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Vážení spoluobčané,
člověku se občas stane, že si nechá práci na 
poslední chvíli. Někdy toho lituje a je nervózní, 
jindy v klidu dokončí to, co si předsevzal, co udělat 
musel nebo co slíbil. Já si svůj úkol napsat tento 
úvodník nechala na poslední chvíli schválně 
a nelituji. Před chvílí jsem se totiž vrátila domů 
ze dvou koncertů první adventní neděle plna 
krásných hudebních dojmů. V evangelickém 
kostele odehráli žáci "zušky" svůj tradiční koncert 
a do posledního místa zaplněný svatostánek 
tak tleskal nejmenším stejně jako dospívajícím 
zpěvákům a muzikantům. Navečer potom 
hudební bonbónek zažili návštěvníci katolického 
kostela při poslechu barokní hudby. Po včerejším 
zážitku z adventního jarmarku doplněného 
muzejním bazarem, vystoupeními na pódiu, 
s punči, koledami a nakonec rozsvícením 
vánočního stromu, jsem si plně uvědomila, že se 
blíží svátky nejmilejší - Vánoce. Probíhá doba příprav, pečení, uklízení, nakupování dárků, ale 
také doba rozjímání a očekávání, doba bilancování a plánování.

Na tomto místě vždy bilancuji měsíc předcházející. Co se tedy důležitého událo v listopadu? 
Z kulturních akcí ty tradiční, jako Šmardovo sousedské divadlo nebo Oslava svatomartinských 
vín a husí. Děti uspávaly na náměstí a v jeho okolí broučky a o týden později se na Hotelu Centro 
sešli ti, kteří chtěli ochutnat exkluzivní vína z celého světa. Ve městě se začalo s pracemi na 
budování chodníků a parkovacích zálivů na ulici Nerudova. Plánovanou novou silnici dokončí 
fi rma až na jaře 2017. Zahajujeme také budování veřejného osvětlení a chodníku v propojce 
ulic Brněnská a Šafaříkova. I zde je naplánována silnice až za příznivějšího počasí na jaře. 
Z rozdělaných investičních akcí byl dokončen sběrný dvůr - zastřešení, nové zázemí pro obsluhu, 
dokončuje se prodloužení jedné větve vodovodu na hřbitově.

Co plánujeme? Drobné akce, které jsou schopni udělat zaměstnanci Městských služeb, jako 
je dláždění ploch pod kontejnery na stávajících sběrných místech nebo prořezávání zeleně 
(aktuálně např. tůjí na hřbitově). Dodavatelsky se dokončují opravy místních komunikací a bude 
se pokračovat např. v dláždění chodníků na ul. Tábory a k židovskému hřbitovu. Na hřbitově 
Rudé armády je dokončována oprava podstavce u mohyly (investorem je Velvyslanectví Ruské 
federace). 

V Hustopečích, stejně jako ve většině obcí České republiky, využíváme pracovníky veřejně 
prospěšných prací (VPP). Uklízejí odpadky, starají se o údržbu chodníků, plejí zelené plochy 
a dělají jiné pomocné práce. Většině z nich, bohužel, skončily dohody, které byly na rok 
uzavřené s úřadem práce a nové nemáme. Zůstala nám skupina pracovníků, která nemůže 
obsáhnout všechny veřejné plochy ve městě. K nim patří i údržba chodníků. Prosím vás, vážení 
občané, především v nadcházejících zimních měsících, abyste pomohli s úklidem před vašimi 
nemovitostmi.

V prosinci vás zvu na třetí ročník celorepublikové akce Česko zpívá koledy ve středu 14. 12. 
v 18 hodin na náměstí, na krásné adventní koncerty a konečně 24. 12. v 15 hodin na Štedrovečerní 
zpívání. A ještě předtím se můžete těšit na ohňostroj, který pořádá fi rma Agrotec, tentokrát ve 
čtvrtek 22. prosince.

Vážení spoluobčané,
přeji vám klidné období adventu, láskyplné a pokojné Vánoce a do nového roku 2017 hodně 
zdraví, štěstí, síly, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě.

Hana Potměšilová, starostka
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Z MĚSTA

Zastupitelé se sešli na svém XVII. zasedání ve 
čtvrtek 3. listopadu 2016. Řešili problematiku 
protihlukové stěny, vznik nové dopravní 
koncepce, příspěvek na videogastroskop.

Projekt rekonstrukce protihlukové stěny 
je hotový

Vedení města obdrželo zprávu od Ředitelství 
silnic a dálnic, že projekt na protihlukovou 
stěnu je již hotový. Během listopadu se se 
studií seznámí.  

Město pomůže obyvatelce výbuchem 
zničeného bytu

Zastupitelé schválili fi nanční dar ve výši 20 
tisíc korun jako prvotní sociální výpomoc 
občance poškozené během výbuchu plynu 
na ulici Družstevní na zajištění nezbytných 
sociálních potřeb.
Radary by mohly zaplatit novou dopravní 
koncepci

Na minulém jednání zastupitelstva 
informovala starostka o návrhu rady města 
zpracovat generel dopravy. Finanční výbor 

tuto možnost projednal a radě města 
doporučil zadat vypracování koncepce 
dopravní infrastruktury ve městě Hustopeče 
s fi nancováním ze zisků z radarů. S návrhem 
souhlasil i radní pro dopravu Richard 
Homola. „Je to důležitý dokument pro to, 
aby měly investice do dopravy řád,“ uvedl 
Homola. Předpokládaná cena vypracování 
koncepce je 800 tisíc korun bez DPH.

Město koupilo pozemek pod autobazarem
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na 

pozemek pod bývalým autobazarem na 
ulici Bratislavská za částku 1,8 milionu 
korun. Pozemek bude součástí plánovaných 
záchytných parkovišť, které město chystá 
vybudovat z dotací v roce 2018.

Město přispěje na pořízení 
videogastroskopu

Zastupitelé schválili účelovou dotaci 
pro Nemocnici Hustopeče ve výši 190 
tisíc korun jako příspěvek na zakoupení 
videogastroskopu pro gastroenterologickou 

ambulanci. Dotace je podmíněna tím, že 
přístroj zůstane ve vybavení nemocnice 
Hustopeče v budově Polikliniky, minimálně 
3 roky.

-ves-

Zastupitelstvo: Radary by mohly zaplatit novou dopravní koncepci

Radní se sešli na své 51. schůzi v úterý 
8. listopadu 2016. Zabývali se novým 
veřejným osvětlením, zákazem parkování 
v kritické části města, rozvojem dopravy, 
dotacemi pro obě základní školy a novými 
veřejnými toaletami.

Veřejného osvětlení bude přibývat
Vedení města systematicky řeší 

nedostatečně osvětlená místa v Hustopečích 
doplněním nových sloupů s veřejným 
osvětlením. Světlo již přibylo na ulici 
Javorová, v nejbližších dnech se bude 
instalovat u Polikliniky a u garáží na ulici 
Habánská. Dále se posílení veřejného 
osvětlení chystá na spojce ulic Javorová 
a Dlouhá, kde přibudou tři nová svítidla, a na 
jaře 2017 i na ulici Starovická. 

Nově radní zadali zpracovat projektovou 
dokumentaci také na osvětlení komunikace 
mezi ulicemi U Větrolamu a Ludvíka Svobody.

Zákaz parkování aut nad 3,5 tuny
Na doporučení břeclavského dopravního 

inspektorátu a hustopečského odboru 
dopravy schválili radní zákaz stání vozidel 
nad 3,5 tuny v odstavných pásech v úseku od 
křižovatky Hustopeče – Šakvice po křižovatku 
Bratislavská – Herbenova.

Dokument o rozvoji dopravy se 
zpracovává

Radní odsouhlasili smlouvu na zpracování 
Generelu dopravy města Hustopeče. Jedná 
se o inženýrský dokument v oblasti rozvoje 
dopravních sítí a rozvoje dopravy ve městě. 
Koncepce vytvoří základní podmínky pro 

rozvoj kvalitní dopravní soustavy ve městě 
s výhledem minimálně deset let. Vypracování 
dokumentu bude trvat asi osm měsíců.

Město Hustopeče žádá o dotaci pro obě 
základní školy

Rada města podpořila a odhlasovala 
přípravu projektové žádosti pro ZŠ 
Komenského a ZŠ Nádražní. Obě základní 
školy připravují potřebné administrativní 
kroky k žádostem o dotace, kterými chtějí 
rozšířit počet učeben včetně vybavení 
a bezbariérovost budov. Žadatelem 
o poskytnutí dotací bude město Hustopeče. 
Jedná se o sumu 55 milionů korun, město 
Hustopeče se bude podílet desetiprocentní 
účastí.  

Na autobusovém nádraží budou veřejné 
toalety

Rada města se usnesla na pronájmu 
bývalých veřejných záchodů v budově 
autobusového nádraží Hustopeče. Město 
Hustopeče provede nutné úpravy a bude zde 
provozovat veřejné toalety. Doba nájmu je 
sjednaná na nejméně 25 až 30 let za částku 
tisíc dvě stě korun ročně. 

Restaurace vedle společenského domu 
bude k pronájmu

Dosavadní provozovatel restaurace na ulici 
Herbenova požádal o předčasné ukončení 
smlouvy k lednu 2017. Rada města zveřejní 
záměr pronájmu této restaurace.  

Rekonstrukce Sýpky – bývalé střelnice 
Rada města vybrala nejvhodnější nabídku 

na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci Sýpky - bývalé střelnice. 
Nabídku podali dva uchazeči.                      -ves-

Z jednání rady: veřejného osvětlení bude v Hustopečích přibývat

Poděkování
Vedení města upřímně děkuje všem 

občanům, zaměstnancům města 

i složkám Integrovaného záchranného 

systému, kteří se aktivně podíleli při 

řešení mimořádné události v souvislosti 

s výbuchem a následným požárem bytu 

v Hustopečích v sobotu dne 29. 10. 2016.

Hana Potměšilová, starostka

Bořivoj Švásta, místostarosta
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Minulý týden začaly v mandloňovém 
sadu ozdravné práce. Ořezávání se týká 

původních mandloní. „Začalo se s tím 
z jednoho prostého důvodu, potřebovali 

jsme z mandloní odstranit suché větve 
a především jim vyformovat korunu. Důležité 
je, aby se stromům ulevilo a omladily se,“ 
uvedl vedoucí Městských služeb Hustopeče 
Ivan Chrastina. Ořez stromů má na starosti 
pan Farón, který provádí odborné ozdravné 
ořezy zeleně v katastru města Hustopeče.  

Ořezané větve se nechají ležet na zemi. 
Mělo by se tím hlavně zabránit okusu nově 
vysazených mandloní. Suché ležící větve 
budou pro zvěř lépe přístupné než mladé 
stromky. „Suché větve v jarním období 
uklidíme“, vyjádřil se Chrastina.

Péče o mladé mandloně vysazené letos 
a vloni na jaře bude pokračovat tak jako 
doposud. Pokud bude nutné, provede 
se ozdravný ořez, eventuálně se provede 
obměna okusem poškozených mandloní. 
„Nový mandloňový sad je v dobré kondici 
a roste nám velice dobře“, podotkl Chrastina. 

-ves-

Radní se sešli na 52. schůzi v úterý 
22. listopadu 2016. Řešili témata týkající se 
navýšení počtu pracovníků pečovatelské 
služby, výměnu ohřívače na Penzionu, 
revitalizaci Štinkovky, rekonstrukci 
Pavučiny, chodník na ulici Jiráskova, sanaci 
v Havlíčkově ulici či čištění studní v areálu 
fotbalového stadionu.

Město zvyšuje počet pracovníků 
pečovatelské služby

Město Hustopeče je zřizovatelem 
pečovatelské služby na území města. Mezi 
základní poskytované úkony patří rozvoz 
stravy (obědů), zajištění osobní hygieny 
(koupel), nákupy, pochůzky, doprovody 
k lékaři a zajištění chodu domácnosti (úklid).  
Nabízí, dle domluvy, i možnost přepravy 
osobním automobilem nebo údržbářské 
práce.  

Od začátku roku 2016 je zvýšený zájem 
o tyto služby a využívá je 93 obyvatel města. 

„Současný počet dvou pracovníků na pokrytí 
všech nabízených služeb je již neudržitelný,“ 
uvedl v písemné žádosti vedoucí Sociálního 
odboru MěÚ Hustopeče Tomáš Laz. Proto 
rada města odsouhlasila navýšení počtu 
pracovníků pečovatelské služby na tři 
zaměstnance. 

Na Penzionu se vymění ohřívač teplé 
vody  

Penzion oslavil v loňském roce 20 let své 
existence. Tato dlouhá doba provozu s sebou 
nese vysokou míru opotřebení. Penzion 
v současné době potřebuje nový ohřívač 
teplé vody, proto rada města tuto výměnu 
schválila za cenu kolem 86 tisíc korun. 

Potok Štinkovka projde revitalizací
Město Hustopeče žádalo u Povodí Moravy 

o zatrubnění nevzhledného potoka, ale 
žádost byla zamítnuta. Radní nyní uzavřeli 
smlouvu na zpracování investičního záměru, 

jehož výsledkem by měla být revitalizace 
Štinkovky – úprava koryta a břehů.

Centrum volného času Pavučina by se 
mělo v budoucnu rekonstruovat

Současný stav centra je kritický, proto je již 
zpracován projekt na demolici a postavení 
nové stavby. Město uzavřelo smlouvu na 
poskytnutí poradenských služeb, které 
povedou k žádosti o dotaci na rekonstrukci 
budovy CVČ Pavučina. 

Na ulici Jiráskově bude zbudován nový 
chodník 

Radní odsouhlasili stavbu na pozemku 
města, společnost Quatro development 
na svoje náklady sklopí obrubník na ulici 
Jiráskova, aby zde město mohlo navázat 
chodníkem pro pěší. Chodník bude 
vybudován na náklady města.

Na ulici Havlíčkova proběhne sanace 
kanalizace

Kanalizace na ulici Havlíčkova je ve velmi 
špatném technickém stavu a je nutná její 
sanace v délce 128 metrů. Investorem je 
společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. 
Sanace bude provedena bezvýkopovou 
metodou, prodlouží se tak životnost stokové 
sítě.   

Studny v areálu fotbalového stadionu 
potřebují vyčistit

Studny v areálu fotbalového stadionu 
jsou velmi zanesené. Ze sedmi studní jsou 
funkční jen čtyři, proto není dostatek vody 
na závlahy. Radní schválili objednávku na 
vyčištění studní za cenu 22 tisíc korun. 

-ves-

Radní jednali o navýšení počtu pracovníků sociální péče

Sady se připravují na zimu. Mandloně se ořezávají

← Prořezávání stromů.fo
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Při mikroregionu Hustopečsko, který 
sdružuje 29 měst a obcí, vzniklo Centrum 
společných služeb. Je součástí projektu 
posilování administrativní kapacity na 
bázi meziobecní spolupráce.  Zaměstnanci 
kanceláře poskytují technickou
a administrativní podporu starostům nebo 
zaměstnancům obcí, které jsou součástí 
mikroregionu Hustopečsko. 

„Například aktuálními tématy jsou 
teď obecně závazné vyhlášky obcí nebo 
změny nějakých smluv, případně přípravy 
výběrových řízení. Jsou to věci, na které 
často malé obce, kde funguje opravdu jenom 
starosta a účetní, nemají kapacitně čas a 
prostor. A právě v tom by jim zaměstnanci 
Centra společných služeb měli být 
k dispozici,“ uvedla specialistka pro rozvoj 
regionu Radka Rafl ová.

Projekt běží již několik měsíců
Činnost centra byla zahájena v červenci 

2016. Tento projekt chce dosáhnout 
snížení počtu porušení zákona při výkonu 
samostatné a přenesené působnosti, snížení 
počtu porušení zákona při přezkoumávání 
hospodaření, úspory času pro starosty malých 
obcí, zrychlení vyřizování jednotlivých agend 
a snížení výdajů obce na vlastní správu. 

Projekt má administrativní systém, kam 
zaměstnanci zapisují své každodenní aktivity 
a měl by v budoucnosti sloužit jako zásobárna 
informací a podnětů k další činnosti. 

Centrum společných služeb je otevřeno 
i občanům

Kancelář Centra společných služeb je 
otevřena i veřejnosti vždy v pondělí od 
11 do 16 hodin. Po předchozí domluvě je 
možné se se zaměstnanci centra sejít i mimo 
tyto hodiny. Kancelář sídlí ve třetím patře 
hustopečské radnice. „Veřejnosti nabízíme 
konzultaci ve věci projektů, možnosti dotací 
anebo v oblasti sociálních služeb a školství,“ 
vysvětlila Rafl ová.

Mikroregion Hustopečsko uskutečňuje již 
několik projektů 

Mikroregion Hustopečsko má právě ve fázi 
realizace i několik dalších projektů. Jedná se 
například o značení cyklotrasy od Lednicko-
Valtického areálu až po Slavkovské bojiště. 

Mikroregion bude také uskutečňovat 

Místní akční plán ve vzdělávání (MAP). „Ten 
bude velmi důležitý pro školy a pro školství, 
je zacílený na celé ORP Hustopeče, a měl 
by se realizovat během následujících 18 

měsíců. Jeho součástí by mělo být vytvoření 
strategického plánu,“ uzavřela Rafl ová.

-ves-

Centrum společných služeb pomáhá obcím i občanům

Manželům Troubilovým z Hustopečí, 
pravidelným posluchačům Českého rozhlasu 
Brno, přijeli v pondělí 31. října osobně 
popřát oblíbení moderátoři Karel Hegner 
a Jiří Kokmotos. Manželé Troubilovi oslavili 
krásných 45 let společného života. Návštěva 
moderátora víkendového pořadu Blahopřání 

s písničkou Karla Hegnera a vedoucího 
programu Jiřího Kokmotose byla pro oba 
překvapením. Ještě jednou přejeme spoustu 
dalších společných let naplněných krásnými 
zážitky a láskou.

Martina Kaščáková, manažer 
komunikace Českého rozhlasu Brno

Český rozhlas Brno popřál manželům z Hustopečí
fo
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← Zleva: Vladimír Troubil, Karel Hegner, 
Růžena Troubilová, Jiří Kokmotos
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Dlouholetý vedoucí městské knihovny Jan Horák slaví jubileum 
19. prosince 2016 se dožívá svého životního 

jubilea pan Jan Horák, dlouholetý vedoucí 
Městské knihovny v Hustopečích, člověk 
působící léta ve veřejné sféře, v oblasti 
kultury, a to jak ve svém rodišti v Boleradicích, 
tak i u nás v Hustopečích. S jeho osobou je 
spojeno mnoho skvělých počinů. A jak na něj 
vzpomínají jeho bývalí kolegové?

„Jan Horák: člověk rozvážný, bodrý, 
pracovitý, sympatický, s hlubokými znalostmi, 
se vztahem ke kraji, kde žije, i k lidem, s nimiž 
se setkává, milovník kultury, historie, dobré 
literatury i darů přírody. Známe se dlouhá 
desetiletí, spolupracovali jsme v oblasti 
amatérského divadla i knihovnictví. Někdy na 
začátku roku 1996 za mnou přišel Jan Horák 
do břeclavské knihovny a povídá: „Tak si 
představ, že ta tvoje rodná víska Troskotovice  
je na historické mapě, kde uvádí uznávaný 
historik dr. Ladislav Hosák sídla z 11. století.“  
Vycházel přitom z latinsky psané zakládací 
listiny staroboleslavské kapituly, která podle 
Kosmovy České kroniky byla vysvěcena 
českým knížetem Břetislavem I. roku 1046.  
Není to sice originální listina, je to „falzum“, 
tedy opis z pozdější doby, ale i tak to byl 
poznatek nevšední. Při bližším zkoumání 
majetku uvedeného v listině jsem našla 
kromě Troskotovic i Břeclav. Nadchlo mě 
to. Po konzultaci s ředitelem mikulovského 
archivu  PhDr. Emilem Kordiovským 
a s ředitelkou břeclavského muzea PhDr. 
Evženií Klanicovou jsme ještě téhož roku 
v květnu uspořádali u nás v Městské knihovně 
v Břeclavi velký literárně historický seminář 
o městě Břeclavi. Státní okresní archiv 
se sídlem v Mikulově společně s Muzejní 
a vlastivědnou společností v Brně pak vydal 
pro Městský úřad Břeclav zakládací listinu 
staroboleslavské kapituly jako pamětní tisk 
k 950. výročí první písemné zmínky o Břeclavi 

v transkripci, překladu a s komentářem 
Marie Bláhové. Toto výročí jsme stihli oslavit 
ještě v roce 1996 i veřejně, a to v Břeclavi 
při příležitosti 5. ročníku břeclavských 
svatováclavských slavností a samozřejmě 
i v mých rodných Troskotovicích. Takto tiše 
a elegantně obrátil knihovník Jan Horák 
pozornost mnoha lidí k české historii,“ 
zavzpomínala bývalá ředitelka Městské 
knihovny v Břeclavi Marta Ondrášková.                                                                                                    

„Jenda Horák? Dlouholetý kolega, 
knihovník tělem i duší. Téměř čtyřicet let 

jsme byli kolegové. Velmi mi pomohl v mých 
knihovnických začátcích, hodně jsem se 
toho od něj naučila. Byl vždy ochotný 
pomoci. Usiloval o „místo na slunci“ pro 
hustopečskou knihovnu a to nejen po stránce 
knihovních fondů, ale také se velmi snažil 
o její nové umístění i vybavení. Pomáhal 
veřejným knihovnám v okolních obcích, 
boleradická knihovna díky jeho radám a 
zejména díky péči jeho ženy získala celostátní 
ocenění. Jan Horák byl však nejen knihovník, 
ale v knihovně pořádal zajímavé kulturní 
akce všeho druhu – nejdříve v Hustopečích 
a později také jako neprofesionální knihovník 
v Boleradicích. Intenzivně se věnoval 
ochotnickému divadlu a hodně se zajímá 

i dnes o historii své obce i ostatních obcí 
v regionu. Je to člověk, kterého kultura 
a historie vždy zajímaly a dodnes zajímají.  
A knihy mu v tom pomáhají. Jendo, přeji Ti 
hlavně hodně zdraví a elánu, abys dokončil 
všechno, co sis předsevzal. A zůstaň takový, 
jaký jsi vždycky byl,“ uvedla bývalá regionální 
metodička Městské knihovny v Břeclavi 
Vlasta Růžičková. 

„Nástup do Městské knihovny 
v Hustopečích a první setkání s panem 
Horákem, jak jen to popsat? Jeho kancelář 
byla zavalena knihami a tam měl svůj hlavní 
stan. Odtud vše řídil a organizoval, vymýšlel, 
a hlavně se věnoval knihovnictví. Musím říct, 
že jsem se od něj hodně naučila a byla s ním 
ráda,“ řekla hustopečská knihovnice Jana 
Unverdorbenová.

„Při práci v knihovně jsem pana Horáka 
zažila jen krátce, i přesto na mě jeho 
charisma a osobnost zapůsobily natolik, že 
jsou z nás dodnes přátelé. Člověka, který 
své aktivity zaměřuje tolika směry, hned tak 
nepotkáte. Pan Horák za námi stále chodí 
do knihovny a i ve svém pokročilém věku je 
obdivuhodný jeho stálý zájem o literaturu 
a historii,“ doplnila hustopečská knihovnice 
Jitka Horáková. 

Přejeme mu pevné zdraví, pohodu, životní 
optimismus a ještě spoustu potěšení, které 
nachází v knihách. 

Hustopečské knihovnice 
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Jubilant Jan Horák

POZVÁNKA
Jan Horák bude hostem naší 

lednové literární kavárny. 
Zveme všechny, kdo ho mají rádi a chtějí 

si s ním přijít popovídat 
17. ledna v 16.00 do knihovny.

Hustopeče se, stejně jako ostatní města, 
potýkají s velkými problémy v oblasti dopravy. 
Stávající situaci má změnit vypracování tzv. 
Generelu dopravy a vybudování záchytných 
parkovišť. 

Problémy se vyskytují ve statické 
i dynamické dopravě, jedná se zejména 
o parkování, odstavování a průjezdy 
nákladních, osobních a dodávkových vozidel.  
„Tuto situaci lze řešit pouze koncepčně. 
Jediným vhodným dokumentem je General 
dopravy,“ uvedl Robert Novák z krizového 
řízení města Hustopeče. Odborná fi rma na 
zhotovení Generelu dopravy je již vybraná. 
„Jsme těsně před podpisem smlouvy o dílo. 
Generel bude vyhotoven do osmi měsíců od 
podpisu a vyjde řádově na tři čtvrtě milionu 
korun,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.  

Generel dopravy je soubor dokumentů 
silně propojený s územním plánem

Generel je složen z analytické a návrhové 
části. V analytické části bude uskutečněna 
řada dopravních výzkumů a dotazníkové 

šetření, které by mělo zmapovat dopravní 
chování občanů Hustopečí. Návrhová část 
bude samosprávě navrhovat dílčí opatření 
vedoucí ke zlepšení stavu dopravy. „Generel 
dopravy je rozsáhlý a živý dokument, který 
bude kopírovat územní plán a bude reagovat 
na potřeby obyvatel,“ vyjádřil se Novák. 
„Předpokládáme, že to je dokument, který 
by měl zavázat i další generace a měly by se 
jím řídit,“ doplnil Švásta.

V Hustopečích se řeší krizová místa už 
delší dobu

V Hustopečích je největší problém se 
starou hustopečskou zástavbou, kde 
jsou úzké ulice a těžko se v nich parkuje. 
Vozidel přibývá a obyvatelé často neparkují 
v souladu s předpisy. „Můžu pro dokreslení 
uvést problém ulice Dvořákovy nebo ulice 
Vrchlického. Jsou to úzké uličky. Z Dvořákovy 
jsme dokonce museli na zkušební dobu 
udělat jednosměrnou ulici, aby se tam 
nějakým způsobem řešilo parkování,“ řekl 
Novák.

Dopravní přetížení centra budou řešit 
nově zbudovaná záchytná parkoviště

Město Hustopeče ve spolupráci s regionální 
rozvojovou agenturou podalo žádost 
o dotaci určenou na výstavbu a modernizaci 
přestupních terminálů. „Součástí přestupních 
terminálů jsou záchytná parkovací místa 
na ulici Bratislavská, Vinařská a Nádražní,“ 
řekl Švásta. „Ty se budou samozřejmě 
upřednostňovat na celodenní a delší 
parkování. Do centra by se měly pouštět 
vozidla jenom ke krátkodobému parkování,“ 
uvedl Novák.  Celkové výdaje na tento 
projekt jsou odhadovány na 18 milionů 76 
tisíc korun. „Město by mělo v rámci svého 
rozpočtu uhradit 2 mil 700 tis korun,“ doplnila 
projektová manažerka Eva Bohutínská. 
V tomto projektu by mělo vzniknout 101 
parkovacích míst a 18 uzamykatelných boxů 
na kola. Celý projekt by měl být ukončen 31. 
srpna 2018.                                                               -ves-

Hustopeče řeší problémy s dopravou 
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Dovolte, abych vás pozdravil v tomto 
adventním období a krátce vám popsal 
situaci na realitním trhu v Hustopečích 
a nejbližším okolí. Naposled jsem psal 
o úspěšném projektu bytového domu Jankov 
na ulici Nádražní.  Rád bych proto navázal na 
další plány, na kterých pracujeme již několik 
měsíců a postupně přichází na trh. Děláme 
to kvůli situaci, která vládne realitnímu trhu, 
a to zejména, že poptávka převyšuje nabídku. 
Vzhledem k tomu, že nemovitostí na prodej je 
pořád nedostatek, tvoříme vlastní projekty a 
díky spolupráci s developery přinášíme na 
trh nové možnosti bydlení v Hustopečích a 
okolí.  

Na největší projekt, který chystáme, se 
můžete těšit už příští rok a bude pokračovat 
i v roce 2018 . Více neprozradím, jenom to,  
že se jedná o nové možnosti bydlení pro vás, 
přímo v samotném centru našeho města.

Teď bych vám rád představil menší projekt, 
který už má svou konkrétní podobu, a to 
je výstavba celkem čtyř rodinných domů 
v nedalekém Kurdějově.  Možná jste si všimli 
při projíždění  Kurdějovem, že se tam něco 
děje po obou stranách hlavní silnice. Na 
jedné straně už pomalu roste první rodinný 
dům a hned naproti se už chystá půda pro 
výstavbu dalších dvou rodinných domů. 
Naše společnost Vám zprostředkuje prodej 

této novostavby řadového 
rodinného domu. Nabízené  
čtyři přízemní domy budou 
dispozičně řešeny jako 3+kk. 
Užitná plocha domu činí 80-84 
m², velikost pozemku je od 339 
do 887 m². Dle doporučené 
projektové dokumentace se 
v domech nachází 
obývací pokoj s kuchyní, 
2 pokoje, předsíň, samostatná 
koupelna, WC a technická 
místnost. Domy budou 
postaveny z tepelně izolačního 
Porothermu 40 profi , krytina střechy 
z taškových tabulí z Pz plechu s povrch. 
úpravou.  Budou se prodávat  ve stavu hrubé 
stavby včetně klempířských prací. Zhotovení 
domů na klíč je možno dojednat s investorem 
celého projektu za zajímavé ceny. Není  
ovšem podmínkou prodeje. Nový majitel  
má možnost  dodělat interiéry dle vlastních 
představ. Na pozemek jsou přivedeny 
inženýrské sítě. Součástí bude vybudovaná 
příjezdová cesta ze zámkové dlažby.  Zcela 
určitě vás bude zajímat i cena, která je od 
2,2 do 2,5 mil. Kč dle velikosti parcely. Když 
to srovnám s cenami bytů v Hustopečích, tak 
je to velice zajímavá alternativa bydlení ve 
vlastním rodinném domě i se zahradou. 

Rok 2016 se blíží 
pomalu a jistě do fi nále 
a já bych vám rád touto cestou 
poděkoval za vaši přízeň. Čím 
dál častěji se na nás obracíte 
s dotazy na oblast bydlení. Stali 
jsme se součástí realitního 
trhu v Hustopečích a každým 
dalším úspěšným obchodem 
a projektem rosteme. Naše 
realitní kancelář má ovšem 
daleko větší rozsah než se 
zdá. Nabízíme naším klientům 
možnosti investování do 

nemovitostí v projektech, které momentálně 
probíhají v Lednici, Mikulově i Břeclavi. Jestli 
pořád nevíte, co pod stromeček, investice 
do bydlení může být ten nejhezčí dárek pro 
celou rodinu. 

Chci vám závěrem popřát hlavně pevné 
zdraví, spoustu přátel a blízkých ve svém 
okolí v tomto nejhezčím období v roce a ať se 
nám všem daří podle našich představ a snů. 
Budu se těšit na spolupráci i v následujícím 
roce 2017.

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

www.schmidt-reality.cz, tel: 774 241 009
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 50. schůze Rady města Hustopeče 

z 25. 10. 2016 

Usnesení RM č. 2/50/16: RM schválila úhradu nákladů na vánoční 

posezení pro členy komisí rady města ve výši 200 Kč/člen. 

Místo a zajištění úhrady si zajistí předsedové.

Usnesení RM č. 3/50/16: RM schválila nájemní smlouvu na 

dočasné umístěním sloupu pro staveništní přípojku na po-

zemku města parc. č. 4542/387 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, 

dle předloženého zákresu, pro zřízení stavební přípojky, pro 

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

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

pu a uvedení pozemku do náležitého stavu nejpozději do 

jednoho měsíce po ukončení stavby s nájemným ve výši 

1.000,- Kč/měsíc. 

Usnesení RM č. 7/50/16: RM revokuje usnesení RM č. 18/49/16 

a schvaluje nové usnesení: RM souhlasí s  podmíněným 

dočasným užíváním chodníku na pozemku p.č. 599/1 

v k.ú Hustopeče u Brna na ul. Kollárova u novostavby po-

lyfunkčního domu v  provedené podobě, tj. sklon do 2 %, 

s  podmínkou realizace zatravněného pruhu mezi chodní-

kem a silnicí, na pozemcích p.č. 495/5 a 599/1, o šířce cca 

1,2 m, nejpozději do 30.11.2016. Dočasné užívání je dále 

podmíněno uzavřením dohody o realizaci zatravněného 

pruhu, s termínem uzavření do 5 dnů od výzvy k uzavření, a 

smluvního závazku ve výši 50.000 Kč za každý započatý mě-

síc neprovedení zatravněného pruhu, počínaje od 1.1.2017. 

V případě, že bude zatravňovací pruh mezi chodníkem a sil-

nicí realizován do okamžiku výzvy k uzavření smlouvy, bude 

již smlouva bezpředmětná.

Usnesení RM č. 8/50/16: RM schválila vyhlášení záměru budoucí-

ho uzavření nájemní smlouvy k pozemkům a jejich částem 

p.č.1249/64 o výměře 22 m2, p.č.1249/77 o výměře 14 

m2 ,p.č.1250/4 o výměře 91 m2, p.č.1254/13 v o výměře 

3 m2, p.č.1255/1 o výměře 851 m2 , p.č.1255/3 o výměře 

62 m2, p.č.1261/1 o výměře 1545 m2, p.č.1261/2 o výměře 

5 m2 , p.č..1261/5 o výměře 188 m2 , p.č.1261/7 o výměře 

44 m2 , p.č.1261/9 o výměře 17 m2, p.č.3150 o výměře 17 

m2 , p.č.3151/4 o výměře 80 m2 , p.č.3165 , p.č.4669/1 o 

výměře 45 m2 , p.č.4695/9 o výměře 6 m2, p.č.4765/1o 

výměře 1238 m2 , p.č.4768/4 o výměře 1101 m2, p.č.4769 

o výměře 41 m2, p.č.4841/1 o výměře 274 m2 vše zapsané 

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

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-

coviště Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/50/16: RM schválila souhlas s PD č. 05 - 6316 

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

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

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

České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník dotčených po-

zemků, pro účely územního řízení. RM požaduje provedení 

protlaku pod chodníkem. 

Usnesení RM č. 10/50/16: RM schválila souhlas s PD č. 

1030028714 společnosti ENORM, a.s., Medkova 6, Brno, 

PSČ 627 00, na stavbu „Hustopeče, , Kurdějovská, DP - k.NN, 

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

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

ku, pro účely vydání územního souhlasu. 

Usnesení RM č. 11/50/16: RM schválila Smlouvu č. 

1030028714/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „Hustopeče, Kurdějovská, DP - k.NN, 

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

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

zemku p.č. KN 598/1, se společností E.ON Distribuce, a. s., 

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

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/50/16: RM schválila záměr pachtu pozemku 

p.č.2415 vedeného jako zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 15/50/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou vodovodní šachty a vodovodní přípojky na pozem-

ku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD 

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

pro paní …, Pastýřská …, 691 12 Boleradice. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/50/16: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo na zpracování projektové dokumentace „Hustopeče – 

ulice Dvořákova“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880, kterým se mění 

ujednání o době plnění. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na zpraco-

vání projektových dokumentací „Hustopeče – cyklostezka, 

Masarykovo náměstí" a „Hustopeče – cyklostezka, ulice 

Bratislavská“ s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 171.440 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/50/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu s vy-

budováním parkovacích stání na pozemku města parc. č. KN 

147 v k. ú. Hustopeče u Brna před RD č.p. 393 na pozemku 

parc. č. KN 144 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. Palackého 

manželům …, Bratislavská …, Hustopeče, dle předložené 

PD č. 03/2015-607 Ing. … a s napojením na místní komu-

nikaci. Podmínkou je zachovat stávající rovinu komunikací, 

nenarušit nově zbudované komunikace a zbudovat stání ze 

zatravňovací dlažby a vyřízení patřičných povolení a vyjád-

ření správců sítí. 

Usnesení RM č. 20/50/16: RM schválila Vyhlášení záměru uzavře-

ní nájemní smlouvy na části pozemku města parc. č. KN 147 

v k. ú. Hustopeče u Brna před RD č.p. … na pozemku parc. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Projekt výstavby rodinných domů v Kurdějově
-in
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č. KN 144 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 21/50/16: RM schválila dohodu o propagaci 

a reklamní spolupráci s MOSS logistics s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 63481359 na 

Světový duel vín 2016 v Hustopečích. Text dohody je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/50/16: RM schválila dohodu o propagaci a re-

klamní spolupráci na Světový duel vín 2016 s PRAMOS, a.s. 

se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ 63479087. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/50/16: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Světový duel vín 2016 se Svazem 

vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 

02 Velké Bílovice, IČ 48847488. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 24/50/16: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny 2.178,- Kč 

vč. DPH za živé užití hudebních děl v rámci kurzů tance s 

Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudeb-

ním, z.s, se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 25/50/16: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny 161.499,- Kč 

vč. DPH za živé užití hudebních děl k poslechu s Ochranným 

svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s, se síd-

lem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/50/16: RM schválila krátkodobou nájemní 

smlouvu se spol. AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Hustopeče 

IČ: 544957 na pronájem části pozemku p.č.891/11 o výměře 

11 m2 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

nájemné 100 Kč/den. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 28/50/16: RM schválila záměr pronájmu části po-

zemku p.č.891/11 o výměře 11 m2 vedeného jako ostatní 

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

Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/50/16: RM schválila smlouvu o poradenství 

v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce s J.K. mar-

keting s.r.o. se sídlem Hybešova 762/42, 602 00 Brno, IČ 

25551329. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 31/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na akci 

„Oprava chodníku v ulici Tábory v Hustopečích“ s Čabou 

Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, 

IČ 13880021 za částku 121.030,- Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na zpraco-

vání projektové dokumentace „Hustopeče – parkovací stání 

Tábory“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 56.990, - Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 33/50/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene č.: HO-014330040478/001 se společností 

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

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

Nerudova, obnova DP, Nečas“ na pozemcích města 

Hustopeče parcela číslo KN 575/1 v rozsahu dle geometric-

kého plánu číslo 3543-20750a/2016 zhotovený fi rmou MDP 

Geo s.r.o., za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/50/16: RM schválila plán zimní údržby míst-

ních komunikací města Hustopeče pro období listopad 

2016 - březen 2017. 

Usnesení RM č. 38/50/16: RM schválila Mateřské škole Hustopeče 

p.o., Školní 25, převod fi nančních prostředků ve výši 30.000 

Kč z rezervního fondu do investičního fondu na realizaci 

zabezpečení školy. 

Usnesení RM č. 39/50/16: RM schválila dodatek č. 2 k pojistné 

smlouvě s ČSOB Pojišťovnou na pojištění nového majetku 

- nafukovací haly. 

Usnesení RM č. 41/50/16: RM schválila souhlas s opravami 

na hřbitově RA realizovanými fi rmou BAU-Amstav tra-

de company s.r.o. zastoupenou ... Realizace oprav bude 

konzultována s Odborem regionálního rozvoje Městského 

úřadu Hustopeče. Investorem je Velvyslanectví Ruské fe-

derace v Praze. 

Usnesení RM č. 42/50/16: RM schválila na základě ustanovení § 

122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších předpisů a § 78 odst. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu Povodňové 

komise Města Hustopeče, statut Povodňové komise Města 

Hustopeče, jednací řád Povodňové komise Města Hustopeče 

a jmenování členů povodňové komise Města Hustopeče 

(…) 

Usnesení RM č. 43/50/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro 

životní prostředí a zemědělství ze dne 25.10.2016. 

Usnesení RM č. 44/50/16: RM ukládá prověřit úklid pozemku 

parc.č. 2006/17 a 2051/2 (vlastník Město Hustopeče) a vrá-

cení do jeho původního stavu. Na pozemku byla prodejna 

Ovoce – Zelenina, která je zrušena, zůstal stavební odpad 

Usnesení RM č. 45/50/16: RM vzala na vědomí informaci o po-

dané stížnosti na povolení výsadby rychlerostoucích dřevin 

v  lokalitě Slunečná. Povolování výsadby je přenesená pů-

sobnost státní správy, která je plně v  kompetenci Odboru 

životního prostředí Městského úřadu Hustopeče. Stížnost 

bude předána k  vyřízení OŽP úřadu. RM hledá ještě další 

řešení. 

Usnesení RM č. 46/50/16: RM schválila kupní smlouvu na pro-

dej UNC z majetku Městských služeb Hustopeče za cenu 

128.000 Kč panu …, Močílky …, 768 05 Koryčany. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 50/50/16: RM schvaluje podání soudní žaloby na 

vystěhování nájemců pana  … a paní … z městského bytu 

č. … na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, z důvodu uží-

vání bytu bez řádného nájemního vztahu, kdy nájemníkům 

vypršela platnost nájemní smlouvy na dobu určitou ke dni 

31. 8. 2016.

Usnesení RM č. 52/50/16: RM vzala na vědomí a schválila vy-

účtování Divadelního festivalu Pod širým nebem 2016 

s výsledkem -74.685 Kč. 

Usnesení RM č. 53/50/16: RM schválila konání Divadelního fes-

tivalu Pod širým nebem v roce 2017 na nádvoří domu U 

Synků.  

Usnesení RM č. 54/50/16: RM schválila bezplatné umístění pou-

tače SOŠ a SOU Hustopeče ke dni otevřených dveří školy na 

zábradlí v ulici Bratislavská (u přechodu), v  termínech dle 

přílohy. 

Usnesení RM č. 55/50/16: RM schválila navýšení rozpočtu 

SPOZAM ve výši 40.000 Kč jako spoluúčast na opravy 

sportovního zařízení, které budou fi nancovány TJ Agrotec 

Hustopeče z jiných dotačních titulů. 

Usnesení RM č. 56/50/16: RM schválila vytvoření pracovní sku-

piny pro přípravu projektu "Rekonstrukce zázemí velkého 

krytého bazénu v areálu SPOZAM" ve složení:.... 

Usnesení RM č. 57/50/16: RM schválila provedení opravy lávky 

přes Štinkovku v ceně do 50.000 Kč z fi nančních prostředků 

SPOZAM. 

Usnesení RM č. 58/50/16: RM schválila realizaci oprav krytého 

bazénu, které budou hrazeny z bankovní záruky ve výši 

314.044,50 Kč. 

Zakázka č. 1 – zaizolování vedení vzduchotechniky – nabíd-

ku předložila fi rma Moravská- izolační spol. s.r.o, ve výši 

88.900 Kč bez DPH s DPH 107.569 Kč. Text smlouvy je 

přílohou. 

A zakázka č. 2 – nabídka na zřízení centrálního pultu měře-

ní, regulace VZT, vytápění, ohřev TUV a řízení ohřevu 

fototermických panelů. Cenovou nabídku dodala fi rma 

ELMAKO-DUBŇANY s.r.o. Vrchlického 912, 697 01 Kyjov ve 

výši 102.580 Kč bez DPH cena s DPH 124.122 Kč. Nabídka 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 59/50/16: RM schválila čerpání zůstatku fi nanč-

ních prostředků z bankovní záruky ve výši 82.353 Kč na již 

dříve v této radě schválené investiční akce a opravy v areálu 

krytého bazénu a letního koupaliště. 

Usnesení RM č. 62/50/16: RM schválila zadání objednávky na sta-

novení prodejní ceny nemovitosti objektu Celné soudnímu 

znalci v oboru stavebnictví Ing. Pavlu Zářeckému, bytem, U 

Daliborky 1287, 564 01 Žamberk, IČ: 46491945. 

Usnesení RM č. 63/50/16: RM schválila podání žádosti na 

Jihomoravský kraj o výmaz předkupního práva na pozemku 

p.č. st. 110, jehož součástí je budova občanské vybavenosti 

č.p. 99 v katastrálním území Celné, obci Těchonín v části 

obce Celné. 

Usnesení RM č. 64/50/16: RM schválila smlouvu o vzájemné pro-

pagaci s Kometou group a.s., Křídlovická 34 Brno 60300, IČ: 

26296195. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 66/50/16: RM ukládá připravit rozpočtové 

opatření města na zajištění příspěvku města na pořízení 

videogastroskopu pro gastroenterologickou ambulanci pro 

Nemocnici Hustopeče ve výši 190.000 Kč. 

Usnesení RM č. 68/50/16: RM schválila pravidla ankety 

"Sportovec roku 2016 města Hustopeče".

Usnesení RM č. 69/50/16: RM schválila částku 23.000 Kč na 

pokrytí nákladů spojených s anketou "Sportovec roku 

2016 města Hustopeče". Částka bude uvolněna z rozpočtu 

města Hustopeče. Bude hrazeno z položky „činnost komisí 

a výborů“.

Usnesení RM č. 70/50/16: RM schválila poskytnutí daru pro o.p.s. 

Domovinka Němčičky ve výši 15.000 Kč. Bude hrazeno z ne-

vyčerpaných prostředků na ORJ 204 - dotace a dary.

Usnesení RM č. 71/50/16: RM schválila uzavření Mateřské 

školy Školní i Mateřské školy Na Sídlišti (Na Sídlišti 5 a 

Komenského 4) v době vánočních svátků, tj,. od 23.12.2016 

do 2.1.2017. Provoz bude zahájen od úterý 3.1.2017.

Usnesení RM č. 72/50/16: RM schválila Mateřské škole Hustopeče 

p.o., Na Sídlišti 5, snížení fi nančních odpisů ke zřizovateli ve 

výši 59.183 Kč za účelem pořízení digestoře.

Usnesení RM č. 73/50/16: RM schválila doporučení pro ZM k do-

plnění veřejnoprávní smlouvy určené na čerpání dotace pro 

TJ Agrotec Hustopeče ve výši 150.000 Kč o rozšíření účelu 

využití takto: „Rekonstrukce stropního podhledu ve spor-

tovní hale a další opravy sportovišť v pronájmu TJ Agrotec 

Hustopeče, z.s. do 31.06.2017“

Usnesení z 51. schůze Rady města Hustopeče 
z 08. 11. 2016 

Usnesení RM (úkol) č. 2/51/16: RM ukládá oslovit ředitele pří-

spěvkových organizací města na možnost využití bývalých 

kanceláří (domečku) z  autobazaru pro potřeby jimi řízené 

organizace.

Usnesení RM (úkol) č. 3/51/16: RM pověřuje starostku města 

jednáním s Krematoriem s.r.o. o možnostech koupě pozem-

ků p.č. 506/3, 506/4 a 495/10 v k.ú. Hustopeče u Brna pro 

potřebu města.

Usnesení RM č. 5/51/16: RM schválila bezplatnou zápůjčku 

prostor zasedací místnosti radnice Města Hustopeče dne 

8.12.2016 od 14:00 hod do 16:00 hod. na uspořádání semi-

náře na téma "Bolest u pokročile nemocných" pořádaného 

Nemocnicí Hustopeče p.o. ve spolupráci s Českou společnos-

tí paliativní medicíny ČLS JEP.

Usnesení RM č. 7/51/16: RM schválila souhlas s PD č. 09-0416-07 

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

619 00, na stavbu „Hustopeče, Herbenova,DP- k. NN, Frank“ 

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

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

účely vydání územního souhlasu.

Usnesení RM č. 8/51/16: RM schválila Smlouvy č. 

1030032957/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene na stavbu č. 1030032957 „Hustopeče, Herbenova,DP 

k.NN, Frank“ s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
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370 49 České Budějovice. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 9/51/16: RM doporučuje ZM ke schválení Žádosti 

o bezúplatný převod pozemků 3195/7, 3179/16 a 3753/89 

nacházejících se pod komunikací ve směru na Herbenovu 

farmu a to z majetku České republiky - Státního pozemko-

vého úřadu IČ:  01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Praha 3 - Žižkov.

Usnesení RM č. 10/51/16: RM bere na vědomí žádost pachtýře 

…, IČ:  71768939 o ukončení užívání objektu pohostin-

ství na ul. Herbenova 423/4 v Hustopečích. Smlouva bude 

ukončena uplynutím sjednané doby případně při uzavření 

smlouvy s novým uživatelem.

Usnesení RM č. 11/51/16: RM schvaluje záměr pronájmu části 

objektu obč. vybavenosti Společenského domu – pohostin-

ství včetně vybavení o souhrnné podlahové ploše 304 m 2 

na ul. Herbenova č.p. 423/4 v Hustopečích, který je součástí 

pozemku par.č.KN 279 vedeného jako zastavěná plocha a 

nádvoří za účelem provozování hostinské činnosti.

Veškeré shora uvedené nemovité věci a jejich části jsou evidová-

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

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 12/51/16: RM ukládá zajistit při ukonče-

ní pronájmu objektu pohostinství na ul. Herbenova 423/4 

v Hustopečích stávajícímu pachtýři odstranění vybudované 

předzahrádky před objektem.

Usnesení RM č. 14/51/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společnos-

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

Klíšská 940,  PSČ 40117 dle PD pod názvem č.j. 1/52 285, 

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

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

2185/6, parc. č. 1612/1, parc. č. 1235/10  vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna s jednorázovou úhradou za zříze-

ní věcného břemene ve výši 19.654,75 Kč. Text dodatku je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 15/51/16: RM předává k posouzení do sta-

vební komise a KÚPR záměr pana … na rozšíření penzionu 

na ulici Na Hradbách vedle domu U Synků.

Usnesení RM č. 16/51/16: RM schválila uzavření Dodatku č. 19 k 

nájemní smlouvě ze dne 01.06.1998, kterým bude upřes-

něno trvání nájmu minimálně do 31.12.2022,   s Českou 

republikou - Finančním ředitelstvím v Brně, IČ 72080043, 

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město. Text 

dodatku je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení RM č. 17/51/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

035399/16/OSV. Text Dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 18/51/16: RM schválila Žádost poskytovatele 

sociálních služeb o účelovou dotaci z prostředků MPSV v 

souladu s ustanovením §101 zákona č. 108/2006 Sb., o so-

ciálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 

č. M/2017/1125 ve výši 494.580,- Kč a Žádost o fi nanční 

podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2017 v 

oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu 

s ustanovením §105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 27.854,- Kč. 

Texty žádostí jsou přílohami zápisu.

Usnesení RM č. 19/51/16: RM schválila žádost manželů … a …, 

trvale bytem Smetanova …, Hustopeče, o prodloužení 

nájmu městského bytu č. …, na adrese Smetanova 78/2, 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 20/51/16: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. …, na adrese Smetanova …, Hustopeče, 

uzavřený mezi městem Hustopeče a manžely … a …, 

trvale bytem Smetanova …, Hustopeče, kterým se sou-

časným nájemcům prodlužuje nájem do 30. 11. 2017. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 21/51/16: RM schválila pachtovní smlouvu s … 

a …, Zámecká 148, Sokolnice 664 52 na pozemek p.č.2426 

vedený jako vinice na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za roční pachtovné 330 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 22/51/16: RM schválila záměr nájemní smlou-

vy na části pozemků p.č.885/1 o výměře 16.000 m2 a 

p.č.885/4 o výměře 60 m2, obojí vedené jako ostatní plocha 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Nájem se uzavírá na 

dobu určitou 12 let. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 23/51/16: RM schválila dodatek ke smlouvě 

o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Sportovní za-

řízení města Hustopeče, Brněnská 526/50, Hustopeče 

IČ:49963147 a FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 347/1, 

Hustopeče IČ: 64327451, kterým se předmět výpůjčky zu-

žuje o travnaté fotbalové hřiště na části pozemku p.č. KN 

885/1 vedeném jako ostatní plocha o výměře 11.020 m2.

Usnesení RM č. 24/51/16: RM schválila Dodatek č. 1 k nájem-

ní smlouvě s nemocnicí Hustopeče, Brněnská 716/41, 

Hustopeče IČ: 04212029, kterým se nájemci snižuje rozsah 

pronajímaných prostor v objektu polikliniky Hustopeče, 

Hybešova 5 o místnost č.212 ve 2. nadzemního podlaží o 

výměře 14,68 m2 a měsíční nájemné se snižuje na 33.176 

Kč+ DPH.

Usnesení RM č. 25/51/16: RM schválila Nájemní smlouva s 

PETMED s.r.o., Krátká 1285/22, Hustopeče IČ: 28358872 na 

pronájem místnosti č.212 o výměře 14,68 m2 ve 2. nad-

zemního podlaží v objektu polikliniky Hustopeče, Hybešova 

5, Hustopeče za roční nájemné 14.680 Kč + DPH.

Usnesení RM č. 26/51/16: RM schválila záměr pronájmu zasta-

věných částí pozemků p.č.494/1 o výměře 2 m2 vedeného 

jako ostatní plocha a p.č.490/1 o výměře 5 m2 vedeného 

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

Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 27/51/16: RM schválila smlouvu o dílo se 

Stanislavem Fialou se sídlem Smetanova 90/7, 693 01 

Hustopeče, IČ 10563253 na „Zpracování projektové doku-

mentace na osvětlení komunikace mezi ul. U Větrolamu a L. 

Svobody v Hustopečích“ za částku 14.500 Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 29/51/16: RM schválila umístění dopravního 

značení „Zákaz stání vozidel nad 3,5t v odstavných pá-

sech komunikace II/425 v úseku od křižovatky Hustopeče 

– Šakvice po křižovatku ul. Bratislavská – Herbenova a 

společnost Šekr.

Usnesení RM č. 30/51/16:   RM ukládá pracovní skupině zajistit 

cenovou nabídku na příslušné dopravní značení a zajistit 

vše potřebné pro odeslání žádosti silničnímu správnímu 

úřadu ke stanovení dopravního značení Zákaz stání vo-

zidel nad 3,5t v odstavných pásech komunikace II/425 v 

úseku od křižovatky Hustopeče – Šakvice po křižovatku ul. 

Bratislavská – Herbenova a společnost Šekr.

Usnesení RM č. 31/51/16: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. 

Adolfem Jebavým, Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří, 

IČ 64313743 na zpracování Generelu dopravy města 

Hustopeče za částku 631.840 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 33/51/16: RM schválila přípravu projektové žá-

dosti ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 na podání žádosti o dotaci z 

výzvy IROP č. 46 na realizaci přestavby části půdy na 2 učeb-

ny - technické činnosti, jazykovou učebnu, bezbariérovost 

budovy, a modernizaci vybavení učeben přírodních věd, 

dle strategie MAP. Přepokládané náklady na administraci 

žádosti a zpracování kompletní projektové dokumentace je 

275.000 Kč bez DPH.

 Usnesení RM č. 36/51/16: RM schválila návrh smlouvy o dílo na 

zpracování projektové dokumentace "Rozvoj infrastruktu-

ry ZŠ Komenského, Hustopeče" mezi městem Hustopeče 

a Ing. Liborem Schwarzem se sídlem 691 62 Uherčice 39, 

IČ 10563229 za částku 1,141.500 Kč bez DPH. Text návrhu 

smlouvy je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování: 6 pro Z: Ing. Miroslav Pipal T: 22.11.2016

  Usnesení RM č. 37/51/16: RM schválila,  že žadatelem o 

poskytnutí dotace na akci "Modernizace ZŠ Hustopeče, 

Nádražní 4" bude město Hustopeče  a souhlasí s  podáním 

této žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování: 6 pro Z: Ing. Miroslav Pipal T: 22.11.2016

  Usnesení RM č. 38/51/16: RM schválila  výběr uchazečů, 

kteří budou osloveni k podání nabídky na zhotovení pro-

jektové dokumentace na akci "Modernizace ZŠ Hustopeče, 

Nádražní  4 – Vestavba odborných učeben, zajištění 

bezbariérovosti“":

Ing. Libor Schwarz se sídlem 691 62 Uherčice 39, IČ 10563229

OK Atelier s.r.o, se sídlem PO Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, 

IČ  60744456

BM-BAUMAS spol. s r-o-, se sídlem Moravská 3010, Kroměříž, IČ 

26142911

Výsledek hlasování: 6 pro Z: Ing. Miroslav Pipal T: 22.11.2016

 Usnesení RM č. 40/51/16: RM schválila vyřazení majetku příspěv-

kové organizace Základní škola Komenského Hustopeče 

v celkové hodnotě 57 044,60 Kč. Seznam vyřazovaného 

majetku je přílohou.

Usnesení RM č. 42/51/16: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Světový duel vín 2016 s AGROTEC 

a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 43/51/16: RM schválila dodatek č. 1 k dohodě o 

propagaci a reklamní spolupráci na Světový duel vín 2016 

se Svazem vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 

691 02 Velké Bílovice, IČ 48847488. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení RM č. 44/51/16: RM schválila udělení souhlasu k 

projektové dokumentaci PD č. 05 – 3416 vypracované 

projekční společností EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 120, Brno, 

PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, Sv. Čecha, obnova 

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

Gerstnera 6, České Budějovice, PSČ 370 49, pro účely vydání 

územního souhlasu.

Usnesení RM č. 45/51/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene č. 1040011324/002 se 

společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem 

F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice na stavbu 

„Hustopeče, Sv. Čecha, obnova DP, Němeček“, na pozemcích 

města Hustopeče p.č. KN 1612/3, 1612/12, 1612/13. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 46/51/16: RM schválila  nájemní smlouvu na 

pronájem části  nebytového prostoru o výměře 15,25 m2 

v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č.1231 ve-

deném jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.2950 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za částku 100 Kč  + DPH/měsíc na 25 

let s 5ti-letou opcí s tím, že město Hustopeče zde provede 

úpravy a bude provozovat jako veřejné WC.  Nájem za-

počne 1.12.2016. Text nájemní smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 47/51/16: RM schválila Smlouvu o právu provést 

stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 

449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, - na stavbu pod názvem 

„Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, 

Tábory, Sv. Čecha“ na parc. č. KN 1047/16 v k.ú. Hustopeče u 

Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 48/51/16:   RM bere na vědomí sdělení ředitele 

ZŠ Komenského k připomínkám z RM dne 25. 10. 2016 k 

činnosti školní jídelny Komenského.

Usnesení RM (úkol) č. 49/51/16: RM ukládá ředitelům základních 

škol si vzájemně dojednat vyhrazení doby pro poskytování 

obědů žákům ZŠ Nádražní ve školní jídelně ZŠ Komenského, 

aby nedocházelo k dlouhému čekání na vydání.

Usnesení RM č. 50/51/16: RM schválila s účinností od 01. 12. 

2016 organizační změnu spočívající v převodu dvou pra-

covních míst na odboru dopravy, úseku správních činností 

- Referent státní správy a samosprávy z 8. platové třídy do 

9. platové třídy, a to vzhledem k náplni práce zaměstnanců, 

kde nejnáročnější práce spadají do 9. platové třídy dle ka-

talogu prací (pozn. jedná se o agendy řidičských průkazů). 
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Organizační struktura je přílohou.

Usnesení RM (úkol) č. 51/51/16: RM ukládá komisi životního 

prostředí a zemědělství rady města prověřit podmínky pro 

náhradní výsadbu za případně pokácené břízy na pozemku 

p.č. 1112 v zahradě penzionu pro důchodce.

Usnesení RM č. 52/51/16: RM schválila podání žádostí o dotace 

na:

Rekonstrukce zázemí krytého bazénu v ceně cca 6.000.000 Kč

Rekonstrukce okolí bazénu letního koupaliště v ceně cca 

8.000.000 Kč

Rekonstrukce - výměna fi ltrační nádoby a čerpadel v ceně cca 

400.000 Kč

Modernizace - nákup jednotky MaR dávkování chemie velkého 

bazénu v ceně cca 350.000 

Rekonstrukce světel na velkém a malém krytém bazénu v ceně 

600.000 Kč, z programu MŠMT program 133150 – Podpora 

materiálně technické základny sportu.

Usnesení RM č. 53/51/16: RM schválila příkaz k provedení inven-

tarizace majetku města Hustopeče v termínu od 21.11.2016 

do 30.11.2016. Inventury budou provedeny k datu 

31.10.2016. RM současně schvaluje přiložený plán inventur.

Usnesení RM č. 54/51/16: RM schválila rozpočtové opatření měs-

ta Hustopeče č. 11/2016. Rozpis rozpočtového opatření je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 55/51/16: RM schválila Revokaci usnesení z 37. 

schůze RM ze dne 5. 2. 2008 o konání obřadů a schvaluje 

nové usnesení:

Konání obřadů u Městského úřadu Hustopeče:

- doba a místnost pro konání svatebních obřadů bez poplatku je 

stanovena na každý pátek od 08:00 hod. do 14:00 hod. v 

obřadní síni Městského úřadu Hustopeče, vyjma schvále-

ných státních svátků.

- povolení o uzavření manželství mimo tuto dobu nebo místnost 

- správní poplatek dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění novel, položka 12, písm. c) - 1.000 Kč

- povolení uzavření manželství mimo obřadní síň Městského úřa-

du Hustopeče - smluvní odměna za konání obřadu mimo 

schválenou obřadní místnost - 3.000 Kč

Usnesení RM č. 56/51/16: RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD 

na rekonstrukci bývalé střelnice“ uchazeče 1. OK. Atelier, 

s.r.o. se sídlem Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 

60744456

Usnesení RM č. 58/51/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na „Zpracování PD na rekonstrukci bývalé střelnice“ s vítěz-

ným uchazečem OK. Atelier, s.r.o. se sídlem Pod Zámkem 

2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 60744456 za částku 190.000,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 60/51/16: RM ukládá prověřit povo-

lení a vybudování vyhrazených parkovacích stání na 

ulici Brněnská před prodejnou náhradních dílů (býv. Optika 

Kopčák). Pokud nebyl souhlas města, vyzvat uživatele k od-

stranění dopravního značení z chodníku.

Usnesení RM (úkol) č. 61/51/16: RM ukládá prověřit povolení 

k  vjezdu nákladních vozidel a následné nakládání na že-

lezniční vlečku na ploše města na ul. Bratislavská (budoucí 

parkoviště), zda je povoleno a následně ošetřit smlouvou.

Usnesení RM č. 62/51/16: RM schválila   úhradu nákladů na 

vánoční posezení pro členy výborů zastupitelstva měs-

ta ve výši 200 Kč/člen. Místo a zajištění úhrady si zajistí 

předsedové.

Usnesení z XVII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 
konané dne 03. 11. 2016 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/XVII/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání 

s následujícími změnami: doplnění bodu IV. m), n), o), p), 

q), opravou v bodu III. a vypuštěním bodu IV. l).

Usnesení č. 5/XVII/16: ZM schvaluje fi nanční dar ve výši 20.000 Kč 

jako prvotní sociální výpomoc paní …, bytem Družstevní 

…, Hustopeče, na zajištění nákupu nezbytných osobních 

potřeb.

Usnesení č. 6/XVII/16: ZM ukládá vedení města jednat s právními 

zástupci majitele pozemku p.č 982/17 v k.ú. Hustopeče o 

možnosti odkoupení pozemků pro potřeby města, a připra-

vit kupní smlouvu k pozemku do příštího ZM. Nabídková 

cena za pozemek je 700 Kč/m2.

Usnesení č. 8/XVII/16: ZM ukládá RM zadat vypracování Generelu 

dopravy ve městě Hustopeče.

Usnesení č. 9/XVII/16: ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní k pozemkům a jejich částem 

zapsaným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna:-část 

p.č.4772/10 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 317 m2 (dle zákresu), část p.č.4827/32 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 2898 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4830 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 906 m2 (dle zákresu), část p.č.4834 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 1828 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4837 vedeného jako ostatní plocha o orientační vý-

měře 324 m2 (dle zákresu), část p.č.4851/21 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 11 m2 (dle zákresu), 

část p.č.4888/11 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 12 m2 (dle zákresu), část p.č.8391 vedeného jako 

orná půda o orientační výměře 58 m2 (dle zákresu), za cenu 

minimálně ve výši zjištěné znaleckým posudkem podle 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhotovení 

znaleckého posudku hradí kupující. 

Usnesení č. 10/XVII/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní k pozemkům a jejich částem zapsaným na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna: část p.č.1249/2 o výměře 99 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), pozemku p.č. 

1249/72 vedeného jako ostatní plocha, 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 minimálně 801,- Kč/m2, která bude 

vycházet ze znaleckého posudku s ohledem na již uhrazené 

ceny s tím, že budoucí kupující uhradí vyhotovení znalec-

kého posudku.  

Usnesení č. 11/XVII/16: ZM schvaluje Nájemní smlouvu souvisejí-

cí se stavbou umístění parkoviště 1,2,3 etapa v Hustopečích 

na části pozemku parcela KN 1249/1 s vlastníkem pozem-

ku Českou republikou, Správou železniční dopravní cesty, 

IČ: 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 110 00. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

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

…, Střední …, 69301 Hustopeče a panem …, L. Svobody 

…, 69301 Hustopeče na prodej v geometrickém plánu č. 

3514-70/2016 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

p.č. KN 1250/5 vedeného jako ostatní plocha o výměře 516 

m2 vzniklého z pozemku p.č.1250/5 zapsaného na LV 3214 

v katastrálním území Hustopeče u Brna za kupní cenu ve 

výši 1.836.210,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XVII/16: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkou-

pení pozemků městem Hustopeče parcela číslo 2004/5, 

991/11, 991/27, 991/59, 991/64, 991/7, 1047/18, 8351/19 

v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV 

číslo 3172 od podílových spoluvlastnic paní …, bytem 

Herbenova …, 693 01 Hustopeče; paní …, Bořetická …, 

Brno - Židenice, 628  00 a …, Kubíkova …, 628 00 Brno 

- Líšeň za kupní cenu 1.432.881,- Kč. Text smlouvy je pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XVII/16: ZM schvaluje Smlouvu o právu provést 

stavbu s Českou republikou - Generálním fi nančním ředitel-

stvím, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 72080043, 

- na stavbu pod názvem „Hustopeče - bezbariérové 

chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“ na parc. č. 

KN 2430 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 15/XVII/16: ZM schvaluje dodatek č. 2 k darovací 

smlouvě na pozemek parcela číslo KN 1074/5 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna s posunutým termínem zahájení 

výstavby domova pro seniory do 31.12.2018. Text dodatku 

je přílohou zápisu 

Usnesení č. 16/XVII/16: ZM schvaluje 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, Němeček“, 

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

České Budějovice, PSČ 370 49, pro účely vydání územního 

souhlasu. 

Usnesení č. 17/XVII/16: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tě-

lesa rekonstruovaného chodníku na pozemku 283/2, 285/1 

na základě PD č. 09-0416-07 společnosti EEIKA Brno, s. r. o., 

Kšírova 385/120, Brno, PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, 

Herbenova,DP- k. NN, Frank“ pro investora E.ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49. 

Usnesení č. 18/XVII/16: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplat-

ný převod pozemků parc.č. KN 3126/5, parc.č. KN 3125/21 a 

parc.č.KN 3116 v k.ú. Hustopeče od Brna od České republiky, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se síd-

lem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, 

do majetku města Hustopečí. 

Usnesení č. 19/XVII/16: ZM schvaluje uzavření směnné smlou-

vy na pozemky 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 výměře 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 1.300.000 Kč na základě 

hodnoty dle znaleckého posudku a strany směnné uhradí 

poměrné náklady na vyhotovení znaleckého posudku a ná-

klady spojené s převodem pozemků. 

Usnesení č. 20/XVII/16: ZM schvaluje dohodu o úpravě práv a 

povinností mezi ČR - Ministerstvem fi nancí, Letenská 15, 

118 10 Praha 1, IČO: 0006947 a Jihomoravským krajem, 

Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 Brno, IČO: 70888337 

ve znění dle předloženého návrhu. Text návrhu dohody je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 22/XVII/16: ZM schvaluje rozpočtové opatření města 

Hustopeče č. 10/2016, dle přílohy. 

Usnesení č. 23/XVII/16: ZM schvaluje uvolnění příspěvku ve výši 

190.000 Kč, maximálně však 50% z částky, pro Nemocnici 

Hustopeče, p.o. JMK, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ 

04112029, na pořízení videogastroskopu pro gastroente-

rologickou ambulanci. S  podmínkou zachování fungování 

gastroenterologické ambulance v  Nemocnici Hustopeče, 

v budově Polikliniky, minimálně po dobu 3 let od poskyt-

nutí příspěvku.

Usnesení č. 24/XVII/16: ZM schvaluje Dodatel č. 1 k veřejnopráv-

ní smlouvě schválené zastupitelstvem města Hustopeče 

čerpání dotace pro TJ Agrotec Hustopeče ve výši 150.000 

Kč o rozšíření účelu využití takto: „Rekonstrukce stropního 

podhledu ve sportovní hale a další opravy sportovišť v pro-

nájmu TJ Agrotec Hustopeče, z.s. do 31.06.2017“ 

Usnesení č. 25/XVII/16: ZM schvaluje uzavření darovací smlou-

vy na objekt tenisových kabin na části pozemku p.č. 

885/1, mezi TJ Agrotec Hustopeče, jako dárcem, a Městem 

Hustopeče jako obdarovaným. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

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



HUSTOPEČSKÉ LISTY 12 • 16

| 10 | 

Volné byty k prosinci 2016:
Bytový dům G8
Bytový dům G9
4.NP- 3+kk- 2.329.944,- Kč
2.NP- 4+kk- 2.780.853,- Kč 
2.NP- 4+kk- 2.752.022,- Kč  
3.NP- 4+kk- 2.787.708,- Kč  
4.NP- 4+kk- 2.816.538,- Kč
4.NP- 4+kk- 2.787.708,- Kč

Kompletní ceny, půdorysy a další informace 
naleznete na našem webu: 

www.solidreal.cz
Jakékoliv další dotazy na tel:: 739 444 139, 

nebo na adrese: petr.cicvarek@solidreal.cz

Po předchozí domluvě jsem pro Vás 
k dispozici v provozní kanceláři v Hustopečích, 
Bratislavská 18, Tržnice Pavlína.

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

-in
ze
rc
e-

-in
ze
rc
e-

Mgr. Petr KNAP
advokát 

V důsledku změny místa provozování advokátní 
činnosti byla k datu 1. 9. 2016 ukončena praxe 

na adrese Janáčkova 1, Hustopeče a od
 1. 1. 2017 bude advokátní činnost provozována 
na adrese Bratislavská 27, Hustopeče, I. patro. 

Nadále je praxe a poskytování služeb 
provozováno na adrese

 Lednice, 21. dubna 58, tel. 602 718 784

-in
ze
rc
e-

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

-in
ze
rc
e-

-in
ze
rc
e-

RESTAURACE U HALMŮ
 HUSTOPEČE 

přijme pomocnou
kuchařku-kuchaře na HPP

Práce na krátký-dlouhý týden. 
Více informací: na tel.: 605 247 736

e-mail: halm@halm.cz 

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
JEDLE KAVKAZSKÁ •BOROVICE ČERNÁ

SMRK PICHLAVÝ

VELKÝ VÝBĚR ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Prodejní doba  1. 12. - 23. 12. 2016
denně od 9.00 – 17.00

AREÁL KOUPALIŠTĚ HUSTOPEČE -in
ze
rc
e-

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH 
LISTECH

Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks 
a putuje do každého domu v Hustopečích.

 
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz,

tel.: 519 441 004
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KULTURA
Ochotníci přivezli komedie a pohádku

První listopadový čtvrtek začala již 18. 
divadelní přehlídka amatérských souborů 
Šmardovo sousedské divadlo. Do nedělního 
večera byla možnost zhlédnout pět 
vystoupení ochotníků a nenechalo si ji ujít 
téměř 350 platících diváků. 

Přehlídku zahájil divadelní soubor 
Osvětové besedy Velká Bystřice

Do Hustopečí přijel s hrou Detektor lži. Tato 
komorní komedie o dlouholetém manželství 
pobavila mnoho diváků. Představení 
v podání souboru Osvětové besedy bylo 
oceněno mnoha cenami.  
Páteční večer pokračoval představením 
divadelního souboru Kadet Starovičky 

Nastoupili na prkna sálu společenského 
domu s vlastní hrou Ze života našich 
stařečků.  „Dneska vezeme takovou hru, je 
to spíš soubor tří scének, naší vlastní tvorby. 
Je to ze života stařečků. To, co jsme my, 
jako děti, prožívali doma. Loupání turkyně, 
draní peří, před Martinem, jak se čistí víno, 
potom zase hromnice, stařečci páleli kořalku, 
chystalo se na zabijačku,“ uvedla režisérka 
Anna Haluzová. Hra je ojedinělá tím, že 
je celá mluvená ve starovičském nářečí. 
Ochotníci z divadelního souboru Kadet hráli 
v Hustopečích již po několikáté.  

Na hustopečském pódiu nechyběli ani 
herci z oblíbeného Divadelního spolku 
bratří Mrštíků v Boleradicích 

Jejich prvorepublikové hře Na letním bytě 
patřil sobotní večer. „Je to komedie o tom, 
jak chce matka udat za každou cenu svoje dvě 
dcery. Autor zasadil hru původně na konec 
19. století, kdy se řešily problémy češtiny, 
němčiny a tehdejší politické problémy. Říkali 

jsme si, že pro dnešního diváka by to nebylo 
úplně čitelné. Proto jsme posunuli hru do 
let první republiky, která je taková idylická.  
Hlavně máme k dispozici pěkné melodie, 
které známe třeba z fi lmů pro pamětníky, 
takže jsme je využili v naší hře,“ vyjádřila se 
režisérka Iva Kahounová. 

O den později byl připraven program pro 
nejmenší diváky

Divadelní spolek Brumdivoch Brumovice 
zahrál pohádku O bílé lani. V pohádkové hře 
se objevilo 12 ochotníků a byla doprovázena 
hrou na elektrické piano. Brumovické divadlo 
hrálo poprvé mimo svou domovskou scénu.   

Přehlídku amatérských souborů uzavíral 
divadelní soubor Podiva při TJ Sokol 
Podivín

Jejich komedie 5 za jednu pojednává 
o setkání pěti žen, kdy čin jedné z nich nakonec 
pomůže ostatním začít konstruktivně řešit 
vlastní život. V Hustopečích hráli už po 
několikáté a třeba se zde představí i s příští 
hrou. „Do budoucna už máme rozjetou další 
věc. Je to Antonín Procházka, záruka dobré 
komedie. Nedávno jsme skončili s Tvojí 
dcerou ne, teď děláme Přes přísný zákaz 
dotýkal se sněhu. Je to divný název, ale hra 
je to velice pěkná. U Procházky se diváci 
smějí od začátku až do konce,“ uzavřel režisér 
Miroslav Ustohal.                                                                      -ves-

Ochotníci ze Staroviček ukázali, jak se žilo v dobách našich stařečků.
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Hostem listopadové Literární kavárny 
byla v úterý 15. listopadu spisovatelka 
Hana Hindráková. Posluchačům vyprávěla 
o svém milovaném černém kontinentu, 
který je hlavní inspirací pro její romány. 

Cestu do Afriky, konkrétně do Keni, si 
mohli užít posluchači v městské knihovně. 
Prostřednictvím svých příběhů je tam vzala 
spisovatelka ze Strančic nedaleko Sázavy 
Hana Hindráková. 

„Budu vyprávět o svých románech Děti 
nikoho, kde je hlavní tematikou život dětí 
na ulici v Keni, Očarovaná, kde se věnuji 
čarodějnictví, o románech Dobrovolnice 
i Karibu Keňa,“ představila svá díla 
Hindráková. 

Keňu navštívila během posledních 11 let 

pětkrát. Jezdila tam jako dobrovolnice. 
Při třetí cestě dokonce založila vlastní 
neziskovou organizaci. A milovaná Afrika je 
také její největší inspirací. Prostřednictvím 
beletrie se snaží upozorňovat na její palčivé 
problémy. Na území černého kontinentu 
zůstane i v právě připravované knize.

„Pracuji teď na knize Smrtící byznys. Bude 
to thriller zaměřený na falešné léky a bude 
se odehrávat v Ugandě. S trochou štěstí 
vyjde příští rok na vánoční trh,“ informovala 
spisovatelka, která kromě Afriky procestovala 
také téměř celou Evropu, USA, Portoriko 
a přilehlé ostrovy, Argentinu, Čile, Spojené 
Arabské Emiráty či Nový Zéland. 

Není proto divu, že začínala s psaním 
cestopisů. „Byly to spíš takové deníky pro 
rodinu, které jsem si vydávala sama. Pak už 

mě to ale moc nebavilo, protože v cestopise 
se musíte držet faktů a já mám celkem velkou 
fantazii. Právě kvůli tomu jsem se vrhla na 
beletrii,“ uzavřela autorka.                                   -jal-

Z Literární kavárny do Keni. Se spisovatelkou Hanou Hindrákovou

Hostem Literární kavárny byla Hana 
Hindráková.
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Umělecká díla všech jedenácti členů 
hustopečské výtvarné skupiny Alfons a šesti 
rakouských umělců byla k vidění na výstavě 
v městském muzeu a galerii. Česko-rakouský 
umělecký salon s podtitulem Stavění mostů 
– Brücken bauen zahájila v pátek 28. října 
slavnostní vernisáž. 

Jednalo se již o třetí salon, který výtvarná 
skupina Alfons pořádá. „Alfons pořádá 
každé tři roky výstavu, která je nazvaná 
salon. Můžou se tam přihlásit výtvarně 
tvořící lidé z Hustopečí a okolí. Díky velmi 
úzké spolupráci s rakouskými a vídeňskými 
umělci soustředěnými kolem kurátorky 
Silvie Konrad, se v tomto roce skupina Alfons 
spojila s rakouskými a vídeňskými umělci,“ 
uvedla vedoucí Městského muzea a galerie 
Hustopeče Soňa Nezhodová.

Velký počet vystavovatelů přinesl zážitek 
z mnoha různých technik a také námětů. 
Každý z výtvarníků pracuje odlišnou 
výtvarnou technikou a má rozdílné vnímání 
estetiky. K vidění byly malby, koláže, 
fotografi e, sochy, grafi ky, plastiky i objekty.

„Letos máme jednu novinku, prezentují se 
tady tři sochaři, dva jsou od nás ze skupiny. 
Sochy jsou umístěny vevnitř v galerii i na 
nádvoří Domu U Synků. O to je výstava 
zajímavější a větší,“ řekla předsedkyně 
spolku Alfons Jarmila Milotová.

Rakouští umělci v hustopečské galerii 
nevystavovali poprvé.

Kromě výtvarného spolku Alfons má zásluhy 
na celé výstavě i grant získaný Silvií Konrad 
a město Hustopeče. „Tato výstava je z naší 
strany podpořena radnicí města Hustopeče, 
z rakouské strany Úřadem spolkového 
kancléře ve Vídni,“ uvedla Nezhodová.

„Jelikož se jedná o reciproční výstavu, bude 
se opakovat příští rok ve Vídni, kde budou 
k vidění stejní výtvarníci, jak z naší strany, 
tak z rakouské,“ dodala předsedkyně spolku 

Jarmila Milotová. Stále se hledají vhodné 
prostory, kde bude výstava umístěna, ale 
termín je již naplánovaný na duben roku 
2017.

Společný projekt se ještě v tomto roce 
dočká 36 stránkového katalogu, který vyjde 
ve Vídni. 
Česko-Rakouský umělecký salon byl 

v Městském muzeu a galerii Hustopeče 
k vidění do dvacátého listopadu.                  -ves-

Česko - rakouský umělecký salon nabízí nevšední zážitek

Novinkou letošního salonu byly sochy vystavené na nádvoří domu U Synků.
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Jak na to? Kdykoliv do konce roku 2016 
kontaktuj koordinátora Tříkrálové sbírky 
v Hustopečích, paní Jitku Lachmanovou, 
tel.: 774 674 012.

Sedmnáctiletá historie Tříkrálové sbírky 
Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní 

charitativní projekt. Poprvé se u nás 
uskutečnil již v roce 2001. Koná se pravidelně 
začátkem ledna, kdy dobrovolní koledníci 
navštěvují se zapečetěnými kasičkami 

domácnosti, aby požádali o dar pro lidi 
v těžkých životních situacích. Sbírka odkazuje 
na biblickou tradici, kdy mudrcové z Východu 
navštívili v Betlémě právě narozeného 
Ježíška. Lidé oblečení jako Tři králové 
navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar 
a na oplátku domácnosti požehnali. Po jejich 
návštěvě zůstal na domě nápis s počátečními 
písmeny latinské věty K+M+B, který v češtině 
znamená „Kriste, požehnej tomuto domu“.

Jana Hrádková

Staň se králem! Staň se tříkrálovým koledníkem!
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Asi šest stovek návštěvníků neodradila 
vlezlá zima. Přišli si poprvé v letošním 
roce přiťuknout mladým vínem na 
Dukelské náměstí. V sobotu se tam 
konaly Oslavy svatomartinských vín 
a husí. 

Opět po roce vyrostly v sobotu 12. listopadu 
na Dukelském náměstí tři velké bílé stany a to 
znamenalo jediné – Oslavy svatomartinských 
vín a husí jsou tady. 

„Mohu slíbit, že kvalita mladých vín je 
letos velmi vyrovnaná a velmi vysoká,“ lákal 
návštěvníky při zahájení zástupce Vinařského 
fondu ČR Pavel Večeřa. „Vína jsou ovocitá 
a voňavá, zvláště pak ta červená,“ doplnil 
předseda Českého zahrádkářského svazu 
Hustopeče Radovan Tomeš. 

K ochutnání bylo na Dukelském náměstí 
připraveno kolem patnácti set lahví vína od 
15 regionálních vinařů. „Jsou tu všechny 
povolené svatomartinské odrůdy. Müller 
Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské 
červené rané za bílá vína, Svatovavřinecké 
a Modrý Portugal za vína červená 
a Zweigeltrebe je i v rosé a v klaretu,“ 
představila nabídku Veronika Zoubková ze 
Stálé vinařské expozice města Hustopeče. 

Kromě svěžího mladého vína byla pod 
stanem pro návštěvníky připravená 
i svatomartinská husa s knedlíkem a se 
zelím. A v mrazivém počasí přišlo vhod 
i něco ostřejšího. „Hrozně nám chutnala 
mandlovice,“ usmívali se návštěvníci až ze 
severních Čech. 

Pro děti pak byla připravená kromě čaje 
i velkolepá podívaná. Přesně v 11 hodin a 
11 minut zazněly fanfáry z oken radnice a 
na náměstí vjel sám svatý Martin na bělouši 
v doprovodu početné družiny s krávami, 
lamami i osly. Na náměstí přijela i Podzimní 
a Zimní královna. Před zraky diváků si 
slavnostně předaly vládu. 

Zábava pod bílými stany pokračovala až 
do pěti hodin odpoledne. Od jedné hodiny ji 
zpříjemňovala cimbálová muzika Vonica.

Mladá vína byla k ochutnání také 
v otevřených sklepích ve vinařské uličce 
Na Hradbách. K oslavám se připojilo 
i osm restaurací po celém městě, nabízely 
svatomartinské menu. 

A zkrátka nepřišli ani ti, kdo dávají 
přednost vínům starších ročníků. Pro 
ně byl připravený program na nádvoří 
renesančního domu U Synků. Svá vína 
tam nabízelo vinařství Sonberk, vinařství 
Machovec, Harmáčkovi a Strachotínský 
sklípek. Vyhrávala tam cimbálová muzika 
Eliška.

Otevřená byla i Stálá vinařská expozice 
města, která nabídla k degustaci například 
Hustopečské městské víno.                              -jal-

Stany zahalily Dukelské náměstí. Podávala se mladá vína a husa 

Mladé víno ochutnal i svatý Martin.
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Doprovod svatému Martinovi dělal i početný zvěřinec.

K ochutnávání bylo připraveno kolem patnácti set lahví mladého vína.
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Páteční téměř zimní počasí neodradilo 
desítky dětí, které přišly na Dukelské náměstí 
uspat broučky před nadcházející zimou. Tato 
tradiční akce pořádaná Centrem volného 
času Pavučina byla zahájena dětským 
loutkovým divadlem v sále v kostela. Po 
představení následoval lampionový průvod, 
během něhož děti po cestě sbíraly broučky 
a vedly je zpět na náměstí, kde jim zazpívaly 
písničky, a tím je uložily k zimnímu klidu. Na 
závěr si děti mohly přímo na náměstí opékat 
špekáčky a užít si letošní poslední táborák.

-ves-

Děti daly broučkům dobrou noc
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Světový duel vín nabídl tradiční i neobvyklá vína
Minulou sobotu se v Hustopečích konal již 

sedmý ročník unikátní přehlídky vína Světový 
duel vín. Odborníci i veřejnost měli možnost 
degustovat 502 vzorků vína a tuto příležitost 
si nenechalo ujít téměř 600 lidí. 

Duelu předcházel edukativní odborný 
seminář, na kterém mělo 50 špičkových 
hodnotitelů, sommeliérů a enologů možnost 
se seznámit s těmi nejlepšími víny. Pořadatelé 
vyhověli zájmu a navýšili kapacitu semináře. 
„Je to naprosto unikátní možnost, jak srovnat 
vína, která běžně pijeme a degustujeme 
v České Republice s unikátními víny těch 
nejlepších vinařů z celého světa,“ vyjádřil se 
návštěvník semináře Lubomír Dvořáček.

Město Hustopeče je pořadatelským městem 
mnoha vinařských akcí od jara až do zimy 
a Světový duel vín je jednou z nich. Akce je 
podporována Vinařským fondem a Svazem 
vinařů. „Je to mimořádná akce v tom, že kromě 
vín, se kterými se můžeme setkat a jsou pro 
nás dostupná, se zde najdou vína prakticky 
z celého světa a z různých vinařských oblastí. 
V tom je její kouzlo,“ uvedla starostka Hana 
Potměšilová. „Hustopeče se díky duelu staly 
centrem porovnávání vína. Jsou tady vína, 
která běžně stojí šest až sedm tisíc a taková si 
lidé normálně nekoupí. Je úžasné, že běžný 
člověk má možnost ochutnat to nejlepší za 
relativně slušnou cenu,“ dodal prezident 
Svazu vinařů Tibor Nyitray. 

Tradičně byla zastoupena vína z vinařských 
velmocí, ale i vína z neobvyklých regionů 
jako je Belgie, Slovinsko či Izrael. Cesta 
za objevováním vystavovaných druhů vín 
začíná každý rok v březnu, kdy organizátoři 
začínají objíždět vinařské země a vybírat vína 
z renomovaných vinařství. 

Příští rok se můžeme těšit na osmý Světový 
duel vín. Ten slibuje další novinky. Výzvou 

pro pořadatele jsou samotní návštěvníci. 
„Pozoruji zvýšené pochopení, zvýšený um 
anebo poznání lidí, protože lidé už dnes 
cíleně vyhledávají vína, která si z nabídky 
vytipovávají. Je to nádherná edukativní 
činnost. Čím dál více lidí se učí pít víno a učí 
se ho poznávat,“ řekl předseda Svazu vinařů 
a organizátor akce Miroslav Hrabal.

-ves-

Degustování vzorků začalo již v deset hodin ráno.
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Páteční edukativní odborný seminář. Slavnostní zahájení Světového duelu vín. K degustaci vína zahrála cimbálka.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
prosinec 2016

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

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

pá  2.12. 19.00 TANE NÍ PRODLOUŽENÁ pro ú astníky tane ních
   kurz  a ve ejnost, sál spole enského domu.
so  3.12.  19.30 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – DS VOmladina Víde .
   Renesan ní komedie o v ném milostném st etu
   ženského s mužským a mužského s ženským.
   V hlavních rolích Kate ina Andrejsková a Zbyn k
   Háder. Spole enský d m. Vstupné 120,- K ,
   zlevn né  80,- K . 
ne  4.12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT - Brno Gospel Choir
   Kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.
   Vstupné 80,- K , zlevn né  50,- K . 
ne  11.12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT - Martin Chodúr. Divadelní
   sál v kostele sv. Václava a sv. Anežky eské.
   Vstupné 250,- K , zlevn né  180,- K . 
ne  18.12. 18.00 ADVENTNÍ KONCERT – varhany a zp v
   Chocholatá a Ma oušek. Kostel sv. Václava a
   sv. Anežky eské. Vstupné 80,- K , studenti a
   d chodci 50,- K . 

P ipravujeme:
so  14.1. 20.00 II. M STSKÝ BÁL. Téma: První republika.

P edprodej: TIC Hustope e, d m u Synk , tel.: 519 412 909

ne 27.11.–30.12. VÝSTAVA LEN  FOTOKLUBU HUSTOPE E
st  14.12. 16.00 MIRO REMO: COOLTÚRA – promítání dokumentár-
   ního  lmu o stavu sou asné kultury s diskuzí.

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

t  1.12. 10.00  VÝTVARNÁ INNOST – zví átka
t  8.12. 10.00  CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  15.12. 10.00  VÝTVARNÁ INNOST – kap ík
t  22.12. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

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

pá 2.12. - 22.12.  VÝSTAVA KALENDÁ  ze sbírek Evy eho ové
   a Františka Fröhlicha (vestibul knihovny).
st 7.12. - 22. 12.  TVO ÍME S HÁ KEM A JEHLICEMI (výstavka prací
   kroužku há kování), knihovna. 
t  8.12. 9.30  VIRTUÁLNÍ A3V - P stování a využití jedlých 

   a lé ivých hub.
st  14. 12. 15.00 VÁNO NÍ DÍLNI KA (zdobení váno ních perní k  
   a drátkování), knihovna.

Váno ní uzav ení knihovny od 23. 12 do 1. 1. 2017

ADVENTNÍ KONCERTY

t  15.12. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

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

so  10.12. 6.45 ZÁJEZD NA VESELÝ KOPEC s váno ním programem.
   Ve vyzdobených roubenkách naleznete p ipomínku
   oby ej  provázejících zimní svátky od poloviny 
   19. století do poloviny 20. století. 
   Odjezd z AN v 7.00. Od Kamenné krásy v 6.45.
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www.agrotec.cz

AGROTEC a. s. | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | � 519 402 111 |  info@agrotec.czAGROTEC a. s. | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | � 519 402 111 |  info@agrotec.cz

KTERÝ SE USKUTEČNÍ
22. PROSINCE 2016 V 18:00 HOD
NA DUKELSKÉM NÁMĚSTÍ V HUSTOPEČÍCH.
DĚKUJEME VÁM ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ, PŘEJEME 
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2017.

KTERÝ SE USKUTEČNÍ
22. PROSINCE 2016 V 18:00 HOD
NA DUKELSKÉM NÁMĚSTÍ V HUSTOPEČÍCH.
DĚKUJEME VÁM ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ, PŘEJEME 
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 2017.

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
OHŇOSTROJ
S AGROTECEM

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
OHŇOSTROJ
S AGROTECEM
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Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul. 
Vídeňská, hledáme zaměstnance 
na pozice:

Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických 
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových 
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický 
výhodou), zodpovědnost, samostatnost

Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech 
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50), 
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost

Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů  
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,  
praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-
tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 
prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com 
Kontaktní centrum: 800 312 222
 
www.abb.cz/kariera



| 16 | 

SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 5. 12. / 19. 12.
Papír, plast, nápojové kartony: 6.12.
Bioodpad: 12. 12.

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
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

ne 18.12. 10.00 VÁNO NÍ HRA D TÍ - Co by bylo kdyby 
ne 25.12. 10.00 BOHOSLUŽBY NA BOŽÍ HOD VÁNO NÍ
   s Ve e í Pán
ne 1.1. 10.00 NOVORO NÍ BOHOSLUŽBA s Ve e í Pán

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

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

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

HÁZENÁ
so  10.12. 9.00 Turnaj mladší a starší p ípravky
ne  11.12. 10.30 Legata Hustope e – Tišnov (II. liga muži)
ne  11.12. 12.30 Legata Hustope e – Uh. Hradišt  (II. liga ml. dorost)
so  17.12. 9.00 Váno ní turnaj muž
STOLNÍ TENIS
II. Liga
so  10.12. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – Blansko
ne 11.12. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – MS Brno B
Okresní p ebor I. t ídy
pá  9.12. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Velké N m ice

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz

pá  23.12. 16.30  DVE E DO NEBE - divadelní pásmo pro d ti, sál
   pod kostelem.
so  24.12. 16.00 BOHOSLUŽBY O VÁNO NÍCH SVÁTCÍCH
so 24.12. 23.00,  ne 25.12. v 9.30, po 26.12.v 9.30

t  22.12. 18.00 OH OSTROJ K UKON ENÍ ROKU 2016
   Po ádá  rma Agrotec Hustope e, Dukelské nám.

so  24.12. 15.00 ŠT DROVE ERNÍ ZPÍVÁNÍ pod váno ním
   stromem, Dukelské nám stí.

P íjemné prožití 
svátk  a úsp šný

nový rok 2017

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

ne  4.12. 12.45 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha vyhrazena
   13.30-14.30. P ísp vek 50,- K .
po  5.12. 16.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Od 16.00 setkání pro
   nejmenší. V 17.30 p ijde tradi ní Mikuláš i s ertem.
   CV  Pavu ina. 
ne  18.12. 12.45 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha vyhrazena
   13.30-14.30. P ísp vek 50,- K .
so  24.12. 10.00 VÁNO NÍ VYCHÁZKA S KO MI. Spole né zdobení
   váno ního strome ku. Areál Pavu iny. 
so  31.12. 14.00 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha vyhrazena
   14.45–15.45. P ísp vek 50,- K .

ne

d
le 4. prosince v 18:00

smíšený p vecký sbor

ne

d
le 11. prosince v 18:00

koncert

ne

d
le 18. prosince v 18:00

koncert varhany a zp
v 

Předprodej:
TIC (Dům U Synků), Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909
Vstupné na koncerty: 80,- Kč, děti, studenti a důchodci 50,- Kč
Vstupné na Martina Chodúra: 250,- Kč, děti, studenti a důchodci 180,- Kč

ADVENTNÍ KONCERTY

Brno
Gospel
Choir

Martin
Chodúr

Chocholatá

za doprovodu 
Vlastimila Šmídy
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Naše mateřská škola je již druhý rok 
zapojena do projektu Medvídkova 
nemocnice.  Projekt studentů medicíny je 
určený mateřským školám a pomáhá dětem 
zbavit se strachu z bílých plášťů. 

V pátek 4. 11. 2016 si děti s sebou do školky 
přinesly oblíbeného medvídka a vymyslely 
mu nějakou nemoc. Tím se dostaly do role 
rodiče, a mohly tak beze strachu přihlížet 
základním vyšetřením, která jsou na 
medvídkovi - pacientovi prováděna.  Později 
se všichni proměnili na lékaře a sestřičky 
a zábavnou formou hry se zapojili do činnosti.

Studenti si pro děti připravili celkem 
tři stanoviště, na nichž si skupinky dětí 
procvičovaly lékařské dovednosti: měřily 
plyšákům teplotu, krevní tlak, podávaly léky, 
píchaly injekci, obvazovaly zraněné pacienty, 
skládaly velké puzzle lidské postavy s orgány 
a ukazovaly si rentgenové snímky. 

Nakonec se děti převlékly do operatérských 

plášťů, čepic a roušek. Takto připraveny 
operovaly medvěda, kterého bolelo bříško. 
Nejdříve mu aplikovaly injekcí léky na uspání, 
zavedly do žíly výživu, podaly narkózu. 
Když už medvěd spinkal, rozřízly bříško, 
zkontrolovaly orgány a hledaly, co tam 
nepatří. Nakonec zjistily, že snědl bonbóny 
i se sáčkem. Vytáhly mu pinzetou nežádoucí 
předměty a bříško zašily. Po operaci se 
medvěd probudil zase zdravý. 

Děti byly z této akce velmi nadšené, 
uvědomily si, že cílem lékaře není ubližovat, 
ale pomoci. I v následujících dnech jsme 
programově navázali na hraní na doktory.

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Příchod sv. Martina přivítaly děti 
s radostným jásotem, protože jim letos 
přece jen trochu sněhu přinesl. Seznámily 
se s legendou o sv. Martinovi, kterou poté 
zdramatizovaly. Vydaly se po jeho cestě: 
překonávaly překážky, vyráběly podkovy 
pro koně, zpívaly písničky, učily se říkanky, 
vyprávěly, kdy naposledy někomu pomohly 

a společně pekly svatomartinské rohlíčky.
Nakonec dětem sv. Martin slíbil, že se vrátí 

ke sv. Petrovi pro další sníh, protože všechen 
nechal na horách, ale že jim určitě ještě 
do Vánoc nějaký pošle. Děti se s Martinem 
rozloučily písničkou Už Martin na bílém koni 
a těší se na sníh.

 Kolektiv MŠ U Rybiček

Přijel k nám sv. Martin

MŠ PASTELKA 

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je 
to subjektivní pocit životní pohody, souladu 
a harmonie, který si uvědomujeme podle 
své míry zralosti. Zdraví je podmínkou 
celkově hodnotného života jednotlivce, 
společnosti i světa. Týká se celého člověka 
a jeho prostředí. S péčí o zdraví je třeba začít 
od raného dětství. Uvědomujeme si, že právě 
společenství mateřské školy je vhodným 
místem, kde to jde cílevědomě realizovat. 
V naší školce Pastelce klademe důraz na 
získávání povědomí o zdravém životním 
stylu. A na čem je založen? No přece: zdravá 
výživa (pestrá, vyvážená a pravidelná strava 
s dostatkem tekutin), sportovní aktivita 
(nejlépe každý den), pozitivní vlivy (dobrá 

nálada, dostatek spánku a pobyt na slunci), 
omezení negativních vlivů (stres, cukry). 
Správná životospráva je velmi důležitá. 
Všechno, co člověk sní, nějakým způsobem 
ovlivňuje jeho zdraví. Sladkosti jsou škodlivé, 
zatímco ovoce a zelenina prospěšné. To ví 
u nás i malé děti, a tak pokud chtějí přinést 
svým kamarádům nějaké mlsání, rozhodně 
zvolí s maminkou a tátou zdravější variantu.  
Podívejte se, jak jsou šikovní a originální, co 
dokážou vytvořit. A těch vitamínů! V tomhle 
počasí se nám budou náramně hodit. Tak 
dobrou chuť a s chutí do toho, mňam. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ  U RYBIČEK

I narozeniny slavíme zdravě
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Rodiče překvapili své děti ze třídy Kuřátek 
pěkným dárkem. Zakoupili pro své malé 
zpěváčky klávesy, které budou denně 
zpestřovat hudební chvilky ve třídě. Děti už 
se těší, až poděkují rodičům písničkou na 
vánoční besídce, na kterou se už nyní s radostí 
připravují. „Za pěkný dárek děkujeme,“ 
vzkazují touto cestou děti i paní učitelky.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Máme prima rodiče

Projekt Medvídkova nemocnice

Medici učili děti operovat.

Přírodní koloběh funguje spolehlivě, a tak 
se i k nám do školky a na zahradu vplížil 
podzim. Děti sledují proměny přírody při 
hrách venku, kapsy vyboulené od kaštanů. 
Barevné listy se hodí na výtvarná tvoření, 
girlandy do šaten nebo jen tak pro maminku. 
Změny počasí děti hlásí hned ráno ve dveřích, 
ukazují nové teplé čepice a někdo i rukavice. 

Všechny nabízené aktivity ve třídách 
pomáhají dětem vnímat a chápat souvislosti 
mezi děním v přírodě a chováním lidí. Ještě 
před návštěvou sv. Martina děti zazimovaly 
školní záhonky a uklidily spadané listí na 
zahradě. Šatny už jsou plné papírových vran, 
ježků s bodlinami a svazečků levandule ze 
školní bylinkové spirály. Předškoláci si zajeli 

na divadelní představení do Brna a potěšili 
také svým tanečním vystoupením na schůzi 
Svazu tělesně postižených v Hustopečích. 
Teď už zbývá jen dokončit papírové draky 
a vyzkoušet je při procházkách.

Kolektiv MŠ Pastelka

Podzimní čas ve školce Pastelce
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Děti a zdravé pamlsky. →
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Naše škola se zapojila do sedmého ročníku 
projektu, vyhlašovaného Slovenskou 
pedagogickou knihovnou v Bratislavě 
a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, 
Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů 
mezi českými a slovenskými školami 
a podpora čtení prostřednictvím výměny 
záložek do knih. Naší partnerskou školou 
se stala Základní škola z Myjavy, se kterou 
máme přátelské kontakty už řadu let. 
Účast v projektu Záložka do knih spojuje 
školy byla dalším společným počinem.
Do projektu se zapojili žáci prvního i druhého 
stupně. Většina vyráběla záložky pod vedením 
učitelů výtvarné výchovy ve škole, řada dětí 
ale přinesla záložky vyrobené doma. Snažili 
jsme se propojit výtvarnou složku s literární. 
Na obou stupních školy spolupracovali tedy 
také učitelé češtiny. Ve třídách proběhly 
besedy a čtenářské dílny na téma oblíbených 
knih. Žáci pak na záložky uváděli názvy knih 
či citáty z nich.

Nadchli jsme žáky také myšlenkou, že 
by mohli navázat přátelské kontakty se 
slovenskými dětmi. Proto jich velká většina 

uvedla na záložky své kontaktní údaje 
(adresy na sociální sítě, mailové i poštovní). 
Přestože v propozicích projektu bylo uvedení 
kontaktů na záložce dobrovolné, bylo pro 
nás trochu zklamáním, když na záložkách 
z myjavské školy žádné kontakty uvedeny 
nebyly. Budeme tedy věřit, že se slovenští 
žáci ozvou sami…

Celkem jsme na Myjavu odeslali 350 ks 
záložek, stejný počet jsme obdrželi ze 
Slovenské strany. Uvedený projekt byl 
příjemným a zajímavým zpestřením hodin 
češtiny i výtvarné výchovy

Mgr. Iva Kahounová, učitelka

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Již třetím rokem sbírá naše škola víčka 
z PET lahví pro Patričku Ševčíkovou, která 
trpí psychomotorickou retardací a rozsáhlou 
hypotonií celého těla. Díky fi nanční odměně 
za víčka zaplatí rodiče Dáša a Patrik Ševčíkovi 
speciální léčebný pobyt v Klimkovicích, který 
pomůže Patričce zlepšit její zdravotní stav. 
Naše poděkování patří všem, kteří pomáhají!

Mgr. Iva Kahounová, učitelka

Víčka pro Patričku
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Záložka do knihy spojuje školy
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Přiletěli k nám motýlci z celé Evropy – eTwinningový projekt I. stupně. Gratulace výhercům školního kola dějepisné olympiády.

Naši budoucí chemikové – druháci navštívili Vida centrum. Návštěva z hlavního města – ředitelé pražských středních škol na 
ukázkových hodinách s využitím mobilních zařízení ve výuce. 

Fotozprávičky

Záložky do knih spojují školy.
Já a Ty = My

15. listopadu jsme jako třída absolvovali 
preventivní program Já a Ty = My, který si 
pro nás připravila lektorka Katka z nadace 
Podané ruce. Tři vyučovací hodiny jsme 
hráli velmi zajímavé aktivity na stmelování 
kolektivu. A zde jsou postřehy některých 
z nás: „V rámci aktivit jsme se dokázali 
domluvit a spolupracovat.“ „Zase jsme se 
trochu víc mezi sebou poznali a přitom 
pobavili.“ „Nejvíc se mi líbila aktivita na 
sochaře, že jsme se dokázali domluvit i ti, co 
se spolu moc nebavíme. Teď už jo.“ „Zjistila 
jsem, že můžu všem ze třídy věřit a jsem 
z toho nadšená.“ „Naše třída by takhle super 
mohla fungovat pořád!“ Nezbývá než popřát, 
ať se to VII. B opravdu podaří.

Kolektiv ŽŠ Komenského
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V letošním školním roce jsme odstartovali 
nový celoroční projekt Vím, kde žiju. Cílem 
projektu je vytvářet kladný vztah žáků 
k městu (obci), ve kterém žijí, a také celkově k 
jižní Moravě. Chceme žáky upozornit na krásy, 
bohatství a zajímavosti našeho regionu, a tím 
docílit úcty a zdravého patriotství ke svému 
rodišti a bydlišti. Hlavní činností projektu 
budou výjezdy tříd do obcí, ve kterých žáci 
naší školy žijí.

První výjezd žáků devátého ročníku se 
uskutečnil osmého listopadu a směřoval do 
města Klobouky u Brna. Klobouky jsou malé 
město v okrese Břeclav, 29 km od Brna a žije 
zde více než 2400 obyvatel. Ve městě jsme 
navštívili funkční větrný mlýn s kompletním 
vnitřním vybavením, zdejší kostely, kapli sv. 
Barbory z roku 1669, ke které vede cihlové 
schodiště s více než 60 schody. Také jsme 
si prohlédli zdejší městský úřad sídlící 

v bývalém renesančním zámku. V této budově 
trávil kdysi své volné chvíle T. G. Masaryk 
se svou ženou Charlottou. Při procházce 
městem jsme zhlédli také kloboucké školy, 
vlastivědné muzeum a domov pro osoby se 
zdravotním postižením Betlém. Vám, kteří 
Klobouky u Brna neznáte, můžeme výlet do 
města jen doporučit.                                                 -YB-

Vím, kde žiju
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

V rámci Strojírenského veletrhu v Brně se 
naše škola, zastoupená žáky třetího ročníku 
oboru instalatér, zúčastnila krajského kola 
SOD. Dvoudenní soutěž je každým rokem 
pořádána Cechem instalatérů. První den 
soutěže vyplnili žáci testy o 30 otázkách 
z oboru a poté zahájili samotnou práci 
na panelech. Úkolem žáků byla montáž 
kanalizačního potrubí, potrubí vodovodního 
s různými komponenty a rozvodu ústředního 
vytápění s rozdělovačem a topným hadem 
pro topení podlahové. V konkurenci čtyř 

dalších družstev obsadili naši žáci nakonec 
čtvrté místo. Pořadatelé po vyhlášení 
výsledků konstatovali, že počty získaných 
bodů posledních družstev by v některých 
krajích stačily i na postup do fi nále. Z toho 
lze usoudit, že žáci předvedli opravdu dobré 
znalosti v oboru a o celkovém pořadí rozhodl 
jen minimální bodový rozdíl. Za dobrou 
reprezentaci školy bych rád poděkoval 
Michalu Strýčkovi a Patriku Suskému.

Lukáš Václavík
 učitel odborného výcviku

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Čtvrté místo na soutěži odborných dovedností oboru instalatér 

V pondělí 14. listopadu jsme se s žáky 
druhého stupně základní školy praktické 
vypravili na exkurzi do Nosislavi za panem 
Radkem Mahovským, který se živí uměleckým 
kovářstvím. Pan Mahovský spolu se svou 
manželkou provozují malou rodinnou fi rmu, 
jejíž hlavním produktem jsou masivní kovové 
postele přizpůsobené na míru každému 
zákazníkovi. Každý vyrobený kus je originál. 
Při prohlídce kovárny spojené s výkladem 
jsme se ovšem přesvědčili, že zde umí vyrobit 
nejen postele, ale prakticky vše, co k tradiční 
ruční kovářské výrobě patří - od kovaných 
výrobků, jako jsou vstupní brány, kování 
dveří, zábradlí, mříže, až po ozdobné svícny, 

kliky či krbové doplňky a mnoho dalšího.
Potom jsme všichni přijali pozvání ke stolu 

s připraveným pohoštěním v útulné 
místnosti, kde si pan kovář chystá materiál. 
Během posezení si žáci prohlíželi katalog 
s výrobky vytvořenými v kovárně.

Celá prohlídka velmi zaujala obzvlášť 
chlapce, kteří se tak mohli inspirovat na jaký 
učební obor by se třeba jednou chtěli hlásit.

Velký dík patří manželům Mahovským, kteří 
si ve svém nabitém programu na nás udělali 
čas a umožnili nám tak strávit velmi příjemné 
a poučné dopoledne v jejich kovárně. 

Aleš Pavlů, učitel

Návštěva v umělecké kovárně

Žáci navštívili kovárnu v Nosislavi. →
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Žáci třetího ročníku oboru instalatér na 
soutěži.

Soutěž Machři roku 2016 pro obory malíř 
a lakýrník se konala 21. 9. 2016 na volné ploše 
Vítězného náměstí v Praze. Klání se účastnil 
žák druhého ročníku Marek Sedláček a žák 
třetího ročníku Dominik Bolfík. Vzhledem 
k brzkému zahájení celé soutěže odjeli do 
Prahy naši žáci již o den dříve a ubytovali se 
na kolejích ČZU Praha-Suchdol. Druhý den 
v 7 hodin se na náměstí zaregistrovali a byli 
seznámeni se soutěžními úkoly, jejichž zadání 
znělo pro všechna družstva shodně: Malířské 
dekorativní techniky v praxi. V 9 hodin 

poměřování sil mezi žáky vypuklo. Po jejich 
šestihodinové snaze plnit úkoly s co největší 
pečlivostí mohlo proběhnout hodnocení, 
kterého se účastnili porotci z různých 
odborných fi rem. I navzdory deštivému 
a chladnému počasí se naši soutěžící snažili 
vybojovat nějaké to medailové želízko. 
Takovéto soutěže se účastnili poprvé, proto 
jejich čtvrté místo je úspěchem a příslibem 
ještě lepších výkonů v dalších kláních.

Jiří Najgebaur
učitel odborného výcviku

Poprvé na soutěži Machři roku 2016 
Jedno úterní odpoledne nás navštívila 

kosmetička Jana Hladká, která nás 
seznámila s tím, jak pečovat o pleť dívčí, ale 
i tu chlapeckou, či jaké přípravky používat 
k jejímu ošetření. Nejvíce nás zaujalo denní 
líčení a úprava obočí, a to opět i u chlapců. 
Celé setkání se neslo v duchu příjemné 
atmosféry a ta nás bude jistě provázet 
i příště, kdy se společně sejdeme nad 
tématem Pedikúra.

Ludmila Malinková
vychovatelka

Setkání s kosmetičkou 
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Poprvé v historii projektů Erasmus+ školní 
vzdělávání byly hodnoceny projekty, které 
byly realizovány v období 2014 až 2016. 

Celkem bylo hodnoceno přes 400 projektů 
a odborná porota hodnotila relevanci 
projektu, kvalitu koncepce a realizace 

projektu a dopad a šíření výsledků projektu.
Pečeť kvality Erasmus+ KA1 získal náš 

projekt Inovative elements of teaching in the 
disciplines of science. Slavnostní  předání 
certifi kátu se uskutečnilo v pátek 14. října na 
Národní konferenci Erasmus+ a eTwinning 
z rukou náměstků Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a zástupců 
Domu zahraniční spolupráce na zámku 
Štiřín. Celkem bylo uděleno šest certifi kátů 
(tři v KA1 a tři v KA 2). 

Velmi si vážíme certifi kátu Pečeti kvality, 
který ocenil nejen náš projekt, ale především 
dlouhodobou práci v motivaci našich žáků ke 
studiu přírodních věd a rozvoj nadání a péče 
o talentované žáky. Ocenění je také výzvou 
k realizaci moderních metod výuky, 
především metody CLIL v přírodních vědách, 
v rámci nového schváleného projektu 
Erasmus+ KA1 na období 2016-2018.  

Více informací  včetně fotogalerie 
naleznete na www.etwinning/nk2016 

a www.gymhust.cz.
Za projektový tým RNDr. Jarmila Čeperová

Projekt Gymnázia T. G. Masaryka získal Pečeť kvality
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V hodinách literatury a dějepisu v poslední 
době probíráme moderní umění  první 
poloviny 20. století a naskytla se nám 
příležitost vidět konkrétní umělecká díla 
z této doby na vlastní oči a dokonce si vytvořit 
vlastní obraz. A tak jsme se my, studenti kvarty 
hustopečského Gymnázia T. G. Masaryka, 
vypravili v pondělí 7. 11. 2016 s paní učitelkou 
Langarovou a paní učitelkou Růžkovou do 
jedné z budov Moravské galerie v Brně.

Během komentované prohlídky jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací 
a viděli mnoho krásných, ale někdy 
i zvláštních obrazů a soch z období kubismu, 
expresionismu a dalších uměleckých směrů. 
Byly zde například malby Toyen (Marie 
Čermínové), Jana Zrzavého, Josefa Čapka 
a mnoha dalších. Po prohlídce jsme měli 
možnost vytvořit vlastní kubistický obraz - 
každý nakreslil část obličeje z jiného úhlu 

a pak ji přilepil na papír. Myslím, že i když 
nejsme žádní velcí umělci, s výsledkem jsme 
byli spokojení. 

Návštěva galerie nám všem přiblížila 
probírané učivo, a proto děkujeme našim 
paním učitelkám, že nám umožnily se 
vzdělávat jinak, než ze školních lavic. Byla to 
jedinečná příležitost, které jsme rádi využili.

Nikol Dunajová
 studentka kvarty

Návštěva Moravské galerie v Brně

CÍRKVE

Projekt gymnázia získal Pečeť kvality.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

V neděli 27. listopadu jsme vstoupili do 
nového období roku, do doby adventní. 
Začali jsme ji žehnáním adventních věnců, 
oblíbených symbolů, které nyní zdobí 
naše kostely a naše domovy. Postupně na 
nich zapalujeme svíce. Zvláště děti se těší 
až budou moci další svíci zapálit, počítají 
kolikátá je neděle, kolik nedělí nám ještě 
zbývá a kolikrát se ještě vyspí, než přijde 
Ježíšek. Doba adventní je dobou očekávání, 
dobou přípravy na oslavu Narození Páně, 
kdy si s úctou připomínáme první příchod 
Syna Božího k lidem. Zároveň je to doba, 
v níž směřujeme v myšlenkách k očekávání 
druhého Kristova příchodu na konci věků. 

Tím, že v životě očekáváme vánoční svátky, 
narozeniny, jmeniny, společnou rodinnou 
dovolenou, návštěvy příbuzných a známých, 
máme příležitost se na něco těšit. Slavení 

svátků vnáší do našeho života zážitek příslibu 
a těšení se, čím hlouběji a pečlivěji se na 
slavení svátku připravujeme, tím hezčí pak 
slavení je. Bohužel dnešní civilizace chce 
často téměř okamžitě uspokojit každou 
žádost a touhu, čímž se ztrácí tato schopnost 
očekávat a těšit se. Proto je pro nás darem 
to, že máme dobu adventní, která nám 
umožňuje se na vánoční svátky připravit. 

Možností, jak tuto dobu prožít je celá řada. 
Například si můžeme každý den najít čas 
pro setkání s Bohem v modlitbě a ke ztišení. 
Najít čas pro své nejbližší, pro partnera, pro 
děti, pro rodiče, čas hrát si, jít na procházku, 
zkrátka být spolu. Být pozornými, laskavými 
a pomáhajícími lidmi. Odříct si různé 
sladkosti a dobroty, abychom se z nich mohli 
těšit o Vánocích. Když půjdeme do obchodů 
koupit dárek svým blízkým, můžeme se 

zastavit v kostele a pomodlit se za ně. Nebo 
využít ušetřený čas místo sezení před televizí 
nebo počítačem ke společné četbě, povídání 
s dětmi nebo vnoučaty,  modlitbě u rozžatého 
věnce,  ke stavění betléma s vyprávěním 
o jednotlivých postavách vánočního příběhu.
Četl jsem o Matce Tereze, že když chystala 

Betlém, tak ho připravovala už na první 
adventní neděli, ale bez slámy v jesličkách. 
Tu do nich přidávala stéblo po stéblu vždy 
když udělala nějaký skutek lásky, skutek 
milosrdenství tak, aby se Ježíš narodil do 
prostředí lásky. A protože každý dobrý 
skutek přináší radost, tak se i oslava Ježíšova 
narození stala znovu důvodem k radosti. Přeji 
Vám požehnaný čas adventu, ať se i pro nás 
stane cestou k opravdové radosti. 

Jan Nekuda
farář

Nastal advent
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Náš sbor měl příležitost v polovině listopadu 
přivítat ředitele australské společnosti Teach 
all nations doktora Kameela Majdaliho. 
Tato společnost se mimo jiné zabývá 
i světovými událostmi v souvislosti s křesťany 
a pohledem na biblická proroctví. Přednáška 
byla zaměřena hlavně na to, jak rozumět 
událostem v Evropě, co může znamenat 
Brexit a co se děje v Turecku a Izraeli. Je 
důležité porozumět době, ve které žijeme, 
abychom mohli správně reagovat na věci, 
které přichází. Abychom nebyli zaskočeni 
a vystrašeni. Správné porozumění době 
pomohlo před druhou světovou válkou 
mnohým, kteří měli příležitost, utéct 
před pronásledováním a deportací do 
koncentračních táborů. Ale upřímně, 
nebylo to snadné. Porozumění dnešní době 
nám může pomoci v našem rozhodování 
a plánování.

Nyní stojíme na prahu Vánoc. Je před námi 
krásný čas plný pěkné atmosféry a dárků. A 
těším se na to, jak budu trávit čas se svými 

dětmi a vnoučaty. A protože je současně 
i konec roku, budeme mnozí bilancovat 
a hodnotit. Ale nesmíme zapomenout, co je 
hlavním tématem Vánoc. Je to narození Ježíše 
Krista, který přišel zachránit člověka od jeho 
hříchů. I v jeho době museli lidé přemýšlet 
a snažit se porozumět době, ve které žili. 
Ježíšovo narození bylo zcela nenápadné 
a bez velkolepých oslav. Kdo mohl vědět, že 
je to počátek nové éry a co to světu přinese? 
Z různých materiálů se však dozvídáme, že 
mnozí tušili, že se něco stane, že něco je ve 
vzduchu. Někteří přímo očekávali příchod 
Mesiáše. A dokonce víme, že kněží a učitelé 
Zákona byli schopní mudrcům, kteří se ptali 
na cestu, dát správnou odpověď: „Mesiáš se 
narodí v Betlémě.“ Jedna věc je vědět, co se 
kolem děje, ale druhá pak, co s tím máme 
udělat. Jak správně reagovat? Když se narodil 
Ježíš, někteří tuto zprávu přijali s nadšením 
a šli se mu poklonit. Jiní to vzali jen na vědomí 
a další byli naštvaní, protože nechtěli, aby se 
něco změnilo. Král Herodes a učitelé zákona 

neměli zájem, aby někdo přišel a měnil jejich 
zavedené pořádky. Spíše nepořádky. Pro ně 
byla tato informace nepříjemná. 

Dnešní společnost se musí vyrovnat 
s otázkami současnosti. Co s uprchlíky 
v Evropě? Je imigrace v Evropě dobrá nebo 
špatná? Jak se chránit před Islámem? Co 
přinese zvolení Trumpa prezidentem USA? 
Svět je globální, a tak každá z těch věcí se nás 
nějakým způsobem dotkne. Přitom je mnoho 
dalších událostí, které vstupují do našeho 
života a mají jen osobní význam a dotýkají se 
jen nás nebo našich nejbližších. Každý den se 
musíme rozhodovat, jak správně reagovat. 
Nemám jednoduchou universální odpověď, 
i když pro svůj život jsem už v mnohém 
odpověď našel. Důležité je, abychom si byli 
vědomi nutnosti volby a nepromeškali to, co 
je dobré a správné. Proto se modlím, aby nám 
Bůh dal porozumění dnešní doby a odvahu 
v tom jednat aktivně. Pokojné a požehnané 
Vánoce.                                                    Karel Fridrich

pastor sboru

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Zahrajeme si hru, co mají společného 
Moravská hvězda a Krabice od bot? Jsou to 
dva projekty z evangelické dílny, které svědčí 
o soudržnosti, solidaritě a pevnosti víry. Jsou 
to také dvě konkrétní hmatatelné věci, které 
jsou symbolem Vánoc. 

Moravská hvězda (také Ochranovská 
hvězda) byla původně papírová dekorace, 
která se coby praktický úkol z matematiky 
a geometrie poprvé objevila na evangelické 
škole Moravských bratří v Niesky. Kdo jsou to 
Moravští bratři? Jsou to evangelíci, kteří se po 
bitvě na Bílé hoře museli skrývat. Na severní 
Moravě v Suchdole nad Odrou se zformovala 
nová komunita, která se hlásila k Jednotě 
bratrské. Protože však v zemích Koruny 
české nemohli zůstat a byli pronásledováni, 
opustili své domovy a usadili se na území 
hraběte Zinzendorfa, necelých 20km od 
Šluknovského výběžku, kde si vybudovali 
roku 1722 vesničku Herrnhut (česky Ochranov  
=  místo, které střeží Bůh). Škola v Niesky je 
ještě více severně. Chlapci z internátní školy 
posílali své výrobky domů rodinám a není 
divu, že se rozsvěcely právě kolem Vánoc, kdy 
je soudržnost rodiny znát nejvíce. Stejně tak 
se hvězdy s jehlanovitými cípy rozesílaly po 
celém světě tam, kde Moravští bratři sloužili 

jako misionáři. Ochranovští je posílali svým 
příbuzným na misiích, a tak se ve vzdálených 
zemích vědělo, kdo je Moravan. Podle hvězdy 
v oknech nebo nad vchodem se poznali 
lidé stejné víry. Všichni, kdo věří, že je střeží 
tentýž Bůh, který poslal svého syna, aby se 

stal člověkem a nesl všechnu bolest i radost 
lidí, které tolik miluje. Moravská hvězda 
se v oknech a nad vchody domů a kostelů 
objevuje od roku 1891, vždy od první neděle 
adventní až do Tří králů. Je jako každá 
hvězda symbolem naděje na blížící se pomoc 
a změnu k lepšímu. 

No a ta Krabice od bot? To je projekt 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
který běží už pět let. Spočívá v tom, že do 

krabice od bot zabalíte dárky pro děti ze 
sociálně slabších rodin. Krabice je prostorná. 
Můžete tam dát hračky nové nebo ještě 
použitelné po vašich dětech, stejně tak tam 
mohou být trvanlivé bonbony, oblečení, 
čepice a šály. Neposílejte však nic, co byste 
sami nechtěli dostat. Krabice se zabalí do 
krásného vánočního balicího papíru a označí 
se pro jaký věk a pohlaví dítěte je určena. Na 
Moravě jsou dvě sběrná místa, nejbližší jsou 
Medlánky v Brně, odkud se krabice distribuují 
ke svým adresátům. Do určitého data je třeba 
na toto místo krabici dopravit a to je všechno. 
Radost je na světě.  

A co že mají ty dvě věci tedy společného? 
Jak už je výše psáno, soudržnost, solidaritu, 
vzájemnou podporu a víru. Neviditelný Bůh 
posílá své viditelné hmatatelné dary udělané 
lidskýma rukama lidem. Chce, aby věděli, že 
někomu nejsou lhostejní, že někomu na nich 
záleží.

Krásné vánoční svátky, blízkost Boží 
i lidskou, třeba i u nás v kostele 25. 12. 
v 10 hodin na Masarykově nám. 4., přejeme 
a těšíme se na viděnou.

Kateřina Rybáriková
kazatelka sboru

Moravská hvězda a krabice od bot 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Porozumění času
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Na sv. Martina ve 14 hodin proběhla členská 
schůze naší organizace. Měla doposud největší 
účast, zúčastnilo se jí 243 členů a šest hostů. 
Po zahájení a přivítání hostů, vystoupily děti 
z mateřské školy Pastelka s pásmem Vodníčci, 
myšky a zatančily mazurku. Bylo to velmi 
pěkné vystoupení, které do tváří našich členů 
přineslo úsměv a radost. Během zahájení se 
senátor Hajda rozhovořil o připravovaném 
vinařském zákoně. Následoval místostarosta 
Švásta, který pozdravil přítomné členy 
a pochválil činnost naší organizace. Vedoucí 
sociálního odboru Laz se rozhovořil o tématu 
Senior taxi a požádal přítomné o anonymní 
vyplnění krátkého dotazníku vztahujícího 
se k tomuto tématu. Za okresní výbor STP 
pozdravila přítomné místopředsedkyně 
Petrlová. Předsedkyně poděkovala za práci 
bývalým členkám výboru (Červeňanová ze 
Starovic, Novotná z Boleradic, Staňková 
ze Strachotína) a předala jim malý dárek. 
Předsedkyně shrnula činnost organizace 
od začátku roku. Následovala krátká výzva 
o bezpečnosti seniorů z úst policejní mluvčí 
Haraštové. Opětovně vyzývala k opatrnosti 
hlavně seniory, kteří jsou důvěřiví a často 
naletí podvodníkům, také uváděla konkrétní 
případy z našeho okresu. Současně rozdala 
všem přítomným malý dárek od Besipu - 
tašku s odrazovými prvky. Následovalo velmi 
očekávané "kolo štěstí".

Dne 15. 11. 2016 jsme absolvovali zájezd, 
tentokrát do Aqualandu Moravia Pasohlávky. 
Podařilo se nám vyjednat dobrou cenu 

za vstup a mohli jsme si užívat všech 
radovánek, které Aqualand nabízí. V bazénu 
bylo poměrně málo klientů, proto si mohli 
plavci krásně zaplavat i zacvičit. Škoda jen, 
že byla velká mlha a Pálava se nám v ní 
ukryla. V bazénech s teplými tryskami jsme si 
odpočinuli a nechybělo ani posezení u oběda, 
ať již z vlastních zásob nebo z bohaté nabídky 
restaurací. Čas nám zde rychle utíkal, byl to 
příjemně prožitý den.

Chtěla bych poděkovat všem členům 
výboru a důvěrníkům za jejich práci pro 
organizaci, kterou dělají ve svém volném 

čase a zadarmo. Také všem našim členům 
velké poděkování za jejich aktivní činnost, 
bez nich by nebylo možné mít tolik akcí. 
Poděkování též představitelům Města 
Hustopeče, všem starostkám a starostům 
z obcí, odkud jsou naši členové, za jejich 
pomoc, podporu. V neposlední řadě také 
poděkování Jihomoravskému kraji.

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, 
prožité v kruhu rodiny a přátel a v novém roce 
hlavně hodně zdraví, pohody, optimismu 
a elánu.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Největší účast na členské schůzi a zábava v Aqualandu 
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Pro náš jednodenní zájezd jsme si vybrali 

trasu střední Moravou záměrně, kvůli pestré 
paletě turistických nabídek. První zastavení 
bylo v Mohelnici. Dominantou města je 
kostel sv. Tomáše Becketa a Morový sloup 
z r. 1717. Starobylá Severní brána pochází 
z r. 1550 a sousedí s Pekařským domem. 
Nejvíc nás zaujalo Muzeum Mohelnicka 
a jeho bohaté sbírky a zdejší nové a vkusně 
upravené prostory nás doslova uchvátily. 
Kromě stálých expozic skrývaly výstavní 
prostory i věci neobvyklé, například 
fi alové svatební šaty nevěsty s vysokým 
čepcem. Je chvályhodné, že mohelnická 
občanka vzácný oděv po své prababičce 
věnovala muzeu. Muzeum města Mohelnice 
potvrdilo, že si obdržené vyznamenání 
od Ministerstva kultury zaslouží. Druhé 
zastavení bylo v Úsově, v jehož rozsáhlém 
zámku sídlí Lovecko – lesnické muzeum. 

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
 Zájezd střední Moravou (Mohelnice - Úsov – Uničov)
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Už podruhé jsme se sešli se členem 
našeho klubu Jaroslavem Cabalem kvůli 
pokračování  jeho vyprávění o Turecku. 
Ten, se svými přáteli Davidem a Jirkou, 
absolvoval v srpnu úctyhodných 1 400 
kilometrů polovinou Turecka a dlouhou 
trasou podél Černého moře. To vše na vlastní 
pěst mimo zázemí cestovní kanceláře. Cestu 
si naplánovali sami a kromě občasného 
cestování dopravními prostředky ji celou ušli 
pěšky s dvacetikilovými batohy na zádech. 
Navštívili bezpočet míst, městeček i měst 

a viděli starobylé památky, například 
chrámový komplex vybudovaný před staletími 
Řeckou pravoslavnou církví nebo nádherné 
mešity. Cestovatelé během cesty litovali, 
že kromě muslimských symbolů podléhají 
ostatní pamětihodnosti dynamické moderní 
výstavbě. Zlatým hřebem českomoravské 
trojice byl výstup na biblickou horu Ararat. 
Tyčí se do výše 5 160 metrů a se svou bílou 
ledovcovou čepicí tvoří výraznou dominantu. 
Když nám pan Jaroslav Cabal popisoval 
náročný výstup  ve velkém vedru a  jen s 

omezeným množstvím pitné vody, málokdo 
si přál být na jeho místě. Svědčí to o velmi 
dobré fyzičce účastníků výpravy, ostatně 
stovky barevných promítaných fotografi í jsou 
toho dokladem. V průběhu promítání fotek 
dotazy členů jen pršely a my jsme měli pocit, 
jako bychom v Turecku byli také. Beseda byla 
velmi pěkným zážitkem, děkujeme za něj 
panu Cabalovi a jeho souputníkům.

Za KHVH Iva Štěpánková
kronikářka

Druhá beseda o Turecku

JAK ŠVÉDOVÉ L.P.1645 BRNO MARNĚ 
DOBÝVALI aneb BYLO NEBYLO
Divadelní představení Ořechovského divadla
pátek 31. 3. 2017 v 19.30
Společenský dům Hustopeče
Vstupné:  120,- Kč
Děti studenti, důchodci 80,- Kč

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

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

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

Kupte vstupenky jako dárek

Nejen stěny vstupní haly byly zcela zaplněny 
loveckými  trofejemi vysoké zvěře, ale 
i trofejemi cizokrajných zvířat (lvi, tygři, 
zebry, preparované hlavy zubrů, bizonů, 
losů nebo lebka slona). Nejdelší zastávka 
nás čekala v Uničově. Osvědčená pěší 

turistická trasa nás zavedla k Medelské 
bráně, farnímu kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie a k Masarykovu náměstí s radnicí 
a Mariánským sloupem. V Příční ulici, kde 
bývalo Městské vězení neboli šatlava, je dnes 
Muzeum vězeňství. Z mnoha výstavných 

měšťanských domů je zřejmé, že královské 
město Uničov bývalo vždy významným 
a bohatým moravským městem a i dnes je to 
dynamicky se rozvíjející místo. Rozhodně zde 
není náš spolek naposledy.

Za KHVH Iva Štěpánková, kronikářka

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

• Menší Autoservis v Brně Králově Poli 
hledá automechanika s praxí. Nutností je 
zájem o práci, znalost práce s diagnostikou, 
manuální zručnost. Zajímavé platové 
podmínky. Tel.: 775 038 838.
Nástup od 1.1.2016.

INZERCE  OBČANSKÁ
• Levně prodám automatickou pračku 
Gorenie, málo používanou. Tel.: 723 262 270

• Prodám 4 ks poklic na kola auta R13. 
Cena 100,-kč./4 ks. Pro fotky nebo 
informace kontakt: 111.11@seznam.cz, tel.: 
777066804

• Prodám zimní gumy v perfektním stavu. 
Disky k tomu zdarma. Rok výroby 2007 - 
2010 a rozměry 165/70 R13 a 145/80 R13. 
Cena 100,-kč./ks. Pro fotky nebo informace 
kontakt: 111.11@seznam.cz, 
tel.: 777 066 804

• Prodám starší Toyotu Corollu s platnou 
STK, za 12.000,- Kč. Tel. 776 767 044
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SPORT
BADMINTON

Martina Ševčíková sbírá medaile doma i za hranicemi
Po třetím místě ve čtyřhře na turnaji 

v Novém Sadu v Srbsku a druhém místě 
ve smíšené čtyřhře v Záhřebu, si Martina 
Ševčíková užila triumf na turnaji Slovenia 

Youth International ve slovinské Mirně. 
V kategorii U13 společně s Lucií Metzovou 
z Klimkovic postoupily až do zápasů fi nálového 
dne, kde nejdříve vyřadily badmintonové 

párové jedničky ze Slovinska a následně ve 
fi nále porazily nejlepší slovenskou dvojici 
v kategorii U13 Telehaničovou a Šlosiarikovou.  

Po tomto turnaji se obě spoluhráčky již 
soustředily na společné tréninky a domácí 
turnaje, které pro ně vyvrcholí na konci 
listopadu účastí na MČR jednotlivců U13 
v Českém Krumlově.

Martina Ševčíková tuto sezónu hostuje 
v badmintonovém oddílu Fakulty sportovních 
studií Masarykovy univerzity v Brně. Společně 
s družstvem kategorie U15 zvítězili na Přeboru 
jižní Moravy a vybojovali si tak postup na 
Mistrovství České republiky družstev této 
kategorie. Tento turnaj se družstvu Fakulty 
povedl výtečně a v konkurenci nejlepších 
oddílů z celé republiky, po napínavých 
a vyrovnaných zápasech, obsadil konečné 
třetí místo. Zvítězilo družstvo Pardubic, druhé 
místo obsadili hráči Orlové. Pro Martinu je to 
tak první medaile z domácího mistrovského 
turnaje. 

Radek Ševčík
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V sobotu 15. října skončila Krumlovským 
během v Moravském Krumlově Zajícova 
liga - série pěti závodů pro mladší a starší 
atletickou přípravku a pro mladší a starší 
žactvo. Pravidelnými účastníky ligy jsou i děti 
z hustopečského atletického oddílu. 

„Hustopeče letos měly výborný rok. Z pěti 
závodů jsme jako družstvo čtyři vyhráli 
a v jednom jsme byli druzí. Celkově jsme tak 
získali první místo,“ uvedl trenér SK Atletika 
Hustopeče Zbyněk Háder. 

Hustopeče suverénně zvítězily s 24 body 
z 25 možných. Druhé byly Přísnotice, třetí 
Moravský Krumlov. „Letos jsme tuhle soutěž 
vyhráli potřetí, vloni jsme byli druzí, před 
tím dva roky jsme vyhrávali. Zkompletovali 
jsme si třetí zlatou medaili z této soutěže,“ 
pochvaloval si Háder. 

Zajícova liga se skládá ze dvou krosových 
závodů a tří závodů na dráze, kde jsou 
disciplíny jako krátký a dlouhý běh, hod a 
skok daleký. Primárně je Zajícova liga soutěží 
družstev, medaile však mohou za své výkony 
získat i jednotlivci.

„Zlatou ve své kategorii získali Vojta Homola 
a Vendula Zemčíková, stříbrnou medaili měla 
Kristina Špačková a bronz bral Víťa Krůza, 
Petr Kuchař, Ondřej List a Lea Zemčíková,“ 
vypočítal trenér. 

Zajícovy ligy se zúčastňují i ti nejmenší. 
„Děti se seznámí s atmosférou závodů, chtějí 
vyhrát, snaží se. V Zajícově lize jde o výkony 
a o umístění, ale taky sbíráme body už jen 
účastí,“ informovala trenérka nejmladší 
přípravky Radomila Křehulová. 

Úspěchy na nejrůznějších soutěžích se 
v nejmladší přípravce projevují i zvýšeným 

zájmem dětí o atletiku. Letos se do kategorie 
těch nejmenších zapsalo 38 dětí ve věku 
od pěti do 10 let. Celkový počet členů 
hustopečské atletiky se blíží ke stovce.

Nyní se mladí sportovci připravují na 
výškařské mítinky a závody v hale, které 
začnou v půlce prosince. 

-jal-

ATLETIKA
Hustopečští atleti vyhráli Zajícovu ligu. Už potřetí
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STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté Agrotecu bojují se střídavými výsledky

Další tři kola mistrovských soutěží mají 
odehrané stolní tenisté hustopečského 
Agrotecu ve svých soutěžích. A nutno říct, že 
si připsali jak vítězství, tak i porážky. 

„A“ družstvo ve druhé lize zvítězilo nejdříve v 
Moravském Krumlově 10:4. Utkání bylo lehčí, 
než jsme očekávali, domácí nekladli odpor,
a tak bylo vítězství přesvědčivé. Body 
Agrotecu zajistili Hoferik a Janoušek (3), 
Mesaroš (2), Hort (1) a jedna čtyřhra. 

Další dvě kola hráli hustopečští na domácích 
stolech a bohužel podlehli celku Kopřivnice 
8:10. Tato porážka byla velmi zbytečná, naši 
hráči svého soupeře podcenili a výsledkem 
je velmi nepříjemná prohra, která komplikuje 
boj o čelo tabulky. V celku Agrotecu zahrál 
svůj standart pouze Hoferik, který uhrál 
3 body, Mesaroš přidal 2, Hort 1 a Růžička 
vyšel naprázdno. 

V dalším utkání vyhrál Agrotec 10:8 nad 
celkem Frýdlantu. Body domácích uhráli 
Hoferik a Mesaroš (3), Růžička (2) a Hort (1). 

Před hustopečskými teď stojí těžký úkol, 
do konce poloviny zbývají čtyři kola a v nich 
je potřeba vše vyhrát. Zejména následující 
souboj v Havířově dá odpověď na otázku, zda 
bude šance na postup do play-off . Pojedeme 
k utkání v nejsilnější sestavě, musíme zde 
vyhrát. V současné tabulce je naše A družstvo 
na 4. místě.

„B“ družstvo v krajské soutěži prohrálo 

stejným poměrem 7:10 s celkem Slatina Brno 
a Hodonínem, naopak vybojovalo cennou 
remízu 9:9 s celkem Komořan. B družstvo je 
po sedmi kolech na 9. místě tabulky.

„C“ družstvo naopak bylo stoprocentní, 
když všechna tři utkání vyhrálo s Lednicí 11:7, 
s Troskotovicemi 12:6 a Vranovicemi 11:7. 
C družstvu patří prozatím 4. místo v tabulce.

Jan Matlach, předseda oddílu

2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 7 7 0 0 0 70:28 21
2. SKST Baník Havířov C 7 6 0 1 0 60:33 19
3. TT Moravský Krumlov 7 5 0 2 0 62:44 17
4. TJ Agrotec Hustopeče 7 4 1 2 0 61:45 16
5. TJ Ostrava KST C 7 4 0 3 0 58:45 15
6. EXITERIA KST Jeseník 7 3 1 3 0 50:56 14
7. TTC Moravská Slavia Brno B 7 3 0 4 0 48:54 13
8. ASK Tatra Kopřivnice 7 3 0 4 0 49:54 13
9. KST Blansko 7 2 0 5 0 44:61 11
10. TTC Frýdlant 7 2 0 5 0 46:59 11
11. KST Zlín 7 1 1 5 0 37:64 10
12. SK Přerov 7 0 1 6 0 27:69 8

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2016 byl 
oddíl stolního tenisu TJ Agrotec Hustopeče 
pořadatelem celostátního bodovacího 
turnaje v kategoriích dorostu a staršího 
žactva. 128 dorostenců, 56 dorostenek, 118 

starších žáků a 57 starších žákyň, celkem tedy 
359 hráčů a hráček dorazilo do Hustopečí, 
aby změřilo své síly v turnaji nejvyšší hodnoty 
kategorie A+. 

Jedná se o naprosto rekordní účast, která 

kdy do Hustopečí dorazila a účastníci přijeli 
ze všech koutů republiky od Aše až po 
Ostravu. Všichni si pochvalovali velmi dobré 
hrací podmínky v městské sportovní hale. 
Velkou zásluhu na hladkém průběhu turnaje 
mělo kvarteto rozhodčích ve složení Tomáš 
Malík, Klára Vaculovičová, Anna Halasová 
a Roman Klecker. Jim patří velké poděkování 
za naprosto bezproblémový chod turnaje.

Domácí oddíl byl zastoupen v kategorii 
dorostu Filipem Růžičkou, který se probojoval 
do závěrečných kol mezi nejlepších 16 hráčů, 
kde pak podlehl Koldasovi ze Zlína. Stejně tak 
se Filip Růžička se spoluhráčem Hromkem 
z Hodonína probojovali mezi 16 nejlepších 
i ve čtyřhře dorostenců. V kategorii dorostu 
zvítězil Valenta z Kladna, který ve fi nále 
porazil Černotu ze Sparty Praha. V kategorii 
dorostenek zvítězila Ilčíková z Hodonína, 
která ve fi nále porazila Štěpánovou z Havířova

 Starší žáky vyhrál Tomáš Martinko z Ostravy, 
který ve fi nále porazil Bělíka rovněž z Ostravy.

Starší žákyně vyhrála Linda Záděrová 
z MS Brno, která ve fi nále porazila Stránskou 
z Radimi.

 Jan Matlach, předseda oddílu

Turnaj mládeže se může chlubit rekordní účastí

Domácí Filip Růžička (stojící čelem) se probojoval mezi 16 nejlepších.
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SPORTOVEC ROKU MĚSTA HUSTOPEČE

Pravidelně vyhlašuje Sportovní komise 
anketu Sportovec roku města Hustopeče. Již 
podruhé se můžete do ankety zapojit i vy. Má 
některý sportovec a sportovní kolektiv vaše 
sympatie? Dejte jim svůj hlas a účastněte 
se tak losování o hodnotné ceny. Sportovec 
nebo kolektiv, který obdrží nejvíce hlasů, 

získá ocenění Cena veřejnosti v kategorii 
jednotlivec a sportovní kolektiv. Hlasování 
proběhne opět elektronicky přes internetové 
stránky. Přímý odkaz na hlasování, seznam 
nominovaných jednotlivců a sportovních 
kolektivů, podmínky hlasování budou včas 
zveřejněny v aktualitách na webu města 

Hustopeče. Hlasovat můžete od pondělí 
19. prosince 2016 – do pondělí 9. ledna 2017 
do 15.00 hodin.

Vyhlášení ankety se uskuteční v obřadní 
síni radnice ve středu 25. ledna 2016. 

Petr Fridrich, předseda Sportovní komise

Hlasujte v anketě Sportovec roku města Hustopeče 2016
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PLAVÁNÍ
Kvalifi kační závod pro zimní Mistrovství ČR v plavání máme za sebou

O víkendu 12. a 13. listopadu se sedm plavců 
hustopečské skupiny Fakultního klubu Brno 
účastnilo v Brně krajského přeboru.

Nejlépe si v Brně vedla opět Karolína Černá, 
která při osmi startech vybojovala čtyři zlaté, 
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, 
a to vše ve velmi hodnotných výkonech. Hned 
za ni se zařadila Lucie Varmužová rovněž se 
sedmi medailemi. Po dvou medailích si domů 
vezla Sabina Mazůrková a Štěpán Stukalov. 
Krásné osobní rekordy zaplaval Jakub Řezáč 
a i jeho čtvrtá a pátá místa byla úspěchem. 

I děvčata Anna Varmužová a Magda Hodovská 
si za svůj výkon zaslouží pochvalu. 

Budou dětem stačit jejich většinou osobní 
rekordy a celá řada medailových umístění 
k účasti na Mistrovství ČR? Pevně věříme, 
že budou, a starší žáci se tak dostanou 
mezi 24 a mladší mezi 30 nejlepších plavců 
z celé republiky a utkají se s nimi v Trutnově, 
Kopřivnici nebo Mladé Boleslavi. Všechny 
závod se uskuteční o víkendu 3. a 4. prosince 
2016. 

Vrchol zimní sezóny v podobě Mistrovství 

ČR čeká také na naše dorostence, pro které 
jsou kvalifi kací výkony zaplavané v podzimní 
části Poháru ČR. Sourozenci Radka a Michal 
Podešťovi a Nela Nociarová společně téměř 
každý víkend putují za závody po celé ČR, aby 
si zaplavali co nejlepší výkony a mohli se tak 
utkat s nejlepšími 16 ve svých kategoriích od 
15. do 18. prosince v Plzni.

Držme jim všem společně palce.
Renata Podešťová, Fakultní klub Brno, 

skupina Hustopeče

SVÁTEČNÍ PROVOZNÍ DOBA
KRYTÉHO BAZÉNU A POSILOVNY

20.12. Krytý bazén a posilovna otevřena   
             do 18.00, sauna - zavřeno
22.12, 23.12., 29.12 a 30.12.2016
Krytý bazén otevřen od 8.00
24. – 26. 12. 2016 ZAVŘENO
31. 12. 2016 – 1. 1. 2017 ZAVŘENO

TYP NA VÁNOČNÍ DÁREK
A MOŽNOST VÝHRY
Nabízíme možnost zakoupení 

vánočního dárkového poukazu pro 
vstupy do krytého bazénu, posilovny 
a sauny. Při zakoupení tohoto poukazu 
a vyplnění anketního lístku se můžete 

zúčastnit slosování o zajímavé ceny. Akce 
trvá do 11.12.2016. 

TURISTIKA
Divácké putování Maryša se vydařilo

Klub českých turistů Agrotec Hustopeče 
uspořádal v sobotu 15. října 2016 již čtyřicátý 
jubilejní ročník tradičního dálkového 
pochodu Divácké putování Maryša. Pochod 
se konal jako „Memoriál mistra turistiky 
Ladislava M. Hunkaře“, zakladatele tohoto 
pochodu, od jehož smrti uplynulo letos 
právě 10 let, a také na počest 90. výročí KČT 
Hustopeče u Brna.

Vzhledem k příznivému podzimnímu počasí 
se pochod vydařil k úplné spokojenosti 
všech 254 účastníků. Do cíle se vrátili všichni 
v dobré náladě a tam obdrželi kromě již 
tradičního chleba se sádlem a cibulí a našeho 
speciálního čaje i drobné suvenýry, oplatek a 
samozřejmě, jako každý rok, hezký diplom.

Nejstarším účastníkem pochodu byl 
dvaaosmdesátiletý pan Josef Vrzal z Bošovic, 
který absolvoval trasu 20 km, nejstarší 
pochodnicí pak paní Věnceslava Pelikánová 

z Rakovníka. Nejvzdálenějším účastníkem byl 
pan Fried Bauer z Německa, který se našeho 
pochodu zúčastnil již vícekrát a velice se 
mu náš pochod líbí. Těmto vyhodnoceným 
turistům předal předseda KČT  Agrotec 
Hustopeče Petr Ovísek jako upomínku 
hrnečky na kávu od Maryše s emblémem 
pochodu.

Velký dík patří organizátorům tohoto 
pochodu, kteří zajišťují veškeré náležitosti, 
potřebné pro hladký průběh akce a až na 
malé výjimky takřka ve stejném složení již 
celých 40 let.

Josef Odvářka, KČT Agrotec Hustopeče

Předseda klubu Hustopeče Petr Ovísek 
s nejvzdálenějším účastníkem Friedem 
Bauerem (zleva). →

FUTSAL
Hustopečský oddíl vychovává 25 malých futsalistů

Futsal je v Hustopečích oblíbený sport. 
Fungují tu dva mládežnické oddíly – mladší 
žáci a starší přípravka a dva dospělé týmy 
mužů A tým a B tým. 

Futsal je halový sport, který se často 
nesprávně přirovnává k malému fotbalu. 
Tyto sporty se liší mnoha rozdíly. Například 
se hraje s jiným typem míče, s jiným počtem 
hráčů, používá se jiný styl hry. „Futsal je 
v dnešní době brán jako velmi vhodný 
doplňkový sport k velkému fotbalu,“ dodal 
trenér mládežnického oddílu Michal Stehlík.  

Ve dvou hustopečských mládežnických 
oddílech je celkem 25 dětí. „Trénovat děti jsme 
začali někdy před šesti lety, kdy jsme svoje 
ratolesti přivedli k tomuto sportu a chtěli 
jsme jim k fotbalu nabídnout alternativu,“ 
uvedl Stehlík. Děti kolem osmého roku se 
mohou přihlásit od starší přípravky, ale účast 
není omezená věkem. 

Mladí futsalisté se vloni poprvé účastnili 
zimní halové ligy, ve které hrály týmy z celé 
jižní Moravy, a skončili na velice pěkném 
třetím místě. Naopak A tým sestoupil z divizní 

soutěže a má za cíl postoupit zpět. B tým 
hraje stabilně nižší brněnské soutěže. 

První víkend v lednu proběhne 
nejvýznamnější hustopečská futsalová 
akce. „Je to tradiční novoroční turnaj, který 
pořádáme už 15 let. V roce 2017 vstupuje 
hustopečský futsal do 20. roku svojí existence, 
takže bychom to chtěli spojit s většími 
akcemi sloužícími k propagaci futsalu na 
Hustopečsku,“ pozval Stehlík.  

-ves-

Sportovní zařízení města Hustopeče 
děkuje všem sportovním oddílům 
a návštěvníkům sportovních areálů za 
projevenou přízeň a přeje Vám krásné 
prožití svátků vánočních a úspěšný Nový 
rok 2017.

Aleš Proschek,
ředitel SPOZAM Hustopeče
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Nedílnou součástí efektivního investičního 
portfolia jsou nemovitosti - ať již pro pozdější 
prodej a realizaci nárůstu ceny, či k pronájmu 
a zajištění trvalého příjmu. Vhodný podíl 
nemovitostí v portfoliu současně vyvažuje 
méně stabilní výnosy z  majetku umístěného 
na kapitálových trzích (dluhopisy, akcie).

Nicméně i investice do nemovitostí s sebou 
nesou jistá úskalí, která ohrožují plánované 
zisky. Proto je vhodné dodržet některá 
pravidla při jejich nákupu a pronajímání. 
Investování do bytů určitě není návodem 
na rychlé zbohatnutí. Jde ale o osvědčený 
a bezpečný způsob, jak si postupně 
a s omezeným rizikem zajistit pasivní příjem 
- když víte, na co si dávat pozor.

Podívejme se nyní společně na některé 
aspekty tohoto způsobu investování:

Podobně jako u  kterékoli jiné investice, i zde 
je nutno nejdříve zvážit, s jakým očekávaným 
výnosem je možno kalkulovat. Jeho rozumná 
hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5% 
p.a. Do výpočtu vstupuje na straně příjmů 
nájemné - rozumné je pro jistotu počítat 
s obsazeností pouze deset či jedenáct 
měsíců v roce, je tedy dobré mít i rezervu. 
Na straně výdajů pak sečteme náklady na 
správu, údržbu, opravy a pojištění. Výsledek 
porovnáme s nabývací cenou, samozřejmě 
včetně souvisejících poplatků.

Výběr lokality zamýšlené investice
V menších městech jsou ceny bytů nižší, 

ale i nájemné se pohybuje na nižší úrovni. 
Rovněž možnosti pronájmu jsou v menších 
městech omezenější - v porovnání např. 
s univerzitními městy. Budete-li plánovat 
nákup více bytů, pak by bylo rozumné je mít 
blízko u sebe. 

Umístění nemovitosti je důležité i z jiného 
hlediska: její hodnota by mohla výrazně 
poklesnout, pokud pod okny po pár letech 
povede dálnice nebo by bylo okolí časem 

obohaceno vyhlídkou na supermarket či 
rozsáhlé parkoviště. Jestliže lze  zjistit, co se 
stane v blízkosti vaší investice v budoucnosti, 
nebude to rozhodně na škodu. 

Nákup nemovitosti
Už máme konkrétní nemovitost 

vytipovanou k nákupu - co teď? Nejdříve 
bedlivě prostudujeme výpis z katastru 
nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm 
nalezneme informace o vlastníkovi, případně 
vlastnících námi vybraného bytu či domu. 
Dále zde uvidíme případná omezení týkající 
se předmětu koupě - věcná břemena, zástavy 
ve prospěch třetích stran apod. Ideálně 
nic takového na LV neuvidíme. Pokud ano, 
pravděpodobně to nákup mírně zkomplikuje, 
až znemožní. Pochopitelně bedlivě 
prohlédneme i samotný předmět koupě -  
zda neskrývá závady, jež by mohly ovlivnit 
jeho užitnou hodnotu. Není od věci přizvat 
k prohlídce odborníka z oboru stavebnictví - 
náklad na jeho honorář se jistě vyplatí.

K sepsání kupní smlouvy doporučuji využít 
služeb odborníka zabývajícího se touto 
problematikou – advokátní nebo notářskou 
kancelář, která zajistí i převod peněz mezi 
kupujícím a prodávajícím. V ČR se hojně 
využívá k nákupu a prodeji nemovitosti 
služeb realitní kanceláře.

Jestliže i Vy chcete kupovat nemovitost 
přes realitní kancelář, pečlivě si ji předem 
vyberte a sepište si podmínky spolupráce. 
Je bohužel stále ještě poměrně běžné, že 
po zaplacení rezervační zálohy už realitního 
makléře nic nezajímá a kupující si musí 
vše zařizovat sami. A to i přesto, že provize 
realitní kanceláři by měla logicky zahrnovat 
veškeré služby makléře související s koupí 
nemovitosti = komunikaci mezi kupujícím 
a prodávajícím, tvorbu kupních smluv, 
dodání kompletních podkladů ze strany 
prodávajícího potřebných k vyřízení úvěru, 
vyjasnění postupů při předání nemovitosti, 
pomoc se změnou odběratele energií atd. 

Koupí to nekončí
Už před nákupem je třeba mít promyšleno, 

komu chceme naši nemovitost pronajímat 
a podle toho ji i vybírat. Chceme-li 
nemovitost maximálně vytěžit, půjde např. 
o studenty nebo zahraniční dělníky – ti 
často bydlí hromadně a my tak získáme 
poněkud zajímavější nájemné. Zároveň však 
musíme počítat s vyšší rezervou na opravy, 
neboť opotřebení tomu bude odpovídat. 
Nevýhodou bude pravděpodobně i vyšší 
fl uktuace a s tím související větší starosti. 
Mladá rodina naopak může být zajímavá 
z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího 
pronájmu. 

Sepsání nájemní smlouvy je opět rozumné 
svěřit příslušné advokátní kanceláři. 
Případné nedostatky v tomto dokumentu 
by nás mohly vyjít mnohem dráž, než činí 
odměna advokáta za příslušný úkon. 

Dobrá realitní kancelář Vám pomůže už 
s vhodným výběrem a následným pronájmem 
nemovitosti.

Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů 
či domů využijí investoři, kteří pro zajištění 
své fi nanční nezávislosti modelují vyvážené 
portfolio. 

Při nákupu nemovitosti za účelem zisku 
prostřednictvím nárůstu její hodnoty je třeba 
zvládnout mnohem rozsáhlejší problematiku 
a také podstoupit vyšší riziko.

Financování koupě nemovitosti je natolik 
obsáhlé téma, že je mu věnován samostatný 
článek, který najdete na webu v rubrice 
„Vyznejte se v úvěrech“.

Iva Hlavinková
hypoteční specialista

Další tipy a rady najdete na www.
ivahlavinkova.cz

Své dotazy z fi nanční oblasti můžete posílat 
na e-mail vesela@hustopece.cz, do předmětu 

zprávy napište Finanční poradna.

Vyznejte se ve vašich penězích, 9. díl: Investice do nemovitostí
FINANČNÍ PORADNA

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

p

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci říjnu 2016
02.10.1932  Jaroslav Charvát
05.10.1928  Zdenka Straková
05.10.1934  Eliška Ješinová
06.10.1935  Helena Mankovická
06.10.1935  Marie Šebestová

07.10.1933  Zuzana Knápková
07.10.1936  Bohumila Mikulicová
09.10.1932  Anna Štůlová
11.10.1936  Božena Novotná
16.10.1928  Danuše Homolová
17.10.1936  Anna Bagarová

21.10.1927  Cecilie Stehlíková
23.10.1934  Bohumil Mikulica
26.10.1935  Božena Šauerová
28.10.1932  Marie Samsonová
29.10.1936  Věra Charvátová
31.10.1933  Jan Svoboda

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 16. 11. 2016
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Vzpomínky

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

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

Dne 16. 11. by oslavila 60. let 
paní MARIE VOZDECKÁ z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná manžel a synové s rodinami.

25.11.2016  Josef Grün, Diváky
  Eva Hanáková, Diváky

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

Sňatky

Odešla jsi, jak si osud přál,
 v našich srdcích zůstáváš dál. 

Dne 9. 12. 2015 nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka, babička 
paní VLADIMÍRA HERZÁNOVÁ

Vzpomíná manžel a  syn Jaroslav s rodinou. 
Vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Dne 5. 1. 2017 vzpomeneme 39 let
 úmrtí mé maminky 

paní VILEMÍNY VRBATÉ

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou

Dne 24. 1. 2017 vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí mého manžela 

pana JAROSLAVA STŘÍBRNSKÉHO,
 který by v tomto roce 12. 11. 2017 oslavil 

70. narozeniny.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

8. 12. 2016 tomu byly čtyři smutné roky
co nás navždy opustila naše maminka

paní JANA SLANINOVÁ roz. Paschová.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají
syn Petr a dcera Martina s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 29. 12. 2016 uplyne deset let , 
co nás navždy opustil 

pan ROSTISLAV NÁLEZNÝ z Hustopečí

S láskou vzpomínají manželka, sestra,
 syn a dcera s rodinami. 

Blahopřání

Blahopřejeme naší mamince, babičce 
a prababičce ANNĚ KOSTRHUNOVÉ 

k významnému životnímu jubileu!
Přeje vnučka Alžběta s manželem Markem, 

pravnoučata Alžbětka a Matyášek a syn Luboš.

Osmdesát let se světem spolu
všechna čest a klobouk dolů.

Tak plná elánu a radosti z života,
z kačeny v neděli vznikne vždy dobrota.

Sám Kája Mařík Tě za ženu vzal 
a po tvém boku celý život stál.

Jsi jako pilná včelička, 
co u všeho chce být.

Na Tvé zdraví naše víno 
budeme dnes pít.

Nikdy již nezazní Tvůj hlas,
ruku Ti v tento den nepodáme, 

abychom Ti mohli popřát 
k Tvým narozeninám.

Život s Tebou, Lucinko, byl krásný 
a my Ti za něj děkujeme.

Dne 28. prosince by se dožila 31. let naše dcera
LUCIE VINTRLÍKOVÁ z Hustopečí

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiče 
a bratr Miloš s přítelkyní.

Odešel jsi, ale v mém srdci žiješ stále. 

22. 11. to bylo 30 let 
co odešel můj milovaný chlapeček 

JAREČEK KOUBEK

Stále vzpomíná maminka a sestra Pavla s rodinou. 
Synáčku můj, nikdy na tebe nezapomenu. 

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi!

Budeš nás provázet na cestě,
kterou teď půjdeme sami.

Dne 20.prosince uplyne 
první smutné výročí úmrtí 

paní ALOISIE HÁDEROVÉ z Hustopečí 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ji znali a měli 
rádi, děkuje syn Zbyněk a dcery Bronislava 

a Radomila s rodinami.
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