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Vážení spoluobčané,

skončil rok 2016, který byl tradičně bohatý na 

kulturní a sportovní akce. Návštěvností překvapily 

především jarní Slavnosti mandloní a vína, a 

největší návštěvnost v historii zaznamenaly také 

Burčákové slavnosti. Velmi slušnou návštěvnost 

a vysokou úroveň měly vinařské akce, počínaje 

přehlídkami vín ve sklepě ČZS, které patří k těm 

komornějším, až po velké výstavy, jako soutěžní 

přehlídku O Hustopečskou pečeť, Nominační 

výstavu nebo Světový duel vín. 

Ve sportu jsme mohli fandit házenkářům, 

stolním tenistům, mladým atletům, fotbalistům, 

badmintonistům, volejbalistům, tanečníkům a 

mažoretkám, karatistům, šachistům, rybářům, 

plavcům, fi tness sportovcům nebo žokejům. Snad jsem z těch důležitých, kteří soutěžili, 

nezapomněla na nikoho. V době, kdy vyjde toto číslo Hustopečských listů, budete mít stále ještě 

šanci hlasovat v anketě Sportovec roku 2016, kterou vyhlašuje Sportovní komise.

V roce 2017 nás čeká dokončení protipovodňových opatření, které vy, občané, zaznamenáte 

především instalací reproduktorů veřejného rozhlasu někdy v měsíci březnu. Budeme 

pokračovat v dláždění vstupu na hřbitov, kde nevzhlednou a zničenou přístupovou cestu nahradí 

žulová kostka. Pokud počasí dovolí, budou dále pokračovat práce na ulici Nerudova - chodníky, 

parkovací plochy a obrubníky. Hotovo by mělo být u židovského hřbitova. Přerušeny byly práce 

na budování spojky ulic Brněnská a Šafaříkova - máme hotový chodník, nainstalované sloupy 

veřejného osvětlení. Zdržela se dodávka světel, proto plánujeme provizorně instalaci několika 

světel, které si půjčíme. S napětím budeme očekávat, zda uspějeme s podanými žádostmi. O nich 

vás budeme postupně informovat.

Vážení přátelé,

žijeme v době, ve které mnozí upřednostňují svět věcí a blahobytu. Máme se nejlépe, jak se kdy 

v historii lidé měli a přesto se podle výzkumů spokojenost zhoršuje. Znamená to, že množství věcí 

nepřináší lidem větší pocit štěstí. Nejkrásnější na světě totiž nejsou věci a blahobyt, leč chvíle, 

okamžiky, drobné a nenápadné maličkosti, úsměvy dětí, láska k partnerovi, rodině, přátelé 

a kamarádi, naše záliby… Mnohé z toho si neuvědomujeme, ačkoli to každodenně 

zažíváme. Važme si těchto byť zdánlivých maličkostí, prožívejme drobné radosti.

S panem místostarostou vám přejeme v roce 2017 pevné zdraví, kupu lásky, v srdci naději 

a v duši klid.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

VINA SKÝ OBZOR – 
odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 

1907–2007: 100 let Vina ského obzoru.
Nabízíme: odborné vinařské články – aktuální zpravodajství a zajímavosti z vinařského 
světa – inzerci ve Vinařském obzoru – předplatné Vinařského obzoru (i na Slovensku) 
– kompletní ročníky Vinařského obzoru od r. 1999 (jednotlivě i v deskových vazbách) 
– zásilkový obchod vinařské literatury (aktuální nabídka je na www nebo ve Vinařském 
obzoru)

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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Radní se sešli na 54. schůzi v úterý 
13. prosince 2016. Zabývali se provozní 
dobou Motoparku na Křížovém vrchu, 
prodloužením termínu dokončení dvou 
staveb, interiérem Sýpky, koupí krojových 
součástí do městského muzea a galerie nebo 
vytvořením zatravněných zasakovacích pásů 
mezi Hustopečemi a Starovicemi. 

Vzniknou zatravněné pásy na odvod 
dešťové vody

Pozemky mezi Hustopečemi a Starovicemi 
procházejí dlouhodobou úpravou a řeší se 
problém s odvodem dešťové vody. Nyní 
vzniknou čtyři zatravněné zasakovací pásy, 
každý v šířce 19 metrů. Většina projektu bude 
zbudovaná v katastru obce Starovice a s prací 
se začne na jaře roku 2017.

Motopark na Křížovém vrchu bude mít 
provozní dobu

Radní reagovali na stížnosti obyvatel 
a uzavřeli smlouvu ustanovující 
provozní dobu tréninků v Motoparku na 
Křížovém vrchu. Lidé si stěžovali na hluk 
a neorganizované užívání Motoparku. Časový 
rozvrh byl ustanoven na pondělí, středu, 

pátek a sobotu vždy v rozmezí 14.00 – 19.00. 
Výjimky budou možné po domluvě.

Interiér Sýpky – bývalé střelnice 
Rada města vybrala nejvhodnější nabídku 

na zpracování interiéru Sýpky – bývalé 
střelnice. Hlavní náplní prostoru budou 
dvě expozice – Staré Hustopeče a Historie 
vinařství. Dále zde vznikne místo pro 
pořádání kulturních aktivit. Sýpka bude 

Z MĚSTA

Zastupitelé se sešli na svém XIX. zasedání 
ve čtvrtek 15. prosince 2016. Jednali 
o vzniku společné cyklostezky se Starovicemi, 
o koupi pozemku za Westfalií, o plánovaných 
žádostech o dotace nebo o rozpočtu na rok 
2017.

Schválení komunitního plánu 2017-2020
Všichni přítomní zastupitelé schválili 

Komunitní plán sociálních služeb. Komunitní 
plán se zabývá sociálními službami v regionu 
a zároveň určuje směr, kterým by se obce 
měly ubírat. Plán počítá do roku 2020 se 
vznikem tří nových služeb: domova pro 
seniory, sociálně aktivizační služby pro 
rodiče s dětmi a pečovatelské služby. Ta je 
totiž pouze v Hustopečích a v Kloboukách u 
Brna.

Město kupuje pozemek za Westfalií 
Město kupuje pozemek za Westfalií za 

cenu 11 milionů korun. Jedná se o největší 
plánovanou investici města v příštím roce. 
Pro bylo 11 zastupitelů, šest se zdrželo. 
Koupě pozemku mimo jiné umožní řešení 
dopravní situace ve městě. 

Vznikne cyklostezka mezi Hustopečemi 
a Starovicemi

Dvě sousedící obce se spojí cyklostezkou, 
která bude určená pro cyklisty i chodce. 
Na straně Starovic bude trasa delší, proto 
obec požádala Hustopeče o spoluúčast na 
neuznatelných nákladech do maximální 

částky 900 tisíc korun. „Uvažuje se o vzniku 
cyklostezek mezi dalšími obcemi, které by 
následně mohly vést až do Brna,“ uvedl 
zastupitel Petr Fridrich. O dotaci zažádají 
obě obce ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

Zastupitelé schválili podání žádosti u 
těchto projektů: 
• Dotace z MMR na mobiliář na Křížovém 

vrchu.
• Spolufi nancování žádosti o dotaci z MMR 

na akci Hustopeče – Křížový vrch – relaxační 
zóna.
• Dotace z MŠMT na Rekonstrukci krytého 

bazénu. Rekonstrukce by se měla týkat 
zázemí krytých bazénů, výměny osvětlení 
a technologického vybavení. Bazén by také 
měl být bezbariérový. Žádá se o fi nanční 
podporu až do výše 60 % uznatelných 
nákladů. Předpokládané náklady na 
rekonstrukci jsou vyčísleny na 12 milionů 
korun.
• Spolufi nancování žádosti o dotaci z MŠMT 

na Rekonstrukci stadionu, o kterou žádá 
TJ Agrotec Hustopeče. Jedná se o částku 
téměř 28 milionů korun, spoluúčast města 
by byla 7,5 milionu korun. „První podněty 
na rekonstrukci přišly už v roce 2011“, řekl 
zastupitel Zbyněk Háder. 
• Spolufi nancování z MŠMT na vybudování 

nových odborných učeben a bezbariérový 
přístup na ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. 
Jedná se o sumu 55 milionů korun, město 

Hustopeče se bude podílet desetiprocentní 
účastí.

Odměny pro neuvolněné členy 
zastupitelstva zůstávají ve stejné výši

Zastupitelé hlasovali proti zvýšení vlastních 
odměn. Částky tak zůstanou stejné jako 
v roce 2016. Pro zastupitele činí měsíční 
odměna 627,- Kč, pro člena rady města 
1815,- Kč a pro předsedu komise nebo výboru 
1482,- Kč. Odměny se nesčítají. Paušální 
částka pro refundování mzdy radních je 150,- 
Kč za hodinu.

Nové vyhlášky města stanovují obvody 
základních a mateřských škol

Vyhlášky č. 3/2016 a č.4/2016 určují obvody 
základních a mateřských škol zřízených 
městem Hustopeče. Školy i školky budou 
přednostně přijímat děti patřící do jejich 
obvodu. Mimo obvod lze přijmout dítě tehdy, 
když není naplněna kapacita. 

Rozpočet pro rok 2017 je schválen 
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2017 

defi citní rozpočet. Ten počítá s příjmy 
přes 148 milionů korun a výdaji kolem 152 
milionů korun. Defi cit bude kryt z přebytků 
z minulých let. V rámci rozpočtu byly 
schváleny investiční výdaje v celkové výši 
přes 29 milionů korun, jejichž součástí je 
i koupě pozemku za 11 milionů korun.

-ves- 

Zastupitelé jednali o vzniku nové cyklostezky

Radní řešili odvod dešťové vody mezi Hustopečemi a Starovicemi

Zatravněné zasakovací pásy.
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Nové webové stránky města Hustopeče 
budou spuštěny během prvního lednového 
týdne. Dostupné budou na adrese www.
hustopece.cz, původní stránky www.
hustopece-city.cz, stejně jako současný 
turistický web, budou návštěvníky na 
nové stránky automaticky přesměrovávat. 
Na jejich vytvoření pracoval tým v čele 
s radním Kamilem Konečným a tajemníkem 
úřadu Pavlem Michalicou více než rok. 
Hlavním přínosem je přehlednost, 
jednoduchost a přístupnost. Uživatelům 
poskytnou snadnější orientaci. Získají zde 
všechny informace o úřadu i o dění ve městě. 
Aby vyhledávání bylo přehledné, rozdělení 
dle typu uživatelů umožňuje hned první 
stránka, která je členěna do tří sekcí: Jsem 
občan, Život ve městě a Jsem turista. 
„Myslím si, že web je jasný, jednoduchý 
a srozumitelný. Na úvodní straně je možné 
se zorientovat a obvykle se dvěma prokliky 
dostat k požadované informaci,“ řekl 
Konečný. 

Web má responzivní design umožňující 
přizpůsobení a bezchybné zobrazování 
i na přenosných zařízeních, jakými jsou 
mobil či tablet. Na nových stránkách 
je nahráno více než 2,5 tisíce článků. 
„Pokud bude návštěvník potřebovat 
něco konkrétního, doporučuji použít 
tlačítko pro vyhledávání,“ uvedl Michalica.
Nově členěný a naplněný adresář také 
přispívá ke snadnější a rychlejší dostupnosti 
informací. Je rozdělený do několika 
sekcí, například samospráva, městský 
úřad, vzdělávání, nechybí ale ani fi rmy, 
zdravotnictví nebo spolky v Hustopečích. „Na 
základě analýzy se zjistilo, že nejvyužívanější 
funkcí webu je adresář, takže pokud občan 
hledá nějaké instituce ve městě, měl by je 
teď bez problémů najít,“ uvedl Konečný. 

Přidejte svou fi rmu, restauraci, vinařství 
nebo spolek

Do adresáře je možné přidat instituci 
pomocí formuláře Přidej vizitku. Po vyplnění 

důležitých informací, kterými jsou zejména 
název a adresa, kontakt na provozovatele, 
GPS souřadnice a stručný popis, se vizitka 
po schválení redaktorem objeví na webu. 
Zadavatel volí také oddělení, do kterého 
chce kontakt zařadit. V případě, že vyhovující 
jsou dvě a více sekcí, je nutné toto uvést do 
poznámky. „Důležitá je také odpovídající 
fotka. Je první, co uživatelé uvidí. Měla by 
zachytit exteriér nebo interiér provozovny, 
různé formy letáků a propagačních materiálů 
nejsou příliš vhodné“, uvedl Michalica.

Přidejte kulturní, společenskou nebo 
sportovní akci
Nový web obsahuje další důležité funkce. 
Například umožňuje organizacím a spolkům 
uveřejnit oznámení o konání kulturní, 
společenské, vzdělávací nebo sportovní akce. 
Pro získání bližších informací k akci je možné 
přesměrovat uživatele na vlastní stránky, 
důležitý je také kontakt na organizátory.

Odebírejte novinky e-mailem
Co nového se děje v našem městě nebo 

kam můžete vyrazit o víkendu? Při odebírání 
novinek e-mailem v členění Hustopečský 

magazín, kultura, sport, tipy na víkend, 
týdenní kalendář akcí, víno, vzdělávání 
a z města, nepromeškáte v Hustopečích nic 
důležitého.

Rozpočet, registr smluv nebo dotazy 
obyvatel 

Na stránkách je dále dostupný odkaz na 
rozpočet města Hustopeče a také registr 
smluv, kde jsou uveřejněny veškeré smlouvy 
nad 30 tisíc korun.

Pokud bude nějaký obyvatel chtít vznést 
dotaz na vedení města, může využít formulář. 
Dotaz bude po zodpovězení zveřejněn.

V novém také Hustopečský magazín
Se spuštěním nového webu dojde také 

k inovaci magazínu a práce s reportážemi. 
Hustopečský magazín má již nyní novou 
znělku a samostatný kanál na Youtube. 
Vybrané videoreportáže budou od prvního 
lednového týdne již součástí článků. Ti, 
které téma zajímá, nebudou muset čekat na 
pravidelnou týdenní aktualizaci.

-ves-, Jana Hrádková

Moderní internetové stránky. Takové budou mít od ledna Hustopeče

veřejně přístupná návštěvníkům, proto musí 
být interiér navržený tak, aby nedošlo k újmě 
na vybavení budovy. 

Posunutý termín dokončení: ulice 
Nerudova a propojení ulic Šafaříkovy a 
Brněnské 

Komunikace na ulici Nerudova bude 
dokončena na konci dubna 2017. Termín 
posunutí se prodloužil kvůli zpoždění 
s nabytím právní moci stavebního povolení. 
Komunikace mezi propojením ulic 
Šafaříkovou a Brněnskou bude dokončena 
na jaře 2017.

Městské muzeum a galerie rozšíří sbírku 
krojových součástí

Radní schválili odkoupení krojových 
součástí pro sbírkové účely Městského muzea 
a galerie Hustopeče za necelé čtyři tisíce 
korun. 

-ves-
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Projekty, další plány a vize. Přelom roku nabádá k bilancování
Stavební projekty - hotové nebo již fyzicky 
zahájené, fi nancované z rozpočtu roku 
2016
Popis   Náklady Dotace
  (mil. Kč) (mil. Kč)
ZŠ Nádražní – nová fasáda, vrata, okenní 
parapety  1,7 
Ulice Nádražní – chodníky, bezbariérová 
trasa   1,8   0,9
MŠ Pastelka – II. etapa rekonstrukce   
  3,9
(nové rozvody vody, elektřiny, podlahy) 
MŠ U Rybiček – rekonstrukce hospodářské 
budovy   1,7
Dukelské náměstí – posílení elektřiny  
  1,9
Sběrný dvůr – modernizace   
  4,2 3,5
Nafukovací hala na hřišti u ZŠ 
Komenského  3,0
Křížový vrch – nové posezení, informační 
tabule, gril  0,3 0,2
Workoutové hřiště před krytým bazénem  
  0,4   0,2
Městský hřbitov – dláždění chodníků, 
rozvody vody  0,6
Nerudova ulice – oprava vozovky, 
parkovací místa, nový chodník
  4,3
Propojka ulic Šafaříkova a Brněnská
  1,5
Chodník k židovskému hřbitovu
  0,1
Protipovodňová opatření města 
Hustopeče
  4,2  2,9
Tábory – oprava chodníku napříč parkem  
  0,2
Dům u Synků – expozice druhé světové 
války   0,3  0,05
Celkem   30,1  7,75

Čerpáno z rozpočtu pro rok 2016.

→

Nový rok je pro většinu lidí časem pro 
hodnocení a shrnutí toho minulého. Stejně 
tak je tomu u vedení města. „Naším hlavním 
cílem je, aby se lidem v Hustopečích dobře 
a pohodlně žilo. Aby děti měly moderní školy 
a školky, lidé nemuseli přeskakovat rozbité 
chodníky a měli si jít i kam odpočinout 
a zrelaxovat. Věřím, že k tomu přispělo i 
více než 30 milionů korun proinvestovaných 
v uplynulém roce při rekonstrukcích, 
opravách, stavebních úpravách či doplnění 
mobiliáře,“ uvedla starostka města Hana 
Potměšilová.

V roce 2016 se podařilo zrealizovat

• ZŠ Nádražní má novou fasádu
O prázdninách se změnila k nepoznání 

budova ZŠ Nádražní. Byla opravena fasáda, 
instalovány předokenní žaluzie, vyměněna 
vjezdová vrata, parapety i sklepní okna. Na 
školáky tak čekala v září zelená budova.
• Cesta bez překážek v ulici Nádražní

Zvýšení bezpečnosti chodců, usnadnění 
pohybu starším lidem, dětem, maminkám 
s kočárky nebo vozíčkářům, úprava 
parkovacích míst. To byly hlavní cíle 
rekonstrukce chodníku od ZŠ Nádražní 
směrem k fi nančnímu úřadu. Vyměněna 
byla dlažba, upraveny obrubníky, sníženy 
nájezdy či doplněny vodící linie. Navíc vznikl 
nový osvětlený přechod pro chodce. Projekt 
bezbariérové trasy za celkem 1,8 milionu Kč 
získal 85% podporu na uznatelné náklady ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury.
•Opravou prošla hospodářská budova MŠ 
U Rybiček

Budova školky stojí již déle než čtyřicet let 
a časté havarijní stavy nezbytně vyžadovaly 
nové podlahy i obklady, rekonstrukci 
elektroinstalací a topného systému.
•V MŠ Pastelka přibyla zelená a modrá třída

Druhé etapy rekonstrukce se dočkala MŠ 
Pastelka. Problémy s vlhkostí pomohly 
odstranit nové rozvody vody, řešila se také 
elektřina, odpady či podlahy. Zázemí našly 
děti během oprav v knihovně a na Pavučině. 
Odměnou byly předškolákům i malým 
modráskům zbrusu nové prostory, do kterých 
se po prázdninách přestěhovali.
• Posílení elektřiny na Dukelském náměstí
Čtyři nová nápojná místa přímo na náměstí 

vznikla s cílem posílení elektřiny. Ta byla 
nevyhovující zejména při velkých kulturních 
akcích typu Burčákové slavnosti. 
• Sběrný dvůr opět v novém

Modernizace sběrného dvora spočívala 
v rozšíření kapacity i funkční plochy, doplnění 
mobilní buňky pro zaměstnance včetně 
sociálního zázemí pro uživatele, pořízení 
nakladače i zastřešených velkoobjemových 
kontejnerů. 
•Nafukovací hala na hřišti ZŠ Komenského

Nové místo pro tělesnou výchovu žáků 
základní školy, sportovní kluby a veřejnost 
je na venkovním hřišti u ŽS Komenského. 
Nafukovací halou byl vyřešen převis poptávky 
nad nabídkou vnitřních sportovních prostor, 

kterých bylo zejména pro děti a mládež 
nedostatek.
• Křížový vrch má co nabídnout

Místa k relaxaci a odpočinku byla doplněna 
do lesoparku Křížový vrch. Lokalita byla 
obohacena o informační tabule, posezení, 
stojany na kola a gril. Finanční prostředky 
získané z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj částečně pokryly i odstranění 
nevyhovujících stavebních prvků (plechová 
bouda).
• Workoutové hřiště 

Workoutová sestava včetně lavice, šplhací 
tyče, žebřin nebo ručkovacího žebříku byla 
nainstalována před krytým bazénem. Plocha 
byla doplněna o pryžovou dlažbu a přibyly 
i tři nové prvky pro seniory. 
• Vydláždění chodníků a prodloužení 
vodovodu na městském hřbitově

Na hřbitově se pokračovalo v zadlážďování  
chodníků v obou předních částech 
a prodlužoval se vodovod. Nyní vede až 
na urnový háj. Tato změna ulehčila zvláště 
starším občanům, aby nemuseli nosit těžké 
konve s vodou přes celý hřbitov. 

Již zahájené projekty. Termín dokončení: 
první čtvrtletí roku 2017
Nerudova ulice

Oprava vozovky, nová parkovací podélná 
místa a na jedné straně ulice nový chodník.  
Rekonstrukce se dočkali obyvatelé 
a návštěvníci Nerudovy ulice. Hotovo bude 
na jaře.
• Propojka ulic Brněnská a Šafaříkova

Začátkem listopadu byly zahájeny práce na 
nové komunikaci, chodníku a osvětlení mezi 
ulicemi Brněnská a Šafaříkova.
• Chodník k židovskému hřbitovu

Téměř na sklonku roku nastoupili dělníci 
k výstavbě chodníku k židovskému hřbitovu 
a opravě chodníku napříč parkem v ulici 
Tábory.
• Protipovodňová opatření

Projekt je zaměřen na preventivní 
protipovodňová opatření spočívající 
v instalaci lokálního výstražného 
a varovného systému a následnou digitalizaci 
povodňových plánů. Součástí je instalace 
moderního obecního rozhlasu. Akci podpořil 
Operační program životní prostředí, 
dokončení se předpokládá v březnu 2017. 
• Expozice druhé světové války – dům 
U Synků

V renesančním domě U Synků vznikne 
v původně hospodářské budově expozice 
druhé světové války. Na vybudování fi nančně 
přispělo Ministerstvo kultury ČR.

Výhled na další období. 
Co přinese rok 2017?

„Celá řada akcí je projekčně zadaná 
a nachází se ve fázi přípravy. Ne všechny je 
možné fi nancovat celé z rozpočtu města. 
Důležité je, kterým dá vedení zelenou. Při 
rozhodování hraje roli také efektivní a účelné 

čerpání dotací,“ uvedl místostarosta města 
Bořivoj Švásta.

• Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření 
biocentra

Projekt zahrnující výsadbu zeleně 
a rozšíření parku na Křížovém vrchu v celkové 
výši cca 2 miliony korun byl podán v rámci 
32. výzvy OPŽP a bude provázán s žádostí 
o dotaci 390 tisíc korun v rámci Národního 
programu podpory CR v regionech (MMR).
• Přestupní terminál v Hustopečích

V případě přiznání dotace předpokládáme 
zahájení výstavby záchytných parkovišť 
v blízkosti nádraží – na ulici Nádražní 
a následně na ulici Bratislavská a Vinařská. 
Celý projekt dosahuje výše 18 milionů korun 
s předpokládanou dotací přes 15 milionů 
korun.
• Bezbariérová trasa chodníků od ulice 
Hybešova po ulici Sv. Čecha 

V termínu do 6. ledna 2017 bude podána 
žádost o dotaci ve výši 85 % na Státní 
fond dopravní infrastruktury na realizaci 
bezbariérových chodníků v této trase až 
ke sběrnému dvoru.
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V úterý 13. prosince proběhlo slavnostní 
otevření sběrného dvora za přítomnosti 
vedení města Hustopeče. Dvůr má za sebou 
druhou etapu rozšiřování, první etapa 
proběhla před dvěma lety. 

Sběrný dvůr byl rozšířen díky 
spolufi nancování Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Vybudovalo se zastřešené stání 
kontejnerů a pořídilo se technické vybavení 
– nakladač pro manipulaci s odpady, osm 
vysokoobjemových kontejnerů a buňka se 
sociálním zařízením pro obsluhu sběrného 
dvora a uživatele. „K rozšíření sběrného 
dvora jsme přistoupili z toho důvodu, že 
kapacita z první etapy byla již zcela využita. 
Potřebovali jsme zvětšit prostory a rozšíření 
nám přineslo navýšení kapacity asi o 400 tun 
sbíraných odpadů za rok,“ uvedl pracovník 
Odboru životního prostředí Ondřej Němeček.  

Kromě rozšíření sběrného dvora, se také 

zvýšil komfort uživatelů. Místo je větší 
a přehlednější, vybudovaná buňka má 
hygienické zázemí. Do budoucna se uvažuje 
o výměně povrchu. „Naše přání je zde udělat 
asfaltový povrch a posunout bránu, která 
vznikla během první etapy, aby byl prostor 
sběrného dvora oddělen od městských 
služeb,“ řekl vedoucí Městských služeb Ivan 
Chrastina. 

Provozní dobu sběrného dvora naleznete 
na webových stránkách města Hustopeče.

-ves-

• Rekonstrukce krytého bazénu
Předmětem akce je rekonstrukce 

a technické zhodnocení sportovní 
infrastruktury, bezbariérová úprava vstupu 
do budovy a  areálu, obnova a pořízení 
technologií a technického vybavení. 
• Rekonstrukce stadionu

TJ Agrotec Hustopeče podala v rámci 
programu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy žádost o dotaci ve výši 20 
milionů korun na rekonstrukci sportovních 
ploch na atletickém stadionu.
• Rekonstrukce kina

Přebudování kina na multifunkční kulturní 
centrum. To bylo zadání pro projektanty, 
kteří na dokumentaci již pracují. Jedná se 
o rekonstrukce kinosálu včetně digitalizace, 
úpravu přízemí – šatna, malá scéna, 

bar se zázemím nebo bezbariérovost 
budovy řešená výtahem. Vzhledem 
k výhodnému umístění kina téměř 
v centru města bylo rozhodnuto o využití 
i prvního nadzemního podlaží. Tam je 
plánováno komunitní centrum s možností 
setkávání obyvatel, pořádání workshopů, 
přednášek, umístění výtvarné dílny, prostor 
pro zájmové kroužky a další aktivity. 
Celkovou rekonstrukcí budovy dojde rovněž 
k výraznému snížení energetické náročnosti. 
Fyzicky závisí realizace projektu, vzhledem 
k odhadovaným nákladům přibližně 
30 milionů korun, na zdrojích fi nancování. 
Vhodná dotační příležitost na stavební úpravy 
se prozatím nenašla, peníze je možné získat z 
Fondu kinematografi e pouze na digitalizaci 
a vybavení kinosálu. Prověřovaná podpora 
z OPŽP na úspory energií byla vyhodnocena 
jako neefektivní. O možnosti hrazení projektu 
z vlastních zdrojů rozhodnou zastupitelé. 
• Nová budova Pavučiny

Integrovaný regionální operační program 
vyhlásil výzvu na infrastrukturu pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. Záměr 
rekonstrukce Pavučiny projektu typově 
odpovídá, a proto je připravována žádost 
o dotaci s cílem maximálního využití této 
příležitosti. Termín podání je duben 2017.
• Rekonstrukce objektu bývalé střelnice v 

ulici Na Hradbách
Stavba začne v případě získání dotace. 

Odpovídající dotační titul je avizován 
v průběhu dvou let.
• ZŠ Nádražní a ZŠ Komenského – rozšíření, 
zajištění bezbariérovosti

Vzhledem k inkluzi bude nutné řešit nové 
učebny a bezbariérové přístupy ve školách. 
V roce 2017 bude možné žádat o fi nanční 
podporu na tyto stavební úpravy, vedení 
obou škol dokumenty připravuje.

„Pro rok 2017 je připraveno k realizaci 
i poměrně hodně menších staveb. 
Dopracovávají se projektové dokumentace, 
žádá se o stavební povolení. Tyto akce 
budou fi nancovány převážně z rozpočtu 
města. Jedná se zejména o doplnění svítidel 
veřejného osvětlení mezi ulicí Javorová 
a Dlouhá, U Větrolamu a u židovského 
hřbitova, kolmá parkovací stání v ulici 
Vrchlického a na ulici Nádražní směrem 
k základní škole, podélná stání na Šafaříkové, 
Brněnské od semaforu k poště, vodovod 
v ulici Pitnerova, přechod a chodník od ulice 
Tyršova na ulici Šafaříkově ke speciální škole, 
parkoviště u hřbitova, rekonstrukce vody 
a úpravy ležaté kanalizace na hotelu 
Formanka nebo dokončení obnovy topení 
a vody v MŠ U Rybiček z důvodu hrozících 
poruch,“ uvedl Švásta.               Jana Hrádková

Rozšíření sběrného dvora je dokončeno
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Dokončený sběrný dvůr.

Grilování, posezení či procházky, to jsou 
činnosti, který Křížový vrch nabízí svým 
návštěvníkům. Tento jediný lesopark 

v Hustopečích a okolí se stal plnohodnotným 
příměstským parkem.  

Křížový vrch prošel velkou úpravou 
zeleně. Pro návštěvníky byla vytvořena 
místa k relaxaci a odpočinku, díky projektu 
Křížový vrch má co nabídnout a dotaci 
získané od Ministerstva pro místní rozvoj. 
„V rámci projektu byly pořízeny tři informační 
tabule. Dále byla lokalita obohacena o dvě 
odpočívadla, stojany na cyklistická kola, 
odpadkové koše a gril, který je v poslední 
době moderním trendem,“ uvedla referentka 
majetkové správy Pavla Novotná. Dotace 
částečně pokryla i odstranění původních 
stavebních prvků, které byly ve velmi 

špatném stavu. Na místě zůstalo pódium, 
budova veřejných záchodů a jedna plechová 
bouda.

Na Křížovém vrchu jsou v plánu další změny 
a investice. Kromě již vyprojektovaného 
rozšíření lesoparku o 2,5 hektaru, jsou 
v jednání i nové prvky. Zatím je vše ve stádiu 
podání žádosti o dotace. „Do budoucna 
chceme udělat běžecké tratě, aby mohli 
Křížový vrch využívat aktivní sportovci. 
V plánu jsou i nové pěšiny, pocitové cesty pro 
děti a dětské hřiště,“ uzavřel místostarosta 
Bořivoj Švásta.

-ves-

Relaxace na Křížovém vrchu
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Posezení s grilem.

Vizualizace budovy kina
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O rekonstrukci Centra volného času 
Pavučina se uvažuje již velmi dlouho. 
Původní budova je nevyhovující a ideálně 
by ji měla nahradit budova nová. Centrum 
navštěvuje v tomto roce přes 260 dětí týdně 
a nabízí přibližně 40 kroužků. Budova 
Pavučiny byla postavena v osmdesátých 
letech minulého století a sloužila primárně 

pro dočasné ubytování dělníků. Během let 
v ní proběhly dílčí rekonstrukce, proto je pro 
návštěvníky stále příjemná, ale je nesmírně 
energeticky náročná a má malé ubytovací 
prostory. „Hlavním důvodem rekonstrukce je 
nevyhovující technický stav budovy, je tady 
použita spousta dřevotřískového materiálu 
a máme velké úniky tepla,“ řekl ředitel CVČ 

Pavučina Petr Fridrich.Nová budova by měla 
mít dvě patra. Centrum volného času tím 
získá větší kapacitu pro výukové programy, 
zájmové činnosti a hlavně letní tábory. Také 
by se rozšířilo materiální zázemí a prostory 
pro chovatele. „V rámci nové budovy, bychom 
rádi vybudovali polytechnickou dílnu, kdy by 
mohli účastníci pracovat se dřevem, kovem 
a přírodními materiály. Rozšířili bychom 
keramiku a výtvarné dílny. Máme také v plánu 
poskytovat zájmové vzdělávání v oblasti 
multimediální výchovy, jako je práce s tablety, 
fotoaparáty a zpracování videa. Samozřejmě 
budeme pokračovat v environmentální 
výchově,“ dodal Fridrich. Žádost o dotaci 
z IROP na zvyšování infrastruktury 
neformálního a zájmového vzdělávání 
musí být podaná do 14. dubna. Částka na 
zbudování nové budovy je vyčíslena na 25 
milionů korun. Žadatelem o dotaci je město 
Hustopeče. Případná výstavba nového centra 
by neohrozila nabízené služby. Část kroužků 
by se mohla přesunout do M-klubu nebo do 
městské knihovny. Uvažuje se i o navázání 
bližší spolupráce se základními školami.

-ves-  

Město Hustopeče podává žádost o dotaci 
na rekonstrukci krytého bazénu. Ten je 
v provozu již 26 let. Rekonstrukce by se 
měla týkat zázemí krytých bazénů, výměny 
osvětlení a technologického vybavení. Bazén 
by také měl být bezbariérový. „Rekonstrukce 
by měla obnášet kompletní opravu 
vestibulu, veškerých toalet, převlékáren, 
šaten, až po vstup do krytého bazénu,“ 
uvedl ředitel Sportovního zařízení města 
Hustopeče Aleš Proschek. V případě přidělení 
dotace je možné získat od poskytovatele, 
kterým je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, fi nanční podporu až do výše 
60 % uznatelných nákladů. Předpokládané 
náklady na rekonstrukci jsou 11 milionů 

korun. „Výsledky žádosti by měly být známé 
do konce února a všechny opravné práce by 
měly být provedeny do konce března roku 
2018,“ vyjádřila se referentka majetkové 
správy Pavla Novotná.

Letní koupaliště potřebuje také obnovu
Rekonstrukci by potřebovalo i letní 

koupaliště, které funguje 20 let. Je nutná 
rekonstrukce povrchů, ochozů a žlabů. Do 
správy města spadají i další sportoviště 
v Hustopečích. Ta pomáhají udržovat 
v dobrém stavu příspěvky od sportovních 
oddílů. „Je to díky tomu, že oddíly čerpají 
fi nance z vlastních aktivit, od mateřských 
oddílů nebo od svých svazů, kde dostávají 

dotace na rekonstrukce sportovišť, na které 
mají nájemní smlouvy. Tím nám velmi 
pomáhají,“ doplnil Proschek. 

Minimální omezení provozu
Rekonstrukce by měla omezit běžný provoz 

minimálně a měla by být provedena v letních 
měsících, kdy provoz krytého bazénu 
nahrazuje letní koupaliště. Návštěvnost 
bazénu je kolem 60 tisíc plavců ročně. 
Poslední velké stavební úpravy bazénu 
byly uskutečněny v roce 2012, mířily na 
úsporu energií zateplením, výměnou oken, 
rekuperací či solárními panely.

-ves-

Krytý bazén se snad dočká oprav
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← Současný vzhled CVČ Pavučina.

Obě dvě hustopečské základní školy se 
rozhodly získat dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj, žadatelem bude město 
Hustopeče. Žáků základních škol stále 
přibývá a školy hledají možnosti, jak 
rozšířit kapacitu a zefektivnit výuku. Vznik 
odborných tříd zároveň přináší problém, 
kam umístit klasické kmenové třídy. Školy 
by také rády byly bezbariérové, protože 
v Hustopečích nemají základní školy možnost 
přijmout vozíčkáře. 

Základní škola Komenského 
ZŠ Komenského má nyní 620 žáků, žádá 

o částku kolem 44 milionů korun. Stavební 
úpravy by měly být rozsáhlé. Škola se 
rozhodla jít do tří fází: první fáze je nadstavba 

nad školními dílnami, kde by měly vzniknout 
tři odborné učebny, druhá fáze se týká 
vzniku učeben postavených nad spojovacím 
krčkem mezi přístavbou a hlavní budovou 
a třetí fáze je vybudování dvou výtahů. „Na 
zbudování výtahů se nám již podařilo získat 
400 tisíc korun, díky iniciativě vyhlášené 
společností ČEZ. Peníze nám získali naši žáci, 
tím, že reprezentovali školu ve sportovních 
soutěžích a získávali pro nás body,“ uvedl 
ředitel Miroslav Patloka. 

Základní škola Nádražní
ZŠ Nádražní navštěvuje 312 žáků a škola 

žádá o částku kolem 12 milionů korun. „Chtěli 
bychom zmodernizovat učebny pro přírodní 
vědy a dvě nové odborné učebny získat 

přestavbou části střechy,“ řekla ředitelka 
Iva Matějíčková. Rekonstrukce s sebou nese 
zvednutí střechy, zlepšení přístupu na půdu 
a vybudování výtahu. Výtahem získaná 
bezbariérovost přináší další nutné úpravy, 
například zřízení bezbariérových toalet 
v každém patře školy.  

Na obou školách proběhly v minulých letech 
opravy. ZŠ Komenského prošla zateplením 
celého areálů, což, kromě zlepšení vzhledu 
budov, vedlo i k velké úspoře nákladů. ZŠ 
Nádražní má v téměř celé budově novou 
elektroinstalaci a opravenou fasádu. Žádost 
u Ministerstva pro místní rozvoj musí být 
podaná do 14. února 2017 a obě školy 
připravují projektovou dokumentaci.

-ves-

Hustopečské základní školy chtějí nové učebny a bezbariérovost

Centrum volného času usiluje o novou budovu
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Realizace projektu zaměřeného na 
strategii rozvoje úřadu, informační strategii 
a především na řízení rozvoje lidských 
zdrojů a posílení profesní úrovně pracovníků 
začne od ledna 2017. Rozpočet činí více než 
3 miliony korun a aktivity potrvají po dobu 
dvou let. 

Výzva je určena na vzdělávání úředníků 
i pracovníků z řad samosprávy. Snahou 
poskytovatele dotace je zkvalitnit personální 
i projektové řízení, zlepšit komunikační 
dovednosti nebo například podpořit 
informovanost o veřejných zakázkách. 

Jednou z oblastí školení je i bezpečné 
používání výpočetní techniky. „Tato výzva 
slouží zejména na zvyšování kvalifi kace 
pracovníků a zlepšování jejich pozice na trhu 
práce,“ uvedl tajemník Pavel Michalica. „Je 
pro nás důležité, aby rostla profesní kvalita 
našich zaměstnanců a aby cítili podporu 
ze strany vedení a náš zájem na zvyšování 
úrovně jejich práce,“ dodal Michalica. 

Finanční spoluúčast města činí 5%, což je 
necelých 170 tisíc korun. Vzdělávání bude 
probíhat převážně na městském úřadu 
v Hustopečích, součástí jsou však i dvě 

soustředění mimo město. „Je to projekt, 
který má pozitivní dopad na rozpočet 
města. Veřejnost by měla poznat výstupy ve 
zkvalitnění práce,“ uzavřel Michalica.  

-ves-, Jana Hrádková

Získali jsme dotaci na posílení strategického řízení úřadu

Dar vánočního smrku 
Město Hustopeče vyhovělo žádosti obyvatel 

o pokácení smrku na ulici Údolní, který 
narušoval základy domu a kanalizační šachtu. 
Velmi pěkný tvar stromu vedl k nápadu, 
který město zveřejnilo, že by strom mohl 
být darován za odvoz do okolních obcí nebo 
farností a použit jako vánoční strom. Na tuto 
výzvu zareagovala obec Horní Bojanovice, 
strom na svoje náklady pokácela a převezla. 
Smrk byl po dobu vánočních svátků umístěn 
na náměstí v obci a pomáhal dokreslovat 
vánoční atmosféru.                                             -ves- 
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Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0
002850 Název projektu: Strategické řízení MěÚ 
Hustopeče

Nafukovací hala je v plném provozu
Nově postavená nafukovací hala na 

venkovním hřišti Základní školy Hustopeče, 
Komenského 2, se konečně dočkala plného 
provozu. Největším problémem se ukázala 
výměna stávajícího plynoměru, který měl 
malou kapacitu. Od středy 16. listopadu je 
již hala vytápěna a tak ji lze využívat k plné 
spokojenosti školy a nájemců ve volných 

hodinách. 
V případě zájmu o pronájem (350,- 

korun/ hodina včetně DPH) je možné se 
obrátit na ředitele školy Miroslava Patloku, 
tel.: 606 477 857, mail: skola@zshuskom.cz.

Přehled obsazenosti je uveden na webových 
stránkách ZŠ Komenského.

Miroslav Patloka
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Hala je v plném provozu.

Vyzvedněte si oranžové pytle zdarma
V třídění patří oranžová barva nápojovým 

kartonům. Tetrapak, obecně nápojové 
kartony, jsou dnes již běžné obalové 
materiály, ve kterých nakoupíte nejčastěji 
nápoje: mléko, džus, víno apod. Rozsah jejich 
použití se stále rozšiřuje. Nakonec se z nich 
ale stávají odpady, kterých přibývá. „Proto 
je velmi důležité tyto nápojové obaly dobře 
vytřídit, aby neskončily na skládce, kde za 
ně musíme platit a defi nitivně se zbavíme 
cenné suroviny. Nápojové kartony se totiž 
dají recyklovat, nejčastěji skončí v papírnách, 
kde z nich lze po úpravě získat velmi kvalitní 
papír,“ připomněl pracovník odboru životního 
prostředí Ondřej Němeček. „V Hustopečích 

je sbíráme s plastem do kontejnerů nebo 
s plastem do pytlů, někdo je stále sbírá do 
samostatného pytle. Samostatný sběr je 
příznivější pro další zpracování,“ konstatoval 
Němeček. 

Z tohoto důvodu dostanete v průběhu 
roku 2017 k transparentním pytlům na 
podatelně MěÚ Hustopeče (stará pošta) 
také oranžový pytel určený na samostatný 
sběr nápojových kartonů. „Doporučujeme 
prázdný obal vypláchnout malým množstvím 
vody kvůli eliminaci zápachu a rozhodně 
nápojový karton sešlápnout. Ušetříte místo 
a my nebudeme převážet vzduch“ dodal 
vedoucí městských služeb Ivan Chrastina, 

který má svoz pytlů s odpady v Hustopečích 
na starosti. Pytel je částečně průsvitný, takže 
se dá kontrolovat obsah a můžete k tetrapaku 
přidávat plast, pokud nápojové kartony 
nemůžete nebo nechcete sbírat odděleně. 

Oranžové pytle městu zdarma dodala 
společnost Ekokom která podporuje sběr 
použitých obalových materiálů a odpadů. 
Také na příkladu nápojových kartonů je 
vidět, že třídění má smysl. Děkujeme Vám, že 
třídíte odpad.

Ondřej Němeček, 
pracovník Odboru životního prostředí

Ivan Chrastina, 
vedoucí Městských služeb Hustopeče
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 52. schůze Rady města Hustopeče konané

dne 22. 11. 2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče
Usnesení RM č. 1/52/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM č. 2/52/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

souhlasu se stavbou na pozemku města se spol. Quatro 

development, s.r.o., IČ 29356598, se sídlem Na Hradbách 

424/3, 693 01 Hustopeče. Před podpisem smlouvy bude 

složena na depozitní účet města Hustopeče kauce ve výši 

50.000 Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 3/52/16: RM schválila smlouvu o smlouvě bu-

doucí nájemní 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, po-

zemku 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 801,- Kč/m2 vychá-

zející ze znaleckého posudku z již uhrazených cen s tím že 

budoucí kupující uhradil vyhotovení znaleckého posudku. 

Usnesení RM č. 4/52/16: RM schválila uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí nájemní 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 o výměře 125 

m2, p.č.4669 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 pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 5/52/16: RM schválila Vyhlášení záměru uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcela číslo 

1255/1 o výměře cca 363 m2 za účelem umožnění nakládky 

kovového odpadu do železničního vagónu a to do doby rea-

lizace parkoviště na ul. Bratislavská. 

Usnesení RM č. 6/52/16: RM schválila dodatek č.1 k nájem-

ní smlouvě s Mgr. Janem Dufkem, Na Výsluní 1291/15, 

Hustopeče IČ: 68106122 na nebytové prostory v objektu 

Dvořákova 472/1, kterým se upravuje úhrada záloh za 

energie. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní 

smlouvu s výhradou vlastnického práva s …, nar…., 

Riegrova …, Brno 612 00 na odkoupení pozemku 

p.č.982/17 vedeného jako orná půda na LV č. 1441 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, vedeného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

kupní cenu 11.018.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/52/16: RM schválila smlouvu o úschově fi nanč-

ních prostředků s …, nar. …, Riegrova …, 612 00 Brno 

a s Dr. Lubomírem Čermákem, Kabátníkova 105/2, 602 00 

Brno, IČ: 66225531 v souvislosti s kupní smlouvou s výhra-

dou vlastnického práva k pozemku p.č.982/17. Smlouva 

bude podepsána při podpisu kupní smlouvy s výhradou 

vlastnického práva k pozemku p.č.982/17. Text smlouvy o 

úschově je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/52/16: RM schválila dodatek č.2 k dohodě 

s RUSTIKAL, s.r.o., Na Hradbách 5, Hustopeče 693 01, 

IČ:26291495 a M.S.QUATRO, s.r.o., Na Hradbách 424/3, 

Hustopeče 693 01, IČ: 26219182 o poskytnutí podpory 

pro konání akce Hustopečský masopust. Text dodatku je 

přílohou zápisu. S  podmínkou umístění baneru „Akce je 

pořádána s podporou města Hustopeče

Usnesení RM č. 10/52/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení 

Vyhlášení záměru prodeje pozemků parcela číslo KN 321/5, 

376/18, 376/22 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 11/52/16: RM navrhuje jednání s investorem akce 

"dopravní a tech. infrastruktura Hustopeče-výstavba RD lo-

kalita Za Pionýrskou" vypracované spol. AgriKomp Bohemia 

s.r.o., o sítích a komunikacích jejich fi nancování a rozsahu. 

Vše až po vyjádření stavebního úřadu k žádosti investora. 

Usnesení RM č. 12/52/16: RM navrhuje jednání s investorem akce 

"dopravní a tech. infrastruktura Hustopeče-výstavba RD 

lokalita Za Pionýrskou" vypracované spol. Architektonická 

a stavební kancelář, Čejkovická 11, Brno o sítích a komu-

nikacích jejich fi nancování a rozsahu. Vše až po vyjádření 

stavebního úřadu k žádosti investora. 

Usnesení RM č. 13/52/16: RM neschválila souhlas s PD č. ZI6006 

autorizovanému projektantovi …, Lázeňská …, Valtice, 

PSČ 691 42, na stavbu „Hustopeče, VN, TS BORS“ pro inves-

tora BORS, a. s., Bratislavská 2284/26, Břeclav, PSČ 690 62, 

jako vlastník pozemku 8295 v  k.ú. Hustopeče u Brna pro 

účely vydání územního souhlasu. Požadujeme provedení 

odbočky plánované přípojky na pozemku města k plánova-

né stožárové trafostanici a to max. do 2 m od nápojného 

místa na stožáru VN a to tak aby byl zábor na pozemku měs-

ta Hustopeče minimalizován na nezbytně nutnou míru a to 

včetně případných ochranných pásem přípojky.

Usnesení RM č. 14/52/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene se společností itself s. r.o., 

IČ: 18826016, se sídlem v Brně, Pálavské náměstí 4343/11, 

PSČ 628 00, na stavbu pod názvem „Televizní kabelový roz-

vod itself Hustopeče – výměna vedení na ul. Družstevní“ 

na pozemcích parcela číslo KN 2006/17 a 4542/2 v katast-

rálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle uvedeném v 

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

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/52/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení vy-

hlášení záměru prodeje části pozemku p.č.60/1 vedeného 

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

na ul. Dobrovského za účelem zřízení soukromého parko-

vacího místa. 

Usnesení RM č. 16/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 

5593/246 vedeného jako zahrada na LV č. 10001 v katast-

rálním území Hustopeče u Brna v lokalitě Horní vrch. 

Usnesení RM č. 17/52/16: RM schválila souhlas města s PD na 

stavbu "Vodovodní přípojka pro objekt prodejních a skla-

dových prostor Hustopečské mandlárny" parc. č. 117 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, pro investora Hustopečská mandlárna s. 

r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče,.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Hustopeče mají nejlepší knihovnu v Jihomoravském kraji
Městská knihovna Hustopeče obdržela 

minulý týden na Slavnostním setkání 
profesionálních knihoven Jihomoravského 
kraje dvě ocenění za svoji činnost. První 
ocenění získala knihovna za okres Břeclav, 
za práci knihovnic Jitky Horákové a Jany 
Unverdorbenové a za pestrou paletu služeb, 
které knihovna nabízí. „Doufám, že jsme 
zapůsobily tím, co děláme – přístupem ke 

čtenáři a pořádáním pravidelných akcí,“ 
okomentovala ocenění knihovnice Jitka 
Horáková.  

Druhým oceněním je získání titulu 
Knihovna Jihomoravského kraje. Za ziskem 
tohoto ocenění jistě stojí záběr aktivit 
hustopečské knihovny. Ten je opravdu velký.  
Kromě půjčování knih a poskytování služeb 
čtenářům bývá každý měsíc ve vestibulu 
knihovny nainstalovaná nová výstava, buď 
amatérského umělce, nebo výstava putovní. 
Jednou za dva měsíce pořádají knihovnice 
literární kavárnu, kam zvou zajímavé 
hosty, a každý měsíc se koná přednáška 
na určité téma. Také je to jediné veřejné 
místo v Hustopečích, kde se dají kopírovat 
dokumenty.

Knihovna se intenzivně věnuje seniorům 
a dětem. Na jaře začíná už čtvrtý semestr 
virtuální univerzity třetího věku. Pro děti běží 
již třetím rokem celoroční soutěž Lovci perel 

„Snažíme se dětské čtenáře motivovat ke 
čtení knih,“ řekla Horáková. Navíc v knihovně 
funguje i mateřské centrum Cipísek, kam 
chodí maminky s malými dětmi do herny 
nebo na pravidelné cvičení a tvoření.

Oběma knihovnicím k ocenění 
blahopřejeme!                                                         

-ves-
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Slavnostní předávání ocenění.
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Usnesení RM č. 18/52/16: RM schválila souhlas města s PD č. 

1607 projektanta Ing. …, Smetanova …, Strážnice, PSČ 

696 62, na stavbu „Hustopeče, obnova TS Žižkova“ pro in-

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

Budějovice, PSČ 370 49. 

Usnesení RM č. 19/52/16: RM schválila souhlas se stavbou pod 

názvem „SV Hustopeče“ dle PD č. 1425415-11 spol. AQUA 

PROCON, s. r. o., Palackého tř. 12, Brno, PSČ 612 00, pro 

investora VaK Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 

690 11 na pozemku města Hustopeče parcela číslo KN 

4544/94 v k.ú. Hustopeče u Brna. Město Hustopeče požadu-

je ke stavebnímu řízení vyřešení kolize trasy u objektu "SO 

06.1 HUSTOPEČE - STAROVICE" a to uvedením do souladu s 

rozvojovými plochami města dle platných územě plánova-

cích podkladů. 

Usnesení RM č. 20/52/16: RM schválila souhlas s PD č. 136-2016 

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

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

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

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

vydání územního souhlasu. Město požaduje uložení nového 

kabelového vedení do chráničky v celé délce trasy. 

Usnesení RM č. 21/52/16: RM schválila Smlouvu č. 

1040010834/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu č. 1040010834 „Hustopeče, Na Úvoze, 

k.NN“ dle předložené PD s E.ON 

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

Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/52/16: RM neschvaluje udělení souhlasu 

s PD č. 241-2016 projektanta společnosti ELING CZ, s. r. 

o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu 

„Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, Rozinka“ pro investora E.ON 

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

PSČ 370 49, jako vlastníka pozemků a to pro účely územ-

ního řízení. Rada města Hustopeče doporučuje řešit až po 

zpracování předepsané územní studie. 

Usnesení RM č. 23/52/16: RM schválila Souhlas k projektové 

dokumentaci č. 4/15 „NÁSTROJÁRNA HUSTOPEČE parc. 

č. 2588/7 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 

SUTERÉNU“ projektovanou SPK Ing. …, Dlouhá …, 

Hustopeče“ pro investora …, Brněnská …, Velké Němčice, 

a to pro účely stavebního řízení. Souhlas města je podmí-

něn souhlasem duplicitního vlastníka. 

Usnesení RM č. 24/52/16: RM pověřuje vedení města jednat o 

podmínkách možného výkupu pozemku parcela číslo KN 

4740/24, který je ve spoluvlastnictví více fyzických osob, a 

to v návaznosti na zpracovávaný projekt biokoridoru v loka-

litě Terasy a Kabely. 

Usnesení RM č. 25/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení po-

věření starostky města podpisem kupní smlouvy na prodej 

pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, zapsa-

ného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za podmínky zavkladování věcného 

břemene práva chůze a jízdy na pozemcích parcela číslo KN 

1329/3 a 1329/43 v rozsahu dle geometrického plánu do 

katastru nemovitostí s právními účinky do 31.12.2016. 

Usnesení RM č. 26/52/16: RM schválila udělení souhlasu k sanaci 

kanalizace bezvýkopovou metodou na akci ul. Havlíčkova 

yyjádření k realizaci stavby DN 400 v délce 109 m a DN 500 

v délce 19 m v rozsahu uvedeném v příloze na pozemcích 

města Hustopeče parcela číslo KN 746/8, 599/5 a 598/1 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 27/52/16: RM schválila uzavření Smlouvy o 

souhlasu se stavbou sjezdu a přípojek inženýrských sítí na 

pozemku města parcela č. KN 4544/7 v k. ú. Hustopeče u 

Brna s Ing. …, bytem Šakvice, Vinohradní …, PSČ 691 

67 pro novostavbu rodinného domu na parcelním č. KN 

4544/128 v k. ú. Hustopeče u Brna, s kaucí ve výši 5.000,- 

Kč a s podmínkou zachování roviny stávající komunikace 

v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných 

komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 28/52/16: RM schválila dodatek k nájemní smlou-

vě s AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Hustopeče, IČ: 00544957 

na část pozemku p.č.891/11 vedeného jako ostatní plocha v 

k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se doba nájmu 

prodlužuje do 16. 12. 2016. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 29/52/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

s Němcem Jiřím stavitelem, s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 

00 Brno, IČ. 26957841 o krátkodobém nájmu části pozemku 

p.č.4542/387 o výměře 1 m2 vedeného jako ostatní plocha 

v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se prodlu-

žuje doba nájmu na 1 rok. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Nájemné je 1.000 Kč/měsíc.

Usnesení RM č. 30/52/16: RM schválila souhlas s umístěním pi-

lířku spojovací skříně NN na pozemku parcela číslo 501/3 v 

k.ú. Hustopeče u Brna /dle zákresu/ ke stavbě „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, Hast- develop“ pro investora E.ON 

Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 

379 49. 

Usnesení RM č. 31/52/16: RM schválila souhlas s umístěním 

pilířku elektroměrné skříně NN na pozemku parcela čís-

lo 501/3 v k.ú. Hustopeče u Brna /dle zákresu/ ke stavbě 

„Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, Hast-develop“ pro investora 

…, Havlíčkova …, 69301 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 32/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání 

žádosti o poskytnutí dotace na vybrané stavební objekty 

akce "Hustopeče, Křížový vrch, rozšíření lokálního biocen-

tra" z Národního programu podpory cestovního ruchu v 

regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné in-

frastruktury cestovního ruchu, vyhlášeného Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR. 

Usnesení RM č. 33/52/16: RM schválila Nájemní smlouvu s … a 

…, Bratislavská …, Hustopeče na pronájem části pozem-

ku p.č.147 o výměře 40 m2 vedeného jako ostatní plocha 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění 

parkovacího místa za roční nájemné 331 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s Čabou 

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

13880021 na vybudování chodníku na židovském hřbitově 

v Hustopečích za částku 46.508,- Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/52/16: RM navrhuje postoupit žádost o dodání 

půdo pokryvného materiálu u bytového domu čp. 1297 a 

1296 v Hustopečích. Stanovisko bude doplněno o vyjádření 

vedoucího MěSl p. Chrastiny a Komise pro životní prostředí.

Usnesení RM č. 36/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s ATELIER 

FONTES, s.r.o, Křídlovická 314/19, 603 00 Brno na zpracová-

ní Investičního záměru „Hustopeče: Revitalizace Štinkavky“ 

v ceně 65.340 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/52/16: RM schválila smlouvu o poradenské 

činnosti na poskytnutí poradenských služeb spočívajících 

především ve zpracování a následného podání žádosti o 

fi nanční podporu v rámci Integrovaného regionálního ope-

račního programu, Oblast podpory 2.4 Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání - „Rekonstrukce Budovy CVČ Pavučina“ za na-

bídkovou cenu celkem 105.000 Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/52/16: RM schválila smlouvu o dílo na podání 

žádosti a dotační management v programu IROP „Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče" s dodava-

telem DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova č. p. 425, 

664 42 Modřice, IČ 41539656, za cenu 197.000 Kč bez DPH, 

tj. 238.370 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 39/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEA 

Energetickou agenturou, s.r.o. se sídlem Benešova 

č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656 na práce 

spojené s podáním žádosti o dotaci na akci “Modernizace 

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4” a to v programu IROP, speci-

fi cký cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení, průběžné výzvy č. 46 

– Infrastruktura základních škol za částku 77.000,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 40/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEA 

Energetickou agenturou, s.r.o. se sídlem Benešova č. p. 425, 

664 42 Modřice, IČ 41539656 na zpracování projektové do-

kumentace na akci “Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4” 

za částku 198.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 41/52/16: RM bere na vědomí na vědomí 

zápis z Komise životního prostředí a zemědělství ze 

dne 10.11.2016. Projednávané body budou probírány 

samostatně. 

Usnesení RM č. 42/52/16: RM schválila výměnu ohřívače teplé 

vody na Penzionu, Žižkova 1, Hustopeče, fi rmou Bytop - 

Gas, Bratislavská 5, Hustopeče, za cenu dle cenové nabídky 

86.347 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 43/52/16: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní 

ochrany dětí mezi městy Hustopeče a Velké Pavlovice. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení 4. 

Komunitní plán ORP Hustopeče pro období let 2017 – 2020. 

Dokument je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 45/52/16: RM schválila Smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby – zajištění rozvozu stravy uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a panem …, 

nar. …, trvale bytem Kollárova …, Hustopeče jako příjem-

cem. Smlouva se uzavírá s účinností od 01. 11. 2016. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 46/52/16: RM schválila Smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby – přeprava osobním automobilem 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a 

paní …, nar. …, trvale bytem Lípová …, Hustopeče jako 

příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 01. 11. 2016. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 47/52/16: RM schválila navýšení počtu pracov-

níků pečovatelské služby, pracovní pozice: Pracovník v 

sociální péče, platová třída 5, na Sociálním odboru ze stá-

vajícího počtu 2 pracovníků sociální péče na 3 pracovníky 

sociální péče k 1. 1. 2017. 

Usnesení RM č. 48/52/16: RM schválila s účinností od 01. 12. 2016 

organizační změny na odboru dopravy na úseku správních 

činností nově vytvořit pracovní místa Referent státní sprá-

vy a samosprávy (agenda speciální stavební úřad) - 10. tř. 

s dobou neurčitou a Referent státní správy a samosprávy 

(agenda registr vozidel) - 8. tř. s dobou neurčitou a zrušit 

1 x Referent státní správy a samosprávy (agenda registr 

vozidel) - 9. tř s dobou neurčitou a na úseku přestupků a 

správních deliktů vytvořit pracovní místo Referent státní 

správy a samosprávy (agenda přestupků a správních delik-

tů) - 9 tř. s dobou určitou - omezená správní činnost, max. 

3 roky po ukončení činnosti měření rychlosti vozidel radary. 

Celkem se jedná o navýšení o dva úvazky. 

Usnesení RM č. 49/52/16: RM schválila vyřazení majetku MŠ 

Hustopeče, Školní 25 v účetní hodnotě 123.994.10 Kč. 

Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 50/52/16: RM bere na vědomí Územní studii – 

Hustopeče S2 (Křížový kopec) 

Usnesení RM č. 51/52/16: RM schválila podání žádosti na poká-

cení višně na pozemku p. č. KN 870/4, který je ve vlastnictví 

Města Hustopeče, u domu č.p. 30. Důvodem je špatný zdra-

votní stav stromu – je proschlý, má klejotok a poškozené 

kořeny. 

Usnesení RM č. 52/52/16: RM schválila prodej kluziště fi rmě 

Auxilia Team za částku 120.000 Kč vč. DPH, s možností plat-

by ve splátkách 
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1. 15 panelů do 31.1.2017 – 45.000 Kč 

2. 10 panelů do 31.7.2017 – 30.000 Kč 

3. 15 panelů do 30.11.2017 – 45.000 Kč 

S možností předčasných splátek, případně úplného splacení s 

předstihem. 

Usnesení RM č. 53/52/16: RM schválila nájemní smlouvu s paní 

Klobásovou Ludmilou, bytem Údolní 24, Hustopeče u Brna, 

IČO 88557651 s tím, že bude využívat prostory budovy sau-

ny – místnost odpočívárny na cvičení maminek s malými 

dětmi (od 3 měsíců do 15 měsíců). Tyto prostory bude vy-

užívat nepravidelně dle domluvy ve dnech středa a čtvrtek 

v dopoledních hodinách (cca 2 – 3 hodiny) za smluvní cenu 

100 Kč/hodinu. 

Usnesení RM č. 54/52/16: RM schválila objednávku na vyčištění 

studní v areálu fotbalového stadionu za nabídkovou cenu 

22.196 Kč vč. DPH dle cenové nabídky, která je přílohou 

zápisu 

Usnesení RM č. 55/52/16: RM schválila podání výpovědi fi rmě 

TUKAN group s.r.o. z nájmu stánku č. 3 (poslední vzadu) v 

areálu letního koupaliště, a to z důvodu porušení bodu 1, 4 

a 5 článku IV. Smlouvy. 

Usnesení RM č. 56/52/16: RM schválila (úkol) přípravu vyhláše-

ní záměru pronájmu stánku č. 3 (poslední vzadu) v areálu 

letního koupaliště. RM ukládá připravit podmínky na pro-

vozování občerstvení.

Usnesení RM č. 57/52/16: RM schválila spolufi nancování projektu 

„Rekonstrukce krytého bazénu, Hustopeče.“

Usnesení RM č. 58/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání 

žádosti o dotaci do programu MŠMT Podpora materiálně 

technické základny sportu, na projekt „Rekonstrukce kryté-

ho bazénu, Hustopeče.“

Usnesení RM č. 59/52/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 60/52/16: RM schválila stanovení místní úpravy 

provozu – ul. Nádražní u REROSA-HYDRAULIKA s. r. o., 

1. Stávající dopravní značení B28 „zákaz zastavení“ bude od-

straněno a nahrazeno dopravním značením IP12 + E13 s 

textem 2 x OBSLUHA A ZÁKAZNÍCI REROSA-HYDRAULIKA. 

2. dopravní značení bude provedeno na náklady města Hustopeče 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 53. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 24. 11. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/53/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM.

Usnesení RM č. 2/53/16: RM schválila nájemní smlouvu s TJ 

Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, Hustopeče IČ: 

13690655, na atletickou dráhu a travnaté fotbalové hřiště 

na  části pozemku p.č. KN 885/1 vedeného jako ostatní plo-

cha o výměře 16.000 m2 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 

Brna na doba určitou 12 let.

Usnesení RM č. 3/53/16: 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 v k.ú. Hustopeče u Brna vedeném jako ostatní plocha 

o výměře 11.020 m2.

Usnesení RM č. 4/53/16: RM schválila souhlas s PD č. 25803 

společnosti GEPROSTAV energy, s. r. o., Horní Plesová 4375, 

Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu č.1030023603 „Hustopeče, 

kVN, nemocnice“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlast-

ník pozemku.

Usnesení RM č. 5/53/16: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD 

na interiér bývalé střelnice“. Text výzvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 6/53/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů s 

výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování 

PD na interiér bývalé střelnice“:

1) Ing. arch. Ivan Vašek se sídlem Burešova 614/2, 602 00 Brno, 

IČ 12145513

2) Ing. Ivo Stolek se sídlem Pramenná 97/10, 641 00 Brno – 

Žebětín, IČ 64285103

3) PH TRADE s.r.o. se sídlem Bayerova 574/4, 602 00 Brno - Veveří, 

IČ 0737875

4) ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. se sídlem 

Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690

5) RADAArchitekti s.r.o. se sídlem Moravské náměstí 13, 602 00 

Brno, IČ 27742415

Usnesení RM č. 7/53/16: RM schválila složení komise pro oteví-

rání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na interiér bývalé střelnice“:

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 8/53/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní 

řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“ 

včetně příloh

Usnesení RM č. 9/53/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů s 

výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku – zjednodu-

šené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření 

biocentra“: 

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice, Komenského 220, IČ 

26272130

AGRO Brno - Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, Tuřany, 620 00 Brno, 

IČ 29365619

Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113

H-Rekultivace, a.s., Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 

25032739

KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ 26160277

Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 

25419455

Kavyl, s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358

Zahradnictví Pilát, Příční 890/4, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 

47363347

Usnesení RM č. 10/53/16: RM schválila složení komise pro oteví-

rání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“:

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 11/53/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní 

řízení „Hustopeče: Křížový kopec – relaxační zóna a mobi-

liář.“ včetně příloh

Usnesení RM č. 12/53/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů 

s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku – zjed-

nodušené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec 

– relaxační zóna a mobiliář“: 

EURODACH s.r.o. se sídlem 691 23 Cvrčovice 212, IČ: 27704807

Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, 511 01  Turnov, 

IČ 474 70712

FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 283 

41 627 

8D z.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VTU obj. 30, 602 00 Brno, 

IČ 270 47 156

Hřiště 8D s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 04436857

Usnesení RM č. 13/53/16: RM schválila složení komise pro oteví-

rání obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Hustopeče: Křížový kopec – relaxační zóna a mobiliář.“:

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče
Usnesení z XVIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 

konané dne 07.12.2016 v zasedací místnosti MěÚ 
Hustopeče

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

I.      Zahájení

II.     Hlavní body

a) Nevyužití předkupního práva k budově Zemosu

III.    Příspěvky členů ZM

IV.   Diskuze občanů

V.    Kontrola přijatých usnesení

VI. . Závěr

Usnesení č. 2/XVIII/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. 

Miroslava Patloku a Bc. Michala Vejpustka.

Usnesení č. 3/XVIII/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky 

paní …, administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.

 Usnesení č. 4/XVIII/16: ZM neschvaluje nabídku společnosti 

ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 

63470381 na využití předkupního práva při odkoupení 

budovy bez čp/če zapsané na LV č.51 umístěné na pozem-

ku p.č.2588/7 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří 

LV č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Nabídka a kupní smlouva jsou 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

Děkujeme za přízeň v roce 2016 a do toho 
nového přejeme vše nejlepší.

A pokud jste nestihli koupit nový byt před 
koncem roku, jsme i letos pro vás k dispozici 
na znamých kontaktech.

Bez provizí, s kompletním servisem 
a fi nančním poradenstvím.

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny:

PROJEKT, KTERÝ VÁS
POSOUVÁ VPŘED!

Petr Cicvárek 
tel: 739 444 139
e-mail: petr.cicvarek@solidreal.cz

Všechno nejlepší v novém roce 2017
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KULTURA

Ital Gianmarco Tamberi vyrovnal v únoru 
za neskutečné atmosféry v hale rekord 
Hustopečského skákání překonáním výšky 
238 cm, na zcela vyprodaném nádvoří 
domu U Synků zazpívala Iva Bittová 
s Mucha Quartetem a nejen kapela No 
Name přilákala na 22. ročník Burčákových 
slavností rekordní počet návštěvníků. 
I takový byl uplynulý rok. Právě kulturní, 
sportovní a společenské akce jsou jednou 
z nejsilnějších stránek Hustopečí. Především 
díky dlouholeté tradici a postupnému 

vývoji. A hlavně zásluhou všech nadšenců 
z řad místních obyvatel. Vždyť jaké by byly 
slavnosti bez vystoupení dětí ze škol, školek, 
zájmových kroužků, hustopečské chasy či 
seniorů, adventní jarmark bez punčových 
týmů, Burčákovky bez zasedání unie či 
otevírání mázhausů? Opravdu velké díky!

Divadla, koncerty, bály či nejrůznější 
slavnosti by měly lidem hlavně přinášet 
radost. Aby si uvědomili, že jsou na světě 

nejen kvůli stále lepším výkonům ale hlavně 
proto, aby byli šťastní. A na co například se 
můžete těšit v roce 2017? Připravujeme opět 
pestrou škálu akcí hudebních, divadelních, 
vinařských či sportovních. Z některých 
můžete vybírat již nyní!

Za celý tým marketingu a kultury Vám přeji 
úspěšný a pohodový rok 2017. 

Jana Hrádková

Nový rok plný pohody. Už nyní vybírejte z nabídky akcí roku 2017

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče
příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472, e-mail: skola@sou-hustopece.cz, www.sou-hustopece.cz

Stipendium

žákům učebních oborů Malíř a lakýrníky, Zedník, Elektrikář – silnoproud je poskytováno 
prospěchové stipendium ve výši 1500 Kč (1. ročník), 2000 Kč (2. ročník), 2500 Kč (3. ročník)

Pro školní rok 2017/2018 nabízí přípravu v těchto učebních a studijních oborech:

Tříletý učební obor:

Strojní mechanik
Elektrikář - silnoproud
Instalatér
Zedník
Malíř a lakýrník

Jednoletý učební obor, zkrácené studium:

Elektrikář

Čtyřletý studijní obor:

Informační technologie
Veřejnosprávní činnost

Nástavbové obory:

Podnikání    
(denní forma studia)

Dny otevřených dveří
18. 1., 8. 2. 2017

vždy od 8 do 17 hodin.

Návštěva a prohlídka školy 
je možná každý pracovní 

den od 8 do 15 h.

Víno, zábava, sport – rok 2017
II. městský bál – první republika 14. ledna
Hustopečské skákání  2. a 4. února
Slavnosti mandloní a vína  25. března
O Hustopečskou pečeť  8. dubna
Concentus Moraviae  8. a 20. června
Krajem André na kole  24. června
Divadelní festival „Pod širým nebem“  10. - 23. července
Burčákové slavnosti  5. - 7. října
Svatomartinské slavnosti  11. listopadu
Světový duel vín  25. listopadu
Adventní jarmark  2. prosince

Během listopadu proběhly v M-klubu 
dvě zajímavé akce. Ve středu 9. listopadu 
se konal koncert kapely Pozdní sběr, který 
proběhl v příjemné atmosféře. Výběrová 
sestava muzikantů hrála hudbu napříč 
žánry (rock, folk, jazz, blues, country, 
funky), vše zaznělo elegantně propojené 
v aktuální sestavě kapely Pozdní sběr. 
Z brněnských kapel z okruhu folku & country 
patří k těm nejsehranějším, což je zásluha 
nejen intenzivního koncertování, ale také 
zkušeností jednotlivých hráčů. Druhou 

akcí bylo celovečerní pásmo špičkových 
fi lmů o extrémním lyžování, zimním lezení, 
snowboardingu, snow-kitingu a dalších 
zimních radovánkách. Snow fi lm fest, 
bratrský festival Expediční kamery, proběhl 
v sobotu 26. listopadu. Promítalo se šest 
fi lmů o délce 17 – 61 minut. Ke zhlédnutí 
byly fi lmy Sibiřský Travel, Ledy a proudy, 
Tamara, Expedice Švédsko, Whiskey Berber, 
a Bulharské bílé zlato. 

Filip Hrabal, 
vedoucí M-klubu

M – klub: koncert a pásmo špičkových fi lmů 

Pozdní sběr.
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V neděli 27. listopadu se v městském muzeu 
a galerii konala již popáté vernisáž výstavy 
fotografi í členů Fotoklubu Hustopeče. 

Výstava není tematicky zaměřená, 
inspirace pro fotografi e hledají autoři různě. 
„Preferujeme, aby každý člen měl nárok 
vystavovat. Každý autor předložil před komisi 
osm fotografi í a z toho minimálně dvě byly 
vybrány,“ vysvětlil různorodost předseda 
Fotoklubu Zdeněk Bažant. Členy Fotoklubu 
jsou amatérští i profesionální fotografové 
z Hustopečí a nejbližšího okolí. Fotoklub 
letos oslavil páté výročí existence a nyní má 
22 aktivních členů, z původních členů zůstala 
jen třetina. 
Členové Fotoklubu sbírají ocenění na 

výstavách po celé republice. „Jedna 

z nejvrcholovějších akcí bývá Amfo ve 
Svitavách, a týká se amatérské fotografi e. 
Předloni tam bodoval Staňa Valnoha, loni 
Veronika Mikulíková a letos také naše nová 
členka Lucie Šaňáková,“ dodal Bažant. 

Celkem 58 vybraných fotografi í od 13 

členů fotoklubu mohou zájemci zhlédnout 
až do 30. prosince v domě U Synků. Na díla 
jednolivých fotografů se můžete podívat 
i na internetových stránkách fotoklubu -  
www.fotoklub-hustopece.cz.

-nov- -ves-

Fotoklub Hustopeče se stále rozrůstá

Fotografi e členů fotoklubu.
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Fotografi e členů fotoklubu.

Poslední listopadový týden měli diváci 
příležitost poslechnout si nakažlivý smích 
Uršuly Klukové. Herečka vystupovala v sále 
společenského domu již poněkolikáté. „Hrála 
jsem tady ještě se Semaforem, s divadlem 
Jiřího Grossmanna a dalšími divadly,“ uvedla 
Kluková. 

Uršuloviny jsou zábavný večer tvořený 
vzpomínkami, vyprávěním, písněmi, 
scénkami a jsou prokládány zpěvem známých 
písní v podání barytonisty Šimona Pečenky. 
Oblíbená česká herečka si Uršuloviny 
nadělila jako dárek ke svému výročí 50ti 
let hraní na pódiu. Na tomto ojedinělém 
projektu lze vidět, že si ho Kluková vytvořila 
pro radost, v humorném bloku dojde i na 
výklad karet některému z diváků. „Chtěli 
jsme si vyzkoušet něco nového, je to o tom, 
že na pódiu stojíme sami a čekáme, jestli 
nás diváci přijmou, je to dobrodružství. Je to 
takové, jako když si člověk sečte účet, co vypil 
v hospodě“ vyjádřila se s úsměvem Kluková. 

-ves-

Uršuloviny jsou dobrodružství

 Uršula Kluková a Šimon Pečenka.
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Hustopečští se zapojili do akce Česko zpívá koledy
Ve středu 14. prosince v 18 hodin proběhla 

již pošesté celostátní akce Česko zpívá koledy. 
V jeden den a ve stejný čas se zpívaly stejné 
koledy na desítkách míst České republiky. 
Hustopečští se sešli pod rozsvěceným 
stromkem na Dukelském náměstí a společně 

si zpříjemnili adventní čas. Zazněly tyto 
koledy: Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 
Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši 
a Vánoce, Vánoce přicházejí.

-ves-

Na náměstí se zpívalo.
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Na Adventním jarmarku byli yetti i pračlověk 
Krásné, slunečné počasí provázelo letošní 

Adventní jarmark, který se konal v sobotu 
26. listopadu a nabízel zábavu návštěvníkům 
všech věkových kategorií. Pro děti byly 
připraveny výtvarné dílničky ve vestibulu 
kina, středověké hry, divadelní představení, 
zvířátka z Valkýry a táborák. Pro dospělé 
zase koncert country kapely 4 psi, vystoupení 
dětí a jarmark. Všichni společně se mohli 
těšit z nabídky punčů a rozsvícení vánočního 
stromu. „Jsou tady velice hezké trhy a jsme 
opravdu rádi, že se takové věci v Hustopečích 
dějí, že mají lidé kam chodit s dětmi, jsou 
tady zvířátka, hrají se pohádky a je tu punč,“ 
komentovala s úsměvem návštěvnice 
z Hustopečí. 

O nejlepší punč soutěžily čtyři punčové týmy 
– Sedláci od Valkýry, spolek Všehoschopných 
jako Pramoravané, Hustopečská chasa 
a Ledové království. Každý punč měl svou 
specifi ckou chuť a byl připraven i ve verzi 
pro děti a řidiče. Návštěvníci hlasovali 
a každý tým si připsal prvenství v jedné 
ze čtyř hodnocených kategorií, celkovým 
vítězem se stal tým Ledového království, 
který přebíral hlavní cenu s pokřikem: „Punč, 
punč, punč.“

Kolem čtvrté hodiny se Dukelské náměstí 
zaplnilo desítkami lidí, kteří se přišli 
podívat na rozsvícení vánočního stromu. Po 
úvodním slovu starostky Hany Potměšilové 
a faráře Jana Nekudy si všichni společně 

zazpívali několik vánočních koled. Celkovou 
atmosféru dotvářel i živý betlém. Tak začal 
advent v Hustopečích.

-ves-

Vítězný tým Ledové království.

fo
to

:  
4x

 N
in

a 
Ve

se
lá

.

Pramoravané hlídali oheň. Děti s napětím sledovaly pohádku.Výtvarné dílničky pro děti. 

Vánoční muzejní bazar: Nákup dárků a načerpání vánoční nálady 
Poslední listopadový víkend se konal 

v pořadí již třetí Vánoční muzejní bazar 
pořádaný Muzejním spolkem ve spolupráci 
s Městským muzeem a galerií Hustopeče.  
Částečně prodejní bazar byl již tradičně 
spojen s výstavou vánočních aranžmá 
a dekorací paní Oliny Haškovcové. 

Tento bazar je jen jednou z mnoha 
aktivit Muzejního spolku, pořádají také 
zájezdy, výstavy, koncerty, přednášky 
a výlety. „Bazárek děláme i na Velikonoce, 
s velikonoční tématikou, oba dva bazárky 
jsou hodně navštěvované,“ uvedla členka 
spolku Marie Urbánková.  

Návštěvníci si mohli zakoupit například 
umělecké předměty, starožitnosti, šperky, 
řemeslné doplňky a vánoční dekorace. Stále 
rostoucí návštěvnost bazaru těší všechny 
členy Muzejního spolku.  

-ves- Vánoční aranžmá. Vánoční aranžmá.
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Divadelní spolek Vlastenecká omladina 
letos slaví 130 let od svého založení. V sále 
společenského domu vystoupil v sobotu 
3. prosince s hrou Zkrocení zlé ženy. Komedie 
pojednává o věčném střetu mužského 
s ženským a ženského s mužským. Hru spolek 
nacvičil, záměrně, k jubileu 400 let od úmrtí 
slavného dramatika Williama Shakespeara. 

Režisér Zdeněk Homolka režíruje hry spolku 
jednou za čas. Oblíbenou komedii Zkrocení 
zlé ženy pojal trochu jinak. „Toto je taková 
zkratka, originál má kolem 40 postav. My 
jsme limitovaní velikostí jeviště, proto ve hře 
hraje 12 postav. Také veršování je současné. 
Klasický překlad je velmi krásný, ale pro uši 
obyčejného člověka je velmi hranatý,“ řekl 
Homolka. 

VOmladina má dvě premiéry za rok, na jaře 
plánuje uvést novou hru. „Bude to asi Někdo 
to rád horké v divadelní úpravě,“ uzavřel 
Homolka. 

-ves-

Zkrocení zlé ženy na pódiu v Hustopečích

Zkrocení zlé ženy na pódiu v Hustopečích. 
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S adventním časem přišel do Hustopečí čas 
Adventních koncertů. Nejen hustopečští se na 
nich nalaďovali na vánoční atmosféru. Hojně 

navštěvované koncerty se konaly každou 
neděli od 18 hodin v Kostele sv. Václava a sv. 
Anežky České.

Sérii adventních koncertů zahájil v neděli 
27. listopadu soubor staré hudby Ensemble 
Serpens cantat založený na podzim roku 
2008. Tento soubor se specializuje na 
barokní hudbu italských a německých mistrů 
i autorů ovlivněných italskou a německou 
barokní hudební manýrou. Má za sebou 
velké množství koncertních vystoupení 
a účinkování na festivalech staré hudby. 

Druhý adventní koncert se konal v neděli 
4. prosince, v kostele vystoupil smíšený 
pěvecký sbor Brno Gospel Choir. Sbor 
vedený dirigentkou Zuzanou Petlanovou 
vznikl na podzim roku 2002. V repertoáru 
má především současný gospel, ale občas 
zabrousí i do období tradičního gospelu. 
Posluchači odcházeli nadšení. 

Třetí adventní neděle 11. prosince patřila 
multižánrovému zpěvákovi Martinu 
Chodúrovi, kterého doprovázel klávesista 
Martin Šmíd. Ve vyprodaném sále zazněly 
písně zamilované, vánoční i taneční. V roce 

2009 se stal Martin Chodúr vítězem soutěže 
Česko Slovensko hledá Superstar. Chodúr 
má za sebou tři alba s vlastní tvorbou. „Čtvrté 
album plánuji na podzim příštího roku. 
Uvažuji o tom, že ho pojmu odlišně, a protože 
jsem i interpret, chtěl bych nazpívat známé 
hity trochu jinak,“ uvedl Chodúr. Zpěváka 
čeká v nejbližší době spousta koncertů, ale 
Vánoce plánuje prožít v rodinném kruhu. 
„Letošní advent a vánoční čas je pro mě úplně 
jiný, protože můj syn Martínek bude mít 
v lednu rok a budou to naše první společné 
Vánoce,“ řekl Chodúr. V novém roce hodlá 
zpěvák pokračovat v úspěšném projektu 
Martin Chodúr zpívá zamilovaným a nadále 
se věnovat psaní textů a písní

Poslední adventní neděli 18. prosince 
se kostel rozezněl koncertem varhaníka 
Miroslava Maňouška a zpěvem Jany 
Chocholaté. Zazněly díla různých stylových 
období, od staré hudby po současnost. 
Tímto koncertem skončila úspěšná série 
Adventních koncertů.

-ves-

Adventní koncerty přispěly k vánoční atmosféře

Třetí adventní neděli zazpíval Martin Chodúr.
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Zdobení perníčků v knihovně
Ve středu 14. prosince voněla Městská 

knihovna Hustopeče kávou a medem. Tvořivé 
odpoledne ve znamení zdobení vánočních 
perníčků se konalo již popáté. Tentokrát bylo 
doplněno o možnost naučit se základům 
drátkování. 

S nápadem zdobit vánoční perníčky 
a předvánočně se kreativně odreagovat 
přišla Jana Mikuličová. Dětem ukazuje 
různé techniky zdobení. „Děti zdobí 
a maminky si můžou v pohodě v knihovně 
něco prohlédnout, přečíst, mohou se 
odreagovat v tom vánočním běhu,“ uvedla 
Mikuličová. Perníčky připravuje doma podle 

osvědčeného receptu, dětem nachystá 
i polevu a zdobení. Čekají na ně obvyklé 
tvary: srdce, komety, domy, hvězdy, ale 
i neobvyklé tvary jako je pracovní nářadí. 

Doprovodný program k pečení perníčků 
vytvořila Jitka Šubrtová. Děti dostaly 
možnost poznat techniku drátkování a také 
si ji vyzkoušet. „Drátkování se věnuji již 
deset let. Dle mého názoru je to jednodušší 
než háčkování nebo pletení. Pár základních 
smyček se dá za jedno odpoledne naučit,“ 
uzavřela Šubrtová.                                                 -ves-fo
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V Hustopečích se letos nenašlo jediné 
místo, kde by se neobjevil svatý Mikuláš se 
svojí družinou andělů a čertů. Jako první 
si návštěvu svatého Mikuláše užily děti 
z mateřských školek, kam zavítal hned 
v pátek 2. prosince. Ve školkách zjišťoval, 
které děti byly hodné, a na zlobivé děti čekal 
čert s velikým pytlem. 

V pondělí 5. prosince měl Mikuláš nejvíc 
práce. Na Valkýře mu proto připravili kočár 
tažený koňmi, aby se moc nenachodil. 
Doprovázela ho navíc početná družina čertů. 
Na Pavučině obdaroval Mikuláš hodné děti 
sladkostmi a ovocem. Za to mu děti zazpívaly 
a zarecitovaly básničky.  

Mikuláš obdarovával nejen děti, ale dokonce 
i hodné babičky a dědečky, kteří se sešli 
na Penzionu. Do kostela sv. Václava přišel 
svatý Mikuláš v úterý po dětské mši svaté. 
Děti dostaly spoustu dobrot a s prázdnou 
neodešel ani otec děkan.

Zdá se, že v Hustopečích se letos nenašlo 
snad žádné zlobivé dítě a čerti odtáhli 
s nepořízenou. Uvidíme, jak to dopadne za 
rok.                                                                      -nov- -ves-

Hustopeče navštívil svatý Mikuláš

Mikuláš v MŠ U Rybiček.
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Mikuláš z Valkýry. Mikuláš na Pavučině.Mikuláš v MŠ Pastelka.

Tři králové v Hustopečích ofi ciálně zhasnou 
strom na náměstí v pátek 6. ledna 2017. 
V čele průvodu vyrazí v 16.30 od Pavučiny.

V prvních lednových dnech také potkáte 
v ulicích města koledníky, kteří se zapojí do 
Tříkrálové sbírky. Ta pomáhá rodinám a lidem 

v těžkých životních situacích. Celostátní 
sbírku pořádá Charita Česká republika od 
roku 2000 ve snaze obnovit tradici svátku 
a současně umožnit spoluobčanům podílet 
se na charitní činnosti. Tři králové zpívají 
lidem koledu My tři králové a křídou píší 
na dveře domů K + M + B. Nejedná se 
o iniciály jmen, ale o latinský nápis Christus 
mansionem benefi cat, ve volném překladu 
Kristus ať žehná obydlí po celý rok.

Tři králové se podle legendy přišli poklonit 
do Betléma novorozenému děťátku. Přinesli 
mu vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. 
Zlato bylo již v té době drahým a žádaným 
kovem, kadidlo se používalo k vykuřování 
prostor a z myrhy (načervenalé pryskyřice 
stromů) se vyráběly vzácné masti.

V řadě zemí Evropské unie, jako je například 
Německo, Itálie či Slovensko, je šestý leden 
státním svátkem. V České republice tento 
den mezi volné nepatří. Třeba se ale můžeme 
těšit do budoucna – například v Polsku byl 
opětovně zaveden až v roce 2011.

Jana Hrádková 

Svátek Tří králů končí vánoční čas

Tři králové
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
leden 2017

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 

so  14.1. 20.00 II. M STSKÝ BÁL. TÉMA: PRVNÍ REPUBLIKA
Hrají Melody Gentlemen. Módní p ehlídka prvore-
publikových šat  a spodního prádla, tane ní vstupy 
Swingteam Dub any. Bufet, bohatá tombola, foto-
koutek. Dobové oble ení vítáno. Spole enský d m 
Hustope e. P edprodej vstupenek TIC Hustope e, 
d m U Synk , tel.: 519 412 909.

ne 8.1. – 29.1. LENKA NEUHAUSEROVÁ A MIROSLAV M. MRÁZ
Výstava obraz .

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

t  5.1. 10.00  VÝTVARNÁ INNOST – tu ák
t  12.1. 10.00  CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  19.1. 10.00  VÝTVARNÁ INNOST – sn hulák
t  26.1. 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

st  4.1. – 30.1. VÝSTAVA NA KOLEN  PRO PARÁDU
Tašky a šperky z dílny Jitky Schubertové. 
Vestibul knihovny. 

t  12.1. 16.30 P EDNÁŠKA KRÁLOVNA DETEKTIVEK
O život  a díle Agathy Christie. P ednáší Mgr. Petr 
Vurm Ph.D., u ebna knihovny.

st  11. 1. 9.30  ZA ÁTEK KURZU TRÉNOVÁNÍ PAM TI 
(10 x vždy každou st edu) - u ebna knihovny.

út  17.1. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA s Janem Horákem,
dlouholetým vedoucím hustope ské knihovny 
(u p íležitosti jeho 80. narozenin). Knihovna.

po  23.1. 17.00 P EDNÁŠKA se zam ením na prevenci rakoviny
prsu ve spolupráci s Mamma HELP, z. s. - (v etn  
nácviku samovyšet ení na fantomovém modelu) - 
u ebna knihovny.

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

so  21.1. 20.00  XVIII. KROJOVÝ PLES HUSTOPE E
Spole enský d m, hraje DH Lácaranka a cimbálová 
muzika. P edtan ení eskou besedou. 

ne  29.1. 14.30 VI. D TSKÝ KROJOVÝ PLES HUSTOPE E
Spole enský d m, hraje DH Pálavanka. P edtan e-
ní moravskou besedou. 

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

ne 1.1.  – 15.1. T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

té
ma

: 

t  12.1. 18.00 TRADI NÍ TVRTE NÍ P EHLÍDKA VÍN
známých výrobc  z Moravy a ze Slovenska, p ehlíd-
ky se budou konat každých 14 dní až do 23. b ezna 
2016. Sklep v ulici Na Hradbách. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

-in
ze
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e-
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koncert

SZIDI TOBIAS
pondělí 23. 2. 2017 v 19.30

Společenský dům HUSTOPEČE
Vstupné: 250,- Kč

Předprodej vstupenek:
Město Hustopeče,TIC (dům U Synků) 
Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909
v sítí Ticketstream a SMS ticket.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 2. 1. / 16. 1. / 30. 1.
Papír, plast, nápojové kartony: 3.1.
Bioodpad: 9.1.

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.: 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po, Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 20.00
 So, Ne  14.00 – 18.30

Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 
pop ípad  na tel.: 702 204 600.

M sto Hustope e

leden
so  7.1. 20.00 COUNTRY BÁL - spole enský d m. 
so 14.1. 20.00  II. M STSKÝ BÁL. TÉMA: PRVNÍ REPUBLIKA
   spole enský d m.
so  21.1. 20.00  XVIII. KROJOVÝ PLES HUSTOPE E

spole enský d m.
pá  27.1. 20.00 VINA SKÝ PLES –spole enský d m.
ne 29.1. 14.30 D TSKÝ KROJOVÝ PLES –spole enský d m.

únor
pá 3.2.  20.00 ROCK, PLEASE –spole enský d m.
pá 10.2.  20.00 FARNÍ PLES - Farní sál kostela sv. Václava.
pá 17.2. 20.00 53. REPREZENTA NÍ PLES GYMNÁZIA 

T.G. Masaryka Hustope e, spole enský d m.
ne 19.2. 15.00 FARNÍ KARNEVAL - Farní sál kostela sv. Václava.
ne 26.2. 15.00 D TSKÝ KARNEVAL –spole enský d m.

b ezen
so 11.3. 20.00 RYBÁ SKÁ ZÁBAVA–spole enský d m.

PLESOVÁ SEZÓNA 2017 - HUSTOPE E

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

pá  6.1. 16.30 T ÍKRÁLOVÝ PR VOD – sraz v kostýmech v CV
Pavu ina. Zhasínání strome ku na nám stí.

pá  13.1.  PÁTEK 13 – dobrodružná noc spojená s magickým
datem. Ur eno pro d ti od 10 let. Cena 250,- K  
(nocleh, ve e e, snídan , program). CV  Pavu ina.

ne  15.1. 12.45 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
Odjezd z AN Hustope e. Ledová plocha vyhrazena 
od 13.30 do 14.30. P ísp vek 50,- K  (i s vlastní 
dopravou). 

ATLETIKA
t  26.1.  9.00 HUSTOPE SKÁ LA KA p ebor m sta Hustope e.

Halové závody ve skoku vysokém pro hustope ské 
školy a atletický oddíl. M stská sportovní hala 
Hustope e. Po ádá SK Atletika Hustope e.

t  2.2.  HUSTOPE SKÉ SKÁKÁNÍ, 18. ro ník
so 4.2.  mezinárodního výška ského mítinku. 

M stská sportovní hala Hustope e. 
Více na www.hustopecskeskakani.cz. 

PLAVÁNÍ
so  14.1.  HUSTOPE SKÝ DŽBÁNEK
   24. ro ník tradi ních plaveckých závod .
   Po ádá Plavecký klub Hustope e.
FUTSAL
so 7.1. – 8.1.  17. RO NÍK NOVORO NÍHO TURNAJE
   M stská sportovní hala Hustope e. 
STOLNÍ TENIS
2. liga
so  28.1. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – Zlín
ne  29.1. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – P erov
Okresní p ebor I. t ídy
pá  6.1. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – N m i ky A
pá  20.1. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Kobylí C
pá  27.1. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Vranovice

Vstupné: 180,- Kč
Předprodej vstupenek: Město Hustopeče, 
TIC (dům U Synků), Dukelské nám., tel. 519 412 909
a v sítích Ticketstream a SMSticket
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TŘÍDÍME ODPAD

PLASTY
LEDEN 52 1 2 3 4 5 DUBEN 13 14 15 16 17 PET lahve samostatně pytlový 

pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 3 10 17 24 sběr, fólie, sáčky, kelímky,

úterý 3 10 17 24 31 úterý 4 11 18 25 igelitové pytle, obaly od

středa 4 11 18 25 středa 5 12 19 26 drogistického zboží, plastový

čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 6 13 20 27 nábytek, plastové sudy,

pátek 6 13 20 27 pátek 7 14 21 28 plastové hračky, kbelíky, 

sobota 7 14 21 28 sobota 1 8 15 22 29 květináče, vinařské a 
neděle 1 8 15 22 29 neděle 2 9 16 23 30 zahradnické bedny
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22 Nepatří sem - PVC, guma,
pondělí 6 13 20 27 pondělí 1 8 15 22 29 linolea, molitan, pneumatiky

úterý 7 14 21 28 úterý 2 9 16 23 30
středa 1 8 15 22 středa 3 10 17 24 31 PAPÍR
čtvrtek 2 9 16 23 čtvrtek 4 11 18 25 noviny, časopisy, lepenka,  

pátek 3 10 17 24 pátek 5 12 19 26 krabice, karton, sešity, knihy,

sobota 4 11 18 25 sobota 6 13 20 27 letáky, psací a balící papír
neděle 5 12 19 26 neděle 7 14 21 28 Nepatří sem - znečištěný papír,
BŘEZEN 9 10 11 12 13 ČERVEN 22 23 24 25 26 celofán, kopírák, použité 

pondělí 6 13 20 27 pondělí 5 12 19 26 papírové kapesníky, obvazy

úterý 7 14 21 28 úterý 6 13 20 27
středa 1 8 15 22 29 středa 7 14 21 28 SKLO
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 1 8 15 22 29 bílé a barevné sklo, tabulové 

pátek 3 10 17 24 31 pátek 2 9 16 23 30 sklo, obalové sklo, skleněné 

sobota 4 11 18 25 sobota 3 10 17 24 střepy, skleněné nádoby
neděle 5 12 19 26 neděle 4 11 18 25 Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
porcelán, zrcadla

HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183 NÁPOJOVÉ KARTONY
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291 vícevrstvé obaly od nápojů,
www.hantaly.cz nápojové kartony pytlový sběr

ČERVENEC 26 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 39 40 41 42 43 44
pondělí 3 10 17 24 31 pondělí 2 9 16 23 30
úterý 4 11 18 25 úterý 3 10 17 24 31 PATŘÍ SEM:
středa 5 12 19 26 středa 4 11 18 25 zbytky jídel rostlinného původu,

čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 5 12 19 26 zbytky ovoce a zeleniny, květiny,

pátek 7 14 21 28 pátek 6 13 20 27 čajové sáčky, kávový odpad
sobota 1 8 15 22 29 sobota 7 14 21 28 včetně filtrů a ubrousků,
neděle 2 9 16 23 30 neděle 1 8 15 22 29 tráva, plevel, zbytky rostlin,

SRPEN 31 32 33 34 35 LISTOPAD 44 45 46 47 48 listí, seno, sláma, košťály a 

pondělí 7 14 21 28 pondělí 6 13 20 27 celé rostliny
úterý 1 8 15 22 29 úterý 7 14 21 28
středa 2 9 16 23 30 středa 1 8 15 22 29 NEPATŘÍ SEM:
čtvrtek 3 10 17 24 31 čtvrtek 2 9 16 23 30 zbytky jídel živočišného původu,

pátek 4 11 18 25 pátek 3 10 17 24 plasty, sklo, kovy, kameny,

sobota 5 12 19 26 sobota 4 11 18 25 nebezpečný odpad, 

neděle 6 13 20 27 neděle 5 12 19 26 směsný komunální odpad,

ZÁŘÍ 35 36 37 38 39 PROSINEC 48 49 50 51 52 stavební odpad, zemina,

pondělí 4 11 18 25 pondělí 4 11 18 25 textil, cigarety, popel,

úterý 5 12 19 26 úterý 5 12 19 26 uhlí, jednorázové pleny,

středa 6 13 20 27 středa 6 13 20 27 uhynulá zvířata

čtvrtek 7 14 21 28 čtvrtek 7 14 21 28
pátek 1 8 15 22 29 pátek 1 8 15 22 29
sobota 2 9 16 23 30 sobota 2 9 16 23 30
neděle 3 10 17 24 neděle 3 10 17 24 31

HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2017 HUSTOPEČE

svoz TKO (tuhý komunální odpad občané + podnikatelé čtrnáctidenní svoz)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz TKO (tuhý komunální odpad podnikatelé týdenní svoz)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
pytlový sběr: papír + plast + nápojové kartony
Otevírací doba sběrného dvora: pondělí 14:00 - 18:00, středa 8:00 - 12:00,

                  pátek 14:00 - 18:00, sobota 9:30 - 18:00
Ve svátky je sběrný dvůr uzavřen.

svoz TKO (tuhý komunální odpad občané + podnikatelé čtrnáctidenní svoz)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz TKO (tuhý komunální odpad podnikatelé týdenní svoz)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
pytlový sběr: papír + plast + nápojové kartony
Otevírací doba sběrného dvora: pondělí 14:00 - 18:00, středa 8:00 - 12:00,

                  pátek 14:00 - 18:00, sobota 9:30 - 18:00
Ve svátky je sběrný dvůr uzavřen.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2017 HUSTOPEČE
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V týdnu od 13. do 16. prosince v naší školce 
zavonělo jehličí, hřebíček a pomerančová 
kůra. Nadělili jsme si vánoční besídky. Na 
odloučeném pracovišti MŠ Komenského 
jsou zařazeny do třídy Kuřátek a Koťátek naši 
nemladší – děti ve věku 2-3,5 let.  Za necelé 
čtyři měsíce společné práce předaly děti 
svým nejbližším dojemný dárek k Vánocům. 
Pod odborným vedením paní učitelek a také 
díky vhodné motivaci se děti na vystoupení 
těšily a jejich nadšení i spontánní projevy 
v Zimním království okouzlily všechny 
přítomné.  Vyzařovala z nich radost, chuť 
předvést maminkám, co už umí. To je největší 
odměnou i pro pedagogy!

Mnozí rodiče odcházeli z vystoupení 
se slzami dojetí. Mohli jsme zaslechnout 
i komentáře typu: „Tak malé děti, a kolik toho 
dokáží…!“

Třída Berušek se představila pohádkou 
O Koblížkovi, Sluníčka předala vánoční dárek 
pod názvem Cesta k Betlému, třída Motýlků 
pozvala své  nejbližší  do pohádky O Popelce.

Paním učitelkám patří poděkování za 
nácvik, sestavení programu, nápadité 
provedení, pohybové choreografi e a dětem 
ocenění za nadšení, pečlivý nácvik a radost 
ze sdílení. Kladné reakce rodičů jsou pro 
nás zpětnou vazbou, že vedeme děti tím 

správným směrem.
Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček

Předvánoční a vánoční čas v naší školce 
Pastelce byl plný tvoření, zdobení, zpívání 
a čekání na dárečky nejen od Mikuláše, 
ale hlavně od Ježíška. Je to čas úsměvů 
a spokojenosti všech dětí. V pátek 2. prosince 
přišel do naší školičky Mikuláš s čertem 
a andělíčky. Děti jim zazpívaly a slíbily, že 
budou hodné! Byly odměněny ovocným 

balíčkem a touto návštěvou začalo v naší 
školce adventní období.

Ve středu 14. prosince jsme přivítali rodiče 
dětí ze žluté a modré třídy. Děti se předvedly 
krátkou ukázkou říkadel, tanečků, písniček a 
básniček nejen s vánoční tématikou. Rodiče 
si s dětmi společně vytvořily přáníčka, 
svícny, nazdobily perníčky. Ve čtvrtek 

15. prosince se tvořilo a zpívalo v červené 
třídě. Děti ze zelené třídy zahrály rodičům 
Vánoční příběh, se kterým vystoupily 
i 20. prosince v Penzionu. 

Dostali jsme také pozvání na vánoční 
vystoupení dětí ze základní školy Nádražní. 
Účastnily se ho děti z červené a zelené třídy. 
Každým rokem je představení milé, zábavné 
a odcházíme nadšení se slzami v očích 
a příjemně naladěni na vánoční atmosféru. 
Platí to i o vánočním koncertě v kostele na 
náměstí, na který jsme se všichni moc těšili.

Přejeme vám všem klidné Vánoce, pevné 
zdraví a rodinnou pohodu. 

Kolektiv MŠ Pastelky

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK
Úspěšná adaptace nejmladších dětí v MŠ
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Advent v Pastelce

Tvoření s rodiči.

Nakresli obrázek a vyhraj knihu - takový byl 
název výtvarné soutěže vyhlášené autorkou 
a vydavatelkou dětských knih Jitkou 
Švandrlíkovou a ilustrátorkou Zdeňkou 
Novákovou.

Naše děti byly v této soutěži velmi úspěšné. 
Obsadily všechny tři stupně vítězů a dvě děti 
byly odměněny pochvalnými listy. Během 
měsíce ledna vítězové obdrží knihy, které jim 
sama autorka a vydavatelka dětských knih 
zašle.

Velmi nás potěšila její slova: „Musím říci, že 
ve Vaší školce jsou velmi šikovné děti. Vyřiďte 

prosím rodičům, že jejich děti jsou úžasné.“
Také my si myslíme, že jsou děti v naší 

školce úžasné.
1. místo: Nella Guadagnini, Natálie Pichová, 
Nikola Klimešová, Jaromír Šálek
2. místo: Aleš Rozek, Tereza Fojtlíková

3. místo: Viktorie Zemanová, Barbora 
Klobásová
Pochvalné listy: Zuzana Brychtová, Sabina 
Doležalová

Všem dětem gratulujeme k úspěchu.
Kolektiv MŠ U Rybiček

Děti se zapojily do výtvarné soutěže
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Přání pro Ježíška. 

Novoroční přání

Milé děti, rodiče, kamarádi, přátelé a všichni, co znáte naší školičku,

přejeme Vám do nového roku 2017 hodně zdraví a mnoho splněných přání!

Děti a všichni zaměstnanci  MŠ U Rybiček
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Zatímco v New Yorku ještě nebylo 
rozhodnuto o světové jedničce mezi 
šachisty Carlsenem a Karjakinem, v Břeclavi 
29. listopadu už vědí, že nejlepší šachisté 
v kategorii do páté třídy jsou z A týmu 
Základní školy Komenského. Šimon Šebesta, 
Martin Rada, Daniel Dufek a Jeroným 
Kamenský zvítězili s 4,5 bodovým náskokem 
nad 11 dalšími týmy. Každý hrál sedm partií 
s nastaveným časem na 2x15 minut. Za 
vítězství získá hráč jeden bod, maximum pro 
družstvo je 7x4 = 28 bodů, naši borci skončili 
s 24 body. Zúčastnil se i tým B, který měl 
jenom tři hráče, proto jsme si museli vypůjčit 
jednoho náhradníka z B týmu Lanžhot, 
Zbyňka Petrlu. Děkujeme za pomoc. Naši 
hráči Jan Šamalík, Jakub Vykydal a Oliver 
Kolek podali dobrý výkon. V bratrovražedném 
posledním kole hrálo naše A proti našemu B, 

které tak nemělo šanci získat body, a umístilo 
se na sedmém místě celkového pořadí, ale 
jako druhé v B týmech.

Našim šachistům přejeme, aby se 
systematickou přípravou doma i v kroužku, 
který vede trenér pan Luboš Kuchynka, 
dokázali úspěšně připravit na těžké partie 
v lednovém krajském kole Přeboru škol 
v šachu.                                   Mgr. Petr Kamenský

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Čas předvánoční patří k nejkrásnějším 
obdobím v roce. Třídy se převlékají do 
slavnostnějšího kabátu, děti méně zlobí, aby 
se neocitly v čertově pytli, nacvičují se koledy. 
Ve školní kuchyňce to voní pečením perníků. 
Co se všechno ještě stihlo v tomto období?
Na prvním  stupni se konala pěvecká 
soutěž Slavíček. Mezi nejlepší zpěváky se 
zařadili: Beáta Neubauerová (1. D), Zuzana 
Halmová (3. B) a Benjamín David (4. C).
Naši šachisté přivezli zlato, školní parlament 
uspořádal burzu knih, žáci z druhého stupně 
zhlédli v Mahenově divadle operu Antonína 
Dvořáka Čert a Káča, některé třídy se vydaly 
na výlet do předvánočního Brna a byl 
uspořádán turnaj v přehazované.

Mgr. Petr Kamenský

Nejkrásnější čas roku
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Máme zlato!
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Vánoce v ZŠ Nádražní. Staň se rytířem. I v zimě žáci neustále sportují.

Ani jsme se nenadáli a už je pryč i prosinec. 
Na ty, které na Mikuláše neodnesli čerti, 
čekal měsíc sportu, tvoření a vzdělávacích 
programů. V předvánočním čase jsme se 
utkali v turnajích v přehazované, basketbalu 
a fl orbalu. Uspořádali jsme také tradiční 
vánoční výtvarný maraton.  Navštívili jsme 
představení v divadle Radost i v Redutě. 

Vzdělali jsme se v astronomii v Planetáriu 
Brno, trochu i v historii s gotickými rytíři 
a dozvěděli jsme se také, jak to bylo se 
vznikem blues, reggae, popu a hip hopu. 
Stihli jsme nacvičit vánoční besídku, připravit 
živý betlém a uspořádat vánoční dílničky pro 
žáky a rodiče. Školou nám voněla skořicová 
vůně perníčků a nesly se tóny vánočních 

koled. Po vánoční pohádce v místním kině 
jsme si ve třídách rozdali dárečky, popřáli 
krásné Vánoce a spěchali si užít tento krásný 
čas v kruhu nejbližších. 

Do nového roku 2017 vám zaměstnanci 
a žáci ZŠ Nádraží přejí vše nejlepší.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Prosincový kolotoč
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Burza knih
Žáci, rodiče a učitelé do burzy darovali více 

než 550 knih, které jsme nabízeli k prodeji 
většinou za 20 Kč. Měli jsme pestrý výběr pro 
děti i dospělé. Zájem byl velký a podařilo 
se nám tak prodat 375 knih a časopisů. 
Žáci si vybírali knihy pro sebe, ale často 
kupovali knížku i jako vánoční dárek pro 
rodiče nebo sourozence. Hezké knížky z naší 
burzy tak udělaly radost mnohým. Vybrané 
peníze využijeme pro indického chlapce 

Lourdu Kumara, kterého naše škola v rámci 
charitativního projektu Adopce na dálku 
podporuje už čtyři roky. Díky velkému zájmu 
o burzu knih máme dost prostředků na tento 
projekt i pro příští rok. Všem, kteří knihu 
darovali nebo si ji koupili, moc děkujeme.

 Za žákovský parlament 
Mgr. Hana Forejtníková, 

školní psycholožka fo
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Již tradičně se v předvánočním období 
setkávají v podvečerní škole děti, rodiče, 
prarodiče, učitelé, ale i další hosté na 
Vánočním tvoření, které se tentokrát konalo 

v úterý 13. prosince.
Všichni odložili předvánoční starosti 

a shon a spolu s dětmi se vypravili do vánočně 
nazdobené školy. Ve výtvarných dílničkách 
vytvářeli ozdoby na stromeček, aranžovali 
voňavé svícny, tiskli originální přání nebo 
zdobili červená jablíčka na vánoční stůl. 
Děti svým elánem strhly k tvoření i mnohé 
dospěláky. Škola se velmi rychle naplnila 
celými rodinami a nás velmi potěšil zájem 
dospěláků o své děti a také úžasná rodinná 
spolupráce. Letošní rok byl výjimečný 
nejen velkou návštěvností současných 
žáků s rodinami, ale připojili se také bývalí 
absolventi školy. U vánočního punče 

vzpomínali na společné zážitky a radovali se 
ze společného setkání.

Školní vánoční tvoření a setkávání je 
již tradice, na kterou se všichni těší. Paní 
učitelky k punči servírovaly linecké cukroví, 
které upekli žáci Praktické školy. Na všechny 
návštěvníky čekalo sladké překvapení 
z Pekařství Křižák v podobě vypečených 
čertů, muff inů, koláčků a dalších dobrot. 
Všichni si pochutnali a Pekařství Křižák patří 
za podporu školy velký dík.

Průdková

Ve středu 24. listopadu se žáci naší školy 
zúčastnili osmého ročníku krajské soutěže 
ve velkoprostorové hře Člověče, nezlob se 
v Želešicích.

Soutěžila dvoučlenná družstva 
v kategoriích mladší žáci (M. Sedláček, 
S. Zima) a starší žáci (D. Nejezchleb, 

A. Vojtěšek). Kromě žáků pořádající školy 
Želešice přijeli soutěžit také žáci z Boskovic, 
Slavkova, Tišnova, Hodonína, Znojma a naší 
školy. Po napínavých bojích jsme si odvezli 
první místo v kategorii mladších a třetí místo 
v kategorii starších žáků.

Idesová

Člověče, nezlob se ...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Ve středu 23. listopadu jsme se sešli už po 
páté hodině ráno u budovy školy a jeli jsme 

autobusem do Prahy na veřejnou generálku 
hry Pýcha a předsudek v Národním divadle. 
Dílo je z pera anglické autorky Jane Austenové. 
Typickými hrdinkami Austenové jsou mladé 
ženy, jejichž problémy většinou souvisejí 
s možností či nemožností dosáhnout sňatku. 
Dnes na to pohlížíme jinak, ale dříve byla 
svatba jediným způsobem, jak zlepšit své 
sociální poměry. Pohled autorky je sice mírně 
satirický, ale je zde patrný i morální podtext. 
Její tvorba vyniká pozorovacím talentem 
různých lidských charakterů. Najdeme zde 
poučení, vtip, nadhled, absurditu některých 
postojů, komiku, ale i vážnost různých 

momentů. Pýcha a předsudek nás zavádí na 
venkov do rodiny Bennetových a úsměvně 
pojednává o tom, jak co nejrychleji a nejlépe 
provdat všech pět dcer. Během hry se 
ocitáme v různých milostných zápletkách 
a životních situacích. Režie a dramatizace se 
chopil Daniel Špinar, v hlavních rolích jsme 
viděli Magdalénu Borovou, Ivu Janžurovou, 
Janu Preissovou, Kateřinu Winterovou, 
Davida Prachaře, Janu Strykovou a další. 
Po divadelním zážitku jsme se vydali na 
Václavské náměstí, kde si žáci prohlédli 
historické centrum a koupili pár suvenýrů.

Kateřina Bališová

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Pýcha a předsudek v Národním divadle Praha
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Žáci v Praze.

Ve středu 7.  prosince poctila naši 
školu vzácná návštěva. Byla to paní Erika 
Bezdíčková, která nás po třech letech opět 
navštívila a žákům povyprávěla svůj nelehký 
životní příběh. Na začátku tříhodinové 
přednášky měli studenti možnost 
zhlédnout půlhodinový dokumentární fi lm 
o jejím životě, který natočila režisérka Olga 
Sommerová, poté následovala beseda. Vše 
začalo nenápadně, jak sama řekla: „Myslela 
jsem si, že nás se to, co se děje kolem netýká.“ 
Ve svých třinácti letech musela rychle dospět. 
Období dětství se rozplynulo s odjíždějícím 
transportem do osvětimské továrny na smrt. 
V Osvětimi jí zahynuli nejbližší, při selekci 

viděla své rodiče naposledy. Život v lágru 
byl krutý, dennodenně se setkávala se smrtí 
a utrpením. Díky svému tuhému kořínku 
a štěstí se jí podařilo přežít. S přibližujícím se 
koncem války, byli Židé posíláni na pochod 
smrti. Vězni, kteří vyčerpáním omdlévali 
nebo se pokusili utéct, byli zastřelili. Paní 
Bezdíčková se svou kamarádkou sebraly 
zbytky svých sil a odplazily se do nedaleké 
boudy, kde usnuly. Vzbudili je vojáci sovětské 
armády se zprávou, že je konec války. Po 
návratu do vlasti nenašla nikoho, kdo by 
přežil. Chvíli žila ve své rodné Žilině, pak 
v Praze, protloukala se životem, nikde nebyla 
doma. Později se seznámila s mladým 

vysokoškolákem, se kterým založila rodinu. 
Radostné chvíle však netrvaly dlouho, její 
muž se s ní kvůli židovskému původu rozvedl 
a vzal jí syna. I přes všechny rány osudu si 
nakonec našla své místo na zemi, založila 
novou rodinu a věnovala se práci, která ji 
naplňovala. Dnes má manžela, tři děti, šest 
vnuků a pár pravnuků a stále pracuje jako 
redaktorka. Kromě toho přednáší na školách, 
kde poutavě poskytuje svědectví o tom, co se 
v nedávné minulosti dělo. Svými slovy bojuje 
za to, aby se to už nikdy neopakovalo.

Mgr. Kateřina Bališová

Beseda s pamětnicí Erikou Bezdíčkovou

Vůně Vánoc

Vybíjená
V úterý 6. prosince organizovala naše škola 

pro žáky okresní turnaj ve vybíjené. Při již 
tradiční účasti škol z Mikulova, Břeclavi 
a Hustopečí jsme zaslouženě vybojovali 
konečné první místo. Naše družstvo bylo 
složeno z žáků šestých a devátých ročníků 
(E.Strouhalová, J.Petrásková, M.  Ferkovič, 
J. Pilát, J. Vintrlík, D. Klusák, T. Neubauerová 
a M. Beňo). Takový úspěch jistě povzbudí 
nejen samotné účastníky, ale i ostatní žáky do 
dalších vzájemných zápolení škol.  Bartoněk
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Školní rok 2016-17 je téměř v polovině. 
Během podzimu probíhaly kromě standardní 
výuky i různé aktivity a soutěže, v nichž žáci 
výborně reprezentovali školu.

První získané medaile byly v  přírodních 
vědách. Lenka Karpíšková z oktávy zvítězila 
v krajském kole Logické olympiády v kategorii 
C (studenti SŠ) a úspěšně reprezentovala 
v celostátním kole v Praze. V krajském kole 
chemické olympiády v kategorii A se umístila 
na třetím místě a postoupila do ústředního 
kola. 

Do národního kola devátého ročníku online 
soutěže Bobřík informatiky se zapojilo 63 
žáků školy z celkového počtu 71 tisíc v České 
republice.  Měli jsme 26 úspěšných řešitelů. 

Filip Hovězák  ze sexty se v kategorii Junior 
se ziskem 224 bodů zařadil mezi nejlepší 
v republice a obsadil 65. místo. V kategorii 
Kadet získal nejlepší výsledek Jiří Groh  (208 
bodů) z kvarty.  Čtvrťák Adam Štěpánek 
vedl hodinu programování v nižších třídách 
gymnázia v rámci celosvětového projektu 
Hour of Code .

Koncem listopadu se v Břeclavi konalo 
okresní kolo v šachu družstev. Turnaje 
středních škol se zúčastnil i náš tým a vedl si 
nadmíru dobře. Ve složení Jakub Klein, Martin 
Vaculík, Jakub Mlénský, Matyáš Hrádek 
a náhradnice Adéla Rapcová zvítězil ve všech 
partiích a s velkým náskokem obsadil první 
místo. Zároveň se tím družstvo kvalifi kovalo 
do krajského kola.   Pokud budou studenti 
pokračovat v těchto výkonech, nemusí být 
krajské kolo konečnou stanicí.

V pátek 18. listopadu se uskutečnil 
tradiční sportovní den. Někteří se zapojili 
do aerobiku,  jiní do volejbalu, přehazované 
anebo  do stolního tenisu. Volejbal, určený 
pro starší ročníky,  vyhrála 4.A. Přehazovanou 
hrály mladší třídy a zvítězila kvarta. Ve 
stolním tenise mladší kategorie vyhráli 
Alžběta Urbánková z kvarty a Michal Mazuch 

ze sekundy, starší kategorii vyhráli Lenka 
Karpíšková z oktávy a Jiří Šubík z kvinty.

Blahopřejeme k úspěchům! 
kolektiv učitelů Gymnázia T. G. Masaryka

Úspěchy hustopečských gymnazistů
Studentky nižších ročníků víceletého 

gymnázia v Hustopečích se ve čtvrtek 
24. listopadu účastnily, pod trenérským 
dohledem septimánky Radky Podešťové 
a pedagogickým dohledem pana učitele 
Zemánka, plaveckých závodů škol 
Jihomoravského kraje. Závody se konaly 
v Brně – Lesné. Dívky Nela Nociarová, Karolína 
Černá, Anna Varmužová, Sabina Mazůrkavá, 
Natálie Veselá a Markéta Nečasová plavaly 
každá svůj závod na 50 m a potom společně 
absolvovaly štafety 4x 25m polohově 
a 6x 50m volným způsobem. Společně si 
holky vyplavaly dvě druhá a jedno první 
místo v individuálních závodech, zvítězily 
v polohové štafetě a suverénně vyhrály 
štafetu kraulovou. Získaly tak celkové 
vítězství a do školy přivezly velký pohár. 
Za reprezentaci školy si tak plavkyně jistě 
zaslouží pochvalu.                 Renata Podešťová, 

trenérka Fakultního oddílu Brno

Studentky mají pohár

Danceversity Group má další úspěch
Hustopečští tanečníci z Danceversity 

Group (původně TS Lady Stars) slaví další 
úspěch. Získali již čtvrtý projekt Erasmus+ EU 
a po Londýně, Barceloně a znovu Londýně 
pojedou tentokrát poznávat Helsinky 
a sportovní studio Vertical Club, s jehož 
mládežníky budou plnit program projektu 
s názvem Role zdravého životního stylu 
v životě mladého člověka – tanečníka.

Projekt bude mít tentokrát jinou náplň než 
taneční, mládežníci budou pracovat na velice 
aktuálním tématu pro mladé lidi – zdravá 

výživa a zdravý životní styl. V projektu budou 
účastníci využívat odborných znalostí zdravé 
výživy, mají v plánu spolupracovat s místními 
fi tness centry, jejich lektory i osobními 
trenéry a odborníky v oblasti výživy, lékaři 
i výživovými poradci. Výsledkem by měly být 
rady podložené zkušenostmi v praxi, které 
by mladým sportovcům mohly osvětlit nebo 
i pomoci s nejrůznějšími problémy v oblasti 
zdravého životního stylu a zdravé výživy.

Kromě této problematiky mají tanečníci 
v plánu získat nové přátele v Helsinkách, 

poznat hlavní město Finska i způsob života 
mladých lidí v nám vzdálené skandinávské 
zemi tisíců jezer, ostrovů a severských lesů. 
Velkým tématem bude i multikulturalismus 
a neformální vzdělávání nejen ve sportovní 
a zdravotně – výživové problematice, ale také 
v geografi i, historii a jazykovém vzdělávání. 
Produktem projektu by měl být i jednoduchý 
a stručný slovník základních pojmů v českém, 
anglickém i fi nském jazyce.

Organizace projektu a jeho aktivit se aktivně 
ujaly Barbora Komoňová a Sára Davidová, 
které budou koordinovat práci na celém 
projektu.

Mimo tuto aktivitu se potom jako 
i v minulých projektech pokusíme sehnat 
fi nance na návštěvu skupinky fi nských 
mládežníků u nás v Hustopečích a tím 
zajistíme dlouhou udržitelnost projektu. Na 
organizaci návštěvy Helsinek se nyní začíná 
aktivně pracovat, je plánovaná na září 2017. 
Finským partnerům pak dáme na výběr, 
chtějí-li vidět náš kraj i zemi ve vánočním 
období, nebo v létě, kdy můžeme přidat 
i společnou návštěvu Lednicko-valtického 
areálu, památky UNESCO.

O účast na projektu je veliký zájem a do 
Finska pojedou opravdu ti nejaktivnější 
tanečníci z Danceversity Group.

Věra Komoňová,
manažer projektu Erasmus+

Danceversity Group.
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Projekt gymnázia získal Pečeť kvality.
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Náš sbor má spoustu různých aktivit, ke 
kterým, kromě jiného, patří i mládežnická 
setkání. Ne že by to byla tento rok nějaká 
novinka, scházíme se takto už mnoho let, ale 
od nového školního roku jsme se rozhodli, 

že chceme pořádat akce více otevřené pro 
veřejnost, kam může přijít kdokoliv. Za tímto 
účelem jsme přizpůsobili program tak, aby 
byl srozumitelný a zajímavý i pro náhodného 
návštěvníka.

V pátek 21. října jsme sérii našich setkání 
začali hrou Murder Mystery Game, neboli 
hrou na vraždu. Hráči měli určitý čas, po 
který si mohli procházet fi ktivní místo činu 
a hledat důkazy, aby mohli usvědčit vraha. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Zdravím všechny čtenáře Hustopečských 
listů v roce 2017 a přeji všem, aby byl 
úspěšný. To znamená, aby přinesl něco 
nečekaného, něco dobrodružného, něco, 
co nás posune, něco, co nás naučí znát lépe 
sebe i druhé. Závěr uplynulého roku, stejně 
jako i předešlých let, tvořil advent a Vánoce. 
Je to čas obdarovávání, ale většinou spíš 
takový výměnný obchod: on mi dal, tak já 
mu taky musím něco dát. A minimálně ve 
stejné hodnotě, co by si o mně řekl?  Jenže 
co lidé, kteří nic dávat nemohou, nemocní, 
postižení, kteří třeba ani neví, že žijí? Neumí 
nebo nemohou jít něco koupit? Nebo nemají 
z čeho? Kdo udělá radost jim?  A koho oni 
mohou obdarovat? Proto bývá období kolem 
Vánoc časem, kdy člověk myslí (nebo měl by 
myslet) právě na ty potřebné, na ty, co to na 
světě mají o mnoho těžší než on. 
Českobratrská církev evangelická zřídila 

v roce 1989 Diakonii ČCE. Je to druhá největší 
nezisková organizace v republice a zřizuje 
zařízení pro klienty všech možných věkových 
skupin a stupňů postižení. V současné době 
Diakonie ČCE nabízí 111 různých sociálních 
služeb ve 33 střediscích na území celé ČR. 
Dále je Diakonie ČCE zřizovatelem osmi 
speciálních škol. 

Náš sbor v Hustopečích pravidelně přispívá 
na provoz a potřeby různých středisek 
Diakonie. Pravidelně je na svatodušní svátky 
vyhlášena celocírkevní sbírka na některé ze 
zařízení Diakonie. Také na první adventní 
neděli probíhá v našich kostelích sbírka na 

Diakonii, která je nám umístěním nejblíže. 
Tak jako je stát rozdělen do krajů, tak je 
naše církev rozdělena na menší územní 
správní celky, zvané senioráty. Na území 
Jihomoravského kraje tedy funguje Brněnský 
seniorát Českobratrské církve evangelické 
a ten zaštiťuje dvě střediska Diakonie: Brno 
a Klobouky. Pod středisko Brno spadá 
i Chráněné bydlení v nedaleké Nosislavi.  
Dále také stacionář pro tělesně postižené děti 
v Letovicích a Domovinka s pečovatelskou 
službou v Brně na Hrnčířské ulici. Pod 
Klobouky - středisko Betlém - patří Domov 
Betlém v Kloboukách, domov a stacionář 
Narnie v Morkůvkách, domov Arkénie 
v Brumovicích a chráněné bydlení Mirandie, 
také v Brumovicích.  Bylo potřeba mnoho 
peněz na vybudování všeho zmíněného 
a ještě jich bude mnoho potřeba. Ale vidět, 
že tato zařízení přinášejí pomoc a podporu 
postiženým, je radost. Do střediska Betlém 
putuje mnoho let i výtěžek z Adventního 
koncertu, který v našem kostele pořádá každý 
rok Základní umělecká škola v Hustopečích. 
Bývá to jediný adventní benefi ční koncert 
v Hustopečích a peníze z dobrovolného 
vstupného přinesly už mnoho pomoci 
a radosti klientům betlémského střediska. 
Všem přispěvatelům jménem Diakonie 
děkujeme. Představte si, že za váš dar se 
mohla pořídit kachlička do koupelny pro 
vozíčkáře, bezpečnostní klika u dveří, a kolik 
takových lidí jako vy muselo být, aby se 
taková zařízení mohla postavit. Nejsme tu jen 

pro sebe, pomáháme. 
Diakonie má i střediska humanitární 

pomoci za hranicemi naší republiky. 
Pravidelně je vyhlášena dobrovolná sbírka 
na země postižené válkou nebo přírodní 
katastrofou. Letos na podzim jsme posílali 
peníze na hurikánem poničené Haiti, dříve 
do Etiopie, ženám, které se učí být výdělečně 
samostatné nebo raněným na Ukrajině. 
Nejsme tu jen pro sebe. Nehromadíme 
peníze pro vlastní pohodlí, jak si někteří lidé 
o církvích myslí. Pomáháme.

Přesto, že jsme sbor malý a také 
potřebujeme ledacos vybudovat, opravit 
a žádáme o dotace, kde se dá, vždy se najde 
ještě i ochota pomoci těm, kdo jsou na tom 
hůř než my. Této fi nanční obětavosti si 
u našich členů velice vážíme. I v Bibli je 
psáno: „Každý ať dává podle toho, jak se ve 
svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani 
z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje 
Bůh.‘“ (2Kor 9,7). Přidejte se.

Mnoho Boží lásky v novém roce přeje 
Kateřina Rybáriková , kazatelka sboru

Recitál Zdeňka Patočky
Folková kantiléna z moravských vinic. 

Vystoupí Zdeněk Patočka Motýlek.
Koná se ve čtvrtek 26. ledna 2017 v 17.00 

na evangelické faře v Hustopečích, 
Masarykovo nám. 4. Jste srdečně zváni. 

Nejsme tu jen pro sebe

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Pátky plné zábavy

CÍRKVE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Vstupujeme do nového občanského 
roku. Je krásné, že do něho vstupujeme 
v době vánoční, kdy se účastníme 
mnoha slavnostních bohoslužeb, pásem 
a koledování, kdy se radujeme z příchodu 
Ježíše Krista na svět, z toho, že Boží Syn přišel 
mezi nás, aby nám byl nablízku v našich 
radostech a bolestech, aby nás obdaroval, 
aby nám otevřel cestu do nebeského 
domova. Boží Syn přišel na svět v chudém 
chlévě, protože v zájezdním útulku nebylo 
pro Svatou Rodinu místo. Proto si máme vážit 
toho, že máme kde bydlet, že máme co jíst, 
že můžeme zakoušet teplo domova a lásku 

svých blízkých. Také my máme příležitost je 
o Vánocích obdarovat, zvláště svou láskou, 
vlídností a pozorností. A nejen o Vánocích. 
Tomu nás učí jeden ze světců, kterého jsme si 
nedávno připomínali -  svatý Mikuláš. Jednou 
jsem viděl napsáno: „Mikuláš je jedním 
z prvních světců, kteří byli uctíváni jako svatí, 
aniž byli mučedníky. V čase pronásledování 
křesťanů se přirozeně stali důležitými 
ukazateli cesty víry ti, kteří se postavili na 
odpor pohanské státní moci a svůj život 
položili za svou víru. V klidných dobách lidé 
potřebovali nové a jiné vzory. Mikuláš se 
lidem do paměti zapsal jako člověk, který 

pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, 
které se nechává mučit, zavřít a popravit. 
Jeho velikostí byla neustálá každodenní 
dobrota a laskavost. V jedné legendě se 
výstižně říká, že všechny možné divy dokážou 
napodobit také kouzelníci a démoni, takže 
zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné 
je zcela jednoznačné a vylučuje jakýkoliv 
podvod, klam a mam: být po celý život 
dobrým, po celý život každý všední den žít 
víru a zachovat lásku.“

Ať se o to snažíme i v novém roce. 
Jan Nekuda, farář

Nový rok je před námi 

→
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Třetí listopadovou sobotu jsme se vydali 
s naším spolkem do dalšího plánovaného 
regionu, nedalekého Předklášteří a Tišnova. 
Bohužel počasí jsme si vybrat nemohli, skoro 
celý den nás pronásledoval déšť, zejména 
v Tišnově při prohlídce města.

    Nejdříve jsme ale navštívili vyhlášené 
Předklášteří. Tamní muzeum nabízí 
k prohlédnutí paleontologické 
a mineralogické sbírky, přehlídku vojenských 
uniforem z obou světových válek, zbraně 
a dobové dokumenty, včetně ukázky 
lazaretního lůžka s vybavením.  Také výstavu 
Není dítka bez medvídka, která nás vrátila do 
dětských let, protože tolik druhů, velikostí a 
barev medvědů různého stáří pohromadě 
jsme ještě neviděli. Navštívili jsem i Portu 
coeli – Bránu nebes. Tento architektonický 
skvost, se sousoším 12 apoštolů, dvěma lvy 
a množstvím kamenných ornamentů, nechala 
postavit královna Konstancie Uherská, 
manželka Přemysla Otakara I., jako pokání 
za jeho údajné hříchy. Bytelnými vraty pod 
reliéfem se vchází do chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie s odvážnou kamennou gotickou 
klenbou v celém prostoru. Stejně dokonalá 
klenba zdobí i přilehlý cisterciácký klášter. 
Oltář chrámu je v rekonstrukci a celý komplex 
dnes patří katolické církvi. Klášter s přilehlou 
Rajskou zahradou obývá jen několik řeholnic 
cisterciáckého řádu bez abatyše. 

Před polednem jsme přejeli do nedalekého 
Tišnova. Tato obec má od roku 2003 

rozšířenou působnost. Zakoupila barokní 
dům pro potřeby Městského muzea, 
následně jej nechala vkusně a účelně 
zrenovovat. Je zde stálá expozice o historii, 
hornictví a přírodě Tišnovska a neobvyklé 
Muzeum železnice. Zvláštní místnost je 
vyčleněna realistickým obrazům tišnovského 
malíře Josefa Jambora. Prohlídka města 
Tišnov byla perfektně připravena předsedou 
spolku Dušanem Průdkem, který nám svým 
podrobným komentářem přiblížil historii 

významných staveb. Protože vytrvale pršelo, 
zašli jsme se zahřát do cukrárny. Při dobré kávě 
a zákuscích jsme mikroregion Podhorácko 
zhodnotili vysoce kladně. V podvečer už jsme 
byli doma, a protože se jednalo o poslední 
zájezd v tomto kalendářním roce, máme dost 
času na přemýšlení, kam se vydat příště. Těšit 
se můžeme už dnes.         

Za KHVH Iva Štěpánková, kronikářka

Zájezd do Předklášteří a Tišnova

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Zájezd mikroregion Podhorácko.

Přeji všem našim členům i našim příznivcům 
v novém roce 2017 hlavně hodně zdraví, 
klidu, pohody, optimismu a radosti z každé 
maličkosti všedního dne. Také všem členům 
výboru, důvěrníkům a členům moc děkuji 

za práci, kterou vykonávali ve prospěch 
ostatních. Bez aktivních členů by nemohlo být 
tolik akcí a tak rozsáhlá činnost. Děkuji paní 
starostce, radním, zastupitelům za pomoc 
a podporu a přeji hodně zdraví v novém roce 

a hodně úspěchů v jejich náročné práci.
 Bohumila Defeldová, předsedkyně Svazu 

tělesně postižených v ČR

Poděkování

V našem podání šlo o vraždu anglického 
šlechtice, která se odehrála na jeho panství. 
Samozřejmě to účastníci neměli jednoduché, 
museli pořádně potrápit mozkové závity 
a k tomu ještě být všímaví. Nakonec však 
vraha správně odhalili.

V pátek 25. listopadu jsme pokračovali 
v podobném duchu únikovou hrou s názvem 
Epidemie. Tato hra spočívá v tom, že hráči 
musí za předem danou dobu rozluštit sérii 

šifer a dostat se z místnosti, kde jsou uvězněni. 
My jsme sice nikoho nikam nezavírali, ale 
všichni zúčastnění byli „nakaženi“ nemocí, 
ke které hledali protilátku. Ta byla zamčená 
v trezoru a ke klíči vedla spletitá cesta 
plná mnoha číselných zámků a zamčených 
dveří. I tentokrát se našemu týmu podařilo 
protilátku najít a epidemii zastavit.

Naše akce však nejsou jen o hraní her. Celý 
program začíná v pátek v pět hodin večer 

krátkým zamyšlením a po hlavním programu 
máme prostor si povídat u čaje a dobrého 
jídla nebo třeba hrát deskové hry. 

Pokud chcete zažít na vlastní kůži, jak to na 
našich setkáních chodí, tak už chystáme další 
zajímavé akce a rádi vás na nich uvidíme. 
Podrobnosti najdete na Facebooku. 

Kateřina Radová – za mládež AC Hustopeče   

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

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, 
vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:
 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz
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SPORT

Do reprezentace Jihomoravského kraje 
na mezikrajové utkání mladšího žactva 
se probojovala hned pětice mladých 
hustopečských atletů. „Je to zatím největší 
počet nominovaných žáků z našeho oddílu 
do krajského výběru. Navíc v kategorii děvčat 
jsme byli po JAC Brno druhou nejpočetnější 
výpravou,“ spokojeně konstatoval vedoucí 
oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder. 

V samotném závodě v nové atletické hale 
v Ostravě mladí atleti dokázali, že nebyli do 
krajského výběru zařazeni náhodou. Nejlépe 
si vedla Adéla Stehlíková ve skoku vysokém 
mladších žákyň, která skončila celkově 
druhá za výkon 143 cm. Adéla dokázala, že 
na velkých závodech umí, porazila i dvě silné 
reprezentační kolegyně z Brna a vybojovala si 
pozici jedničky Jihomoravského kraje. 

Ve stejné disciplíně potěšil trenéry Vojtěch 
Prokeš, který skončil pátý a vyrovnal si svůj 
osobní rekord, když se podruhé v životě 
dostal přes laťku ve výšce 150 cm. „Oba dva 
jsou příslibem pro nadcházející halovou 
sezónu výškařských mítinků," svěřil se nám 
Háder. „Od ledna sice přecházejí mezi starší 
žactvo, ale mají potenciál se zlepšovat, a tak 
očekáváme, že jejich osobní maxima půjdou 
podstatně výš. Na trénincích vypadají oba 
velmi dobře," dodal Háder, kterého také 
velmi potěšil nový osobní rekord koulařky 

Agáty Šamalíkové. Ta se poprvé dostala přes 
deset metrů a výkonem 10,05 m skončila 
celkově sedmá. Agáta jako jediná z pětice 
našich závodníků bude ještě celý příští rok 
v kategorii mladších žákyň a věříme, že bude 
patřit mezi nejlepší v kraji. 

Další dvě závodnice splnily svůj standard 
a jejich výkony byly jenom kousek pod 
jejich osobními rekordy. Kristina Špačková 

skočila do dálky 4,35 m a pomohla i štafetě 
na 6x200m; Martina Galburová zaběhla 60m 
překážek za 11,32 s. Celkově pak chlapci 
i děvčata z Jihomoravského kraje skončili na 
druhých místech. Přitom dívky od prvenství 
dělilo jen jeden a půl bodu. Snad se jim 
vytouženou zlatou medaili podaří vybojovat 
příští rok.

-had-

ATLETIKA
Pět hustopečských atletů reprezentovalo kraj
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SPORTOVEC ROKU MĚSTA HUSTOPEČE
Hlasujte v anketě Sportovec roku 2016

Sportovní komise vyhlašuje anketu 
Sportovec roku 2016 města Hustopeče, do 
kterého se můžete zapojit i vy. Má některý 
sportovec a 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 kolektivy. 
Hlasovat můžete na webové stránce města 
Hustopeče www.hustopece.cz.

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ:
• Anketu vyhlašuje Sportovní komise RM 
Hustopeče.
• Termín hlasování je do pondělí 9. ledna 
2017 do 15:00 hodin.
• Hlasy, které obdržíme po tomto termínu, 
nebudou započítány.
• Každý může v anketě hlasovat pouze 
jednou /hrajte fair play/.
• Každý může přiřadit pouze 1 hlas v kategorii 
jednotlivci a 1 hlas v kategorii kolektivy.
• Je nutné uvést údaje: jméno a příjmení, 
e-mail a telefonní číslo hlasujícího.
Pokud se e-mailové adresy nebo telefonní 
čísla budou shodovat, nebudou takové hlasy 
do ankety započítány.

Cena veřejnosti:
KATEGORIE JEDNOTLIVCI

Furch Michal /Danceversity Group Hustopeče 
– bývalá TS Lady Stars/
Hoferik Petr /Stolní tenis/
Káňa Dominik /SK Atletika Hustopeče/
Rada Martin /Agrotec autoklub/
Rosa Lukáš /Asia Budo Center, z.s. bojové 
umění a sporty/
Schubert Vojtěch /L. F. karate Hustopeče/
Sigmundová Jana /Sportovní stáj Valkýra/
Svoboda Marek /Fitness Club Freedom 
Hustopeče/
Troubil Lukáš /fi tness/

Cena veřejnosti:
KATEGORIE KOLEKTIVY

Danceversity Group Hustopeče – junioři 
a děti  
trenér: Komoňová Barbora, Vrbová Eliška

Házená Legata Hustopeče - mladší žáci 
(starší žáci)
trenér: Petr Semerád

Plavecký klub Hustopeče – štafeta 
10letých žáků
trenér: Čačíková Kateřina, Klemeš Vladimír

SK Atletika Hustopeče – žactvo a přípravka 
(TJ Agrotec)
trenér: Zbyněk Háder, Michaela Houdková, 
Radmila Vrbová, Radomila Křehulová, Jitka 
Hejlová, Lukáš Hála

Volejbal Hustopeče - žáci
trenér: Petr Groh

Asia Budo Center, z.s. (bojové umění a 
sporty)
trenér: Antonín Grůza

Danceversity Group Hustopeče – dospělí 
trenér: Komoňová Barbora, Harris Ben 
(Angličan)

Házená Legata Hustopeče - muži
trenér: Petr Semerád

Stolní tenis – A družstvo muži
trenér: Petr Hoferik

Petr Fridrich
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BADMINTON
Dvě medaile z MČR v badmintonu pro Martinu Ševčíkovou

Nejvýznamnější turnaj mladých 
badmintonistů, Mistrovství České republiky 
jednotlivců do 13 let, se konal poslední 
listopadový víkend v Českém Krumlově. Mezi 

75 nejlepšími hráči z celé republiky se 
turnaje zúčastnila i Martina Ševčíková. 
Přímý postup měla zajištěný, bez nutnosti 
účasti v kvalifi kačních turnajích, díky svému 
postavení na žebříčku U13, kde se stabilně 
celý rok pohybuje do čtvrtého místa.

Hrála zde všechny tři badmintonové 
disciplíny - dvouhru, čtyřhru dívek spolu 
s Lucií Metzovou z Klimkovic a smíšenou 
čtyřhru s Davidem Smutným z FSpS MU 
Brno. Zápasy smíšené čtyřhry zvládli 
spolu s Davidem projít až do čtvrtého kola, 
cestu do semifi nále k medaili jim však 
zastavila dvojice z Kladna a Mostu. Zápasy 
dvouher Martina zvládala pod trenérským 
dohledem Stanislava Kohoutka, jejího 
trenéra z oddílu Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity v Brně, kde tuto 
sezónu hostuje. Trpělivou hrou pod jeho 
vedením se probojovala až do nedělních 
zápasů o medaile poté, co ve třetím kole, 
ve dvou vyrovnaných setech, vyřadila 
Justýnu Muchovou z Rychnova. V semifi nále 
dvouher ji čekala budoucí vítězka, Markéta 
Kohoutová z Mostu. Martina, jako jediná za 

celý turnaj, jí vzala jeden set, ale na postup 
do fi nále to nestačilo a po boji postoupila 
do fi nále Kohoutová. Martina tak získala 
svou první individuální medaili z MČR, 
bronzovou. Ve čtyřhrách se společně s Lucií 
Metzovou probojovaly až do semifi nále, kde 
však ve třech setech podlehly dívčímu páru 
z Rychnova nad Kněžnou - Justýně Muchové 
a Petře Maixnerové. Obsadily tedy třetí místo 
a mohly společně oslavit zisk další bronzové 
medaile. Celkovými vítězkami čtyřher se staly 
hráčky z Mostu - Markéta Kohoutová a Kristýna 
Kozempelová. Mistrovský titul za smíšenou 
čtyřhru získala Martinina spoluhráčka Lucie 
Metzová spolu s Dominikem Kopřivou 
z Rožnova. Dominik pak přidal ještě svůj 
druhý titul za čtyřhru chlapců, kde hrál 
společně s Tomášem Matulou z Opavy. 
Nejúspěšnější mezi kluky byl Matěj Rzeplinski 
z Českého Těšína.

Martina Ševčíková tímto turnajem zakončila 
hraní v kategorii U13, příští rok bude sbírat 
zkušenosti v kategorii patnáctek.   

Radek Ševčík
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Hustopečské skákání opět nabízí světovou kvalitu
Už osmnáctou kapitolu napíše začátkem 

února příštího roku nejkvalitnější halový 
výškařský mítink v České republice 
Hustopečské skákání Agrotec 2017. „Ještě 
teď máme v paměti nevídanou bitvu 
z posledního ročníku mezi Italem Tamberim 
a Britem Bakerem, který znamenal vyrovnání 
rekordu mítinku 238 cm a současně dva 
nejlepší výkony na světě,“ vzpomíná 
na loňský závod ředitel Hustopečského 
skákání Zbyněk Háder. Stejně kvalitní 
podívanou chtějí organizátoři nabídnout 
divákům v Městské sportovní hale i ve dnech 
2. a 4. února 2017.

I v roce 2017 budou nejlepší světoví 
skokané bojovat v závodě, který má rovněž 
uctít památku naší olympijské vítězky Mileny 
Hübnerové – Rezkové. A proto symbolicky 
jako první hvězdu závodu ohlásili pořadatelé 
stříbrnou medailistku z Olympijských her 
2016 v Rio de Janeiru Mirelu Demirevu 
z Bulharska. Tato závodnice s osobním 
rekordem 197 cm zaznamenala v roce 2016 
obrovský vzestup výkonnosti a stability 
formy. Svědčí o tom nejen její stříbrná 
medaile z OH, ale i medaile ze stejného 
kovu na ME v Amsterodamu. Po roce se 
do Hustopečí vrací i Brit Chris Baker, který 

po loňském druhém místě v Hustopečích 
dokázal vystoupit na bronzový stupínek na 
Mistrovství Evropy a získat osmé místo na 
halovém Mistrovství světa. Nemohou chybět 
ani nejlepší čeští skokané. Start ve svých 
oblíbených Hustopečích potvrdil Jaroslav 
Bába, který zde má svůj početný fanclub. 
„Jednání se závodníky jsou v plném proudu 
a startovní listina se bude ještě postupně 
doplňovat. Věřím, že diváci v hustopečské 
hale uvidí při hlavním závodě opět strhující 
show,“ předpovídá jeden z manažerů závodů 
Jan Janků ml.

Hustopečské skákání není jen hlavní závod, 
ale pořadatelé pamatují na všechny věkové 
kategorie závodníků. Netradičně už ve čtvrtek 
2. února 2017 bude probíhat závod žactva, 
který je opět vyhlášen jako okresní a krajský 
přebor. Zde budou diváci fandit hlavně 
domácím závodníkům, kteří loni patřili k těm 
velmi úspěšným. V sobotu 4. února pak 
nejprve proběhnou závody dorostu, juniorů 
a B-kategorie, které také nabídnou zajímavou 
podívanou. „Velmi nás překvapilo, že se 
do Hustopečí na tyto doprovodné závody 
přihlásili závodníci z mnoha zemí. A to někdy 
velmi atraktivních jako je třeba Qatar, Bahrajn 
nebo Eritrea. Nebude chybět kompletní širší 
reprezentace Velké Británie a závodníci ze 
Slovenska. Zkrátka i tyto kategorie mohou 
nabídnout skvělou podívanou,“ doplnil 
Zbyněk Háder. Pro diváky, kteří se nemohou 
závodů zúčastnit přímo v hale je připraven 
on-line video přenos na webových stránkách 
závodu: www.hustopecskeskakani.cz, kde 
najdou i čerstvé aktuality před závodem.

-had-
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Chris Baker, Hustopečské skákání 2016.
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Stolní tenisté: pět utkání a čtyři vítězství 
Poslední listopadový víkend byl pro stolní 

tenisty TJ Agrotec Hustopeče velmi úspěšný. 
Jejich tři družstva absolvovala během 
víkendu pět mistrovských utkání a ve čtyřech 
dokázala zvítězit. 

Ve druhé lize hrálo A družstvo nesmírně 
důležité utkání v Havířově, případná porážka 
by téměř jistě znamenala konec nadějím na 
play-off . Hustopečští se vytáhli, a přestože 
prohrávali v utkání již 6:8, dokázali všechny 
poslední dvouhry vyhrát a otočit tak skóre 
ve svůj prospěch na 10:8. Nejlepším hráčem 
byl Hoferik, který zvítězil ve třech zápasech, 
po dvou přidali Janoušek a Mesaroš a jeden 
přidal Hort, hustopečští vyhráli i obě čtyřhry. 
V neděli bohužel podlehli celku TJ Ostrava 
7:10, tři body uhrál Janoušek, dva Hoferik, 
jeden Mesaroš a proběhla jedna čtyřhra. 
Situace v tabulce je značně vyrovnaná a celky 
na druhém až šestém místě dělí jeden bod. 
Bitva, o druhé postupové místo do play-off , 
bude mít ještě pořádný náboj.

B družstvo v krajské soutěži velmi mile 
překvapilo, když dokázalo zvítězit nad 
relativně silnými soupeři. A to nad celkem 
Slatina Brno 10:3 a nad celkem Hlubočan 10:7. 
Nejlepším hráčem Hustopečí byl Melichar, 
kterého velmi dobře doplnil, zejména v boji 

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 9 9 0 0 0 90:31 27
2. TJ Ostrava KST C 9 6 0 3 0 78:56 21
3. SKST Baník Havířov C 9 6 0 3 0 74:53 21
4. TT Moravský Krumlov 9 6 0 3 0 76:60 21
5. TJ Agrotec Hustopeče 9 5 1 3 0 78:63 20
6. EXITERIA KST Jeseník 9 5 1 3 0 70:65 20
7. TTC Moravská Slavia Brno B 9 4 1 4 0 67:69 18
8. KST Blansko 9 4 0 5 0 64:75 17
9. ASK Tatra Kopřivnice 9 3 0 6 0 54:74 15
10. TTC Frýdlant 9 2 0 7 0 53:79 13
11. KST Zlín 9 1 2 6 0 53:83 13
12. SK Přerov 9 0 1 8 0 40:89 10

Krajská soutěž I. třídy
1. TJ Sokol Brno I B 9 8 0 1 0 88:37 33
2. TTC Komořany A 9 7 1 1 0 83:60 31
3. STK Zbraslavec A 9 6 1 2 0 81:50 28
4. TJ Brno-Bystrc A 9 6 0 3 0 76:58 27
5. SKST Hodonín E 9 5 0 4 0 73:70 24
6. TJ Agrotec Hustopeče B 9 4 1 4 0 71:72 22
7. SK Slatina - Brno C 9 4 0 5 0 64:74 21
8. SK Slatina - Brno B 9 4 0 5 0 62:69 21
9. TJ Sokol Hlubočany A 9 4 0 5 0 60:72 21
10. KST Blansko C 9 2 1 6 0 58:81 16
11. Orel Ivančice A 9 2 0 7 0 53:81 15
12. KST Oltec Brno B 9 0 0 9 0 45:90 9

Vánoční turnaje v házené se vydařily 
Legata Hustopeče má za sebou náročný 

měsíc, ve kterém pořádala hned dva vánoční 
turnaje – dětský v sobotu 10. prosince 
a mužský v sobotu 17. prosince. Oba dva se 
nesly v přátelském duchu a na obou byly 
domácí kluby nepřehlédnutelné. „Jedná 
se již o 18. ročník v řadě, má velkou tradici 
a myslím si, že se jedná o velkou nejen 
sportovní, ale i společenskou událost,“ 
vyjádřil se předseda klubu Jiří Funk.

Turnaje mužů se kromě místní Legaty 
účastnily tři týmy – Uničov, Stupava a Tatran 
Bohunice. „Uničov a Stupava jsou naše 
spřátelené týmy, které už tradičně jezdí na 
tento turnaj a my jsme za to moc rádi,“ dodal 
Funk. Celý turnaj zahájila starostka Hana 
Potměšilová, která sportovcům popřála nejen 
štěstí při hře, ale také klid do nadcházejících 
vánočních svátků.

Při samotné hře systémem každý s každým 
Legatu podporovali místní fanoušci. A možná 
i kvůli podpoře domácích nakonec celý turnaj 
vyhrála. Na druhém místě skončila Stupava 
následovaná Tatranem Bohunice a poslední 
místo zbylo pro Uničov. Legata Hustopeče 
má za sebou náročnou sezonu, ve které se 
jí ale velmi dařilo. „Do konce tohoto roku 
jsme na prvním místě s bodovým náskokem 
a myslím si, že kádr, který právě máme, ať 
už je to dorost nebo muži, má na to, aby 
postoupil do první ligy,“ pochlubil se Funk. 
„Po novém roce nás čeká úkol udržet první 

místo a možnost postoupení do první ligy. 
S tím souvisí zvážení nákladů, protože první 
liga se hraje po celé republice a náklady 
jsou vysoké už jen na samotnou dopravu,“ 
prozradil plány klubu Funk.

Další prioritou, kterou si klub do nového 
roku dává, je výchova mládeže. „Naši starší 
žáci jsou pátí v republice a myslím si, že v tom 
je ten trend a smysl házené – vychovat si další 

generaci,“ uzavřel  Funk.
A že je výchova dětí opravdu prioritou, 

dokazuje i vánoční turnaj dětí, který se 
konal o týden dříve. Zde soupeřilo hned šest 
dětských týmů z celého kraje a naši malí 
házenkáři nešli přehlédnout. Hrálo se bez 
zapnutých počítadel a s úsměvem na rtech a 
největší motivací dětí byl pytel plný sladkostí, 
který si po skončení každý tým odvezl domů.

-nov-

HÁZENÁ

fo
to

: V
er

on
ik

a 
N

ov
ák

ov
á

Vánoční turnaj dětí.
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Polovinu sezony v dlouhodobých 
mistrovských soutěžích mají za sebou 
tři družstva stolních tenistů TJ Agrotec 

Hustopeče. Polovina sezony vybízí k bilanci.
A družstvo má zatím sezonu velmi 

rozpačitou, je na pátém místě. V dosavadních 

jedenácti utkáních šestkrát vyhrálo, jednou 
remizovalo a čtyřikrát prohrálo. Na druhou 
příčku zaručující postup do play-off , která 
byla cílem před začátkem sezony, ztrácí 
sice jenom tři body, ale už teď je jasné, 
že to bude velmi těžké. Zejména porážky 
s Kopřivnicí a Blanskem družstvo nečekalo. 
V obou těchto utkáních hráčům nevyšel 
úvod, kdy prohráli spoustu zápasů. Letošní 
sezona se pro A družstvo nevyvíjí dobře 
i z důvodu zdravotních problémů hráčů. 
Janoušek musel odstoupit v průběhu utkání, 
Dvořáček také nehraje, Hoferika trápí od 
začátku sezony rameno, přesto má nejlepší 
výsledky a Hort kvůli operaci neabsolvoval 
přípravu před sezonou. Ale hráči se přesto 
pokusí zabojovat o druhé místo. 

B družstvo v krajské soutěži je až na 
devátém místě s bilancí čtyři výhry, jedna 
remíza a šest proher. Od nové sezony 
proběhne reorganizace soutěže a sestupovat 
bude pouze poslední tým. Nejlepšími hráči B 
družstva jsou Melichar a Studýnka.

C družstvo je prozatím v okresním přeboru 
na čtvrtém místě s bilancí sedm výher, dvě 
remízy a dvě prohry. Smutná byla prohra 
s Lanžhotem, kde se čekalo vítězství. Ale 
družstvo je vyrovnané a má šance bojovat 
o druhé místo, které zabezpečuje postup do 
play-off .

Do konce roku už má z oddílu povinnosti 
pouze dorostenec Filip Růžička, který se 
zúčastní kontrolního turnaje nejlepších hráčů 
z celé České republiky, kde si vybojoval účast 
díky výborným výsledkům.

Jan Matlach,
 předseda TJ Agrotec Hustopeče

Stolní tenisté v polovině sezóny
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2. liga mužů skupina B
1. TJ Nový Jičín 11 11 0 0 0 110:35 33
2. TT Moravský Krumlov 11 8 0 3 0 96:69 27
3. EXITERIA KST Jeseník 11 7 1 3 0 90:79 26
4. SKST Baník Havířov C 11 7 0 4 0 92:65 25
5. TJ Agrotec Hustopeče 11 6 1 4 0 96:80 24
6. TJ Ostrava KST C 11 6 0 5 0 83:76 23
7. KST Blansko 11 5 0 6 0 81:93 21
8. ASK Tatra Kopřivnice 11 5 0 6 0 74:85 21
9. TTC Moravská Slavia Brno B 11 4 1 6 0 76:89 20
10. TTC Frýdlant 11 3 0 8 0 65:91 17
11. KST Zlín 11 1 2 8 0 65:103 15
12. SK Přerov 11 0 1 10 0 46:109 12

Krajská soutěž I. třídy
1. TTC Komořany A 11 9 1 1 0 103:68 39
2. TJ Sokol Brno I B 11 9 0 2 0 106:50 38
3. STK Zbraslavec A 11 8 1 2 0 101:60 36
4. TJ Brno-Bystrc A 11 7 0 4 0 88:73 32
5. SK Slatina - Brno B 11 5 0 6 0 79:86 26
6. TJ Sokol Hlubočany A 11 5 0 6 0 71:89 26
7. SKST Hodonín E 11 5 0 6 0 87:90 26
8. SK Slatina - Brno C 11 5 0 6 0 76:90 26
9. TJ Agrotec Hustopeče B 11 4 1 6 0 82:92 24
10. KST Blansko C 11 3 2 6 0 77:92 22
11. Orel Ivančice A 11 3 1 7 0 72:96 21
12. KST Oltec Brno B 11 0 0 11 0 54:110 11

OP I. třídy
1. TJ Sokol Kobylí B 11 9 1 1 0 134:64 39
2. TJ Sokol Rakvice A 11 9 1 1 0 121:77 39
3. TJ SPORT Němčičky A 11 8 1 2 0 125:73 36
4. TJ Agrotec Hustopeče C 11 7 2 2 0 133:65 34
5. Moravan Lednice A 11 7 1 3 0 129:69 33
6. TJ Sokol Vranovice A 11 5 1 5 0 101:97 27
7. TJ Sokol Lanžhot C 11 4 2 5 0 103:95 25
8. TJ Sokol Troskotovice A 11 3 2 6 0 100:98 22
9. TJ Sokol Kobylí C 11 3 1 7 0 82:116 21
10. TJ Sokol Velké Němčice A 11 3 0 8 0 77:121 20
11. TJ Sokol Křepice B 11 1 0 10 0 29:169 14
12. Orel Šitbořice A 11 0 2 9 0 54:144 13

OP I. třídy
1. TJ Sokol Kobylí B 9 8 1 0 0 115:47 34
2. TJ Sokol Rakvice A 9 7 1 1 0 93:69 31
3. TJ Agrotec Hustopeče C 9 6 2 1 0 109:53 29
4. TJ SPORT Němčičky A 9 6 1 2 0 102:60 28
5. Moravan Lednice A 8 5 1 2 0 91:53 24
6. TJ Sokol Vranovice A 9 4 1 4 0 86:76 22
7. TJ Sokol Lanžhot C 9 3 1 5 0 84:78 19
8. TJ Sokol Velké Němčice A 9 3 0 6 0 69:93 18
9. J Sokol Troskotovice A 8 3 0 5 0 76:68 17
10. TJ Sokol Kobylí C 9 2 1 6 0 63:99 16
11. TJ Sokol Křepice B 9 1 0 8 0 24:138 12
12. Orel Šitbořice A 9 0 1 8 0 42:120 10

s Hlubočany, Studýnka. B družstvo se tak v 
tabulce posunulo velmi výrazně nahoru, a to 
na šesté místo 

C družstvo si připsalo další snadné 
vítězství v poměru 16:2 nad celkem Šitbořic, 
v domácím celku bodovali všichni hráči Jan 
Hušek, Jindřich Hušek, Kuchař a Blažek. 

Jan Matlach, 
předseda oddílu TJ Agrotec Hustopeče
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PLAVÁNÍ
Oddíl plavání Fakultního klubu Brno: nejdůležitější je čas

Hustopečská skupina plavců, patřící pod 
Fakultní klub Brno, má za sebou mnoho 

úspěchů a čekají ji nejdůležitější závody. 
Oddíl je poměrně malý, zabývá se plaváním 

pro malé děti a plaváním závodním. Nyní má 
celkem 15 závodících plavců. Věkový rozptyl 
dětí je v rozmezí devět až 18 let. Základní 
tréninky jsou třikrát týdně dvě hodiny. Plavci, 
kteří se zúčastňují mistrovských soutěží mají 
týdně tréninků pět. V klubu jsou převážně 
děti z hustopečského okolí, mnozí z nich 
chodí na místní gymnázium. 

Žákovské kategorie mají za sebou nominační 
soutěže Krajského přeboru. „Tam jsme 
posbírali několik medailí, ale nejdůležitější 
pro nás nejsou ani ty medaile, ale zaplavané 
časy, protože ty jsou limitem, který se 
vkládá do účastí na mistrovskou soutěž,“ 
řekla trenérka Renata Podešťová. Oddíl má 
nyní pět žáků přijatých do alespoň jednoho 
závodu Mistrovství ČR žáků, které se bude 
konat první prosincový víkend. Vrchol zimní 
sezóny čeká také dorostence, od 15. do 18. 
prosince se koná Mistrovství ČR dorostenců. 
„S jistotou víme, že dva naši plavci se tohoto 
mistrovství zúčastní,“ uzavřela Podešťová.

-ves-Část plavců Fakultního klubu Brno. 

ŠACHY
Šachisté z Hustopečí ovládli okresní kolo Přeboru škol v Břeclavi

Žáci z Gymnázia Hustopeče Jakub Klein, 
Martin Vaculík, Jakub Mlénský a Matyáš 
Hrádek s náhradnicí Adélou Rapcovou 
porazili v okresním kole Přeboru škol 
všechny své soupeře. Jejich individuální 
výkony byly stoprocentní. Výborně si 
vedlo rovněž družstvo ze ZŠ Komenského 

a v nejmladší kategorii vybojovali Šimon 
Šebesta, Martin Rada, Jeroným Kamenský 
a Daniel Dufek také první místo. Oba týmy 
postupují do krajského kola, které bude 24. 
ledna v Brně. „Hráči absolutně převálcovali 
tradiční mládežnické favority, kterými dříve 
byli Tatran Poštorná nebo Velké Pavlovice,“ 

uvedl vedoucí šachového kroužku Luboš 
Kuchynka. Ten se dětem a mládeži 
v zájmovém útvaru pod Centrem volného 
času Pavučina systematicky věnuje a odkrývá 
jim postupně tajemství této královské hry již 
třetím rokem. Schází se vždy jednou za týden 
a pravidlem jsou i domácí úkoly. „Je potřeba 
na sobě pracovat i doma, jen v kroužku to 
nestačí,“ uvedl Kuchynka. Podařilo se mu 
dát dohromady dostatečné množství žáků 
a díky koncepčnímu vedení přicházely důkazy 
o jejich hráčských aktivitách. To přineslo 
zařazení do různých grantových schémat, 
které vypisují Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy či Šachový svaz České 
republiky. První výsledky se dostavily. „Získali 
jsme zdarma přístup do interaktivního 
výukového šachového programu Learning 
Chess. Zatímco v kroužku budeme analyzovat 
partie a probírat zahájení, doma budou děti 
pracovat s počítačem,“ uvedl Kuchynka.

Při hře se děti učí hlavně soustředění, 
logickému a kombinovanému myšlení 
a soutěživosti. Na velkých šachových 
turnajích mají ještě rezervy, ale pravidelná 
příprava již přináší své ovoce.

Jana Hrádková
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• 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
• Koupíme RD v Hustopečích (okolí), může 
být i k opravám. Tel. 605 982 553

• Koupím byt v Hustopečích, hotovost. 
Tel. 604 590 583

fo
to

: D
an

 V
ac

ul
ík

INZERUJTE 
V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH

hyclova@hustopece-city.cz
tel.: 519 441 004
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Pojistky jsou nástrojem k zabezpečení 
nahodilých a zpravidla nepříjemných 
událostí. Krádež, zničení majetku, smrt, 
invalidita a další. To všechno jsou věci, které 
si nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu 
přihodí. Proto jsou pojistky běžnou součástí 
našich výdajů. V tomto článku se dozvíte, 
jak mít pojistky správně nastavené – abyste 
neplatili zbytečně mnoho peněz pojišťovnám 
a aby Vám pojišťovny v případě škody 
zaplatily to, co budete potřebovat.

Udělejte si sami velmi jednoduchou 
inventuru Vašich pojistek. Možná zjistíte, 
že můžete ušetřit spoustu peněz.  Nejdříve 
si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojistky 
slouží:  Pojistky by měly sloužit k tomu, aby 
nám pomáhaly v situacích, které bychom 
sami fi nančně nezvládli. Inventura Vašich 
pojistek by měla začít právě tímto bodem:

Neplatíte za něco zbytečně? Mějte 
pojištěna jenom ta rizika, která byste sami 
fi nančně nezvládli.  Ztráta střechy nad 
hlavou po povodni nebo požáru nás může 
výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno 
ale zvládneme zaplatit sami. Podobné to 
je u životních a úrazových pojistek. Když 
někdo po autonehodě zůstane invalidní, 
přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek 
tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, 
které se vyplatí mít pojištěné. Mnoho lidí si 
platí pojistky pro případ drobných úrazů. 
Za zlomenou ruku pět tisíc. Za deset stehů 
tři tisíce. Taková pojistka může stát i dvě 
stě korun měsíčně. A přitom toho moc 
neřeší. Zlomená ruka neohrozí Vaši fi nanční 
kondici, s tím si poradíte sami. Pokud 
byste ty ušetřené dvě stovky pravidelně 
investovali do akciového portfolia, získáte na 
dvacetiletém horizontu téměř sto tisíc korun.

Zaplatí mi pojišťovny v krizových 
situacích? Mám pojištěnou nemovitost tak, 
abych v případě totální škody dostal peníze 
na postavení stejné nemovitosti? Recept 
je jednoduchý. Podívejte se do pojistné 
smlouvy, jestli je pojištěná na novou hodnotu. 
Dále odhadněte, kolik by dnes stála výstavba 
stejné nemovitosti. Pokud se Váš odhad příliš 
neliší od pojistné částky, je vše v pořádku. 
Pokud je v těchto částkách významnější 
rozdíl a částku v pojistné smlouvě máte nižší, 
pak je třeba ji opravit podle skutečnosti. 
Pojišťovny by totiž v případě škody mohly 
uplatnit podpojištění = plnily by ve stejném 
poměru, jako je nová cena (= za kolik byste 
dům postavili) a výše pojistné částky.

Máte životní pojistku? K čemu Vám slouží? 
Životní pojistka by měla sloužit primárně 
k tomu, aby zajistila Vaše blízké, kteří jsou 
na Vás fi nančně závislí. Zkuste si spočítat, 
kolik by Vaší rodině měsíčně scházelo 
v rodinném rozpočtu. Pokud nemáte příjem, 
který je nezávislý na Vaší práci (např. příjem 
z pronájmu nemovitosti), pak by pojistná 
částka pro případ smrti měla být alespoň ve 
výši Vašeho tříletého příjmu.

Kolik stojí Vaše pojistka? Máte životní 
pojistku na dva miliony korun za 3.000 
měsíčně? Taková pojistka Vás může stát 
významně méně. Může stát jenom dva tisíce. 
A bude krýt stejná rizika. Může stát jenom 
tisíc korun. Třikrát méně. A pořád kryje stejná 
rizika. Rozdíl mezi první a poslední variantou 
je dva tisíce korun. Pokud byste ty ušetřené 
dva tisíce korun pravidelně investovali do 
akciového portfolia, získáte na dvacetiletém 
horizontu 993 tisíc korun.

Ušetřete na pojistkách. Pokud je to 
možné, zvolte si vyšší spoluúčast. Už víte, že 
je důležité pojišťovat jenom důležitá rizika. 

Vyšší spoluúčastí říkáte pojišťovně, že drobné 
škody zvládnete sami a s těmi velkými 
potřebujete pomoci. Pojišťovna Vám za to 
nabídne nižší sazbu pojistného.

Velmi drahé a zbytečné pojištění. Někteří 
lidé platí pojistku, ze které se nikdy nemůže 
plnit. Jsou to případy, kdy při sjednávání 
pojistky nesdělili pojišťovně pravdivé 
informace. Pojišťovny si většinou neprověřují 
pravdivost informací při sjednávání pojistek, 
ale při případném plnění ano. A v pojistných 
podmínkách je vždy ustanovení o tom, že 
v případě uvedení nepravdivých informací 
se může snížit nebo odmítnout plnění. Takto 
sjednaná pojistka je velmi drahá a zbytečná. 
Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad 
lze uvést pojištění pracovní neschopnosti. 
Při sjednání je důležité uvést všechny 
současné i minulé zdravotní potíže. Pokud 
se dostanete do pracovní neschopnosti např. 
s onemocněním jater, pojišťovna si vyžádá 
výpis ze zdravotní dokumentace. A pokud se 
dozví, že klient v mládí prodělal žloutenku, 
zřejmě odmítne plnit.

TIP pro Vás: Projděte si Vaše pojistky 
a zkontrolujte, jestli neplatíte velmi drahé 
a zbytečné pojištění. 

Pojišťujte jenom to, co nezvládnete vyřešit 
sami.  Pojistěte si všechna rizika, která byste 
fi nančně nezvládli. Všechny ostatní pojistky 
pečlivě zvažte. V případě, že si nebudete 
vědět s něčím rady, poraďte se s odborným 
konzultantem.

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, 10. díl: Pojistky
FINANČNÍ PORADNA

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

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

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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Vzpomínky

02.12.2016  Roman Gožďál, Horní Věstonice
  Bronislava Matůšková, Horní Věstonice

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí,  správní odbor – matrika

Sňatky

Dne 5. ledna 2017 vzpomeneme 39 let
 úmrtí mé maminky 

paní VILEMÍNY VRBATOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

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

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

70. narozeniny.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Nikdy nezapomeneme na toho, 
koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho, 
který nám moc schází. 

 Dne 14. ledna by se dožil 75 let 
pan JOSEF STROUHAL z Hustopečí

Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkuje manželka a děti s rodinami. 

Poděkování

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 myTi za něj děkujeme.

Dne 28. prosince by se dožila 32 let 
naše drahá dcerka

 LUCIE VINTRLÍKOVÁ z Hustopečí

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

Život byl s Tebou krásný,
měl jsi nás Všechny rád,

ten kdo Tě nejvíce miloval,
nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 25. ledna 2017 uplyne 11 let, 
kdy nás náhle opustil 

pan OTTA KRÁLÍK

S láskou a bolestí vzpomíná manželka,
 synové Jaromír a Otto s rodinami, vnoučata Honzík a Lenka. 

Přátelé a známí vzpomeňte s námi. Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci listopadu 2016
05.11.1930    Blanka Vaňková
08.11.1936    Jarmila Goláňová
10.11.1935    Marie Kaňová
11.11.1925    Marie Vozdecká
16.11.1936    Anna Kostrhunová
20.11.1933    Jaroslav Novotný
24.11.1933    Jan Vahala
24.11.1936    Milada Vintrlíková
26.11.1930    Miloslava Kurdiovská
30.11.1930    Petr Fridrich

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 13. 12. 2016

Chtěla bych prostřednictvím Hustopečských listů poděkovat a říci 
"jaká to nádhera",  jak zpívá ve své písni Štefan Margita.

Skutečně je to překrásná nádhera, hned při prvním vstupu do Domu 
zdraví, dýchne na Vás příjemná vánoční atmosféra, krásná výzdoba 
celého areálu. Určitě nejsem sama, koho to také oslovilo.

A proto bych chtěla poděkovat a popřát Všem lékařům, sestřičkám, 
magistrám i ostatním zaměstnancům, ale také Všem lidem dobré vůle 
hodně štěstí, zdraví, pohody a optimismu do nového roku 2017.

B. Dohnálková, Hustopeče

Děkujeme tatínku za vše čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 2. února uplyne první smutné výročí úmrtí,
co nás navždy opustil
pan OTTO WETTER

S láskou vzpomínají maminka,manželka,
bratr, dcera a syn s rodinami.

Jen kytičku Ti na hrob dáme 
a na Tebe budeme stále vzpomínat. 

Ruku Ti už nepodáme, abychom 
Ti mohli k narozeninám přát. 

Dne 8. ledna 2017 by se dožil 82 let 
pan JAN JAROŠ 

Vzpomínají manželka, děti, vnoučata, 
pravnoučata, celá rodina. Vzpomeňte s námi. 

Děkujeme. 
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