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ÁNEŤÁ BERÁNKOVÁ

Huštop€če Mírnějšipod,
minky pro takzvané malo,
vinaře chtějl "vyboxovat"lidé v Hustopečích. sepsali
proto otevřený dopis. který
§měřuji k zákonodářcům v
poslanecké sněmovně a 5e
nátu, Výzur podep§ála sta_
rostka Hustopeči Hana Po-
tliěšilová a před§eda tam-
ního zahrádkáŤského svazu
Radovan Tomeš,

statut malovinaře se
snaži vměstnat do novely
vinařského zákona. která
má za §ebou p§ni ze tň
čt€ní, "v opačném pňpadě
hrozí zánik kultumích akci
spojených 5 vinem," upo-
zomil Tomeš, v ohrožení by
podle něj byly menši akce,
ale třeba i hustopečské
Burčákové stavnosti, na
které přijiždi každoločně ti-
síce návštěvnikú. ,

o co Hustopečským ide?

"Žádáme 
umožněni pěsto

váni hroznů do půl hektaru
rozlohy vinohradu a ná-

u*"5ý

slednou yýrobu a prodej do
dvou tislc litrů z vlastniho
§k]epá za zjednodušených
podmínek bez zb},tečné a
likvidačni administrativni
zátěže," stoji v dopise,

Pod]e Tomeše je současný
stav svazujicí. Popsai jej na
příkladu, kdy i při výjimeč,
ném zpřistupněni sklepa li-
dem a prodeji vína je nutné
mit napiiklad toalety, "Pro,
bléŤri ie to hlavně u sklepů
sta.ých několik set let, hy
giena navic požaduje toalety
pro ž€ny, ňuže a zaměst
nance, v momentě, kdy ně
komu nabidn€t€ drobné
občerstveni, je nutné rnit
za§e lyjádřeni hygieny nebo
hasičů," zminil vinař.

BEz ToALET? TřžKo
Hustopečšti doufaji v pomoc
zákonodárců. Podle poslan-
ce ,iŤlho Petru z valtic je
přo pňpominky vhodná do
ba, kdy vznikaji pozměňo
Vaci návrhy před druhým
ťtenim, "Muslm se s poža-
davky bliže seznámit, Ze by
ale nebyly nutné například

toalety, nikdo nepovolL Hy-
gienické normy je třeba do-
držovat," zmínil mimo jiné
sociální demokrat petrů,

Podle jeho §t]anického
kolegy, senátoya Jana Hajdy
z Pavlova, který má novelu
v horn1 komoře parlamentu
na staťosti, jsou však obaly
malých vinařu téměř zby,
tečné- Požadavky už podle
s\,ých s]ov ověřoval na §ta-
vebnim a živnostenském
rlŤadu. Přiští týden zavitá do
Hustopečí, aby situaci lidem
lysvětlil. "Problém 

je v tom,
že plně neznaji podminky
pro malovinaře. Zyýhodněni
už jsou, Do určité úrovně
jsou osvobození od daně z
pňjmů, nemusí podávat
hlášeni a u mnohých sklep
nepodléhá stavebnimu úla-
du. Jiné je to u těch, kteň
skutečně podnikaji a mají
žjvnosten§ký list " rea8oval
Hajda,

Tvrdí, že obavy ze zániku
ote!,řených sklepú a dalšich
akci nejsou na mistě. statut
malovinaře chce ale do bu-
doucna Zcela \,ryjasnil


