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Vážení spoluobčané
na hodinách nastavený středoevropský čas 

a krásně zbarvené stromy a keře nám připomínají, 
že nastal podzim. Ani se nechce věřit, že jsme se 
před několika týdny bavili v nádherné atmosféře 
za překrásného počasí na Burčákový slavnostech. 
Od čtvrtka do sobotní noci zažívalo město 
tradičně mimořádnou atmosféru. Pro někoho 
možná trpěný shon, hluk a nepořádek, pro 
většinu, jak doufám, největší kulturní událost 
roku. Nejvíce oceňuji stále větší zapojení dětí, 
mládeže i dospělých do programu slavností, 
ať už je to čtvrteční vystupování na náměstí, 
otvírání mázhauzů, historický průvod, zasedání 
Burčákové unie a horenské rady, hlášení o stavu 
podzemního vojska nebo aktualizované a vtipné 
komentáře z hlavního pódia včetně informaci 
o šíření slávy burčáku za polárním kruhem. 
Burčákové slavnosti se povedly, organizátorům 
i účinkujícím a všem pomocníkům patří velké poděkování.

Ve městě se právě dokončují dvě investiční akce - rozšíření sběrného dvora a bezbariérová trasa 
na ulici Nádražní. Trpělivostí se musí obrnit řidiči projíždějící v blízkosti křižovatky Pitnerova, 
Kpt. Jaroše a Nádražní, kde se buduje kromě chodníku také nový přechod pro chodce. 
V nejbližších dnech bude dílo ukončeno a práce se přesunou na ulici Nerudovu, kde bude probíhat 
kompletní přebudování chodníků i komunikace. Pokročily také práce na dláždění chodníčků na 
hřbitově. Hotovo je v evangelické části hřbitova. Do konce roku by měla být prodloužena jedna 
větev vodovodu směrem k urnovému háji a také bude vyměněn zchátralý podstavec u mohyly 
na hřbitově Rudé armády (hradí Ruská federace). V dláždění budeme pokračovat v ulici Tábory 
(cesta přes park) a následně se chodníku dočkají návštěvníci židovského hřbitova. 

K tradičním kulturním akcím měsíce patří Šmardovo sousedské divadlo. Jsem ráda, že festival 
nese jméno pana Antonína Šmardy, učitele hudby, skladatele, varhaníka, vzácného člověka, od 
jehož úmrtí uplyne 6. 11. už 12 let. To, že si nesoutěžní přehlídka divadel našla své příznivce, by 
ho jistě potěšilo.

V listopadu se nejvíce pranostik váže ke svátku sv. Martina. Vybrala jsem dvě, které se mohou 
stát pozvánkou na oslavu svatomartinských vín a husí na Dukelském náměstí v sobotu 12. 11. 
„Na svatého Martina nejlepší je husina” nebo „Martin víno šenkuje, Kliment a Kateřina koštuje.” 
Týden na to budou moci v hotelu Centro již posedmé odborníci i milovníci světových vín srovnat 
exkluzivní vína na Světovém duelu vín.

Vážení spoluobčané.
Blíží se advent, doba očekávání a naděje. V Hustopečích tradičně proběhnou 4 adventní 

koncerty, děti s lampiony půjdou uspat broučky, v sobotu 26. listopadu se uskuteční jarmark, na 
jehož konci rozsvítíme vánoční strom. V souvislosti s tím připravujeme vysazení nového stromu, 
který by časem nahradil stávající smrk, jehož výška bude brzy překážkou v údržbě osvětlení.

Těším se na setkání s vámi při skleničce vína, u jarmarečního punče nebo na adventním 
koncertě. 

Hana Potměšilová, 
starostka města
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Z MĚSTA

Radní se sešli na jednání na konci září 
a v půlce října. Zabývali se rekonstrukcí 
elektřiny v Brněnské ulici, opravou silnic 
a kanálových vpustí ve městě, územními 
studiemi S10 a S2 i stavebními pracemi na 
městském hřbitově.

Bude se opravovat most přes železnici v 
Šakvicích

Oprava silničního mostu přes železnici, 
která už se uskutečnila například v Ladné 
nebo Pouzdřanech, čeká také na Šakvice. 
Stavební fi rma, která bude rekonstrukci 
provádět, žádala město o pronájem pozemků 
na uskladnění stavební techniky a materiálu. 
Radní pronájem odsouhlasili. Pozemky 
budou fi rmě k dispozici až do října 2017. 

Na hřbitově se bude pracovat na 
prodloužení vodovodu i na novém 
parkovišti

V říjnu se začne na městském hřbitově 
s prodloužením vodovodu. Od stávající 
studny povede až na urnový háj. Tato změna 
by měla ulehčit zvláště starším občanům, 
aby nemuseli nosit těžké konve s vodou přes 
celý hřbitov.

Pro pohodlí návštěvníků se připravuje i další 
novinka. Radní schválili zadání projektové 
dokumentace na vybudování parkoviště 
vzadu u urnového háje.

„Měla by vzniknout nová parkovací místa 
tak, aby návštěvníci mířící autem na urnový 
háj měli snazší přístup zezadu. Tato nutnost 
vyvstala poté, co vyrostlo oplocení kolem 
soukromého pozemku krematoria. Po 
dohodě s majitelem městu zůstal prostor 
1,5 m na vybudování chodníku od smuteční 
obřadní síně dozadu směrem k rozhledně. 
V nejbližších dnech dojde k vykácení náletů 
a vznikne pěšina. Postupně necháme 
vyprojektovat chodník,“ upřesnila starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová.

Evangelický hřbitov se dočká nové dlažby
Po Svátku všech svatých se začne dláždit 

evangelická část hřbitova. Radní schválili 
smlouvu. Katolická část už je zcela hotová 
po levé i pravé straně z pohledu od vstupní 
brány.

Mezi Brněnskou a Šafaříkovou bude nová 
vozovka i chodníky

Ve spojce ulic Brněnská a Šafaříkova se 
bude rekonstruovat vozovka a budovat 
chodníky. Radní schválili vyhlášení výzvy 
k veřejné zakázce na stavební práce. 

Projektují se další chodníky
Radní zadali zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci chodníku 
spojujícího ulice Šafaříkovu s Nerudovou 
a chodníku a parkování na ul. Údolní. 

Radní neschválili úpravu chodníku 
v Kollárově ulici.

Radní neschválili úpravu chodníku před 
polyfunkčním domem v ulici Kollárova. „Přes 
několik výzev nebyla dodržena projektová 
dokumentace. Požadujeme, aby byl 
chodník upraven v souladu s dokumentací 
a s bezbariérovostí,“ uvedla starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

V Brněnské bude nové osvětlení, elektřina 
v zemi i chodník

Obyvatelé i náhodní chodci na obou 
stranách Brněnské ulice se musejí 
v nejbližších letech připravit na stavební 
ruch. Elektrické vedení se bude ukládat ze 
sloupů do země a současně se namontuje 
i nové veřejné osvětlení.

„Na pravé straně ulice se poté vybudují 
zcela nové chodníky. Levá strana, na které 
už nový chodník je, se po stavebních pracích 
uvede do původního stavu. Také jednáme 
s RWE, aby se současně zrekonstruoval plyn. 
Chtěli bychom, aby už po těchto úpravách, 
nějakou dobu do chodníků v Brněnské ulici 
nikdo nezasahoval,“ přiblížil místostarosta 
města Hustopeče Bořivoj Švásta.

Budou se opravovat povrchy komunikací 
včetně některých dešťových vpustí 

Ve městě se ještě do konce roku budou 
opravovat silnice. A to na několika desítkách 

míst po celých Hustopečích. Například 
i v lokalitě Herbenova farma. „Jedná se 
o úpravu komunikací a kanálových vpustí,“ 
přiblížila Potměšilová. „Celkově budou 
opravy stát asi 280 tisíc korun,“ doplnil Švásta 
(viz foto).

Začnou se projektovat sociální byty za 
nemocnicí

Radní sestavili tým, který bude pracovat 
na záměru vzniku sociálních bytů. Vzniknou 
v ulici Žižkova za nemocnicí na pozemcích, 
které Jihomoravský kraj převede na 
město. „Podmínkou převodu ovšem je, 
že na pozemcích vyroste nějaké zařízení 
k sociálním účelům. Už se také porozhlížíme 
po vhodné dotaci,“ upřesnila starostka.

Územní studie pro lokalitu Starý vrch a na 
Křížovém kopci

Radní schválili smlouvu o dílo na zhotovení 
územní studie S10. Týkat se bude lokality 
Starý vrch po levé straně za hřbitovem. 
„Územní studii nařizuje změna č. 1 územního 
plánu“ doplnila starostka. Zároveň radní 
odsouhlasili variantu A dopravního 
připojení lokality Křížový kopec. Více na: 
www.hustopece-city.cz/uzemni-planovani/
uzemni-studie-so-orp-hustopece/

Prodej vánočních stromků bude před 
krytým bazénem

V Hustopečích se budou prodávat vánoční 
stromky od 1. do 23. prosince. Radní na tuto 
dobu pronajali prodejci parkoviště před 
krytým bazénem.

-jal-

Oprava silnic i vodovod na hřbitově. Radní jednali

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

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Sběrný dvůr v Nádražní ulici se rozšiřuje 
z dotace z operačního programu životního 
prostředí. Kapacita už totiž nestačila. Mimo 
jiné teď na sběrném dvoře přibude osm 
zastřešených kontejnerů.

„Kapacita byla nedostačující, kontejnery 
už stály i mimo areál sběrného dvora. A bylo 
to znát i na odpadové evidenci. Kapacita 
byla podle provozního řádu kolem tisíce 
tun, ale dosahovali jsme klidně 1400 až 1500 
tun odpadů,“ vypočítal Ondřej Němeček 
z odboru životního prostředí Městského 
úřadu Hustopeče. 

Po rozšíření by kapacita sběrného dvora 
měla dosahovat právě 1400 až 1500 tun 
odpadu. Další novinkou bude buňka pro 
obsluhu dvora s patřičným sociálním 

zařízením a nakladač, který bude využíván 
k manipulaci s odpady. 

„Určitě nám to usnadní práci,“ pochvaloval 
si vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan 
Chrastina. 

„Žádost o dotaci z operačního programu 
životního prostředí jsme podali vloni a letos 
na jaře jsme se dozvěděli, že jsme uspěli. 

V srpnu byla zahájena realizace. Dotace je ve 
výši 85 %, to je 3 a půl miliónu korun. Město 
Hustopeče doplatí asi 620 tisíc. Celý projekt 
bude ukončen v říjnu a závěrečné vyúčtování 
nás čeká v květnu příštího roku,“ informovala 
projektová manažerka města Eva Bohutínská. 

-jal-

Sběrný dvůr se rozšiřuje. Přibudou kontejnery i nakladač

O víkendu 7. a 8. října voliči rozhodovali 
o tom, kdo usedne do vedení krajů. 
V Hustopečích se zúčastnilo voleb necelých 
34 % občanů, což je zhruba 1600 osob. 

První příčku v Hustopečích obsadilo hnutí 

ANO 2011 s 28 %, druhou koalice TOP 09 a Žít 
Brno s 18 % a bronz brala ČSSD, která získala 
12 % hlasů.

Mezi 65 zastupitelů Jihomoravského 
kraje usedne i starostka Hustopečí Hana 

Potměšilová, která kandidovala za TOP 09 
s podporou starostů a Žít Brno. 

Podrobné výsledky lze najít na webových 
stránkách www.volby.cz. 

-jah-, -jal-

Voliči rozhodli o sestavě zastupitelstva Jihomoravského kraje

Na sběrném dvoře vzniká nové zastřešení pro osm dalších kontejnerů.

Z dotace se pořídil nový nakladač.
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Jeden z prázdninových turistů nominoval 
Hustopeče na pozitivní cenu do soutěže 
s názvem Otevřeno x Zavřeno, v níž je 
hodnocena kvalita přístupu k informacím, 
účast na rozhodování a svoboda projevu 
a otevřených dat. Z 37 nominovaných v této 
kategorii udělili našemu městu odborní 
porotci 13. místo, veřejnost dokonce páté.

„Jeden návštěvník města nebyl v loňském 
roce spokojený s kontrolou provedenou 
městskou policií a měl připomínky 
k dopravnímu značení u koupaliště. Žádal 
o prošetření a různé další informace,“ uvedla 
starostka Hana Potměšilová.

„Požádal jsem o poskytnutí informací 
k dopravnímu značení a kontrole provedené 
městskou policií, včetně platů a odměn 

strážníků. Ve lhůtě bez jakýchkoliv 
obstrukcí úřad poskytl vše, co měl k disposici, 
v souladu se zákonem o svobodném 
přístupu k informacím. Starostka, ač jsem 
o to nežádal, mě po prověření situace 
a následných řízeních informovala nad rámec 
zákona o dalším věcném postupu. I následná 
žádost o další informace k předešlé žádosti 
byla vyřízena opětovně plně v souladu 
se zákonem. Povinný subjekt na svých 
stránkách zveřejnil v souladu se zákonem 
obě informace a jsou tedy dohledatelné,“ 
popsal situaci turista na webových stránkách 
soutěže. 

„Na jeho podnět jsme upravili dopravní 
značení a poděkovali mu. Protože komunikace 
nebyla nejjednodušší a zdlouhavá, velice 

nás překvapilo, když přišel e-mail, že naše 
počínání ohodnotil nadstandardně a a že 
město nominoval do soutěže Otevřeno 
x Zavřeno,“ podotkla starostka. 

Vyhodnocení 14. ročníku soutěže se konalo 
29. září v Praze. 

„S výsledky jsme spokojení. Za velký úspěch 
považuji i 13. místo od odborné poroty. 
Hodnotila například bývalá poslankyně 
a místopředsedkyně poslanecké sněmovny 
Hana Marvanová, režisér a herec Břetislav 
Rychlík a další osobnosti,“ zmínila starostka. 

Podrobné informace na 
www.otevrenozavreno.cz.

-jal-

V soutěži o otevřenost úřadů získaly Hustopeče 5. a 13. místo

Od 1. 12. – 23. 12. 2016 bude parkoviště před krytým bazénem částečně obsazeno

 prodejcem vánočních stromků.

Žádáme návštěvníky krytého bazénu a posilovny, aby využívali parkoviště u tenisových kurtů.
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Domovinka Němčičky, Svaz tělesně 
postižených Hustopeče, Středisko Betlém 

a mnozí další se představili na Dni sociálních 
služeb. Stánky poskytovatelů těchto služeb 

zaplnily Dukelské náměstí ve středu 5. října. 
„Město Hustopeče pořádá Den sociálních 

služeb tradičně. Prezentují se tady 
poskytovatelé sociálních služeb i další 
organizace, které se pohybují v sociální 
sféře. Většina z nich působí na Hustopečsku,“ 
představil program Pavel Furch ze Sociálního 
odboru MěÚ Hustopeče. 
Členové Apoštolské církve Hustopeče 

například předvedli schodolez, který půjčují 
potřebným. 

„Akce je určena pro všechny bez omezení 
věku. Máme tady služby pro seniory, děti, 
pro drogově závislé i pro hendikepované,“ 
podotkl Furch. 

Pro školáky byly na Dni sociálních služeb 
připravené úkoly, k jejichž splnění jim 
pomohly právě stánky poskytovatelů 
sociálních služeb. A mohli si vyzkoušet taky 
brýle, v nichž se cítili jako po požití drogy.

Ve dvou stáncích se pak prodávaly kabelky 
v takzvané Kabelkománií.

Den zpříjemnila vystoupení dětí 
z mateřských škol, ze základní umělecké 
školy i violisty Marka Vejpustka.                       -jal-

Den sociálních služeb se zaměřil na seniory, děti i hendikepované

Stánky zaplnily Dukelské náměstí. Konal se Den sociálních služeb.
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Obyvatelé ulice Nerudova se musí 
v následujících týdnech připravit na stavební 
ruch. Nepříjemnosti s ním spojené jim ale 
před Vánoci vynahradí ulice ve zcela nové 
podobě. 

„Měla by se zrekonstruovat vozovka, 
vzniknou parkovací podélná místa 
a na jedné straně ulice nový chodník, který 
bude navazovat na loni zrealizovanou 
bezbariérovou trasu směrem na hřbitov,“ 
popsal rekonstrukci místostarosta města 
Hustopeče Bořivoj Švásta. 

Vedení města uspořádalo jednání 
s obyvateli ulice, na němž mohli říct 
k projektu své připomínky. Ty, u kterých to 
bylo možné, se poté do projektu zapracovaly.

„Projekt ležel na radnici dlouho a v podstatě 
se čekalo, až bude hotová přeložka plynu 
a vody. Už zbývá do země uložit jen elektřinu, 
ale to už by se nemělo dotýkat vozovky,“ 
podotkl místostarosta. 

Z rozpočtu města půjde na rekonstrukci 
ulice zhruba 3,8 milionu korun. Cena se však 
ještě může navýšit.

„Už nyní máme od obyvatel ulice Nerudova 
různé podněty, které budeme muset 
projednat. A předpokládám, že bude snaha 
vedení města vyjít jim vstříc. Většina podnětů 
se týká parkování. Lidé mají snahu vybudovat 
si před domy rozšířené vjezdy, na kterých by 
mohli stát se svými auty, aby nezatěžovali 
ulici. Parkovací pás by tak mohl sloužit spíše 
pro návštěvy. Myslím si, že to je věc, kterou 
je dobré podpořit,“ uvedl investiční technik 
města Radek Krušina. 

Začít by se s opravami mělo v nejbližších 

dnech, čeká se na stavební povolení. Nejprve 
se vybuduje chodník, poté podélná parkovací 
stání a na závěr nová asfaltová silnice. Hotovo 
by mělo být do Vánoc.

Konec temné blátivé uličce
A podobné úpravy se uskuteční i v propojce 

ulic Brněnská a Šafaříkova. Vznikne tam nová 
silnice, chodník i veřejné osvětlení. Vozovka 
by měla být položena ještě do Vánoc.

„Tyto práce máme naceněné od projektanta 
zhruba na jeden a půl milionu korun,“ doplnil 
Krušina.

-jal-

Chodníky v dezolátním stavu v ulici Nerudova už budou zanedlouho minulostí.

Dosud temná a blátivá ulička spojující 
Brněnskou a Šafaříkovu už bude za pár 
týdnů osvětlená a s asfaltovým povrchem. 
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www.hustopece-city.cz

Nerudova a ulička vedoucí ke sportovní hale se budou opravovat
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Na 1. října připadá Den seniorů. 
V Hustopečích si pro ně Komise pro seniory 
a hendikepované občany připravila k tomuto 

svátku dárek v podobě podvečerního 
posezení v jídelně základní školy 
Komenského s Jožkou Šmukařem. Připadlo 
na čtvrtek 13. října.

„Město akci fi nančně podpořilo, takže 
jsme mohli přizvat cimbálovou muziku 
a připravit menší občerstvení. Zúčastnilo 
se jí okolo stovky seniorů a všichni byli moc 
spokojení. Na závěr na ně čekala tombola, 
kde se losovalo o drobné dárky,“ popsala akci 
předsedkyně komise Martina Ondrová. 

„Večer byl opravdu vydařený. Jožku Šmukaře 
máme rádi. A když se sejde excelentní zpěvák 
a skvělí muzikanti, tak to pokaždé stojí za to. 

Moc děkujeme,“ zhodnotila akci za všechny 
přítomné Iva Štěpánková. 

Komise pro seniory a hendikepované se 
schází zhruba jednou za dva měsíce. Její 
členové řeší podněty, které jim chodí od 
městských radních nebo přímo od obyvatel 
města. Mimo to komise pořádá třeba právě 
takováto přátelská posezení. Vloni se konalo 
v Penzionu pro důchodce.

„Určitě bychom chtěli něco podobného 
zopakovat i v příštích letech. Je dobře, když 
se senioři sejdou, zazpívají si a povykládají 
při vínku,“ uzavřela Ondrová. 

-jal- 

Den seniorů se v Hustopečích slavil u cimbálu

První ročník Kabelkománie v Hustopečích 
je za námi. V září přinesli dárci nezištně 

na sběrná místa celkem 467 kabelek. Po 
probírce před prodejem jsme bohužel 

museli vyřadit 65 kusů, které byly nějakým 
způsobem poškozené a nemohly jít do 
prodeje. Zbylých 402 kabelek bylo nabízeno 
k odkupu za minimální cenu 50,- Kč na 
Burčákových slavnostech a na Dni sociálních 
služeb. Celkem bylo prodáno 170 tašek, za 
které byla utržena krásná částka 10 106,- 
Kč. Celý výtěžek sbírky byl určen Nadaci pro 
dárce kostní dřeně. 

Děkujeme tímto všem, kteří darovali či si 
koupili kabelku a pomohli tak svým činem 
zachránit někomu život. Rovněž děkujeme 
všem zainteresovaným, podílejícím se 
na zdárném průběhu sbírky, a městysi 
Ostrovačice, který se rovněž do akce výrazně 
zapojil a zorganizoval sběr kabelek. Již nyní 
můžete doma střádat nepotřebné kousky na 
další Kabelkománii. 

Akce se konala pod záštitou města 
Hustopeče.                                                 Pavel Furch,

sociální odbor MěÚ Hustopeče

Kabelkománie byla úspěšná. Pomohli jste

← Kabelky si mohli zájemci zakoupit třeba 
na Burčákových slavnostech.fo
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Od ledna 2017 nabídne středisko BETLÉM 
novou službu „sociálně terapeutické dílny“ 
svým klientům, ale také dalším zájemcům 
z širokého okolí. Služba bude určena 
dospělým lidem se zdravotním postižením, 
kteří nechtějí jen sedět doma, ale touží být 
aktivní a setkávat se při práci a prožívat 
spoustu zajímavých okamžiků, radosti ze 
svých výrobků, relaxovat. Nová služba bude 
probíhat v Brumovicích, kde během necelých 
dvou let vzniklo nové, bezbariérové Sociálně 
terapeutické centrum.

A jak nové dílny vypadají a co nabídnou? 
V části původního rodinného domu vzniklo 
pět dílen – dřevodílna, textilní dílna, 
keramická a výtvarná dílna a místnost na 
výrobu mýdla a svíček, dále úklidová komora 

a schodiště na půdu. Na tuto část navazuje 
přístavba do tvaru L se vstupní halou, 
cvičnou kuchyňkou, sociálním zázemím 
a technickou místností, ve které bude 
umístěna keramická pec. Přístavba plynule 
navazuje na nový objekt aktivizačního centra, 
jehož největší část tvoří ateliér. Ten slouží 
jako střed společenský i dispoziční, vstupuje 
se z něj do balneo místnosti s hydromasážní 
vanou a snooezelenu, který bude vybaven 
různými zdroji světel, zvuků, vůní, hudby 

a také polohovacích pomůcek, přičemž cílem 
těchto multisenzorických podnětů bude 
vyvolání příjemných smyslových pocitů, 
aktivizace smyslů.  Z ateliéru je možno vyjít 
dveřmi do přilehlých venkovních prostor, 
které budou přizpůsobeny pro další důležité 
fyzioterapeutické podněty a relaxaci – nácvik 
chůze, pocitový chodník, pobytový trávník, 
bylinková zahrádka, posezení. 

Toto všechno umožní nabídnout uživatelům 
nové služby zajímavé pracovní činnosti, ale 
i důležitou relaxaci a terapii. Případní zájemci 
se mohou již nyní informovat o možnosti 
využít službu na tel. čísle 777 936 577. Služba 
bude poskytována zdarma.

Jan Gavlík, Středisko Betlém 

BETLÉM nabídne novou službu

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Ano, tak nám připadala sobota 15. října 
2016. Na tento den byl naplánovaný sraz 
absolventů Základní školy Komenského 
po padesáti letech a také se za krásného 
podzimního dne uskutečnil.

Naším velkým přáním bylo navštívit 
současnou „Komendu“ a porovnat její 
proměnu za půl století. To nám bylo 
umožněno zásluhou průvodce, pana 
ředitele Patloky, za což mu touto cestou 

moc děkujeme. Trpělivě nás provázel 
a seznamoval s postupným rozvojem školy. 
Mnozí z nás si ve vzpomínkách okamžitě 
vybavovali, jak například v dnešní sborovně 
byl botanický kabinet, kde jsme s paní 
učitelkou Kratochvílovou řízkovali muškáty. 
A hned vedle s paní učitelkou Galouskovou ve 
vlastivědném kabinetu přerovnávali za jejího 
zasvěceného výkladu mapy.

Ve sklepních prostorách mají dnešní žáci 

tolik potřebný a útulný školní klub. My zde 
měli sklad CO s plynovými maskami a bylo 
zde s námi prováděno branné cvičení. 

Velice nás zaujalo také dnešní vybavení 
učeben - moderní, praktické a estetické.

Mužskou část naší skupiny nejvíce zaujala 
budova pro pracovní výuku, takzvané dílny. 
Současní žáci se zde mimo práce se dřevem 
a železem učí i o využití moderních 
technologií v uměleckém kovářství. Podle 
hotových výrobků soudíme, že tento předmět 
bude mezi žáky velmi oblíbený.

Znovu jsme se přesvědčili, že úroveň 
hustopečské Komendy je i nadále vysoká, 
a to hlavně díky kvalitním pedagogům. 
Ostatně ti zde vyučovali už i v naší době a 
dokázali nás připravit na budoucí povolání 
lékařů, pedagogů, elektroinženýrů či hudební 
umělce. Ale i dělnické profese z některých 
z nás učinily úspěšné podnikatele, dnes již 
zdatné důchodce.

Závěrem rádi konstatujeme, že jsme 
opravdu hrdi na to, že jsme školní léta prožili 
na této škole a totéž přejeme i dnešním 
mladým lidem.

Páni učitelé, díky!
Za organizační výbor roč. 1950 – 51

Helena Teplá, Jiří Křehula, Josef Válek

Jako by to bylo nedávno…
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení 47. Rady města Hustopeče ze dne 13. 9. 2016 

Usnesení RM č. 5/47/16: RM schválila, že žadatelem o poskyt-

nutí dotace na akci "Rozvoj infrastruktury ZŠ Komenského, 

Hustopeče" bude Základní škola Hustopeče, Komenského 

163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace. 

Usnesení RM č. 6/47/16: RM schválila oslovení následujících 

uchazečů k podání nabídky na zhotovení projektové do-

kumentace na akci "Rozvoj infrastruktury ZŠ Komenského, 

Hustopeče": 

1) OK Atelier s.r.o., Břeclav, Pod zámkem 2881/5, IČ 60744456

2) BM-BAUMAS spol. s.r.o., Kroměříž, Moravská 3010, IČ 

26142911

3) SPK Ing. Libor SCHWARZ, Hustopeče, Dlouhá 2, IČ 10563229

Usnesení RM č. 10/47/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 

54/46/16 a schvaluje snížení odvodu z  Investičního fondu 

ZŠ Komenského o částku 144.000 Kč s možností využití této 

částky na výměnu kotle ve školní jídelně. 

Usnesení RM č. 12/47/16: RM schválila realizaci svislého do-

pravního značení IP22 s nápisem „Pozor vjíždíte do oblasti 

se zvýšeným pohybem osob a zvířat, zpomalte, doplněné 

piktogramem pozor chodci a pozor zvířata (navržená verze 

3). Dodávka komponentů DZ bude provedena společností 

Signex KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín, za část-

ku 15.544,-Kč bez DPH. Realizaci provedou Městské služby 

Hustopeče. Financování bude provedeno rozpočtem Města 

Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení RM č. 13/47/16: RM schválila výjimku v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění poz-

dějších předpisů z počtu žáků ve třídě pro Základní školu 

Hustopeče, Nádražní 4 pro školní rok 2016/17 pro třídu 3. 

A na 31 žáků. 

Současně pověřuje ředitelku ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 podáním 

žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor škol-

ství o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení RM č. 14/47/16: RM schválila vyjednávací komisi s měs-

tem Břeclav/Domovem pro seniory Břeclav ve složení: ….

Usnesení RM č. 16/47/16: RM schválila vyřazení techniky z ma-

jetku Městských služeb Hustopeče, a to nakladače UNC. 

Vyřazení bude provedeno prodejem na inzerát prostřed-

nictvím internetového prodejního portálu za nejvyšší 

nabídnutou cenu, před prodejem je nutno nechat udělat 

odborné posouzení minimální prodejní ceny. 

Usnesení RM (úkol) č. 18/47/16: RM schválila zaslání předžalobní 

upomínky a v případě nezaplacení podání žaloby na spo-

lečnost HALP PRINT, spol. s r. o., se sídlem Šafaříkova 40, 

Hustopeče 69301, IČ: 44041896 pro dlužnou částku ve výši 

273.842,-Kč navýšenou o úrok z prodlení a její následné vy-

máhání prostřednictvím exekutorského úřadu. 

Usnesení RM č. 20/47/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene se společností VaK Břeclav a.s., IČ: 49455168, 

se sídlem v Břeclavi, Čechova 1300/23, PSČ 690 11, na rea-

lizovanou akci realizované na pozemcích města Hustopeče 

parcela číslo KN 4740/19, 4740/68, 4740/74, 4754/4, 

4754/5, 4754/6, 4754/86, 4754/89, 4773/1, 4773/2, 4778 

v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo 3469-241/2015 schváleného 

katastrálním úřadem dne 20.05.2016, zhotoveném fi rmou 

AREA ZKH s. r. o., Palackého 401/18, 69301 Hustopeče za 

jednorázovou úhradu ve výši 7.475,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/47/16: RM schválila podpis Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace ze státního rozpočtu vč. Podmínek čerpání 

dotace, vše vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve 

spojitosti s akcí "Křížový vrch má co nabídnout." 

Usnesení RM č. 22/47/16: RM schválila Provozní řád místa pro 

grilování v lokalitě Křížový vrch. Text provozního řádu je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 23/47/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí slu-

žeb a technických podmínkách se společností RENTAL PRO 

s.r.o., IČ: 25598503, se sídlem Bohuňova 58/10, 625 00 Brno 

na technické zajištění akce Burčákové slavnosti Hustopeče 

v roce 2016 za cenu 97.490,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/47/16: RM schválila souhlas s ukončením 

smluv o sdružených službách dodávek plynu a elektřiny se 

spol. FOSFA, a. s., Hraniční 268/120, Břeclav, PSČ 691 41, ke 

dni 31.12.2016. 

Usnesení RM č. 31/47/16: RM doporučuje ZM ke schválení zá-

měr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 22. 12. 2010 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, IČ: 

70888337, kterým se prodlužuje lhůta k výstavbě po-

bytového domu poskytující péči seniorům na pozemku 

p.č.1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna do termínu 31. 12. 2018. 

Usnesení RM č. 32/47/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 

42/40/16 a současně přijala nové usnesení, kterým schváli-

la smlouvu o dílo s projektantem panem … IČ: 696 82 755, 

se sídlem Javorová 836/8, Hustopeče na vyhotovení pro-

jektové dokumentace pod názvem „Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi“ s termínem 

dokončení díla 28. 2. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/47/16: RM schválila projektovou dokumentaci 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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pro územní řízení na akci "MOSS - Megahall" investora 

MOSS logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, Hustopeče, 693 

01 v zastoupení projektanta …, IČO: 187 77 538, Vídeňská 

13, 603 00 Brno. 

Usnesení RM (úkol) č. 36/47/16: RM ukládá vedení města jed-

nat s investorem akce "MOSS - Megahall" investora MOSS 

logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, Hustopeče, 693 01 o 

možnosti připojení vodovodního řádu nebo vytvoření spo-

lečného vodovodního řádu pro část města Herbenova farma 

Usnesení RM č. 37/47/16: RM schválila revokaci usnesení č. 

12/32/16 a zároveň neschvaluje jako vlastník pozemků 

projektovou dokumentaci k územnímu řízení pod názvem 

"SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích 

parcela číslo KN 5385/28, 5385/43 vyhotovené společnost-

ní Ing. Libor Schwarz, IČ: 10563229, se sídlem Dlouhá 2, 

69301 Hustopeče v zastoupení investora spol. AQUAMID, s. 

r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče, a požaduje pro další rozho-

dování vypracování územní studie pro celou lokalitu.

Usnesení RM č. 38/47/16: RM neschvaluje souhlas k projektové 

dokumentaci projektanta ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 

3939/25a, 615 00 Brno, na stavbu č. 1030027260 

„Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, AQUAMID“ pro investora 

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. Město požaduje pro další rozhodování vypraco-

vání územní studie pro celou lokalitu. 

Usnesení RM č. 40/47/16: RM schvaluje smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem v F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice, na akci „Hustopeče, k.NN, 

Polyf. dům, Quatro“ na pozemcích parcela číslo KN 626/1, 

626/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 

projektové dokumentace, zhotoveném fi rmou ELING CZ, 

s. r. o., IČ: 27752810, Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno 

za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/47/16: RM schválila udělení výjimky města na 

parkovací místa na pozemku města parc. č. 105/13 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, před objektem "Novostavba prodejních 

a skladových prostor - Hustopečská mandlárna s. r. o." pro 

investora Hustopečská mandlárna s. r. o., Nerudova 299/24, 

Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 42/47/16: RM schválila smlouvu o souhlasu 

s provedením stavby zpevněné plochy před objektem 

"Novostavba prodejních a skladových prostor - Hustopečská 

mandlárna s. r. o." v ul. Na Úvoze na pozemku města se 

spol. Hustopečská mandlárna, s. r. o., Nerudova 299/24, 

Hustopeče, PSČ 693 01. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 43/47/16: RM schválila souhlas s PD č. 2016_10 

projektanta …, Štursova 56, Brno, PSČ 616 00, na stav-

bu „Novostavba rodinného domu v Hustopečích, parc. 

č. 4544/125, k. ú. Hustopeče u Brna“ pro investora …, 

Svatopluka Čecha …, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník 

sousedního pozemku, pro účely stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 44/47/16: RM neschvaluje souhlas s PD č. 136-

2016 společnosti ELING.CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, 

Brno, PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, Na Úvoze, k. NN“ 

pro investora E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník pozemku, pro účely 

vydání územního souhlasu. Město požaduje přeložení sítě 

do chodníku z důvodu možného budoucího budování par-

kovací plochy.

Usnesení RM č. 47/47/16: RM schválila souhlas města s PD č. 

050716 Ing. arch. …, Údolní 560/93, Brno, PSČ 602 00, 

na stavbu „Rodinný dům, parc. č. 526, k. ú. Hustopeče, 

Nerudova 306/44, pro stavebníka paní …, Pastýřská …, 

Boleradice, PSČ 691 12, za podmínky že stavební práce 

nenaruší plánovanou rekonstrukci ulice a s  tím, že sjezd 

bude uveden do souladu s  projektem rekonstrukce ulice 

Nerudova.

Usnesení RM č. 48/47/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou sjezdu na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. 

Hustopeče u Brna dle PD projektanta Ing. arch. …, Údolní 

560/93, Brno, PSČ 602 00, pro paní …, Pastýřská …, 691 

12 Boleradice, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou 

před podpisem smlouvy za podmínky, že sjezd bude uve-

den do souladu s projektem rekonstrukce ulice Nerudova.

Usnesení RM (úkol) č. 51/47/16: RM ukládá zapracovat návrat-

nou fi nanční výpomoc ve výši 100.000 Kč příspěvkové 

organizaci města Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, 

693 01 Hustopeče do příštího rozpočtového opatření.

Usnesení RM č. 52/47/16: RM schvaluje objednávku na předláž-

dění přístupového chodníku na ul. Nádražní, sloužícího jako 

bezbariérový přístup do budovy Centra celoživotního vzdě-

lávání na pozemku parcela číslo KN 1563/1 v k.ú. Hustopeče 

u Brna u fi rmy HaSt spol. s. r. o., se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče o orientační výměře cca 100 m2 za cenu 

850 Kč/m2.

Usnesení RM č. 53/47/16: RM jmenuje projektový tým ve věci 

rekonstrukce Společenského domu v Hustopečích. Členové: 

…

Usnesení RM (úkol) č. 55/47/16: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru MěÚ prověřit možnosti vybudování přechodu pro 

chodce mezi ZŠ Komenského a MŠ Na Sídlišti. 

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města konané dne 
15. 9. 2016 

Usnesení č. 1/XVI/16: ZM schvaluje program dnešního zase-

dání s  následujícími změnami: doplnění bodu III) Zpráva 

kontrolního a fi nančního výboru, a bodu IV/y) Dodatek k 

darovací smlouvě s Jmk p.č. 1047/5.

Usnesení č. 3/XVI/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ivanu 

Brabcovou a Ing. Jiřího Kadrnku.

Usnesení č. 8/XVI/16: ZM schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, (stavební zákon), v platném znění, vydává Změnu č. 1 

územního plánu Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XVI/16: ZM schvaluje Souhlasné prohlášení, kterým 

město Hustopeče a Česká republika, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových prohlašují, že pozemky parce-

la číslo KN 3753/27, 3753/28, 3753/29, 3753/30, 3753/31, 

3753/32 vedené jako ostatní plocha se způsobem 

využití dálnice evidované na listu vlastnictví 10001 v ka-

tastrálním území Hustopeče u Brna nejsou ve vlastnictví 

města Hustopeče a příslušné hospodařit s majetkem České 

republiky je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých. Text souhlasného prohlášení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/XVI/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru budou-

cího uzavření kupní smlouvy na prodej v geometrickém 

plánu č. 3514-70/2016 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. KN 1250/11 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 17 m2 vzniklého z pozemku p.č.1250/5 zapsa-

ného na LV 3214 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

za náklady spojené s pořízením nemovité věci pro město 

Hustopeče . Kupní smlouva bude uzavřena až poté, kdy se 

město stane vlastníkem této nemovité věci. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/XVI/16: ZM schvaluje smlouvu kupní s panem 

…, bytem Starovice …, 69301 Starovice na prodej v ge-

ometrickém plánu č. 3540-137/2016 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku p.č. KN 1249/82 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 58 m2 vzniklého z městského 

pozemku p.č.1249/64 zapsaného v katastrálním území 

Hustopeče u Brna za kupní cenu ve výši 127.600,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XVI/16: ZM schvaluje smlouvu kupní s panem 

Miroslavem …, bytem Starovice …, 69301 Starovice 

na prodej v geometrickém plánu č.3540-137/2016 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. KN1249/81 ve-

deného jako ostatní plocha o výměře 85 m2 vzniklého z 

pozemku p.č.1249/57 zapsaného na LV 3132 ve vlastnictví 

pana Fialy v katastrálním území Hustopeče u Brna za kupní 

cenu ve výši 187.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XVI/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s paní …, 

Žižkova …, 69301 Hustopeče na prodeje v geometrickém 

plánu číslo 3505-50/2016 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parcela číslo KN 1065/4 vedeného jako ostatní 

plocha, o výměře 6 m2 zapsaného na LV č.10001 pro obec 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

za cenu 1890,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední 

desce MěÚ Hustopeče dne 15.06.2016 sňat 01.07.2016. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/XVI/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru bezúplat-

ného převodu v geometrickém plánu číslo 3505-50/2016 

nově vytvořených a vyčleněných pozemků parcela číslo 

KN 1065/3 a 1065/5 vedených jako ostatní plocha, o vý-

měře 11 m2 a 22 m2 vzniklých z pozemku parcela číslo KN 

1065/1 zapsaném na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 16/XVI/16: ZM schvaluje směnu části pozemku města 

Hustopeče parcela číslo 490/1 vedeného jako ostatní plo-

cha o výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného 

pozemku p.č. 490/3 a části pozemku města p.č.494/1 ve-

deného jako ostatní plocha o výměře 2 m2 v rozsahu nově 

vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 494/11 za části 

pozemku ve spoluvlastnictví třetích osob p.č. 488 o výmě-

ře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku 

p.č. 488/3 a části tohoto pozemku o výměře 10 m2 v roz-

sahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 488/2 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna. Rozsah nově 

vznikajících a vyčleňovaných pozemků je uveden v návrhu 

geometrického plánu č. 3506-51/2016, který je přílohou 

tohoto záměru. Při realizaci směny bude rozdíl ve výměře 

vzájemně fi nančně vypořádán ve výši 300,- Kč/m2 a strany 

směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení geomet-

rického plánu a náklady spojené s převodem pozemků. 

Usnesení č. 17/XVI/16: ZM ukládá RM zajistit odstranění keřů a 

stromů z pozemku p. č. 490/1 v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 18/XVI/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s panem …, bytem Jiráskova …, 69301 Hustopeče 

na budoucí prodej části pozemku p.č. 422/17 o výměře 34 

m2 vedeného jak ostatní plocha, /v rozsahu uvedeném v 

příloze/ zapsaného na LV č.10001 pro město Hustopeče v 

obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřa-

du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

za cenu minimálně 980,- Kč/m2. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 19/XVI/16: ZM schvaluje Smlouvu o souhlasu se 

stavbou „Vinného sklepa – nástavba a stavební úpravy“ a 

přípojek inženýrských sítí pro stavbu se stavebníkem …, 

Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve 

výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/XVI/16: ZM schvaluje smlouvu kupní na odkou-

pení pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 

1047/22 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném 

na LV číslo 1771 od podílových spoluvlastníků paní …, by-

tem sídl. Svobody …, 79601 Prostějov, pana …, Albertova 

…, Nová Ulice, 77900 Olomouc; pana …, bytem Brněnská 

…, 69301 Hustopeče a od paní …, Boloňská …, Horní 

Měcholupy, 10900 Praha 10. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 21/XVI/16: ZM schvaluje smlouvu o směně pozemku 

v majetku města Hustopeče p.č.475/7 vedeného jako ostat-

ní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za pozemek 

p.č.620/11 se společností QUATRO development, s.r.o.. IČO: 

29356598, Na Hradbách 424/3, PSČ 693 01 s tím, že spol. 

QUATRO development, s.r.o., uhradí náklady spojené se 
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směnnou smlouvou. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/XVI/16: ZM schvaluje směnnou smlouvu na smě-

nu pozemků parc. č. 4922/2, 4922/8 a parc. č. 4922/13 v k.ú. 

Hustopeče u Brna které jsou v majetku města Hustopeče 

za pozemky parc. č. 4542/253 a parc. č. 4542/256 v k.ú. 

Hustopeče u Brna které jsou v majetku společnosti ZEMOS, 

a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ 63470381 s tím, 

že spol. ZEMOS, a.s. uhradí náklady spojené se směnou 

smlouvou. 

Usnesení č. 23/XVI/16: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy 

na převod v geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 3354/3 o výměře 

66 m2 vzniklého z pozemku 3354/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za pozemek města Hustopeče p.č. KN 356/2 o výměře 22 

m2 a v geometrickém plánu číslo 3535-123/2016 nově vy-

tvořeného a vyčleněného pozemku p.č.376/25 o výměře 38 

m2 vzniklého z pozemku p.č. 376/25 vše v k. ú. Hustopeče 

u Brna s tím, že strany směnné uhradí poměrné náklady 

na vyhotovení geometrického plánu na oddělení parcely 

376/25 a náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 24/XVI/16: ZM schvaluje záměr uzavření směnné 

smlouvy pozemků města Hustopeče parcela číslo KN 211/3 

a pozemků 198, 213/1, 213/4 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za pozemek v geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 

nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 3333/3 o výmře 53 

m2 vzniklá z pozemku parcela číslo KN 3333/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna s tím, že rozdíl ve výměře bude vzájemně 

fi nančně vypořádán minimálně ve výši hodnoty dle znalec-

kého posudku a strany směnné uhradí poměrné náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku a náklady spojené s převo-

dem pozemků. 

Usnesení č. 25/XVI/16: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č.1262/1 o výměře cca 92 m2 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 26/XVI/16: ZM schvaluje Žádost o bezúplatný pře-

vod pozemku 3138/4 v lokalitě Křížový kopec územním 

plánem určené k realizaci prvků územních systémů ekolo-

gické stability, a to z majetku České republiky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město. 

Usnesení č. 27/XVI/16: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

parcela číslo KN 5117/5 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna v lokalitě Herbenova farma nacházející se pod míst-

ní komunikací, a to z majetku České republiky - Státního 

pozemkového úřadu IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3 - Žižkov. 

Usnesení č. 28/XVI/16: ZM schvaluje vstup do tělesa rekon-

struovaného chodníku dle PD č. 136-2016 projektanta 

společnosti ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, 

PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, Na Úvoze, k. NN“ pro 

investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, PSČ 370 49, pro účely územního řízení. 

S podmínkou uvedení chodníku do původního nebo lepšího 

stavu. 

Usnesení č. 29/XVI/16: ZM schvaluje souhlas k PD č. 3276/1 

projektanta GAsAG, spol. s r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, 

na stavbu „REKO MS Hustopeče – Brněnská + 1, č. stavby 

70 206“ pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 

17 Ústí nad Labem pro účely územního řízení a realizaci 

staveb. Podmínkou souhlasu je, že pokud při stavbě dojde 

ke vstupu do tělesa nově zbudovaného chodníku, bude 

předlážděn v celé šíři dle PD, podle které byla bezbariérová 

trasa zbudována. 

Usnesení č. 32/XVI/16: ZM schvaluje Návrh minimální sítě so-

ciálních služeb za ORP Hustopeče pro rok 2017. Návrh 

minimální sítě sociálních služeb za ORP Hustopeče pro rok 

2017 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/XVI/16: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče 

v roce 2016 následující organizace dle pro žádosti:

1) Sport pro všechny obyvatele okr. Břeclav o.s. na charitativní 

akci běh Naděje 2016 ve výši 2.000 Kč

2) Společnost pro ranou péči, na spolupráci s dvěma rodinami z 

Hustopečí ve výši 16.000 Kč

3) Alfons-výtvarná skupina Hustopeče o.s., na projekt Stavění 

mostů Hustopeče/Vídeň-putovní výstava na území ČR a 

Rakouska ve výši 30.000 Kč

4) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích, na 

výměnu oken v evangelickém kostele ve výši 40.000 Kč,

5) TJ Agrotec Hustopeče z.s., na soutěž „Poprvé na Zlaté tretře v 

Ostravě“, ve výši 20.000 Kč

6) TJ Agrotec Hustopeče z.s., na soutěže hokejbalového oddílu TJ 

Agrotec Hustopeče ve výši 20 000 Kč,

7) TJ Agrotec Hustopeče z.s., na spoluúčast na dotaci na re-

konstrukci stropního podhledu ve sportovní hale ve výši 

150.000 Kč,

8) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, na pořízení schodolezu pro 

občany na invalidním vozíku ve výši 50.000 Kč

9) Diakonie ČCE-středisko Betlém, na týdenní stacionář ve výši 

28.146 Kč 

10) ZŠ Nádražní na „Jarní běh“ ve výši 10.000 Kč

11) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., na sociální služby 

osobní asistence ve výši 40.000 Kč

12) Šachový klub Hustopeče z.s., na činnost šachového klubu 

10.000 Kč

13) Fotoklub Hustopeče, z. s., na činnost spolku ve výši 3.000 Kč 

14) Římskokatolická farnost Hustopeče, na Rekonstrukci přísálí 

společenského sálu v kostele sv. Václava a sv. Anežky České 

ve výši 80.000 Kč

Usnesení č. 37/XVI/16: ZM schvaluje rozpočtové opatření města 

Hustopeče č. 8/2016 v předložené podobě / s  doplněním 

v  položce ORJ 513 o 1.130.000 Kč na projekt rozšíření ZŠ 

Komenského a ORJ 204 o 75.000 Kč na dotace, celkem 

2.575.000 Kč. 

Usnesení č. 38/XVI/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

města Hustopeče č. 2/2016 o nočním klidu. 

Usnesení č. 39/XVI/16: ZM schvaluje Vyhlášení záměru uzavření 

dodatku č. 2 k darovací smlouvě na pozemek parcela číslo 

KN 1074/5 v katastrálním území Hustopeče u Brna s posu-

nutým termínem zahájení výstavby domova pro seniory do 

31.12.2018. 

Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče ze dne 
27.09.2016 

Usnesení RM č. 2/48/16: RM pověřuje ORR k  přípravě zadání 

veřejné zakázky na zpracování územní zastavovací studie 

S10 – Starý vrch.

Usnesení RM č. 3/48/16: RM schvaluje fi nanční podíl na kácení 

vrby za bytovkami na ul. Brněnská ve výši 50% pro oba 

vlastníky pozemků, na nichž se strom nachází.

Usnesení RM č. 4/48/16: RM ukládá Městským službám zajistit 

zprůchodnění pěšiny kolem nově postaveného zdi mezi 

krematoriem a dálnicí.

Usnesení RM č. 6/48/16: RM chválila projektový tým na přípravu 

projektu a případné získání dotace na „Biopopelnice“ ve 

složení: …

Usnesení RM č. 7/48/16: RM schválila souhlas k PD č. 26/16 

projektanta SPK …, Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 693 01, 

na stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ pro 

stavebníka …, Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 8/48/16: RM schválila souhlas s PD č. 221-2015 

společnosti ELING.CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, 

PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, Gen. Peřiny, k.NN, 

Němec“ pro investora E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník pozem-

ku, pro účely vydání územního souhlasu. 

Usnesení RM č. 9/48/16: RM schválila Smlouvu č. 

1030027235/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu č. 1030027235 „Hustopeče, Gen. Peřiny, 

k.NN, Němec“ dle předložené PD s E.ON Distribuce, a. s., F. 

A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 10/48/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání 

žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. KN 3126/5, 

parc.č. KN 3125/21 a parc.č.KN 3116 v k.ú. Hustopeče od 

Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2, do majetku města Hustopečí. 

Usnesení RM č. 12/48/16: RM schvaluje souhlas s osazením 2ks 

svislého dopravního značení na pozemcích města parc. č. 

1229/4 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. Brněnská před lé-

kárnou U Sv. Tadeáše, pro označení dvou vyhrazených stání 

pro sanitní vozy. 

Usnesení RM č. 13/48/16: RM schválila revokaci usnesení 

č.30/47/16 a současně přijala nové usnesení, kterým schvá-

lila nájemní smlouvu s FOODEX s.r.o., Tovární 1, Brno, IČ: 

25188623 na pronájem části nebytového prostoru přízemí 

v budově Dukelské nám. 22 Hustopeče (Stará pošta) za 

účelem umístění nápojového automatu za roční nájemné 

18.500 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/48/16: RM schválila nájemní smlouvu s D.I.S., 

spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, Brno 612 00, IČ: 46975616 

na dočasné užívání pozemku p.č.4716/1 vedeného jako 

orná půda na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční 

nájemné 10.000 Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 16/48/16: RM schválila krátkodobou nájemní 

smlouvu na dočasné umístění sloupu na pozemku města 

parc. č. 4542/387 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, dle před-

loženého zákresu, pro zřízení staveništní přípojky, pro 

společnost Jiří Němec stavitel, s. r. o., se sídlem Vídeňská 

149/125a, Brno, PSČ 619 00, za podmínky odstranění slou-

pu a uvedení pozemku do náležitého stavu nejpozději do 

jednoho měsíce po ukončení stavby za 1.000 Kč/měs.

Usnesení RM č. 17/48/16: RM schválila vyhlášení záměru proná-

jmu na dočasné umístěním sloupu na pozemku města parc. 

č. 4542/387 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, dle přiloženého 

zákresu, pro zřízení staveništní elektrické přípojky, za pod-

mínky odstranění sloupu a uvedení pozemku do náležitého 

stavu nejpozději do jednoho měsíce po ukončení stavby za 

částku 1.000,- Kč/měs.

Usnesení RM č. 20/48/16: RM schválila výzvu k podání nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu "HUSTOPEČE - Propojení 

ulic Šafaříkovy a Brněnské". Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/48/16: RM schválila seznam oslovených 

uchazečů k podání nabídek a prokázání kvalifi kace na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu HUSTOPEČE - Propojení 

ulice Šafaříkovy a Brněnské":HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 

Hustopeče, IČ:25325043  SUS s.r.o., VHS Břeclav, TD – LKW 

s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče, IČ:29380421, Inženýrské 

stavby Hodonín, s.r.o., M. Benky 3320/12, Hodonín, IČ: 

46983309, Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, 

Břeclav IČ: 26264081.

Usnesení RM č. 23/48/16: RM schválila smlouvu o dílo s 

Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 

02, IČ: 27696880 na zhotovení projektové dokumentace 

„Hustopeče – parkoviště hřbitov urnový háj“ za cenu 

82.780,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/48/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na „Projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejného 

osvětlení“ s ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem: Výstavní 

1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721. Text do-

datku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 25/48/16: RM schválila dodatek č.1 ke smlou-

vě o dílo ze dne 29.12.2014 se SILVA PROJEKTEM s.r.o., 

Kotojedská 1044/27, Kroměříž, IČ: 29295033 na zhotovení 

lesních hospodářských osnov, kterým se upřesňuje výmě-

ra dotčených pozemků z osnov . Text dodatku je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 26/48/16: RM schválila záměr pachtu pozemku 
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p.č.3029/92 vedeného jako orná půda o výměře 3170 m2 

v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001. Text záměru je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/48/16: RM schválila dohodu o ukončení ná-

jmu s …, Habánská …, Hustopeče k pozemku p.č.3029/92 

vedeném jako orná půda va LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Podmínkou podpisu dohody je předchozí uzavření 

pachtovní smlouvy s novým subjektem. 

Usnesení RM č. 28/48/16: RM schválila nájemní smlouvu s JK 

TIMBER CZ, spol. s r.o., Žerotínovo nábřeží 756, Židlochovice 

66701, IČ: 02991578 na pronájem částí pozemků 891/12 a 

891/15 vedených na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna k 

prodeji vánočních stromků na dobu 1.-23.12.2016. 

Usnesení RM č. 29/48/16: RM schválila smlouva o dílo s 

Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ: 27696880 na zhotovení projektové dokumentace 

„Hustopeče – chodník ulice Šafaříkova a Nerudova“ za cenu 

64.200,- Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/48/16: RM schválila smlouvu o dílo s 

Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02, IČ: 

27696880 na zhotovení PD „Hustopeče – chodník a parko-

vání Údolní ulice“ za cenu 78.890,- Kč + DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/48/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společ-

ností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940, PSČ 40117 dle PD pod názvem č.j. 1/52 

285, stavba „REKO MS Hustopeče – Nádražní + 1“, č. stavby 

52 285, SPP 1.84200190.2221, na pozemcích KN parc. č. 

2185/6, parc. č. 1612/1, parc. č. 1235/10 věše v katastrál-

ním území Hustopeče u Brna s jednorázovou úhradou za 

zřízení věcného břemene ve výši 19 654,75 Kč. Text dodatku 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/48/16: RM schválila souhlas společnosti RWE 

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ 40117 k PD pod názvem č.j. 1/52 285, stav-

ba „REKO MS Hustopeče – Nádražní + 1“, č. stavby 52 285, 

SPP 1.84200190.2221, na pozemcích KN parc. č. 2185/6, 

parc. č. 1612/1, parc. č. 1235/10 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 33/48/16: RM schválila Smlouvou o souhlasu 

se stavbou sjezdu a přípojek inženýrských sítí na pozem-

cích města parc. č. 4544/154 a 4544/19 v k. ú. Hustopeče 

u Brna dle PD č. 2016_10 projektanta …, Štursova …, 

Brno, PSČ 616 00, na stavbu „Novostavba rodinného domu 

v Hustopečích, parc. č. 4544/125, k. ú. Hustopeče u Brna“ 

pro investora …, Svatopluka Čecha …, Hustopeče, PSČ 

693 01, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před pod-

pisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/48/16: RM neschvaluje pronájem 15 parkova-

cích míst na ul. Gen. Peřiny na části pozemku p.č.4542/228 

v k.ú. Hustopeče u Brna dle žádosti spol. Němec Jiří stavi-

tel s.r.o., Vídeňská 149/125a, Brno pro uložení stavebního 

materiálu z důvodu nedostatku parkovacích míst v dané 

lokalitě. Na parkoviště navazují volné pozemky žadatele.

Usnesení RM č. 35/48/16: RM schválila revokaci usnesení č. 

4/44/16 a přijala nové usnesení, kterým schválila smlou-

vu o dílo na „Navýšení okapů na budově Dům – Penzion 

pro důchodce Hustopeče, Žižkova 960/1“ s  WOODWORK 

Service, s.r.o. se sídlem 664 67 Syrovice 213, IČ 29196973 

za částku 136.510,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 36/48/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Tomášem Rychlým, U Větrolamu 1302/24, Hustopeče, IČ: 

71768939 na pronájem objektu pohostinství na části po-

zemku p.č.279  a dále částí pozemků p.č.283/1 a 283/2 o 

souhrnné výměře 38,2 m2, vše zapsané na LV Č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za měsíční nájemné 14.670,58 Kč + DPH. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021.

Usnesení RM č. 37/48/16: RM schválila žádost o povolení 

poskytnout zvýhodněné vstupné ve výši 20 Kč pro členy 

místní organizace svazu tělesně postižených na jednotlivá 

představení divadelního festivalu "Šmardovo sousedské 

divadlo" v termínu 3. - 6. 11. 2016 a na adventní koncerty 

v termínu 27. 11., 4. 12. a 18. 12. 2016. Při zakoupení vstu-

penky se musí každý člen STP prokázat členskou průkazkou. 

Usnesení RM č. 39/48/16: RM schválila Navýšení počtu stálých 

úvazků pro Městské služby Hustopeče o.s. o dva (1x dělník 

údržby města), na celkových počet 15 pracovních míst, od 

1.11.2016. 

Usnesení RM č. 40/48/16: RM schválila organizační změnu v 

rámci Městského úřadu Hustopeče, spočívající v  navýšení 

počtu úvazků celkem o dva. Jeden úvazek bude zařazen na 

Majetkoprávním odboru jako Referent majetkové správy 

(právník) platové zařazení 11. platová třída, druhý úvazek 

bude zařazen na Odbor kancelář tajemníka jako Referent 

státní správy a samosprávy (vymáhání pohledávek - úřed-

ník) platové zařazení 10. platová třída. Změna je platná od 

1.10.2016.

Usnesení RM č. 41/48/16: RM schválila provedení odborného 

posudku technického stavu bazénové části areálu kryté-

ho bazénu a letního koupaliště. Posudek zpracuje fi rma 

Bazény a Wellness s.r.o., projektový atelier bazénových 

technologií a vybavení wellness v nabídkové ceně 39.900,- 

bez DPH tzn. 48.279,- včetně DPH. 

Usnesení RM č. 42/48/16: RM schválila povolení vykácení sta-

rého kaštanu, který roste u workoutového hřiště v areálu 

SPOZAM a svým stavem ohrožuje návštěvníky tohoto hřiště, 

tak i odpočívající návštěvníky areálu.

Usnesení RM č. 44/48/16: RM projednala možnost využití areálu 

Formanky pro potřeby sportovních organizací. Stávající ná-

jemce má nájemní smlouvu do 1.6.2021 

Usnesení RM č. 48/48/16: RM schválila nákup jednoho kusu 

měřícího přístroje Sierzega SR4 včetně SW vybavení od 

společnosti Ing. Chábera Petr, Hraniční 507, Strakonice 386 

01, IČ: 46688986 za částku 59.242,-Kč včetně DPH. 

Usnesení RM č. 50/48/16: RM schválila záměr pachtu pozemků p. 

č. 4542/253 a p. č. 4542/256, vše zapsáno jako orná půda 

v k.ú. Hustopeče u Brna, na LV č.51. Záměr bude zveřejněn 

po nabytí vlastnictvím k  pozemkům v  rámci směny. Text 

záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 52/48/16: RM schvaluje podání žádosti ZŠ 

Hustopeče p.o., Nádražní 4, Hustopeče, o fi nanční podporu 

individuálních projektů z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční 

vzdělávání, Oblastí podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve 

vzdělávání. Stručný popis projektu je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 54/48/16: RM schválila záměr pronájmu neby-

tových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu občanské 

vybavenosti polikliniky Hybešova 1417/5 v Hustopečích o 

celkové výměře 20,23 m2, tj. ordinace č. 212 a šatny včetně 

sociálního zařízení. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení ze 49. Rady města Hustopeče ze dne 11. 10. 
2016

Usnesení RM č. 2/49/16: RM schválila podání žádosti na Státní 

fond životního prostředí o poskytnutí dotace na akci 

"Rozšíření lokálního biocentra, Křížový vrch Hustopeče". 

Usnesení RM č. 6/49/16: RM schválila ukončení pachtovní 

smlouvy k pozemku p. č. 2426 vedeného jako vinice v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001, uzavřené s  …, bytem 

Hustopeče, Svat. Čecha …, ke dni uzavření pachtovní 

smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení RM č. 7/49/16: RM schválila záměr pachtu pozemku p. 

č. 2426 vedeného jako vinice v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/49/16: RM navrhuje dopracování projektové 

dokumentace s variantou polozapuštěného provedení na 

základě předložené rozpracované dokumentace na stavbu 

„Reko MS Hustopeče – Brněnská + 1 SO 03 STL regulační 

stanice plynu Hustopeče – Brněnská, na pozemcích p. č. 

656/1 a 656/5“ projektanta GAsAG, spol. s. r. o., V Újezdech 

2, Brno, PSČ 621 00, pro investora RWE GasNet, s. r. o., 

Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17. 

RM doporučuje počítat při rekonstrukci náměstí s přepojením na 

středotlak plynu a zrušení této stanice. Současně RM poža-

duje provedení ozelenění plochy kolem nově vybudované 

regulační stanice na náklady žadatele.

Usnesení RM č. 13/49/16: RM schválila souhlas s PD č. 016 - 

000239 společnosti Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 

Brno, PSČ 602 00, na stavbu „Hustopeče, Pitnerova, DP- k. 

NN, …“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník pozem-

ku, pro účely vydání územního souhlasu. 

Usnesení RM č. 14/49/16: RM schválila Smlouvu č. 

1030032690/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu č. 1030032690 „Hustopeče, Pitnerova, 

DP- k. NN, …“ s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 15/49/16: RM schvaluje souhlas k projektové 

dokumentaci č. 29/2016 projektanta Ing. …, Nádražní 

…, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu „Vinařství …“, pro 

investora …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, jako 

vlastník přilehlých pozemků pro účely uzavření veřejno-

právní smlouvy: 

1/ ve smyslu § 78 odst. 3 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na 

umístění stavby 

2/ ve smyslu §116 zákona č. 183/2006 Sb. s uzavřením veřejno-

právní smlouvy na provedení stavby. 

Usnesení RM č. 16/49/16: RM schvaluje Smlouvu o souhlasu se 

stavbou sjezdu a elektrické přípojky dle PD č. 29/2016 vy-

hotovené projektantem Ing. …, Nádražní …, Hustopeče, 

PSČ 693 01, s investorem …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 

693 01, s kaucí ve výši 5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 17/49/16: RM neschvaluje souhlas s PD č. 05 - 

6316 společnosti EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, Brno, 

PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, Nádražní 24, k. NN, 

byty“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník do-

tčených pozemků, pro účely územního řízení. RM požaduje 

provedení protlaku pod nově realizovaným bezbariérovým 

chodníkem. 

Usnesení RM č. 18/49/16: RM neschvaluje úpravu chodníku 

na ul. Kollárova před novostavbou polyfunkčního domu, 

která není dle schválené projektové dokumentace. Rada 

města Hustopeče navrhuje 1 var. Upravit plochu dle schvá-

lené projektové dokumentace a v souladu s  podmínkami 

bezbariérovosti.

Usnesení RM č. 19/49/16: RM schválila souhlas k PD č. 3276/1 

projektanta GAsAG, spol. s r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, 

na stavbu „REKO MS Hustopeče – Brněnská + 1, č. stavby 

70 206“ pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 

17 Ústí nad Labem pro účely územního řízení a realizaci 

staveb. Podmínkou souhlasu je, že pokud při stavbě dojde 

ke vstupu do tělesa nově zbudovaného chodníku, bude 

předlážděn v celé šíři dle PD, podle které byla bezbariérová 

trasa zbudována. 

Usnesení RM č. 20/49/16: RM schválila Souhlas k projektové 

dokumentaci č. 05-1915 vyhotovené spol. EEIKA Brno 

s.r.o., Kšírova 120, v zastoupení investora společnosti E.ON 

Distribuce a.s. za podmínek úhrady výkopových prací a v 

případě, že společnost E.ON Distribuce a.s. umožní přiložení 

kabelů VO do výkopu E.ON – přiložení by bylo na náklady 

společnosti E.ON, Distribuce a.s. kabel veřejného osvětlení 

by byl na náklady Města Hustopeče. Projektová dokumen-

tace je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/49/16: RM schválila smlouvu o dílo s Čabou 

Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, IČ 
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13880021 na „Zadláždění zbývající části chodníků v evan-

gelické části na Městském hřbitově v Hustopečích“ za cenu 

42.840,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/49/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hustopeče 

– Propojení ulice Šafaříkovy a Brněnské“ uchazeče 1. VHS 

Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, 

IČ 42324149 

Usnesení RM č. 25/49/16: RM schválila objednávku na provedení 

kamerové prohlídky sdružené kanalizační přípojky na pro-

pojce ulic Brněnská a Šafaříkova. 

Usnesení RM (úkol) č. 26/49/16: RM ukládá vyzvat vlastníka 

pozemků parc. č. 506/3, 506/4“, společnost Krematorium 

Hustopeče, s. r. o., se sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno k 

majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod veřejným 

chodníkem, zelení a odstavnou plochou. 

Usnesení RM (úkol) č. 27/49/16: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru připravit podmínky pro podklady pro zadání veřej-

né zakázky projektování bytového domu na sociální bydlení 

na ulici Žižkova.

Usnesení RM č. 29/49/16: RM doporučuje ZM ke schválení do-

hodu o úpravě práv a povinností mezi ČR - Ministerstvem 

fi nancí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO: 0006947 a 

Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 

82 Brno, IČO: 70888337 ve znění dle předloženého návrhu. 

Text návrhu dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/49/16: RM pověřuje starostku podepsáním 

smlouvy o dílo na opravu vybraných komunikaci dle ce-

nové nabídky ve výši 114.708 Kč bez DPH se společností 

ASFALTEROS, s. r. o., Záhřebská 2464/2, Brno, IČ 29269997. 

Rozpis opravovaných míst je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/49/16: RM pověřuje starostku podepsáním 

smlouvy o dílo na opravu vybraných komunikací dle ceno-

vé nabídky ve výši 133.899,70 Kč bez DPH se společností 

Stavba a údržba silnic Břeclav, s. r. o., Riegrova 37, 690 02 

Břeclav, IČ 26264081. Rozpis opravovaných míst je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 32/49/16: RM ukládá majetkoprávnímu odboru 

MěÚ Hustopeče zajištění poptávkového řízení na vyhotove-

ní projektové dokumentace na rekonstrukci bývalé střelnice 

nacházející se na pozemku p.č.410/1 vedeného jako zasta-

věná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 463 zapsaného 

na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. RM Hustopeče ukládá oslovit min 3 

projekční fi rmy Archatak, se sídlem Brněnská 51, 693 01 

Hustopeče IČ: 70446041; OK. Atelier s.r.o., se sídlem Pod 

zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ: 60744456; Ječmen 

– Caha Architekti, Hybešova 43, 602 00 Brno, Ing. Václav 

Cichra, Nádražní 245/9, 693 01 Hustopeče, IČ: 41530047. 

Usnesení RM č. 33/49/16: RM schválila bezplatné zapůjčení 

prostor obřadní síně města Hustopeče za účelem stužková-

ní žáků maturitních ročníků v pátek 25. 11. 2016 v 16:00 a 

v 17:00 hodin. 

Usnesení RM č. 34/49/16: RM schválila dodatek č. 2 ke smlou-

vě o dílo s FIA – elektroslužby s.r.o. Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ: 27739651, kterým dojde k rozšíření 

díla „ Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na 

Dukelském náměstí v Hustopečích“ o slaboproudé rozvody 

na náměstí v ceně 198.721,- Kč bez DPH. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/49/16: RM neschvaluje návrh nájemce Halp 

print, spol. s r.o. Šafaříkova 40, Hustopeče 693 01, IČ: 

44041896 na započtení dlužného nájemného oproti možné 

úhradě za provedené investice do pronajímaného objektu s 

tím, že k případné úhradě za zhodnocení předmětu nájmu 

dojde až po ukončení nájmu. 

Usnesení RM č. 37/49/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu městské policie s obcí Uherčice, se síd-

lem Uherčice č. p. 32, 69162, IČ: 00283657, Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/49/16: RM schválila souhlas města Hustopeče 

jako zřizovatele MŠ na Sídlišti s realizací projektu OP VVV, 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjedno-

dušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem 

projektu „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů 

MŠ U Rybiček Hustopeče“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1 

6_022/0001 642. Celková výše čerpání fi nanční prostředků 

dotace činí 491 547,- Kč. 

Usnesení RM č. 39/49/16: RM schválila žádost o povolení výjimky 

z počtu dětí v jednotlivých třídách na školní rok 2016/2017 

pro: Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, 

příspěvková organizace. 

Usnesení RM č. 40/49/16: RM schválila Smlouvu o návratné 

fi nanční výpomoci MŠ Na Sídlišti ve výši 100 000 Kč na 

překlenutí doby, než budou z MSMT poukázány na účet 

školy schválené prostředky na projekt ve výši 491 547,00 

Kč. Jedná se o projekt č.j. MSMT-27705/2016. 

Usnesení RM č. 41/49/16: RM ukládá Komisi pro seniory a han-

dicapované občany vyvolat jednání s taxi službou ohledně 

možnosti vytvoření zvýhodněné nebo nízké paušální ceny 

pro seniory na rozvoz po městě Hustopeče.

Usnesení RM č. 43/49/16: RM schválila smlouvu o dílo č. 

16011698 s  fi rmou Okna Macek, Nádražní 1701, 696 03 

Dubňany, IČ: 26906724, na výměnu 1 ks stávajících balko-

nových dveří + 2 ks oken v ceně 16.081 Kč bez DPH, cena je 

včetně zednického zapravení. 

Usnesení RM č. 44/49/16: RM schválila provedení opravy nátě-

rů oken v objektu Městského úřadu (Stará pošta) u fi rmy: 

Milan Čukan, Dobrovského 4, 693 01 Hustopeče, IČ: 105 59 

418 za cenu 99.341 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 45/49/16: RM schválila pokácení třešně rostoucí 

na pozemku p. č. KN 1612/1 před rodinným domem č. … 

na ul. Sv. Čecha v následujícím období vegetačního klidu. 

Usnesení RM č. 46/49/16: RM schválila pokácení smrku rostoucí-

ho na pozemku p. č. KN 991/1 před rodinným domem č. … 

na ul. Údolní v následujícím 

období vegetačního klidu. 

Usnesení RM č. 47/49/16: RM 

schválila smlouvu o dílo na 

zhotovení „Územní studie - 

Hustopeče S10“ s Ing. arch. 

…, za cenu díla 149 800,- 

Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 48/49/16: RM 

schválila řešení dopravní-

ho připojení lokality S2 v 

Územní studii - Hustopeče 

S2 podle varianty A, tzn. 

komunikací v ulici Kpt. 

Jaroše a pro těžkou dopravu 

upravenou komunikací z 

ulice Nádražní a Habánské. 

Usnesení RM č. 51/49/16: RM 

schválila smlouvu o pod-

nikatelském pronájmu 

movitých věcí s  pronají-

matelem agentura Marten 

s.r.o., Zámecká 6, 664 41 

Troubsko, IČ: 63480468, za 

smluvní cenu 86.800 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 52/49/16: RM 

schválila smlouvu o dílo 

s  Moravskou izolační spo-

lečností s.r.o., Medlov 

34, Medlov 664 66, IČ: 

44041608 na provedení 

izolace vzduchotechniky 

krytého bazénu v Hustopečích za cenu 88.900,-Kč + DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 54/49/16: RM doporučuje ZM ke schválení změnu 

v podmínkách pro udělování dotací, v textu kde se uvádí, že 

není možno poskytovat dotaci na mzdy, se doplňuje věta. 

„Vyjma mzdových prostředků na odměny trenérů dětí a 

mládeže.“

Usnesení RM č. 55/49/16: RM pověřuje vedení města k  jednání 

s majitelkami na koupi domu po paní … za cenu 7.000.000 

Kč za nemovitost a max. 1.000.000 Kč za vybavení.

Usnesení RM (úkol) č. 56/49/16: RM ukládá připravit změnu zři-

zovací listiny Mateřské školy Hustopeče, Školní, rozšířením 

její náplně o doplňkovou činnost na prodej obědů třetím 

subjektům. Změnu připravit k projednání do ZM.

Usnesení RM (úkol) č. 57/49/16: RM ukládá pořízení znaleckého 

posudku na zjištění prodejní ceny nemovitosti Celné, v ma-

jetku města Hustopeče, nacházející se v k.ú. Těchonín. 

Usnesení RM č. 58/49/16: RM schválila pořízení a následnou in-

stalaci sloupu veřejného osvětlení k chodníku u parkoviště 

u polikliniky. Napájení světla bude zajištěno pomocí foto-

voltaického panelu, v celkové ceně do 50.000 Kč. 

Usnesení RM č. 59/49/16: RM schválila koupi 5 ks ručně dělaných 

dřevěných per od fi rmy Kayu. za cenu celkem 11.000 Kč. 

Bude využito jako ocenění pro významné hosty a osobnosti 

města. Bude v  kompetenci rady města, komu bude pero 

darováno.

Usnesení RM (úkol) č. 60/49/16: RM ukládá Městskému muzeu a 

galerii Hustopeče dohledat seznam všech oceněných osob-

ností městem Hustopeče, a to cenou města, cenou starosty 

a čestným občanstvím města.

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

koncert

SZIDI TOBIAS
pondělí 7. 11. 2016 v 19.30

Společenský dům HUSTOPEČE

Staňte se součástí live nahrávky nového 
CD, které vyjde do Vánoc!

Vstupné: 250,- Kč

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče, 

TIC (dům U Synků), 
Dukelské nám. 23, 

tel. 519 412 909
v sítí Ticketstream 

a SMS ticket.
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KULTURA

Před pěti lety vyrazil na svou první pouť 
do věhlasného Santiaga de Compostela. Byl 
krátce po maturitě, potkával lidi z celého 
světa, zjistil, že chodit pěšky se dá daleko, 
a rozhodl se, že vyzkouší putovat i na jiná 
místa světa. O svých zážitcích vyprávěl 
v pátek 21. října v hustopečském kině 
čtyřiadvacetiletý Ladislav Zibura. 

„Rok po první pouti jsem se vypravil 
z Českých Budějovic pěšky do Říma, pak 
jsem podnikl pouť do Jeruzaléma, napříč 
Tureckem a Izraelem. A letos jsem prošel 
Nepál a kus Číny,“ vyjmenovává novodobý 
poutník, kterého turistické cíle nezajímají. Na 
poutích nejvíce oceňuje právě to, že pozná 
skutečný život lidí.

„Největším překvapením pro mě 
jednoznačně bylo Turecko. Nevěděl jsem, co 
od něj očekávat. Lidé mě od samého začátku 
zahrnuli takovou pohostinností, že se mi to 
nepřihodilo nikde jinde na světě. Polovinu 
všech nocí jsem strávil u cizích lidí doma, 
dávali mi jídlo a chovali se ke mně ohromně 
srdečně. Turecko je místo, kam se chci vrátit. 
Na to vzpomínám moc rád,“ svěřuje se muž, 
který za den ušel nejvíc 90 kilometrů. Ideál je 
ale podle něj tak 35. V Nepálu zvládl méně, 
země je totiž kopcovitá.

„Putování je jedna velká krize. Jsem 
neustále ztracený, mám hlad, nevím, kde 
budu spát. Provází ho ohromná nejistota. 
Ale na to se dá zvyknout. Když je mi smutno 
nebo si připadám osamělý, vyřeším to 
s místními lidmi. Jdu za nimi a začnu se 
bavit. To, že chodím sám, mě přinutí k tomu, 
abych odhodil stud a za těmi lidmi se vydal. 
Takže nějaké zásadní krize ani neprožívám,“ 
zamýšlí se Zibura. 

Na svou druhou pouť, do Říma, vyrazil 
s kamarádem. Po dvou týdnech už se ale 
navzájem štvali a navíc s parťákem po boku 

nepoznal skoro žádné nové lidi. Samota ho k 
tomu nenutila. „Člověk je od přírody stydlivý. 
Až když je sám, otevře se světu a lidem,“ myslí 
si. 

Nyní by chtěl Ladislav Zibura vyrazit někam 
lodí. „Vždycky jsem chtěl být námořník, 
baví mě zeměpisné objevy Jamese Cooka 
a Kryštofa Kolumba a rád bych se vydal někam 
v jejich stopách. Ještě ale vůbec nevím, zda 
je to v dnešní době možné. Všechno musím 
zjistit,“ prozrazuje cestovatel své další plány. 

Ladislav Zibura už také vydal dva cestopisy 
a o svých zážitcích z cest pořádá přednášky 
a besedy. To ho v současné době živí. Dalo by 
se tak říct, že je profesionálním poutníkem. 

-jal- 

Jsem vrcholový chodec, říká poutník Ladislav Zibura

V Hustopečích Ladislav Zibura přednášel pro 
školáky a večer pak pro širokou veřejnost.→ fo
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Brambory hrály v neděli 23. října na 
Pavučině hlavní roli. Děti s jejich pomocí 
tvořily nejrůznější výrobky, závodily a na 
závěr si díky nim mohly dát i malou svačinku. 

Takový byl druhý ročník Bramboriády.
„Děti si mohou pomocí bramborových 

tiskátek nazdobit šátek, mohou si vyrobit 
z brambor různá zvířátka nebo strašidla. 
Venku je připravena bramborová dráha, jejíž 
projetí se měří na čas, a nakonec si ještě 
z bramborového těsta vyrobí hada, obtočí 
ho okolo dřívka a opečou nad ohněm,“ 
představila program organizátorka z Centra 
volného času Pavučina Iveta Vodáková. 

Soutěžilo se také o nejtěžší bramboru nebo 
o tu, která bude mít nejzajímavější tvar. 
Bramboriáda se konala na Pavučině podruhé 
a díky zájmu dětí se nejspíš zařadí mezi 
tradiční akce.

-jal-

Děti vyráběly z brambor

Bramborové odpoledne si děti užily na 
Pavučině.
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V Hustopečích se na podzim rozhodně nudit 
nebudete. Na své si přijdou milovníci divadla, 
šansonu i dobrého vína.

Oslavy svatomartinských vín a husí
„Oslavy svatomartinských vín a husí se 

uskuteční 12. listopadu na Dukelském 
náměstí. Budou tam postavené stany, 
připravena mladá vína, pečená husa se zelím 
a knedlíkem, bude hrát cimbálová muzika 
a určitě přijede i svatý Martin na bílém 
koni. Program bude také na nádvoří domu 
U Synků, kde bude hrát rovněž cimbálová 
muzika a budou tam k ochutnání nejen 
mladá vína,“ pozvala vedoucí Marketingu 
a kultury Jana Hrádková.

Světový duel vín
Na sobotu 19. listopadu pak připadá 

7. ročník Světového duelu vín. Návštěvníci 

na něm budou moci ochutnat exkluzivní 
česká i světová vína. Připraveny budou 
vzorky z tradičních vinařských velmocí, 
jako je Francie, Itálie nebo Rakousko, ale 
nově budou v letošním roce zařazena i vína 
z Belgie či z Izraele.

Zkrocení zlé ženy
Milovníci divadla si přijdou na své na 

začátku prosince. Divadelní představení 
ve společenském domě odehraje soubor 
VOmladina Vídeň. V sobotu 3. prosince 
přijede s klasikou od Wiliama Shakespeara 
Zkrocení zlé ženy. 

Szidi Tobias i Uršula Kluková
„V pondělí 7. listopadu bude ve 

společenském domě koncertovat Szidi 
Tobias, což je známá slovenská šansoniérka, 
která se svým zabarvením hlasu dá srovnat 

s českou Hanou Hegerou,“ připomněla další 
z akcí vedoucí Marketingu a kultury.

Ve čtvrtek 24. listopadu potom vystoupí ve 
společenském domě Uršula Kluková se svou 
zábavnou show Uršuloviny.

Adventní koncerty a jarmark
Adventní dobu zahájí v sobotu 26. listopadu 

celodenní jarmark na Dukelském náměstí 
s ochutnávkou punčů. Jeho součástí 
bude také rozsvěcení vánočního stromu. 
Následující neděli už potom začínají adventní 
koncerty v kostele sv. Václava a sv. Anežky 
České.

„Jako první adventní koncert jsme zařadili 
starou barokní hudbu, druhý adventní 
koncert bude gospel, třetí adventní neděli 
přijede Naďa Urbánková a Bokomara 
a advent zakončí koncert varhanní hudby,“ 
uzavřela Hrádková.                                        -jal-

Podzim v Hustopečích bude nabitý kulturou
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Poprvé v historii zcela vyprodané lístky, 
téměř 25 tisíc návštěvníků, historický průvod 
měřící přes 400 metrů a několikanásobně více 
vypitého burčáku než kdy dřív – Burčákové 
slavnosti roku 2016, které se konaly od 
29. září do 1. října, v mnohém přepsaly své 
vlastní rekordy.

Tanec, tanec a zase tanec. 
Takový byl čtvrtek

To, že Hustopeče nejsou jen městem 
mandloní a dobrého vína, ale i šikovných 
tanečníků všech věkových kategorií, ukázal 
čtvrteční start Burčákových slavností. Na 
pódiu se během dvou hodin vystřídaly 
se svými tanečními choreografi emi děti 
z hustopečských mateřských škol, ze 
základní školy Komenského, ze základní 
umělecké školy, z taneční skupiny Lady 
Stars a Move Around. Stovky diváků se bavily 
u tanečních kreací nejrůznějších stylů. Mladí 
tanečníci předvedli svým rodičům, známým 
i kamarádům hip hop, sestavy s pom pomy, 
scénický tanec i show, která se svou výpravou 
a dějem blížila pohádkovému muzikálovému 
představení.

Bouřlivý potlesk si však vysloužili nejen 
mladí, ale i senioři z Tančírny Na Stará kolena. 
Připravili si dvě pásma country tanců.

Novinkou a překvapením čtvrtečního 
programu byli moderátoři. Zkušeného 
Zbyňka Hádera doplnila dvojice mladých 
nadějí. Svou premiéru před tak početným 
publikem si střihly žačky šesté a sedmé třídy 
Magdalena Kopová a Veronika Vodáková.
Čtvrteční večer uzavřely koncerty místních 

kapel Pool Litters a Na2fáze.

Pátek: Burčák tekl proudem v 15 
mázhausech

Ofi ciální zahájení Burčákových slavností se 
však konalo až v pátek 30. září v pět hodin 
odpoledne. A jako prvním patřilo pódium 
místním mladým hercům. Soubor Dlaně 
vystoupil s hrou O cechu trpělivých panen. 
„Je to pověst o tom, jak vznikla paličkovaná 

krajka,“ představil hru člen souboru Vojta 
Bartoš. „A tady na Burčákových slavnostech 
je to naše derniéra, takže diváci mají poslední 
možnost nás v této hře vidět,“ doplnila 
herečka Aneta Tomšíková. 

Pak už se otevřela okna radnice, zazněly 
z nich uvítací fanfáry a pódium na Dukelském 
náměstí patřilo Horenské radě. Starostka 
Hana Potměšilová předala vládu perkmistrovi 
v podání Zdeňka Sedláčka. 

„Na vládnutí se připravuji celý rok. Těším 
se hodně. Jsem zvědavý na kvalitu burčáku. 
Pokud bude špatná, máme nachystaný 
pranýř, v lepším případě budeme sekat 
ruce, v tom horším stínat hlavy,“ plánoval 
perkmistr.

Horenská rada se s Burčákovou policií 
i družinou rytířů a sličných dam vydala 
poklonit kvasince vinné na nádvoří domu 
U Synků, zazpívali u ní i Burčákovou hymnu 
a mohlo se vyrazit na otvírání mázhausů.

Glejt k nalévání burčáku nakonec získalo 
všech 15. Tresty za nevyhovující burčák se 
však majitelům naléváren nevyhnuly. Museli 

zpívat, tančit nebo dostali výprask šavlí.
„Trestáme hodně, hlavně obuškem. 

Burčák je dobrý, ale Horenská rada ještě 
stojí na nohou, takže na tom musíme ještě 
zapracovat,“ zhodnotila večer Burčáková 
policie. 

Někteří mázhausníci se dokonce pro glejt 
museli utkat v souboji. Například v pití 
burčáku na čas. 

Druhý den slavností ukončila ohňová show 
v podání souboru Dubia Fortuna a koncert 
držitelky několika cen Anděl Lenky Dusilové 
a Baromantiky.

„Já a burčák? Je moc dobrý, ale trošku 
nebezpečný. Dneska nebudu moct bohužel 
moc pařit, takže si dám jednu, dvě skleničky 
a půjdu si lehnout do auta směr Praha,“ 
smála se oceňovaná zpěvačka. 

A kdo si chtěl chvilky s kalíškem burčáku 
v ruce užít spíše v komornější atmosféře, 
zamířil na nádvoří domu U Synků. Na malé 
scéně tam vystupovala swingová kapela a své 
produkty tam nabízeli regionální vinaři.

Burčákové slavnosti: Rekordní délka průvodu a burčákové nanuky

Tančily nejen děti, ale i senioři z Tančírny Na Stará kolena.
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Glejt nalévat burčák dostali všichni mázhausníci. Trestům však neunikli. Nechyběla ohňová show.
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Sobota: Burčáková unie je zase větší, 
Poslušný dostal Burčeliho cenu 

Třetí den Burčákových slavností nabídl 
bohatý program pro milovníky bouřlivého 
moku, řemesel, dobré hudby, recese i pro ty 
nejmenší.

Od rána zaplnily Dukelské náměstí stánky 
řemeslného jarmarku, kde se návštěvníci 
mohli podívat pod ruce kováři, do staročeské 
krčmy nebo se zastavit ve zvěřinci.

Na hlavním pódiu se o zábavu postarala 
středověká a renesanční hudba nebo ukázky 
historických tanců.

„Ochutnali jsme skoro všechny vzorky 
burčáku několikrát dokola a chutná nám 
moc. Jsme tady poprvé a je to úžasný zážitek. 

To se nikde jinde ve světě nevidí,“ pochvaloval 
si návštěvník z Kolínska. 

A organizátoři nezapomněli ani na ty 
nejmenší. Děti se mohly pobavit pod šapitó 
pod starou poštou, kde na ně čekala divadelní 
představení, malování na obličej, historický 
kolotoč, hry a soutěže. 

Lákala je i šermířská klání, pohádka nebo 
klauniáda na Malé scéně na nádvoří domu 
U Synků. Jejich rodiče tam zase mohli 
ochutnat vína regionálních vinařů. 

Hodinu před polednem zasedala Burčáková 
unie. Letos pod svá křídla přijala další 
dva nové členy – Velkou Bíteš a Liberecké 
království. Recesistický státní útvar už tak čítá 
64 členů, více než 600 tisíc obyvatel a rozléhá 
se na území šesti států a tří kontinentů.

Letos se také poprvé vyhlašovala Misijní 
stanice roku. Prvenství pro rok 2016 získaly 
Benátky nad Jizerou. Vyhrály díky novému 
názvu jedné z jejich ulic – pod zámkem se 
tam vine Burčáková ulička.

Novinkou bylo také udělování Burčeliho 
ceny. Za umění, chemii i politiku ji získal 
Rudolf Poslušný. Zasloužil si ji díky dlouholeté 
propagaci burčáku, vína a mandlovice.

„Jsem dojatý. Je to sice jen cena 
recesistického útvaru, ale mám z ní 
strašnou radost. Mám radost, že to, co jsme 
tenkrát zakládali, tak už dnes jede dál po 
dvaadvacáté,“ neskrýval radost laureát 
Burčeliho ceny.

Průvod měřil 400 metrů, šly v něm i nové 
cechy

Zasedání unie vystřídala jarmareční kapela 
Švejk band, poté folklórní pásmo v podání 
dětí z hustopečských mateřských škol 
a z Folklórního souboru Hanýsek ze Šakvic 
a potom už se oči všech přítomných upřely na 
historický průvod. Šli v něm rytíři, středověké 
dámy, zástupci Burčákové unie, Horenská 
rada, zástupci cechů, početný zvěřinec 
a nechyběla ani Kvasinka vinná. Průvod čítal 
přes 500 lidí a měřil více než 400 metrů, byl 
tak jeden z nejdelších v historii. 

Cechy se představily také v rámci pásma 
Laškovně i vážně o víně a historii. Letos 
k tradičním švadlenám, květinářkám, 
pekařům, kovářům, řezníkům a kurtizánám 
přibyli i myslivci, žebráci a kuchaři.

Před početné obecenstvo předstoupilo 
i Podzemní vojsko, které předvedlo svůj 
tanec na zastrašení nepřítele. A překvapením 
byl příchod 1. Burčákové polární výpravy, 
jejíž členové rozdávali burčákové nanuky.

Největší překvapení - Burčákové nanuky. V průvodu nechyběla Kvasinka vinná.

Rytířská klání mohli návštěvníci zhlédnout na nádvoří domu U Synků.

Sobotu zahájil středověký jarmark.
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Odpoledne v soutěžním duchu
Odpoledne už byl program lákavý hlavně 

pro milovníky hudby. Na pódiu se vystřídal 
Junior band z Pohořelic a folkrocková kapela 

z Valašska Fojti.
A ani letos nechyběla soutěž ve válení beček 

v ulici Na Hradbách. Její třetí ročník se mohl 
chlubit rekordní účastí žen.

S Uhlířem i Timkem zpívalo celé náměstí
Příjemnou tečkou byl koncert písničkáře 

Jaroslava Uhlíře s kapelou. Zpívalo s nimi 
celé Dukelské náměstí, ať už mladí nebo staří. 

A několikatisícihlavý dav si nenechal ujít 
slovenskou kapelu No Name. Igor Timko 
a jeho kolegové zajistili na Dukelském 
náměstí úžasnou atmosféru.

„Drahé Hustopeče, máme vás rádi. Dejte 
si vínečko a burčák na nás a děkujeme za 
pozvání,“ pozdravil rozvášněný dav frontman 
kapely Igor Timko. 

Už nyní se těšíme na příští ročník 
Burčákových slavností. Výše číš!                 -jal-
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Válení beček na čas se letos zúčastnil rekordní počet žen. Hvězdou slavností byla kapela No Name. 

sponzoři:

„Letošní Burčákové slavnosti se opravdu 
vydařily. Přálo nám počasí, bylo nádherně, 
přišlo asi 25 tisíc lidí, otevřelo se 15 mázhausů, 
v nichž se vypilo o tisíce litrů více burčáku 
než vloni. Chtěla bych také zmínit čtvrteční 
program Hustopeče se baví. Vloni jsme 
dokonce přemýšleli, jestli jej úplně nezrušit. 
Letos se však vystoupení dětí i dospělých 
opravdu vyvedla a přišlo několik stovek 
místních. V sobotu jsme měli nejdelší průvod, 
co kdy šel. Měřil přes 400 metrů. A o výbornou 
atmosféru na Dukelském náměstí se postaral 
Jaroslav Uhlíř i kapela No Name,“ zhodnotila 

slavnosti vedoucí odboru Marketing a kultura 
města Hustopeče Jana Hrádková.

„Poděkování patří organizátorům, vinařům, 
mázhausníkům a všem návštěvníkům 
i místním. Děkujeme za trpělivost 
a pochopení. Uvědomujeme si, že pro místní 
přináší Burčákové slavnosti nejen zábavu 
a potěšení, ale i mnohá omezení a problémy,“ 
zdůraznila Hrádková.

Teď už nezbývá, než počítat dny do příštích 
Burčákových slavností. Konat se budou od 5. 
do 7. října 2017. 

-jal-

Organizátoři hodnotí Burčákovky jako mimořádně vydařené

Vrchol slavností si nenechaly ujít tisíce lidí. 

Nejlepší mázhaus roku 2016? Fialku porazil Miroslav Trčka
Překvapením letos skončila soutěž 

o nejlepší mázhaus. V pátek, těsně po 
zahájení slavností, si vystoupal na pódium 
pro své šesté ocenění v řadě Stanislav Fiala. 
Návštěvníci zvolili jeho mázhaus nejlepším 
pro rok 2015. A odborné porotě vloni nejvíce 
chutnal i jeho Ryzlink vlašský.

Příští rok však Fialce sedmé ocenění 
nepřibude. Letos skončila druhá, Stanislava 
Fialu porazil Miroslav Trčka, jehož mázhaus 
U Benešů nesl číslo 8. Získal 57 hlasů.

Jako třetí nejlepší zvolili návštěvníci 
mázhaus č. 1 Vinařství Fridrich. 

Nejlepší burčák se letos nehodnotil.        -jal-

← Mázhaus Miroslava Trčky se stal 
nejlepším.



 

 
     

 
      Plánovač: 
           Požadavky: 

 VŠ/SŠ vzdělání 
 praxe ve výrobním závodě výhodou 
 znalost práce se SAP výhodou 
 analytické dovednosti, Excel 
 znalost AJ nutností 
 komunikativní schopnosti, orientace na 

výsledek, zvládání práce ve stresových 
situacích 

 zkušenost s plánováním - rozvrhováním 
odvolávek surovin a plánováním výroby 
výhodou 

 
      Elektrikář údržby:  
             Požadavky: 

 SOŠ/SOU – elektro, elektromechanik 
 praxe min. 5 let 
 činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. – 

samostatné činnosti  
na elektrickém zařízení dle §6 vyhl.50/78 
Sb. 

 znalost průmyslové dokumentace 
 znalost elektrických schémat zařízení 
 základní znalost pneumatiky a hydrauliky 

 
 
 
Strukturované životopisy prosím 
zasílejte na adresu:  
Hill´s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. 
Nádražní 49, Hustopeče, 69301 
nebo na e-mail: 
veronika_lukaskova@hillspet.com 

 

 
 

 
 
 
 

Mechanik údržby: 
Požadavky: 

 SOŠ/SOU technického zaměření 
(strojník/zámečník) 

 svářeč (metoda TIG) výhodou 
 zkušenosti s prací v technické oblasti 

obdobného zaměření, základní znalost 
pneumatiky 

 PC dovednosti: MS Office, Internet 
 řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič 

 

 
Operátor výroby:  
balení, proces, příjem 
Požadavky: 

 SOŠ/SOU technického zaměření (strojní 
nebo elektro) 

 manuální zručnost 
 schopnost pracovat s automatickými 

stroji 
 základní znalost MS Office  
 předchozí praxe na pozici 

operátora/seřizovače výhodou 
 zkušenosti z potravinářského průmyslu 

výhodou 

Nabízíme: 
výrobní bonus dle firemních výsledků, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na dojíždění, stravenky, 
příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněný 
nákup firemních produktů, firemní vzdělávání a 
příspěvek na jazykové kurzy. 
Směnný provoz – platí pro pozice Elektrikář, 
Mechanik, Operátor. 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
listopad 2016

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

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

Šmardovo sousedské divadlo
Nesout žní p ehlídka amatérských divadelních soubor  

t 3.11. 19.30 DETEKTOR LŽI, DS Osv tové besedy Velká Byst ice
pá 4.11. 19.30 ZE ŽIVOTA NAŠICH STA E K
   DS Kadet Starovi ky
so 5.11. 19.30 NA LETNÍM BYT , DS brat í Mrštík  Boleradice
   Komedie z doby první republiky. 
ne 6.11. 16.00 O BÍLÉ LANI, DS Brumdivoch Brumovice 
   Veselá pohádka pro d ti.
ne 6.11. 19.30 5 ZA JEDNU, DS Podiva Podivín
Vstupné 100,- K , studenti a d chodci 70,- K . Vstupné na pohádku 

50,- K . Zm na programu vyhrazena. Spole enský d m.

st 2.11. 9.45 HUBI KA - zájezd do ND Brno, odjezd z AN.
po  7.11. 19.30 SZIDI TOBIAS – koncert, spole enský d m,
   vstupné 250,- K . 
so  12.11. 10.00 OSLAVA SVATOMARTINSKÝCH VÍN A HUSÍ
   Ochutnávka mladých vín, svatomartinská husa,
   cimbálová muzika, v 11.11 h. p íjezd 
   sv. Martina s družinou na Dukelské nám stí.
so  19.11. 10.00 SV TOVÝ DUEL VÍN – ochutnávka exkluzivních
   vín z celého sv ta. Hotel Centro. P edprodej v TIC
   Hustope e, v sítích Ticketstream a SMSticket.  
t  24.11. 19.30 URŠULOVINY – zábavný celove erní po ad

   Uršuly Klukové. Spole enský d m, vstupné
   v p edprodeji 120,- K , na míst  150,- K .
so  26.11.  ADVENTNÍ JARMARK – sout ž o nejlepší váno ní
   nápoj, program zakon í slavnostní rozsv cení
   váno ního stromu. 
ne  27.11. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT – ENSEMBLE SERPENS
   CANTAT – kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.
   Vstupné 80,- K , zlevn né 50,- K . 
út  29.11. 9.00 NÁVŠT VA V PEKLE – divadelní p edstavení pro
   d ti, kinosál Hustope e, vstupné 40,- K . 

P ipravujeme:
pá  2.12. 20.00 TANE NÍ PRODLOUŽENÁ pro ú astníky tane ních
   kurz  a ve ejnost, sál spole enského domu.
so  3.12.  19.30 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – DS VOmladina Víde ,
   spole enský d m, renesan ní komedie, v hlavních
   rolích K. Andrejsková a Z. Háder. P edprodej v TIC.
ne  4.12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT - BRNO GOSPEL CHOIR,
   kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.

pá 28.10.–20.11. VÝSTAVA ESKO-RAKOUSKÝ UM LECKÝ SALON
   Spole ný projekt výtvarník  z Hustope í a z Vídn . 
t 10.11.   6. ODBORNÝ SEMINÁ  Rekonstrukce slavnostního

   kroje a možnosti její aplikace v praxi. Tradi ní
   od vní kultura a její sou asná podoba. 
út  15.11. 16.00 ESKÝ FAŠISMUS I. REPUBLIKY Co je a není
   fašismus – p ednáška PhDr. Libora Vykoupila, Ph.D.
pá 25.11.–26.11. VÁNO NÍ MUZEJNÍ BAZAR
ne 27.11.–30.12. VÝSTAVA LEN  FOTOKLUBU HUSTOPE E

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

t 3.11. 10.00 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - veselá dýn
t  10.11. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM 
t  24.11. 10.00 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - podzimní sk ítek

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

st 2. – 30.11.  PORTRÉTY – výstava Kroužku Veselého kreslení,
   vestibul knihovny.
t  3.11. 17.00 CESTOPISNÁ P EDNÁŠKA Davida Švejnohy

   Tajemná Barma, u ebna knihovny.
t  10.11. 9.30 VIRTUÁLNÍ A3V – P stování a využití jedlých
t 24.11.  a lé ivých hub.

út  15.11. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou Hanou
   Hindrákovou, knihovna.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 7.11. / 21.11.
Papír, plast, nápojové kartony: 1. 11.
Bioodpad: 14.11. / 28.11.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po, St 6.00 – 8.00 14.00 – 19.30
 Út, t, Pá  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 Ne  14.00 – 19.00

Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 
pop ípad  na tel.: 702 204 601 – 660.

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne 27.11. 16.00 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ HUSTOPE E
   Výt žek z dobrovolného vstupného bude v nován
   na charitativní ú ely, evangelický kostel Hustope e.

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

st  9.11. 15.00 P EDNÁŠKA (téma bude up esn no), p ísálí kina.
so  19.11. 8.00 POZNÁVACÍ ZÁJEZD MIKROREGION – poznáváme
   naše blízké okolí, odjezd od nemocnice a z AN.
každá  16.30 TAN ÍRNA NA STARÁ KOLENA – pravidelná
st eda   setkání p i tanci a hudb , vestibul kina.
každé  16.30 HRAJEME SI – bavíme se, odpoledne p i hrách
úterý   v jídeln  Penzionu pro d chodce.

st 9.11. 20.00 KONCERT KAPELY POZDNÍ SB R
   Host Luboš Novotný (Druhá tráva). Vstup 120,- K
so  26.11. 18.00 SNOW FILM FEST – promítání  lm  s tematikou
   zimních adrenalinových sport . Vstup 50,- K .

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

HÁZENÁ
ne  6.11. 10.30 Legata Hustope e. – Telnice A (mladší žáci)
ne  6.11. 12.00 Legata Hustope e – Nové Bránice (starší žáci)
ne  6.11. 13.30 Legata Hustope e – Telnice B (mladší žáci)
ne  13.11. 10.30 Legata Hus. – Kostelec na Hané (II. liga muž )
ne  27.11. 10.30 Legata Hustope e. – Bohunice (II. liga muž )
ne  27.11. 12.30 Legata Hus. – Bohunice (II. liga mladší dorost)
FOTBAL
so  5.11. 14.00 FC Hustope e – Uher ice (A mužstvo)
so  12.11. 14.00 FC Hustope e – Lednice (A mužstvo)
STOLNÍ TENIS
so  19. – 20.11. VELKÁ CENA M STA HUSTOPE E – celostátní
   turnaj mládeže ve stolním tenisu v kategoriích
   staršího žactva a dorostu. M stská sportovní hala. 
Rozpis utkání na HTV.

CV  PAVU INA  Šafa íkova 40, mobil: 774 095 524
e-mail: pavucina@volny-cas.cz, www.volny-cas.cz

ne  6.11. 12.45 BRUSLENÍ – Zimní stadion B eclav. Odjezd z AN:
   Ledová plocha: 13.30 - 14.30. P ísp vek: 50,- K .
pá  11.11. 16.30 USPÁVÁNÍ BROU K  – lampiónový pr vod
   s malým táborákem. Sraz na nám stí p ed
   kostelem. Lampióny a špeká ky s sebou.

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

pá  11.11. 14.00 LENSKÁ SCH ZE, spole enský d m. 
   Všechny své leny srde n  zveme.
út  15.11. 9.30 ZÁJEZD DO AQUALANDU PASOHLÁVKY 
   Odjezd z AN Hustope e.  

so 5.11.  Velký krytý bazén obsazen
ne 6.11.  Dv  dráhy velkého krytého bazénu obsazeny
   (15.00-18.00)

t  3.11. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).
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Malba, grafi ka, fotografi e a mnoho dalšího 
bylo k vidění v Městském muzeu a galerii 
Hustopeče do 21. října. Vystavovaly tam 
členky výtvarného spolku Intakt, který vznikl 
v 70. letech v Rakousku s cílem zlepšit status 
žen výtvarnic. Vernisáž se konala poslední 
zářijový pátek.

„Členkami spolku jsou ženy ze Švýcarska, 
Německa, Rakouska, České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Každá autorka je jiná. 
Na výstavě se návštěvníci mohou podívat, 
jak vypadá soudobá výtvarná scéna. Skupina 
Intakt má dnes zhruba 60 členek a u nás 

jsou prezentována díla dvanácti z nich,“ 
informovala vedoucí Městského muzea a 
galerie Hustopeče Soňa Nezhodová. 

Spolupráce vznikla díky Lise Est, která je 
členkou sdružení a před dvěma lety měla 
v Hustopečích svou vlastní výstavu.

„Navázala kontakty s naší institucí 
a s výtvarnou skupinou Alfons. Vrcholem 
spolupráce bude výstava našich výtvarníků 
Hustopečska ve Vídni, která se bude konat 
v květnu příštího roku,“ uzavřela Nezhodová.

-jal-

Dvanáct výtvarnic vystavovalo v hustopečské galerii

Výtvarnice ze spolku Intakt vystavovaly 
v Hustopečích.
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Podzim je tu. Přijel na bryčce tažené 
koňmi a přivolaly ho hustopečské děti 
poslední zářijovou neděli. Odpoledne ve 
společnosti pohádkových bytostí si mohly 
užít na Křížovém vrchu.

Lesní žínky, skřítci, ale třeba i hejkal nebo 
loupežníci čekali na všechny děti na Křížovém 
kopci v neděli 25. září. Křižák se zaplnil 
pohádkovými bytostmi, které společně 
s dětmi přivítaly podzim. 

„Letošní přivolávání Podzimní královny se 
vydařilo dokonale. Také díky počasí. Sluníčko 
nám přálo, strašidla jsou krásná a bylo 
jich opravdu nemálo. Tak doufám, že jsou 
spokojení jak rodiče, tak děti,“ pochvalovala 
si jedna z organizátorek Ingrid Florusová 

z Centra volného času Pavučina.
Za lesní pohádkové bytosti se však převlékli 

nejen dospělí. Nejmenšími skřítky byly 
Anička Juráková a Janička Svobodová. „Byly 
jsme u bludiště. Děti v něm musely bloudit 
a zpívat k tomu písničku, aby se neztratily,“ 
představila děvčata své stanoviště. 

V cíli, po překonání všech záludných 
stanovišť, na děti čekal táborák nebo koníci. 
Pak už kouzelným zaříkáním přivolaly 
Podzimní královnu.

„Přinesla jsem podzim krásný, barevný, 
teplý, plný úrody a dobré nálady. A na sníh 
to ještě nevypadá,“ zhodnotila svou letošní 
vládu Podzimní královna, kterou tradičně 
ztvárnila Beata Kynclová. 

-jal-

Pohádkové bytosti zaplnily Křížový vrch
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Hustopečský M-klub za společenským 
domem v Herbenově ulici po prázdninách 
zase otevřel pro mladé. Jak to v M-klubu žije, 
se mohli všichni zájemci přesvědčit v sobotu 
8. října. Připraveny byly netradiční soutěžní 
disciplíny, turnaje i bohaté občerstvení. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z luku, 
dřevárenský šerm, zpracování vlny a mnoho 
dalšího. M-klub má od 10. října otevřeno od 
pondělí do středy od 14.00 do 19.00 hodin, 
v pátek od 18.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 
15.00 do 22.00 hodin. Více informací na www.
mklubhustopece.cz.                                                -jal-

V M-Klubu to žilo
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O víkendu po Burčákových slavnostech, na 
kterých panovalo počasí opravdu letní, se 
naplno přihlásil podzim. Sychravo a nízké 
teploty neodradily zhruba dvacítku dětí, 
které se vydaly v neděli odpoledne směrem 
k rozhledně. Římskokatolická farnost 
uspořádala pouštění draků. A přehlídka byla 
opravdu pestrá, ať už těch doma vyrobených 
či koupených v papírnictví. Nad mandloněmi 

tentokrát létali netopýři, motýli, ryby 
a dokonce i medúza. „Vítr moc nefoukal,
a tak mi zima nebyla. Musel jsem hodně běhat, 
aby drak vůbec vzlétl,“ uvedl Jakub Vykydal, 
jeden z účastníků drakiády. Komu přece 
jen bylo chladno, zahřál se teplým čajem 
a posilnil domácí buchtou.

Jana Hrádková

Nad mandloně se vznesli draci
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 proběhlo v celém 
Jihomoravském kraji tzv. „čtení u hasičů“. 
Hasiči si tento den pozvali děti z mateřských 
školek a četli jim různé hasičské příběhy. 
Vlastně to nebylo jen o tom čtení. Po příchodu 
se nás dva hasiči ujali a nejdřív nás provedli 
zbrojnicí. Nejzajímavější bylo asi hasičské 
auto, se všemi potřebami, které jsou nezbytné 
pro záchranu lidí z požárů, či vyprošťování 
z dopravních nehod. Děti si vyzkoušely 
přilbu a nakonec si mohly do hasičského 
auta vlézt a prohlédnout si ho uvnitř. Pořád 
je jako magnet také přitahovala tyč, po které 
hasiči sjíždějí v případě požáru. Nechyběla 

tudíž ani názorná ukázka tohoto sjezdu. A 
poté, co jsme viděli vše zajímavé, přesunuli 
jsme se do garáže, kde byl postavený velký 
stan. Všichni jsme si do něj vlezli, posadili 
se na smotané hasičské hadice či položili na 
deku a už jsme čekali. Pan hasič stan zapnul, 
takže byla úplná tma a při rozsvícené baterce 
nám přečetl dva hasičské příběhy. Nakonec 
nám tuto knihu daroval, takže si teď s dětmi 
můžeme ve školce přečíst i další příběhy. Celá 
akce byla moc pěkná a my hasičům touto 
cestou děkujeme! 

Kolektiv MŠ Pastelka

Čtení u hasičů

MŠ PASTELKA 

Podzimní příroda nabízí mnoho svých 
darů, a tím nám dává možnost rozvíjet 
fantazii a tvořivost. Děti a rodiče z naší MŠ 
si užili krásné slunné zářijové odpoledne 
na školní zahradě. Na návštěvu jsme se 
zodpovědně připravovali už ráno, to jsme 
si hráli na pekaře. Peklo se a zdobilo, celou 
školku provoněly mrkvové šátečky a slané 
tyčinky zdobené dýňovými jadérky. Vše jsme 
pak naaranžovali na podnosy a těšili se, až 
ochutnají i rodiče. Došlo také na ochutnávku 
podzimního ovoce. Odpoledne jsme si 
společně vyrobili Podzimníčky. S rodiči 
jsme obcházeli stanoviště, na kterých jsme 
prokazovali svou zručnost, procvičili si hmat 
a obratnost. Nechyběla stanoviště: lovení 

dýní, skládání puzzle dýně, hod bramborou 
do košíku, slalom s kotoučem, skákání v pytli.

Na závěr jsme přivolali písničkou vílu 
Podzimku, která pochválila náš zpěv 
i vyrobené Podzimníčky. Celou akci dovršilo 

rozsvícení našich ozdob na školní zahradě. 
Nemohli jsme se dočkat příštího rána, to nás 
vítali naši dýňoví kamarádi teplým světlem. 
Podzim je tady!

Kolektiv MŠ U Rybiček

MŠ  U RYBIČEK

Vítali jsme podzim
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Každý rok na podzim pořádá naše školka 
pro rodiče s dětmi nějakou akci. Střídá se 
nám takto dýňování, bramborohraní a letos 
připadlo místo pro jablíčkování. Jak už asi 
tušíte, všechno se toto odpoledne točilo 
kolem jablíček. Sice nás trochu zklamalo 
počasí, byl silný vítr, a proto jsme se rozhodli 
uskutečnit tuto akci v prostorách mateřské 
školy. Na druhou stranu měli všichni rodiče 
možnost celou školkou projít a prohlédnout 
si nově zrekonstruované prostory. Ale už 

k samotnému jablíčkování. Poté, co si rodiče 
děti vyzvedli, procházeli jednotlivými třídami, 
kde společně plnili různé úkoly. Takto si spolu 
vyrobili jablíčkového skřítka, jablíčka trhali 
ze žebříku, otiskovali je, vytrhávali, či skládali 
jablíčkové puzzle. Po splnění všech úkolů šli 
na halu, kde čekala paní ředitelka s tajemnou 
krabicí, do které malí odvážlivci strčili ručku 
a vytáhli si překvapení. Na halu také naše 
paní kuchařky přichystaly malé občerstvení 
v podobě různých druhů jablkových buchet 

a ochutnávky jednohubek se školkovými 
pomazánkami. Nechyběl ani jablečný punč. 
Doufáme, že u nás prožili rodiče s dětmi 
příjemné odpoledne a budeme se znovu těšit 
na další setkání v naší MŠ… Tentokrát už asi 
rolničkové…  

Kolektiv MŠ Pastelka

Pastelkové Jablíčkování

Děti vystupovaly na Burčákových slavnostech.
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

„Jak se říká, po teplém září, zle se říjen 
tváří. Proto jsme se raději s teplými dny 
rozloučili velkolepě, v burčákovém průvodu, 
do kterého se zapojilo šedesát žáků z naší 
školy. Následující říjnové týdny nám pak 
připravily to pravé sychravé podzimní počasí. 
Bylo proto nutné si nějak zlepšit náladu. Jistě 
nám v tom pomohly i naše školní úspěchy. 
V základním kole Logické olympiády se 
nejlépe umístili David Nguyen a Jindřiška 
Šafaříková. Žáci 9. ročníku pak získali 
certifi kát zvaný Quality Label za projekt 
s názvem We are Slavs, který loni realizovali 
společně s paní učitelkou Brabcovou. 
A protože zúčastnit se je důležitější než 
vyhrát, považujeme za úspěch i třetí místo 
našich fotbalistů na Coca Cola Cupu.

Nejlépe se ale špatná nálada zahání, 
když pomáháme druhým. Proto jsme se 
i v letošním roce zapojili do projektu 72 hodin, 
kdy se v rámci tří dnů pouští dobrovolníci po 

celé ČR do aktivit, které pomohou druhým, 
přírodě či okolí. Naši dobroši, převážně 
žáci z folklórního kroužku a školního sboru, 
zpestřili svým kulturním vystoupením 
podzimní dopoledne obyvatelům místního 
penzionu pro seniory. Tančilo se, zpívalo, 
recitovalo, ochutnávalo a dobré nálady bylo 
na rozdávání. 

A protože někdy pouhý úsměv a písnička 
nestačí, naučili jsme se také jiné formě 
pomoci. Zástupci Českého červeného kříže 
přijali naše pozvání a naučili nás, jak co 

nejefektivněji podat první pomoc zraněnému. 
Už tedy víme, jak ošetřit silně krvácející ránu, 
jak uvést postiženého do bezpečné polohy, 
jak postupovat při autonehodě a také jak 
pomoci nedýchajícímu.

Deštivý říjen nás tak od dobré nálady 
neodradí, umíme pomáhat a jsme za to rádi. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Říjen na Nádražce

Na počátku měsíce října byl ukončen sběr 
šípků. Někteří žáci se oblékli do historických 
kostýmů a účastnili se historického průvodu 
v rámci Burčákových slavností. Navštívili jsme 
Den sociálních služeb na Dukelském náměstí. 
Osmáci prožili den na Veselé biofarmě ve 
Velkých Hostěrádkách. Dozvěděli se zajímavé 
informace o ekologickém zemědělství, ve 
skupinách plnili úkoly. A závěrečné pohoštění 
z biosurovin, které pro ně zaměstnanci farmy 
nachystali, bylo výtečnou tečkou za příjemně 
stráveným dopolednem.

Naši nejmenší, žáci prvních tříd, se vydali 
do knihovny na besedu O Neotesánkovi. 
Ten je pomalu provedl všemi nástrahami 
slušného chování a zároveň jim ukázal, kde 
se dají půjčit knihy k prvnímu čtení. 

Naši nejstarší, žáci devátých tříd, odjeli na 

literární exkurzi do Památníku Bible kralické.
Prohlídka začala v suterénu, kde si po 
výkladu prohlédli výstavu, která je věnována 
J. A. Komenskému a lidem jemu blízkým. 
Poté se vydali do kostela sv. Martina. 
Tento vesnický kostel stojí na místě 
románského předchůdce. Uvnitř zaujaly 
žáky malby s citáty z Písma a náhrobní 
kámen Jindřicha Kralického z Kralic, před 
kostelem si prohlédli pomník Bible kralické. 
Jejich další kroky vedly k pozůstatkům 
středověké tvrze, sídla tajné bratrské tiskárny
V další části prohlídky uvnitř Památníku žáci 
zhlédli expozici věnovanou historii tiskárny.

Nakonec jsme se všichni vypravili do 
divadla, tedy jen do společenského sálu 
v Hustopečích, divadelníci ze Zlína totiž přijeli 
za námi. Připravili si pro nás dvě představení. 

Pro 1. stupeň pohádku John a Mary (Jeníček 
a Mařenka), pro 2. stupeň představení Peter 
Black (o mladíkovi, který hledal práci). Herci 
celou dobu mluvili anglicky a pro žáky to byla 
zkouška, jak dalece tomuto jazyku rozumějí.

Kolektiv ZŠ Komenského

Říjen na Komendě
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Projektu eTwinning s Bedřichem na cestách, 
který realizuje naše paní učitelka Pavla 
Sedlářová, byl v podzimním kole hodnocení 
udělen certifi kát Quality Label. 

eTwinning (www.etwinning.net) je aktivita 
Evropské komise zaměřená na realizaci 
mezinárodních vzdělávacích projektů 

online s využitím ICT. V současné době 
je do aktivity eTwinning zapojeno více 
než 400 000 evropských učitelů. Činnost 
aktivity eTwinning v České republice 
je administrována Domem zahraniční 
spolupráce (www.dzs.cz) – Národním 
podpůrným střediskem pro eTwinning.

Certifi kát Quality Label je udělován 
inovativním projektům, které splňují kriteria 
kvality a které mohou ve svých zemích sloužit 
jako příklady dobré praxe. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Získali jsme certifi kát kvality za eTwinningový projekt
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Dne 11. 10. se tři žáci naší školy zúčastnili 
XXVII. ročníku tradičního přespolního „Běhu 
17. listopadu“, konaného v Boskovicích, 
v rámci Sportovních her mládeže 
Jihomoravského kraje. Všichni tři zabojovali 
a vzorně reprezentovali nejenom naši školu, 
ale společně s dalšími žáky z mikulovské 

školy i okres Břeclav.
S. Milisová (mladší dívky – 1.000 m) 

obsadila 10. místo, J. Pirochta v kategorii 
starších chlapců obsadil pěkné 6. místo. 
Nejkvalitnějšího výsledku dosáhl D. Klusák, 
který reprezentoval v kategorii dorostenců na 
2.000 m a za velmi náročných podmínek do 

posledního kola bojoval o stupně vítězů, aby 
nakonec skončil na krásném 3. místě.

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

RB

Přespolní běh
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Již 2. rokem se naše škola účastní projektu 
„Záložka do knihy spojuje školy“. Tento 
česko-slovenský projekt pořádá Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně spolu se Slovenskou 
pedagogickou knižnicou v Bratislavě 
a letos probíhá již 7. ročník projektu. Cílem 
projektu je navázání kontaktů mezi českými 
a slovenskými školami, ale také celková 

podpora čtenářské gramotnosti. Naši žáci 
v pracovním vyučování vyrobili záložky do 
knih pro slovenské kamarády a každá třída 
také napsala krátký dopis, ve kterém žáci 
sdělili slovenským dětem informace o naší 
škole, ale také o sobě. Záložky i dopisy jsme 
odeslali v balíčku partnerské škole, tentokrát 
do Toporce. Záložky od slovenských 

kamarádů využijeme nejen v hodinách 
čtení, ale také ve čtenářské dílně. Projektem 
„Záložka do knihy spojuje školy“ chceme 
navrátit knihám hodnotu, kterou mívaly 
kdysi, pokusit se znovu přimět žáky ke čtení 
knih a hlavně ukázat jim, že i s knihou mohou 
strávit příjemné volné chvíle. 

YB

Podpora čtenářské gramotnosti

Ve středu 19. října navštívila 8. třída PrŠ 
v rámci předmětů společensko-vědní základy 
a člověk a jeho svět Lednicko-valtický areál.

Lednicko-valtický areál je unikátní svou 
kumulací staveb na velmi malém území 
a především jejich zakomponováním do 
přírodního rázu krajiny. Právem je zapsán 
na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO.

První zastávkou byl zámecký park 
lednického zámku s věhlasným skleníkem 
exotických rostlin. Velmi nás uchvátila 
nepřehlédnutelná dominanta parku 
– Minaret. Poté jsme navštívili uměle 
vybudovanou zříceninu středověkého hradu 
- Janohrad. Výlet jsme zakončili promenádou 
po zajímavě architektonicky řešené lázeňské 
kolonádě. Cestou domů jsme ještě zhlédli 
Apollónův chrám. Žáci nabyli spoustu nových 
znalostí, zkušeností a dovedností.                      LM

Školní výlet – Lednicko-valtický areál
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Už třetím rokem se žáci Domova mládeže 
zapojují do dobrovolnického projektu 
72 hodin. Inspirací je jim péče o přírodu, 
vylepšení života kolem sebe. Motto zní: 
„Pomáhám, protože chci“.

Svůj projekt žáci nazvali „Uklidíme okolí 
školy,“ a tak se ve čtvrtek 13. října do onoho 
úklidu se vší vervou pustili. Hrabalo se 
listí, stříhaly se přerostlé keře, kopaly se 
záhony, zametaly chodníky a hřiště, sbíraly 
se odpadky. Vše ve slušivých tričkách s výše 
zmíněným mottem.

Víme, že pomáhat není v dnešní době 
pro každého samozřejmostí, proto se nám 
projekt 72 hodin líbí. Můžeme spoustě lidem 
ukázat, že pomáhat není nic náročného a že 
bychom se této činnosti měli věnovat nejen 
v rámci charitativních akcí.

Ludmila Malinková, vychovatelka

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Projekt 72 hodin
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz, tel.: 
519 345 016, 777 097 002

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám Klávesnici Genius kabelová k 
PC na USB . Cena 90,-kč. Pro fotky nebo 
informace: 111.11@seznam.cz, 
tel.: 777 066 804

• Prodám čistící prostředek pro postavební 
úklid na dlažbu a obklady na cementové 
zbytky- RAKO CL 802. Cena 90,-kč. Pro fotky 
nebo informace kontakt: 111.11@seznam.
cz, tel.: 777 066 804
 
• Prodám Ceresit Stop vlhkosti Aero 360, 
450 g, odvlhčovač . Cena 90,-kč. Pro fotky 
nebo informace: 111.11@seznam.cz, 
tel.: 777 066 804

• Prodám Přilbu na motocykl značky AXO 
velikost 58M. Možnost otevření odvětrávání 
helmy. 6 poloh otevírání předního skla . 
Cena 90,-kč. Pro fotky nebo informace: 
111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 804

• Hledám ke koupi menší rodinný domek 
max 3+1 se zahradou. Tel.: 704 206 035.

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Partnerství s francouzskou školou Collége 
Voltaire v Tarbes vzniklo již v roce 2008 
prostřednictvím portálu eTwinning. Díky 
dotaci JMK ve výši 120 000 Kč na dopravu 
jsme se mohli nyní s žáky a učiteli setkat 
v hlavním městě departementu Hautes-
Pyrénées, Tarbes, a také poznat přírodní 
parky jižní Francie v rámci společného 
projektu Let´s protect our natural areas!  

V sobotu 17.9. v ranních hodinách jsme přes 
Německo a Švýcarsko dojeli k nejkrásnějšímu 
francouzskému jezeru Annecy a  dále 
pokračovali přes Mt. Ventoux, krajem 
Luberon až do historického města Avignonu. 

Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou 
vinic Chateuneuf-du-pape, skalního města 
Gordes, údolí řeky Ardeche, mostu Pont d'Arc 
a římského akvaduktu Pont du Gard. 

V pondělí jsme navštívili město se 
španělskou atmosférou Saintes-Maries-de-
la-Mer, odkud jsme lodí projeli přírodním 
parkem Camargue kolem plameňáků, bílých 
koní a černých býků, kteří zde volně žijí. 
Odpoledne jsme strávili ve městě malířů 
Arles.

V úterý na programu byla prohlídka města 
Séte, kterému se přezdívá languedocké 
Benátky, a koupání ve Lví zátoce na 
„mušličkové pláži“. 

Ve středu nás čekala více než 400 km dlouhá 
cesta do partnerské školy ve městě Tarbes. 
Příjemnou zastávkou na této cestě byla 
prohlídka nejzachovalejšího středověkého 
pevnostního města Evropy - Carcassonne. 
V odpoledních hodinách proběhlo setkání 

s žáky partnerské školy, kteří pro nás připravili 
aktivity v parku a občerstvení. Během 
setkání jsme prezentovali žákům a učitelům 
partnerské školy náš region a předali dárky. 
Krásný den jsme ukončili skvělou večeří 
v restauraci.

Další den nás čekala náročná cesta přes 
Pyreneje. První zastávkou čtvrtečního 
dopoledne bylo významné poutní místo 
Lurdy. Pátek si každý užil po svém, většina 
koupáním v moři, nebo jinými sportovními 
aktivitami, které kemp nabízel. Některé 
spolužáky inspirovala Provence a její malíři 
k vytvoření nádherných výkresů, které budou 
vystaveny na nástěnce a odměněny.

V sobotu ráno jsme odjeli do druhého 
největšího města Francie a zároveň hlavního 
města Provence – Marseille. Ve večerních 
hodinách jsme přes Itálii a Rakousko zamířili 
směrem k Hustopečím. Ať už jsme se domů 
těšili více nebo méně, věřím, že jsme si 
pobyt ve Francii všichni užili a dovezli jsme 
si kromě suvenýrů neopakovatelné zážitky 
a vzpomínky. Tímto bych chtěla poděkovat 
zejména vyučující paní Čeperové, která pro 
nás vše zorganizovala a zajistila.

Nikol Řačáková, 
studentka septimy, Foto: archiv školy

Setkali jsme se s žáky a učiteli partnerské školy v Tarbes
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Školní rok je v plném proudu a kromě 
učení se žáci realizují i v dalších akivitách. 
Například školní parlament připravuje první 
Halloweenský den ve škole, v rámci kterého se 
všichni studenti převlečou do strašidelných 
kostýmů. Dále již nyní započala organizace 
tematických dnů (adventního a aprílového), 
studenti chystají každoroční ples a podílejí se 
na projektu Já a moje vysoká škola.  

Práce v parlamentu nespočívá ale jen 
v pořádání různých akcí – je především 
o vzájemné spolupráci a o tom, abychom 
vytvořili příjemnou atmosféru na škole. 
Také se „vzděláváme“: navštívili jsme např. 
Parlament České republiky v Praze a poučili 
se, jak tato instituce funguje. 

V průběhu podzimního období začaly 
probíhat i exkurze. Např. třída kvarta se v říjnu 

zúčastnila výjezdu do vědecko-technického 
pavilónu Vida v Brně, kde jsme viděli mnoho 
fyzikálních pokusů, které nás velice zaujaly. 
Některé jsme si mohli i vyzkoušet, například 
zvukotěsnou místnost, simulátor vesmíru 
nebo elektromagnetický motor. 

Anna Zbořilová, Marie Zbořilová – Kvarta

Podzimní akce na gymnáziu
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Prázdniny skončily a od konce září se 
postupně rozjíždí různé kroužky a zájmové 
aktivity dětí. Podobně tomu je i s naší 40. 
přední hlídkou Royal Rangers. Během prvního 
říjnového víkendu se děti a vedoucí z naší 
hlídky stali na chvíli vojáky z Mobilní armádní 
chirurgické nemocnice MASH. Základna 
byla vytvořena z modlitebny Apoštolské 
církve. V pátek po příjezdu se děti ubytovaly 
a byly povolány před povolávací komisi, kde 
vyplnily „papíry“, aby pak prošly „lékařskou“ 
prohlídkou.  Každý, kdo splnil podmínky, 
obdržel následně svou „psí známku“.

Prvním úkolem bylo vytvořit pokřik své 
rotě, následovalo opakování znaku, motta 
a zlatého zákonu Royal Rangers. Po večeři se 
začalo s výukou základních dovedností. Na 
několika stanovištích děti plnily nejrůznější 
úkoly. Jedním z nich bylo například plížení 
ve tmě tak, aby nebyly zpozorovány 

nepřítelem. Další dovedností, kterou bylo 
třeba splnit, byla zdravověda a základy první 
pomoci. Nakonec přišla příprava na večerku. 
Odměnou pro unavené bylo promítnutí 
úvodní epizody stejnojmenného seriálu. 

Ráno po rozcvičce se odehrála nečekaná 
situace, kdy během snídaně přišli únosci 
a k překvapení všech unesli každému týmu 
jednoho člena. „Nejvyšší velitelství“ pak 
telefonicky informovalo, že unesení jsou 
na „Křižáku“. Vojáci MASHe museli se svými 
protivníky v různých soutěžích bojovat, 
aby osvobodili své kamarády. Jenže ani 
po osvobození to nebylo tak jednoduché. 
Dalším úkolem bylo uvařit si oběd venku 
na ohni. Cílem odpoledního programu 
bylo získání svačiny, která byla ukryta na 
rozhledně. Samozřejmě se to neobešlo bez 
soutěží a her, které je přivedly k vytouženému 
občerstvení. Na závěr dne si měla jednotlivá 

družstva vymyslet a připravit program 
k pobavení ostatních. Závěrečnou tečkou 
bylo vyhodnocení soutěží a jak jinak, než 
s velkou oslavou, že se nikomu nic nestalo. 

Touto víkendovou akcí byly zahájeny 
pravidelné schůzky Royal Rangers v tomto 
školním roce, ale také celoroční hra, kterou 
budeme na schůzkách rozvíjet.

Zuzana Fridrichová

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Farní sbor českobratrské církve evangelické 
v Hustopečích si připomněl 120 let od úmrtí 
svého zakladatele faráře Františka Šebesty. 
Ten byl prvním farářem evangelického sboru 
v Nikolčicích (od roku 1869), odkud založil 
sbor v Hustopečích (únor r. 1882), ale už ve 
chvíli, kdy začal svou práci zde, přemýšlel 
o založení sborů také v Břeclavi a v Hodoníně. 

Druhá polovina 19. století byla dobou, kdy 
evangelictví postupně pronikalo z venkova 
do měst. Tuto proměnu značně urychlil 
i Protestantský patent, vydaný v roce 1861, 
který  přinesl relativní zrovnoprávnění 
evangelických církví s církví římskokatolickou 
v rakouské části monarchie. Evangelíci 
mohli vstupovat do veřejných funkcí 
v zastupitelstvech i předsednictvech spolků. 
V té době se obecně vydávalo hodně lidí 
z vesnic do měst za prací, do nově vznikajících 
továren a velkopodniků. 

František Šebesta viděl ve městech 
příležitost pro šíření evangelia, zvláště 
v místech železničních uzlů jako jsou 
Hustopeče a Břeclav. Aby bylo jasno – 
tento apoštol jižní Moravy neobracel na 
evangelickou víru ateisty, ani nepřesvědčoval 
katolíky, aby změnili názor. Jeho práce 
spočívala v tom, že když se do měst 
přistěhovali evangelíci za prací, neměli 
v novém místě svůj evangelický sbor. Farář 
Šebesta se postaral, aby každý takový měl 
zázemí svého sboru a každé větší město na 
jižní Moravě aby mělo členskou základnu 
evangelické víry, středisko sborového 

života, biblického vzdělávání dětí i mládeže 
a pravidelné kázání slova Božího. 

V Břeclavi se první pobožnost (zjednodušená 
bohoslužba pro domácnost) konala již 
v listopadu r. 1882. Do Hodonína zamíří v roce 
1894. Dva roky na to náhle umírá ve věku 
52 let. Během svého nedlouhého leč velmi 
plodného života ještě navíc sepsal Dějiny 
církve křesťanské, Křesťanskou věrouku pro 
školu i dům, revidoval a doplnil moravský 
evangelický kancionál, přebásnil žalmy, aby 
se lépe zpívaly při bohoslužbách, jezdil učit 
náboženství do brněnských středních škol a 
staral se i o vysokoškolskou mládež. Sbory, 

ve kterých působil a jehož přičiněním byly 
posléze založeny, fungují dodnes. 

Právě setkání členů z těchto sborů bylo 
náplní děkovné vzpomínky na faráře 
Šebestu. Ta se konala 16. 10. 2016 ve sboru 
v Nikolčicích, kde téměř před 150 lety 
Šebesta začínal. Sbor v Nikolčicích má dnes 
77 členů, schází se pravidelně každou neděli 
k bohoslužbám a od listopadu do Velikonoc 
na biblických hodinách. Sbor v Hustopečích 
i po 134 letech svého trvání má 214 členů, 
některých Bohu žel jen matrikových, 
bohoslužby se konají každou neděli, biblické 
hodiny jsou po celý rok, kromě prázdnin, 
stejně tak výuka náboženství mladších 
i starších dětí a Zpívání pro radost. Sbor 
v Břeclavi, založen v roce 1931, má dnes 197 
členů, pravidelné bohoslužby a čilý sborový 
život. Sbor v Hodoníně byl založen v roce 
1940 a nyní má 152 členů, o jeho životě 
promluvil současný farář Pavel Šebesta – 
jmenovec našeho zakladatele. Setkání bylo 
moc pěkné, povzbudivé, zpíval nám k tomu 
pěvecký sbor z Klobouk a voněly buchty a 
zákusky nikolčických tetiček.

Pokud by úsilí pana faráře Františka Šebesty 
bylo jen lidské dílo, jistě by dávno skončilo. 
Zde se však děje něco nadčasového, něco, co 
člověk sám ani ve svých rukou nemá a nad 
čím sám Bůh drží ochrannou ruku a svým 
Duchem přiživuje. Především Jemu ať zní 
chvála a dík z jižní Moravy.

Kateřina Rybáriková, 
kazatelka sboru

Apoštol jižní Moravy
Lic Th. František Šebesta 14. 12. 1844 - 22. 7. 1896

APOŠTOLSKÁ CÍRKEVZahajovák Royal Rangers
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

I v letošním školním roce měli žáci z našich 
škol navštěvující výuku náboženství možnost 
zúčastnit se soutěže Bible a my. Soutěž 
vznikla v roce 1993, letos probíhá její 24. 
ročník, v okrese Břeclav probíhá 19. ročník 
soutěže. V loňském školním roce soutěžilo 
v našem okrese 82 soutěžících z 20 ZŠ či 
SŠ. Soutěž se snaží zprostředkovat žákům 
bohatství a literární i kulturní hodnoty Knihy 
knih, zároveň vytvářet pozitivní prostředí pro 
setkání dětí a dospělých z různých typů škol 
a různých vyznání i bez vyznání.

Soutěž je organizována tak, že se v říjnu 
konala školní kola obsahující test o asi 
dvaceti otázkách. Každá ze čtyř kategorií má 
přitom předem vyhlášený tematický okruh. 
Letos bylo vybráno téma Ježíšovo narození 
pro žáky 4. a 5. tříd, biblické knihy Soudců 
a Rút pro 6. a 7. třídy, listy Korintským pro 

kategorii 8. a 9. tříd ZŠ a knihy Job, Jeremiáš 
a Pláč pro středoškoláky.

Úspěšní řešitelé postupují do okresního 
kola, které proběhne ve středu 23. listopadu 
ve Velkých Pavlovicích a dva nejlepší z každé 
kategorie v okrese postupují do celostátního 
kola. To proběhne 24. března v Kroměříži. 
Hlavní organizátor soutěže Mgr. Petr 
Tomeček ze Strážnice říká: „Bible může stále 
povzbuzovat, vychovávat i vést k zamyšlení. 
Proto se snažíme prohloubit zájem o ni 
u těch, kdo ji znají, a objevit ji pro ty, kdo o ní 
dosud neslyšeli.“ 

Nedávno jsem četl zprávu, že knihkupectví 
Donum na Petrově oslavilo 25 let od svého 
založení. Nabízí ke koupi mnoho knih 
a dárkových předmětů. Její vedoucí řekl, 
že s obdivem sleduje, jakou stálicí po celé 
čtvrtstoletí zůstala Bible, že není dne, kdyby 

se o ni nepřihlásil aspoň jediný zájemce.
Proč je pro nás Bible tak důležitá, proč ji 

čteme při každé bohoslužbě, proč ji máme 
číst a studovat také doma? Odpověď na 
tuto otázku nám dává jeden z názvů Bible: 
Boží slovo. Bible je slovo, kterým k nám 
Bůh mluví, kterým dává odpověď na naše 
základní otázky: Jaký má lidský život smysl? 
Odkud jsme se vzali a co bude po naší smrti? 
Jak správně žít a jakými pravidly se přitom 
řídit? Odkud se vzalo ve světě utrpení a smrt? 
Jaký je Bůh a jaká je jeho vůle pro můj život? 
V Bibli se dozvídám důležité věci o Bohu 
a o svém životě. Současně je pro nás četba 
Bible setkáním s Bohem, při kterém Bůh 
promlouvá i dnes do našeho života. Nebojme 
se brát Písmo svaté do ruky a číst je, objevovat 
jeho skryté bohatství.

Jan Nekuda, děkan  

Soutěž Bible a my

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

I pro rok 2016 jsme získali projekt 
u Jihomoravského kraje na rekondiční 
a rehabilitační cvičení. Část opět probíhá ve 
fi tness centru Marka Svobody. Část v lázních 
Lednice. Ve fi tku cvičí tři skupiny v pondělí, 
ve středu a v pátek. Vždy od 7 do 8 hodin, 
kdy celý prostor máme jen pro sebe. Oproti 
minulému roku máme změnu v osobní 
trenérce - paní Žižková odešla na mateřskou 
dovolenou a vede nás paní Mária Hudec. 

V pátek 30. září jsme mezi sebe přivítali 
vzácnou návštěvu - pana Marka Šlapala, 
náměstka hejtmana Jihomoravského kraje. 
Přišel se podívat, jak projekt funguje. Po 
prohlídce fi tness centra, litoval, že si nemůže 
zacvičit, neboť povinnosti ho odvolaly do 
Znojma. Projekt a jeho realizace se mu ovšem 
líbila. A za nápad jsme byli pochváleni. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně Svazu 
tělesně postižených Hustopeče

Senioři pokračují ve cvičení ve fi tness centru

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Dne 11. 10. za deště jsme se vydali směr 
Maďarsko, do termálních lázní Györ. V lázních 
nebylo moc hostů, takže jsme si dosyta 
užívali všech trysek, které jsou nabízeny. 

Vodopád, hříbek, různé chrliče vody, trysky, 
masážní lehátka, protiproud a hlavně teplé 
vody, ve které se nádherně naše ztuhlé 
klouby rozcvičily. Moc jsme si to užili, vůbec 

nám nevadilo mrholení, i když jsme byli ve 
venkovních bazénech. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Odpočívali jsme v lázních v Maďarsku

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, 
vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:
 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz
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Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
udržuje stálé a přátelské vazby se všemi 
lektory, znalci, odborníky a pozvanými 
hosty, kteří pro členy uspořádali nějakou 
akci.  Nezapomínají na ně a zvou si je 
opakovaně. To byl ve středu 12. 10. 2016 
i případ hustopečského pastora Apoštolské 
církve v Hustopečích, pana Karla Fridricha. 
Přišel mezi nás, aby nám povyprávěl 
tentokrát o svém červnovém pracovním 
působení v Africké zemi Tanzanie. Spolu 
s dalšími třemi odvážlivci se vydal do města 
Morogoro, aby tam vlastníma rukama 
dobudovali část tamního dětského domova. 
Daná budova měla v té době funkční jen 
přízemí, zatímco dalšímu podlaží chyběl 
strop, mělo jen plechovou střechu a sloužilo 
jako prostorné odkladiště pro nepotřebné 
a odložené věci. Kuchyně chyběla úplně 
– pro děti se vařila denně kukuřičná kaše 
a fazole v kotli na otevřeném ohništi. Čtveřice 
Moravanů dokázala za deset pracovních dní 
skoro nemožné. Ve vymezených prostorách 
vybudovali dvě velké místnosti pro děti 
a několik malých pokojíků se sociálním 
zařízením pro personál dětského domova. 
Darované mramorové desky použili do nově 
vytvořené kuchyně jako pracovní plochu, 
doplnili je nerezovým dřezem, zvládli 
veškeré zednické, instalatérské, malířské 
i elektro práce. V Africe je nouze o všechno. 
Chybí kvalitní dřevo, nebyly sádrokartonové 
desky, pracovalo se s nekvalitní překližkou, 
nestejnými, drolivými tvárnicemi, elektřina 
měla pravidelné výpadky. Naši přátelé však 
dovedli skvěle improvizovat a navzdory 
velmi skromné stravě a často neuvěřitelným 
podmínkám vše zvládli.

Odměnou jim byla jen dětská vděčnost a 
poděkování paní Tiny, ředitelky dětského 
domova, původem z Německa. Pracuje tam 
také zadarmo a pod stejnou mezinárodní 
neziskovou organizací jako skupina pastora 
Fridricha.

Z promítaných záběrů bylo patrné, jak 
velký kus práce odvedla naše čtveřice v tak 
krátké době. Tanzanie i blízký Zanzibar 
jsou překrásným kusem Afriky s převážně 
muslimskými obyvateli. Proto musí být 
Evropané velmi opatrní a dodržovat tamní 
zvyklosti. „Na milost“ jsou místními bráni 
jen proto, že jsou jako turisté téměř jediným 
zdrojem jejich výdělku. Přesto se země 
rozvíjejí nebývalým tempem díky čínským 
a indickým investicím. Hodně se tam staví, 
pláže jsou plné krásných hotelů.  Zanzibaru, 
kde si naše pracovní četa dopřála kratičký 

oddych, se přezdívá právem „ostrov koření“.  
Na snímcích jsme viděli, jak roste zelený 
pepř, hřebíček, muškátový oříšek, lusky 
vanilky. Čerstvé kokosové ořechy, zelené 
pomeranče, banány a další svěží ovoce jsou 
samozřejmostí….

Skupina nadšenců z Apoštolské církve 
odvedla zdarma úctyhodný výkon tam, kde 
toho bylo třeba. Už proto, že např. křesťanské 
misijní stanice jsou v muslimských zemích 
v menšině a lidí, ochotných přiložit ruku 
k dílu je tak poskrovnu. Díky vyprávění 
pana Fridricha a promítání fotografi í 
z akce se nám dostalo zprostředkovaně 
nových zážitků. Členové Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska a přítomní hosté je 
vysoce oceňují a těší se na další spolupráci.

              Za KHVH Iva Štěpánková,
kronikářka

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Tanzanie – nejnovější přednáška u historiků
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JAK ŠVÉDOVÉ L.P.1645 BRNO MARNĚ 
DOBÝVALI aneb BYLO NEBYLO
Divadelní představení Ořechovského divadla
pátek 31. 3. 2017 v 19.30
Společenský dům Hustopeče
Vstupné:  120,- Kč
Děti studenti, důchodci 80,- Kč

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Koncert
středa 8. 3. 2017 v 18.00
Společenský dům Hustopeče
Vstupné : 180,- Kč

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Divadelní představení
Pátek 21. 4. 2017 v 19.30
Společenský dům Hustopeče
Hrají : Michaela Badinková, Dana Homolová,
 Martin Kraus, Daniel Rous
Vstupné: I. pořadí 260,- Kč, II. pořadí 220,- Kč

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče TIC (Dům U Synků),
Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909 
prostřednictvím sítí Ticketstream, SMS ticket

Kupte vstupenky jako dárek
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SPORT
DLOUHÝ TRIATLON

Od motocyklového sportu k dlouhému 
triatlonu. To je cesta Hustopečana Marka 
Svobody za posledních pět let. A nutno dodat, 
že v extrémních triatlonových závodech sbírá 
úspěchy podobně jako dříve na motorkách. 
V pondělí 17. října se vrátil z mistrovství světa 
na Havaji.

„Je to největší závod světa, co se dlouhého 
triatlonu týká. Jel jsem tam s velkým 
respektem a odhodláním závod dokončit. 
Jsem ale soutěživý typ a samozřejmě jsem 
se snažil o co nejlepší výsledek. A to si 
myslím, že se podařilo. S časem 10 hodin a 16 
minut jsem spokojený,“ hodnotí svůj výkon 
Svoboda.

Na Havaji se závodníci museli potýkat 
s teplotami okolo 30 stupňů a například při 
jízdě na kole se silným protivětrem. V těchto 
podmínkách musí uplavat téměř 4 kilometry, 
ujet na kole 180 kilometrů a na závěr 
uběhnout maraton 42 kilometrů. „Chtěl jsem 
závod jet na 10 hodin. Takové byly ambice. 
Ale prostě to nedovolovalo,“ podotýká 
Hustopečan.

Ironmanem i v osmdesáti
Na Havaji bojovala asi stovka profesionálů 

a dalších asi dva tisíce amatérských závodníků 
ve všech věkových kategoriích. Nejstaršími 
účastníky byli čtyřiaosmdesátiletý Japonec 
a šestasedmdesátiletá Američanka. Oba 
zvládli závod v časovém limitu 17 hodin.

„Triatlon je pro každého v každém věku. 
Jak sofi stikovaní trenéři říkají, do 50 let je 
člověk schopen se neustále zlepšovat. Tu 
myšlenku mám pořád v hlavě a tím žiju,“ 
usmívá se pětačtyřicetiletý sportovec, jehož 
nejméně oblíbenou disciplínou je plavání. 

Rád má kolo a běh. 
Na Ali Drive byla krize

„Hlavně tam nesmí být efekt jednu 
disciplínu si nastřelit a tou se zlikvidovat, 
například na kole, a pak už člověk nemůže 
běžet. Je potřeba to dobře odhadnout, 
znát svoje tělo a na kole jet tak, abych mohl 
maraton ještě svižně doběhnout. Všechno 
se láme právě na běhu,“ zdůrazňuje správné 
rozložení sil Svoboda. 

Ani tak se mu ale nevyhnuly krize. I když na 
dlouhý triatlon trénoval poslední dva roky. 
První byla na 160. kilometru při jízdě na kole. 
Neustále foukal silný protivítr.

„Po jízdě na kole se běží nejznámější ulicí 
na Havaji Ali Drive, která je obestavěná domy 
a zahradami. A tam zase nefouká vůbec, 
pralo tam do nás slunce. Tam byla krize 
významná. Běžel jsem od občerstvovací 
stanice k občerstvovací stanici a chladil se. To 
byly závody v chlazení. Kdo šel na výsledek 
už od začátku běhu, po hodině bylo po něm. 
Já jsem se rozběhl až od 20. kilometru, to se 
mi udělalo líp,“ vzpomíná na nejtěžší chvíle 
závodu hustopečský Ironman. 

Už nikdy více? V cíli změnil názor
Velkou oporou mu byly manželka a sestra. 

Před závodem se tak mohl v klidu soustředit 
jen na tréninky a odpočinek. Díky nim při 
závodě tím nejtěžším úsekem probíhal pod 
českými vlajkami. V cíli pak byly všechny 
těžkosti zapomenuty. 

„Proto to člověk asi dělá. V cíli to bylo 
úplně úžasné. Poslední dva kilometry už jsem 
věděl, že to dám. Běžel jsem špalírem stovek 
diváků. To je prostě krásné. Opravdu jsem si 
to užíval. Tam už jsem věděl, že se chci znovu 

vrátit. Na začátku běhu jsem si říkal, už nikdy 
více, ale potom to člověk přehodnotí a chce 
tam znovu,“ směje se Svoboda. 

Nominovat na Havaj se musel na jednom 
z kvalifi kačních závodů. Podařilo se mu to 
v červnu v rakouském Klagenfurtu. Byl to 
jeho úplně první závod v dlouhém triatlonu. 

„Teď si v první řadě ještě dva, tři týdny 
odpočinu a pak začneme trénovat ještě víc, 
než jsme trénovali doposud. Mým cílem je 
zlepšit si časy. To je pro mě motivací. Takže 
jedeme dál, jedeme líp a hlavně, aby bylo 
zdraví,“ uzavírá Hustopečan.

-jal-

Hustopeče mají svého Ironmana. Marek Svoboda zdolal Havaj

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

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

Marek Svoboda se zúčastnil extrémního 
závodu na Havaji.

fo
to

: J
an

a 
Ro

zk
ov

á
BOJOVÁ UMĚNÍ

Naprostým překvapením skončila účast 
dětí z hustopečského oddílu karate na 
zářijovém Mistrovství Evropy v Rakousku. 
Zástupci školy Goju-Ryu odsud přivezli hned 
pět medailí a titul Mistra Evropy.

Disciplína, soustředění a poslušnost 
– to jsou tři hlavní pilíře tréninků karate 
v Hustopečích. Na čtyřicet dětí ve třech 
kategoriích zde pod vedením Bronislava 
Puzrleho trénuje již několik let a získaly 
několik ocenění. Až letos se ale místní 
schovanci dostali mezi evropskou elitu.

„Největší úspěch se nám podařil teď v září, 

kdy se v Rakousku konalo mistrovství Evropy 
v karate Goju-Ryu. Z pěti nominací jsme 
tam získali pět medailí. V Kata družstvech 
si stříbro vybojovali David Sůkal a Honza 
Šubrt. V Kumite družstev bral zlatou medaili 
Vojta Šubrt. A v Individual Kata máme mistra 
Evropy, stal se jím Vojtěch Sůkal,“ vypočítal 
úspěchy trenér Bronislav Puzrla. 

Vojtěch Sůkal se karate věnuje asi pět 
let a letošního úspěchu si cení. „Zlato na 
mistrovství Evropy, to je zatím opravdu 
největší úspěch. V individuální soutěži jsem 
byl první a ještě navíc třetí v Kata týmech,“ 
pochvaloval si nadějný sportovec.

Trenéři ani svěřenci ale neusínají na 
vavřínech a chystají se na další soutěže.

„Před pár týdny jsme se vrátili z Národního 
poháru v České Lípě, na kterém se nám 
podařilo nominovat na Mistrovství České 
republiky, které se bude konat v prosinci 
v Praze,“ informoval Puzrla.  

I když se tréninky nesou v poměrně 
přísném duchu, děti si je užívají a těší se na 
ně. „Chodím na tréninky v pondělí, ve středu 
a v pátek. Někdy do Brna nebo do Hodonína 
a taky sem do Hustopečí,“ vyjmenoval Vojta 
Sůkal. 

Veronika Nováková, -jal-

Hustopeče mají mistra Evropy v karate v individual Kata
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Třinecký stadion je tradičním místem konání 
Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. 
Letos ale přivítal závodníky zimním počasím. 
Teplota během dvoudenních závodů jen 
málokdy byla vyšší než 10°C. Přesto skupina 
šesti závodníků z Hustopečí odjížděla v neděli 
odpoledne domů spokojená.

Denisa Stehlíková vybojovala bronzovou 
medaili v sedmiboji starších žákyň a k tomu 
jsme ještě získali další čtyři umístění do 
desátého místa.

Letos hustopečští atleti dosud získali tři 
medaile na moravských šampionátech. 
Dvě bronzové získala mladší žákyně Adéla 
Stehlíková ve výšce v hale i venku a stejnou 
medaili Radmila Vrbová ve víceboji žen v hale.
Čtvrtou medaili, opět bronzovou, pak do 

sbírky přidala starší žákyně Denisa Stehlíková 
v Třinci. V sedmi disciplínách se jí podařilo 
poskládat dohromady 2 836 bodů. Bodově 
nejlépe se jí vedlo ve výšce a v běhu na 150 
m a celkem si vytvořila čtyři osobní rekordy. 
Denisa ziskem bronzové medaile korunovala 
velmi úspěšnou sezónu našich atletů.

V Třinci ale i ostatní naši závodníci patřili 

mezi nejlepší ve svých kategoriích. Přehled 
výsledků: Leona Zemčíková (4. místo, 
sedmiboj st. žákyně), Kristina Špačková (5. 
místo, pětiboj ml. žákyně), Martina Galburová 

(6. místo, pětiboj ml. žákyně), Vojtěch 
Prokeš (7. místo, pětiboj ml. žáků) Romana 
Maděřičová (11. místo, pětiboj ml. žákyně).

-had-

První ze tří šampionátů Moravy a Slezska, na 
kterém se představili na podzim hustopečští 
atleti, nám přinesl vytoužený medailový 
úspěch. Ve skoku vysokém mladších žákyň 
vybojovala bronz Adéla Stehlíková. Navíc 
jsme zaznamenali několik umístění v první 
desítce. 

Adéla Stehlíková má letos velmi dobrou 
sezónu. Ve skoku vysokém vybojovala titul 
okresní i krajské přebornice venku i v hale, 
bronzová byla na halovém mistrovství Moravy 
a na Evropském poháru skončila na výborném 
9. místě. Nyní sezónu završila ziskem cenné 
bronzové medaile na venkovním Mistrovství 
Moravy a Slezska. Aby tuto medaili získala, 
musela vylepšit o dva centimetry svůj osobní 
rekord na 146 cm. 

Ve stejném závodě si výborně vedla 
i Romana Maděřičová, která vyrovnala své 
maximum 140 cm a skončila na 5. místě. 
Stejná příčka patří i štafetě na 4x60m 
(Hercogová, Maděřičová, Galburová, 
Špačková), děvčata zaběhla čas 33,73 s. a jen 
několik desetin je dělilo od medaile. 

Do první desítky se dvakrát vešel i Vojtěch 
Prokeš. Ve výšce si utvořil nový osobní rekord 
150 cm a skončil na 6. místě a v běhu na 800 
m byl celkově devátý.  

„Štafeta děvčat pro nás byla prioritou 
tohoto šampionátu. U některých jsme tomu 
obětovali i individuální úspěchy,“ prozradil 
trenér žactva Zbyněk Háder. „Složili jsme 
novou sestavu a pilovali předávky s cílem 
umístit se v nejlepší osmičce. Děvčata zaběhla 
opravdu skvěle. Vyhrála svůj rozběh a celkově 
to bylo ještě o něco lepší, než jsme doufali,“ 
spokojeně konstatoval Háder.

Šampionátu se zúčastnilo celkem sedm 
hustopečských závodníků a všichni nakonec 
zaznamenali alespoň jedno individuální 
umístění do první dvacítky. Kromě výše 
jmenovaných to byla Kristina Špačková 
(800m, 60m, dálka), Agáta Šamalíková (koule), 
Magda Hercogová (60 m), Martina Galburová 
(60 m př. a 300 m) a Adéla Stehlíková (míček).

Další ze šampionátu Moravy a Slezska, na 
kterém se představí naši závodníci, bude 
závod družstev (mladší žákyně) ve Znojmě 

a o týden později se naši závodníci představí 
i na šampionátu ve vícebojích (mladší žactvo 
a starší žákyně).

-had-

Adéla Stehlíková vybojovala bronz na Mistrovství Moravy a Slezska

ATLETIKA
Denisa Stehlíková je třetí vícebojařkou na Moravě
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BADMINTONHustopeče hostily celorepublikový turnaj
Hustopečská sportovní hala patřila 

o víkendu 8. a 9. října mladým badmintonistům 
a badmintonistkám. Tělovýchovná jednota 
Agrotec zorganizovala dvoudenní turnaj 
kategorie U17.

„Již poněkolikáté se nám podařilo do 
Hustopečí dostat turnaj republikové úrovně, 
tentokrát kategorie U17. Jsou tady jak 
chlapci, tak dívky od 13 do 16 let a mnozí patří 

k republikové špičce,“ uvedl hlavní rozhodčí, 
předseda komise mládeže Jihomoravského 
badmintonového svazu Karel Reichman. 

V turnaji bojovala i domácí naděje 
Barbora Korábová, která letos ještě spadá 
pod kategorii U15 a v U17 bude až příští 
sezónu. Vzhledem k vysokému počtu hráčů 
mohla startovat pouze v dívčí čtyřhře. Se 
svou spoluhráčkou Adélou Chadimovou 

z Brna byly v prvním kole rovnocennými 
soupeřkami. Své protihráčky potrápily 
a těsně prohrály 17:21 a 19:21.

Nejlepší výsledky zaznamenali Matěj 
Ehm ze Sokolu Pardubice Polabiny a Nela 
Němcová z TJ Orlová-Lutyně – oba získali dvě 
zlaté medaile.                                                           -jal-
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Letošní rok je pro mladší žákyně 
hustopečské atletiky opravdu úspěšný. 
Získaly několik medailí v okresním i krajském 
přeboru jednotlivců, úspěšně si vedou i na 
různých závodech po celé republice, na 
začátku září se několikrát umístily v elitní 
dvacítce na Evropském poháru. Nyní si 
připsaly další úspěch. V rámci okresního 
výběru vybojovaly postup na Mistrovství 
Moravy a Slezska družstev. 

Děvčata zaznamenala na Mistrovství jižní 
Moravy několik pozoruhodných výkonů. „Asi 

nejcennější byla výška žákyň, kde Vendula 
Zemčíková, věkem ještě přípravka, zdolala 
laťku ve výšce 143 cm. Vylepšila tím své i české 
maximum letošní sezóny o tři centimetry. 
Potěšila i štafeta na 4x60 m, kde si děvčata 
zaběhla své letošní maximum 33,68 s. To je 
výkon, který může aspirovat na umístění v 
osmičce nejlepších na Moravě,“ spokojeně 
konstatuje trenér žactva Zbyněk Háder, který 
chválí i další závodníky. 

„Všichni naši závodníci bodovali, to 
znamená, že se umístili do desátého místa. 

A to jak děvčata, tak i chlapci. Cenné 
jsou zejména výkony Špačkové, Prokeše, 
Galburové, Maděřičové, Šamalíkové, 
Hercogové, Rajchla, Vrbové nebo Jelínkové,“ 
vypočítává úspěšné závodníky Háder. 

Po sečtení všech bodů nakonec děvčata 
skončila druhá za Brnem a postoupila 
na Mistrovství Moravy a Slezska. Chlapci 
doplatili na to, že jich není tolik jako děvčat, 
a skočili celkově šestí.

-had-

Mladší žákyně postoupily na Mistrovství Moravy a Slezska družstev

FUTSAL
Hustopečští futsalisté začali sezónu rozpačitě

Podobně, jako skončila sezóna minulá, 
začala i ta nová…zranění, staré tresty 
a omluvenky kvůli fotbalu si vybírají svou 
daň, a tak se sestava skládá jen velmi těžce.

Těsně před startem sezóny jsme zajížděli 
do Střelic, kde trénuje brněnský Arsenal, 
abychom otestovali nejen připravenost 
týmu, ale i nové přibližovadlo, v podobě 
devítimístného „ mikrobusu. 

Arsenal prošel změnami v sestavě a lodivod 
Martin Ptáčník opět pracuje se sestavou velmi 
šikovných futsalistů. Zápas byl poměrně 
vyrovnaný, Arsenal těžil z lepšího pohybu 
a zkušeností některých stabilních opor, 
mírně ale hořel v obraně, kde se postupem 
času začala tvořit okénka i pro naše výpady. 
Konečný výsledek 5:4 pro domácí se jeví 
zasloužený a my si domů vezli zase nějakou 
tu zkušenost navíc.

Horší už to bylo s prvním zápasem sezóny, 
který jsme odehráli v Blansku, na palubovce 

jednoho z favoritů soutěže. Na zápas jsme 
odjížděli jen v šesti lidech! Tresty přenášející 
se ještě z jarní části soutěže, viróza a zranění 
některých členů týmu, a samozřejmě 
fotbalové zápasy. To je výčet jen některých 
příčin tak zoufalého počtu hráčů. 

Zápas se odehrával dle očekávání, po 
oboustranně rozpačitém začátku se soupeř 
„ujal slova“ a začal diktovat tempo hry. 
Zdenek Beran zastoupil Martina Vlacha 
v brance víc než obstojně, a jenom díky 
němu neskončil zápas úplným debaklem. 
Do našich šancí se dostával převážně dobře 
hrající Lukáš Černý, ale většina z nich skončila 
buď těsně mimo, nebo v rukavicích brankáře 
domácích. Konečný výsledek 5:2 pro domácí 
bohužel vůbec nevypovídá o tom, že soupeř 
opravdu hratelný byl a tak nezbývá, než jej 
hodit za hlavu a doufat v lepší zítřky. Snad už 
v plné sestavě.

B tým prozatím v neklidných vodách

Hráči B týmu před sezónou odmítli nabídku 
postupu do vyšší soutěže, a tak i letos kopou 
II. brněnskou třídu. Výsledky z prvních kol 
ukázaly, že se nejspíš jednalo o správné 
rozhodnutí. Schází se stabilně, hrají zkušený 
kombinační futsal a můžou se spolehnout 
jak na výborně chytajícího Zdenka Berana 
v brance, tak na tvrdou střelu Pavla Nečase, 
který se opět pohybuje na čele tabulky střelců 
soutěže. Po horším vstupu do sezóny udělali 
v posledních dvou kolech důležitý krok, kdy 
v obou zápasech porazili týmy z nižších pozic 
v tabulce a mírně tak odskočili sestupovým 
vodám.

Do konce podzimní části zbývá odehrát 
ještě pět zápasů a většina z nich nebude 
vůbec jednoduchá. Držíme palce!

Ondřej Kušnier, trenér A týmu

JEZDECTVÍ
Z Valkýry v sobotu vyrazilo 40 jezdců na vyjížďku do Nikolčic

V sobotu 8.10. se na ranči konal druhý ročník 
Vyjížďky s Valkýrou. Přípravy vyvrcholily 
den předem za účasti všech členů, dětí, 
mechanizace i zvířat. V sobotu ráno nám 
slunečné nebe přálo a začali se sjíždět hosté. 
Účast byla velmi slušná a z naší jízdárny 
vyrazilo přes 40 jezdců na trasu Nikolčice 
a zpět. 

V Nikolčicích jsme se stavili na malé 
občerstvení v restauraci. Po návratu na ranč 
bylo pro jezdce a jejich čtyřnohé miláčky 
nachystáno další překvapení v podobě 
disciplíny se zvláštním názvem – Skok mezi 
kozy. Mnozí nevěděli, co si pod tím mají 
představit, někteří si i něco představovali, 

ale realita byla nakonec docela jiná. Jednalo 
se o skok přes překážku v kozím výběhu 
s možností utrhnout si dárkové předměty, 
které byly zavěšeny na ráhně nad ní. Myslím 
si, že podle výskání a frekvence nájezdů 
na překážku si to všichni náramně užívali. 
Bohužel došlo v zápalu boje i k pádům, ale 
ty nezanechaly na jezdcích ani koních žádné 
vážnější následky.

Po skončení vyjížďky si všichni oddychli 
v hospůdce u piva a občerstvení, které pro 
ně bylo nachystáno v rámci startovného. 
Doufáme, že jim na tuto akci zbude pěkná 
vzpomínka, možná i v podobě kokardy, jak 
jinak než v limetkově zelené barvě. Věříme, 

že nám příští rok zachovají svoji přízeň, opět 
dorazí v hojném počtu a užijí si stejně jako 
letos.

Irena Prudká, ranč Valkýra
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LISTOPADOVÁ OTVÍRACÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU
Sportovní zařízení města Hustopeče zahájilo 8. října sobotní plavání od 14.00 do 19.00. 

Poslední vstup do bazénu je 60 minut před koncem provozní doby.
• čtvrtek 17.11.2016 otevřeno: 14.00 - 19.00, sauna 16.00 - 22.00 
• sobota 5.11.2016 krytý bazén obsazen. Pro veřejnost přístupný pouze malý bazén.
• neděle 6.11.2016 budou ve velkém krytém bazénu (15.00 - 18.00) pro veřejnost 2 dráhy. 

Typ na vánoční dárek a možnost výhry
Nabízíme možnost zakoupení vánočního 

dárkového poukazu pro vstupy do krytého 
bazénu, posilovny a sauny. Při zakoupení 
tohoto poukazu a vyplnění anketního 
lístku se můžete zúčastnit slosování 
o zajímavé ceny. Akce trvá do 11.12.2016.
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STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté Agrotecu jsou ve druhé lize zatím čtvrtí

Mistrovské soutěže stolních tenistů se 
rozběhly rychlým tempem a družstva mají 
za sebou již odehraná čtyři kola. „A“ družstvo 
Agrotecu Hustopeče vstoupilo do nového 
ročníku druhé ligy jako jeden z favoritů a 
v úvodních kolech tuto svoji pozici potvrdilo. 
Zcela bez problémů zvítězilo ve Zlíně 10:6, 
když se o body postarali Janoušek (3), Hoferik 
a Mesaroš (2), Růžička (1) a obě čtyřhry, ve 
druhém kole hustopečští zvítězili v Přerově 
10:2, když bodovali Růžička (3), Hoferik 
a Mesaroš (2), Janoušek (1) a obě čtyřhry. 

Pak však přijel do Hustopečí notně posílený 
celek Nového Jičína, kam před sezonou 
přestoupili dva hráči, kteří ještě nedávno hráli 
extraligu, a když se k tomu přidaly zdravotní 
problémy domácích v sestavě, kdy má 
nejlepší hráč Agrotecu Petr Hoferik problémy 
s ramenem, Pavel Hort podstoupil operaci 
očí, a k tomu se v průběhu utkání přidala 
zablokovaná záda Přemka Janouška, který 
svoje poslední dva zápasy musel skrečovat, 
byla prohra 10:4 naprosto logická. 

Za domácí bodovali Janoušek (2), Dvořáček 
a Mesaroš (1) a Růžička tentokrát vyšel 
naprázdno. Zatím poslední utkání jsme 
odehráli doma se silným celkem Jeseníku. 
Byl to čtyřhodinový boj o každý míček. 
Výsledkem byla remíza 9:9. Body Hustopečí 
Hoferik (3), Dvořáček a Mesaroš (2), Růžička 
(1) a jedna čtyřhra. Celkově to v tabulce 

znamená, že po odehraných čtyřech kolech 
nám patří 4. příčka. Je to začátek soutěže 
a hlavně se potřebujeme dát zdravotně do 
pořádku. Nicméně cíle nepřehodnocujeme, 
tím hlavním je postup do play-off , kam 
postupují první dvě družstva po skončené 
dlouhodobé části.

Jan Matlach, předseda oddílu

2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 4 4 0 0 0 40:18 12
2. TT Moravský Krumlov 4 3 0 1 0 38:23 10
3. SKST Baník Havířov C 4 3 0 1 0 30:24 10
4. TJ Agrotec Hustopeče 4 2 1 1 0 33:27 9
5. TTC Frýdlant 4 2 0 2 0 31:29 8
6. TJ Ostrava KST C 4 2 0 2 0 32:30 8
7. KST Blansko 4 2 0 2 0 31:31 8
8. TTC Moravská Slavia Brno B 4 2 0 2 0 28:31 8
9. EXITERIA KST Jeseník 4 1 1 2 0 29:35 7
10. KST Zlín 4 1 0 3 0 25:35 6
11. ASK Tatra Kopřivnice 4 1 0 3 0 26:33 6
12. SK Přerov 4 0 0 4 0 13:40 4

HOKEJBAL
Ronhill krajská soutěž 2016/2017

Hustopečským hokejbalistům začala nová 
sezóna. Zatím mají odehraná tři utkání, kdy 
dvě prohráli a podařilo se jim připsat jedno 
vítězství. A to s celkem HBK Bulldogs Brno 
B. Přesto se hustopečský tým zatím drží na 
chvostu tabulky. –jal- 

HBC Slza Třebíč – TJ Agrotec Hustopeče 4:1 
(2:0,1:0,1:1)
Branky: Hampejs (Pešák)

HBK Bulldogs Brno B – TJ Agrotec Hustopeče 
3:6 (0:2,0:0,3:4)
Branky: Kozák (Hampejs), Vít Hlavatý (Kozák, 
Hampejs), Hubička, Zimolka (O. Blažek, 
Klimeš), Kozák (R. Blažek), Vít Hlavatý 
(Hampejs)

TJ Agrotec Hustopeče – HBK Kyjov 1:4 
(0:1,0:1,1:2)
Branky: Hampejs (O. Blažek)

1. HBK Kyjov 7 6 0 0 1 32:12 (20) 18
2. HBC Hodonín 5 4 0 0 1 51:17 (34) 12
3. SK Jihlava B 4 3 1 0 0 19:6 (13) 11
4. J.V.S.K. SLZA Přibyslavice 8 2 1 2 3 27:34 (-7) 10
5. HSK Staré Brno 3 2 0 0 1 14:4 (10) 6
6. HBC Flyers Jihlava 4 2 0 0 2 16:10 (6) 6
7. HBK Bulldogs Brno B 6 2 0 0 4 17:44 (-27) 6
8. HBC Jundrov 5 1 1 0 3 13:19 (-6) 5
9. HBC Titáni Tišnov 5 1 0 1 3 12:24 (-12) 4
10. HBC Slza Třebíč 6 1 0 0 5 12:40 (-28) 3
11. TJ Agrotec Hustopeče 3 1 0 0 2 8:11 (-3) 3

CYKLISTIKA
Hustopečský kameňák byl letos nezávodní a asi i poslední

V neděli 25. září se konala cyklovyjížďka 
Hustopečský kameňák, letos nezávodní a asi 
úplně poslední. Ivana Matějíčková ji podle 

svých slov zorganizovala už spíše jen z piety. 
Osud závodu nevypadá vůbec dobře. 

Ze stovek závodníků na dvanáct. Poslední 
zářijovou neděli startoval z autokempu 
Formanka poosmé Hustopečský kameňák. 
Nejspíš naposledy. Z vyhledávaného závodu 
přísně rozděleného do několika kategorií 
se letos stala přátelská nesoutěžní vyjížďka, 
která se nesla v komorním duchu.

„Akci jsme moc nemedializovali. Chtěli jsme 
jen zkusit, kolik příznivců přijde a objede 
si starou trať Kameňáku. Chtěli bychom 
si potom sednout a říct si o dalším osudu 
závodu, který asi nevypadá dobře,“ shrnula 
organizátorka závodu Ivana Matějíčková. 

Dvanáctka věrných příznivců projela 

dvacetikilometrovou trasu okolo rybníků přes 
Kamenný vrch nad Kurdějov a po cyklostezce 
nad Nikolčicemi zpátky k rybníkům. Do 
pedálů šlápla i čtveřice dětí.

„Hodně se těším na kopce dolů, protože 
já teda moc nemám ráda kopce nahoru. Ale 
dolů mi to jde hodně dobře,“ pochlubila se 
se zcela vážnou tváří účastnice závodu Zuzka 
Matějíčková. 

„S Markem Svobodou jsme se tak 
rozhodli a zveřejnili jsme to, že Kameňák, 
potažmo Vánoční desítku, už nebudeme 
dělat z organizačních, osobních a časových 
důvodů,“ uzavřela Matějíčková.

-jal-Závodu se letos zúčastnilo pouze dvanáct 
věrných příznivců.
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Mgr. Petr KNAP
advokát 

V důsledku změny místa provozování advokátní 
činnosti byla k datu 1. 9. 2016 ukončena praxe 

na adrese Janáčkova 1, Hustopeče a od
 1. 1. 2017 bude advokátní činnost provozována 
na adrese Bratislavská 27, Hustopeče, I. patro. 

Nadále je praxe a poskytování služeb 
provozováno na adrese

 Lednice, 21. dubna 58, tel. 602 718 784
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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: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav

Dobrý den všem v Hustopečích. Po delší 
době jsme konečně zahájili výstavbu nových 
bytů, kterou jsme od začátku letošního roku 
avizovali.

V minulosti jsem nabádal všechny 
potencionální zájemce o bezplatnou 
registraci v naší databázi, za účelem 
rychlejšího obdržení informací o výstavbě, 
a tím získání určitého náskoku při startu 
prodeje. Jak se ukázalo, byla to dobrá 
strategie. Všichni registrovaní obdrželi 
informace předem a pokud stále ještě hledali 
bydlení, mají nyní již byty rezervované.

Situace na trhu ukázala velkou poptávku 
po nových kvalitních bytech za dobrou cenu 
a většina z těch bytů, které momentálně 
stavíme, je prodaná nebo závazně 
rezervovaná. Pro lepší přehled uvádím 
přehled s vyznačenými rezervacemi.

Pokud hledáte nové bydlení v moderních 
bytech, kde si sami můžete řídit provozní 
náklady, pak je naše nabídka určena právě 
Vám. 

Nabídka bytů:
Bytový dům G8 - Bytový dům G9

1.NP- 3+kk s možností terasy rezervováno
1.NP- 3+kk s možností terasy rezervováno
1.NP- 1+kk s možností terasy rezervováno
1.NP- 2+kk s možností terasy rezervováno
2.NP- 3+kk s balkonem rezervováno
 2.NP- 4+kk s balkonem rezervováno
2.NP- 1+1 s balkonem rezervováno
2.NP- 4+kk se dvěma balkony volný
2.NP- 2+kk s balkonem rezervováno
3.NP- 4+kk s balkonem rezervováno
3.NP- 3+kk s balkonem rezervováno
3.NP- 4+kk se dvěma balkony volný
3.NP- 1+1 s balkonem rezervováno
4.NP- 4+kk s balkonem Volný
3.NP- 2+kk s balkonem rezervováno
4.NP- 4+kk se dvěma balkony Volný
4.NP- 3+kk s balkonem rezervováno
4.NP- 1+1 s balkonem rezervováno
4.NP- 2+kk s balkonem rezervováno

Kompletní ceny, půdorysy a další informace 
naleznete na našem webu: www.solidreal.cz

Jakékoliv další dotazy rád zodpovím
Petr Cicvárek

tel.: 739 444 139
e-mail: petr.cicvarek@solidreal.cz.

Po předchozí domluvě jsem pro Vás 
k dispozici v provozní kanceláři v Hustopečích, 
Bratislavská 18- Tržnice Pavlína.

 Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

MASÁŽE v Hustopečích
Breussova a relaxační

Kája - konzultantka
-bylinkářství, zdravá výživa, detoxikace
- přírodní produkty a kosmetika
- alternativa pro lepší kondici
- homeopatie dip

sopikovak@seznam.cz
tel.: 731 185 581
IČ: 883 12 267

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, 
vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:
 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz
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Vzpomínky

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Dne 31. října uplynulo 15 let,
co nás navždy opustil 

pan JIŘÍ ČECHLOVSKÝ z Hustopečí

Za celou rodinu s láskou a úctou vzpomíná 
manželka s maminkou, syn Jiří s rodinou, 

dcera Hana s rodinou.

08.10.2016 Marek Hrubeš, Brno
 Veronika Novotná, Brno

08.10.2016 David Rohrer, Hustopeče
 Nikola Novotná, Hustopeče

15.10.2016 Petr Rozínek, Hustopeče
 Dagmar Siglová, Hustopeče

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

Sňatky

Jak těžké je hledat slova,
která by vyjádřila smutek náš,

vzpomínky vracejí se znova
a bolest v srdci nezahojí čas.

Dne 6. listopadu 2016 vzpomeneme 
2. smutné výročí, co nás navždy opustil

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

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

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
 za ruce, které nám tolik pomáhaly.

 Děkujeme za to, že jsi byl,
 za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 13. listopadu uplyne 
první smutné výročí úmrtí 

pana JOSEFA STROUHALA z Hustopečí

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije – neumírá. 

Dne 14. listopadu 2016 vzpomeneme 
47. smutné výročí, co nás navždy opustil

náš tatínek a dědeček
pan INOCENC HAMERNÍK z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Přišlo ráno a s ním nový den, 
začal však zprávou, jak nejkrutější sen. 

Ten sen stále trvá každý den, 
nemůžeme zapomenout, nezapomenem. 

Dne 9. listopadu vzpomeneme šesté výročí 
úmrtí našeho tatínka,dědečka, 

pana STANISLAVA KILIÁNA z Hustopečí

Vzpomínají syn a dcery s rodinami. 

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

Dne 5. listopadu to bude 6 let, co nás opustil 
Ing. OLDŘICH NEVRKLA z Hustopečí

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami. 

Ti, které jsme tolik milovali,
 neumírají, jen usínají,

 aby se mohli každé ráno znovu probudit v 
našich vzpomínkách.

Dne 1. listopadu 2016 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana MILOSLAVA DOHNÁLKA z Hustopečích

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli 
rádi, děkuje manželka, syn Miloslav s rodinou 

a dcera Dagmar s rodinou. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci září 2016
02.09.1934 Eduard Boleslav
03.09.1930 Milan Springinsfeld
03.09.1935 Ludmila Fejerová
05.09.1931 Miroslav Jančařík
06.09.1936 Eva Chaloupková
11.09.1934 Jiřina Wetterová

13.09.1931 Josef Komárek
13.09.1934 Stanislav Tomeš
17.09.1931 Libuše Omelková
17.09.1932 Karel Kosch
17.09.1933 Božena Francová
19.09.1928 Marie Gajdová
19.09.1929 Marta Franková

20.09.1932 Václav Sadílek
21.09.1936 Ludmila Třeštíková
23.09.1931 Milada Vedrová
23.09.1933 Jan Netopil
27.09.1936 Ladislava Štodrová
29.09.1924 Eliška Klobásová

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 18. 10. 2016
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