 
3131/2 o výměře 196 m2 p.č. KN3131/5 o výměře 
80 m2, p.č. KN 3131/6 o výměře 167 m2, p.č. KN 
3131/7 o výměře 414 m2, části pozemku p.č. KN 
3132/1 o výměře 16 m2 (dle zákresu),části pozem-
ku p.č. KN 3132/2 o výměře 48 m2 (dle zákresu), 
pozemku p.č. 3132/3 o výměře 66 m2, části po-
zemku p.č. 3137/2 o výměře 234 m2 (dle zákresu), 
části pozemku p.č. 3138/2 o výměře 450 m2 (dle 
zákresu),vše o celkové výměře 1.671 m2, zapsané 
na LV 10001 pro město Hustopeče, v k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení RM č. 29/9/15: RM schvaluje pořádání veřejné 
sbírky na úhradu nákladů rehabilitačních pobytů, 
terapie a pořízení kompenzačních pomůcek paci-
enta … z  Hustopečí s  termínem zahájení dnem 
následujícím po doručení osvědčení krajským 
úřadem na dobu neurčitou a obsahem sbírky. 
Oznámení a harmonogram veřejné sbírky jsou pří-
lohou zápisu.

Usnesení RM č. 33/9/15: RM schválila Písemnou zprávu 
zadavatele dle § 85 zákona č 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které je konstatováno, že z důvodů jediné nabídky 
bylo zadávací řízení zrušeno v souladu s § 84 odst. 
1 písm. e).

Usnesení RM č. 36/9/15: RM schválila projektovou 
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dokumentaci ke stavebním úpravám bytového 
domu č.p.1007 - zateplení na ul. U Větrolamu ža-
datele SBD Pálava zastoupeného projektantkou 
ing. Alexandrou Čechovou

Usnesení RM č. 37/9/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 
KN 1348/1 vedeného jako ostatní plocha na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče o výměře cca 30 m2 (dle 
zákresu v příloze), za cenu minimálně 980 Kč/m2. 
Hranice pozemku bude stanovena v  rovině s ulič-
ní čarou sousedních nemovitostí. Přesná výměra 
bude určena geometrickým plánem.

Usnesení RM č. 38/9/15: RM schválila Souhlas společ-
nosti ZEMOS a.s., IČ: 63470381 Jízdárenská 493, 
69163 Velké Němčice s povolením rekonstrukce 
oplocení na pozemcích 2588/11 a 2565 v k.ú. 
Hustopeče u Brna spočívající ve výměně sloupků 
odstranění pletiva a nahrazení šedým trapézovým 
plechem za podmínky souhlasu druhého duplicit-
ního vlastníka. Zákres je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 39/9/15: RM schválila souhlas se stavbou 
RD na pozemku p.č. KN 4544/135 v k.ú. Hustopeče 
u Brna investora …, Hradní .., Hustopeče, dle 
předložené dokumentace. Dokumentace je přílo-
hou zápisu.

Usnesení RM č. 41/9/15: RM doporučuje ZM neschválení 
souhlasu se vstupem do tělesa rekonstruované-
ho chodníku na ulici Hradní v Hustopečích dle PD 
předložené projekční společností GEPROSTAV ener-
gy s.r.o., IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 
4375 , 695 01, Hodonín v zastoupení investora 
E.ON ČR, s.r.o.. Projektová dokumentace je přílo-
hou zápisu.

Usnesení RM č. 42/9/15: RM neschválila uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu v rozsahu dle PD 
vypracované projekční kanceláří OK. Atelier s r.o., 
Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav pod názvem „ 
Oprava komunikace za ul. Na Hradbách“ s inves-
tory, společností Rustikal s.r.o., IČ 28297610, se 
sídlem Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče a spo-
lečností Q. REAL s.r.o., IČ 26291495, se sídlem Na 
Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče a to ve věci 
dodatečného stavebního řízení. 

Rada města Hustopeče požaduje přepracování projek-
tové dokumentace a to s realizací odvodňovacího 
žlabu na spojnici s vozovkou města a požaduje 
předložení geometrického plánu. RM sděluje, že 
údržbu komunikace a nově budovaného žlabu bu-
dou provádět nájemci. Komunikace musí zůstat 
veřejně přístupná.

Usnesení RM č. 43/9/15: RM schválila nesouhlasné vyjá-
dření RM k ÚŘ na stavbu pod názvem „Polyfunkční 
bytový dům II Kollárova ulice“ dle projektu pod 
zakázkovým číslem 1412271/01 vypracované 
spol. INTERPLAN-CZ, s.r.o., 60722061, Purkyňova 
79a, 612 00 Brno v zastoupení investora QUATRO 
development, s.r.o., IČ: 29356598, Na Hradbách 
424/3, 69301 Hustopeče. Projekt pro ÚŘ je přílo-
hou zápisu. 

RM doporučuje snížit projekt „Polyfunkční bytový dům 
II Kollárova ulice“ o  jedno patro.

Usnesení RM č. 45/9/15: RM schválila smlouvu s PD 
Atelier s.r.o. IČ: 02434873 o souhlasu se stavbou 
rodinného domu dle PD č. 4544/117 a dále sjezdu 
vč. uložení chrániček, přípojky vodovodu, přípojky 
O2 na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna 
s kaucí. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 46/9/15: RM schválila Udělení souhlasu 
k PD č. 4544/117 vypracované projekční kanceláří 
PD Atelier s.r.o. IČ: 02434873 v zastoupení inves-
tora společnosti Student living s.r.o.. Souhlas je 
vydán ke stavbě rodinného domu a dále sjezdu vč. 

uložení chrániček, přípojky vodovodu, přípojky O2 
na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna . 
Souhlas je udělen ke zjednodušenému územnímu 
řízení a ohlášení stavby.

Usnesení RM č. 49/9/15: RM schválila souhlas se změ-
nou využití území vč. výsadby sadu na pozemku 
par.č. KN 4754/114 žadatele …, Šakvice 691 67. 
Město vydává souhlas jako vlastník sousedního 
pozemku.

Usnesení RM č. 50/9/15: RM neschvaluje smlouvu o 
souhlasu se stavbou sjezdu a umístění sítí na po-
zemku města dle žádosti …, se sídlem Břeclav v 
zastoupení investorů BP Investment – CZ, s. r. o., 
se sídlem Břeclav, Sovadinova 15.b, a TRB Stav, s. 
r. o., se sídlem Lužice, Dvorní 535/36. RM se ne-
bude touto žádostí již zabývat do doby dokončení 
a schválení Územní studie – Hustopeče S5 která 
bude řešit možnosti výstavby v dotčené lokalitě.

Usnesení RM č. 51/9/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 
498/1 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře max. 14 
m2 za cenu minimálně 980 Kč/m2 s tím, že kupující 
zajistí a uhradí náklady spojené s vyhotovení ge-
ometrického plánu a náklady spojené s převodem 
pozemku. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 52/9/15: RM schválila objednání 
a zpracování projektové dokumentace k  projektu 
na kompletní ozelenění areálu SPOZAM u zpraco-
vatele ing. …, Velký Újezd za smluvní cenu 59.470 
Kč vč. DPH. Na základě projektu bude požádáno o 
dotaci ze SFŽP. 

Usnesení RM č. 53/9/15: RM schválila smlouvu s RWE 
GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 401 17, 
IČ: 272955 67 o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na stavbu plynárenského zařízení „REKO 
MS Hustopeče – Nádražní + 1“, č. stavby 52 285, 
SPP 1.84200190.2221 na pozemcích města KN 
parc. č. 2185/6, parc. č. 1612/1 zapsaných na LV č. 
10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 
úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH, a s kaucí ve výši 
5.000 Kč. Souhlas s provedením se týká provede-
ní protlakem, v případě překopu bude muset být 
souhlas ZM. Text smlouvy včetně přílohy je součástí 
zápisu.

Usnesení (úkol) č. 57/9/15: RM ukládá jednat se zho-
tovitelem díla „Oprava památníku Hustopeče“ tj. 
pomník rudoarmějců na hřbitově Bau-AMSTAV tra-
de company s.r.o. o podmínkách realizace zakázky. 
V případě, že i nadále bude trvat na svých podmín-
kách, oslovit další fi rmy z  regionu a na příští RM 
předložit nabídky ke schválení.

Usnesení RM č. 58/9/15: RM schválila znění výzvy na 
podání nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Odpočívadla a informační tabule u tůní“.

Usnesení RM č. 61/9/15: RM schválila podání žádosti z 
rozpočtu Jihomoravského kraje na Divadelní festi-
val „Pod širým nebem“ 2015 s celkovým rozpočtem 
380.000Kč a výší požadované dotace 100.000Kč.

Usnesení RM č. 65/9/15: RM schválila stanovení podle 
bodu II. 1. návrhu SNP ceny pro prodej městem vy-
těženého dřeva. Dřevo uváděné na trh Městskými 
službami Hustopeče je v sortimentu VI. – palivové 
dříví listnaté „měkké“ v ceně 500 Kč/volně ložený 
m3 (topol, lípa) a palivové dříví listnaté „tvrdé“ 
v ceně 800 Kč/volně ložený m3 (akát, ovocné 
dřeviny).

Usnesení RM č. 66/9/15: RM schválila předložený 
návrhu Systému náležité péče. Text systému je 
přílohou.

Usnesení RM č. 71/9/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení poskytnutí dotace Fotbalovému klu-
bu FC Hustopeče, IČ 64327451, Šafaříkova 
347/1, Hustopeče, ve výši 100.000 Kč na rea-
lizaci projektu oplocení nového tréninkového 

hřiště a realizace záchytných sítí k areálu společnosti 
Agrotec. Vyplacení dotace podmiňuje předložením 
náležejících účetních dokladů. Doporučení je včet-
ně schválení smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení RM (úkol) č. 73 /9/15: RM schválila realizaci 
přechodného dopravního značení na dálnici D2 
– exit Hustopeče, dle rozhodnutí MD č.19/2014-
120-RD/6 ze dne 27.8.2014 včetně doplňujících 
podmínek. Dopravní značení bude realizováno 
společností SIGNEX KH Břeclav s.r.o. Bratislavská 
929 Podivín, dle cenové nabídky za částku 39.450,-
Kč bez DPH. Financování bude provedeno z položky 
rozpočtu města na komunikace.

Usnesení RM č. 77/9/15: RM neschvaluje 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 města, 
s prodloužením doby akce pro žadatele p. …, za-
stupujícího fi rmu PONOS, s.r.o., Ostrov 28, Břeclav, 
pro dny pátek a sobota v únoru 2015 a to pro-
dloužením na dobu do 24:00 hod. toho dne, pro 
hudební vystoupení v restauraci Výletník na ulici 
Nová, Hustopeče.

Usnesení RM č. 78/9/15: RM neschvaluje povolení zá-
boru veřejného prostranství dne 11.04.2015, v 
čase 09:30 – 11:30 hod., před budovou kina na ul. 
Bratislavská v Hustopečích. Jedná se o prodej ba-
lónků po skončení dětského představení Kouzelná 
školka.

Usnesení RM č. 79/9/15: RM schválila umístění prezen-
tačního stánku Zdravotní pojišťovny Ministerstva 
vnitra ČR v dolní části Dukelského náměstí 
Hustopeče dne 29.4.2015 v čase cca od 10:00 hod 
do 15:00 hod. s podmínkou uhrazení poplatku za 
zábor veřejného prostranství dle OZV č. 3/2013.

Usnesení (úkol) č. 82/9/15: RM ukládá uveřejnit v HTV, 
webu města a Hustopečských listech možnost 
pronájmu bytu na ul. Smetanova 2. Informovat o 
nabídce i realitní kanceláře v Hustopečích.

Usnesení RM č. 83/9/15: RM schválila podání žádosti 
o dotaci na Jihomoravský kraj – dotační oblast: 
Prevence a požární ochrana, Dotační program pro 
oblast prevence kriminality pro rok 2015 na projekt 
Výchovně-rekreačního tábora pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Žádost o dotaci včetně rozpočtu pro-
jektu jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 85/9/15: RM schválila vytvoření 
Vinařské komise, ve složení předseda - Bc. Pavel 
Jurák, tajemník komise - …, členové - …, …, 
…, …, …, …, …, …, …, …, ... Současně RM 
schvaluje statut komise, který je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 89/9/15: RM schválila směrnici města 
Hustopeče č. 1/2015, O výkonu veřejnosprávní 
kontroly ve vztahu k příspěvkovým organizacím 
zřízených městem Hustopeče. Text směrnice je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 91/9/15: RM schvaluje zpracování 
projektu a přípravu žádosti o povolení na vybudo-
vání chodníku na ulici Svatopluka Čecha od silnice 
k bráně Židovského hřbitova a vytvoření tematické 
informační tabule k danému místu 

Usnesení (úkol) č. 92/9/15: RM ukládá zveřejňovat 
Hustopečské listy v pdf formátu na stránky města.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí na
www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece

/samosprava/usneseni-samospravy/
nebo v Kanceláři tajemníka  Městského úřadu Hustopeče
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KULTURA

Společenský dům zaplnili krojovaní
 už pošestnácté

Letos proběhl další z ročníků Krojového plesu, který potvrdil, že organizace tohoto 
podniku je nejsilnější stránkou stárků, potažmo Hustopečské chasy. Účast byla obdobná 
jako v minulém roce, tedy 165 krojovaných a 200 platících, což bohatě stačí k tomu, aby 
si pozdní příchozí neměli kam sednout. Slováckou besedu tancovalo rekordních dvacet 
domácích párů. Na nástupu všech krojovaných byli přivítáni zástupci třiceti obcí a pěti 

etnografi ckých regionů. Za další velký úspěch lze považovat to, že po zaznění posledních 
tónů muziky, bylo stále všem do zpěvu a do tance, takže poslední z nás se vraceli domů 

až za světla. Největší dík patří rodině první stárky, neméně taktéž stárkům a stárkám, 
kteří naplnili důvěru, kterou v ně v červnu loňského roku chasa vložila. 

Hustopečská chasa

51. reprezentační ples gymnázia.
Téma? Velký Gatsby

Studentský parlament při výběru letošního tématu plesu nejdříve váhal, zda téma „Velký 
Gatsby“ bude opravdu  tou nejlepší volbou. Přeci jen šlo o nápad a určitý vliv díky premiéře 
fi lmu spíše loňský rok, a zdálo se, že všichni mají Velkého Gatsyho tak nějak plné zuby. 

Nakonec se ale ukázalo, že byl tou nejlepší volbou. 
Na gymples, který se konal 6.2.2015, dorazilo přes 400 návštěvníků, z toho většina 

v tematickém Dress Codu z 30. let. Byli jsme opravdu nadšení a touto cestou ještě jednou 
děkujeme všem, kteří přišli a dali si s výběrem svého kostýmu práci. 

K tanci a poslechu hrála kapela Větry z Jihu ve speciálním složení Cool band, celé jedno 
pásmo svého večerního vystoupení věnovala skladbám z 30. let, což atmosféru v sále značně 

podpořilo. Stejně tak jako skvělá tematická výzdoba. 
Vše začalo předtančením studentů ve 20 hodin a pokračovalo příjemnou zábavou a tancem 
až do třetí hodiny ranní.  Program zpestřovala dvě taneční vystoupení, a to taneční skupiny 

Lady Stars a společenského tance Ondry Lista a Báry Valové. Nechyběla ani volba krále a 
královny. Ples byl po všech stránkách vydařený, velký podíl na tom mají především studenti 

našeho gymnázia, hlavně členové Studentského parlamentu a ostatní z předtančení.
Děkuji všem a už nyní se těším na příští 52. reprezentační ples našeho gymnázia ve stylu, 

který nám už dnes nedá spát… 
Adéla Malendová

Turhandle ožily 
masopustním veselím 
Ulice Na Hradbách ožila v sobotu 7. února 

davy lidí, pestrobarevnými maskami, 
country hity a linula se jí vůně zabíjačky. 

Konal se tam sedmý ročník Hustopečsého 
masopustu. 

V průvodu fašankových masek byli k vidění 
vojáci, čerti, sultáni, gejša, ale třeba taky 

hříbek a mochomůrka nebo polykač ohně. 
Rej masek si potom také zatančil na hitovky 

country kapely Noví kaskadéři. 
Stovky návštěvníků však na Turhandle 

nelákaly jen tradiční masky, ale také krásné 
slunečné počasí a zabíjačkové dobroty. 

K ochutnání byly škvarky, tlačenky, jitrnice, 
jelita a hlouček zvědavců stál také neustále 
u řezníků přímo v akci. Zdarma k ochutnání 
byla také zabíjačková polévka, do kasičky 
však za ni mohli hodit zájemci dobrovolný 

příspěvek, který společně s výtěžkem 
z prodeje skleniček a z prodeje lístku do 
tomboly poputuje na dobročinné účely. 
Organizátory akce jsou dvě hustopečské 
soukromé fi rmy ve spolupráci s městem 

Hustopeče. 
-jal-

Dětský karneval : 

Pobavili klauni

Ric a Pic
Klauni Ric a Pic, stovka dospělých 
a další minimálně stovka malých 
návštěvníků v maskách. Takový 

byl Dětský karneval, který se konal 
v neděli 8. února. V toto datum se ve 
společenském domě meze fantazii 

rozhodně nekladly. 
–jal-

Kostel jako svět zvířat. Děti se bavily na karnevalu
Ve svět zvířat se proměnil farní sál pod kostelem i přilehlé chodby a místnosti. V neděli 15. února se tam konal 
dětský maškarní karneval – letos tematicky zaměřený právě na zvířecí říši. Malé myšky, králíci, psi nebo kočky 

si mohli jen tak zatančit, ale připraveny pro ně byly i stanoviště s úkoly. U žirafy například otrhávali lístky ze 
stromu, u datla vytahovali z kmene stromu bonbóny, u papouška nebo ledního medvěda kreslili a vybarvovali. 

Za splněné úkoly je pak čekala sladká odměna a na šťastné výherce i dort nebo pizza. Farního karnevalu se 
zúčastnila více než stovka dětí. 

–jal-

Děkanátní ples se nesl ve stylu třicátých let
V pátek 13. února uspořádala hustopečská farnost další ročník děkanátního plesu, který se konal v nově 

zrekonstruovaném sále pod kostelem. Tentokrát se nesl v duchu třicátých let a atmosféra byla jako každoročně skvělá. 
Příchozí hosté si mohli vychutnat předtančení, které představila skupina Jen pro ten dnešní den. K poslechu a tanci pak 

hrála patnáctičlenná skupina JuniorBand z Pohořelic, a více než sto osmdesát dam a pánů oblečených do stylových 
šatů vlastních právě módě let třicátých vířilo v rytmu hudby oběma sály.  Nechyběla ani bohatá tombola, do níž hojně 

přispěly jak fi rmy tak třeba i samotní farníci. Jelikož s půlnocí přišel čtrnáctý únor a s ním svatý Valentýn, měli přítomní 
pánové možnost obdarovat své vyvolené perníkovými srdíčky. Celý ples se opět velice vydařil a hosté se v nočních 

hodinách rozcházeli spokojení a plní příjemných zážitků. Farnost tímto ještě jednou děkuje všem ochotným sponzorům a 
dárcům, kteří se na akci podíleli. 

Markéta Harasimová



HUSTOPEČSKÉ LISTY  3 • 15

| 15 | fo
to

:  
2x

 B
ar

bo
ra

 K
os

in
ov

á

fo
to

:  
2x

 O
nd

ře
j T

up
ý

fo
to

:  
2x

 J
an

a 
Tu

pá
fo

to
:  

4x
 M

ag
da

 H
áj

ko
vá

fo
to

:  
2x

 a
rc

hi
v 

fa
rn

os
ti

PPlleessyy......

mmaassooppuusstt

kkaarrnneevvaally...y...

ZZiimmaa  ppllnnáá
vveesseellíí



HUSTOPEČSKÉ LISTY  3 • 15

| 16 | 

V úterý 27. ledna 2015 se na Střední 
odborné škole Morava v Řehořově ulici 
v Brně uskutečnila výstava k Mezinárodnímu 
dni památky holocaustu. Autory výtvarných 
děl byli Jaroslav Lacko a Bohuslav Janovský 
z Hustopečí.                                       Dana Teinitzer   

Bohuslav Janovský
vystavoval v Brně
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V Městském muzeu a galerii v domě U Synků 
byla od 1. února 2015 k vidění výstava ilustrací 
známé kreslířky, výtvarnice a ilustrátorky 
Vlasty Švejdové.

Dětské knížky s jejími ilustracemi prošly 
rukama snad každého malého čtenáře.

Vlasta Švejdová začala jako ilustrátorka 
krátkých příběhů a pohádek v novinách. 
Později se stala kmenovou autorkou časopisu 
Dikobraz, v kreslení potom pokračovala 
například na fi lmové scéně. Vytvořila 
sedm kreslených fi lmů, ilustrovala knihy 
a učebnice. Hustopečští měli v únoru 
možnost si její tvorbu nejen prohlédnout, ale 
také zakoupit.

„Vystavuje tu asi pětapadesát svých děl. 
Plus další malé grafi ky. Máme tu od autorky 
i různé techniky jako olejomalby nebo vysoce 
kvalitní tisky na plátně a na papíře,“ uvedla 
Šárka Prokešová z Městského muzea a galerie 
Hustopeče. 

Výstava trvala do 22. 2. 2015.                     -sed-

Vlasta Švejdová zblízka
Ilustrátorka vystavovala v galerii U Synků
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Jaro se pomalu hlásí o slovo a s ním čtvrtý 
ročník Slavností mandloní a vína. Oslavy dvou 
symbolů města letos připadnou na sobotu 
28. března 2015. Návštěvníci se mohou těšit 
na bohatý program na Dukelském náměstí 
i v samotných mandloňových hájích. Jako 
v ráji se budou cítit hlavně milovníci dobrého 
jídla a pití. 

Slavnosti mandloní a vína vypuknou 
v 10.00 hodin. Na Dukelském náměstí se 
budou konat velikonoční trhy, k nimž bude 
vyhrávat jarmareční kapela Kabrňáci. Všichni 
přítomní se také mohou těšit na vystoupení 

dětí z mateřských škol, folklórního souboru 
Krajcárek, cimbálové muziky nebo na koncert 
skupiny Pool Litters. 

Vína od místních vinařů bude možné 
ochutnat po celý den ve Stálé vinařské 
expozici, odpoledne potom budou svá vína 
prezentovat na nádvoří domu U Synků vinaři 
z Vinařské uličky a otevřeny budou i sklepy 
v ulici Na Hradbách. 

V domě U Synků bude připraven Velikonoční 
muzejní bazar s výstavou jarních aranžmá 
a z nádvoří se bude v 10.00 a 11.00 hodin 
vyrážet na procházku s průvodcem 

Mandloňovou stezkou na rozhlednu, možné 
je ale vydat se k mandloním i individuálně. 

Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla, 
hlavně mandlových specialit. Od 14.00 hodin 
na ně čeká na Dukelském náměstí kulinářská 
show nebo vyhlášení soutěže o nejlepší 
mandlový dezert. 

Slavnosti zakončí o půl osmé večer koncert 
kapely Katapult ve společenském domě 
v Herbenově ulici.

Vybrané hustopečské restaurace budou 
také v týdnu od 23.3. do 29.3.2015 nabízet 
speciální mandlové menu. Ochutnat 
a ohodnotit ho můžete v restauracích Pedros, 
Rustikal, U Halmů, Formanka a Zátiší nebo 
v hotelu Vinopa a Centro.                                    –jal- 

Podrobný program na plakátech a letácích. 

V hlavní roli mandloně a víno. Už počtvrté. Letos 28. března

Soutěž o Zlatou mandli
Slavnosti mandloní a vína se blíží a s nimi 
již tradiční a oblíbená soutěž o nejlepší 
recept na mandlový dezert. 
Chcete se soutěže zúčastnit?
Přineste svůj dezert v sobotu 28.3.2015 
ve 13.00 hodin do označeného stánku u 
pódia na Dukelském náměstí. Označte jej 
jmenovkou a názvem. Odborná porota 
soutěžní dezerty ohodnotí a ve 14.00 
hodin vyhlásí vítěze soutěže. Vítězný 
recept bude zveřejněn v Hustopečských 
listech, vítěz obdrží řád Zlaté mandle 
a další zajímavé ceny.
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Po stopách Kentaurů, Tři bratři, Záhada 
pevnosti Rajard nebo H-11-O. Centrum 
volného času Pavučina zveřejnilo nabídku 
letních táborů. Děti si mohou vybírat z pestré 
škály těch pobytových i příměstských. 
Takzvaně spacích táborů je v nabídce šest, 
příměstských devět – zaplní tak celé léto. 

Vyberou si mezi nimi zdatní sportovci, 
vodáci, výtvarníci i milovníci koní. Podrobné 
informace na www.pavucina.volny-cas.
cz nebo přímo u pracovníků domu dětí 
a mládeže Pavučina. A vybírejte rychle, 
některé tábory už jsou plně obsazené. 

–jal- 

Letní tábory v Hustopečích se plní rychle. Vybírejte včas
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
B EZEN 2015

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

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

st  4.3. 19.30 HODINOVÝ MANŽEL - komedie R, 2014, 100 min.,
   p ístupný od 12 let. Vstupné 70,- K
ne  8.3. 16.00  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO I CE - pásmo 
   pohádek pro d ti, délka 64 minut.  Vstupné 30,- K
st  11.3. 19.30 (NE)ZADANÍ - romantická komedie USA,  2014, 
   94 min., p vodní zn ní s titulky.  Vstupné 70,- K
st  18.3. 19.30 T I SRDCE - drama F., N m., Belgie, 2014, 106
   min., s titulky, p ístupný od 15 let. Vstupné 70,- K  
  9.00  PROMÍTÁNÍ  PRO SENIORY  Vstupné 50,- K

út  3.3. 19.30 DRUHÁ TRÁVA – koncert bluegrassové kapely
   v ele s Robertem K es anem. Spole enský d m,
   vstupné: 180,- K  v p edprodeji, 200,- K  na míst .  
   P edprodej v TIC Hustope e, tel.: 519 412 909
   nebo v síti Ticketstream. 
út  17.3. 9.00 ZAHRADA – divadelní pohádka pro MŠ, ZŠ 
   a ve ejnost, v kinosále, vstupné 45,- K . 
st  25.3. 19.30 MIROSLAV DONUTIL – „Ptejte se m , na co chcete“ 
   – zábavný po ad, kinosál Hustope e, vstupné 280,- 
   K  v p edprodeji, 330,- K  na míst . P edprodej:
   TIC Hustope e, tel.: 519 412 909, Ticketstream. 
so  28.3.  SLAVNOSTI MANDLONÍ A VÍNA

so  4.4.  O HUSTOPE SKOU PE E
p ipravujeme

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

ne 1. – 22.3.  ZDEN K BAŽANT: Magická JM, výstava fotogra  í

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

pá 27. – 28.3.  VELIKONO NÍ MUZEJNÍ BAZAR S VÝSTAVOU
   JARNÍCH ARANŽMÁ, pá 9.00 – 19.00, so 10.00
   – 14.00, p edm ty k prodeji lze p inést do
    m stského muzea do 20.3. 

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

t  5.3. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - sn huláci na doma.
t  12. 3. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  19. 3. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - kvetoucí mandlon .
t  26. 3.  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

B EZEN - M SÍC TENÁ
st 4. - 27. 3.  BURZA KNIH TENÁ I TENÁ M, v knihovn .
st 4. - 31. 3.  STROM SOLITÉR – krajinou soutoku Moravy 
   a Dyje - výstava fotogra  í Jana Miklína, vestibul CCV.
st  4. 3.  16.00 PROM NY KRAJINY SOUTOKU MORAVY A DYJE 
   - p ednáška RNDr. Jana Miklína, u ebna CCV.
út  17. 3. 16.00  LITERÁRNÍ KAVÁRNA s novou brn nskou 
   spisovatelkou Blankou Hoškovou, v knihovn .

so  28.3. 19.30 KATAPULT – koncert kapely, Spole enský d m.

st eda 4. 3. Hodinový manžel
19.30 Komedie R, 2014, 100 min., 
 p ístupný od 12 let. Vstupné: 70,- K
 

ned le 8. 3. Povídání o pejskovi a ko i ce
16.00 Pásmo pohádek pro d ti, délka 64 minut.
   Vstupné: 30,- K

st eda 11. 3. (Ne)zadaní
19.30 Romantická komedie USA,  2014, 94 min.,
 p vodní zn ní s titulky. Vstupné: 70,- K

st eda 18. 3. T i srdce
19.30 Drama Francie, N mecko, Belgie, 2014, 
 106 min., p vodní zn ní s titulky,
 p ístupný od 15 let. Vstupné: 70,- K
9.00 Promítání pro seniory Vstupné: 50,- K  

www.hustopece.cz

Městské muzeum a galerie Hustopeče a Muzejní spolek 
Hustopeče pořádají v pátek 27. března (9.00 - 19.00) 
a v sobotu 28. března (10.00 – 14.00) Velikonoční muzejní bazar 
s výstavou jarních aranžmá.

Nabízíme možnost poskytnout do prodeje umělecké předměty 
a starožitnosti, obrazy, vázy, porcelán a keramiku, módní a oděvní 
doplňky (šátky, klobouky, kabelky…), šperky, tradiční i méně tradiční 
řemeslné výrobky, drobné bytové doplňky, krojové součásti, přezky, 

knofl íky, hračky (starší 20 let), 
knihy, časopisy, pohlednice apod.

Předměty k prodeji (možno 
i darovat) lze přinést do 
Městského muzea a galerie 
Hustopeče (Dukelské nám. 23, 
1. patro) od pondělí do pátku od 
9.00 do 16.00. A to do 20. března 
2015. K přineseným předmětům 
vyhotovte, prosím, jejich seznam 
a připojte Vaši představu o ceně. 
Pokud budete mít více než 10 
druhů předmětů, budete mít 
možnost vlastního prodeje. Zájem 
o prodej nám, prosím, nahlaste 
v muzeu. Pořadatel si vyhrazuje 
právo předmět v případě 
nevhodnosti do prodeje 
odmítnout. 

Šárka Prokešová
Městské muzeum a galerie 

Hustopeče. 

Velikonoční bazar
 s výstavou jarních aranžmá
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 2. 3. / 16. 3. / 30. 3.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 3. 3.
Bioodpad: 9. 3.

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

Po 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00
Út 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
St 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 18.00 – 20.00

t 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
So, Ne  14.00 – 19.00

SPORT

Aktuální otvírací dobu najdete na www.spozam.cz nebo na
www.facebook/koupališt -hustope e

STOLNÍ TENIS
Utkání se hrají v hern  stolního tenisu ve sportovní hale na Šafa íkov  ulici. 
III. Liga
so  7.3. 15.00 Hustope e – eznovice
ne  8.3. 10.00 Hustope e – Znojmo
Divize
pá  6.3. 18.00  Hustope e – Znojmo B
so  7.3. 17.30 Hustope e - Sil vky
Okresní p ebor
pá  6.3. 18.00 Hustope e – Velké N m ice
pá  13.3. 18.00 Hustope e – Lanžhot D

PLESOVÁ SEZÓNA  2015

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

so 28. 2. - 1. 3. TO ENÍ NA HRN Í SKÉM KRUHU - seminá
   prob hne v dopoledních hodinách a je nutné se 
   p edem p ihlásit. Cena 500 K  za oba dny zahrnuje 
   lektora, materiál a výpal. 
ne  1.3. 14.00 HEDVÁBNÉ ODPOLEDNE - seminá  malby na
   hedvábí. Cena 350,- K , v níž je zahrnut materiál 
   a lektor. Nutno se p edem p ihlásit. P edpokládaný
   konec v 18.00
ne  8. 3. 13.15 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha od 14.00 do 15.00.
   P ísp vek: 50,- K  (i s vlastní dopravou).
pá  13. 3.  PÁTEK 13 - tradi ní dobrodružná noc spojená
   s magickým datem. Ur eno pro d tské zájemce
   od 10 let. Cena: 250,- K  (nocleh, ve e e, snídan ,
   program). Nutno p edem p ihlásit, kapacita
   omezená!
ne  22.3. 13.15 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha od 14.00 do 15.00.
   P ísp vek: 50,- K  (i s vlastní dopravou).

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

st  11. 3. 15.00 NAŠI SB RATELÉ - p edstavení sbírek našich len ,
   v klubovn  CCV. Vstup volný.
so  28. 3. 8.00 KYJOV A OKOLÍ - poznávací autokarový zájezd do
   regionu Kyjovsko. Odjezd z AN a od nemocnice. 
Každý tvrtek  COUNTRY TANE KY PRO D ÍVE NAROZENÉ
  16.30 p ij te si pobavit do p edsálí kina.

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

2,,,

so 7.3. 20.00 RYBÁ SKÁ ZÁBAVA - sál Spole enského domu
pá 13.3. 20.00 PLES SOŠ A SOU HUSTOPE E - sál Spol. domu

po  2.3. 9.00 KORÁLKOVÁNÍ POD VEDENÍM ALENY JISLOVÉ,
   kurz v knihovn .
ne 8. – 15.3.   WELLNES POBYT V HOTELU MAS SEZIMOVO ÚSTÍ
   Odjezd z AN v Hustope ích v 12.00. Sraz v 11.45.
pá  27.3. 14.00 LENSKÁ SCH ZE, sou ástí prodejní výstava
   výrobk  našich len , Spole enský d m.
so  28.3.  15.00 VELIKONO NÍ VAZBA pod vedením Adély Murínové,
   kurz v knihovn .
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Sadu tří tašek vyzvedněte ZDARMA 
na podatelně MěÚ Hustopeče (stará pošta) a na sběrném dvoře 
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Policie ČR OO Hustopeče žádá občany o 
součinnost při pátrání:

•Neznámý pachatel v době od 17.46 hodin 
dne 3.2.2015 do 5.30 hodin dne 4.2.2015 
na ulici U dálnice č. 1 v Hustopečích vnikl 
do oploceného objektu fi rmy Lomax, zde 

následně odcizil nákladní vozidlo zn. Iveco 
Daily.

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, 
Husova ulice 7, nebo telefonicky (i 

anonymně) na tel.: 974 632 741, nebo 
na linku 158. Občané mohou také využít 
Schránku důvěry umístěnou na budově OOP 
ČR Hustopeče, vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Konečně dorazila zima  i do Hustopečí.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Jubilejní dvacátý ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu třinácti měst Concentus 
Moraviae se blíží. Letos se bude konat od 30. 
května do 25. června 2015. 

Vernet a belgické trio rozezní Hustopeče
V Hustopečích tradičně zazní dva koncerty. 

V sobotu 6. června 2015 od 19.30 hodin 
vystoupí v kostele sv. Václava a sv. Anežky 
České na Dukelském náměstí s hrou na 
varhany Olivier Vernet, který je od roku 2006 
varhaníkem v katedrále v Monaku. Širšímu 
publiku může být ale nejspíš znám hlavně 
díky vystoupení na svatbě monackého 
prince Alberta II s Charlene Wittstock v roce 
2011. Cena vstupenky na jeho koncert činí 
200,- Kč, zlevněné vstupné pro studenty a 
důchodce 100,- Kč. 

V úterý 16. června 2015 se potom 
posluchači mohou těšit na belgické uskupení 
Goeyvaerts String Trio, které získalo v roce 
2014 cenu belgického rádia Klara a prestižní 
ocenění Edison Award v kategorii komorní 
hudba za CD Stabat Mater. V kostele sv. Jana 
Křtitele v Kurdějově od 19.30 hodin uvedou 
hudebníci právě kompozice, za které byli 
oceněni. Cena na jejich koncert činí 250,- Kč, 
zlevněné vstupné 150,- Kč. 

Téma letošního ročníku? Slavnost
Letošní ročník festivalu Concentus Moraviae 

nese podtitul „Pojďme slavit“. Dramaturg 
Jelle Dierickx k tématu říká:

„Ano, máme důvody k oslavě, protože v 
roce 2015 může Concentus Moraviae na svém 
narozeninovém dortu sfouknout dvacet 

svíček. Tento pozoruhodný festival velebící 
krásu dlouhé řady měst se opět rozšíří 
po celém regionu a na oslavu ho naplní 
neobyčejnými hudebními událostmi.

 Slavte s námi! Chybět samozřejmě nesmí 
narozeninová párty, která vzdá hold nejen 
festivalu, ale také nádheře koncertních dějišť. 
Protože se festival koná jak na zámcích, tak 
v kostelích, bude mít také naše slavnost 
rozměr efektní i duchovní. Slovo „slavnost“ 
je odvozeno z latinského celebrare, tedy 
„připomenout obřadným způsobem“. 
Toto slovo je spojováno se mší svatou. 
Ve středověku se pojilo také s Kristovou 
poslední večeří. Oba aspekty slavnosti jsou 
přítomny v hudbě Hildegardy z Bingenu a 
Arvo Pärta, která na festivalu zazní. Řada 
fascinujících klášterů, kostelů a kaplí regionu 
se pochopitelně nabízí jako ideální prostředí 
pro konání duchovní část festivalu.

Oslavy v roce 2015 se přirozeně zúčastní řada 
hudebních hrdinů minulých festivalových 
ročníků: Magdalena Kožená, Marco Beasley 
a Accordone, Jos Van Immerseel, Bl!ndman 
a mnozí další. Na festivalu se ale další 
pozoruhodní hudebníci a soubory představí 
poprvé – např. Goeyvaerts Trio, Olivier 
Vernet, Gunnar Idenstam a Lisa Rydberg.

 Mezi všemi hudebními lahůdkami budou 
dominovat tři happeningy: lednicko-valtický 
areál budete moci projet na kole s řadou 
hudebních zastávek, ve Slavkově u Brna 
se uskuteční maškarní Festa Teatrale a 
zámek ve Žďáru nad Sázavou bude zaplaven 
harfami; to je totiž právě onen nástroj, který v 
sobě ukrývá oba prvky slavnosti – duchovní 

i rozjařený. Pod záštitou české harfové 
virtuosky Jany Bouškové se seznámíme s 
řadou andělských i ďábelských kouzelníků 
a kouzelnic ovládajících struny harf. Různé 
podoby tohoto nástroje nám ukáže také duo 
Merit Zloch & Alice Ludewig a Maria Cleary.

 Festival se ale nebude zabývat pouze 
oslavami, bude se věnovat také nám, lidským 
bytostem coby homines ludentes, tvorům, 
kteří si rádi hrají. Budeme v něm sdílet lásku 
k hudbě, půjde o hru, o radost ze života. 
Máme možnost užít si tohoto života, máme 
možnost slavit. Slovy Nahuma Tata, která 
zhudebnil Henry Purcell: „Oslavte tento 
festival. Naslouchejte, Múzy a Grácie volají: 
Ano, pojďme slavit!“.

Vstupenky v prodeji od března 

Vstupenky na koncerty se prodávají už od 

1. 3. 2015. 
Neváhejte a kupte si je už nyní. 

Předprodej se koná v Turistickém 

informačním centru v domě U Synků, 

Dukelské nám. 23. 

V případě zakoupení lístků v tomto 

předprodejním místě do 29. 5. 2015 

dostanete slevu 50,- Kč z plného vstupného. 
 

Podrobné informace na 
www.concentus-moraviae.cz 

-jal- 

„Pojďme slavit!“ vybízí dvacátý ročník festivalu Concentus Moraviae
V Hustopečích vystoupí Olivier Vernet a Goeyvaerts String Trio

lejní dvacátý 
hudebního festivalu 
MoMoMoMorarararaviviviviaeaeaeae sssse eee blblblblížížížíží.ííí  Let
kvkvkvkvětětětětnananana ddddoooo 25252525.... čečečečervrvrvrvna 2

VeVeVeVernrnrnrnetetetet aaaa bbbbelelelelgigigigickckckcké ééé tttrio
V VV HuHuHuHuststststopopopopečečečečícícícíchhhh trtrtt adič

V sobotu 6. června 2
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ  U RYBIČEK

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 proběhly zápisy do 
1. tříd na obou hustopečských školách. 
Budoucí prvňáčky mile přivítaly paní 
učitelky, které si ověřily jejich schopnosti 
a dovednosti potřebné pro vstup do školních 
lavic. Děti zpívaly, recitovaly, počítaly, kreslily 
a poznávaly pohádky podle obrázků na 
interaktivní tabuli. „Zkoušení“ se jim líbilo 

a ukázaly, že jsou dobře připravené pro vstup 
do školy. Za své snažení si odnesly pochvalu 
a drobné dárečky.

Všem budoucím školáčkům přejeme 
mnoho úspěchů ve školních lavicích, 

kam po prázdninách zasednou. 
Kolektiv MŠ

Zápis do 1. tříd

V únoru jsme zahájili činnost stimulačně 
edukačních skupin, tzv. Předškoláčka, 
abychom hravou formou pomohli 
předškolním dětem lépe zvládnout nástup do 
základní školy. Provádíme jednotlivá cvičení, 
která vedou ke stanovenému cíli - rozvíjení 
schopností dítěte ve všech oblastech. 
Program je rozvržen do deseti lekcí, ve 
kterých se střídají jednotlivé činnosti. Každá 
lekce trvá asi hodinu a vždy je přítomen jeden 

z rodičů. Rodič tak získává náměty pro práci 
s dítětem, pozoruje své dítě při spolupráci 
s ostatními dětmi a paní učitelkou. Vidí, jak 
se dítě zapojuje, jak reaguje, kde je šikovné 
a co je potřeba ještě zvládnout. Jsme rádi, 
že se činností Předškoláčka můžeme podílet 
na prevenci školního neúspěchu a jeho 
nepříznivých důsledků na vývoj osobnosti 
dítěte.                                          Kolektiv MŠ Pastelka

Předškoláček začal
MŠ PASTELKA 
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I když je letos paní Zima skoupá na sníh, 
přece se měsíc Leden slitoval a přinesl dětem 
na několik dní sněhovou nadílku. Na školní 
zahradě i před mateřskou školou se ozýval 
radostný smích dětí. Jezdily na bobech, 
koulovaly se a stavěly sněhuláky. Prováděly 
pokusy se sněhem a pozorovaly rampouchy, 
jak se mění, když na ně zasvítí sluníčko. 
Naučily se také spoustu básniček o zimě. 
Jedna z nich letošní zimu přesně vystihla:

Co má zima na práci?
Dělá si z nás legraci.

Jednou mrzne, padá sníh,
jindy šlapem v kalužích.
Už se na ni na mou věru
zlobí i rtuť teploměru.

Kolektiv MŠ

Sněhová nadílka

Karnevalové veselíKarnevalové veselí
V pátek 6. února se naše školka Pastelka 

proměnila v pohádkovou školičku plnou 
rytířů, princezen, víl, kočiček a jiných 
pohádkových postaviček. Přijelo za námi 
divadlo Koráb s bezvadným karnevalem. 
Dopoledne plné soutěží a tance si děti užívaly 

s nadšením a radostným výskáním. Dobrá 
nálada nakonec strhla do víru tance i ty děti, 
kterým se občas nechce, nebo se stydí. No 
prostě skvělá zábava, a tak se za rok opět 
móóóc těšíme. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Padej snížku běloučký, padej, zasyp celou 
zem…. Tak se zpívá v jedné zimní písničce 
a to bylo i velké přání našich dětí ve školce. 
Zima nás letos moc nepotěšila. Když není 
pořádně bílá a žádný sníh nenapadne, tak 
nám chybí to hraní na sněhu. Ale přece jen 
se trochu umoudřila a pár dní nám radost 
udělala. Naše školka Pastelka má vlastní 
svah přímo stvořený na zimní radovánky na 
své školní zahradě.  No a když napadne sníh 
nemusíme nikam chodit. Stačí vytáhnout 
boby a lopaty, vyběhnout na kopeček a už 
tu máme zimní radovánky v plné síle. Téměř 
týden nám sníh na kopečku vydržel a tak 
jsme si ho užili až, až. Dokonce i sněhuláka se 
nám podařilo postavit. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Zimní radovánky

Masopustní veselí si užily děti U Rybiček 
ve čtvrtek 19. 2. Doma si připravily pestré 
kostýmy, ve kterých postupně přicházely 
do školky. Zde na ně čekaly soutěže, hry, 
diskotéka i občerstvení - milosti a koblížky, 
které si společně s učitelkami připravily. 

Říkaly masopustní říkadla a básničky, 
vyráběly škrabošky, tancovaly a zpívaly 
písně. Třídami procházel průvod masek, 
který tvořily víly, sněhurky, kovbojové a 
indiáni. Všichni jsme si masopustní veselí 
báječně užili.                                                    Kolektiv MŠ

Masopustní karnevalMasopustní karneval
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ZŠ  NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Leden je tradičně měsícem, kdy se 
v rámci tělesné výchovy žáci seznamují 
s metodikou skoku vysokého. V hodinách TV 
trénují odrazovou průpravu tak, aby zvládli 
překonat laťku způsobem nůžky. Najdou se 
však i tací, kteří poměrně slušným způsobem 
zvládnou fl op. Ti nejlepší pak změřili své 
síly s ostatními skokany v rámci halového 
okresního přeboru Hustopečská laťka, 
který se konal dne 16. 1. ve sportovní hale. 
Největšího úspěchu dosáhl Petr Luhan (8.A), 
který obsadil ve své kategorii 3. místo.

Výškařský měsíc jsme pak završili besedou 
zorganizovanou v naší tělocvičně. Hostem 
byl Sváťa Ton, ambasador Hustopečského 
skákání, bývalý český reprezentant ve skoku 
vysokém, s osobním rekordem 233 cm. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Skok vysoký

V únoru se reprezentantky naší školy Adéla 
Režná a Karolína Svobodová (9.A) zúčastnily 
okresního kola olympiády v českém jazyce. 
Po několikaleté neúčasti v této soutěži naše 

žákyně obstály velmi dobře. Adéla se dělí 
o 6. - 8. místo. Získala celkem 20 bodů 
a pouze 1 bod ji dělil od postupového místa. 
Karolína skončila se ziskem 17 bodů na 17. 

místě. Oběma žákyním patří velká pochvala. 
Kolektiv ZŠ Nádražní

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

Měsíc únor je spojen se soutěžemi; hned 
na jeho počátku jsme své zástupce vyslali 
do okresního kola Olympiády v českém 
jazyce a do konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Angličtináři, které připravovala 
p. uč. Janovská, nám udělali velkou radost: 
Jan Procházka z VIII. B obsadil 3. místo, 

Adam Eliáš z VII. B vybojoval místo druhé.
 Na obou stupních jsme pořádali soutěž 
v recitaci. Do okresního kola postupují: Jonáš 
Škarpa, Anita Slivoňová a Martin Vaculík, 
zástupci 1. stupně; z druhého stupně pojedou 
Ivana Klimešová a Marcía de Groot.

Žáci šestých tříd se vydali do divadla 

Polárka na představení Ondráš a Juráš. Celé 
divadlo patřilo jen nám, zaplnili jsme jej tedy 
tak, aby se hercům dobře hrálo. Společně 
jsme pak prožívali nelehký osud zbojníka 
Ondráše, který pomáhal obyčejným lidem 
pod Lysou horou v Beskydech.

 Kolektiv ZŠ Komenského

Únor 2015

Tak máme za sebou úspěšné vykročení do 
nového pololetí. Už v lednu k nám dorazily 
první dopisy od kamarádů z Řecka. Po 
náročném roztřídění, kdo si s kým bude 
dopisovat, jsme začali pracovat na další 
várce. Tentokrát se dopisy týkaly naší 
rodiny. Rozepsali jsme se o svých rodičích, 

sourozencích i mazlíčcích, jak se kdo 
jmenuje, co rád dělá apod. Sami jsme se 
divili, jak dlouhé dopisy jsme dokázali napsat. 
K dopisům tentokrát připojíme plakát na 
téma Naše škola. Tady jsme chtěli ukázat, 
jak naše škola vypadá, jaká budova k čemu 
slouží, co vše u nás máme. Čekání na odepsání 

si vyplníme dalším „vypilováváním“ naší 
angličtiny. Natrénujeme si, jak si objednat 
v restauraci v zahraničí, pokusíme se podle 
poslechu správně poskládat text písničky, 
zkrátka, nudit se rozhodně nebudeme! 

Kolektiv ZŠ Komenského

Kroužek angličtiny na 1. stupni 

Všechny tři medaile se objevily na hrudi 
reprezentantů naší školy při okresním 
přeboru ve šplhu. Tu nejcennější trofej si 
vyšplhal Markus Kolegár v I. kategorii časem 
5,82 s. Stříbro si odváželi Tomáš Gratcl  (4,18 
s) a Aneta Hošková (4,62 s). Bronz patřil Denisi 
Pláteníkovi (4,30 s) a Karin Krejčiříkové (4,78 
s). Také další chlapci a děvčata si vedli velmi 
dobře: Jitka Stritzlová 6. místo,  Dominik 
Hoško, Karolína Slavíková, Štěpán Sáček 
a Veronika Vodáková obsadili 7. místo, Amélie 
Pekaříková 9.místo a David Tomeček 15. 
místo. 

Z. Hrabcová

Šplh:
zlato – stříbro – bronz
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SOU A SOŠ

Ve dnech 4. 2. až 7. 2. 2015 se v brněnském 
obchodním centru konala pod záštitou 
Jihomoravského kraje prezentace odborného 
školství. Slavnostní zahájení proběhlo ve 
středu v poledne. Mezi třiceti vystavujícími 
školami byla také Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Hustopeče. Svojí 
interaktivní ukázkou seznamovala veřejnost, 
ale především zájemce o studium s aktuální 
nabídkou učebních a studijních oborů. 
Návštěvníci si na vystaveném panelu mohli 
prohlédnout práci instalatérů a elektrikářů, 
dokonce zhlédnout praktickou ukázku práce 
malířů. Velký úspěch mělo malování na 
obličej. 

Od zástupců školy bylo možné zjistit 
kompletní informace o studiu, spolupráci 
s budoucími zaměstnavateli, možnostech 
ubytování i mimoškolních aktivitách. 

Také ve školním roce 2015/16 otevíráme 
studijní obory veřejnosprávní činnost 
a informační technologie, dále učební 
obory elektrikář silnoproud, instalatér, 

malíř lakýrník, strojní mechanik, zedník, 
nástavbové studium a zkrácené studium 
oboru elektrikář, přihlášky je možné podávat 
do 15.  3. 2015.

Cílem prezentace bylo především zvýšení 
zájmu žáků základních škol o odborné 
studijní a učební obory. 

Stanislava Gergelová

SOŠ a SOU Hustopeče se prezentovalo v obchodním centru v Brně

V rámci celoročního projektu „Přátelství“ 
máme za sebou témata „Všichni budeme 
staří“, „I my jsme byli malí“ a „Učitel – přítel 
nebo nepřítel“. Poslední z témat probíhalo 
v únoru a mezi žáky mělo bouřlivou odezvu. 
V každé třídě se tradiční vyučování změnilo 
v obrácené, kdy se žáci během týdne zhostili 
role učitele a vyzkoušeli si na vlastní kůži, 
jaké to je vyučovat své spolužáky. K tomuto 
netradičnímu vyučování se konaly třídní 
diskuze, kdy jsme společně řešili problémy 
učitelů a žáků. Představy žáků a učitelů o tom, 
jaký by měl být učitel, se značně lišily. Zato 
na tom, jak by měl vypadat obraz správného 
žáka, se žáci i pedagogové, kupodivu, shodli. 
Škoda, že pouze teoreticky. V každé třídě 
nyní visí mustr správného učitele i žáka, který 
žáci společně se svým třídním učitelem dali 
dohromady. Tak snad nám tito imaginární 
pedagogové a žáci pomohou ke zlepšení 
celkového školního klimatu. 

Y. Bartoňková

Tak jako každý rok jsme se velmi těšili 
na karneval, který má u nás ve škole už 
dlouholetou tradici. Všechny děti z I. stupně 
se vždycky nahastroší, namalují a celé 
dopoledne křepčí ve slavnostně vyzdobené 
společenské místnosti. Letos to bylo trošičku 
jiné. V pátek 20. 2. 2015 se děti prvního 
stupně i Praktické školy převlékly za kovboje 
a kovbojky a škola ožila country bálem. Na 
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli házení lasem, 
poznávali jsme pomůcky k péči o koně. Děti 

ze třídy paní učitelky Průdkové nám ukázaly, 
jak se tancoval pravý country tanec a při 
písničkách Michala Tučného jsme se to i my 
ostatní naučili. Tančili jsme také balónkové 
a motýlkové sólo a nechyběla ani tombola, 
ve které byl každý los výherní. Náš country 
bál se opravdu vydařil. Na jarní prázdniny 
jsme se rozcházeli s úsměvem a drobnými 
odměnami.

 H. Průdková

Country bál
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Ideální žák a učitel?
Už víme, jací by měli být

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Jedno odpoledne se žáci Domova mládeže 
rozhodli, že změří své síly, šikovnost a 
odvahu v bowlingu. Vydali jsme se proto do 
hustopečského hotelu, kde vypuklo zápolení 
mezi jednotlivci. První místo v kategorii dívek 
získala Magda Doležalová, 2. místo obsadila 
Marie Budišová a na 3. místě skončila Tereza 

Svačinová. V kategorii chlapců se na 1. místě 
umístil Vojta Charvát, 2. místo obsadil Víťa 
Petrovský a 3. místo získal Štěpán Ledvina. 
I přes některé „nehody“ (jako například 
zlomený nehet) jsme prožili příjemné, 
sportovní odpoledne. 

Ludmila Malinková 

Změřili jsme své síly v bowlingu
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Dne 4. února se ve Velkých Pavlovicích 
uskutečnilo okresní kolo soutěže 
v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov. 
Naše gymnázium letos vyslalo dva zástupce 
pro první i druhou kategorii,  za  kterou nás 
reprezentoval již zkušený recitátor  Daniel 
Mrkvica, student 3.A. Ten za svoje vystoupení 

získal ve své kategorii 2. místo. Studentku 2.A 
Sáru Brychnáčovou porota ocenila místem 
prvním v I. kategorii. Oba recitátoři byli 
vysláni také na krajské kolo soutěže, které se 
uskutečnilo 1. 3. 2015 v Brně. 

A. Růžková

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Úspěchy studentů v recitační soutěži

Pět studentek se v únoru zúčastnilo 
okresního kola olympiády z jazyka  českého 
v Břeclavi. Anna Urbánková ze septimy 
vyhrála toto okresní kolo v kategorii středních 
škol, Lucie Rybníčková z kvarty se umístila na 
čtvrtém místě v kategorii základních škol. 
Obě studentky postupují do krajského kola 
v Brně.

Žáci reprezentovali školu i v okresním 

kole v anglické konverzaci a opět zaujali 
přední místa: v kategorii prima – sekunda 
získal student sekundy Petr Groh 3. místo. 
V kategorii vyšších gymnáziálních tříd student 
septimy Filip Pleskač vyhrál a postupuje 
do krajského kola, které se bude konat 
v polovině března v Brně. Moc gratulujeme 
a držíme palce!

I. Chrastilová, D. Langarová

Studenti našeho gymnázia byli úspěšní v jazykových olympiádách 
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CÍRKVE

Jednou z častých otázek, kterou dostávám, 
je, jak to máme s dětmi na bohoslužbách. 
Zvláště rodiče malých dětí se obávají, aby 
jejich ratolesti nerušily průběh bohoslužby. 
Další otázkou je, zda je možné dítě přebalit či 
nakojit. 

V prvé řadě chci říct, že máme radost, 
když mohou být děti všech věkových 
kategorií součástí našich bohoslužeb. 
Usilujeme být církví pro celé rodiny. Bereme 
vážně slova Ježíše, abychom nebránili 
„maličkým“ přicházet k němu. Proto dětem 
na bohoslužbách věnujeme velkou péči. 
Snažíme se vytvořit takové zázemí, které 
umožní být na bohoslužbě rodinám i s těmi 
nejmenšími. Pro rodiče s dětmi do tří let jsme 

vyčlenili prostory, kde mohou děti v teple 
přebalit, nakojit nebo jim dát svačinku. 
Děti zde najdou i nějaké ty hračky, aby se 
mohly zabavit. Součástí je WC s umyvadlem 
a sprchou. Hned vedle je kuchyňka, kde je 
možné jídlo přihřát. Průběh bohoslužeb je 
možné sledovat pomocí aparatury, kterou je 
tato místnost vybavena.  

Další obavou některých rodičů je, aby 
se děti na bohoslužbě nenudily. Občas 
odpovídám, že bych chtěl být dítětem v naší 
církvi. Každou neděli je pro ně připravena 
„besídka“. Někdy se tomu říká nedělní škola 
či nedělka. Děti jsou rozděleny do dvou 
věkových kategorií - mladší a starší, to podle 
toho zda umí číst či ještě ne. Během první 

části, kde jsou modlitby a uctívání, jsme 
všichni spolu. V druhé části, tam, kde dospělí 
mají kázání, pro děti je připraven oddělený 
program, který je velmi kreativní. Nechceme 
děti jen zabavit, ale pomocí her a různých 
činností jim chceme přiblížit biblické příběhy. 
A tak se vystřihuje, maluje, skáče a honí, zpívá 
a tancuje. A aby to nezůstalo jen za dveřmi 
kluboven, několikrát ročně mohou všem na 
bohoslužbě ukázat, co si pro ně připravili. 
Někdy jsou to písně, jindy různé scénky. Ale 
vždy je to nádherné. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Děti a bohoslužba
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

www.hustopece-city.cz
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Ještě jsme pořádně nezažili vánoční svátky 
a už stojíme uprostřed ostatkových zábav, 
které signalizují, že se blíží Velikonoce. Ty 
mají oproti Vánocům jednu záludnost. A sice 
každý rok se mění jejich datum. Je to proto, 
že oslava křesťanských Velikonoc má své 
kořeny v židovské oslavě pesachu. Během 
něho si židé připomínají, že okolo roku 
1300 před Kristem byli zázračně Mojžíšem 
vyvedeni z egyptského otroctví přes Rudé 
moře do zaslíbené země. A právě během 
židovského svátku pesach byl Ježíš okolo 
roku 30 v Jeruzalémě ukřižován a vstal 
z mrtvých. Židovský svátek pesach se slavil 
v noci během jarního úplňku ze 14. na 15. 

nisanu židovského kalendáře. Proto křesťané 
nejdříve slavili Velikonoce jako připomínku 
Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání také o 
prvním jarním úplňku, ale od čtvrtého století 
převládla tradice, že se slaví až o první neděli 
po prvním jarním úplňku. Ten se může 
pohybovat od 22. března do 25. dubna

S židovský svátkem pesach je také spojena 
tradice péct velikonočního beránka. Původně 
jedli beránka Izraelité tu noc, kdy odcházeli 
z Egypta. Jeho krví pomazali veřeje dveří, aby 
je krev beránka chránila před zhoubou, která 
dopadla na Egypt. Od té doby se při každé 
pesachové večeři jí velikonoční beránek. 
Ježíš byl ukřižován pravděpodobně v den, 

kdy se tito velikonoční beránci obřadně 
zabíjeli v jeruzalémském chrámu. A protože 
křesťané věří, že Ježíš prolitím své krve na 
kříži zachránil svět od zla, začali ho nazývat 
beránkem.  Symbolické vyobrazení Ježíše 
jako beránka patří ke klasickým obrazům 
křesťanské ikonografi e. Odtud je už jen 
kousek k lidové tradici pečení beránka jako 
symbolu Velikonoc. 

Všem přeji, abyste beránka letos 
o Velikonocích nejenom nepřipálili, ale aby 
Vám připomínal Ježíše, Božího beránka, 
který snímá hříchy světa. 

Pavel Kafka, děkan 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Čas velikonoční

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Na svatého Valentýna se v Hustopečích 
v cukrárně Romance uskutečnila přednáška 
v rámci Národního týdne manželství. 
Jmenovala se Manželská komunikace – hry 
a scénáře. Brněnský psycholog Mgr. Václav 
Stávek nám popovídal o nejčastějších 
příčinách konfl iktů v komunikaci, a to zdaleka 
ne pouze v té manželské. Stejné chyby dělají i 
rodiče, když mluví s dětmi, nebo dospělé děti 
se svými stárnoucími rodiči. Problém špatné 
komunikace a našich rolí v ní se ale týká i 
běžného profesního či občanského života. 
Základem porozumění těmto konfl iktům je 
tzv. transakční analýza. Název zní strašně, 
ale vysvětluje to opravdu mnohé. Každá 
lidská osobnost má tři roviny: Rodič, Dospělý 
a Dítě. Když se to řekne velmi stručně – 
odborníci prominou – tak Rodič, to je oblast 
zodpovědnosti, kompetencí, Dospělý = 
logika,  Dítě, to je rovina emoční. Pokud 
spolu mluví partneři vždy ve stejné rovině, 
konfl ikt nenastává. Dokonce i když jeden 
mluví v rovině Rodiče a druhý je v rovině 
Dítěte a oba akceptují tyto role, komunikace 
je v pohodě. Například když jeden má strach 
a druhý ho utěšuje. To nemusí být právě jen 
manželé, ale i lékař vůči pacientovi, úředník 
vůči klientovi,.. Problém nastává, když není 
shoda v těchto rovinách. Když chce jeden 
komunikovat na úrovní Dospělý-Dospělý, tedy 
logicky, konstruktivně něco vyřešit, ale druhý 
ho seřve jako malého spratka nebo naopak 
dá prostor svému hysterickému výlevu citů. 
Pak se dráhy komunikace kříží, dochází ke 
střetu, k nepochopení a konfl ikt je na světě. 

Tuto chybu dělají i rodiče dospívajících 
dětí. Problematika je samozřejmě mnohem 
složitější; velkou roli hrají modely chování 
v rodinách, ze kterých pocházíme, a pocity, 

které nás provází od útlého dětství. 
Ať už člověk dokáže použít tyto poznatky ve 

svých vztazích nebo ne, stále platí, že dobrá 
komunikace se neobejde bez pozorného 
naslouchání a opravdového zájmu o druhého. 
V Bibli, v listu Jakubově 1,19 stojí psáno: 
„Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale 

pomalý k mluvení, pomalý k hněvu“. Možná 
i proto má člověk dvě uši a jen jednu pusu, 
aby více naslouchal a méně mluvil. A na cestě 
mezi obojím má jeden veliký mozek, aby si 

dobře rozmyslel, co řekne.  Na to, že sv. Jakub 
nebyl žádný psycholog, to vystihl dokonale. 
Bible má toho stále hodně co říct, stačí jen 
přijít naslouchat. 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Pro ty, kdo nebyli na přednášce o manželské komunikaci

fo
to

: P
et

r B
ur

ge
t

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

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

WWW.HUSTOPECE-CITY.CZ • WWW.HUSTOPECE.CZ
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Zahrádkáři se sešli na výroční schůzi
Členové stárnou a mladí se nehrnou
Český zahrádkářský svaz základní 

organizace Hustopeče má více než stovku 
členů, sdružuje hlavně vinaře. Zhruba 
šedesátka z nich se sešla v neděli 22. února 
v jídelně základní školy Komenského. Jako 
každý rok se konala výroční schůze. Hlavním 
tématem byla blížící se májová výstava vín. 

„Výstavu vín organizuje výstavní výbor, 
jehož členové už mají svůj věk i zdravotní 
problémy. Ale věřím, že se nám to letos nějak 
podaří dotáhnout do konce,“ doufá předseda 
Českého zahrádkářského svazu Hustopeče 
Radovan Tomeš. 

Věkový průměr členů výboru hustopečské 
organizace je vyšší než 75 let a mladí se 
nehrnou. I letos tak bude Májový košt vín 
hlavně na bedrech členů z řad seniorů.

„Už druhým rokem se bude Májová výstava 
vín konat první květnovou sobotu, čili 2. 
května 2015. Týden předtím, poslední 
dubnovou neděli, bude v jídelně Komenského 
hodnocení vín,“ pozval Tomeš. 

Výroční schůze hustopečských zahrádkářů 
se zúčastnil i předseda územního sdružení 
Břeclav Pavel Rus, který podotkl, že 
vysoký věk členů není problémem pouze 
v Hustopečích.

„Věková struktura je odrazem věkové 
struktury ČZS jako celku. Je to dáno 
historicky i změnou společenského klimatu. 
Do budoucna samozřejmě bude prioritou 
omladit členskou základnu, aby tady byl 
někdo, kdo převezme štafetu po starších,“ 
připomněl předseda územního sdružení ČZS 
Břeclav Pavel Rus. 

Postupem času se také ze svazu zahrádkářů 
stává spíše svaz vinařů. Podle Tomeše je 
v okolí Hustopečí spoustu opuštěných 
zahrad, například okolo rybníků. Minulostí 
už jsou také výstavy květin nebo ovoce, které 
si dnešní předseda pamatuje z dob svých 

středoškolských studií.
„To, že lidé přestali zahrady obdělávat, bylo 

způsobeno hlavně tím, že po pozemkových 
úpravách po revoluci se přihlásili vlastníci 
pozemků a chtěli za ně mnohdy nehorázné 
nájmy. A je to samozřejmě i společenským 
vývojem. Hodně lidí dojíždí za prací do Brna, 
vyjíždí brzy ráno, vrací se pozdě večer. Už 
prostě nemají tolik času jako dřív,“ vysvětlil 
Tomeš. 

O to víc si zaslouží uznání dlouholetí 
členové svazu. Na výroční schůzi se dočkalo 
ocenění a potlesku od kolegů hned několik 
z nich. A vzpomínalo se například i na ty, 
kteří stáli u zrodu Českého zahrádkářského 
svazu v Hustopečích. „Vzpomněl bych na 
pana Hádlíka, který pomáhal zakládat 

osady, organizoval přípravu půdy, pomáhal 
s rozměřením pozemků,“ vzpomněl předseda 
hustopečských zahrádkářů. 

Dalším významným členem je například 
i Rudolf Poslušný. V březnu dostane v Břeclavi 
od celorepublikové rady stříbrnou medaili za 
práci, kterou pro zahrádkářský svaz odvedl.

„Jsem velmi potěšen situací, která tady 
panuje. Lidé se tady zajímají a starají o to, aby 
základní organizace pracovala, a skutečně 
se podílí na organizaci činností, které 
jsou prospěšné nejen základní organizaci 
samotné, ale i celému městu a regionu,“ 
pochválil na závěr předseda územního 
sdružení Břeclav.  

–jal- 
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Výroční schůze zahrádkářského svazu se zúčastnilo zhruba šedesát členů. 

HUSTOPEČSKÁ CHASA
Hustopečská chasa hledá nové posily. Do tanečního kroužku

Taneční kroužek Hustopečské chasy 
hledá nové tanečnice a zejména pak 
tanečníky. Požadovaný věk minimálně 16 
let. Zájemci nechť se ozvou na telefonní 
číslo 775 651 555, nebo facebook.com/
hustopecskachasa. 
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Cestovat se dá nejen prstem po mapě
 Když jsme byli ještě školáci, okouzlovala 

nás velká mapa světa s cizokrajnými názvy. 
Představu o dalekých zemích jsme měli 
jenom z knih, časopisů či dokumentárních 
fi lmů. Možnost cestovat po světě byla téměř 
nulová a my se smáli, že to můžeme zkoušet 
jenom prstem po mapě.

Dnes jsou na tom děti i dospělí s cestováním 
neskonale lépe, pokud mají dost peněz, jsou 
zdraví a podnikaví. V našem Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska je průměrný věk 
členů 68 let a málokdo je tak čilý, že si troufne 
na několikahodinový let do vzdálených zemí. 
Proto jsme zvolili poznávání zprostředkované, 
jako už vícekrát.

Kurdějovský odvážlivec pan David Langar 
cestuje hodně, sám a na vlastní pěst. Ne 
jen do známých turistických destinací, ale 
často i do zastrčených míst a koutů, kam 
noha turisty vkročí málokdy. Proto jsme 
si ho pozvali ve středu 12. února 2015 do 
naší klubovny v CCV Hustopeče na besedu 
o Vietnamu a Kambodži, jež nedávno 
navštívil. David nám promítl spoustu 
zajímavých fotografi í a doplnil je svými slovy 
a komentáři. Je příjemný vypravěč, hodně si 
všímá a má dobré oko fotografa. A tak jsme 
se dozvěděli, jak se kde žije, čím se obyvatelé 
zabývají, jak bydlí, jak se stravují, oblékají, 
jaké mají školství, náboženství, zdravotnictví, 

jaký vztah mají k cizincům a kde jsou jejich 
nejkrásnější pamětihodnosti.

Vietnam i Kambodža jsou nádherné, 
barevné a zajímavé země, s dávnou historií, 
s klady i zápory, ostatně jako každá jiná země. 
Jsme rádi, že jsme okusili z jejich půvabů 

alespoň trochu, byť zprostředkovaně. Náš 
dík patří především panu Langarovi a jeho 
ochotě podělit se s námi o svůj cenný čas a své 
zážitky. Zakrátko totiž odlétá do Kazachstánu. 
Už se těšíme na jeho další vyprávění. 

Iva Štěpánková, kronikářka KHVH

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Jeli jsme na muzikál
V pátek 13. 2. jsme byli na muzikálu 

v Městském divadle v Brně - Noc na 
Karlštejně. Původní veselohru Jaroslava 
Vrchlického zfi lmoval Zdeněk Podskalský. 
Je to romanticky zidealizovaná a úsměvná 
historka ze života otce vlasti Karla IV. 
Písně Karla Svobody již zlidověly. Karla 
IV. hrál Jaroslav Matějka, královnu Elišku 
Hana Holišová, nejočekávanější okamžik 
večera, píseň Lásko má, já stůňu, zazpívala 
s přehledem a velice nádherně. Ofku ztvárnila 
Pavla Vitázková. Všechny výkony, celý muzikál 
snese úspěšné porovnání se slavným fi lmem, 
některým okamžikem i překonal fi lm. Herci 
byli odměněni po zásluze potleskem ve stoje. 

Bohumila Defeldová
 předsedkyně svazu
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Klubovna se zaplnila do posledního místa. Lákal David Langar.

Vyrábíme z korálků
Dne 9. 2. 2015 byl zahájen kurz korálkování 

pod vedením paní Aleny Jislové. Naše 
šikovné členky vytváří různé krásné výtvory. 
Vyžaduje to velkou trpělivost a šikovné 
prsty. Už proběhla i druhá lekce. Jsou už 
nějaké hotové výrobky, tím více to baví, když 
jsou vidět výsledky. Tak hurá do třetí lekce, 
ukončení kurzu bude 2. 3. 2015. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně svazu

V lázních Lednice
Ještě dobíhají poslední balíčky procedur 

v lázních Lednice. Naši členové si péči 
masérů chválí, užívají si masáže. Po ukončení 
balíčku nesmí chybět posezení u kávy 
v lázeňské kavárně. Odpočinkový čas se 
ukončí procházkou po lázeňské promenádě, 
teď v zimě s nefungujícími vodotrysky. 

Příjemně prožitý čas. Děkujeme paní 
ředitelce lázní Lednice paní Ďurišové, paní 
Kalců, všem rehabilitačním pracovníkům 
a masérům za jejich profesionální a přitom 
citlivý přístup k nám. Užíváme si péči, kterou 
nám věnují.                                  Bohumila Defeldová

předsedkyně svazu
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Kurz korálkování je mezi našimi členkami velmi oblíbený.
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Několik stovek malých fotbalistů se 
sjelo během dvou únorových víkendů 
do hustopečské sportovní haly. Turnaje 
přípravek a mladších žáků se zúčastnilo třicet 
oddílů převážně z okolí, ale například i ze 
Slovenska. Hustopečské celky se neztratily. 

Mladší žáci si dokonce v silné konkurenci 
připsali v sobotu 14. února vítězství. Trenéři 
na ně vsázeli hned od začátku. Mladší žáci 
totiž vedou krajskou soutěž. A zvítězit chtěli 
i samotní hráči.

„Můžeme se umístit na bedně, ale můžeme 
být i čtvrtí. Naši trenéři to tak chtějí. Buď 
bedna, nebo čtvrté místo,“ uvedl jeden 
z hustopečských fotbalistů. „Ale my chceme 
být první,“ doplnili hned spoluhráči. 

Jejich přání se jim nakonec splnilo. Za sebou 
nechali na druhé příčce celek SK Vojkovice 
a třetí Tatran Starý Lískovec. Pro vojkovický 
tým přitom na začátku turnaje vypadalo 
vítězství téměř jistě. „Hráli jsme dva zápasy. 
První jsme vyhráli 5:2 a druhý 7:0,“ pochlubili 
se fotbalisté z Vojkovic v sobotu dopoledne. 

Pravidelnými účastníky hustopečských 
turnajů jsou také fotbalisté ze slovenského 
Holíče. Do Hustopečí jezdí už šest let. Letos 
skončili na pátém místě. „U nás na Slovensku 
nejsou podmínky k fotbalu takové jako 
tady v Čechách. Jsme rádi, že sem můžeme 
jezdit,“ pochvaloval si trenér TJ Iskra Holíč 
Emil Štefanovič. 

Domácí týmy se však neztratily ani 
v kategorii Mladší a Starší přípravka. Mladší 
přípravka se umístila těsně pod stupni vítězů 
na čtvrté příčce za Vojkovicemi, Novosedly 
a Rohatcem. Starší přípravka brala bronz, 
lepší byly pouze Novosedly a Rousínov. 
Hustopečští fotbalisté se tak úspěšně 
nastartovali na mistrovské zápasy, které 
začínají za pár týdnů.

„Začínáme 4. dubna domácím zápasem 
a hned máme konkurenta z Brna, kterého 

jsme porazili 8:4. Takže doufáme, že opět 
uspějeme a potvrdíme podzimní formu,“ 
uzavřel trenér Radek Vedra. 

–jal-  

www.fc-hustopece.cz/lanky/220-halovy-
turnaj-pipravek-a-mladich-ak-2015.html

Sledujte Hustopečský magazín č. 295, 
premiéru měl v pátek 20. 2. 2015.
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Halového turnaje přípravek a mladších žáků se zúčastnilo celkem třicet týmů.

Malí fotbalisté bojovali na turnaji. Hustopečští se neztratili

SPORT
FOTBAL

Konečné pořadí turnajů
 Mladší přípravka Starší přípravka Mladší žáci
1 SK Vokovice Sokol Novosedly FC Hustopeče 02
2 TJ Sokol Novosedly Framouz Rousínov SK Vojkovice
3 Slavoj Rohatec FC Hustopeče 04 Tatran St. Lískovec
4 FC Hustopeče Moravan Lednice Tatran Bohunice
5 FK Vrbice 1959 Hrušovany n./Jev. TJ Iskra Holíč
6 Moravan Lednice FC Hustopeče 05 FK Pustiměř
7 Slavoj V. Pavlovice Start Brno FK Střelice
8 Sokol Pohořelice Sokol Pohořelice Sokol Novosedly
9 Hrušovany n./Jev. Sokol Hrušky FC Hustopeče 03
10 TJ Iskra Holíč FK Vrbice 1959 Palava Mikulov
11 Sokol Hrušky Slavoj Rohatec FK Vrbice 1959
12 FC Hustopeče 07 TJ Šaratice FC Neudorf (A)

HÁZENÁ

Připravují se na mistrovství Evropy na 
Faerských ostrovech, a proto vyrazily na 
výcvikový tábor. Řeč je o dorostenkách 
z házenkářského reprezentačního týmu České 
republiky, které si pro intenzivní třídenní 
trénink vybraly Hustopeče. Sportovní hala 
jim patřila od 16. do 18. února 2015.  

„Hráčky ročníky 1998/1999 sem přijely na 
výcvikový tábor. V Hustopečích už jednou 
trénovaly a už se tu konaly i reprezentační 
srazy jiných družstev, tak jsme měli nějaké 
reference. Plus jsme si tady zahráli dvě 
přátelská utkání se slovenskými kolegyněmi, 
které to mají do Hustopečí kousek,“ 
okomentoval trenér reprezentačního 

družstva dorostenek ČR Jan Salač.
Obě utkání se Slovenkami české dorostenky 

vyhrály. I když jen o jedinou branku. Obě dívčí 
družstva jsou tak v podobné formě. Rovněž 
pro Slovenky byla přátelská utkání přípravou 
na březnové mistrovství Evropy.

„Ukázalo nám to, kde se nacházíme. Zápasy 
byly na hraně. Vy jste měli to pověstné 
české štěstíčko, to vám pomohlo,“ smála se 
trenérka výběru kadetek Slovenska Mariana 
Němčíková.
Českou reprezentaci dorostenek čeká ještě 

před kvalifi kací na Evropu závěrečná příprava 
v Praze a dvojutkání s Rakušankami. „Pak už 
se děj vůle boží,“ uzavřel Salač.                   –jal- 

Házenkářská reprezentace dorostenek trénovala v Hustopečích
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Dorostenky z české reprezentace sehrály 
v Hustopečích dva přípravné zápasy se 
Slovenkami. Oba těsně vyhrály. 
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ATLETIKA

Velmi cenný úspěch si na Mistrovství Moravy 
a Slezska připsala hustopečská dorostenka 
Josefína Komínková. V bratislavské hale 
Elán, kde se mistrovství tradičně koná, 
získala bronzovou medaili ve skoku vysokém. 
Zároveň se probojovala i na Mistrovství České 
republiky.

Na Mistrovství Moravy se probojovalo sedm 
našich atletů, ale kvůli nemoci do Bratislavy 
jela jenom pětice z nich. Josefína Komínková 
si vybojovala právo startu hned ve třech 
disciplínách. Nejlépe si vedla ve výšce, kde 
výkonem 154 cm vybojovala bronzovou 
medaili. Smolnou bramborovou medaili 
vybojoval v běhu na 800m dorostenec David 

Poláček, kterého ale mohl těšit kvalitní 
osobní rekord 2:10,98 min. Oba závodníci se 
těmito výkony probojovali i na Mistrovství 
České republiky. Komínková zde skočila 
stejný výkon jako v Bratislavě, ale tentokrát 
to stačilo jen na dvanácté místo. Poláček 
za svým bratislavským časem zaostal 
o dvě sekundy a neprobojoval se ze svého 
rozběhu do fi nále. V Bratislavě si vedl dobře i 
překážkář Lukáš Galbavý, který byl mezi muži 
ve fi nále šestý. Další dva naši reprezentanti 
Dominik Kaňa a Barbora Vrzalová sice na 
přední místa nedosáhli, ale potěšili výkony za 
hranicemi svých osobních rekordů. 

Zbyněk Háder 
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Komínková brala bronz

Na Beskydské laťce v Třinci se představila pětice našich žákyň. V hokejové Werk aréně 
se nejlépe z nich vedlo Daniele Strouhalové (uprostřed), která skončila celkově na 
čtvrtém místě jen díky horšímu zápisu.                                                                                         –had-

Skok vysoký je pro mladé hustopečské 
atlety nejen hlavní halovou disciplínou, ale 
také jejich elitní disciplínou. Dokázali to na 
specializovaných výškařských mítincích 
v uplynulých týdnech.

Všechno začalo doma na Hustopečském 
skákání, kde naši závodníci dokázali vybojovat 
všechny čtyři tituly okresních přeborníků 
(Prokeš, Filípek, Vedralová a Strouhalová) 
i několik dalších medailí. Hustopečské 
skákání 2015 bylo letos premiérově také 
prvním dílem krajského přeboru. Krajské 
fi nále se odehrálo na Brněnské laťce a 
v nabité konkurenci se naši závodníci opět 
neztratili. 

Titul krajského přeborníka  mezi ml.žáky 
získal Vojtěch Prokeš a ve stejné kategorii 
přidal bronz Kryštof Petrásek. Tradičně velmi 
vysokou úroveň měla soutěž ml. a st. žákyň. 
Mezi ml. žákyněmi jsme medaili nezískali, 
ale Natálie Vedralová svým čtvrtým místem 
a hlavně novým osobním rekordem 142 cm 
ukázala, že nám v Hustopečích roste další 
výškařský talent. Hned za ní se na pátém 
místě v krajském přeboru umístila o rok 
mladší Adéla Stehlíková. To, co se nepovedlo 
ml. žákyním, zvládly jejich starší kolegyně. 
Bronzovou medaili v krajském přeboru 
získala Daniela Strouhalová a na 6. místě 
shodně skončily Leona Zemčíková a Nikol 
Dunajová.                                             Zbyněk Háder

Úspěchy mladých 
výškařů

Rád bych touto cestou poděkoval ředitelům, 
učitelům a mistrům odborného výcviku 
Základní školy Komenského, Gymnázia 
Hustopeče, SOŠ a SOU Hustopeče a Základní 
a praktické školy za uvolnění žáků pro pomoc 
při přípravě zabezpečení Hustopečského 
skákání v lednu letošního roku.

Vzhledem k tomu, že to bylo mé první 
skákání, které jsem zabezpečoval a neměl 
jsem dostatek zkušeností, rád bych 

poděkoval panu Aloisi Lejskovi za poskytnutí 
provozních, technických rad a informací a 
panu Jiřímu Křehulovi a Josefu Válkovi za 
technickou pomoc při pokládce rozběžiště.

Samozřejmě velký dík patří správci 
sportovní haly panu Františku Bulantovi, 
Zdeňku Klenecovi a uklízečce paní Marii 
Fialové, kdy bez jejich dlouholetých 
zkušeností s přípravou a průběhem tohoto 
závodu by to pro mě bylo všechno daleko 

složitější. 
Moje poděkování patří i týmu lidí 

z Marketingu a kultury města Hustopeče pod 
vedením paní Sedláčkové a v neposlední 
řadě i lidem z městských služeb pod vedením 
pana Chrastiny.

Ještě jednou Vám Všem děkuji za spolupráci 
a podporu.

 Aleš Proschek, ředitel Sportovního zařízení 
města Hustopeče

Hustopečské skákání: Děkuji za pomoc při přípravě

PLAVÁNÍ
Upozornění pro návštěvníky
krytého bazénu

Ve dnech 7.3. (sobota) a 8.3. (neděle) bude 
provozní doba krytého bazénu pro veřejnost 
pouze do 16.00 hodin.

Oznámení
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
oznamuje svým klientům, že od měsíce 
března do konce května bude každou středu 
od 18.00 – 19.00 a každý pátek od 16.00 – 
17.00 vyhrazen krytý bazén ZDARMA pro své 
pojištěnce.

Aleš Proschek
ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče fo
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www.hustopece-city.cz
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V sobotu 14. února se v Jehnicích uskutečnil 
poslední postupový turnaj GPC kategorie 

U13 této sezóny. Postup na celorepublikové 
GPA, které se bude konat v Podolí u Brna, si 

s přehledem vybojovala Barbora Korábová, 
která ve dvouhře dívek získala 1. místo 
a vyhrála i dívčí čtyřhru se spoluhráčkou 
Šárkou Syrovátkovou. Ve smíšené čtyřhře jí 
patřilo 3. místo. 

Další zástupkyni hustopečského 
badmintonu, Martině Ševčíkové, se postoupit 
nepodařilo. Nejlépe se jí vedlo ve smíšené 
čtyřhře, kde získala 2. místo, v dívčí čtyřhře to 
bylo 3. místo a ve dvouhře dívek 4. místo.

V Jehnicích strávila Barča Korábová 
i předchozí víkend, kdy se zúčastnila turnaje 
smíšených dvojic U13 Junior Couple Cup 
2015. Jednalo se o novinku, kdy tým tvořil 
vždy jeden chlapec a jedna dívka, hrálo 
se „švýcarem“ na 5 kol. 1 kolo = 1 set do 
21 bodů dívka proti dívce, 1 set do 21 
bodů chlapec proti chlapci a 1 set do 21 
bodů smíšená čtyřhra. V jehnické hale se 
sešlo 16 párů. Barča se svým spoluhráčem 
Jakubem Reichmanem nestačila pouze na 
favorizované pozdější vítěze a po zásluze si 
z tohoto turnaje odvážela krásné 2. místo.

 Oddíl badmintonu

Barbora Korábová vybojovala postup do celorepublikové soutěže

www.hustopece-city.cz/aktuality

Na 3. turnaj Jihomoravského minivolejbalu 
v Břeclavi se přihlásili i žáci a žačky ZŠ 
Komenského, kteří startovali pod hlavičkou 
Volejbalového klubu Hustopeče a chtěli si 

ověřit svoji výkonnost v boji s jinými družstvy. 
Chlapci i děvčata v kategorii Žlutého 

minivolejbalu měli velmi zdatné soupeře 
z renomovaných klubů, Lokomotivy Břeclav, 
VK KP Brno, VK Pegas Znojmo, Sokola Újezd 
u Brna či Sokola Šlapanice.  Na začátku byl 
zřetelný respekt z plné haly, velkého množství 
jak dětí, tak i diváků, kteří stáli přímo vedle 
hřiště.  První zápasy byly touto atmosférou 
poznamenány a jak holky, tak kluci prohráli.

Děvčata, Monika Kořenková a Tereza 

Nálezná, se ale nervozity rychle zbavila 
a následující tři utkání v řadě vyhrála.  Škoda 
jen posledního zápasu, který kvůli velkému 
počtu chyb nezvládla. I přesto tento výkon 
stačil na konečné 3. místo ve skupině LB.

Chlapci, Adam Paštika a Jakub Vykydal, se 
„do hry“ dostali přeci jen později. I tak zvládli 
vyhrát dva duely a pocítili radost z vítězství. 
Tři porážky je srazily mimo stupně vítězů, 
přesto je jejich 4. místo ve skupině LD velmi 
cenné.                                                               Petr Groh

Malí volejbalisté se neztratili ani na krajském turnaji
VOLEJBAL

BADMINTON
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Konečné pořadí skupiny LB
(Kořenková, Nálezná)
1. VK KP Brno 1
2. VK Pegas Znojmo 2
3. VK Hustopeče 2
4. Lokomotiva Břeclav 3
5. Lokomotiva Břeclav 5
6. Sokol Újezd u Brna 3

Konečné pořadí skupiny LD
(Paštika, Vykydal)
1. Sokol Újezd u Brna 2
2. Lokomotiva Břeclav 1
3. VK Pegas Znojmo 4
4. VK Hustopeče 1
5. Sokol Šlapanice 2
6. VK KP Brno 2

fo
to

: a
rc

hi
v 

od
dí

lu



HUSTOPEČSKÉ LISTY  3 • 15

| 30 | 

Hustopečští hokejbalisté se v sobotu 7. 
února tradičně připravovali na blížící se 
jarní část sezóny turnajem. Letos poprvé se 
jeho prostřednictvím rozhodli také pomoci 
nevidomým. Výtěžek ze startovného věnovali 
projektu Slyšet Brno. 

„Už tradičně v únorovém termínu pořádáme 
turnaj v Hustopečích, kterého se účastní týmy 
z Hodonínské okresní ligy a z Národní ligy jižní 
Moravy,“ připomněl brankář hustopečských 
hokejbalistů Michal Vejpustek. 

V Hustopečském turnaji proti sobě stanulo 
dohromady pět oddílů – dva hustopečské, A 
tým, který hraje národní ligu a B tým, který je 

v hodonínské okresní lize, a po jednom oddílu 
z Veselí, Kohoutovic a dorostenci z Kyjova. 
Kyjovští nakonec odjížděli jako vítězové. 
Dobrý pocit však mohli mít i hráči z ostatních 
oddílů. Účastí v turnaji pomohli nevidomým.

„Letos jsme se zapojili do uměleckého 
charitativního projektu pro nevidomé Slyšet 
Brno. Je to projekt, který mapuje Brno na 
základě určitých vjemů, aby se neslyšící byli 
schopni orientovat. Rozhodli jsme se, že 
naše turnaje budou fungovat charitativním 
způsobem a výtěžek, tedy startovné, se 
bude skládat na tenhle účel. Je to poprvé 
a doufáme, že v tom budeme pokračovat,“ 

uvedl Vejpustek. 
Celkem se podařilo vybrat téměř čtyři 

tisíce korun. Pořádající tým tak může být 
s výsledkem turnaje spokojený. I když 
Hustopečští zůstali až na posledním 4. a 5. 
místě. V  mistrovských utkáních doufají, že 
se jim konečně podaří z chvostu tabulek 
uniknout. První zápas jarní části hrají už první 
březnový víkend na domácím hřišti.

„Neklademe si velké cíle, jsme na chvostu 
tabulky a budeme se pokoušet odtamtud 
odpoutat, abychom aspoň čestně zakončili 
sezónu," vyjádřil na závěr přání týmu jeho 
brankář.                                                                   -jal- 

Hokejbalisté věnovali výtěžek turnaje nevidomým
HOKEJBAL

Dobrý den vážení občané Hustopečí 
a blízkého okolí. V měsíci únoru se podařilo 
prodat další z volných bytů v naší výstavbě 
a spokojený majitel si právě vybírá materiály 
pro dokončení. V tuto chvíli máme pro Vás 
k prodeji již tedy pouze jeden byt typu 3+kk 
s pěknou šatnou, za původní cenu vč. DPH 
a bytového standardu: 3.NP- 1.695.000,- Kč

Byt je připraven pro Váš výběr materiálů 
a rychlé dokončení a následné předání 
k užívání.

Pokud víte, že budete chtít kupovat jiný 
typ bytu v budoucnu, 

zavolejte na tel.: 739 444 139

Sbírame podklady pro další etapu výstavby 
a pro Vás je toto jedinečná příležitost 
nezávazně si rezervovat bydlení dle svých 
požadavků. Všechny volající budeme pečlivě 
evidovat a v aktuální okamžik jako první 
informovat o možnostech bydlení v dalších 
bytových domech.

V těchto dnech evidujeme již několik 
zájemců o byty, které pro Vás teprve 
připravujeme. Neváhejte tedy, zavolejte 
a buďte mezi prvními!

Prohlídka posledního volného bytu je možná 
v podstatě kdykoliv na zavolání. Zajistíme pro 
Vás v případě zájmu i fi nancování. Proto se na 
nás neváhejte obrátit na známém kontaktu:

Novostavby bytů na ulici Generála Peřiny
Poslední volný byt -  ale pokračujeme!
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Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

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

U NÁS NEPLATÍTE PROVIZI!

Nabízíme k pronájmu byt 3+kk v centru 
města Hustopeče o celkové výměře 106,10 
m2. Byt je nezařízen, vybaven kuchyňskou 
linkou, sporákem a lednicí, v koupelně 
se nachází vana s WC. Vytápění ústřední 
s vlastním kotlem, který je součástí vybavení 
bytu. Byt je umístěn ve 2/2 NP domu bez 
výtahu, je nekuřácký, domácí zvířata po 
dohodě. Vratná kauce. Parkoviště v dosahu. 

Bližší informace a prohlídky na tel. 724 
034 549. Písemné nabídky s uvedením 
navrhované výše nájemného doručte 
obratem na adresu Městský úřad Hustopeče, 
odbor sociální v zalepené obálce označené 
„Nabídka - byt Smetanova 2“. Kritériem 
výběru je nejvyšší nabízené nájemné. 
Minimální navrhované nájemné činí alespoň 
4.700 Kč.

Záměr pronájmu bytu

www.hustopece-city.cz/aktuality
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KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: jarvalis@tiscali.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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Střední odborná škola s Střední odborné učiliště 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1

KADEŘNICTVÍ
Alena Sirná

mobil: 721 232 104
pondělí:  ---
úterý:  13:00 - 18:00 (pánské)
středa:  13:00 - 18:00
čtvrtek:  13:00 - 18:00
pátek:  13:00 - 18:00
sobota:  ---

Dámské na objednávku: 721 232 104

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  OBSAZENÍ  MÍSTA
   

PRODAVAČ - SKLADNÍKPRODAVAČ - SKLADNÍK
     
                                                                         

Požadujeme: 

• znalost práce na PC

    (Microsoft Word, Microsoft Excel)

• samostatnost, spolehlivost, fl exibilita

• řidičský průkaz sk. B

• znalost sortimentu + vzdělání 

• technického směru výhodou 

Životopis zasílejte na e-mail:  svobodova@bytop.cz
Kontakt:  
Jana Svobodová, tel.:   519 412 060
Svatopluk Cabal, tel.: 602 536 453
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Úvodem mi dovolte malé ohlédnutí za 
trhem nemovitostí  v roce 2013, kdy naše 
realitní kancelář otevřela novou pobočku 
v Hustopečích.  Rád bych poukázal na 
vývoj prodejní ceny bytů.  Jako příklad 
uvádím nejčastěji  prodávanou nemovitost 
a to konkrétně byt v osobním vlastnictví 
o dispozici 2+1 s výměrou cca 58 m2 po 
částečné rekonstrukci.  Tento byt se v roce 
2013 prodával v Hustopečích za průměrnou 
cenu 950 000 Kč. Dnes je situace úplně jiná 
a stejný byt  si můžete pořídit za                      nějakých  
1 250 000Kč (nárůst o více než 30%). Prodejní 
cenu bytu ovlivňuje několik faktorů. Jeden 

z nejdůležitějších je aktuální nabídka bytů 
na trhu. Zatímco v říjnu loňského roku bylo 
celkem v nabídce asi 50 bytů v Hustopečích, 
tak dnes je to pouze 15 bytů. 

 Jestliže patříte mezi lidi, kteří z jakýchkoliv 
důvodů potřebují, chtějí nebo musí svůj byt 
prodat, tak mám jediné doporučení - učiňte 
tak co nejrychleji! Naše realitní kancelář 
v těchto dnech dokončuje spolupráci 
na 3 projektech  s developery a proto již 
s jistotou můžu potvrdit, že do jednoho roku 
vzroste  nabídka v našem městě o  40 nových  
bytů  různých dispozic, což samozřejmě 
značně ovlivní ceny bytů. Takže není na co 
čekat.

Ještě pořád  má hodně lidí snahu prodat 
svůj byt ,,bez realitky". Tady bych použil 
průzkum společnosti MindBridge, kde 
se prokázalo, že cena, kterou pro klienta 
získá realitní kancelář  je o 30% vyšší, než 
jakou dokáže získat samoprodejce.  To by 
ale nebylo to nejhorší. Mnohem smutnější 
jsou příběhy lidí, kteří  s dobrým úmyslem 
ušetřit tisícovky přišli o miliony nebo o byt. 
Proto doporučuji péči o prodej bytu svěřit 
odborníkovi v daném oboru. Dobrá realitní 
kancelář zajistí kompletní servis - smlouvu, 
znalecký posudek, inzerci, komunikaci 
s katastrem nemovitostí, získání peněz od 

kupujícího, zaplacení daně, právní služby, 
notářskou úschovu peněz či hypotéku. 
V západních zemích se přes realitní kanceláře 
prodává víc jak 90 % nemovitostí. 

Realita taky poukazuje na skutečnost, že se 
obyvatelé našeho města obrací na brněnské 
realitní kanceláře. Jeden z důvodu je ochrana 
soukromí, kde nechtějí, aby hustopečtí  
realitní makléři věděli podrobnosti 
o situaci v souvislosti s prodejem bytu.  
I tuto situaci dokážeme řešit. Jelikož jsme 
realitní kancelář s působností  v 7 městech 
na Moravě včetně Brna, dokážeme na přání 
klienta zajistit servis s realitním makléřem 
mimo našeho města. Devizou makléřů jsou 
zkušenosti.  Dobrá realitní kancelář eliminuje 
rizika celého prodeje a zná celý proces 
včetně nestandardních situací. Jestliže se 
vám nedaří svůj byt prodat, dejte nám šanci.  
Jsme tady v Hustopečích a jsme tady pro vás. 
Nic vás to nestojí, provizi hradí kupující. 

Erik Lipnický
Ředitel  pobočky 

Schmidt-reality, s.r.o. Hustopeče

tel.: 774 241 009,
e-mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

web: www.schmidt-reality.cz

Vývoj a nejbližší budoucnost cen bytů v Hustopečích

Erik Lipnický
ředitel pobočky 
Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče
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Vzpomínky

Jubilanti za měsíc leden 2015   
04.01.1924  91 let  Ladislav ROBOŠ
12.01.1926  89 let  Anežka JAKEŠOVÁ
20.01.1927  88 let  Milada SEHNALOVÁ

20.01.1932  83 let  Marie ZHEJBALOVÁ
26.01.1929  86 let  Jarmila KADRNKOVÁ
27.01.1934  81 let  Josef SVOBODA
Simona Procházková, komise obřadů a slavností - Hustopeče, 4. 2. 2015

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Těžce se nám s tebou loučilo, 
těžce je bez tebe žít.

Smrtí však láska nekončí
navždy tě budeme v srdci mít. 

Dne 7. března vzpomeneme čtvrté smutné
 výročí úmrtí naší maminky, babičky

paní LUDMILY KILIÁNOVÉ

S lásku a bolestí v srdci vzpomínají dcery Ludmila, 
Marie s rodinami a syn Radek.

Děkuji policii v Hustopečích, která okamžitým příjezdem 
vyřešila mé neopatrné jednání v podvodných praktikách 

fi remních agentur na starých lidech.
Velice si vážím jejich pomoci. 

Klepáčková M. Hustopeče

Poděkování

Již není mezi námi, 
již není slyšet známý hlas, 

nám zůstalo jen vzpomínání na toho, 
kdo žil a měl nás tolik rád. 

Dne 19. března by oslavil

pan MIROSLAV KOMÁREK (POLDA)
z Hustopečí

81.  narozeniny.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. 

Čas plyne, 
bolest v srdci zůstává. 

Dne 16. února 2015 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí

pana VLADIMÍRA KOMÁRKA

a dne 14. února 2015 uplynulo už 14 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní MARIE KOMÁRKOVÁ.

Kdo jste je znali a měli rádi, 
věnujte jim spolu s námi tichou vzpomínku. Dcery s rodinami.

... větší bolesti na světě není, 
než žal z náhlého rozloučení ... 

Dne 17.3. vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí 
drahé maminky

paní ANEŽKY KOPULETÉ 
z Hustopečí 

S bolestí v srdci vzpomíná dcera Dagmar 
s manželem Janem 

a vnučky Dagmarka a Jaroslava. 

Dne 7. 3. 2015 vzpomeneme 10. výročí
od úmrtí

pana MILANA HICLA 
z Hustopečí

S láskou vzpomíná manželka Olga
 a synové Libor a Vít s rodinami.

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

INZERCE  OBČANSKÁ
• Kdo daruje matce samoživitelce se 2 
dětmi funkční stůl nebo skříně? Děkuji. 
Tel.: 777 00 36 58 

• Prodám starý dům v Hustopečích. 
Zastavěná plocha, sklep a nádvoří 283 
m2. Zahrada 224 m2. Přístupný z obou 
stran. Telefon 776 129 917

• Prodám 16 ks tolarů z období 1545 
- 1648 včetně kazety, pouze v celku. 
Seznam zašlu e-mailem. 
Tel.: 724 228 496. 

• Prodám kvalitní palivové dřevo. 
Buk, akát, vrba, meruňka. 700 Kč/prm3.
Tel.: 604 737 113, Hustopeče

• Koupím v Hustopečích nebo poblíž 
dům se zahradou pro rodiče. Prodávají 
byt a chtějí na důchod z Brna. Díky za 
pomoc. T: 736 718 201 
E: petri33kk@gmail.com 

INZERCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce: 

Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, tupa@hustopece.cz
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