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Vážení spoluobčané,
končí léto, doba prázdnin a dovolených, kdy jsme 
si "dobíjeli baterky", různě dlouho odpočívali, 
relaxovali, setkávali se s přáteli i příbuznými, 
intenzivně žili svými zálibami, na které ve všedním 
pracovním tempu nezbývá tolik času. Česko 
zažívá boom cykloturistiky a znovuobjevování 
krás naší vlasti. Jižní Morava patří právem mezi 
nejnavštěvovanější a nejžádanější lokality. A tak 
i v našem městě pobývaly stovky turistů. Věřím, že se 
jim u nás líbilo stejně jako vám na vaší dovolené. 

Jaké bylo hustopečské léto? Tradičně probíhaly 
otevřené sklepy, které rok od roku navštěvuje více 
a více milovníků vína. Rovněž divadelní festival Pod 
širým nebem a letní kino hlásily velmi slušný počet 
diváků. Na hody se nakonec umoudřilo počasí 
a kromě krátké přeháňky v neděli odpoledne počasí 
krojovaným přálo. Nejen jim, všem, kdo se přišli pobavit, zatancovat si, či zazpívat.  Kdo navštívil 
výstavní prostory domu U Synků a zhlédl výstavu našeho rodáka Jana Obšila, jistě nelitoval. 

Krojovaní z Hustopečské chasy se o prázdninách předvedli ofi ciálně (kromě hodů) třikrát při 
různých kulturních událostech. Bylo to druhé setkání přátel jižní Moravy ve Starovicích v půlce 
prázdnin, týden po hodech vystoupili ve slovenském městečku Habovka při dožínkách a poslední 
prázdninový víkend předvedli pásmo Zarážení hory v rámci nominační výstavy Národní soutěže vín 
velkopavlovické vinařské podoblasti. Všem účinkujícím a organizátorům velké poděkování. Poděkovat 
se sluší také taneční skupině Lady Stars, jejíž členové reprezentovali Hustopeče na mistrovství světa 
v mažoretkovém sportu v hlavním městě Praze.

V době prázdnin probíhají větší či menší úpravy v předškolních a školních zařízeních. Letos se 
uskutečnily velké rekonstrukce v obou mateřských školách, fasáda a montáž venkovních žaluzií na ZŠ 
Nádražní. Na posledně jmenované škole došlo ke zdržení až do začátku školního roku kvůli zakázkové 
výrobě žaluzií. Ještě sklepní okénka, přední vrata a bude hotovo. :)

Co proběhlo na radnici a co plánujeme? V rámci schválených dotačních titulů začaly práce na 
rozšíření sběrného dvora, chystá se realizace bezbariérové trasy od obchodního domu směrem 
k fi nančnímu úřadu a rekonstrukce ulice Nerudova. Kvůli termínu podání žádosti na výstavbu 
odstavných parkovišť se sešlo na svém jednání městské zastupitelstvo. Zároveň jsme probrali další 
úkoly a plány, které budeme schvalovat a projednávat na zářijovém zastupitelstvu. Na hřišti ZŠ 
Komenského se o prázdninách dělaly přípravné práce nutné pro montáž nafukovací sportovní haly. 
Svoji podobu mění také hřbitov. Postupně budou žulovými kostkami vydlážděny všechny cesty mezi 
hroby včetně urnového háje, ke kterému plánujeme do budoucna také přístup zezadu. Dokončeny byly 
práce nedaleko ul. Herbenova farma, které poslouží k bezpečnosti tamních obyvatel.

Vážení spoluobčané.
podzim s sebou přináší naši největší kulturní akci, Burčákové slavnosti. Za tři dny je navštíví tisíce 
návštěvníků. Věřím, že i vy, hustopečští občané, si najdete čas a přijdete se pobavit. Týden nato se 
otevřou volební místnosti a vy můžete využít svého práva jít volit - tentokrát krajské zastupitele, ze 
kterých vzejde na další volební období rovněž jihomoravský hejtman.

Hana Potměšilová, starostka
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Z MĚSTA

Kontejnery na objemný odpad už nebudou 
lidem k dispozici

Velkoobjemové kontejnery na objemný 
odpad už se v hustopečských ulicích 
nebudou objevovat. Radní rozhodli o jejich 
odstranění. „Lidé totiž do kontejnerů hází i to, 
co tam nepatří. Například větve stromů, suť, 
elektroodpad nebo běžný komunální odpad. 
Tyto věci by měli zavést na sběrný dvůr nebo 
je hodit do nádob na tříděný odpad, které se 
nachází v těsné blízkosti,“ vysvětlila starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. Takto 
zaplněné kontejnery museli následně na 
sběrném dvoře zaměstnanci městských 
služeb ručně třídit.

Kontejner o objemu 8 m3 byl střídavě po 
týdnu umísťován na čtyři obvyklá místa – 
do ulic U Větrolamu, Šafaříkova, Herbenova 
a Na Sídlišti – s cílem umožnit lidem snadněji 
se zbavit objemných odpadů, jako jsou 
například koberce, matrace nebo nábytek. 
Kontejnery měly ulehčit zejména starším 
lidem, kteří nemají možnost dojet na sběrný 
dvůr. 

Od 1. srpna 2016 jsou však kvůli 
neukázněnosti tamním obyvatelům 
k dispozici pouze klasická sběrná místa 
a sběrný dvůr v otvírací době pondělí a pátek 
od 14.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 
12.00 hodin a sobota od 9.30 do 18.00 hodin.

Poliklinika je ofi ciální název 
zdravotnického zařízení

Radní vybírali ofi ciální název hustopečské 
poliklinice. Nemocnici převzal v červenci 
2015 Jihomoravský kraj. Budova polikliniky 
však zůstala městu. „Dříve byl název spojený 
s nemocnicí, po rozdělení zařízení nebyl 
jednotný, nyní jsme jej ustálili jednoduše na 
Poliklinice,“ vysvětlila starostka města Hana 
Potměšilová. 

Jsou známi vítězové výběrových řízení
Na podzim je v Hustopečích v plánu několik 

investičních akcí. Radní na své schůzi vybírali 
jejich zhotovitele. 

Už je tak jasné, která společnost bude 
budovat bezbariérový chodník směrem 
k fi nančnímu úřadu, chodníky a komunikaci 
v ulici Nerudova, kdo bude zřizovat nápojná 
místa a kabelové rozvody na Dukelském 
náměstí i kdo bude zpracovatelem projektové 
dokumentace na rekonstrukci kina. 

Město koupí dva Obšilovy obrazy
Radní se rozhodli koupit dva obrazy 

hustopečského rodáka Jana Obšila 
s tematikou jižní Moravy celkem za 35 tisíc 
korun. Díla město koupí od soukromých 
vlastníků.

Kvůli chodníkům a vodovodu se navýší 
rozpočet na pohřebnictví

Navýší se rozpočet na pohřebnictví. 
V minulých měsících totiž radní rozhodli 
o vydláždění stezky k hrobu rodičů Tomáše 
Garrigua Masaryka, nakonec se z vlastních 
starších žulových kostek vyskládaly i další 
cesty mezi hroby spojující páteřní chodníky 
na levé straně hřbitova z pohledu od vstupní 
brány. Vypotřebovaly se již všechny použité 
dlažební kostky, a pokud se má v budování 
cest mezi hroby pokračovat, je potřeba další 
dokoupit.

„Měli jsme na výběr buď s dlážděním cest 
na hřbitově skončit, nebo upustit od plánů na 
zbudování vodovodu v urnovém háji, nebo 
navýšit rozpočet na pohřebnictví. Rozhodli 
jsme se pro poslední možnost. Dokoupíme 
120 tun žulových kostek a vydláždíme 
i pravou stranu hřbitova, budou tak hotové 
všechny cesty v katolické části,“ informovala 
starostka. 

Hřbitov čekají i další úpravy spojené 
s vybudováním obvodové stěny 
a dopracováním projektu, který má řešit 
komplexně celý areál včetně jeho rozšíření.

K zemi půjdou stromy v havarijním stavu
Rada města schválila pokácení 23 kusů 

suchých stromů v krizovém stavu. K zemi 
půjdou smrky, modříny, habr, břízy a jilmy 
hlavně v lokalitě Křížový vrch a v parku 
v ulici Sv. Čecha, ale také v Brněnské ulici, 
u autobusového nádraží nebo na hřbitově. 

Tvůrci územní studie budou hledat další 
příjezdovou cestu

Pro město Hustopeče se nyní dokončuje 
územní studie S2, která se zabývá lokalitou za 
Křížovým kopcem. V této zóně jsou soukromé 
pozemky a je určena na výstavbu rodinných 
domů venkovského typu. 

„Studii už jsme měli schvalovat. Objevila se 
ale připomínka, že by se do budoucna mělo 
najít ještě jiné dopravní řešení. Územní plán 
počítá s jedinou příjezdovou cestou, a to po 
ulici Kpt. Jaroše. Do budoucna by však už 
nemusela stačit, a tak máme na studii další 
požadavek k hledání variantního řešení,“ 
vysvětlila starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová. 

Územní studie by mohla být hotová do 
konce září. Tento dokument je následně 
zařazen mezi územně plánovací podklady, 
doplňuje a zpřesňuje územní plán.

Rušení nočního klidu bude stanoveno 
v nové vyhlášce

Z novely zákona o přestupcích, účinné od 
října 2016, vyplývá, že stanovení kratší nebo 
žádné doby nočního klidu (doba od 22. do 
6. hodiny) má být vázáno pouze na předem 
daná konkrétní data a události. 

„V obecně závazné vyhlášce již není možno 
stanovit dobu nočního klidu, ani nebude rada 
města oprávněna povolovat na konkrétní 
případy výjimky, jako tomu je dosud. Nová 
vyhláška o nočním klidu musí podle zákona 
zahrnovat soupis všech akcí, které tuhle 
výjimku dostanou,“ vysvětlila Potměšilová.

Pracovní verze aktualizované obecně 
závazné vyhlášky bude přeposlána 
k připomínkování zastupitelům, aby mohla 
být na zářijovém zasedání schválena.

Radní řeší, co s areálem v Celném
Radní otevřeli otázku, co s rekreačním 

areálem města v Celném v Orlických horách. 
„Máme statistiku, která ukazuje, že v roce 
2014 byla ubytovna s chatkami využita jen 
43 dnů, v roce následujícím 62 dnů a za rok 
2016 je to zatím jen 38 dnů. Musíme vymyslet, 
co dál. Najít nějaké využití, zvážit případné 
investice nebo i prodej,“ řekla starostka. 

Novým vedoucím odboru životního 
prostředí je Vilém Vyhnálek

Radní jmenovali nového vedoucího 
odboru životního prostředí. Stal se jím Vilém 
Vyhnálek. Nastoupil 1. září 2016. 

Bude se tvořit projekt na rekonstrukci 
stadionu

Radní na své schůzi schválili zhotovitele 
projektové dokumentace na rekonstrukci 
městského stadionu. 

Na učilišti se plánuje unikátní malířské 
centrum 

V areálu Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Hustopeče 
může vzniknout malířské centrum. Radní 
odsouhlasili jeho projektovou dokumentaci. 

„V republice to bude ojedinělá záležitost 
podporovaná cechem malířů a lakýrníků. 
Osobně jí fandím a celému projektu přeji, 
aby nastřádal co nejvíce bodů potřebných ke 
schválení investice,“ zmínila Potměšilová.

Bývalá vrátnice u nemocnice se bude 
opravovat

V hustopečské nemocnici se bude 
rekonstruovat budova bývalé vrátnice, 
ve které dříve bývala pohotovost nebo 
gynekologie. „Tuto opravu jsme krajskému 
zařízení odsouhlasili. V roce 2017 by se 
do budovy měly nastěhovat některé 
ambulance,“ informovala starostka. 

Radní jednali o areálu v Celném i o rozpočtu na pohřebnictví 
Rada města jednala v úterý 28. června, 19. července a 9. srpna. Čím se zabývala?
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Ve středu 27. července 2016 odborná komise 
složená z certifi kovaných degustátorů, 
z radních města a zástupce vinařské komise 
vybrala jedno bílé a jedno červené víno 
z celkem 18 přihlášených vzorků do pátého 
ročníku soutěže o Hustopečské městské víno.

Všechny přihlášené vzorky musely splňovat 
platné podmínky stanov soutěže, aby co 
nejlépe vykreslovaly typickou chuť vína 
z Hustopečí. Hustopečským městským 
vínem se totiž po celý následující rok město 
prezentuje.

Vítězným bílým vínem pro rok 2016 se 
stal Ryzlink vlašský 2015 z vinařství Znovín 
Znojmo, mezi červenými víny zvítězila 
Frankovka 2015 od vinaře Marka Sedláčka. 

Slavnostní vyhlášení výsledků bude 

součástí pátečního programu Burčákových 
slavností. Ve dnech slavností bude nové 
městské víno poprvé k ochutnání ve Stálé 
vinařské expozici.  V expozici a v Turistickém 
informačním centru si pak vína budete moci 
po celý rok zakoupit.

Do té doby je tam zájemcům k dispozici 
městské víno roku 2015/2016. Ryzlink rýnský 
a Frankovka z hustopečského vinařství 
Altenberk vini Lubomíra Ivičiče. Koupit si 
k němu můžete i stylové hustopečské 
skleničky nebo otvíráky.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem 
přihlášeným vinařům.

Veronika Zoubková, 
Stálá vinařská expozice města Hustopeče

VE ZKRATCE

V souvislosti s narůstajícím počtem případů 
virové hepatitidy typu A ve městě Brně a jeho 
okolí bychom vám rádi poskytli informace 
o faktickém stavu. Nákaza se šíří kontaktem 
osoby k osobě – při nedodržení základních 
zásad hygieny rukou, a to i v domácnostech. 
Aktivity letního období mohu přispět 
k dalšímu šíření nákazy (cestování, tábory, 
festivaly, apod.). V uplynulém období 
přibývalo průměrně 10 případů týdně. Od 

začátku roku 2016 ke dni 12.8.2016 bylo 
v Jihomoravském kraji hlášeno celkem již 151 
potvrzených případů (oproti předchozím 
rokům je to počet desetinásobný). Nejvíce 
nakažených je ve věkové skupině 25 – 44 let, 
avšak nákaza postihuje také osoby ostatních 
věkových kategorií. Nejvíce případů je 
v městě Brně a jeho okolí.  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, www.khsbrno.cz

Základní hygienou proti žloutence

Projekt na modernizaci tratě schválen
Radní schválili také projektovou 

dokumentaci k modernizaci železniční tratě 
Hustopeče – Šakvice. „Rekonstrukce by se 
měla dělat v roce 2018 a v roce 2019 už by 
mělo být hotovo,“ uvedla starostka.

Nová kamna, motor a dveře. Investice ve 
SPOZAMu

Radní odsouhlasili investice v areálu 
Sportovního zařízení města Hustopeče. 

Pořizovat se bude na příklad nový motor pro 
kogenerační jednotku, dvoje moderní kamna 
do prohříváren kvůli plavání dětí nebo nové 
dveře do sauny.

Z fi nančního odboru je ekonomický
Finanční odbor Městského úřadu Hustopeče 

a Finanční úřad Hustopeče si lidé často 
pletou. Proto radní rozhodli o přejmenování 
fi nančního odboru na Ekonomický odbor 
Městského úřadu Hustopeče.                             -jal-

Městské víno 2016 od Znovínu a Sedláčka

Podzim už se hlásí o slovo. Mandloně 
v hustopečských sadech dozrávají. 
Využijte krásné dny babího léta a vypravte 
se na výlet třeba k rozhledně. A odnést si 
můžete suvenýr - pravou hustopečskou 
mandli. Jen prosíme o ohleduplnost, 
netrhejte mandle ze stromů, povoleno je 
pouze sbírání ze země.                                     

-jal-

Mandloně dozrávají

fo
to

: B
ar

bo
ra

 K
os

in
ov

á

V Turistickém informačním centru 
jsou nově k dostání omalovánky 
s motivy města. Děti se mohou vydat 
s dvojicí turistů po nejvýznamnějších 
místech Hustopečí. Vybarvit si mohou 
hustopečský kostel, radnici, dům U Synků 
nebo rozhlednu v mandloňových sadech. 
Autorkou omalovánek je hustopečská 
výtvarnice Marie Grůzová. K dostání jsou 
za 20,- Kč. Koupit si k nim můžete třeba 
i dřevěné pastelky v praktickém tubusu.

                                         -jal-

Vykreslete si Hustopeče
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Neznámí vandalové záměrně poškodili 
dvě vzrostlé lípy. Jedna roste ve 
Vrchlického ulici, druhá na Větrné. Stromy 
jsou navrtané a oba rychle usychají.

„Tento trestný čin jsme nahlásili na 
policii,” uvedl vedoucí Městských služeb 
Hustopeče Ivan Chrastina.                           -jal-

Někdo navrtal dvě lípy
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Všichni řidiči v Hustopečích by měli 
zpozornět. Čeká na ně několik novinek.

„Na sloupu před bránou městského 
hřbitova se objevilo záznamové zařízení, 
které upozorňuje řidiče na překročení 
rychlosti 50 km/h,“ zmínil první ze změn 
radní pro dopravu Richard Homola. 

Jedním z důvodů pro nainstalování 
orientačního měřiče právě ke hřbitovu je 
zvýšený pohyb hlavně starších obyvatel. 
„Dále tudy vede trasa do fabriky, pěšky tudy 
projde spoustu lidí. A ne všichni řidiči jezdí 
tak, jak by měli. Rovinka tady k větší rychlosti 
vyloženě svádí. Jedná se o zařízení, které 
nám shromažďuje data o tom, jak rychle se 
tu jezdí. My je potom můžeme vyhodnocovat 
a na jejich základě třeba podniknout nějaká 
další opatření,“ vysvětlil radní. 

V Hustopečích se nachází ještě dvě taková 
zařízení – u základní školy Komenského 
a u hasičské stanice. Podle radního pro 
dopravu si je obyvatelé města žádají. 

K dopravnímu hřišti vede přechod
Hlavně pro zvýšení bezpečnosti dětí se 

úpravy dotkly i dopravního hřiště v Lipové 
ulici. 

„Vznikl tam přechod pro chodce, který je 
doplněný zábranou. Jedná se o dopravní 
hřiště, kde děti jezdí na odrážedlech, 
koloběžkách, kolech, a nezřídka se stává, 
že vjedou do silnice. Zábrana u vstupu na 
hřiště dětem neumožní kontakt s vozovkou. 
U vstupu na hřiště byl také nastříkán nový 
přechod,“ uvedl Homola. 

Pracovníci městských služeb zase na 

dopravním hřišti v červenci dláždili chodník 
k toaletám. Ulehčit by měl hlavně tělesně 
postiženým.

„Předtím tam byl chodník z kameniva, po 
něm se s vozíkem k toaletám pro tělesně 
postižené nedalo vůbec dojet. Teď tam 
vznikl klasický chodník,“ informoval vedoucí 
Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina. 

Z Dvořákovy je jednosměrka
Největší změna čeká na řidiče v ulici 

Dvořákova. „Ulice Dvořákova se stala na přání 
obyvatel jednosměrnou. Jedná se o zkušební 
provoz v délce trvání jednoho roku, který 
ukáže, jestli se změna osvědčila nebo ne. 
Pravidlo začalo platit s odhalením značky, 
které si určitě řidiči všimli, a bylo to první 
týden v srpnu,“ přiblížil Homola. 

Ulice Dvořákova je nyní průjezdná pouze 
ve směru od Lipovky na Tábory. Nikoliv už 
naopak. 

„Ulice je úzká a nesplňuje předpisy 
a předpoklady k tomu, aby v ní mohla stát 
a ještě oboustranně tranzitovat vozidla. Lidé 
se také často setkávali s tím, že u jejich domů 
parkovali studenti a jiní návštěvníci učiliště, 
což už ulice nebyla schopna zvládnout,“ 
podotkl radní. 

Žluté čáry znamenají zákaz zastavení
Se zavedením jednosměrky souvisí i další 

novinka. Žluté čáry na silnici v křižovatce 
u učiliště, znamenající zákaz zastavení.

„Žluté dopravní značení už tady kdysi 
bývalo, teď se pouze znovu vyznačilo. 
Jedná se o křižovatku, kde v minulosti stála 
spousta vozidel, a vznikaly tak nepřehledné 
a nebezpečné situace. Žluté čáry se proto 
obnovily,“ uzavřel Homola.                               -jal-

Jednosměrka, měřič, žluté čáry – novinky v dopravě

Zábrana u dopravního hřiště dětem neumožní vjet do silnice.
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Hustopečské děkanství vede od začátku 
srpna Jan Nekuda. Ofi ciálně mu děkanát 
zahrnující dvacet čtyři římskokatolických 
farností svěřil první srpnovou neděli při 
slavnostní bohoslužbě pomocný brněnský 
biskup Pavel Konzbul.

Jan Nekuda vystudoval Teologickou 
fakultu v Olomouci a na kněze byl vysvěcený 
v devadesátém osmém roce. První službu 
nastoupil coby kaplan v Brně v Králově 
Poli, následovaly farnosti v Tvarožné 
a Blažovicích. Předchozích osm let působil 
jako farář v Náměšti nad Oslavou. A právě 
ze zalesněné Vysočiny směřovaly v prvním 
srpnovém týdnu jeho kroky na jih Moravy do 
Hustopečí. A nové je pro Jana Nekudu nejen 
místo, ale částečně i náplň práce.

„Nový je pro mě úkol děkana. Mám být 
spojkou mezi kněžími v děkanství a biskupem, 
budu tuhle spolupráci koordinovat. To pro 
mě bude nové,“ svěřil se hustopečský děkan. 

Nyní většinu jeho času vyplňuje přebírání 
hustopečské farnosti a celého děkanátu. 

„Nejprve se budu seznamovat s tím, jak 
farnost žije, jaké jsou tady místní zvyky, jak 
jsou tady lidé zapojení. Nějakým způsobem 
bych potom chtěl pokračovat v budování 
farnosti,“ popsal své první dny Nekuda. 

Blízko má nový hustopečský děkan ke 
sportu a přírodě. „Když jsem byl mladší, 
hodně jsem sportoval. Hrával jsem fotbal za 
naši vesnici, za žáky, za dorost a potom jako 
bohoslovec a kněží jsem hrával zápasy kněží 
z Čech proti kněžím z Moravy. Rád jsem také 
chodil do přírody, v oblibě jsem měl hlavně 
horskou turistiku, ale teď už mám špatné 
koleno a nemůžu si takové výkony dovolit,“ 
usmíval se děkan. 

Děkanát převzal Jan Nekuda po Pavlu 
Kafkovi. Ten po sedmi letech v Hustopečích 
nyní působí v Brně.

Jana Hrádková

Opratě hustopečského děkanátu převzal Jan Nekuda
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Jan Nekuda ofi ciálně převzal farnost na 
slavnostní bohoslužbě v neděli 7. srpna.
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Za necelé tři týdny vybudovat dva byty pro 
pracovnice dětského domova se podařilo 
výpravě hustopečského pastora Karla 
Fridricha. Skupina dobrovolníků letos už 
potřetí vyrazila pomáhat do Afriky. Vloni byla 
v Zambii, v roce 2014 v masajské stepi. 

„V tomto roce jsme 14. června odjeli 
do Tanzanie, kde jsme až do 1. července 
pracovali převážně ve městě Morogoro 
na výstavbě dvou ubytovacích bloků pro 
pracovníky dětského domova. Bydlení 
je tam nesmírně důležité, protože každý 
pracovník nebo dobrovolník, který tam 
přijde, absolutně ztratí soukromí. Je pořád 
s dětmi a nemá vůbec žádný čas sám pro 
sebe,“ vysvětlil pastor hustopečského sboru 
Apoštolské církve Karel Fridrich. 

Byty budovali v domě starém už několik 
desítek let. Přesto bylo první patro 
nedokončené, chyběly například stropy, 
a nacházelo se v něm skladiště. 

„Primární úkol byl vytvořit stropy. S tím 
souviselo opravit cisternu na vodu, která 
se v Tanzanii nachází většinou na půdách. 
Zjistili jsme taky, že je v dost zoufalém stavu 
elektřina. Dělali jsme i rozvody vody, bourali 
jsme příčky, stavěli nové. Nakonec jsme 
ještě budovali kuchyňskou linku,“ vypočítal 
Fridrich.

V týmu dobrovolníků byl kromě pastora 
hustopečského sboru Apoštolské církve ještě 
pravidelný účastník výprav Jan Gavlík a dva 
nováčci Marián Lokaj a Josef Bráblík. 

„Byl to fajn tým. Důležité je, aby byl každý 
v týmu samostatný. Aby každý věděl, co má 
dělat a nemusel se pořád ptát. Malíř maloval, 
já jsem dělal hlavně elektřinu a rozvody vody, 
stavební inženýr Honza omítal zdi. Práci jsme 

si rozdělili a jen proto jsme jí mohli za pár dnů 
zvládnout takový kus,“ podotkl pastor. 

Práci jim letos aspoň ulehčovalo příjemné 
zázemí. Bydleli v přízemí domu, který 
opravovali. Jídlo dostávali přímo z dětského 
domova. 

„S dětmi jsme byli v pravidelném kontaktu. 
Strašně rády pomáhaly. Vyklízely skladiště, 
ti velcí i malovali. Spolupráce s nimi byla 
výborná. Děti zrovna měly prázdniny, byly na 
táboře a čtyři dny kempovaly. V kempu jsme 
je i navštívili,“ zavzpomínal Fridrich. 

Kromě města Morogoro působili 
dobrovolníci první dva dny po příletu v Dar 
es Salaamu. Tam zvládli opravu střechy 
nad kontejnery, které místní využívají jako 

skladiště nebo dílny. Na závěr mise se jim pak 
podařilo dostat na Zanzibar, kde putovali po 
stezce koření. 

„Máme spoustu zážitku, ale hlavně jsme byli 
rádi, že jsme mohli být přímo s těmi dětmi. 
Kolikrát zůstaly úplně samy a příběhy, co 
prožívají, nejsou vůbec pěkné,“ zmínil pastor. 

I letošní, v pořadí již třetí africký výjezd, 
dobrovolníky utvrdil v tom, že by chtěli přes 
humanitární organizaci Nehemia pomáhat 
nadále. 

„Říká se, že jednou Afrika, navždy Afrika. 
Člověku přiroste k srdci, a pokud o nás bude 
zájem, rádi pojedeme i příští rok,“ uzavřel 
Fridrich. 

-jal-

Hřiště u základní školy Komenského začala 
o prázdninách odborná fi rma připravovat 
pro montáž nafukovací sportovní haly. Po 
okrajích hřiště se do země musely zapustit 
kovové sloupy, které nafukovací halu 

ponesou. 
„Současně bylo také nutné přivést ke hřišti 

elektřinu a plyn. Hala totiž bude vytápěná. 
Dále bylo nutné provést odvodnění terénu,“ 
uvedl ředitel školy Miroslav Patloka. 

Nyní se ještě čeká na montáž strojovny
 a pak už na samotnou nafukovací halu. 

Nové kryté sportoviště by mělo být hotové 
už na podzim tohoto roku a bude stát 
3 miliony 100 tisíc korun.                                    -jal- 

Hřiště u Komendy se připravuje na nafukovací halu

V listopadu loňského roku došlo ke změně 
zákona, která od ledna roku letošního 
přinesla mnohé novinky pro zájemce 
o řidičský průkaz skupiny A. 

Chcete si udělat řidičák na motorku?  Musíte 
se připravit na určité změny. Například už 
nelze počítat s tím, že po celou dobu výcviku 
a při zkoušce bude za vámi na motocyklu 
sedět instruktor nebo komisař. 

„Zkoušku na motocykl dělá žadatel 
o řidičské oprávnění skupiny A sám. Na 
motocyklech jezdí sami žáci označeni refl exní 
vestou s písmenem L a za nimi jede auto nebo 
motocykl autoškoly. Chtěl bych požádat 
účastníky silničního provozu, obzvlášť řidiče, 
aby se mezi tato dvě vozidla nevtěsnávali,“ 
zdůraznil zkušební komisař Městského úřadu 

Hustopeče Petr Pacela. 
Závěrečná zkouška z praktické jízdy je také 

nově rozdělena na dvě části. Před tím, než 
může žadatel o řidičské oprávnění přistoupit 
k jízdě ve městě v ostrém provozu, musí 
splnit jízdu zručnosti. Hustopečští zkušební 
komisaři si k ní pronajímají letiště v Popicích. 

„Jsou stanoveny určité úkoly, které musí 
žadatel splnit, než vůbec může přistoupit 
k jízdě ve městě. Je to například vyhýbací 
manévr v rychlosti 50 km/h, slalom v rychlosti 
40 km/h, slalom pomalou chůzí, intenzivní 
brzdění nebo osmička,“ vyjmenoval komisař. 

Začínajícím motorkářům se tak může zdát 
autoškola těžší, podle Petra Pacely jsou 
však změny v zákoně změnami k lepšímu. 
„Osobně jsem přesvědčen, že v tuhle chvíli už 

žadatel cítí určitou zodpovědnost, protože je 
na motocyklu sám. Už je to jen na něm, stejně 
jako celou dobu po autoškole,“ zmínil Pacela. 
Řidičský průkaz na motocykl mohou 

získat zájemci už od 15 let a to na motocykl 
do rychlosti 45 kilometrů v hodině a do 
50 kubických cm, od 16 let je pak možné 
udělat si řidičák na stroj do 125 kubických 
cm, od 18 let mohou zájemci řídit motocykl 
do 35 kilowatt výkonu a od 24 let je skupina 
neomezená. 

Cena za výuku a výcvik žadatelů může být 
individuální. Záleží na schopnosti ovládaní 
motocyklu a na počtu výcvikových jízd nad 
zákonné minimum. 

-jal-

Motorkáři se musí připravit na změny při závěrečných zkouškách

Jednou Afrika, navždy Afrika. Fridrich se vrátil z dobročinné mise
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 V dětském domově v Morogoro budoval tým Karla Fridricha dva byty pro zaměstnance.
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Dětskou letní párty s animátory 
v kostýmech oslavilo v úterý 12. července 
hustopečské koupaliště dvacáté narozeniny. 
Počasí na letní oslavu vyšlo na jedničku. To 
12. července 1996 při zahájení provozu bylo 
o poznání chladněji. Na začátky zavzpomínal 
tehdejší starosta Rudolf Poslušný a tehdejší 
místostarostka Jarmila Milotová. V bazénech 
jsou i nyní denně. Chodí na ranní plavání. 
V létě na koupaliště, v zimě do krytého 
bazénu. Jarmila Milotová byla letos dokonce 
úplně první návštěvnicí koupaliště. 

„Lidé z Hustopečí tady neměli nic. V létě 
je tady horko a tak jsme si říkali, že by se 
koupaliště mělo obnovit. Dostala jsem se do 
Žamberka, kde měli perfektní, úplně moderní 
koupaliště. Strašně se mi líbilo. Jeli jsme 
tam na zkušenou. Poradili nám například, 
abychom nespojovali bazény. Jsme rádi, že 
se nakonec tato akce podařila uskutečnit,“ 
vzpomíná Jarmila Milotová.

„Takovým prvním impulsem bylo, když jsme 
jmenovali vedoucím krytého bazénu Aloise 
Lejsky a ten si nám jednou stěžoval, že tam 
není skoro žádná práce, že jsou období, kdy 
nechodí moc lidí a tak. Říkali jsme mu, ať se 
nebojí, že mu práci přidáme, že vybudujeme 
letní koupaliště. Byl to víceméně takový vtip. 
Nakonec nás však ta myšlenka zaujala,“ vrací 
se do první poloviny 90. let Rudolf Poslušný. 

Postaveno za méně než rok, kapacita 
nestačila

Zastupitelé záměr postavit koupaliště 
schválili v květnu 1995, vyhlásilo se výběrové 
řízení, podařilo se získat takzvaný komunální 
úvěr ve výši 15 milionů korun, 10 milionů 
přidalo město a v říjnu se začalo stavět. Za 
méně než rok bylo hotovo. 12. července 1996 
se otvíralo.

„Počasí bylo zcela jiné. Když se v květnu 
dláždily bazény, bylo strašné vedro. Dělníci 
ani nemohli pracovat, dělali v noci, svítili si 
refl ektory. Ale když se otvíralo, bylo 16 stupňů. 
Já jsem na uvítanou rozdávala šály okolo 
krku,“ usmívá se tehdejší místostarostka. 

„Dnes na to vzpomínáme někdy s úsměvem, 
někdy s hořkostí. Finančních problémů bylo 
hodně,“ doplňuje Poslušný. 

„Skluzavku a tobogán jsme museli 
probojovat. Kvůli tomu zůstalo trochu 
pozadu vybavení šatny,“ zmiňuje Milotová. 

Koupaliště se vyprojektovalo na kapacitu 
dvou tisíc lidí, první rok se jich však běžně 
u bazénů pohybovalo o tisícovku více. 

„V té době to bylo jedno z nejmodernějších 
koupališť. Měli jsme hrůzu z toho, kolik se 
sem valilo lidí,“ říká Poslušný. „Byla fronta na 
toalety, na sprchy. Bylo to neúnosné. Lidé sem 
jezdili z celého okolí, z Brna, z Vyškova. Pak 
k nám začali postupně jezdit také starostové 
a stavět koupaliště i jinde. Velký příliv se tak 
částečně odlehčil,“ dodává Milotová. 

Technologie u bazénů čeká na modernizaci
„Adoptoval jsem osmnáctiletého, dneska 

už je to dvacetiletý potomek. Tím potomkem 
myslím celý areál sportovního zařízení. O to je 
to složitější. Mladý proutek se ohýbá lépe, se 
starým proutkem už je to horší. Přede mnou 
je manažerská výzva. Vypracovat projekt na 

celou obnovu areálu, jak krytého bazénu, 
tak letního koupaliště. Dvacet roků se vpisuje 
a zarývá do celé podoby areálu. Musíme 
investovat hlavně do moderních technologií, 
protože ročně spotřebujeme vody za milion 
korun,“ shrnuje nynější situaci ředitel 
Sportovního zařízení města Aleš Proschek. 

Koupaliště má ve městě více než stoletou 
tradici

Koupaliště v Hustopečích má bohatou 
tradici. Ve městě v různých podobách 
funguje už od začátku 20. století. Ve 30. 
letech se Hustopeče mohly chlubit plovárnou 
s bazénem dlouhým 105 metrů. Na zimu se 
nevypouštěl a děti si tak z něj dělaly kluziště. 
V roce 1963 se však po dvou silných bouřkách 
zanesl bahnem. 

Pár let koupaliště vůbec nefungovalo. 
Tehdejší vedení města se pak rozhodlo 
postavit nový padesátimetrový bazén, ten 
však v 80. letech nechali údržbáři zamrznout 
a koupaliště bylo znovu mimo provoz. A to až 
do roku 1996.

-jal-

Koupaliště se stihlo postavit za 9 měsíců. Letos slavilo dvacetiny
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Plovárna z 30. let. 

Velkou letní párty s Mimoni, s Mickey 
Mousem a dalšími postavičkami 
z animovaných fi lmů ukončilo hustopečské 
koupaliště poslední srpnový čtvrtek letošní 
sezónu. I když počasí bylo typicky letní, 
animátoři měli pro děti připravený i umělý 
sníh a koulovačku s ledním mužem. 

„Chtěli jsme touto akcí poděkovat lidem 
za jejich návštěvu a dětem popřát mnoho 
úspěchů ve škole,“ uvedl ředitel Sportovního 
zařízení města Hustopeče Aleš Proschek. 

Letošní sezónu hodnotí jako průměrnou.
„S minulým rokem se to ani nedá srovnávat. 

Rok 2015 byl extrém. Letos je oproti němu 
samozřejmě diametrálně nižší návštěvnost, 

asi o 50 procent. Mám desetileté záznamy 
a podle nich se letos pohybujeme v číslech 
podobných roku 2014 nebo 2011. Prostě to 
tak je. Jeden rok se daří, další rok je propad,“ 
informoval Proschek.

Celkem se letos vykoupalo ve venkovních 
bazénech za tři měsíce provozu asi 23 tisíc 
lidí. 

Od září už bude fungovat krytý bazén. „Pro 
návštěvníky jsme v něm přes léto udělali 
menší kosmetické úpravy, stejně tak v sauně 
a v malém bazénu,“ uzavřel ředitel. 

-jal-

Návštěvnost koupaliště byla oproti loňsku poloviční
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Mimoni dětem zpříjemnili konec prázdnin. →
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Z REDAKČNÍ POŠTY

PROJEKTY MĚSTA

Ministerstvo životního prostředí v úterý 
28.6.2016 uveřejnilo seznam sedmi 
následně schválených projektů přihlášených 
v 5. výzvě zaměřených na vybudování či 
zlepšení zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů, na odstranění starých ekologických 
zátěží a protipovodňová opatření.

Projekt „Rozšíření sběrného dvora ve městě 
Hustopeče“, který byl přezkoumáván a vracen 
do hodnocení, byl v tomto seznamu uveden, 
a proto nás velmi těší, že projekt připravovaný 
od loňského roku bude realizován.

Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu 
činí 5.048.991,20,- Kč, příspěvek Unie ve 
výši 85 % dosáhne částky 4.291.642,52,- Kč 
a spoluúčast města je vyčíslena na 
757.348,68,- Kč.

Realizace záměru umožní rozšíření kapacity 
a funkční plochy sběrného dvora v rámci 
stávajícího areálu městských služeb, kde je 
sběrný dvůr umístěn. Celkově se předpokládá 
navýšení kapacity oproti schválenému 
provoznímu řádu o 383 t. Téměř 80 
procent vzniklých odpadů bude předáváno 

k materiálovému využití či recyklaci. V rámci 
sběrného dvora bude umožněno občanům 
města odkládat odpady hlavně ze skupiny 
dle Katalogu odpadů č. 20 a 15, dále bude 
umožněn sběr stavebních sutí, pneumatik 
atd., součástí projektu je i pořízení mobilní 
buňky pro pracovníky sběrného dvoru 
a nákup nakladače a kontejnerů o objemu 
10m3. 

Ing. Eva Bohutínská, projektový manažer

Bude se rozšiřovat sběrný dvůr

Městu se již potřetí podařilo uspět se žádostí 
o příspěvek na akci zaměřenou ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace z programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury. V letošním roce tak 
můžeme navázat na projekt bezbariérového 
chodníku z roku 2013 na ul. Brněnská, 
Bratislavská a projekt zajišťující bezbariérový 
přístup k místnímu hřbitovu realizovaný 

v roce 2015. 
Cílem „Bezbariérové trasy 2016“ budované 

v Hustopečích v roce 2016 je úprava 
a zpřístupnění trasy vedoucí podél Nádražní 
ulice. Projekt bude realizovat nejen 
komunikaci pro pěší, ale i osvětlený přechod 
a parkovací místa u křižovatky ulic Nádražní 
a Kapitána Jaroše.  Provedena zde budou 
podélná i kolmá parkovací stání. Celkové 
uznatelné náklady na tuto akci dosahují 

výše 1.876 tis. Kč. Státní fond dopravní 
infrastruktury dle rozhodnutí o poskytnutí 
fi nančních prostředků schválil příspěvek ve 
výši max. 85 % (1.594 tis. Kč). Spoluúčast 
města musí být v minimální výši 15 % 
uznatelných výdajů (281 tis. Kč) a 100 % výši 
neuznatelných výdajů.

Předpokládaná realizace projektu je 
v období září až listopad tohoto roku.

Ing. Eva Bohutínská, projektový manažer

Podařilo se získat dotaci na bezbariérové komunikace

Město Hustopeče obstálo v konkurenci 19 
předkladatelů záměru bezbariérové trasy 
a dostalo se mezi 11 úspěšných, jejichž záměr 
byl Úřadem vlády schválen a doporučen 
k fi nanční podpoře. V rámci 1. kola výzvy 
k předkládání záměru bezbariérových tras, 
vyhlášeného Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu Mobility pro 
všechny, jsme předkládali dvě navrhované 
etapy: rekonstrukci chodníku na trase 
„Svatopluka Čecha – Tábory - Žižkova 
-  Hybešova“ dle parametrů bezbariérovosti 
a následně odstranění bariér na Základní 
škole Komenského. Druhá jmenovaná 

akce úzce souvisí s nadcházející školskou 
inkluzí. Samotné schválení záměru bylo 
důležitým krokem k tomu, abychom mohli 
následně podat na příslušné rezorty žádost 
o poskytnutí dotace.  

Pavla Novotná, 
projektová manažerka města Hustopeče

Úřad vlády schválil městu Hustopeče záměr bezbariérových tras 

Dodatečný dárek k mým 70. narozeninám 
mi dala má vnučka Kateřina Patková, 
která získala na Mistrovství světa juniorů 

v rybolovné technice „castingu“ tři medaile. 
Mistrovství se konalo v severočeské Bílině 
v termínu 21. - 24. července. Když mi vnučka 
sdělila, že se zúčastní MS v reprezentačním 
družstvu České republiky a MS se koná 
v naší republice, tak jsem se rozhodla, 
že aspoň jeden den chci být u toho. Do 
Bíliny jsem vyrazila ráno v sobotu s dcerou 
a zároveň tetou závodnice. To jsem již věděla, 
že Katka získala v pátek bronzovou medaili 
v disciplíně muška skish a netušila jsem, jaké 
představení si pro mě připraví ve zbývajících 
dvou disciplínách muška dálka a zátěž dálka.

Do Bíliny jsme dorazili ráno krátce po 
deváté hodině, kdy právě začínala disciplína 
muška dálka. Katka se po základním kole 
dostala do rozhozu o medaile, kde výkonem 
47,228 m získala první místo. Následovala 
disciplína dálka zátěž jednoruč, kde bojovala 
do posledního hodu o první místo, ale 
v poslední sérii jí přehodila polská závodnice. 
Katka posledním hodem netrefi la výseč, 

a tak se musela spokojit s krásným druhým 
místem.

Při slavnostním vyhlášení vítězů, které 
následovalo po skončení obou plánovaných 
disciplín, jsem zažila nepopsatelný 
a nezapomenutelný pocit hrdosti. Viděla jsem 
stát vnučku na nejvyšším stupínku. Slyšela 
jsem, jak hrají naší národní hymnu a  zpívá 
ji celé naše reprezentační družstvo. Lepší 
dárek jsem k životnímu jubileu nemohla 
dostat. Na závěr MS juniorů v rybolovné 
technice proběhlo slavnostní vyhlášení 
a ukončení šampionátu v kulturním domě 
v Bílině. Všichni účastníci byli na závěrečném 
ceremoniálu ve společenském oblečení, 
přesto nebylo možné přehlédnout Českou 
reprezentaci, protože tak stmelená a úžasná 
parta lidí se dnes již vidí málo. A závěrečný 
účet? Česká reprezentace získala 10 zlatých 
medailí z celkově 14 udělovaných.

Čtenář reportér Růžena Otáhalová, 
Hustopeče

Emoce jako dárek. Vnučka přivezla s MS v rybolovu tři medaile
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Reakce vedení města na článek paní Jany 
Bílkové

Vážená paní,
po přečtení Vašeho článku jsem byla 

velmi smutná z Vašeho pohledu na jednu 
z mála věcí, kterou se naše společnost snaží 
ulehčit již tak složitý život handicapovaným 
spoluobčanům. Vždyť možnost zaparkovat 
co nejblíže ke vchodům obytných domů, 
nákupních center, či jiných veřejných budov, 
je jedna z mála věcí, která alespoň trošičku 
napomáhá tomu, aby se handicapovaní 
občané mohli, byť s nesnázemi, alespoň 
částečně zapojit do běžného života. 
K dokreslení celé situace mohu uvést, že 
v Hustopečích a nejbližším okolí žije dle 
dostupných informací nejméně 540 členů 
Svazu tělesně postižených, kteří vyhrazená 
parkoviště potřebují ke svému životu 
a kterým tato parkoviště značně ulehčují 
jejich mobilitu. 

K samotnému článku mi dovolte uvést 
několik faktů formou odpovědí na otázky:

1. Proč byly pokuty oprávněné? Tím, 
že řidič nerespektuje dopravní značení 
a zaparkuje na vyhrazeném parkovišti 
určeném pro vozidlo osoby vlastnící 
příslušný parkovací průkaz O7, porušuje  
ustanovení § 67 odst. 8 zák.č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích, 
kdy na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo 
označené parkovacím průkazem pro osoby 
se zdravotním postižením, je vozidlům bez 
tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 
Porušením této povinnosti řidič vozidla 

naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku 
dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 11. 
zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Za spáchání shora uvedeného 
přestupku může být přestupci uložena na 
místě bloková pokuta do výše 5000,-Kč, 
případně ve správním řízení může správní 
orgán uložit sankci v rozmezí od 5.000, - do 
10.000,-Kč. Po vyhodnocení Vašeho článku 
a vyhodnocení všech ostatních skutečností 
jsem zcela přesvědčena, že strážník 
postupoval dle platných právních předpisů 
a sankci uložil zcela oprávněně, proto není na 
místě hovořit o neoprávněně pokutovaných 
řidičích.

2. Kde máte parkovat? Píšete, že nemůžete 
parkovat před vaším bytovým domem. 
Zbudovaná parkovací místa před vchody 
do bytových domů jsou veřejná a v žádném 
případě neslouží pouze obyvatelům domů, 
před kterými jsou vybudována, a už vůbec 
nejsou příslušenstvím k jednotlivým 
bytům. Znovu zdůrazňuji, že se jedná 
o veřejná parkoviště, přístupná každému 
bez omezení. V ulici Gen. Peřiny je situace 
s parkováním více než uspokojivá ve 
srovnání s ostatními částmi našeho města 
(starší sídlištní zástavba). Na celé ulici 
Gen. Peřiny je celkem 29 rodinných domů, 
jejichž majitelé mají parkování vyřešené 
na vlastních pozemcích, či ve vlastních 
garážích. Dále je zde několik bytových domů 
s celkovou kapacitou 109 bytů. Na tento 
počet domů a bytů je v samotné ulici Gen. 
Peřiny vybudováno celkem 165 veřejných 
parkovacích míst a z tohoto počtu je celkem 

8 parkovacích míst pro handicapované 
osoby. Všechna popisovaná parkovací 
místa jsou v docházkové vzdálenosti od 
bytového domu a dle našeho monitoringu je 
v kteroukoliv denní či noční dobu v ulici Gen. 
Peřiny několik desítek volných parkovacích 
míst na veřejných parkovištích, která vám 
jsou k dispozici. 

3. Proč je před bytovým domem 
Gen. Peřiny č. 2,4,6,8,10,12,14,16 
u každého vchodu jedno parkovací místo 
pro osoby zdravotně postižené?  Tato 
parkovací místa vybudoval v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací 
při výstavbě bytových domů v roce 2007 
developer (původní vlastník domů) 
společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. Brno, 
s cílem umožnit dostupnost jednotlivých 
bytových domů a vchodů handicapovaným 
uživatelům bytových jednotek, či jejich 
handicapovaným návštěvám a jejich počet 
je zcela legitimní. Město následně převzalo 
do své správy veřejné plochy, tedy zpevněné 
plochy a zeleň.

4. Proč před vchody do domu Gen. Peřiny 
č. 29,31,33 a 35 není žádné parkovací 
místo pro handicapované osoby? V této 
části města bude v blízké době zahájena další 
etapa výstavby bytových domů a součástí 
této výstavby bude i budování příslušného 
počtu parkovacích míst pro osoby zdravotně 
postižené.

PaedDr. Hana Potměšilová
Starostka

Vážení,
dne 6. 8. 2016 mně i dalším bydlícím na 

ulici Gen. Peřiny 10 byla uložena pokuta od 
Městské policie Hustopeče za parkování na 
místech vyhrazených pro parkování zdravotně 
postižených. Vzhledem k malé kapacitě 
parkovacích míst kolem bytových domů 
na uvedené ulici, je podle většiny bydlících 
počet parkovacích míst vyhrazených pro 
parkování zdravotně postižených (4 místa) 
nepřiměřený a nesmyslný. Město Hustopeče 
investuje jistě nemalé fi nanční prostředky 
do zeleně, kterou následně neudržuje, 
namísto toho, aby řešilo použití fi nančních 
prostředků také na zvýšení, resp. vybudování 
dalších parkovacích ploch, a to především 
kolem bytových domů.  

Dále bych chtěla upozornit na skutečnost 
(dle sdělení strážníka Městské policie při 
vyřizování pokuty), že údajně u každého 
vchodu je zřízeno jedno parkovací místo 

vyhrazené pro zdravotně postižené. Jak je 
tedy možné, že u vchodů bytových domů na 
Gen. Peřiny 29, 31, 33, 35 není vybudované 
žádné vyhrazené parkovací místo, když tak 
jednoznačně právní předpis toto stanoví. 
V čem je parkoviště u vchodu do bytového 
domu Gen. Peřiny 10 tak výjimečné, že jsou 
zde vybudovány hned 4 vyhrazená parkovací 
místa pro zdravotně postižené? Zajímalo 
by mě, proč tomu tak je, co s tím město 
Hustopeče hodlá udělat a jak bude tuto 
situaci řešit v budoucnu.  Z mého pohledu 
i ostatních bydlících na Gen. Peřiny 10 se 
jedná o znevýhodnění této skupiny obyvatel 
města a jejich neoprávněnou diskriminaci. 
Občané, kteří byli pokutováni u bytového 
domu Gen. Peřiny 10 nejen dne 6. 8. 2016, tak 
přispěli fi nanční částkou na vybudování více 
parkovacích míst, a hlavně z toho důvodu, že 
je zde zřízen nepřiměřený počet parkovacích 
míst vyhrazených pro zdravotně postižené 

a u ostatních vchodů není zřízeno žádné. 
Věříme, že Město Hustopeče zváží vzniklou 

situaci, a buď zřídí uvedená parkovací místa 
u všech vchodů nově postavených bytových 
domů, nebo částečně přesune již zřízená u 
vchodu Gen. Peřiny 10 k ostatním vchodům, 
kde nejsou. Za zvážení by stálo rovněž i to, 
zda při výstavbě nových bytových domů, 
třeba již při tvorbě územního plánu města či 
stavebním řízení, by nebylo vhodné myslet 
i na občany, kteří vlastní automobil (což 
v dnešní době již není zvláštností) a řešit 
dostatek parkovacích míst nejen pro občany 
zdravotně postižené, ale i ty ostatní. Předem 
děkuji za brzkou reakci města Hustopeče 
a řešení vzniklé situace.

S pozdravem Jana Bílková 
Bytem: Gen. Peřiny 10, Hustopeče 

Také jedna z těch neoprávněně 
pokutovaných

Poděkování 
Děkujeme trenérům oddílu SK Atletika Hustopeče panu Háderovi, paní Houdkové, 
Křehulové, Vrbové, Hejlové a panu Hálovi za trpělivost, píli, přátelský přístup, za 

organizaci závodů Zajícovy ligy v Břeclavi, za to, že věnují našim dětem svůj volný čas. 
Doufáme, že i po prázdninách budete pokračovat se stejným zapálením. Už teď se těšíme.                                                                          

Rodiče mladých atletů
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Zápis z 42. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 13. a 14. 6. 2016 

na výjezdním zasedání rady města
v Benátkách nad Jizerou

Usnesení RM č. 2/42/16: RM schválila z  důvodu neodkladnosti 

provedení realizace výměny vzduchotechniky v kuchyni ob-

jektu Formanka dle cenové nabídky od fi rmy Zdeněk Klimeš 

se sídlem Nikolčická 395, Šitbořice, IČ: 46923055 za cenu 

148.500 Kč + DPH.

Usnesení RM č. 3/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení zá-

měr směny pozemků p. č. 4922/2, 4922/8, 4922/13 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v majetku města Hustopeče o celkové 

výměře 251.968 m2 za pozemky p. č. 4542/253 o výměře 

23.924 m2, 4542/256 o výměře 121 m2 v majetku ZEMOS, 

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

Usnesení RM č. 4/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní 

smlouvu s …, Střední …, Hustopeče a …, L. Svobody 

…, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 ve-

deného jako ostatní plocha na LV č. 3214 v k.ú. Hustopeče 

u Brna v rozsahu nově vyčleněného a odděleného po-

zemku p.č.1250/11 o výměře 17 m2 vzniklého dle GP 

č.3514-70/2016 za cenu 63.790,-Kč. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení RM č. 5/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlou-

vu o smlouvě budoucí kupní s …, Střední …, Hustopeče a 

…, L.Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku 

p.č.1250/5 vedeného jako ostatní plocha na LV č.3214 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyčleněné-

ho pozemku p.č.1250/5 o orientační výměře 516 m2 dle GP 

č.3514-70/2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 6/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlou-

vu o smlouvě budoucí kupní s panem …, bytem Starovice 

…, 69301 Starovice na odkoupení pozemku p.č. 1249/57 

vedeného jako ostatní plocha na LV č.3132 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu dle znaleckého posudku 500.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 7/42/16: RM ukládá organizační složce 

Marketing a kultura vytvořit banery pro kulturní a spor-

tovní akce s nápisem „Akce je pořádána s podporou města 

Hustopeče“

Usnesení RM č. 9/42/16: RM schválila zpracování a podání žádosti 

o dotaci z výzvy IOP č.4 „Aktivity vedoucí k úplnému elek-

tronickému podání“ městem Hustopeče v předpokládaných 

nákladech projektu 7.mil  Kč. Město Hustopeče zajistí fi -

nanční krytí projektu v rámci rozpočtu města.

Usnesení RM č. 10/42/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného 

břemene se společností Česká telekomunikační infrastruk-

tura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 

130 00 na realizovanou akci „11010-054693 PVDSL5M_

E05_HUST8_OK“ realizované na pozemku parcela číslo KN 

2009/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 

dle geometrického plánu číslo 3512-105/2016 zhotoveném 

fi rmou GK GEO2007, s.r.o., za jednorázovou úhradu ve výši 

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

Usnesení RM č. 12/42/16: RM projednala a vzala na vědomí zá-

měr vybudovat komunikaci k plánované stavbě spol. MOSS 

Logistic v  pokračování stávající lokalizace s  napojením na 

kruhovou křižovatku s odbočkou na Horní Bojanovice.

Usnesení RM č. 13/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

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 zbudo-

vaného chodníku, bude předlážděn v celé šíři dle PD, podle 

které byla bezbariérová trasa zbudována. SK navrhuje radě 

města, že by město zajistilo novou dlažbu, která by se po-

ložila po rekonstrukci místo staré dlažby na části, kde není 

bezbariérová trasa. 

Usnesení RM č. 14/42/16: RM schválila souhlas k PD č.07/2016 

– 647 projektanta Ing. …, Dlouhá …, 693 01 Hustopeče, 

na stavbu „TENISOVÉ KABINY S HYGIENICKÝM ZÁZEMÍM 

A PŘÍSTŘEŠKEM, přípojky na IS“ na pozemku parc. č. 

885/1 v k. ú. Hustopeče u Brna pro investora TJ AGROTEC 

HUSTOPEČE, Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 15/42/16: RM navrhuje k žádosti spol. 

Architektonická a stavební kancelář, se sídlem Čejkovická 

11, 628 00 Brno vyžadovat dodržení všech podmínek dle 

studie S5,S9. Město nebude stavět sítě ani komunikace.

Usnesení RM č. 17/42/16: RM doporučuje ZM schválit záměr 

směny části pozemku města Hustopeče parcela číslo 490/1 

vedeného jako ostatní plocha o výměře 5 m2 v rozsahu nově 

vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 490/3 a části pozem-

ku města p.č.494/1 vedeného 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 výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a 

vyčleněného pozemku p.č. 488/3 a části tohoto pozemku 

o výměře 10 m2 v rozsahu 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 geometrického plánu a náklady spojené s pře-

vodem pozemků. 

Usnesení RM č. 19/42/16: RM doporučuje ZM schválení vyhlá-

šení záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

k pozemkům a jejich částem: p.č. 1248 vedeného jako za-

stavěná plocha a nádvoří včetně budovy, p.č. 1249/73 

vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 vedeného 

jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní 

plocha, část pozemku p.č. 1249/71 vedeného jako ostat-

ní plocha o orientační výměře 45 m2, část pozemku p.č. 

1249/72 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 

9 m2, část pozemku p.č. 1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří o orientační výměře 20 m2, vše zapsané 

na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-

coviště Hustopeče za účelem zřízení vlakového nákladiště 

za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

Usnesení RM č. 20/42/16: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na provedení akce "Křížový vrch má co na-

bídnout," s panem Milanem Čukanem, IČ 10559418, sídlem 

Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 21/42/16: RM schválila smlouvu o dílo s  Ing. 

Veronikou Hukovou, Dlouhá 33, Klobouky u Brna (Zahradní 

a krajinářská architektura) IČ: 75185351 na zpracování 

projektové dokumentace na návrh krajinářských úprav v 

lokalitě Křížový kopec, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 22/42/16: RM schvaluje v  rámci realizace sítí 

v plánované lokalitě S2 Křížový vrch vstup do komunikace 

podél silnice kolem areálu křížový vrch. Město požaduje pro 

předání dokončení komunikací, kanalizace, VO, a veřejných 

ploch dle studie. Podél cesty u Křížového vrchu položit chrá-

ničku pro budoucí VO.

Usnesení RM č. 23/42/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD 

na rekonstrukci CVČ Pavučina“ uchazeče JANČÁLEK s.r.o. se 

sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ 26234149 

Usnesení RM č. 25/42/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s 

uchazečem JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 3166/22, 690 

02 Břeclav, IČ 26234149 na „Zpracování PD na rekonstrukci 

CVČ Pavučina“ za částku 690.000,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 26/42/16: RM schválila záměr pachtu částí po-

zemků p.č.5520/1 o výměře 0,9 ha vedeného jako orná 

půda, p.č.3934/1 o výměře 0,2 ha vedeného jako trvalý 

travní porost a p.č.5412/54 o výměře 0,92 ha vedeného jako 

ostatní plocha, vše zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení RM č. 27/42/16: RM schválila záměr pronájmu části 

pozemku p.č.81/8 o výměře 20 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení RM č. 28/42/16: RM schválila odměny za vyplnění 

dotazníkového šetření pro občany a podnikatele a jejich 

úhradu z ORJ 206, dle návrhu majetkoprávního odboru. 

Seznam odměn je přílohou. 

Usnesení RM č. 29/42/16: Rada města bere na vědomí informaci 

o stavu soudního řízení o určení vlastnictví proti … a spol 

se závěrem: Město se již dále nebude odvolávat s podmín-

kou uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 

pro plánovanou cyklostezku na Starovice.

Usnesení RM č. 30/42/16: RM schválila smlouvu o zřízení slu-

žebnosti cesty přes pozemek. parc. č. 50 o výměře 334 

m2, způsob využití manipulační plocha, zapsaný na LV 

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

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za částku 10.000,- Kč pro …, by-

tem Těsnohlídkova …, 613 00 Brno, a současně uzavření 

smlouvy o realizaci práva služebnosti, jejíž součástí bude 

zákres průběhu služebnosti v příloze ke smlouvě a v terénu. 

Usnesení RM č. 32/42/16: RM schválila přidělení příspěvků ve 2. 

kole dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-

nou působností“ ve správním obvodě města s rozšířenou 

působností Hustopeče. 

Usnesení RM č. 38/42/16: RM ukládá ředitelům příspěvkových or-

ganizací města (MŠ Školní, MŠ Na Sídlišti, ZŠ Komenského, 

ZŠ Nádražní, SPOZAM, CVČ) předložit výsledek hospodaření 

jimi řízené organizace do 15. 7. 2016.

Usnesení RM č. 40/42/16: RM ukládá řediteli ZŠ Komenského po-

kračovat v úsporných opatřeních školy, aby bylo dosaženo 

snížení ztráty hospodaření z předchozích let. 

Usnesení RM č. 41/42/16: RM odložila schválení doporučení 

pro ZM na navýšení příspěvku pro činnost Základní ško-

ly Hustopeče, Komenského 163/2 na pořízení školního 

nábytku. Odloženo do RM 19. 7., bude posouzeno dle 

hospodářského výsledku za 1. pololetí roku 2016. Bude 

případně zahrnuto jako součást rozpočtového opatření na 

zastupitelstvu města. 

Usnesení RM č. 42/42/16: RM schválila s využitím ust. § 23 odst. 

5 školského zákona výjimku z nejvyššího počtu dětí o 4, pro 

Základní školu Hustopeče, Komenského 163/2. 

Usnesení RM č. 43/42/16: RM projednala návrh ředitelky MŠ 

Hustopeče Na Sídlišti na změnu zřizovacích listin MŠ 

Hustopeče, Na Sídlišti a ZŠ Hustopeče, Komenského převo-

dem části budov ZŠ Komenského využívaných MŠ Na Sídlišti 

do správy MŠ Na Sídlišti, a ukládá Komisi školské a kultury 

projednat za účasti ředitelů obou škol danou problematiku. 

Usnesení RM č. 44/42/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 

58/41/16 ze dne 31.05.2016, kterým bylo schváleno vyřa-

zení majetku z účetní evidence u příspěvkové organizace 

Základní škola Hustopeče Nádražní v hodnotě 154 355 Kč 

a u CVČ Hustopeče v hodnotě 214 536,76 Kč a odvoz na 

sběrný dvůr a schvaluje nové usnesení: RM schvaluje vy-

řazení majetku z účetní evidence u příspěvkové organizace 

Základní škola Hustopeče Nádražní v hodnotě 214 536,76 

Kč a u CVČ Hustopeče v hodnotě 154 355 Kč a ukládá likvi-

daci odvozem na sběrný dvůr. 

Usnesení RM č. 45/42/16: RM doporučuje ZM ke schválení 5. 
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rozpočtové opatření pro rok 2016. RM doporučuje navýšit 

na celkové navýšení 180.000 Kč v položce opravy Formanka.

Usnesení RM č. 46/42/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

spořícím účtu s výpovědní lhůtou se SBERBANK CZ, a.s. 

s úrokovou sazbou 0,25% p.a. a výpovědní dobou 1 měsíc. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 47/42/16: RM schválila vyhrazení příspěvku u 

daru ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu společného daru 

farníků z Hustopečí a organizaci rozloučení s odcházejícím 

děkanem Mgr. …. 

Usnesení RM (úkol) č. 48/42/16: RM ukládá pracovní skupině pro 

dopravní značení ve spolupráci s majetkoprávním odborem, 

zahájit jednání na upřesnění rozsahu a způsobu vyhotovení 

Generelu dopravy města Hustopeče, včetně vypracování 

zadávací dokumentace a oslovení dalších možných dodava-

telů „Generelu dopravy města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 49/42/16: RM schválila záštitu města nad pře-

hlídkou vín dne 10. září 2016 na Vinařské ulici. 

Usnesení RM č. 50/42/16: RM schválila příspěvek 5.000,- Kč na 

akci přehlídka vín na Vinařské ulici. Částka bude čerpána z 

rozpočtu MaK. S podmínkou uveřejnění informace/ baneru 

s nápisem „Akce je pořádána s podporou města Hustopeče.

Usnesení RM č. 53/42/16: RM schválila jmenování na funkci 

ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města 

Hustopeče pana …, Komenského …, Hustopeče, s  účin-

ností od dne 20.06.2016 na dobu neurčitou se zkušební 

dobou 6 měsíců.

Usnesení z 43. schůze Rady města Hustopeče 
Konané dne 28.06.2016 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 3/43/16: RM schválila prohlášení k  dopisu …, 

…, Hustopeče, Facebookové stránky Pro Hustopeče jsou 

aktivitou soukromých osob, s nimiž nemá Město Hustopeče 

nic společného. Provozovatel webu Facebook.com na zákla-

dě upozornění, vyhodnotil toto v dopise zmiňované video 

jako nezávadné, a jako takové prošlo jeho schvalovacím 

procesem.

Usnesení RM č. 6/43/16: RM projednala prověření fi rmy Poly 

- Slovakia, s.r.o. se sídlem Rudlovská cesta 6550/53, 974 

01, Banská Bystrica, IČ 36636266, DIČ 2021979949 jako 

dodavatele Veřejné zakázky „Dodávka a montáž přetlakové 

sportovní haly“ na předchozích realizovaných zakázkách na 

Slovensku souhlasí s realizací dodávky tímto dodavatelem. 

Jedná se o plnění úkolu 9/XIV/16 zastupitelstva města ze 

dne 16.6.2016. 

Usnesení RM č. 7/43/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Realizace protipovodňových opatření 

města Hustopeče“ (2) uchazeče: Dílčí plnění 1: Zpracování 

digitálního povodňového plánu

 1. ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – 

Štýřice, IČ 28358589 

 Dílčí plnění 2: Lokální výstražný a varovný systém 

 1. Tomáš Mikula se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské 

Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ 60040459 

Usnesení RM č. 9/43/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ 

(2)  

 Dílčí plnění 1: s fi rmou ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem 

Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589 za částku 

59.000,-Kč bez DPH a to po uplynutí lhůty k podání námitek 

proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

 Dílčí plnění 2: s uchazečem Tomáš Mikula se sídlem Obora 

III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ 

60040459 za částku 3,351.420,- Kč bez DPH a to po uplynutí 

lhůty k podání námitek proti oznámení o výběru nejvhod-

nější nabídky. 

Usnesení RM č. 11/43/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Halkou Petlákovou, Dvořákova 1, Hustopeče, IČ: 65767349 

na pronájem části nebytových prostor o souhrnné výměře 

56,8 m2 v objektu polikliniky Hustopeče na ul. Hybešova 

1417/5, Hustopeče za měsíční nájemné 4.734,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. Záměr pronájmu byl zveřejněn 

po dobu 1.6.-17.6.2016. 

Usnesení RM č. 12/43/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene se společností itself s. r.o., IČ: 18826016, 

se sídlem v Brně, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, 

na realizovanou akci „Napojení fi rmy Westfalia Metal s.r.o. 

na optickou trasu ul. Brněnská“ realizované na pozem-

cích parcela číslo KN 953/2, 953/3, 953/30, 954/1, 956/4, 

982/20 a 1110/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3500-197/2015 

ze dne 31.03.2016, zhotoveném fi rmou ELGEO, s. r. o., 

Charbulova 96/168, 618 00 Brno za jednorázovou úhradu 

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

Usnesení RM č. 13/43/16: RM schválila souhlas se záborem části 

městského pozemku parc. č. 106/1 v k. ú. Hustopeče u Brna 

o celkové ploše 46,75 m2 dle přiloženého zákresu v době 

od 01.06.2016 do 31.05.2017 za úhradu dle platného ce-

níku města pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., Mírová 1098/4, 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 14/43/16: RM schválila souhlas se záborem části 

chodníku parc. č. 106/1 v ul. Janáčkova před parc. č. 52 vše v 

k. ú. Hustopeče u Brna, o výměře 12,75 m2 dle přiloženého 

zákresu v době od vydání rozhodnutí o ZUK do 31.05.2017 

za úhradu dle platného ceníku města pro spol. BUILDSTEEL, 

s. r. o., Mírová 1098/4, Hustopeče. Podmínkou je dodržení 

opatření stanovených Odborem dopravy Městského úřadu. 

Usnesení RM č. 15/43/16: RM neschválila krátkodobou nájemní 

smlouvu s nájemcem THERMOPOL spol. s r.o., Školní 841/2, 

Hustopeče, IČ:60697431 na užívání části pozemku p.č. 

106/1 v k.ú. Hustopeče u Brna (parkoviště) vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za ná-

jemné 260 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 16/43/16: RM neschválila záměr pronájmu čás-

ti pozemku p.č.106/1 o výměře 34,2 m2 v  k.ú. Hustopeče 

u Brna (parkoviště) vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 18/43/16: RM ukládá vedoucímu měst-

ských služeb Hustopeče naplňování úkolů vyplývajících 

z provozního a manipulačního řádu u suchého poldru 
Hustopeče Kurdějov. 

Usnesení RM č. 19/43/16: RM schválila souhlas s PD projektant-

ky …, Vzhledná …, Brno, PSČ 642 00, na stavbu SO06 

Přípojka vodovodu a SO07 Přípojka plynovodu pro bytové 

domy v lokalitě Záhumenice, parc. č. 4542/246, 4542/318“ 

pro investora Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 145/125A, 

Brno, PSČ 619 00 pro účely stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 20/43/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou doplněnou o stavby vodovodních a plynovod-

ních přípojek na pozemcích města parc. č. KN 4542/386, 

4542/333, 4542/228 v k. ú. Hustopeče u Brna s investorem 

Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 145/125A, Brno, PSČ 

619 00. 

Usnesení RM č. 21/43/16: RM schválila souhlas s PD č. 38/2015 

projektanta …, Nádražní 9, 693 01 Hustopeče, na stavbu 

„HALA SCHMOLZ + BICKENBACH – nástavba kanceláří“ 

pro investora SIGNUM, spol. s r. o., Nádražní 41, 693 01 

Hustopeče, jako vlastník sousedního pozemku, pro účely 

společného územního a stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 22/43/16: RM odkládá schválení projektování 

rozšíření VO na ul. Habánská do vyřešení vlastnických vzta-

hů k pozemkům vhodným pro stavbu VO. 

Usnesení RM (úkol) č. 23/43/16: RM ukládá prověřit možnost 

zavěšení napájení veřejného osvětlení na konci ulice 

Habánská, dle žádosti obyvatele, na stávající sloupy rozvo-

du el. energie, včetně možnosti umístění svítidel. .

Usnesení RM (úkol) č. 26/43/16: RM ukládá přepracovat PD č. 

VD12915 projektanta Viadesigne s. r. o., Na Zahradách 

1151//16, 690 02 Břeclav, na stavbu „Hustopeče – parko-

vání na ul. Nádražní, parcela 1236/5“ bez dotčení pozemků 

p.č. 1238 a 1237/2, které jsou v majetku jiných vlastníků.

Usnesení RM č. 27/43/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zhotovení PD 

– Prvky ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a 

Kouty“ uchazeče Ing. Darek Lacina se sídlem Ondráčkova 

556/199, 628 00 Brno, IČ 70450641 

Usnesení RM č. 30/43/16: RM schválila smlouvu o dílo s Atelier 

Fontes s r.o., IČ 634 86 466, se sídlem Křídlovická 19, 603 

00 Brno, na zpracování projektové dokumentace na návrh 

krajinářských úprav v lokalitě Křížový kopec, Hustopeče za 

cenu 89.000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení RM (úkol) č. 31/43/16: RM ukládá Odboru regionálního 

rozvoje Městského úřadu pozemky označené ve stávajícím 

územním plánu jako Z15 (na Křížovém vrchu) zahrnout do 

příští změny  územního plánu města – převod z OV na NP 

Usnesení RM č. 33/43/16: RM schválila nájemní smlouva s 

Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou nemocnicí, Brněnská 

716/41, Hustopeče IČ: 04212029 o nájmu nebytových 

prostor o souhrnné výměře cca 422 m2 v objektu polikliniky 

Hustopeče, Hybešova 1417/5, Hustopeče za měsíční ná-

jemné 35. 216,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Záměr pronájmu byl zveřejněn po dobu 4.2.-22.2.2016. 

Usnesení RM (úkol) č. 34/43/16: RM schválila podání výpovědi ze 

Smlouvy o pronájmu se společností HalpPrint s.r.o., k pro-

najatému objektu na ulic Šafaříkova, z  důvodu neplnění 

podmínek smlouvy ze strany nájemce. 

Usnesení RM č. 35/43/16: RM schválila smlouvu s paní .., …, 

Kurdějov 693 01, o výpůjčce části pozemku p.č.1559 o vý-

měře 47,37 m2 vedeného jako zahrada zapsaného na LV 

č.12587 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem zajištění pří-

stupu k objektu Základní umělecké školy Nádražní 194/20a 

Hustopeče. Smlouva se uzavírá na dobu 6 let s opcí. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 36/43/16: RM schválila smlouvu s CENTRO 

Hustopeče a.s., Husova 8/8 Hustopeče IČ:25572920 

a SAPERO LIVING s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče 

IČ:04618807 o přechodu práv a závazků ze smlouvy o sou-

hlasu se stavbou sjezdu k bytovému domu. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/43/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“ 

Usnesení RM č. 40/43/16: RM schválila výzvu k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zřízení nápojných míst a kabelové 

rozvody NN na Dukelském náměstí v Hustopečích“. Znění 

výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 43/43/16: RM schválila výzvu k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Hustopeče, ul. Nerudova, komunika-

ce a chodník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 

chodník“ 

Usnesení RM č. 46/43/16: RM schválila výzvu k podání na-

bídky na veřejnou zakázku „Hustopeče – bezbariérový 

chodník kolem krajské komunikace II/420, Hustopeče, ulice 

Nádražní“. Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 49/43/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

Generelu dopravy města Hustopeče“. Text výzvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 52/43/16: RM pověřuje MPO + vedení 

města dále jednat s majiteli o smlouvách k pozemkům do-

tčených cyklostezkou Starovice – ZŠ Komenského.

Usnesení RM č. 53/43/16: RM schválila licenční smlouvu 

s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním z.s., Čs armády 20, Praha 16056, IČ: 63839997 
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na poskytnutí práv v rámci Májového notování 2016 za cenu 

772,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/43/16: RM doporučuje ZM neschválení vyhlá-

šení 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. Žádaný pozemek je pro město do 

budoucna využitelný.

Usnesení RM č. 55/43/16: RM schválila souhlas s PD projektan-

ta …, Na Járku …, 691 01 Moravský Žižkov, na stavbu 

„Hustopeče – č.p. … kanalizační přípojka“ pro stavebníka 

…, Nerudova …, 693 01 Hustopeče pro vyřízení územního 

souhlasu. 

Usnesení RM č. 56/43/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se 

stavbou kanalizační přípojky na pozemku města parc. č. 

575/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s …, Nerudova …, 693 01 

Hustopeče, s kaucí ve výši 5.000 Kč splatnou před podpisem 

smlouvy. S podmínkou realizace ještě před dokončením re-

alizace rekonstrukce ulice Nerudova. 

Usnesení RM č. 62/43/16: RM schválila převod fi nančních 

prostředků v částce 165.240 Kč z rezervního fondu do in-

vestičního fondu Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5. 

Usnesení RM č. 63/43/16: RM schválila zakoupení traktůrku se 

sekačkou značky Challenger, za cenu 67 000,- Kč. Traktůrek 

bude zakoupen pro účely sekání trávy na obou mateřských 

školách. Obě MŠ přispějí částkou 25 000,- Kč každá. Město 

doplatí 17 000,- Kč jako příspěvek na činnost MŠ Školní. 

Usnesení RM č. 68/43/16: RM schválila navýšení příspěvku pro 

činnost Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, 

o částku 207.000 Kč, tato částka je určena na pořízení 

školního nábytku. Bude zahrnuto jako součást příštího roz-

počtového opatření na zastupitelstvu města. 

Usnesení RM č. 69/43/16: RM vzala na vědomí stanovisko ře-

ditele ZŠ Komenského k návrhu ředitelky MŠ Hustopeče 

Na Sídlišti na změnu zřizovacích listin MŠ Hustopeče, Na 

Sídlišti a ZŠ Hustopeče, Komenského.

Usnesení RM č. 70/43/16: RM bere na vědomí rezignaci … 

na funkci vedoucího odboru životního prostředí ke dni 

25.06.2016. 

Usnesení RM č. 71/43/16: RM pověřuje na návrh tajemníka 

Městského úřadu k zastupování dočasně neobsazené 

funkce vedoucího odboru životního prostředí pana … s 

účinností od 01.07.2016, a to do doby jmenování nového 

vedoucího odboru životního prostředí, na které bude ne-

prodleně vyhlášeno výběrové řízení. 

Usnesení RM č. 72/43/16: RM neschvaluje úhradu nákladů na 

vyčištění okapu bytového domu Javorová .... Opad částí 

stromu na bytový dům není nepřiměřený poměrům ve 

městě a podstatně neomezuje obvyklé užívání domu. 

Usnesení RM č. 73/43/16: RM neschvaluje pokácení tisu ani 

úhradu nákladů na výměnu kamínků na hrobovém místě. 

Opad částí stromu na hrobové místo rodiny Válkovy není 

nepřiměřený poměrům na místním hřbitově a podstatně 

neomezuje obvyklé užívání pozemku. 

Usnesení RM č. 74/43/16: RM schválila ukončení služby umisťo-

vání velkoobjemových kontejnerů pro odkládání objemných 

odpadů rozmisťovaných na území města s účinností od 

01.08.2016. Informaci o ukončení je nutno zveřejnit všemi 

dostupnými informačními kanály – úkol: MěÚ Hustopeče, 

OŽP + Městské služby Hustopeče. 

Usnesení RM č. 77/43/16: RM schválila nákup jednoho kusu 

parkovacího automatu zn. Sicuro solár včetně dopravy a 

instalace za částku 138.545,-Kč včetně DPH od společnosti 

Eltodo a.s., IČ 45274517, Novodvorská 1010/14, Praha 4. 

Financování bude provedeno rozpočtem města na rok 2016, 

položka komunikace. 

Usnesení RM č. 78/43/16: RM schválila krátkodobý pronájem 

plochy 7,5 x 15 m v areálu letního koupaliště za účelem 

provozování vodního fotbálku panu Josefu Antlovi, IČO: 

01370341, Havířov, Na nábřeží 1459/8a ceně pronájmu 

200,-/den s tím, že nájem bude účtován pouze ve dnech 

provozu letního koupaliště. 

Usnesení RM (úkol) č. 83/43/16: RM ukládá MPO a OŽP požádat 

poskytovatele dotace projektu „Hustopeče – zelené město“ 

na možnost a podmínky pokácení 5 – 15 ks topolů na po-

zemku p. č. 4542/76 z důvodu jejich špatného zdravotního 

stavu, doloženého znaleckým posudkem Ing. Machovce 

z 11. 2. 2016.

Usnesení RM č. 84/43/16: RM schválila revokaci usnesení RM 

č. 21/42/16: RM schválila smlouvu o dílo s  Ing. Veronikou 

Hukovou, Dlouhá 33, Klobouky u Brna (Zahradní a 

krajinářská architektura) IČ: 75185351 na zpracování 

projektové dokumentace na návrh krajinářských úprav v 

lokalitě Křížový kopec, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 87/43/16: RM schválila objednávku 500 ks 

mandloní vypěstovaných Mendelovou univerzitou Brno, 

s termínem dodání září 2016 pro možnost jejich drobného 

prodeje na podzim 2016.

Usnesení RM č. 88/43/16: RM schválila umístění propagačního 

stánku pro projekt na propagací získání dárců kostní dřeně 

na ul. Mrštíkova v termínu pořádání Burčákových slavnos-

tí, mimo zpoplatněnou zónu BS. Umístění stánku bude 

zdarma.

Usnesení z 44. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 19.07.2016 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/44/16: RM schválila označení budovy Hybešova 

1417/5, Hustopeče sloužícímu k  poskytování zdravotnic-

kých služeb ofi ciálním názvem „Poliklinika“

Usnesení RM č. 3/44/16: RM odkládá schválení pachtovní smlou-

vy s …, Hradní …, Hustopeče na užívání části pozemku p. 

č. 5520/1 o výměře 0,9 ha vedeného jako orná půda, části 

pozemku p. č. 3934/1 o výměře 0,2 ha vedeného jako trvalý 

travní porost a části pozemku p. č. 5412/54 o výměře 0,92 

ha vedeného jako ostatní plocha, z  důvodu nevyřešených 

závazků z jeho strany vůči městu Hustopeče.

Usnesení RM č. 4/44/16: RM schválila smlouvu o dílo na pro-

vedení navýšení okapů v Domě – Penzionu pro důchodce 

Hustopeče se společností WOODWORK Service, s.r.o. se 

sídlem 664 67 Syrovice 213, IČ 291969973 za částku 

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

Usnesení RM č. 5/44/16: RM schválila vypovězení smlouvy o spo-

lupráci s Egomotion s.r.o. se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 

Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. IČ 28050924 v jednoroč-

ní výpovědní lhůtě. 

Usnesení RM č. 6/44/16: RM schválila souhlas s PD Ing. arch. 

…, Brněnská …, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu "Dům 

zdraví - stavební úpravy" pro investora DŮM ZDRAVÍ, spol. s 

r. o., Brněnská 390/9, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník 

sousedního pozemku pro účely vydání územního souhlasu. 

Usnesení RM č. 7/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hustopeče 

– bezbariérový chodník kolem krajské komunikace II/420, 

Hustopeče, ulice Nádražní“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. se 

sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 10/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hustopeče, 

ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a 

parkovací stání, SO 02 chodník“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. 

se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 13/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zřízení ná-

pojných míst a kabelové rozvody NN na Dukelském náměstí 

v Hustopečích“ uchazeče FIA - elektroslužby s.r.o. se sídlem 

Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651 

Usnesení RM č. 16/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“ uchazeče Ing. Ivo Stolka se sídlem Pramenná 

97/10, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 64285103 

Usnesení RM č. 17/44/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

„Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče“ s Ing. Ivo Stolkem se sídlem Pramenná 

97/10, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 64285103 za částku 

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

Usnesení RM (úkol) č. 18/44/16: RM vzala na vědomí zprávu 

společnosti Eurovision k  možnostem získání dotace na 

zateplení objektů Kina a Společenského domu. RM ukládá 

zpracovat posouzení uznatelnosti projektu dle podmínek 

Operačního programu životního prostředí.

Usnesení RM č. 19/44/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování Generelu 

dopravy města Hustopeče“ z důvodu, kdy nebyla podána 

žádná nabídka. 

Usnesení RM č. 20/44/16: RM schválila vyzvání Ing. Adolfa 

Jebavého (Alternativní dopravní studio) se sídlem Gorkého 

59/9, 602 00 Brno – Veveří, IČ 64313748 k podání cenové 

nabídky na zpracování generelu dopravy v Hustopečích 

Usnesení RM č. 21/44/16: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD 

rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“ včetně příloh 

Usnesení RM č. 24/44/16: RM bere na vědomí nesouhlasné vy-

jádření paní …, Vrchlického …, Hustopeče k výstavbě 

parkovacích míst na ulici Vrchlického dne schválené PD. 

Rada města trvá na vybudování parkovacích míst dle schvá-

leného projektu.

Usnesení RM č. 25/44/16: RM bere na vědomí námitku pana … 

k zahájenému stavebnímu a územnímu řízení na vybudo-

vání nového parkoviště na ulici Nádražní na p.č. 1234/3 v 

k.ú. Hustopeče. Rada města trvá na vybudování parkoviště 

dle původního projektu. Nově vybudované parkoviště bude 

využitelné i pro majitele přilehlých domů. 

Usnesení RM č. 26/44/16: RM bere na vědomí Petici zaslanou 

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním k zahájenému 

stavebnímu a územnímu řízení na vybudování nového par-

koviště na ulici Nádražní na p.č. 1234/3 v k.ú. Hustopeče. 

Rada města trvá na vybudování parkoviště dle původního 

projektu. Nově vybudované parkoviště bude využitelné i 

pro majitele přilehlých domů. 

Usnesení RM č. 27/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a re-

klamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s ESOX, spol. 

s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 00558010 za 

částku 30.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 28/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s Fair-

Net o. s. se sídlem Janáčkova 375/1, 693 01 Hustopeče, IČ 

27047989 za částku 3.000,-kč + DPH. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s FIA – 

elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 

Hustopeče, IČ 27739651 za částku 10.000,-Kč + DPH. Text 

smlouvy je přílohou zákresu. 

Usnesení RM č. 30/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a re-

klamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem Bratislavská 130/2, 

693 01 Hustopeče, IČ 24124664 za částku 10.000,-Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/44/16: RM schválila smlouvu o propaga-

ci a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s 

Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 

693 01 Hustopeče, IČ 29372143 za částku 5.000,-Kč + DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a re-

klamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s Jednotou, 

spotřebním družstvem v Mikulově se sídlem Kostelní 

náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ 00032247 za částku 

3.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 33/44/16: RM schválila kupní smlouvu s …, 

bytem Plk. Prchaly …, 708 00 Ostrava – Poruba na koupi 

obrazu s názvem Pálava za částku 25.000,- Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/44/16: RM schválila kupní smlouvu s …, 

bytem Dvořákova …, 693 01 Hustopeče na koupi obrazu 

od malíře Jana Obšila s názvem Morový sloup a horenský 

soud v Hustopečích za částku 10.000,- Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 35/44/16: RM ukládá MPO kontaktovat 

právnickou kancelář zastupující majitele pozemku p.č. 

982/17 v  k.ú. Hustopeče u Brna, k  předložení ofi ciálního 

cenového požadavku za tento pozemek, aby mohly být do 

zářijového zastupitelstva města předloženy smluvní pod-

mínky k projednání a případnému schválení. 

Usnesení RM č. 36/44/16: RM schválila darovací smlouvu s Terra 

Group Investment, a.s. se sídlem Brno, Karolíny Světlé 

716/1, PSČ 628 00, IČ 292 98 059 na částku 4.000,- Kč na 

pořízení stojanu na kolo nebo lavičku. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení RM č. 39/44/16: RM schválila dodatky č. 1 ke smlouvám 

o centralizovaném zadávání sdružených dodávek elektřiny 

a plynu kupovaných na komoditních burzách s městem 

Pohořelice. Text dodatků je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 40/44/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013 

na užívání části pozemku p.č.8291/1 o výměře 118 m2 

vedeného jako vodní plocha na dobu provádění stavby 

zatrubnění. Roční nájemné činí 1.558,-Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/44/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 

70890013 o zřízení práva stavby zatrubnění a parkoviště na 

části pozemku p.č.8291/1 o výměře 118 m2 vedeného jako 

vodní plocha za jednorázovou úhradu zjištěnou dle znalec-

kého posudku. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 42/44/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Josefem Pokorným, Mezníkova 4, Brno 61600, IČ: 04974018 

na část pozemku p.č. 81/8 o výměře 10 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za účelem umístění zahrádky k provozovně za roční 

nájemné 2.420,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 43/44/16: RM schválila záměr pronájmu ne-

bytových prostor o souhrnné výměře 53 m2 v přízemí 

objektu Dvořákova 1, Hustopeče, který je součástí pozemku 

p.č.1753 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 44/44/16: RM schválila uzavření nájemní smlouvy 

mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, příspěvkové 

organizace a Lucií Filipovičovou, Nádražní 95, Břeclav IČ: 

02540878 na užívání vodní plochy bazénu v areálu krytého 

bazénu ul. Brněnská 526/50 Hustopeče za nájemné ve výši 

600 Kč/hod. s možností dvouměsíční výpovědní lhůty. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. RM pověřuje ředitele SPOZAM 

podpisem přiložené smlouvy. 

Usnesení RM č. 45/44/16: RM schválila uzavření smlouvy na 

pronájem plochy 7,5 x 15 m v areálu letního koupaliště za 

účelem provozování vodního fotbálku mezi Sportovním 

zařízením města Hustopeče, příspěvkové organizace 

a Josefem Antlem, IČ: 01370341, Havířov, Na nábřeží 

1459/8a ceně pronájmu 200,-/den s tím, že nájem bude 

účtován pouze ve dnech provozu letního koupaliště. RM 

pověřuje ředitele SPOZAM podpisem přiložené smlouvy. 

Usnesení RM č. 46/44/16: RM schválila vyhlášení záměru pro-

nájmu pozemku p.č.3949 vedeného jako zahrada na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem dočasného 

umístění zeminy ze sousedního pozemku z důvodu stavby 

plynovodu. 

Usnesení RM č. 47/44/16: RM neschválila smlouvu s … nar…, 

Větrná …, Hustopeče o náhradě za porosty na pozemku 

2879/62 v k.ú. Hustopeče u Brna určeném k prodeji, z důvo-

du, že pozemek byl užíván bez řádného nájemního vztahu 

a vysazená kultura byla umístěna bez souhlasu majitele 

pozemku. 

Usnesení RM č. 48/44/16: RM schválila souhlas s PD č. 25/2016 

projektanta Ing. …, Nádražní 9, 693 01 Hustopeče, na 

stavbu „Skladový objekt – změna v užívání stavby + sta-

vební úpravy kú. Hustopeče pč.8/2 – jiná stavba čp. 595“ 

pro investora SAPERO LIVING s.r.o., IČ 04618807 Havlíčkova 

613/32, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník sousedního 

pozemku, pro účely vydání stavebního povolení. 

Usnesení RM č. 49/44/16: RM schválila navýšení rozpočtu města 

v rámci Rozpočtového opatření č. 6 na ORJ 270 - pohřebnic-

tví o částku 300.000 Kč 

Usnesení RM č. 50/44/16: RM schválila uzavření Nevýhradní 

licenční smlouvy s Českou republikou- Zeměměřičským 

úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 

11 Praha 8, zast. Ing. …, vedoucí obchodního oddělení, na 

základě které bude bezplatně poskytnut Digitální model 

reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 51/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní spolupráci s Českým svazem Goju Ryu, Rygle 23, 

Brno 644 00, IČ: 60557273 na 15. Evropském Gasshuku 

O.G.K.K. za cenu 24.750,-Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 52/44/16: RM schválila souhlas s projekto-

vou dokumentací vyhotovenou projektantem Ing. …, 

Komenského …, Rajhrad, PSČ 664 61 na stavbu „STAVEBNÍ 

ÚPRAVY LISOVNY VINNÉHO SKLEPA adaptace nástavbou pro 

trvalé rodinné bydlení“ p. …, Kpt. Jaroše …, Hustopeče, 

PSČ 693 01 za podmínky neporušení krytu místní 

komunikace.

Usnesení RM č. 53/44/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se  

stavbou rodinného domu, sjezdu a elektrické přípojky na 

části  pozemku města Hustopeče 1348/1 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace  pro-

jektanta Ing. …, Komenského …, Rajhrad, PSČ 664 61 

na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY LISOVNY VINNÉHO SKLEPA 

adaptace nástavbou pro trvalé rodinné bydlení“ p. …, Kpt. 

Jaroše …, Hustopeče, PSČ 693 01. Smlouva je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 54/44/16: RM ukládá připravit aktuali-

zaci Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 

včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních pod-

niků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku dle 

doporučení metodiky MV ČR. Do výjimky z OZV zahrnout 

pravidelně pořádané akce na území města (hody, slavnosti, 

svátky, plesy leden - březen). 

Usnesení RM č. 55/44/16: RM neschvaluje navýšení realizační 

ceny o 29.270 Kč za provedení protipožárního nátěru ve 

sportovní hale fi rmou Jiří Caha, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 57/44/16: RM schválila smlouvu o nájmu bytu 

č. 109 a 111 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 

Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Kpt. Jaroše …, 

Hustopeče s platností a účinností od 1. 8. 2016. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 58/44/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 

nájmu bytu č. 27, na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a …., trvale bytem 

Husova, Brno, kterým se současnému nájemci prodlu-

žuje nájem do 31. 08. 2017. Text dodatku je přílohou 

zápisu. RM upozorňuje nájemce, že smlouva již nebude 

dále prodlužována.

Usnesení RM č. 61/44/16: RM bere na vědomí stav projednávání 

Územní studie – Hustopeče S7 (areál ZEMOS). 

Usnesení RM č. 62/44/16: RM schválila způsob zdůvodnění a vyří-

zení petice občanů ze dne 28.06.2016 k dopravnímu řešení 

lokality řešené Územní studií - Hustopeče S2, navržený od-

borem regionálního rozvoje MěÚ. Dopis je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 63/44/16: RM schválila pokračování v práci na 

Usnesení RM (úkol) č. 2/43/16, kterým RM ukládá Odboru 

regionálního rozvoje Městského úřadu, aby ve spolupráci s 

projektantem studie S2 prověřil možnosti napojení a vybu-

dování další jiné přístupové cesty u studie S2 (Křížový vrch), 

např. z ulice Vinařská nebo Bratislavská. 

Usnesení RM č. 64/44/16: RM schválila 6. rozpočtové opatření 

Města Hustopeče dle přiloženého návrhu, který je přílo-

hou zápisu / s  doplněním navýšení rozpočtu v  ORJ - 270 

Pohřebnictví o 300.000 Kč

Usnesení RM č. 66/44/16: RM schválila výjimku v souladu se zá-

konem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělává-

ní z počtu dětí ve třídě pro MŠ Školní Hustopeče pro školní 

rok 2016/17 na celkový počet 112 dětí, t.j. 28 dětí ve třídě. 

Usnesení RM č. 67/44/16: RM schválila organizační změnu v rámci 

Městského úřadu Hustopeče, spočívající v převodu jednoho 

úvazku z odboru Obecní živnostenský úřad Městského 

úřadu Hustopeče na Odbor dopravy Městského úřadu 

Hustopeče, zpracování přestupků, platové zařazení 10. pla-

tová třída. Celkový počet úvazků v rámci Městského úřadu 

se nemění. Změna je platná od středy 20.7.2016. 

Usnesení RM č. 68/44/16: RM schválila změnu názvu Finanční 

odbor Městského úřadu Hustopeče na Ekonomický odbor 

Městského úřadu Hustopeče. 

Usnesení RM č. 69/44/16: RM schválila podání žádosti na poká-

cení 23 ks suchých a havarijních stromů na území města dle 

seznamu, který je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 71/44/16: RM schválila roční odměny ředitelům 

příspěvkových organizací města (MŠ Školní, MŠ Na Sídlišti, 

ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní, SPOZAM, CVČ) v navržené 

výši. Přehled a zdůvodnění odměn je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 72/44/16: RM schválila formulář pro žádost o 

dotace z rozpočtu města pro oblast sociálních služeb. Text 

dokumentu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 73/44/16: RM schválila Sociální program jed-

norázové podpory pro vybrané dítě (nezaopatřeného 

jednotlivce). Text dokumentu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 74/44/16: RM schválila nákup nezbytného příslu-

šenství k měřícímu zařízení RAMER 10, na zajištění měření 

rychlosti vozidel v rámci komunikací ve městě Hustopeče. 

Vzhledem ke specifi čnosti zařízení, bude příslušenství měří-

cího zařízení zakoupeno přímo od výrobce, tj od společnosti 

Ramet a.s. Kunovice, IČ 25638891, za částku 135.000,-Kč 

včetně DPH. Financování bude zajištěno rozpočtem města 

na rok 2016, položka 254 MěP. 

Usnesení RM č. 75/44/16: RM vzala na vědomí informaci ředitele 

SPOZAM k požadavkům TJ Agrotec na poskytnutí daru z roz-

počtu města, které budou projednávány na ZM v zářijovém 

termínu. 

Usnesení RM (úkol) č. 76/44/16: RM ukládá připravit seznam a 

následně projekty na opravy nejvíce poškozených chodníků 

ve městě, které bude nutno opravit a na něž nebude možno 

požádat dotaci na bezbariérové trasy

Usnesení RM (úkol) č. 77/44/16: RM ukládá předložit přehled vy-

užití, nákladů a příjmů rekreačního zařízení v Celném, pro 

posouzení efektivity dalšího provozování. 

Usnesení z 45. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 9. 8. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM č. 2/45/16: RM schválila záměr uzavření 
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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 znaleckého posudku a strany směnné uhradí poměrné 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady 

spojené s převodem pozemků.

Usnesení RM č. 3/45/16: RM schvaluje jednat se společnos-

tí  BORS o pronájmu prostor v  budově autobusového 

nádraží Hustopeče na vybudování veřejných WC.

Usnesení RM č. 4/45/16: RM ukládá vyzvat pana … na zajiš-

tění železného překladu nad bránou jeho objektu z ulice 

Na Hradbách.

Usnesení RM č. 5/45/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na zhotovení Územní studie - Hustopeče S2 o vari-

antním dopravním řešení. Text dodatku je přílohou zápisu 

RM. 

Usnesení RM č. 6/45/16: RM bere na vědomí sdělení Státního 

fondu životního prostředí ohledně odstranění stromů se 

zhoršeným zdravotním stavem. 

Usnesení RM č. 7/45/16: RM schválila souhlas k projektové 

dokumentaci vyhotovené společností GEPROSTAV Energy 

s.r.o. v zastoupení investora společnosti E.ON Distibuce, 

a.s. IČ: 2808540, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 

49, České Budějovice, na akci "Hustopeče, Hradní, kNN, 

…" plánovanou na pozemcích města Hustopeče parcela 

číslo KN 2429/1, 1235/11, 2429/2, 1236/1 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna. Město Hustopeče požaduje rea-

lizovat akci před plánovanou investicí města Hustopeče na 

rok 2017 - 2018 "Chodník k fi nančnímu úřadu". 

Usnesení RM č. 8/45/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distibuce, a.s. IČ: 2808540, se sídlem F.A. Gerstnera 

2151/6, PSČ 370 49, České Budějovice, na akci 

"Hustopeče, Hradní, kNN, …" plánovanou na pozem-

cích města Hustopeče parcela číslo KN 2429/1, 1235/11, 

2429/2, 1236/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 11/45/16: RM schválila záměr pachtu pozem-

ku p.č.3330 vedeného jako vinice na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Na části tohoto pozemku v lokalitě 

Novosády se nachází vinice. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 12/45/16: RM schválila nájemní smlouvu s Mgr. 

…, Brněnská …, Hustopeče IČ: 68106122 na nebytové 

prostory o souhrnné výměře 53 m2 v přízemí objektu ob-

čanské vybavenosti Dvořákova 1 v  Hustopečích, který je 

součástí pozemku p.č.1753 vedeného jako zastavěná plo-

cha a nádvoří, v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 

26.500,-Kč. Záměl byl zveřejněn na úřední desce po dobu 

22.7.- 8.8.2016.

Usnesení RM č. 13/45/16: RM schválila umístění sídla 

pobočného spolku Český svaz chovatelů, základní organi-

zace Hustopeče u Brna, IČ 70417288 na adrese Dukelské 

nám.2/2, Hustopeče 693 01. 

Usnesení RM č. 14/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

žádost o bezúplatný převod pozemku 3138/4 v lokalitě 

Křížový kopec územním plánem určené k realizaci prvků 

územních systémů ekologické 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 RM č. 16/45/16: RM schválila souhlas s umístěním 

skříňky hlavního uzávěru plynu a plynoměru u rodinné-

ho domu č. p. … na ul. Svat. Čecha těsně před fasádu 

tohoto domu na pozemek města parc. č. 1612/14 v k. 

ú. Hustopeče u Brna pro p. …, Svatopluka Čecha …, 

Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 17/45/16: RM schválila souhlas se stavbou pilíře 

HUP plynovodní přípojky k nemovitosti v ul. Nerudova … 

na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna 

pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad 

Labem, při stavbě č. 7700070 361 „Reko MS Nerudova“. 

Usnesení RM č. 18/45/16: RM schválila souhlas s navýšením 

ceny za věcné břemeno o částku 5.000 Kč v souvislosti 

se stavbou pilíře HUP plynovodní přípojky k nemovitosti 

v ul. Nerudova … na pozemku města parc. č. 575/3 v k. 

ú. Hustopeče u Brna pro investora RWE GasNet, s. r. o., 

Klíšská 940, Ústí nad Labem, při stavbě č. 7700070 361 

„Reko MS Nerudova“. 

Usnesení RM č. 19/45/16: RM schválila zadání oddělovacího 

plánu na oddělení pozemků na ulici Mírová dotčených ve-

řejným chodníkem na pozemcích parc. č. 992/12, 992/14, 

991/31, 991/24, 991/38, 991/2 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 20/45/16: RM ukládá jednat s obcí Starovice na 

případné spoluúčasti města na nákladech na vybudování 

cyklostezky Starovice – Hustopeče (Linden). 

Usnesení RM č. 21/45/16: RM schvaluje souhlas se změnou 

stavby před dokončením na stavbu „Polyfunkční dům – 

kanceláře se zázemím a bytová jednotka“ v ul. Janáčkova 

na pozemku parc. č. 52 dle předložené PD vyhotovené 

projektantem ATELIÉR ZLÁMAL, Vídeňská 13, 639 00 

Brno, pro spol. COMPREX, s. r. o., Vrbovecká 1228/6, 635 

00 Brno. /Toto vyjádření se vydává pro potřeby jednání u 

stavebního úřadu/. 

Usnesení RM č. 22/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

směnnou smlouvu na směnu 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 RM č. 23/45/16: RM schválila souhlas s podmínkami 

uvedenými v bodě 2. žádosti, že okleštění pod vedením 

distribuční soustavy neprovede vlastník pozemků, ale že 

tak provede zástupce provozovatele DS ve lhůtě uvedené 

v příloze č. 7 žádosti a dřevní hmotu a odpad zlikviduje 

zástupce provozovatele DS. 

Usnesení RM č. 25/45/16: RM neschvaluje pokácení túje na 

místním hřbitově rostoucí u hrobu rodiny Najmanovy. 

Usnesení RM č. 26/45/16: RM schválila smlouvu o dílo na 

„Zadláždění přístupových ploch k hrobům v pravé části ka-

tolického hřbitova na Městském hřbitově v Hustopečích“ 

s Čabou Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 02 

Hustopeče, IČ 13880021 za částku 91.400,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 28/45/16: RM schválila smlouvu o realizaci prá-

va služebnosti cesty přes pozemek. parc. č. 50 o výměře 

334 m2, způsob využití manipulační plocha, zapsaný na 

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

…, r. č. …, bytem Těsnohlídkova …, 613 00 Brno. Text 

smlouvy je přílohou záměru. 

Usnesení RM č. 29/45/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlou-

vě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci kina v Hustopečích na mul-

tifunkční kulturní centrum Hustopeče s Ing. Ivo Stolkem se 

sídlem Pramenná 97/10, 64100 Brno, IČ 64285103. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/45/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

PD rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“ ucha-

zeče Deals management, a.s., odštěpný závod se sídlem 

Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385 

Usnesení RM č. 32/45/16: RM schválila uzavření smlouvy o 

dílo na „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu 

Hustopeče“ s Deals management, a.s., odštěpný závod se 

sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385 za 

částku 199.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 33/45/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na 

Dukelském náměstí v Hustopečích“ s uchazečem FIA - 

elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 

Hustopeče, IČ 27739651 s měsíční fakturací díla. Text do-

datku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/45/16: RM schválila souhlas k PD pro-

jektanta …, Okružní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „OPLOCENÍ“ pro investora p. …, Palackého …, 

Hustopeče, PSČ 693 01, pro účely územního souhlasu, 

jako vlastník sousedního pozemku. 

Usnesení RM č. 35/45/16: RM neschvaluje souhlas s pro-

jektovou dokumentací pod názvem "SMÍŠENÁ ZÓNA 

„STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích parcela číslo 

KN 5385/28, 5385/43 vyhotovené projektantem Ing. 

Liborem Schwarzem, IČ: 10563229, se sídlem Dlouhá 2, 

69301 Hustopeče v zastoupení investora AQUAMID, s. r. o., 

Krátká 1221/2, Hustopeče. Z důvodu nedořešení dešťové 

kanalizace s následným nebezpečím vytopení hřbitova a 

blízkých lokalit. Doporučujeme zpracování územní studie. 

Usnesení RM č. 36/45/16: RM neschválila 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. 

Usnesení RM č. 37/45/16: RM neschválila Smlouvu č. 

1030027260/001 o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene na stavbu č. 1030027260 „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, AQUAMID“ dle předložené PD s E.ON 

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

Budějovice na pozemku města Hustopeče parc. č. 498/1 

a 505/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 38/45/16: RM schválila souhlas s vybudováním 

parkovacího stání ze zatravňovací dlažby o rozměrech 470 

cm x 500 cm na části pozemku parc. č. 4544/157 v k. ú. 

Hustopeče u Brna před rodinným domem č. p. … na ul. 

Mandloňová p. …, bytem Mandloňová 1403, Hustopeče, 

PSČ 693 01, dle předloženého návrhu umístění a to na 

náklady žadatele, který si vyžádá vyjádření vlastníků sítí 

a vyřídí potřebná povolení. 

Usnesení RM č. 39/45/16: RM neschválila souhlas s vybudová-

ním parkovacího stání ze zatravňovací dlažby o rozměrech 

600 cm x 180 cm na části pozemku parc. č. 4553/100 v k. 

ú. Hustopeče u Brna před rodinným domem č. p. … na 

ul. U Vodojemu pro manžele …, bytem U Vodojemu …, 

Hustopeče, PSČ 693 01. Z důvodu zasahování zaparkova-

ného vozidla do silniční komunikace v obytné zóně.

Usnesení RM č. 40/45/16: RM schválila souhlas s PD č. VD19915 

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

PSČ 690 02, na stavbu „Cyklostezka Hustopeče – ul. 

Žižkova, Tábory“ pro investora město Hustopeče, Dukelské 

nám. 2/2, Hustopeče, pro účely územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. 

Usnesení RM č. 41/45/16: RM schválila souhlas s PD č.VD01516 

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

PSČ 690 02, na stavbu „Hustopeče – bezbariérové 

chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“ pro inves-

tora město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, pro 

účely územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Usnesení RM č. 42/45/16: RM schválila souhlas s PD č. VD07416 

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

PSČ 690 02, na stavbu „Hustopeče – Hustopeče, ul. 

Vinařská, parkoviště pro OA“ pro investora město 

Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, pro účely 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
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Usnesení RM č. 43/45/16: RM schválila souhlas s PD projektan-

ta …, Javorová …, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu 

„Novostavba rodinného domu, k. ú. Hustopeče u Brna 

– parc. č. 4544/4“ pro investora …, Bořetice č. p. …, 

Bořetice, PSČ 691 08, jako vlastník sousedního pozem-

ku, pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. 

Usnesení RM č. 45/45/16: RM schválila souhlas s PD projektanta 

ArchSta servis, s. r. o., Mendlovo nám. 20/11, Brno, PSČ 

603 00, na stavbu „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče“ pro 

investora SOŠ SOU Hustopeče, příspěvková organizace, 

Masarykovo nám. 1, Hustopeče, PSČ 693 24, pro potřeby 

stavebního řízení. 

Usnesení RM č. 46/45/16: RM schválila souhlas s PD č. 41 – 

2016 projektanta Atelier 99, s. r. o., Purkyňova 71/99, 

Brno, PSČ 612 00, na stavbu „Nemocnice Hustopeče – 

úpravy 1. NP budovy D na ambulance“, pro investora 

Nemocnice Hustopeče, p. o., Brněnská 716/41, Hustopeče, 

PSČ 693 01, pro potřeby stavebního řízení, jako vlastník 

sousedního pozemku. 

Usnesení RM č. 47/45/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení 

souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného chodníku 

dle PD č. 05 – 3416 projektanta EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 

120, Brno, PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, Sv. Čecha, 

obnova DP, …“, pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 6, České Budějovice, PSČ 370 49, pro účely vy-

dání územního souhlasu. 

Usnesení RM č. 48/45/16: RM schválila souhlas s PD č. 15 062-

01-0716 projektanta SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 

26, Brno, PSČ 611 36, na stavbu „Modernizace a elektriza-

ce trati Šakvice – Hustopeče u Brna“, pro investora Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, pro účely územního řízení. 

Usnesení RM č. 49/45/16: RM schválila souhlas s PD č.12/16 

projektanta …, Vřesová …, Hodonín, PSČ 695 01, 

na stavbu „Hospodářský objekt“ na parc. č. 4544/126 

v k. ú. Hustopeče u Brna pro stavebníky manžele …, 

Mandloňová …, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník 

sousedního pozemku. Tento souhlas je pro účely vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Usnesení RM č. 51/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení vstup 

do tělesa rekonstruovaného 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 RM č. 52/45/16: RM schválila Smlouvu č. 

1030023043/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, se společností E.ON Distribuce, 

a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, v rozsahu dle přílohy, která je součástí smlou-

vy za jednorázovou úhradu 7.000 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 53/45/16: RM schválila Souhlas k PD na akci 

"přípojka NN Centro" na pozemcích města Hustopeče par-

cela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, investora společnosti 

E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice v zastoupení projektanta Eling 

s.r.o., Hrozňatova 39/25A, 61500 Brno. 

Usnesení RM č. 54/45/16: RM schválila započetí stavebních 

prací na akci "Rozšíření sběrného dvora" realizační fi rmou 

před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Usnesení RM č. 55/45/16: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. 

Václavem Cichrou se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 

41530047 na autorský a technický dozor investora na akci 

„Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – změna 

stavby před dokončením“ za částku 30.000,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 57/45/16: RM schválila záměr pronájmu části 

prostoru o výměře 1m2 v přízemí objektu Staré pošty, 

Dukelské nám. 22, Hustopeče za účelem umístění nápojo-

vého automatu. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 58/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s 

 CENTREM Hustopeče a.s. se sídlem Husova 8/8, 693 01 

Hustopeče, IČ 25572920. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 59/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 se 

společností SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 

Hustopeče, IČ 25535838. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 60/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 se 

Zdeňkem Rybářem, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 

Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající podle živ-

nostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku 

a Milanem Ledvinou, IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, 

Palackého 404/24, fyzická osoba podnikající podle živ-

nostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku 

podnikající na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT 

sdružení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář, 

Nerudova 34, Hustopeče 69301, DIČ: CZ7002254061. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 61/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s e 

společností Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 

693 01 Hustopeče, IČ 25556576. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

Usnesení RM č. 62/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s 

Milanem Francem se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 

Hustopeče, IČ 15235530.Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 63/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 se 

společností HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 

693 01 Hustopeče, IČ 25537814. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 64/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2016 s e spo-

lečností NATURAL PACK group s.r.o. se sídlem Havlíčkova 

613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 28346416. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 65/45/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí auditorských služeb na rok 2016 s fi rmou TOP 

AUDITING, s.r.o. IČ: 454 77 639 v rozsahu dle zákona č. 

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně 

samostatných celků, v platném znění, za sjednanou od-

měnu ve výši 68 000 Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 66/45/16: RM schválila dodatek k nájem-

ní smlouvě mezi příspěvkovou organizací Sportovní 

zařízení města Hustopeče IČ: 49963147 a Dianou 

Pavlovnou Ivanovou, Starovice 412, IČ: 74292226 na 

pronájem stánku s občerstvením č.1 na části pozemku 

p.č.490 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje 

způsob výpočtu nájemného v závislosti na návštěvnosti 

koupaliště. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 67/45/16: RM schválila dodatek k nájem-

ní smlouvě mezi příspěvkovou organizací Sportovní 

zařízení města Hustopeče IČ: 49963147 a Dianou 

Pavlovnou Ivanovou, Starovice 412, IČ: 74292226 na 

pronájem stánku s občerstvením č.2 na části pozemku 

p.č.490 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje 

způsob výpočtu nájemného v závislosti na návštěvnosti 

koupaliště. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 68/45/16: RM schválila dodatek k nájemní 

smlouvě mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení 

města Hustopeče IČ: 49963147 a TUKAN group s.r.o., V 

Újezdech 611/12 Brno 621 00 IČ: 01425544 na pronájem 

stánku s občerstvením č.3 na části pozemku p.č.490 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje způsob výpočtu 

nájemného v závislosti na návštěvnosti koupaliště. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 69/45/16: RM schválila krátkodobou nájemní 

smlouvu s MORAVSKÝM PLYNOSTAVEM, a.s. Zastávecká 

371, Rosice u Brna, IČ: 4635957 k pozemku p.č.3949 vede-

ného jako zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za účelem dočasného umístění zeminy ze sousedního po-

zemku. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 70/45/16: RM schválila dodatek č.1 k 

nájemní smlouvě s Mikroregionem Hustopečsko, dobro-

volným svazkem obcí, Dukelské nám.2/2, Hustopeče, IČ: 

70824134, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na 

kancelářské prostory v objektu radnice Dukelské nám.2/2, 

Hustopeče na dobu neurčitou. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 71/45/16: RM schválila záměr pronájmu 

pozemku p.č.4727/44 vedeného jako orná půda na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 72/45/16: RM schválila realizaci opravu rozvodů 

vody do koupelen, rozšíření radiátorů do šaten a sprch, 

osazení termo hlavic na radiátory, v kabinách fotbalového 

stadionu za částku 74.000,-. Částka 70.000 Kč bude pře-

vedena z  nevyčerpaných prostředků určených na dotace 

pro FC Hustopeče (pronájem měst. stadionu) zpět městu 

a převedena na SPOZAM. 

Usnesení RM č. 73/45/16: RM schválila pořízení nového moto-

ru pro kogenerační jednotku a areálu SPOZAM v ceně do 

63.000 Kč bez DPH od fi rmy TEDOM. 

Usnesení RM č. 74/45/16: RM schválila pořízení 2 ks nových 

moderních kamen s regulací v částce (7.090,-/ks s DPH) 

do prohříváren pro plavání dětí v areálu SPOZAM. 

Usnesení RM č. 75/45/16: RM schválila pořízení nových dveří 

do prostor sauny v ceně 7.900 Kč s DPH a 5.000 Kč s DPH 

v areálu SPOZAM 

Usnesení RM č. 78/45/16: RM projednala informace o: Pamětní 

knize města Hustopeče, doporučených částkách dotací 

spolkům a organizacím z rozpočtu města, udělování cest-

ného občanství města 

Usnesení RM č. 82/45/16: RM ukládá zpracovat žádost o dotaci 

z výzvy č. 28 „Specifi cké informační a komunikační sys-

témy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifi ckého cíle 3.2 „Zvyšování 

efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednic-

tvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. 

Usnesení RM č. 83/45/16: RM ukládá zpracovat průzkum trhu 

a připravit zadávací dokumentaci na pořízení nové po-

bočkové telefonní ústředny pro potřebu Městského úřadu 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 87/45/16: RM bere na vědomí informaci o no-

vých úkolech pro obce, které plynou ze schválené novely 

školského zákona 

Usnesení RM č. 88/45/16: RM schválila Smlouvu o dílo na 

zhotovení Vyhodnocení intravilánu města Hustopeče za 

účelem stanovení součinitele odtoku území s projektovou 

kanceláří AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 

Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46964371, za cenu 100 Kč 

bez DPH. 

Usnesení RM č. 94/45/16: RM bere na vědomí výsledek vyúč-

tování akcí Slavnosti mandloní a vína 2016 (s výsledkem 

-54.896 Kč) a O Hustopečskou pečeť 2016 (+31.059 Kč). 

Usnesení RM č. 95/45/16: RM schválila hostování cirkusu 

Rodolfo v termínu 15. - 17.8.2016 na ploše amfi teátru na 

Křížovém vrchu na základě krátkodobé nájemní smlouvy. 

Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 96/45/16: RM schválila jmenování na zá-

kladě návrhu tajemníka Městského úřadu a výsledku 

výběrového řízení …, nar. …, vedoucím Odboru 
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životního prostředí Městského úřadu Hustopeče od 1. 9. 

2016.

Usnesení RM č. 98/45/16: RM schválila pověření … pro jednání 

s bankami na zjištění podmínek získání úvěru na fi nancová-

ní rekonstrukce kina ve výši cca 30.000.000 Kč.

Usnesení RM č. 99/45/16: RM schvaluje pověření … k zajištění 

optimalizace pojištění vozidel města a jednat s panem …

Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 
konaného dne 16.06.2016 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání 

se změnou textu v bodě IV. d) a doplněný o body IV. r), s), 

t), u), v)

Usnesení č. 7/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby předložila fi -

nančnímu výboru rozbor hospodaření organizačních složek 

měst za rok 2015. 

Usnesení č. 8/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby se znovu 

zabývala potřebou pořízení nafukovací haly z pohledu vy-

užitelnosti a fi nančních nákladů na provoz. 

Usnesení č. 9/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby, pokud bude 

schváleno zvýšení nákladů na pořízení nafukovací haly, 

znovu prověřila důvěryhodnost dodavatele vybraného vý-

běrovým řízením, a to ještě před podpisem smlouvy.

Usnesení č. 10/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby předložila fi -

nančnímu výboru podrobné zdůvodnění návrhu na zvýšení 

rozpočtu o 40 tis. Kč v 5.RO, řádek č. 258 - činnost muzeí 

a galerií. 

Usnesení č. 11/XIV/16: ZM schvaluje Kupní smlouvu s manž. … 

a … na prodej pozemku parcela číslo 629/3 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2 zapsaného na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

za cenu ve výši 28.283,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn 

na úřední desce MěÚ Hustopeče dne 11.05.2016, sňat 

27.05.2016. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu se společ-

ností První vinařská spol. s r. o., IČ: 29198879, se sídlem 

Dukelské nám. 46/19, 69301 Hustopeče na prodej pozemku 

parcela číslo 376/20 vedeného jako ostatní plocha o výmě-

ře 50 m2, zapsaného na LV č.10001 pro katastrální území 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za cenu ve výši 

15.750,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce 

MěÚ Hustopeče dne 11.05.2016, sňat 27.05.2016 Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XIV/16: ZM schvaluje Kupní smlouvu se spo-

lečností První vinařská spol. s r. o., IČ: 29198879, se 

sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 46/19, PSČ 69301 na 

prodej nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela 

číslo KN 285/3 o výměře 28 m2 vzniklého dle GP č.3516-

320/2016 z pozemku p.č.285/1 zapsaného na LV č.10001 

pro obec Hustopeče, katastrální území Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-

coviště Hustopeče za kupní cenu ve výši 28.812,- Kč. Záměr 

převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hustopeče 

dne 27.05.2016, sňat 14.06.2016.Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 14/XIV/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 21 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. 15/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s Fabig 

s.r.o., Dlouhá 1205/10, Hustopeče, IČ: 29291381 na prodej 

pozemků p.č.2879/62 vedeného jako vinice, p.č.4657/4 ve-

deného jako orná půda a p.č.4657/14 vedeného jako orná 

půda, vše zapsané pro k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 

za cenu 857.300,-Kč. Kupní smlouva se uzavírá na základě 

Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 31.12.2013 uzavřené na 

základě usnesení ZM č. 32/XVIII/13 ze dne 12.12.2013. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

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

kupní s …, Žižkova …, Hustopeče na odkoupení části po-

zemku p.č.1077 o orientační výměře 5m2, vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří na LV č. 841 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu 300 Kč/m2. Rozsah vykupované části po-

zemku bude určen geometrickým plánem. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, nar. 

…, J. Palacha …, Břeclav 690 02 na odkoupení spo-

luvlastnického podílu v rozsahu 1/5 na pozemku p.č. 

9546 vedeném jako ostatní plocha na LV č. 11714 , v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 4.560,-Kč a náklady spojené s 

převodem. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela 

číslo 1047/22 v katastrálním území Hustopeče u Brna za-

psaném na LV číslo 1771 s podílovými spoluvlastníky paní 

…, bytem sídl. Svobody …, 79601 Prostějov, panem …, 

Albertova …, Nová Ulice, 77900 Olomouc; panem …, 

bytem Brněnská …, 69301 Hustopeče; paní …, Boloňská 

…, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 19/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela 

číslo 1047/23 v katastrálním území Hustopeče u Brna za-

psaném na LV číslo 12659 se společností UNIPORT CZ s.r.o., 

IČ: 29247632, se sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 

62500. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela 

číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 11061 se společ-

ností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, 

se sídlem Kostelní nám. 157/9, Mikulov PSČ 69201. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela 

číslo 991/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsa-

ném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky paní …, 

nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, 

nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a oprávněným 

z věcného břemene paní …, nar. …, bytem Mírová …, 

69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 

69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela 

číslo /1047/18/, 8351/19 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna zapsaných na LV číslo 3172 s podílovými spoluvlastní-

ky paní …, bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní 

…, Bořetická …, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova 

…, 62800 Brno - Líšeň. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela 

číslo 8351/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna za-

psaném na LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova …, 

69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 

19915 zpracované fi rmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela 

číslo 1047/2 a 1047/20 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna zapsaných na LV číslo 60000 s Českou republikou 

- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovou nábřeží 390/42, Nové 

Město, 12800 Praha 2. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/XIV/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. 26/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na 

odkoupení pozemku do majetku města Hustopeče parcela 

číslo 1047/23 v katastrálním území Hustopeče u Brna za-

psaném na LV číslo 12659 od společnosti UNIPORT CZ s.r.o., 

IČ: 29247632, se sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 

62500. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní 

na odkoupení pozemků do majetku města Hustopeče na 

parcelách číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 či jejich částí, 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na 

LV číslo 11061 se společností Jednota, spotřební družstvo 

v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 

Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na 

odkoupení části pozemku do majetku města Hustopeče 

parcela číslo 991/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

zapsaném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky 

paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a 

panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a 

oprávněným z věcného břemene paní …, nar. …, bytem 

Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem 

Mírová …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 29/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu kupní na odkou-

pení pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 

8351/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném 

na LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova …, 69301 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkou-

pení pozemků městem Hustopeče parcela číslo 1047/18, 

8351/19 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných 

na LV číslo 3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, by-

tem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická 

…, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno 

- Líšeň.Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkou-

pení pozemku městem Hustopeče parcela číslo 2004/5 

v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV 

číslo 3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem 

Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická …, 

Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - 

Líšeň za účelem vybudování přístupové komunikace k sídl. 

Gen. Peřiny za cenu 300 Kč/m2. 

Usnesení č. 32/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní s 

PÁLAVOU, stavebním bytovým družstvem, Dukelské nám. 

36/10, Hustopeče, IČ:00048704 na odkoupení části pozem-

ku p.č.1238 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o 
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orientační výměře 29 m2 a části pozemku p.č.1237/2 vede-

ného jako ostatní plocha o orientační výměře 3 m2, vše v 

k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV číslo 11070. Přesná 

výměra částí pozemků bude určena geometrickým plánem 

po realizaci stavby cyklostezky. Kupní cena činí 300 Kč/m2. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu s …, nar. …, 

Kurdějov …, Kurdějov 693 01 o zřízení služebnosti ces-

ty přes pozemek p.č. 1559 vedený jako zahrada v k.ú. 

Hustopeče u Brna, zapsaný na LV č.12587. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/XIV/16: ZM schvaluje záměr směny části pozemku 

města Hustopeče parcela číslo 490/1 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleně-

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

vedeného 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 

výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného po-

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

rozsahu 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. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku 

p.č. 422/17 o výměře 34 m2 vedeného jak ostatní plocha, 

zapsaného na LV č.10001 pro město Hustopeče v obci 

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

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

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

zápisu. 

Usnesení č. 36/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na 

prodej části pozemku parcela číslo 1348/1 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a vy-

členěného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 15 m2 dle GP 

č. 3422-31/2015 za kupní cenu 14.700,- Kč s rozvazovací 

podmínkou dokončením stavby /a to předložením dokladu 

stavebního úřadu o užívání stavby a zápisem stavby do ka-

tastru nemovitostí/ na pozemku města do 5 let od účinnosti 

smlouvy. Záměr převodu zveřejněn na úřední desce MěÚ 

Hustopeče dne 18.5.2016 sňat 3.6.2016.Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/XIV/16: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo 192/5 a pozemku parcela číslo KN 

192/6 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 38/XIV/16: ZM schvaluje Minimální síť sociálních slu-

žeb v okrese Břeclav pro rok 2017. Dokument Minimální síť 

sociálních služeb v okrese Břeclav pro rok 2017 je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 39/XIV/16: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o po-

skytnutí individuální dotace pro FC Hustopeče, Šafaříkova 

347/1, Hustopeče, IČ: 64327451 na dofi nancování nákladů 

na rekonstrukci technologie vytápění fotbalových kabin a 

ohřevu teplé vody ve výši 260.000,-Kč. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 40/XIV/16: ZM schvaluje navýšení rozpočtu na poří-

zení nafukovací haly o 400 tisíc korun na celkovou částku 

3.100.000 Kč

Usnesení č. 41/XIV/16: ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření měs-

ta Hustopeče roku 2016 dle přílohy. 

Usnesení č. 42/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, Střední 

…, Hustopeče a …, L. Svobody …, Hustopeče na od-

koupení části pozemku p.č.1250/5 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č. 3214 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově 

vyčleněného a odděleného pozemku p.č.1250/11 o výměře 

17 m2 vzniklého dle GP č.3514-70/2016 za cenu 63.790,-

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s …, Střední …, Hustopeče a …, L.Svobody …, 

Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 vede-

ného jako ostatní plocha na LV č.3214 v k.ú. Hustopeče u 

Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

p.č.1250/5 o výměře 516 m2 dle GP č.3514-70/2016 za 

cenu 1.936.210,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s panem …, bytem Starovice …, 69301 Starovice 

na odkoupení pozemku či případně části p.č. 1249/57 ve-

deného jako ostatní plocha na LV č.3132 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu dle znaleckého posudku 2.200,- Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/XIV/16: ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní na část městského pozemku 

p.č.1249/64 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvoře-

ného a vyčleněného pozemku vzniklého dle geometrického 

plánu o výměře cca 70 - 100 m2 (dle zákresu). 

Usnesení č. 46/XIV/16: ZM schvaluje souhlasné prohlášení, kte-

rým dochází k zápisu bytového domu na pozemcích parcela 

číslo KN 620/3 a části parcely 475/4 v rozsahu dle geome-

trického plánu číslo 3523-85/2016, stavba je ve vlastnictví 

společnosti QUATRO development s.r.o., IČ: 29356598, se 

sídlem Na Hradbách 424/3, Hustopeče 693 01. Text sou-

hlasného prohlášení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny 

části pozemku v majetku města Hustopeče p.č.475/4 ve-

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

u Brna v rozsahu nově vyčleněného a vyděleného pozem-

ku p.č.475/6 dle GP č. 3523-85/2016 za část pozemku 

p.č.620/3 v rozsahu nově vyčleněného a vyděleného po-

zemku p.č. 620/11 dle GP č.3523-85/2016. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/XIV/16: ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní k pozemkům a jejich částem zapsa-

ným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna: část p.č.1249/2 

o výměře 100 m2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1248 

vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy, 

p.č. 1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 

vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako 

ostatní plocha, část pozemku p.č. 1249/71 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 120 m2 (dle zákresu), 

část pozemku p.č. 1249/72 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 101 m2 (dle zákresu), pozemku p.č. 1247 

vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, část p.č.1255/1 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 1750 

m2 (dle zákresu), za cenu dle znaleckého posudku. dále 

část p.č.3149 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 200 m2 (dle zákresu), část p.č.3150 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 290 m2 (dle zákresu), 

část p.č.3151/4 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 50 m2 (dle zákresu) část p.č.4666 vedeného jako 

orná půda o orientační výměře 125 m2 (dle zákresu), část 

p.č.4727/43 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 12 m2 (dle zákresu), část p.č.4740/19 vedeného 

jako ostatní plocha o orientační výměře 26 m2 (dle zá-

kresu), část p.č.4754/118 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 30 m2 (dle zákresu), část p.č.4757/99 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 26 m2 

(dle zákresu), část p.č.4763/1 vedeného jako orná půda o 

orientační výměře 850 m2 (dle zákresu), část p.č.4763/2 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 11 m2 

(dle zákresu), část p.č.4765/1 vedeného jako ostatní plocha 

o orientační výměře 910 m2 (dle zákresu), část p.č.4772/8 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 3 m2 (dle 

zákresu), část p.č.4772/10 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 245 m2 (dle zákresu), část p.č.4773/2 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 55 m2 

(dle zákresu), část p.č.4827/32 vedeného jako orná půda 

o orientační výměře 1970 m2 (dle zákresu), část p.č.4830 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 906 m2 

(dle zákresu), část p.č.4831 vedeného jako ostatní plocha 

o orientační výměře 1136 m2 (dle zákresu), část p.č.4834 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 1590 m2 

(dle zákresu), část p.č.4837 vedeného jako ostatní plocha 

o orientační výměře 324 m2 (dle zákresu), část p.č.4841/1 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 560 

m2 (dle zákresu), část p.č.8390 vedeného jako orná půda 

o orientační výměře 295 m2 (dle zákresu), část p.č.8391 

vedeného jako orná půda o orientační výměře 19 m2 (dle 

zákresu), část p.č.8392 vedeného jako orná půda o orientač-

ní výměře 1005 m2 (dle zákresu), část p.č.8418/1vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 335 m2 (dle zákresu), 

část p.č.8419/1 vedeného jako orná půda o orientační vý-

měře 85 m2 (dle zákresu), část p.č.8420/1 vedeného jako 

orná půda o orientační výměře 1010 m2 (dle zákresu), za 

cenu minimálně ve výši zjištěné znaleckým posudkem, o 

oceňování majetku, vyhotovení znaleckého posudku hradí 

kupující. 

Usnesení č. 49/XIV/16: ZM schvaluje Zásady města Hustopeče pro 

poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče. 

Text Zásad je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/XIV/16: ZM schvaluje Zásady města Hustopeče pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče. Text Zásad 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny 

pozemků parc. č. 4922/2 , 4922/8 a parc. č. 4922/13 či 

případné jeho části 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. 

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

Jazykové kurzy
Centra celoživotního 

vzdělávání Hustopeče
Francouzština

zahájí v pondělí 3.10. 2016 
v 17.30 kurz pro pokročilé

v úterý 4.10. 2016 
v 17.30 kurz pro začátečníky

Angličtina
infoschůzka v pondělí 19.9. 2016 v 18.00 

Němčina
infoschůzka ve středu 21.9.2016 v 17.00

Zábavné kreslení 
4.10. 2016 v 17.00

(kreslení pomocí mozkových hemisfér)

Kroužek futsalu
1. trénink ve čtvrtek 1.9. 2016 ve 14.30 

v hale, info na tel.: 725 438 060
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
září 2016

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

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

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

t 1.–25.9.   JAN OBŠIL: NÁVRAT DOM  
   (malba, scénogra  e, církevní um ní).
pá  30.9. 16.30 INTAKT – KONTAKT - vernisáž výstavy mezinárodní
   ak ní skupiny výtvarnic s podporou Rakouského
   kulturního fóra v Praze.

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

st  14.9. 15.00 CO NOVÉHO U NÁS DOMA VE SLUNE NÍ
   SOUSTAV  – p ednáška Mgr. Pavla Klementa,
   v p ísálí kina.
so  24.9. 6.00 POZNÁVACÍ ZÁJEZD KUTNÁ HORA, 
   odjezd od nemocnice a z AN.

st 7. – 30.9.  6. VOKO 
   Výstava z tvorby Petra Koblihy, vestibul knihovny.
út  20.9. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA S FRANTIŠKEM NIEDLEM,
   knihovna.
t  29.9. 9.30 A3V – p ednáška P stování a využití jedlých

   a lé ivých hub. Nutné se p ihlásit do 14. zá í
   v knihovn . 

MC Cipísek: Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

t 29.9. – 1.10. BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI 2016 – bur ákové
   mázhausy, historický pr vod, zasedání Bur ákové
   unie, emeslný jarmark, kapela No Name, Lenka
   Dusilová, Jaroslav Uhlí . P edprodej vstupenek
   v TIC Hustope e nebo p es sí  Ticketstream
   a SMSticket. 

KURZY 
st  5.10. 16.30 KLASICKÉ TANE NÍ – zahájení tane ního kurzu
   pro žáky st edních škol, kurz zahrnuje 10 lekcí
   + prodlouženou, cena 800,- K , Spole enský d m
   Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.
st  5.10. 18.30 TANE NÍ POLEPŠOVNA – zahájení kurzu pro
   dosp lé tane níky, kurz zahrnuje 10 lekcí +
   prodlouženou, cena za pár 1.600,- K , 
   Spole enský d m Hustope e. TŠ Danza Brno.
   P ihlášky v TIC Hustope e, tel.: 519 412 909.

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

ne  25.9. 15.00 VÍTÁNÍ PODZIMU ANEB K IŽÁK PLNÝ
   POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ. Sraz na Krajcáku. 

M sto Hustope e

Spole nost LOMAX & Co je výrobcem garážových vrat a stínicí techniky 
s více jak dvacetiletou tradicí. 

Požadujeme:
- Manuální zručnost
- Praxe s montážními pracemi ve výrobním prostředí výhodou
- Spolehlivost a chuť pracovat

Nápl  práce:
- Manipulace s výrobními meziprodukty
- Kompletace výrobk
- Obsluha stroj  a za ízení

Nabízíme:
- Zázemí silné a stabilní spole nosti, p íjemné pracovní prost edí
- Motivující finan ní ohodnocení
- Stravování na pracovišti a další benefity

Místo práce:
- Hustope e

Nástup:
- Možný ihned

V případě zájmu zašlete Váš životopis na papay@lomax.cz 

Hledáme: dělník/dělnice do výroby

garážová vrata
okna a  dveře

předokenní rolety
venkovní žaluzie

www.lomax.cz

LOMAX_91x133mm_hustopeče.ai   1   11.8.2016   14:42:14

MORACELL s.r.o., výrobní firma se sídlem 
v Žabčicích, hledá do nepřetržitého provozu

OPERÁTORA VÝROBY
Uchazeč by měl splňovat následující požadavky:
Vyuč rax výhodou.

st.
n raco va s ožn

V atov raco ky.

raco št v v s st vk D.

Kontakt: tjaros@moracell.cz, mobil: 737 204 128, 
nebo osobně: pan Jaroš - MORACELL, Průmyslová 542, Žabčice

-in
ze
rc
e-

Mgr. Petr KNAP
advokát 

oznamuje  místo provozování 
advokátní praxe na adrese 

Hustopeče, Janáčkova 1

úřední hodiny denně
od 8.00 do 16.00 hod.

-in
ze
rc
e-

-in
ze
rc
e-
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 12. 9./26. 9.
Papír, plast, nápojové kartony: 6. 9.
Bioodpad: 5. 9./ 19. 9.

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

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

ne  25.9. 14.00 D TSKÉ HODY, sál Spole enského domu. 

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po 6.00 – 8.00 14.00 – 19.30
 Út  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 St 6.00 – 8.00 14.00 – 19.30
 t  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 Pá  6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
 So  zav eno
 Ne  14.00 – 19.00

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

so  10.9. 14.00 P EHLÍDKA VÍN VINA SKÉHO SPOLKU
   KRAJCPERK, sklepní ulice Vina ská, p ipraveny
   budou i domácí kuliná ské speciality. Akce se koná
   za každého po así.

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, www.vsehoschopni.cz

pá  2.9. 19.00 OV Í BÁL – hudba k tanci i poslechu, ov árna za
   prvním rybníkem. 

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

so  3.9. 19.00 BENEFI NÍ KONCERT pro kapli v Kachingwe, kostel
   sv. Václava na Dukelském nám stí. Bude hrát
   varhaník a sbormistr z katedrály sv. Petra a Pavla
   v Brn  Petr Kola . Dobrovolným vstupným podpo íte
   stavbu kaple v Zambii.

HÁZENÁ
ne  25.9. 10.30 Legata Hus. – Sokol Telnice (II. liga muž )
ne  25.9. 12.30 Legata Hus. – Sokol Telnice (II. liga ml. dorostu) 

FOTBAL
so  3.9. 13.00 Hustope e – Mut nice (mladší žáci)
so  3.9. 14.45 Hustope e – Mut nice (starší žáci)
ne  4.9. 10.30 Hustope e – Iva  (mladší žáci rezerva)
so  10.9. 11.00 Hustope e – Nosislav (mladší žáci rezerva)
ne  11.9. 13.45 Hustope e – P ibice (A mužstvo)
ne  11.9. 16.00 Hustope e – Nosislav (B mužstvo)
so  17.9. 13.00 Hustope e – Bzenec (mladší žáci)
so  17.9. 14.45 Hustope e – Bzenec (starší žáci)
ne  18.9. 9.00 Turnaj mini p ípravek (ro . 2010), 
   stadion FC Hustope e
so  24.9. 11.00 Hustope e – Boleradice (mladší žáci rezerva)
so  24.9. 13.00 Hustope e – Kyjov (mladší žáci)
so  24.9. 14.45 Hustope e – Kyjov (starší žáci)
ne  25.9. 13.15 Hustope e – B ezí (A mužstvo)
ne  25.9. 15.30 Hustope e – K epice (B mužstvo)
st  28.9. 15.30 Hustope e – Kobylí (mladší žáci rezerva)

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

so  17.9. 8.00 ZÁJEZD DO VÍDN  S PR VODKYNÍ. 
   Odjezd z AN, návrat mezi 20.00 a 21.00 hodin.
út  20.9. 8.00 ZÁJEZD NA ZÁMEK VALTICE, MIKULOV 
   Nám stí, židovská tvr , hrobka Dietrichsteinská.
   Odjezd z AN. 

M sto Hustope e

TANE NÍ
st eda 5. 10. 2016 v 16.30
KLASICKÉ TANE NÍ
Zahájení tane ního kurzu pro žáky st edních škol. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena 800,- K . 
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.

st eda 5. 10. 2016 v 18.30
TANE NÍ POLEPŠOVNA
Zahájení kurzu pro dosp lé tane níky. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena za pár 1.600,- K .
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.

P ihlášky v TIC Hustope e.
Informace: Jana Tupá, tel.: 519 441 008



Občas přĳdu na poslední chvíli,  
ale prevence v mobilu mi chodí včas!

     Přejděte do  k ČPZP a budeme 
vám zasílat SMS k preventivním prohlídkám 
ZDARMA.

205
kód pojišťovny

prevencevmobilu.cz

810 800 000
www.cpzp.cz
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LETNÍ TÁBORY

Od gymnastiky po karate. Tím vším si prošly děti na sportovním 
příměšťáku Olympijské hry pod vedením Radomily Vrbové. 
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Příměstský tábor s angličtinou aneb Týden Sherlocka Holmese 
navštěvovalo v městské knihovně více než 20 dětí. Naučily se nová 
slovíčka, základní fráze i jednoduché písničky
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Příměstské tábory na ranči Valkýra se konaly po celé prázdniny. 
Celkem se na 8 turnusech prostřídalo zhruba 120 dětí ve věku od 4 
do 13 let.
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Tábory s koňmi se konaly i na Pavučině. Účastníci se naučili 
pečovat o koně, kydat hnůj a poznali i pohled na svět z koňského 
sedla.

V úplné hvězdy z hudebních videoklipů se převtělilo třicet dětí 
v sále Pavučiny druhý srpnový týden. Zúčastnily se tanečního 
příměstského tábora se skupinou Move Around.
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Volejbal, lesní golf, koupaní, cyklovýlet, návštěva zábavního 
vědeckého parku, fl orbal i sjíždění řeky – to čekalo na mládežníky 
od 12 do 15 let na příměstském táboře Sportovní teen camp.
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Darina Zemanová si připravila příměšťák s názvem Hejbni kostrou. 
Podstatou tábora bylo dělat veškeré činnosti v pohybu. Třeba i 
malování triček. Děti vyrazily také na cyklovýlet.

Indiánské léto si mohly užít děti v M-klubu poslední srpnový týden. 
Vyráběly tomahavky, lapače snů, čelenky, trička. A pod dohledem 
náčelníka si každé ráno zkrášlily obličeje barvami svého kmene.
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Děti v tábořišti u Újezdu u Rosic spaly v podsadových stanech, 
učily se brousit nože, budovat vázané stavby, rozpoznávat rostliny, 
dokonce si i samy vařily nebo si zkoušely postavit hliněnou saunu. 
Tak vypadal tábor skautů a skautek z oddílu z Vranovic, Hustopečí 
a Pohořelic. 

Již tradičně také pořádala tábor hustopečská farnost. Letos 
se z dětí na farním táboře stali vesmírní cestovatelé na 
meziplanetární výpravě.

Prázdniny naruby – tak zněl název dalšího z výjezdových táborů. 
Děti se pod vedením Ivety Vodákové ocitly i o prázdninách ve 
školních lavicích. Ale ne jen tak ledajakých.První červencový týden se děti přemístily indiánskou stezkou 

do Údolí Manitou. Malí indiáni se učili vytrvalosti, zručnosti, 
spolupráci, síle a odvaze, učili se, co je to duchovno a vypravili se i 
na dlouhou cestu za poznáním

Tvoření z keramiky, malování, práce se sádrou, ale třeba 
taky výrobu mozaiky – to všechno si mohly děti vyzkoušet na 
Keramicko-výtvarném táboře, který se konal v Centru volného 
času Pavučina. 

Účastníci vodáckého tábora letos sjížděli řeku Dyji a Lužnici. Vody 
bylo dostatek, dokonce došla i do tábořiště.
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Táborníci pod vedením Ingrid Florusové si na týden zahráli na 
fi lmovou Addamsovu rodinu. 
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Poslední červencový týden patřil 
v Hustopečích letnímu kinu. A i když 
bouřku střídala bouřka, organizátoři 
považují letošní ročník promítání za 
vydařený. Přišel dvojnásobný počet diváků 
než vloni. 

Dvorek za M-klubem se poslední červencový 
týden proměnil v kinosál. Ani letos nechybělo 
na programu prázdninových akcí Letní kino 
Pod Ořechem. Diváci si vybírali z českých 
i zahraničních titulů. Mohli si zajít na 
životopisné drama, komedie, road movie, 
pohádku nebo western. 

Celkem do letního kina zavítaly zhruba čtyři 
stovky lidí. A to i přes ne příliš příznivé počasí. 
Naštěstí byla připravena i mokrá varianta 
v M-klubu.

„Při pondělním promítání Lídy Baarové 
jsme se dokonce stěhovali dovnitř asi 
v polovině fi lmu. Tímto bych chtěla všem 

moc poděkovat za trpělivost,“ uvedla vedoucí 
Marketingu a kultury města Hustopeče Jana 
Hrádková. 

Novinkou letošního roku byl takzvaný 
Letňák naslepo. Oním utajovaným fi lmem 
byl western Quentina Tarantina Nespoutaný 
Django. Ujít si ho nenechala čtyřicítka diváků 
a to i přes to, že celý večer vydatně pršelo. 
Promítat se tak muselo v M-klubu. 

„Myslím si, že čtyřicet lidí, které neodradil 
déšť, je hodně. Určitě Letňák naslepo 
zařadíme i příští rok,“ slíbila Hrádková. 

V návštěvnosti letos vyhrála road movie 
Trabantem do posledního dechu. Přišlo na ni 
90 lidí.

„I přes rozmary počasí musím říct, že jsme 
v letošním roce s počtem diváků spokojeni. 
Návštěvnost má opravdu stoupající tendenci. 
Určitě tak zase příští rok o prázdninách letní 
kino zařadíme,“ uzavřela vedoucí marketingu 
a kultury.                                                                   -jal-

V neděli 26. června odstartovala v městském 
muzeu a galerii hlavní výstava roku. K vidění 
jsou na ní autoportréty, rodinné portréty, 
církevní malba i scénografi cká tvorba 
hustopečského rodáka Jana Obšila. Výstava 
nese název Návrat domů. 

„Výstava je věnována akademickému malíři, 
ilustrátorovi, divadelnímu scénografovi Janu 
Obšilovi. Byl to vynikající umělec, který se 
narodil v Hustopečích v roce 1908. S naším 
městem je spojena i první etapa jeho tvorby, 
kdy studoval na akademii výtvarných umění,“ 
informovala vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová. 

„I když rod Obšilů nepocházel z jižní 
Moravy, nýbrž z Hané, z Litovle, otec se zde 
narodil. Sžil se s tímto místem tak, že co já 
si pamatuji, vždycky vzpomínal na události, 
které zde během svého studia vykonal. 
Většinou byly k zasmání, to nás děti vždy 
zajímá,“ zavzpomínal syn umělce Jiří Obšil, 
který se zúčastnil slavnostní vernisáže. 

V roce 1931 například Jan Obšil otestoval 
svůj smysl pro humor hustopečským 
Betlémem. „Pojal to tak, že do Betlému 
zachytil typické hustopečské fi gury své doby. 
Lidé to ale pochopili jako urážku, údajně až 
na cukráře Nečase, který to vyhodnotil jako 
pěknou reklamu. Obšil byl v té době vůbec 
šprýmař. Zajímavé ale je, že jeho rodina už 
ho takhle úplně neznala. V mládí onemocněl 

Bechtěrevovou chorobou. Je to bolestivé 
onemocnění, které ho celoživotně ovlivnilo,“ 
uvedla Nezhodová. 

Rodný dům Jana Obšila stojí v Hustopečích 
dodnes. Nachází se v ulici Na Hradbách. 

„Každoročně jsme sem jezdili navštívit 
tatínkovy známé. Shodou okolností v jeho 
rodném domě bydlel jistý pan Burian, to byl 
jeho dobrý přítel. Vždy jsme u něj dva tři dny 
pobyli. Na to velice rád vzpomínám,“ svěřil se 
Jiří Obšil. 

„Dílo Jana Obšila je zastoupeno v mnohých 
hustopečských domácnostech i ve sbírkách 
našeho muzea. Nejvýznamnější jsou 
v Hustopečích dvě nástěnné malby. V obřadní 
síni radnice, kterou zhotovil v roce 1955, a 
malba v rolnické záložně. Ta je datována 
kolem roku 1935 a má pohnutou historii,“ 
nastínila vedoucí městského muzea a galerie. 

V roce 1938 byla malba zabílena, aby ji 
nezničili nacisté. Obnovena byla po válce. 
Při přestavbě České spořitelny v roce 1985 
se však skryla pod obložením. „Kolem roku 
2000, když došlo k renovaci, malba opět 
zmizela. Byli bychom rádi, kdyby výstava 
přispěla k tomu, aby byla malba konečně 
rehabilitována,“ dodala Nezhodová. 

Za druhé světové války se Jan Obšil dostal 
do Ostravy. Působil tam jako středoškolský 
profesor, později přesunul svoji hlavní 
činnosti do oblasti scénografi e, nejprve 
v Ostravském divadle, potom ve Slezském 
divadle v Opavě. Do toho se také věnoval 
vlastní malbě, významnou část jeho tvorby 
tvoří církevní umění. 

Díla ze všech těchto oblastí jsou nyní 
k vidění ve výstavních síních hustopečské 
galerie. Pochází ze sbírek městského muzea 
a některá zapůjčila rodina Obšilova. Výstava 
potrvá až do 25. září 2016. 

-jal-

Jan Obšil se vrátil domů. Prostřednictvím výstavy
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Letní kino navštívil dvojnásobný počet diváků než vloni
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Diváky od fi lmového zážitku pod 
hvězdami neodradilo ani nestálé počasí.

Knihovna se zapojila do projektu Jižní 
Morava čte. Jedná se o literární soutěž, 
kterou vyhlásila Městská knihovna Břeclav 
a Moravská zemská knihovna v Brně za 
podpory Jihomoravského kraje.

Téma soutěže je Mýty a legendy mého 
kraje. Zúčastnit se mohou děti a mládež 

Jihomoravského kraje od 6 do 18 let. Soutěž 
začíná 7. září, uzávěrka je 30. října. Rozsah 
soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 
5 stran textu. 

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo 
jiné slohové útvary) na motivy skutečných 
či vymyšlených legend a pověstí musí být 

zaslány nebo osobně předány v podobě 
tištěné nebo rukopisu či v elektronické 
podobě na emailovou adresu knihovny. 
Informace o soutěži najdete i na webových 
stránkách ccv.volny-cas.cz nebo přímo 
v knihovně. Máte-li chuť a zájem zúčastnit se, 
neváhejte!                                       Vaše knihovnice

Zapojte se do soutěže Jižní Morava čte
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Víkend zalitý burčákem se blíží. Hlavní 
hvězdy? No Name

22. ročník Burčákových slavností připadne 
na víkend od 29. září do 1. října 201. I letos se 
zachová tradiční formát slavností. Ve čtvrtek 
budou předskokany hlavního burčákového 
dění děti z mateřských a základních škol. Od 
19.00 hodin potom vystoupí místní kapely 
Pool Litters a Na2fáze.

 
Pátek: Otvírání mázhausů a Dusilová

V pátek vypuknou Burčákové slavnosti 
naplno. Na divadelní začátky odkáže 
představení souboru Dlaně Hustopeče 
s názvem O cechu trpělivých panen. V 18.00 
hodin se pak ofi ciálně začnou otvírat 
nalévárny burčáku v průjezdech domů na 
náměstí, takzvané mázhausy. Návštěvníci 
se mohou těšit ve večerních hodinách na 

ohňovou show a na koncert Lenky Dusilové.
 

Sobota: Historický průvod, zasedání unie 
i jarmark

Středověký jarmark, středověká hudba 
Bakchus, historické tance a zasedání 
Burčákové unie – takový je program 
slavností na Dukelském náměstí pro sobotní 
dopoledne. Ve 12.00 hodin pak začne hrát 
Švejk Band, následovat bude folklórní pásmo 
a ve 13.45 hodin tolik očekáváný historický 
průvod. 

V odpoledních hodinách je připraveno 
také pásmo s názvem Laškovně i vážně 
o víně a historii a koncerty kapel Junior 
Band Pohořelice a Fojti. V 18.45 hodin pak na 
pódium nastoupí známý písničkář Jaroslav 
Uhlíř. 

Burčákové slavnosti 2016 završí v 21.00 
hodin koncert kapely No Name.

 
Zamiřte i pod Šapitó a do domu U Synků

Historický kolotoč, provazový žebřík, 
pohádky, žonglování, kouzelník a další budou 
na děti čekat pod Šapitó. Dětská scéna bude 
umístěna na parkovišti u Staré pošty v sobotu 
od 10.00 do 17.00 hodin. 

Malá scéna s rytíři, dobovou hudbou 
a s fl ašinetáři bude připravena pro všechny, 
kteří mají radši komorní atmosféru, na 

nádvoří domu U Synků. V pátek vpodvečer 
tam bude hrát swingová kapela, v sobotu je 
program nachystán od 10.30 do 20.30 hodin. 

A ani letos nebude chybět rok od roku více 
oblíbená soutěž ve válení beček. Ve vinařské 
ulici Na Hradbách odstartuje v sobotu v 17.00 
hodin. 

Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek 
s rodinnou atmosférou!

Vstupenky v předprodeji k dostání 
v Turistickém informačním centru Hustopeče, 
v síti Ticketstream nebo přes portál SMS 
Ticket. 

-jal- 

www.burcakoveslavnosti.cz 

Víkend zalitý burčákem se blíží. Hlavní hvězdy? No Name
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Vstupné:
1.9. - 29.9.2016 (předprodej):
vstupenka na 2 dny 150,- Kč

30.9. - 1.10.2016 (na místě):
vstupenka na pátek 100,- Kč
vstupenka na sobotu 150,- Kč
vstupenka na 2 dny 200,- Kč
studenti, důchodci, ZTP, ZTTP
vstupenka na 2 dny 100,- Kč
děti do 15 let zdarma
účastníci v historických kostýmech
   zdarma

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 29.9. – 1.10. 2016  se uskuteční na 
Dukelském náměstí a v přilehlých ulicích 
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 
znamenají významný zásah do života 
města. Přinesou vyloučení provozu a určitá 
omezení pro obyvatele bydlící v okolí 
náměstí i pro fi rmy, které zde podnikají.

Na příjezdových cestách na Dukelské 
náměstí budou instalovány historické 
vstupní brány, a to od pondělí 26.9. na 
ulicích Mrštíkova a Smetanova, od čtvrtka 
29.9. na ulici Husova a od pátku 30.9. 2016 
u prodejny zdravé výživy.

Od čtvrtka 29.9. 2016  od 8.00 hodin do 
neděle 2.10. 2016 do 10.00 hodin  bude 
uzavřeno velké parkoviště na Dukelském 
náměstí a od pátku 30.9. od 6.00 do neděle 
2.10. do 18.00 bude uzavřeno parkoviště pod 
Starou poštou. 

Od pátku  30.9. 2016  od 6.00 hodin do 
neděle 2.10. 2016  do 6.00 hodin bude uzavřen 
vjezd na Dukelské náměstí od restaurace 
U Špagáta, bude uzavřena ulice Mrštíkova, 
Smetanova, ulice Husova. 

Z toho plyne, že bude omezeno zásobování 
provozoven a obchodů v těchto ulicích. 
Prosíme vás proto, abyste zásobování svých

fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd na 
náměstí možný, a neparkovali v tuto dobu 
se svými vozy v těchto lokalitách.

V době programu Burčákových slavností 
bude vstup na Dukelské náměstí možný 
pouze s platnou vstupenkou. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíkovy, 
Kosmákovy a Smetanovy ulice budou 
mít na náměstí vstup volný po předložení 
občanského průkazu.

Děkujeme za pochopení.

Jana Hrádková, vedoucí
Marketingu a kultury města Hustopeče

Upozornění občanům a podnikatelským subjektům

V sále na Pavučině, v M-klubu i v kinosále. 
Tam všude to na konci června žilo divadlem. 
Dětem hrály děti. Pohádky, ale třeba 
i muzikály. Konal se 24. ročník Týdne divadel 
pro děti.

„Letošní ročník byl oproti těm minulým 
hodně nabitý. Měl krásných 13 her, přijelo 10 
souborů z blízkého okolí,“ vypočítala Ingrid 
Florusová z Centra volného času Pavučina.

Týden divadel pro děti zahájili ve čtvrtek 
23. června herci ze základní školy Ivaň hrou 
Sněhurka a sedm trpaslíků. Po nich se 
představily hned ve třech pohádkách děti ze 
školy z Velkých Němčic.

Pátek patřil domácím. Soubor Šikulky při ZŠ 
Komenského vystoupil s hrami Ach, ty konce 

pohádek a Čiči hrátky. Domácí si stoupli na 
jeviště i v neděli a znovu v úterý. Herci ze 
souboru Dlaně Pavučina představili svůj nový 
kus O cechu trpělivých panen. 

„Je to pověst o tom, jak vznikla paličkovaná 
krajka. Je to úžasné divadlo. Je tam tragédie, 
štěstí, smrt. Je tam všechno, co má správné 
divadlo mít,“ pochvalovala si členka souboru 
Dlaně Veronika Fuxová. 

V pondělí 27. června pak pódium zabraly 
děti ze souboru Žabka Uherčice a později 
herci ze Základní umělecké školy Břeclav. 

V úterý zavítal do Hustopečí Pěvecký sbor 
Elley z Lanžhota, který funguje při tamní 
základní škole. Vystoupil s muzikálem Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře Červená Karkulka. 

Letošní ročník Týdne divadel završil 
Budulínek v podání dětí z MŠ a ZŠ Želešice 
a muzikál Děti ráje, se kterým přijeli herci ze 
školy v Šakvicích.                                                 -jal-

Týden divadel pro děti nabídl za 6 dnů 13 představení
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Pěvecký sbor z Lanžhota vystoupil 
s muzikálem Červená Karkulka.
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Půlka srpna znamená pro nás, 
Hustopečskou chasu, událost, na kterou 
se všichni celý rok těšíme – krojované 
hody. Během předhodového týdne jsme 
měli napilno – trénovali jsme marš, zpívali 
a samozřejmě tancovali. V úterý se naši 
chlapci vydali do němčického lesa pro 
máju a májky, ty potom v prostorách za 
společenským domem čistili a hlídali. 

V pátek na ně čekal nelehký úkol – přenést 
a postavit skoro dvacetimetrovou máju na 

ulici Herbenova, kde se konalo celé hodové 
veselí. Vše dopadlo dobře a mája byla za 
necelých třicet minut postavena. Páteční 
večer nám zpříjemnila beseda s cimbálovou 
muzikou Sourozenců Osičkových. 

V sobotu ráno jsme se vydali průvodem 
od první stárky k paní starostce požádat 
o povolení hodů. Povolení jsme dostali, a tak 
jsme mohli pozvat celé Hustopeče, aby se 
k nám připojily na večerní zábavu. Od osmi 
hodin nám na place před společenským 

domem vyhrávala dechová hudba Lácaranka. 
Počasí nám přálo a na večerní zábavu si přišlo 
zatancovat přes 500 návštěvníků a skoro 50 
přespolních krojovaných. 

Hodovou neděli jsme zahájili mší v kapli 
sv. Rocha, odpoledne jsme vyrazili od 
první stárky průvodem přes celé město na 
Herbenovu ulici, dokonce i s doprovodem 
těch nejmenších krojovaných. Odpolední 
zábavu nám nepokazila ani krátká přeháňka, 
která nás překvapila těsně před hustopečskou 
zavádkou. Na večerní zábavu potom přišlo 
přes 200 občanů. Celým večerem nás 
provázela dechová hudba Sokolka ze Šakvic 
a návštěvníci se mimo tradičních sól bosky, 
bez košile a naruby nově dočkali i půlnočního 
překvapení. 

Letošní hody si dovolíme hodnotit pozitivně 
a doufáme, že se všem líbily a užili si je stejně 
jako my. Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům, přátelům, sponzorům a také 
městu Hustopeče za technické zázemí. 

Alžběta Lutzká,
první stárka

Hustopečské hody navštívilo více než 700 lidí
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Mája stála před společenským domem na 
Herbenově ulici.

Neděle pro stárky začala mší svatou 
v kapli sv. Rocha.

V červenci se na nádvoří domu U Synků 
konal již 6. ročník Letního divadelního 
festivalu Pod širým nebem. Kulturní zážitek 
pod hvězdami zajistili ochotníci z Křenovic 
a z Boleradic, dvě představení profesionálů 
a pohádka pro děti. Festival navštívilo celkem 
asi pět set diváků.

Letošní ročník zahájili ve středu 13. července 
ochotníci, či spíše ochotnice, ze souboru 
Smotaná hadice z Křenovic u Kojetína. 
Přijely se svou třetí hrou, s komedií Viliama 
Klimáčka Nízkotučný život. Životní příběhy 
a hubnoucí snahy poslankyně, prodavačky 
z Tesca a redaktorky pod vedením přísné 
koučky bavily zhruba šedesátku diváků. 

Rybová, Prachař, Chmela a Janěková 
lákali. Bylo plno

O zcela zaplněné nádvoří domu U Synků 
se postaralo druhé představení pod širým 
nebem. Dvě stovky návštěvníků si nenechaly 
ujít hru Divadla Verze s názvem 3 verze života. 
Diváci mohli sledovat tři varianty téhož 
večírku, které prožijí během jednoho večera 
dva manželské páry. V inscenaci zářila Linda 
Rybová, David Prachař, Igor Chmela a Jana 
Janěková.

Háder a Brabec jako Voskovec a Werich. 
Hrály Boleradice

Druhý týden festivalu zahájili herci 
z Divadelního souboru bratří Mrštíků 
Boleradice. Právě boleradičtí ochotníci 
v roce 2011 odehráli úplně první představení 
festivalu.

„Festival jsme před pěti lety začínali 
Robinem Zbojníkem. Letos je to pro nás 
vlastně taková repríza. Přijíždíme s Jízlivým 
glosátorem. Tak jsme nazvali předscény 
Voskovce a Wericha,“ zmínil režisér 

představení Jiří Merlíček. Voskovce a Wericha 
ztvárnili Zbyněk Háder a Jiří Brabec.

Jiří Merlíček kromě působení v Boleradicích 
vede i hustopečské ochotníky v souboru Foor. 
Předloni vystoupili na festivalu s hrou Tlustý 
prase a na prkna na nádvoří domu U Synků 
stoupnou možná zase příští rok. „Teď dáváme 
dramaturgicky dohromady další hru, kterou 
bych chtěl dělat v příští sezóně. Titul zatím 
ještě nebudu prozrazovat,“ uvedl režisér.

Divadla ukončila Zawadská
Divadelní festival Po širým nebem uzavřela 

v pátek 22. července hra Přestupní stanice. 
Účinkovala v ní Valérie Zawadská a Lucie 
Kožinová.

„Je to velice těžké monodrama, navíc 
v první polovině jsem na jevišti v podstatě 

sama,“ vydechla si po představení Zawadská. 
V přestupní stanici hrála komunikativní, 
lidskou, chápavou Annu, která své útočiště 
našla ve starém vagónu. Její posedlostí jsou 
mobilní telefony, ale takové, které její přátelé 
ukradli. 

 „Festival navštívilo celkem 500 diváků. 
V některé dny mohlo přijít diváků i víc. Musím 
ale říct, že u některých představení nepřálo 
počasí. Na poslední dvě už se naštěstí oteplilo, 
což bylo pro diváky určitě příjemnější a mohli 
tak i po skončení divadla posedět se sklenkou 
vína u cimbálu. Doufám, že si festival všichni 
užili a že se líbil,“ uzavřela vedoucí Marketingu 
a kultury města Hustopeče Jana Hrádková.                  

-jal- 

Divadla navštívilo 500 diváků. Nejvíc táhla Rybová s Prachařem

Nejnavštívenějším představením byla hra s názvem 3 verze života. Hráli v ní Rybová, 
Prachař, Chmela a Janěková.

fo
to

: J
an

a 
Ro

zk
ov

á

fo
to

: M
ag

da
 H

áj
ko

vá



HUSTOPEČSKÉ LISTY 9 • 16

| 25 | 

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Poslední srpnový týden byl takzvaný 
přípravný týden, kdy jsou všechny školy 
uzavřeny, probíhají v nich úklidové práce 
a příprava na znovuotevření provozu. Na 
Pastelce tomuto týdnu předcházel hektický 
srpen. Kolaudace modré a zelené třídy 
byla z důvodu nedodělků odkládána na 
pozdější termín. Úklid a stěhování nábytku 

bylo zhruba o 14 dní posunuto. S velkým 
nasazením našich zaměstnanců se prostory 
celé rekonstruované budovy podařily uklidit 
i nastěhovat včas. Všem, kteří přiložili ruku 
k dílu, děkuji.  

A co rekonstrukce obnášela? Vybourání 
všech příček, toalet a místností v přízemí, 
odkrytí podlahy až k odpadům, vybudování 

nových odpadních potrubí a dešťovodů, nové 
betonování a zateplení podlah, výstavba 
příček, rozvody vody, elektriky, nové 
podhledy a osvětlení, pokládka podlahovin - 
lina a koberců, obklady koupelen a kuchyněk, 
výmalba, zbudování nových kuchyněk pro 
výdej jídla a technického zázemí pro úklid.  
V patře se jednalo o stejné práce vyjma 
budování odpadů. 

V srpnu na MŠ probíhal i prázdninový 
provoz. Zhruba 50 dětí z obou školek 
docházelo do žluté a červené třídy na celý 
den, popřípadě půlden. Děti díky pěknému 
počasí využily naši novou zahradu, v případě 
deště si hrály ve třídách. Vzdělávací program 
o prázdninách je odlehčený, vzhledem ke 
smíšeným kolektivům. Aktivity směrují ke 
vzájemné pomoci mezi dětmi, kooperativním 
a prosociálním činnostem. Provoz byl 
plynulý.

Nyní je naším jediným přáním, aby se děti 
už v prvních zářijových dnech ve školce cítily 
jako doma. Přivítají je opravené třídy, krásné 
umývárny, nová výzdoba, nové značky, 
obnovené hračky, někde jiné učitelky. 

Milé děti, těšíme se na Vás!   
Za kolektiv MŠ Pastelky 
ředitelka B. Nešporová

Na Pastelce děti přivítají nově zrekonstruované třídy
MŠ PASTELKA 

Vzhledem k tomu, že v době letošních 
letních prázdnin probíhala rekonstrukce 
hospodářské budovy v kmenové škole, byl 
provoz v měsíci červenci zabezpečen ve dvou 
třídách na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského. Pro děti byl připraven pestrý 
prázdninový program. V teplých letních dnech 
jsme využívali nového mlhoviště k osvěžení. 
Z nabízených aktivit se dětem nejvíce líbilo 
téma „Vzhůru na palubu“. To jsme si rozdělili 
do několika částí a po několik dní se z nás 
stali námořníci. V první části jsme se naučili 
básničku, děti vyprávěly, co pluje, prováděli 
jsme motivační cvičení. Pomocí experimentu 
děti zkoušely, čím toje, že se loď nepotopí. Ve 

druhé části tématu jsme si vyprávěli, co by 
nám mohlo dát moře k jídlu a jaké nebezpečí 
na nás může číhat. Děti navrhovaly řešení, 
co budeme dělat, když nás přepadnou piráti, 
naučily se pirátskou hymnu. Seznámily 
se s pravidly pro přežití – jak volat SOS. 
Tvořily z papíru lodičky, parníky, postavičky 
námořníků a pirátů, malovaly pirátskou loď, 
vystřihovaly ryby. Na školní zahradě denně 
využívaly přírodních herních prvků, stavěly 
z písku, hrály míčové hry. 

Rekonstrukce na kmenové škole zahájená 
na začátku července, zahrnuje kompletní 
novou elektroinstalaci, rozvody vody a topení, 

odpady, nové obklady, dlažby a podlahové 
krytiny. Ani na odloučeném pracovišti na 
ulici Komenského se nezahálelo. Pro děti 
byla vybudována prostorná šatna včetně 
nového nábytku. Na obou budovách MŠ 
probíhaly drobné opravy, nátěry, malování 
a náročné úklidové práce. Poděkování 
patří zaměstnancům městských služeb 
a celému kolektivu MŠ za práce související 
s rekonstrukcí.

Naše děti se mohou v září těšit na pěkné, 
estetické prostředí.

Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček

MŠ  U RYBIČEK
Prázdninové měsíce v MŠ U Rybiček
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Rozloučení se školním rokem připravila 
pro děti Školská a kulturní komise ve 
spolupráci s centrem volného času 
a Spolkem Všehoschopných v areálu domu 
dětí a mládeže Pavučina. Ve čtvrtek 30. června 
se tam konal táborák a zábavné odpoledne na 
téma Olympijské hry. Děti si mohly vyzkoušet 
chůzi na chůdách, skok v pytli, kriket, hod 
koulí nebo běh těžkooděnců. K dispozici 
byl i skákací hrad nebo jízda na koních. Akci 
zakončila průtrž mračen.                                 -jal-

Školní rok ukončil táborák a olympijské hry
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ZŠ KOMENSKÉHO

Co nového na Nádražce?
ZŠ NÁDRAŽNÍ

Základní škola Hustopeče, Komenského 
2 v nadcházejícím školním roce 2016/2017 
bude v zaměření své činnosti navazovat na 
velmi úspěšný minulý školní rok. V oblasti 
výchovně vzdělávací činnosti nedochází 
k zásadním změnám. Výuka bude probíhat 
podle stávajícího školního vzdělávacího 
programu upraveného k 1.9.2016. Rozšíří se 
prostor pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, a to uplatňování 
několikastupňových podpůrných opatření za 
spolupráce učitele s asistentem pedagoga. 

Na školu nastoupí celkem 619 žáků, což je 
o 53 žáků více jako v minulém školním roce. 
Na 1. stupni bude pro 335 žáků otevřeno 
15 tříd a 11 tříd bude navštěvovat 284 žáků 
2. stupně. Provoz školy bude od 1.9.2016 
zabezpečovat celkem 75 zaměstnanců. 
Předstoupit před žáky je připraveno 53 
pedagogických pracovníků (17 učitelů 
1. stupně, 22 učitelů 2. stupně, 1 školní 

psycholog, 6 vychovatelek školní družiny 
a školního klubu a 7 asistentů pedagoga). 
O vhodné podmínky pro pedagogickou 
činnost školy se postará 10 provozních 
pracovníků a 12 pracovníků školní jídelny. 
Všichni zaměstnanci splňují potřebné 
kvalifi kační předpoklady.

Mimo plnění hlavního cíle školy (vzdělávací 
a výchovná činnost) se škola i během 
školních prázdnin připravuje na zlepšení 
materiálně technických podmínek. Velmi 
zajímavá se jeví možnost v rámci IROP získat 
až několik miliónů Kč na rozšíření kapacity 
školy a zlepšení jejího vybavení (přístavba 
pěti odborných učeben s vybavením, které 
bude řešit naprosto nedostačující současnou 
kapacitu školy, kdy běžná výuka probíhá 
ve všech odborných učebnách a škola již 
nemá ani jednu volnou učebnu např. pro 
činnost školní družiny). K realizaci těchto 
záměrů bude třeba výrazné součinnosti se 

zřizovatelem – Městem Hustopeče, protože je 
zde nutná 10% spoluúčast. 

Uvedení do provozu nové nafukovací haly 
je na dohled. Montáž je před dokončením 
a veškeré náklady ve výši 3,1 mil. Kč bude 
v plném rozsahu hradit Město Hustopeče. 
Výrazně se tak zlepší podmínky pro tělesnou 
výchovu a zájmové sportovní aktivity. 

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

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

Miroslav Patloka,
ředitel školy

S čím základní škola Komenského vstupuje do nového školního roku?

Na Komendě to žilo i o prázdninách. Již 
po patnácté zavítala do Hustopečí takzvaná 
bluegrassová dílna Heleny Bretfeldové. 
Bluegrass je odnoží country a ve třídách a na 
dvoře školy tak zněl zvuk kytary, mandolíny, 
kontrabasu, houslí nebo banja. Celkem se 
v country hudbě zdokonalovalo 60 účastníků 
z Česka, Slovenska, Holandska a Itálie. 
Vyvrcholením kurzu byl v pátek 19. srpna 
společný koncert.

-jal-

Opět po roce zavítali na Komendu country nadšenci

Žáky ve škole vystřídali milovníci country. → fo
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Do školního roku 2016/2017 vstupujeme 
s vyšším počtem žáků (320), kteří se budou 
vzdělávat celkem v patnácti třídách. 

Školní družina bude pracovat ve třech 
odděleních, její kapacita bude maximálně 
využita.

Tým zaměstnanců doplnili noví kolegové – 
učitelé i pedagogičtí asistenti. 

Prázdniny se tradičně nesly v duchu oprav 
a rekonstrukcí – malování, fasáda, oprava 

žaluzií, kompletní rekonstrukce školní 
družiny včetně elektroinstalace, výměna 
starých lavic a tabulí za nové.

Ale ani kdyby byla škola ze zlata, nechodili 
by do ní žáci rádi, pokud by v ní nevládla 
příjemná atmosféra. A to je naším hlavním 
cílem. Kvalitní materiální a sociální prostředí 
školy totiž musí jít ruku v ruce. Chceme nadále 
pokračovat v prohlubování a zlepšování 
vztahů mezi všemi, kteří patří do života 

naší školy. 
C h c e m e 
žákům nabídnout vstřícné 
a podnětné prostředí, kde panují korektní 
vztahy mezi učiteli a žáky, prostředí, ve 
kterém se všichni cítí bezpečně a vzájemně 
se respektují. 

Přeji všem krásné babí léto a ve škole 
mnoho zdaru.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy

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
• Hledáte práci z domu? Obor zdraví a 
kondice www.pracevevolnu.cz
• Koupím byt v Hustopečích, volejte, nebo 
pište sms 604590643

• Koupím rodinný dům v Hustopečích a 
okolí, zahrádka vítána, tel. 605 892 577
• Koupím byt v Hustopečích, nejsem RK, 
tel.: 604 737 113
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Léto je pravidelně časem nejen volna ale 
především táborů. Nebylo tomu jinak ani 
letos, kdy děti ze 40. přední hlídky Royal 
Rangers, která sídlí v naší budově, měly na 
výběr hned ze dvou možností. Některé z nich 
si nakonec vybraly obě dvě. 

První skupina se zkraje července vydala 
na týden do Moravského krasu, kde spolu 
s Rychlými šípy hledaly Ježka v kleci a jeho 
tajemství. Tento tábor probíhal v objektu 
bývalých kasáren v Hostěnicích ve spolupráci 
s 24. přední hlídkou RR Brno 2. Děti se staly 

tajemnými Vonty a strážci stínadelských 
záhad. Domů si pak přivezly na památku, 
kromě pěkných zážitků, také hlavolam ježka 
v kleci. 

O týden později se vydala další skupina 
spolu s 18. přední hlídkou RR Brno přes celou 
republiku pod Státní hrad Velhartice, kde se 
ocitla v době smrti krále Přemysla Otakara 
II., kdy byly za záhadných okolností ukradeny 
korunovační klenoty. Úkolem našich pěti 
vyšetřovacích týmů bylo najít onoho zloděje, 
který může za jejich zmizení. Děti se krok za 
krokem dozvídaly, že před svou smrtí dal král 
klenoty do úschovy svému věrnému notáři. 
Účastníci tábora našli pak truhlu s klenoty 
ve zřícenině kostela Sv. Bartoloměje a klíče 
na druhé straně rybníku Bušek. Poklad se 
tak vrátil zpět a naše vyšetřovací týmy splnily 
svůj úkol. Po sedmnácti dnech se proto 
mohly vrátit do svých domovů.

Ve sboru se během prázdnin odehrály dvě 
významné události. První bylo požehnání 
nově narozených dětí. Protože naše církev 
křtí až v dospělosti na vyznání víry, přináší 
rodiče své novorozené děti do církve, aby 
je představili, a současně žádají o modlitby 
a požehnání. Tato událost je často provázena 

společnou oslavou s občerstvením. Druhou 
významnou událostí byl křest ve vodě. 
Podobně jako prvotní církev, či novokřtěnci 
v 16. století, i my jsme si oblíbili křest v přírodě. 
A tak se 14. srpna konala bohoslužba přímo u 
rybníka, kde jsme pokřtili tři bratry a jednu 
sestru. Počasí bylo krásné a teplé a byl to pro 
nás krásný zážitek, který byl opět zakončen 
společným časem u kávy s občerstvením. 

Za 40. PH RR Zuzana Fridrichová 
a Karel Fridrich pastor sboru 

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Nevěřili byste, kolik zajímavých míst v naší 
milé vlasti máme. Už nějaký rok se s rodinou 
bavíme tím, že navštěvujeme místa, která 
jsou pro nás neobvyklá názvem či obsahem. 
Názvy ale zatím vedou. Už dříve jsem na 
jeden květnový víkend hnala celou rodinu do 
Prčic. Tedy tam, kam běžně jeden druhého 
posíláme v každém trochu vyhroceném 
hovoru. Přes půl republiky jsme tenkrát jeli 
do okresu Příbram jen proto, abychom si v cíli 
cesty mohli říct: „Tak, a teď jsme v Prčicích“. 

Jeli jsme v květnu, kdy kvetou fi alky – jistě 
tušíte proč. 

Tento rok jsme vyrazili do vesničky Úterý. 
Dorazili jsme tam sice až ve středu, ale bylo to 
úžasné. Zjistili jsme, že honba za podivnými 
názvy přináší své bonusy. Z dědinky se 
vyklubala obec v památkové zóně a domy 
z hrázděného zdiva na náměstí nás na 
okamžik přenesly do 18. století. Nachází se 
v přírodní rezervaci Úterský potok s krásnými 

hlubokými údolími, břidlicovými skalními 
útvary a řadou zřícenin. Původním cílem naší 
cesty však nebylo Úterý, ale kostel sv. Jiří 
v téměř zaniklé obci Luková, okres Plzeň – 
sever. Na názvu nic zvláštního, ovšem vnitřek 
kostela nabízí nevšední zážitek. Ve zdech 
zchátralého kostela je stálá výstava soch, 
které mají připomínat duše věřících, kteří 
dříve kostel navštěvovali. Je to bakalářská 
práce mladého umělce J. Hadravy, který měl 
potřebu zpracovat téma mizejícího života 
v českých kostelech. Téma samo o sobě 
hluboké, ale vzhledem k tomu, že ti, co do 
tohoto kostela kdysi chodili, jsou odsunutí 
sudetští Němci, má toto dílo ještě další 
hluboký rozměr. Místo má svou atmosféru 
- nostalgickou, fi losofi ckou, děsivou. 
Rozhodně ne duchařskou, i když strávit noc 
bych tam nechtěla. 

Více mě však děsí ta skutečnost, na kterou 
chtěl autor upozornit, že z lavic kostelů 
mizí skuteční živí lidé. Není třeba se obávat 
duchů zemřelých, ale rozhodování  a konání 
těch živých. Co vede člověka k tomu, že 
víru pověsí na hřebík? A sáhne po ní ještě 
někdy? Kam a proč odešli ti, co kdysi v našich 
lavicích sedávali? A co jsme my, co tam ještě 
sedáváme, mohli udělat proto, aby se tak 
nestalo? 

pokračování →

Pozdrav z dovolené
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEVPrázdniny plné zážitků

DEN DÍKŮVZDÁNÍ
 neděle 18. 9. 2016 v 9.00
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Děti se na táboře ocitly v době smrti krále 
Přemysla Otakara II.

Křest ve vodě. 
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Světové dny mládeže se konaly poslední 
dva týdny v červenci. Smyslem je setkání 
mladých s papežem. Během těchto dní ale 
probíhá bohatý doprovodný program, a to 
jak v jednotlivých národních centrech, tak 
i program mezinárodní. 

Já jsem na setkání vyrazil se skupinou 
mladých z hustopečské farnosti. Celkem 
se nás vypravilo deset, a to pět kluků a pět 
holek. Jelikož jsme byli řádně přihlášeni 
přes brněnské biskupství, měli jsme zajištěný 
autobus tam i zpět, spaní v místních školách, 
a stravu, která se částečně vydávala na 
školách a část byla formou stravenky, která 
mohla být uplatněna v některých podnicích 
v Krakově. Mně se Krakov jako město velmi 
zalíbil, a to architektonicky i díky velmi 
přátelským lidem. Myslím, že nás velmi dobře 
přijali. 

V průběhu týdne jsme mohli během 
dopoledne navštěvovat program v našem 
Českém národním centru, které bylo kousek 
od našich škol v krásném klášteře v Mogile. 
Některé dny odpoledne bylo možné zúčastnit 
se mezinárodních programů od Zahajovací 
mše, Křížové cesty, až po závěrečné 
putování na prostranství Missericordiae, kde 

proběhla společně s papežem Františkem 
a úžasnými asi dvěma miliony lidí (včetně 
šesti tisíců Čechů) vigílie a nedělní mše svatá.

Celé dny se nesly v duchu roku milosrdenství 
(vyhlásil jej papež František), takže ani citát 
a hymna „Milosrdní jsou blahoslavení“ 
nebyla překvapením a vryla se nám do srdcí. 
A veškerý program se milosrdenství týkal. 

Moc se mi líbilo to množství lidí, všichni 
radostní a veselí, slušní a vždy velmi potěšilo, 
když jsme se mohli pozdravit s někým z jiného 
národa, kultury či jazyka. Je pochopitelné, že 
z takového místa se nám ani domů nechtělo.

Pavel Vecheta

Světové dny mládeže v Krakově 2016
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Milí čtenáři hustopečských listů, protože 
jsem na začátku měsíce srpna převzal po 
otci Pavlu Kafkovi službu faráře a děkana 
v Hustopečích, chtěl bych Vás tímto způsobem 
pozdravit a současně se trochu představit. 
Jmenuji se Jan Nekuda, pocházím ze Zakřan, 
vesnice nacházející se na západ od Brna 
v blízkosti rosicko-oslavanských uhelných 
dolů. Teologickou fakultu jsem absolvoval 
v Olomouci. Po vysvěcení na kněze v roce 
1998 jsem byl 2 roky kaplanem v Brně-
Králově Poli. Potom jsem 8 let působil ve 

farnostech Tvarožná a Blažovice na východ 
od Brna a od roku 2008 ve farnostech Náměšť 
nad Oslavou a Hartvíkovice. 

Když jsem uprostřed letošních prázdnin 
nastupoval do Hustopečí, probíhaly zrovna 
farní tábory a skupina mladých z farnosti se 
v té době vrátila domů ze světového setkání 
mládeže s papežem Františkem. O tom, jak 
takové setkání probíhá, co si z něho člověk 
může odnést, se můžete dočíst v následujícím 
příspěvku.

Snad nám všem, nejenom dětem a 
mladým, poskytl čas prázdnin příležitost 
si trochu odpočinout, občerstvit se na těle 
i na duši, osvěžit se v krásné přírodě, prožít 
krásné chvíle se svými blízkými a přáteli. 
Mnohé aktivity, činnosti a společenství 
se znovu rozběhnou s novým školním 
rokem, současně nám nastanou nové úkoly 
a povinnosti. Tak Vám všem vyprošuji do 
tohoto nového období Boží požehnání 
a těším se na setkání s Vámi. 

Jan Nekuda, děkan

Nový hustopečský děkan se představuje

Krajina za Plzní je na zajímavá místa názvem 
či obsahem bohatá. Ty názvy jsou ale opravdu 
velmi neobvyklé. Když jsem studovala mapu 
naší cesty, práskly mě do očí  názvy jako 
Nečtiny, Bezvěrov, Bezdružice (ano správně, 
ty od Kryštofa Haranta). A jak tak brouzdám 
okem po mapě, napadla mě i zajímavá pointa 
k těmto názvům. Mohly by to být i milníky na 
cestě člověka a možná i odpověď na otázku, 
proč z kostelů mizí lidé. 

Všechno začíná v Nečtinách – když člověk 

nečte, málo toho ví. Když člověk nečte 
Bibli, nedozví se, že se má k lidem chovat 
jako k sobě samému, že nepřítel je také jen 
člověk nebo že Bůh je láska a ne někdo, kdo 
touží po smrti a zabíjení. Kdo zabíjí a pěstuje 
v sobě nenávist, nečetl. A kdo nečte, ztrácí 
víru - v Boha, v lidi. A než se nadějeme, jsme 
v Bezvěrově. A protože víra v Boha, vede 
k lásce k bližnímu, člověk, který víru ztratil, 
ztratil ze zřetele i své bližní, své druhy – odtud 
Bezdružice. Pak dál na západ už jen Velká 
Hleďsebe, a jak jsou ve společnosti oblíbení 

sobci, o tom svědčí název osady Tři sekery. 
No, kam asi pojedeme na příští prázdniny?

Ano, moje záliba v názvech obcí je podivný 
koníček a možná vás napadne, že to můj 
manžel se mnou nemá lehké. Máte pravdu, 
proto jsem si ho vyfotila u cedulky s názvem 
obce Světec a potvrdila tak jeho nelehký úkol 
po mém boku. 

Mnoho elánu do nového školního roku 
přeje Kateřina Rybáriková, 

kazatelka sboru. 

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

Více informací: hyclova@hustopece.cz, tel.: 519 441 004
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MUZEJNÍ SPOLEK

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Dne 2. a 3. srpna nás naši slovenští přátelé 
z Modry vzali autobusem do Benátek nad 
Jizerou, kde se konalo přátelské setkání 
seniorů tří měst – Benátek, Hustopečí 
a Modry. Naše setkání začalo obědem v nově 

zrekonstruovaném hotelu Bílý páv. Zde jsme 
byli také ubytováni. 

Po obědě jsme navštívili muzeum Škoda 
Mladá Boleslav, kde hlavně panská část 
účastníků byla velice nadšena, ale i dámy byly 

spokojené s prohlídkou vozů od historických 
až po nejnovější.

Společenského večeru se zúčastnili i senioři 
z Benátek nad Jizerou. K poslechu a tanci 
hrála country hudba. Byl pro nás připravený 
i bohatý raut. Hostitelé mysleli i na náš odvoz 
na hotel, kam nás dopravovalo hasičské auto. 

Na druhý den jsme v programu měli 
návštěvu skanzenu v Přerově nad Labem. 
Mnozí jsme zavzpomínali, že jednotlivé 
předměty, zařízení v chalupách měli 
i naše babičky a dědečci. Skanzen je krásně 
udržovaný a velice, velice pěkný. Naši 
hostitelé nám tímto výletem udělali radost.

Oběd v Hájence v Kersku nám zase 
připomněl fi lm podle předlohy Bohumila 
Hrabala Slavnosti sněženek. Mnozí z nás si 
také objednali kančí se šípkovou omáčkou.

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili 
v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Dlouhou 
cestu domů nám zkrátil neúnavný Jirka 
Fiala hrou na harmoniku, hlavní zpěváci byli 
manželé Urbánkovi a Marie Krajcová. Díky 
nim nám cesta rychle utíkala.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Hustopečští senioři se zúčastnili tábora partnerských měst
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Dne 16. 8. jsme zorganizovali krásný zájezd 
pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná. 
Zahrada je rozdělena na jednotlivé expozice 
podle světadílů. Viděli jsme rozlehlou 
přírodní expozici se společným chovem 

více druhů zvířat, tropickou halu i zátoku 
rejnoků. Celkový obraz dokresluje pohled na 
romantický zámek i krásný park.

A když nás bolely nohy, mohly jsme kousek 
popojet vláčkem. Děti byly nadšené. Počasí 

nám také přálo a výlet jsme si užili – my 
prarodičové i naši vnoučci.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

S vnoučaty do ZOO
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Tento nečetný kolektiv pokročilého 
seniorského věku si na svém výročním 
rokování vytyčil smělé cíle pro nastávající 
rok a to ve dvou směrech. Organizování 
akcí pro naplnění potřeb svých členů a akcí 

širšího dopadu pro město, městské muzeum 
a galerii. 

První akce se uskutečnila v souvislosti 
celonárodních oslav narození Karla IV. a 
byla to přednáška na téma Karel IV. jako 

markrabě moravský. Podtrhla význam Otce 
vlasti, ale také nám dala možnost poznat 
jej jako vládce Moravy. V té souvislosti lze 
zvažovat, zda jako propagátor vinařství 
a milovník vína nemohl zavítávat do 
Hustopečí, což nelze zatím ani doložit, ale ani 
vyvrátit.

Náš spolek má jen omezené zdroje na 
konání nákladnějších akcí, mnoho starších 
členů vzhledem ke svým možnostem 
i schopnostem nechce náročnější podniky 
mimo město, proto hledáme, jak se setkávat 
bez velkých nákladů v místě a v co největším 
počtu si jen pohovořit a pobavit se. Snad 
proto se takovéto první setkání nazvané 
„Malá Pohoda aneb pozvání na pokec“ 
setkala s nebývalým zájmem, a to natolik, že 
sotva stačila místa.

Letošní předvelikonoční výstava jarních 
dekorací spojená s bazarem v prostorách 
galerie domu U Synků probíhala tradičně, 
ale byla nejúspěšnější co do návštěvnosti 
i náplně. Zásluhu na tom mají nejen naše 
členky, ale i jejich ochotné pomocnice. Díky 

Muzejní spolek v polovině roku
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HUSTOPEČSKÁ CHASA

Hustopečská chasa spolu s Jožkou 
Šmukařem a cimbálovou muzikou 
vystupovala v Senátu Parlamentu České 
republiky. Účinkovala jako součást 
Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě. 
Každý čtvrtek od konce května do konce 
září je tam připraven kulturní program. Asi 
hodinové vystoupení hustopečských stárků 
připadlo na 23. června. Stovky diváků se tak 
prostřednictvím písní a tanců měly možnost 
seznámit s moravským folklórem. 

S Hustopečskou chasou jeli do Prahy 
i studenti z gymnázia T.G. Masaryka a 
starostka města Hana Potměšilová, která si 
dokonce zazpívala s Jožkou Šmukařem. 

Hustopečské vystoupení se ve Valdštejnské 
zahradě konalo na pozvání senátora 
Jana Hajdy. V březnu díky němu v Senátu 
vystavovala svá díla i výtvarná skupina 
Alfons. Na vernisáži jejich výstavy nechyběl 
ani premiér Bohuslav Sobotka. 

-jal-

Hustopečská chasa vystupovala v Senátu

Město Hustopeče se v roce 2014 zapojilo 
do projektu s názvem Uchovejme tradice, 
jehož náplní je kulturní spolupráce, zejména 
v oblasti tradic a folklóru, se slovenskou obcí 
Habovka. V rámci tohoto projektu navštěvuje 

minimálně jednou do roka slovenský soubor 
Bučnik naše město a na oplátku se každým 
rokem účastní taneční kroužek Hustopečské 
chasy některé z kulturních akcí pořádané 
obcí Habovka.

Letos se členové našeho tanečního kroužku 
spolu s muzikanty cimbálové muziky Eliška 
zúčastnili slavnosti s názvem Dôrobek, 
pořádané třetí víkend v srpnu. Dôrobek je 
ekvivalentem českých dožínek - hlavním 
programem byly tedy oslavy ukončení sklizně 
obilí. Pro návštěvníky byly kromě tradičních 
pokrmů připraveny také ukázky mlácení 
obilí stacionární mlátičkou a měli jsme 
možnost si vyzkoušet i tradiční mlácení obilí 
cepem. Hustopečská chasa program oživila 
svým vystoupením s tanci z Hanáckého 
Slovácka a následně program zpestřovala 
také vystoupení domácího souboru Bučnik, 
místního dětského souboru a  folklórní 
skupiny z obce Vitanová. Večer pokračoval 
společným zpíváním slovenských 
i moravských písní u cimbálu, které skončilo 
až v pozdních hodinách.

Zpátky do Hustopečí jsme se po dlouhých 
oslavách vraceli až v neděli dopoledne 
s dobrým pocitem z vydařené akce 
a utužených vztahů.               Kateřina Samková,

 předsedkyně Hustopečské chasy

Vystupovali jsme v Habovce. Díky projektu Uchovejme tradice
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všem, kteří zapůjčili svoje výtvory, stejně 
tak za nabídky do bazaru, samozřejmě 
i návštěvníkům.

V polovině května jsme uspořádali 
Konferenci vlastivědných spolků 
a pracovníků našeho kraje, a to ve spolupráci 
s Muzejní a vlastivědnou společností Brno 
a s pomocí našeho městského muzea 
a galerie. Byli jsme tak třetím pořadatelem 
na okrese. Nebyla to vůbec jednoduchá 
záležitost po stránce organizační, ale až na 
některá opomenutí se konference vydařila 
účastí i obsahově. Zejména na účastníky ze 
vzdálenějších míst příznivě zapůsobilo již 
místo konání, tedy škola, kterou navštěvoval 
T. G. Masaryk. 

Na počátku konference pozdravil přítomné 
místostarosta města pan Bořivoj Švásta
a ve svém vystoupení představil Hustopeče 
od prvopočátků až po dnešek, zejména 
jeho priority i záměry do nejbližšího 
období. Pak následovalo předání 
pamětní medaile, kterou uděluje Muzejní 
a vlastivědná společnost Brno vlastivědným 
pracovníkům za jejich mimořádné aktivity 

v tomto úseku. Pan Josef Babáček ocenění 
převzal od místopředsedy MVS za svoje 
zásluhy, neboť je zakládajícím členem 
Muzejního spolku Hustopeče, vydal několik 
vlastivědných publikací, poskytoval členům 
muzejního spolku zázemí a mimořádně 
se zasloužil o úspěch akce Setkání na 
Časkovci, a v neposlední řadě věnoval svoji 
sbírku militarií Městskému muzeu a galerii 
Hustopeče. 

Přednesené referáty budou zveřejněny ve 
Vlastivědném sborníku, čímž je bude mít 
k dispozici odborná i laická veřejnost, což 
přispěje k dalšímu povědomí o městě.

Muzejní spolek vyslovuje velký dík za 
podporu vedení města a pracovníkům 
Městského muzea a galerie Hustopeče za 
organizační pomoc. 

Oproti předchozímu se poslední dva 
podniky nesly ve zcela zábavném duchu. 
Karel Fridrich nás na začátku června ve své 
přednášce „Stavěli jsme školu uprostřed 
stepi“ zavedl mezi domorodé Masaje 
rovníkové Afriky. 

V červnu jsme absolvovali také poznávací 

zájezd a na jeho trase jsme nejprve navštívili 
Lanžhot a tamější dvě muzea. Prvním je do 
nedávna obývaný domek, vesnické stavení, 
dochovaný ve starosvětském rázu. Nedaleké 
muzeum miniatur překvapilo, zaujalo i 
nadchlo tím, jak v malém provedení je zcela 
věrohodně demonstrován nedávný život 
vesnice, dnes již zaniklý. Další cesta vedla 
do Šaštína, kde nás zaujal rozlehlý církevní 
komplex s mohutným poutním chrámem. 
Návštěva Velkých Levár byla názornou 
exkurzí do minulosti. V realitě vidět habánský 
dvůr-statek, jak vypadal a žil, je něco 
výjimečného ať tím, že v našem kraji žili 
habáni v každé vesnici, ale dnes se o nich 
dovídáme jen z četby. Tečkou za tímto naším 
poznávacím dnem byla prohlídka katolického 
chrámu umožněná místním farářem. A ani 
dramatické chvíle na dálnici nám nezkazily 
příjemné dojmy z tohoto zájezdu. 

Jan Horák, 
předseda Muzejního spolku Hustopeče

Jiřina Kotoučková, 
jednatelka Muzejního spolku Hustopeče
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SPORT
ATLETIKA

S novým školním rokem začíná atletům 
druhá půlka letní sezóny na dráze.

Ani o prázdninách ale mladí hustopečští 
atleti nezaháleli. Kromě tréninků se 
uskutečnila i dvě atletická soustředění. 

Přípravka měla týdenní soustředění v 
Hustopečích a za sportem, ale i zábavou, 
vyjížděla do blízkého i vzdáleného okolí. 
Žactvo absolvovalo přípravný kemp v Ústí 
nad Orlicí, kde využívalo zejména atletický 

stadion s umělým povrchem a osmi dráhami. 
Celé úsilí atletů směřuje k několika 

podzimním vrcholům sezóny. Hned na 
začátku září to bude Evropský atletický 
pohár pro děti, kterého se zúčastní i početná 
skupina našich závodníků. Mezi přihlášenými 
1 700 závodníky se chtějí poprat o co nejlepší 
výsledky. „V každé kategorii a disciplíně bude 
na startu i více než stovka závodníků, takže 
umístit se do první dvacítky považujeme 
za velký úspěch,“ poodhalil náročnost této 
soutěže vedoucí oddílu Zbyněk Háder. 

„Osobně si myslím, že někteří naši 
závodníci budou bojovat i o umístění v první 
desítce. Nejvíc věříme Kristině Špačkové, 
Vendule Zemčíkové, Karin Krejčiříkové, 
Vojtovi Prokešovi, Ondrovi Listovi, Martině 
Galburové, Marii Vrbové nebo Romaně 
Maděřičové. Překvapit jich však může více,“ 
dodal Háder.

Po Evropském poháru pak budou 
následovat v rychlém sledu další závody. 
Přípravka i žactvo budou usilovat o vítězství 
v Zajícově lize a ml. i st. žáky čeká účast na 
Mistrovství Moravy a Slezska družstev. Stejná 
soutěž jednotlivců čeká na ml. žáky a závěr 
sezóny obstará pro obě kategorie žactva 
moravské mistrovství ve vícebojích.

-had-

Hustopečští atleti vstupují do druhé půlky letní sezóny
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Hustopečští atleti se připravovali na podzimní část sezóny v Ústí nad Orlicí. Zdejší atletický 
stadion jim nabídl kvalitní prostředí pro přípravu. Věříme, že se to projeví na výsledcích 
a umístění našich závodníků.

Společná soutěž atletických družstev 
přípravek a žactva Zajícova liga patří mezi 
úspěšné soutěže hustopečských atletů. 
V minulosti tuto soutěž již dvakrát vyhráli 
a letos mají nakročeno k třetímu titulu. 
V soutěži družstev vedou o dva body před 
druhými Přísnoticemi, a tak mají před 
posledními dvěma závody velkou šanci na 
třetí triumf v této soutěži.

V rámci Zajícovy ligy se však vyhodnocuje 
i pořadí jednotlivců a i tady patří naši 
závodníci k těm nejlepším. V kategorii st. žáků 
je průběžně na třetím místě Ondřej List a pátý 
je Štěpán Prokeš. Ondřej ještě může útočit 
na celkové druhé místo. Mezi st. žákyněmi si 
nejlépe vedou třetí Leona Zemčíková a pátá 
Denisa Stehlíková. Leona na vedoucí dvojici 
mnoho bodů neztrácí, takže i ona může útočit 
na lepší umístění. Mezi ml. žáky se bude 
snažit udržet třetí příčku Petr Kuchař, který 
to ovšem nebude mít vůbec jednoduché. 
Mezi jeho pronásledovateli je i průběžně 
desátý Vojta Prokeš, který ale absolvoval 
pouze jediný závod. Naší silnou kategorií jsou 
mladší žákyně. V první desítce je jich dokonce 
hned pět. Nejlépe si vede zatím druhá Kristina 
Špačková, která ztrácí pouhé tři body na svou 
věčnou soupeřku Natálii Durchovou. Bude to 
ještě velký boj o vítězství v této kategorii.

Další umístění našich: Galburová (4.), 
Vrbová (7.), Hercogová (9.) a Maděřičová 
(10.). St. přípravka chlapců je naší slabinou 

a čest oddílu zachraňuje desátý Štěpán 
Paulík, který ale absolvoval také jen jeden 
závod.

Zato stejná kategorie dívek je naší výkladní 
skříní. Na prvních dvou místech jsou Karin 
Krejčiříková a Vendula Zemčíková, od třetího 
místa není bodově daleko Tereza Petrásková 
(5.). V první desítce jsou ještě Petra Blažková 
(9.) a Marie Bohdálková (9.). 

Podobná situace je i ve výsledkové listině 
mladší přípravky chlapců. Suverénně ji vede 
Vojtěch Homola, před druhým Vítkem Krůzou 
a i pátý Jan Tančinec může ještě útočit 
na medailové postavení v této kategorii. 
V desítce je ještě Ondra Moravec (8.) a Jonáš 
Škarpa (10.). 

V poslední kategorii mladší přípravky 
děvčat doplácíme na sporadické starty našich 
závodnic, které mají většinou na svém kontě 
pouze jeden start, a tak registrujeme pouze 
v závěru první desítky Pavlínu Broskvovou 
a Elišku Binderovou.

Na naše mladé atlety teď čekají dva 
poslední závody. V září to bude dráhový 
závod v Oslavanech a v říjnu běžecký závod 
v Moravském Krumlově. Věříme, že po 
tomto závodě zvednou naši závodníci nad 
hlavou nejen pohár pro celkového vítěze 
družstev, ale i co nejvíce pohárů pro nejlepší 
v jednotlivých kategoriích.

-had-

V Zajícově lize se atletům daří i mezi jednotlivci
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BYTY HUSTOPEČE
Ulice Generála Peřiny

Petr Cicvárek

tel.: 739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz 
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PLAVÁNÍ

V době, kdy měla vrcholit příprava na letní 
mistrovství ČR, vyměnili plavci hustopečské 
skupiny Fakultního klubu bazén za postel. 
Postihla je epidemie příušnic a neštovic. I přes 
tento výpadek v tréninku se nakonec podařilo 
sedmi plavcům nominovat na Mistrovství ČR 
a nejmladšímu na Pohár Moravy.

David Chlebeček z Brna se na Poháru 
nejlépe umístil v závodě na 200m polohový 
závod, kde obsadil krásné 4. místo.

Z dorostenců si nejlépe vedl Michal Podešť, 
k 7. místu na 1500m  kraul přidal ještě 
9. místo v závodě na 800m kraul, když v obou 
závodech zaplaval pěkné osobní rekordy. 
Jeho sestra Radka (oba z Popic) obsadila také 
7. místo v závodě 100m prsa. Soutěže se ještě 
účastnila Nela Nociarová ze Staroviček.

Ze Staroviček jsou i obě starší žákyně Sabina 
Mazůrková a Karolína Černá. Obě děvčata 
podala velmi dobrý výkon. Úspěšnější byla 
Karolína, která se umístila vždy do 6. místa a 
v závodě na 200m znak vybojovala bronzovou 
medaili. Smutná byla po závodě na 50m 
kraul, kde jí medaile unikla jen o vlásek.

Mladší žáci nastoupili do závodu také dva 
– Jakub Řezáč z Podivína a Lucie Varmužová 
z Pavlovic. Pro Jakuba to byl první start 
na takové velké soutěži a nevedl si špatně. 
Lucka zabojovala na dlouhých tratích 
a výbornými osobními rekordy obsadila 

9. místo v polohovém závodě na 400m 
a přidala ještě 7. místo na 800m kraul.

Všichni účastnici mistrovství si tak vysloužili 
pochvalu od trenérky i rodičů.

Začaly prázdniny, ale naši plavci si odpočali 
jen krátce. Pravidelné tréninky v bazéně 
vyměnili za volnou vodu. O víkendech 
tak společně se stanem vyráží na závody 
v dálkovém plavání.

Společně s rodiči si už zaplavali v Lužicích 

u Hodonína, dorostenci a starší žáci si 
vyzkoušeli závod na 5 km na brněnské 
přehradě, 1 km nebo 5 km si zaplavali 
i v Rakouském Tullnu, odkud si přivezli řadu 
ocenění. 

Pravidelnou přípravu v bazéně jsme zahájili 
srpnovým soustředěním v Polsku společně 
s plavci z Břeclavi.

Renata Podešťová, 
Fakultní klub Brno, skupina Hustopeče

Letní sezóna pro plavce fakultního klubu byla úspěšná
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V polovině června se konalo v Maďarsku 
Mistrovství Evropy ve střelbě. Své zástupce na 
něm měla i Česká republika. Součástí týmu 

byl i Hustopečan Radek Kozák. V individuální 
soutěži skončil osmnáctý. Česká výprava však 
z týmové soutěže v disciplíně univerzální trap 
přivezla stříbro.

„Je to vrchol mého snažení, protože na 
Mistrovství Evropy se sjede špička v této 
disciplíně. Konkrétně tam bylo 180 střelců 
z asi 12 zemí. Jako tým jsme byli bod za 
družstvem Francie a třetí skončila Anglie,“ 
informoval Kozák. 

Nominací na Mistrovství Evropy byla série 
závodů Českého poháru. Radek Kozák ji 
vyhrál. Druhý skončil Oldřich Vaňhara, bronz 
bral Jiří Gach. Tato trojice pak spolu vyrazila 
do Maďarska. 

„Ke střelbě mě přivedl otec už někdy ve 12, 
13 letech. V Nikolčicích, odkud pocházím, 
se pravidelně konaly myslivecké soutěže. 
Už tenkrát mě pustili k brokovnici. Trap mě 
ale chytil až tak poslední tři roky, kdy se 
mu věnuji naprosto plně. A i díky tréninku 
s Davidem Kosteleckým, olympijským 
vítězem z Pekingu z roku 2008, jsem za 
ty tři roky udělal pokrok, který by bez něj 
trval daleko déle,“ pochvaloval si střelec 
z Hustopečí. 

S Davidem Kosteleckým se seznámil, když 
si vybíral zbraň. Špičková puška stojí od 10 
tisíc eur výše. Nyní Radek Kozák trénuje 
s olympijským vítězem například na jeho 
soukromé střelnici v Holasicích a přes zimu 
si udržují kondici stolním tenisem. Oba jsou 
členové hustopečského oddílu. 

„Nejvíc mně pomohl právě on. Protože jsou 
věci, které, když vám řekne olympijský vítěz, 
tak si ušetříte spoustu času a slepých uliček,“ 
podotkl Kozák.

„Co se týče tréninku, ideální je na něj 
střelnice v Popicích. Otevřená je každý čtvrtek 
od 13.00 hodin a v neděli od 9.00 hodin až do 
večera. Tam si může vyzkoušet střelbu úplně 
každý. Není ani potřeba zbrojní průkaz. Stačí 
se domluvit se správcem střelnice, který bude 
dělat instruktora,“ doplnil stříbrný závodník 
z mistrovství Evropy. 

 „Cíl mám víceméně takový těžce splnitelný 
a to je trefi t každý terč. Pokud trefíte každý 
terč, potom nemáte soupeře. To je ale asi 
bohužel nedostižné,“ uzavřel se smíchem 
Radek Kozák. 

-jal-Radek Kozák uspěl v Maďarsku na 
Mistrovství Evropy.
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STŘELBA
Kozák přivezl stříbro z Mistrovství Evropy ve střelbě
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HÁZENÁ

V některých školách se o prázdninách 
opravovalo, v jiných se třídy poskytly třeba 
zájmovým sdružením. To je případ i základní 
školy Komenského. První srpnový týden 
v ní našli zázemí účastníci házenkářského 
soustředění. 

Sjela se na něj čtyřicítka mladých brankářů 
z celé republiky. Trénovali na hřišti přímo 
u školy nebo na Lipovce. Vedl je Aleš Kořínek. 

„Kemp je specializovaný na brankáře, 
protože trenéři během roku v klasickém 
tréninkovém procesu nemají prostor se 
jim věnovat. Snažíme se jim to letním 

soustředěním částečně nahradit,“ vysvětlil 
organizátor kempu. 

Pro brankáře všech věkových kategorií byl 
každý den připravený dvoufázový trénink, 
čas se ale našel i pro regeneraci. 

Týdenní kemp se konal už popáté. První 
roky jeho základnou bylo Zubří, letos poprvé 
hustopečská základní škola. „Je to škola, 
která se dobře věnuje sportovním aktivitám, 
takže se tohle spojení nabízelo. Vyšli nám 
maximálně vstříc, proto jsme zvolili tuto 
lokalitu,“ uzavřel Kořínek. 

-jal-

Brankáři z celé republiky trénovali na Komendě
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Házenkářští brankáři se na další sezónu 
připravovali v Hustopečích.

BOJOVÁ UMĚNÍ

Instruktor Antonín Grůza ve spolupráci 
s hustopečským fi tness centrem uspořádal 
další kurz sebeobrany. Tak jako v minulých 
letech, byl intenzivní kurz zaměřený pouze 
pro dívky a ženy. Celkem se chtělo naučit 
základy sebeobrany a prevenci pět adeptek. 
V Hustopečích se během dvou měsíců 
setkávaly ženy nejen místní, ale také třeba 
z Velkých Pavlovic, Bořetic a blízkého okolí. 

Postupně se mohly pod vedením předsedy 
Asia Budo Centra naučit teorii i praktické 
cvičení. Na zájemkyně čekalo cvičení pádové 
techniky, obrana včetně krytů a úderů, kopy, 
páky, různé scénáře proti napadení. 

Celý kurz byl ukončen v pondělí 22. srpna, 
kdy každá žena obdržela z rukou vedoucího 
kurzu certifi kát o ukončení a absolvování. 

Další kurzy, tentokrát pro smíšené kolektivy, 
se otevřou opět v září. Sledujte internetové 
stránky www.asiabudocenter.eu nebo volejte 
pro další informace na číslo 721 328 832.

Antonín Grůza, Asia Budo Center

Letní kurz sebeobrany pro dívky a ženy skončil
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CYKLISTIKA

Ani tropické počasí neodradilo zhruba 250 
cyklistů šlápnout do pedálů a vyrazit na 11. 
ročník Expedice Krajem André. Putování 
startovalo v sobotu 25. června v 9 hodin ráno 
z autokempu Formanka.

„Naše parta jezdí pravidelně. Minulý 
rok jsme zkoušeli okoštovat André na 
každém stanovišti. Počasí bylo lepší. Letos 
nevím. Budeme to asi hodně ředit vodou,“ 
plánoval ještě před startem Kamil Ondrák ze 
Staroviček. 

Na 41 kilometrů dlouhou trasu vypustila 
účastníky starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová a starosta Velkých Pavlovic Jiří 
Otřel. 

Trasa Krajem André vedla přes obce a vinice 
Hustopečska. Na cyklisty na ní čekalo devět 
zastavení s připravenými vzorky André. 

 „Až na to horko, je to bezvadný jako vždycky. 
Letos to dokonce vypadá, že dojedeme mezi 
prvními. Jestli se nám něco po cestě nestane, 
člověk může píchnout a tak,“ podotkly Jana 
a Jana Korciánovy z Hustopečí při zastávce 
v Kobylí. Cyklistky předjely ostatní a téměř po 
celou dobu putování vedly. 

Nakonec je však nezdržela technická 
závada, ale cenné minuty sebrala zbývající 
stanoviště. Dvojici žen předjel Miroslav 
Kaloud z Brna. 

Lahev Hustopečského městského vína však 
čekala na prvních pět v cíli. Získaly ji tak 
i obě Jany Korciánovy, které cílovou páskou 
projely jako druhé.

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

-jal-

S horkem se pralo 250 cyklistů. André raději vynechávali
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Pro druhé razítko si cyklisté museli 
vyšlápnout k rozhledně u Staroviček.
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Sportovní zařízení města Hustopeče 
oznamuje všem příznivcům saunování, že v 
pondělí 5.9.2016 bude zahájena saunovací 
sezóna.
Otevírací doba:
Pondělí: 16.00 – 22.00  ženy
Úterý: 16.00 - 22.00  smíšená – rodinná
Středa: 16.00 – 22.00  muži
Čtvrtek: 16.00 – 19.30  smíšená – rodinná
Čtvrtek: 20.00 – 22.00  muži
Pátek: 16.00 – 22.00  muži
(poslední vstup do sauny 20.30)
Sobota - Neděle: ZAVŘENO

Vstupné: 
Dospělí:   120,- Kč
(1 osoba/2 hod. v ceně je zahrnuto použití 
prostěradla a 0,5l vody)

Rodinné vstupné:  300,- Kč
(4 osoby/max.2 děti/2 hod. v ceně je zahrnuto 
použití prostěradel a 0,5l vody/osoba)

Prostěradlo navíc:  20,- Kč
Permanentka dospělí 10 vstupů:  1.000,- Kč
Permanentka senioři:   800,- Kč

Saunovací sezóna začíná!

V prostorách sauny (bývalé masérny) 
provozuje paní Filipovičová kurzy plavání pro 
děti ve vaně od 6. týdne do 6. měsíce. Více 
informací na tel. čísle 731 597 530 nebo na 
www.plavanicko-chobotnicka.cz.

V krytém bazénu v úterý a v neděli pod 
vedením paní Filipovičové budou probíhat 
kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let. 

Více informací na tel. čísle 731 597 530 nebo 
na www.plavanicko-chobotnicka.cz.

Ve čtvrtek pak budou v krytém bazénu 
probíhat kurzy plavání pro děti od 6 měsíců 
do 6 let pod vedením paní Konečné. Více 
informaci na tel. čísle 604 257 685 nebo na 
www.babyclubkatka.cz.

Nabízíme kurzy plavání pro děti od šesti týdnů

Plavecká škola Hustopeče oznamuje,
 že ve dnech 14.9. a 19.9.2016

 zahajuje 
KURZY PLAVECKÉ PŘÍPRAVKY
pro děti ve věku od 4 do 7 let.

středa 28.9. Státní svátek: 
Krytý bazén otevřen: 14.00 - 19.00

pátek 30.9.: provoz krytého bazénu
do 18.00 - poslední vstup v 17.00

sobotní provoz krytého bazénu zahájen 
v sobotu 8.10.2016.

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 
všem návštěvníkům letního koupaliště, 
kteří využili našich služeb, a všem 
zaměstnancům Sportovního zařízení
města Hustopeče, včetně brigádníků – 
plavčíků, za bezproblémové zvládnutí 
letošní letní sezóny.

Proschek Aleš, ředitel
www.spozam.cz

TANEC

TS Lady Stars Hustopeče navštěvují hlavně 
děvčata od 7 do 19 let, členy jsou ale i chlapci. 
Je to taneční kroužek, kde se učí pohybové 
výchově, tancování, disciplíně i dramatizaci.  
Lady Stars začínaly jako mažoretky, poté 
cheerleaderky. Jsou několikanásobnými 
mistryněmi Evropy i světa a nejen svým 
vedoucím, ale i rodičům dělali všichni 
tanečníci a malé tanečnice velkou radost.  

V kroužku se naučí mnoho nových 
a náročných tanečních kreací. Je potřeba, 
aby děti byly hlavně pro tancování nadšené 
a dělaly vše s radostí a odpovědností. A máme 
za to, že tanečníci a tanečnice z Lady Stars 
nadšením, radostí z tance i odpovědností 
hýří. A navíc všechnu tu radost z úspěchu 
s nimi sdílíme i my, rodiče. 

Ke všemu je zodpovědně vedou taneční 
lektorky a trenérky Barbora Komoňová  
a Eliška Vrbová, které s nimi tráví hodně času 
a plně se jim věnují. Vštěpují jim, že tanec 
je tvrdá práce, která je na konci odměněná, 
a to nejen dobrým pocitem, ale i postupy 
a medailemi na místních, republikových 
i světových tanečních soutěžích - a že jich 
není málo!  

TS Lady Stars netancuje ale jen u nás, díky 
grantům a dotacím z projektů JMK, měst 
i obcí, sponzorů i EU se Lady Stars dostanou 
i do zahraničí. Tanečníci vystupovali 
v Portugalsku, na Slovensku, v Chorvatsku, 

Polsku, Francii, Anglii, Španělsku, Rusku…
Veškeré projekty pro všechny svědomitě 
a s odpovědností sobě vlastní vypracovává 
Mgr. Věra Komoňová, ty jsou pak takovými 
sladkými třešničkami na dortu celé taneční 
práce. 

Například letos v září se děti podívají do 
Londýna, kde představí svůj divadelně-
taneční projekt Malý princ. Také se zúčastnily 
soustředění v Chorvatsku a čekají je další 
soutěže doma i v zahraničí. 

Za vše, co pro naše děti dělají, bychom jim 
chtěli – my rodiče – strašně moc poděkovat. 
Jsme rádi, že v Hustopečích existuje takový 
kroužek, který se stal dětem jejich životní 
hnací silou, motorem, který jim přináší radost 
a štěstí. Navíc tímto mají daný nějaký cíl, za 
kterým si musí tvrdě jít. Někdy je ta cesta 
hodně těžká, ale Barbora Komoňová, Eliška 
Vrbová a Mgr. Věra Komoňová jsou jim po 
celou dobu oporou. 

Děkujeme.
Rodiče dětí Lady Stars

Děti se do Lady Stars těší!
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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
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Blahopřání
Dne 12. září oslaví 77 let naše maminka,

 babička a prababička,
paní LUDMILA TESAŘOVÁ z Hustopečí.

Maminko, k Tvým narozeninám přejeme, co je 
v životě třeba ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí, 
rozum, co v nouzi poradí a hlavně zdraví, to ať 

Tě nikdy nezradí. Někteří lidé mají tu moc, dělat 
ostatní šťastnými jen tím, že existují. Ty jsi jedna 

z nich. Děkujeme Ti za to, co jsi pro nás udělala a stále děláš.

To Ti přejí Tvoje děti Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, vnoučata 
Monika, Lukáš, Eva, Josef a Michal s rodinami. K přání se připojuje i 
pan Tomeček s Pohořelic. A kdyby žil i Tvůj manžel, náš tatínek, rád 

by se k přání připojil.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci červnu 2016
04.06.1935  Marie Svobodová
05.06.1936  Pavlína Fridrichová
10.06.1933  Jaromír Šauer
16.06.1927  Ludmila Štefáčková
16.06.1931  Anežka Jerglová
22.06.1931  Božena Kuglerová
23.06.1929  Naděžda Lukášová

Jubilanti v měsíci červenci 2016
01.07.1933  Bohumil Vejpustek
09.07.1929  Libuše Bravencová
12.07.1936  Václav Schejbal
18.07.1935  Ilona Lutzká
22.07.1936  Erich Proschek
23.07.1927  Bohuslav Kadrnka
24.07.1936  Štefan Brenkus
25.07.1935  Helena Přibylová 
29.07.1932  Anna Bartošová
29.07.1934  František Ondra

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 17. 8. 2016

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

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

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel od přesně nezjištěné 
doby začátku měsíce března 2016 do 8.00 
hodin dne 27.6.2016 v Hustopečích na 
ulici U Větrolamu na volně přístupném 
místě před domem č.p. 26 nezjištěným 
nástrojem vytvořil v kmeni vzrostlé lípy 
o průměru kmene 30 cm deset otvorů o 
průměru 1 cm. Dále ve stejném časovém 
období v Hustopečích na ulici Vrchlického 
na volně přístupném místě před domem 
č.p. 4 rovněž  nezjištěným nástrojem vytvořil 
v kmeni vzrostlé lípy o průměru kmene 50 
cm čtyři otvory o průměru 1 cm, což mělo za 
následek nevratné poškození stromů. Městu 

Hustopeče způsobil neznámý pachatel škodu 
předběžně ve výši 100 000,- Kč. 

• Neznámý pachatel v době od 22.30 hodin 
dne 22.6.2016 do 6.45 hodin dne 23.6.2016 
v Hustopečích překonal 140 cm vysoké a 40 
let staré zahradní oplocení rodinného domu 
Žižkova č.p. 990/57, vnikl neoprávněně do 
oplocené zahrady, kde prohledal neuzamčený 
sklep. Žádnou škodu ale nezpůsobil. Přešel 
zahradu a poté překonal 140 cm vysoké 
zahradní oplocení rodinného domu Mírová 
č.p. 1102/8, zahradou přešel k obytné části, 
prostřihnul okenní síť proti hmyzu, vysadil 
okénko 40x90 cm, kterým vnikl do suterénu 
rodinného domu, ten prohledal a odcizil 
batoh červené barvy s peněženkou, fi nanční 

hotovostí, platební kartou, klíči a dalšími 
osobními doklady, následně vnikl do haly 
domu, kde za pomoci nalezených klíčů 
odcizil z uzamčené garáže osobní automobil 
zn. Škoda Fabia RZ: 1B76048, rok výroby 
2003. 

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

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 
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Vzpomínky

Kdyby šlo na chvilku obejmout svoji maminku,
do ucha bych jí pošeptal,

všechno je v pořádku,
život jde dál.

Složil: Dandy & Korďas

Dne 31. 8. uběhlo 6 let co odešla drahá
maminka, teta, švagrová 
paní MARIE BARTLOVÁ

Vzpomíná syn Daniel s rodinou. 

Nikdy již nezazní Tvůj hlas, 
ruku Ti v tento den nepodáme,

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám,
jen kytičku květů na hrob dát a stále 

vzpomínat.

Dne 2. 8. 2016 dožil by se 80 let 
pan MILAN SVOBODA z Hustopečí

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Ludmila, syn Milan s rodinou.

Dne 12. srpna by se dožila 81 let 

paní MARIE VEJPUSTKOVÁ z Hustopečí

19. srpna uplynulo již 19 let ode dne,
 co nás navždy opustila.

S láskou vzpomínají sestry s rodinami.

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 4. 8. 2016 uplynuly 3 roky,
 co nás navždy opustil 

pan JIŘÍ PLŠEK

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka,
 syn a dcera s rodinou.

Život s tebou byl tak krásný
a my Ti za něj děkujeme

Dne 29. července 2016 jsme vzpomněli
 2. výročí úmrtí 

pana JANA CHALOUPKY z Hustopečí

Stále vzpomíná celá rodina.

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

probudit v našich vzpomínkách.

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

věku  nedožitých 20 let naše milovaná dcera 
LUCIE VINTRLÍKOVÁ z Hustopečí

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

Kdo měl rád, nezapomene

Dne 8. srpna by se dožil 
pan JINDŘICH VESELÝ 80 let. 

Už 22 roků Ti hvězdy nesvítí, slunce nehřeje. 
Už se k nám nevrátíš, už není naděje. 

S láskou vzpomínají manželka a synové Jindřich
 a Zdeněk s rodinami a celá další rodina. 
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Zapomenout se nedá, stín na duši sedá
a je těžké se s tím naučit žít. 

Děkujeme Ti za to, čím jsi pro nás byla,
 za každý den, který jsi pro nás žila. 

 
Dne 4. srpna jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 

paní ANNY KREJČIŘÍKOVÉ z Hustopečí 
 

Vzpomíná syn s rodinou. 

15.07.2016 Kamil Konorza, Hustopeče
 Ivana Šedivá, Hustopeče

16.07.2016 Tomáš Hutter, Starovičky
 Veronika Janků, Starovičky

16.07.2016 Radek Drkal, Velké Hostěrádky
 Michaela Outratová, Vel. Hostěrádky

Zlatá svatba (50 let společného života)
U příležitosti výročí zlaté svatby dne 23.07.2016 
v obřadní síni Města Hustopeče si složili opětovný 
manželský slib manželé Josef a Anna Meredovi 
z Hustopečí. Gratulujeme.

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

23.07.2016 Pavel Jiříček, Vyškov
 Markéta Pokorná, Vyškov

13.08.2016 Vít Krčmář, Výprachtice
 Kristina Pauknerová, Č. Budějovice

26.08.2016 Lukáš Novotný, Hustopeče
 Zuzana Manková, Hustopeče

27.08.2016 Jiří Lipták, Rajhradice
 Petra Šimková, Moravany

27.08.2016 Tibor Fekete, Hustopeče
 Petra Zvolská, Starovice

Sňatky


