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Radní jednali o možnostech sociálního bydlení

Díl 1.: Marketing a kultura  města Hustopeče

Tisíce lidí vítaly jaro na Slavnostech  mandloní 

Výroční schůze zahrádkářů. Přibyli mladí vinaři

TJ Agrotec Hustopeče z. s. bilancuje rok 2016
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Vážení spoluobčané,
ručičky na hodinách jsme posunuli o hodinu 

dopředu, dny se nám prodlužují, a byť ve 
většině domácností stále ještě přitápíme, jaro je 
neodvratně tady. 

Počasí přálo letošním již šestým Slavnostem 
mandloní a vína. Do Hustopečí zavítaly stovky 
a stovky návštěvníků. Vidět bylo celé rodiny, 
skupiny turistů různého věku. Plné bylo celý den 
náměstí, v obležení byli trhovci i pódium, plno 
bylo ve vinařstvích, sklípcích, restauracích, na 
stanovištích mandloňové stezky, u zvířátek. Cílem 
totiž bylo projít přes stanoviště do mandloňových 
sadů k rozhledně. Vinou chladného počasí sice 
stromy mandloní teprve začínaly kvést, nicméně 
nejseverněji položený mandloňový sad ve střední 
Evropě měl ten den úspěch. Ukáznění byli i ti, kteří 
se chtěli rozhlédnout po okolí z vrcholu rozhledny, trpělivě stáli ve frontě. Všem pořadatelům 
děkuji za krásnou akci a poděkovat chci i našim občanům za toleranci. Jistě mohl někoho 
neobvyklý ruch či plné ulice automobilů obtěžovat. Věřím ale, že většina z vás si akci také užila. 
Mně osobně davy lidí, které jsme potkávali, nevadily. Kdo měl štěstí, odvezl si z Hustopečí suvenýr 
nejvzácnější - kvetoucí sazenici mandloně odrůdy Zora.

V půlce března proběhlo v družebním městě Modra setkání vedení měst Hustopeče, Modra 
a Benátky nad Jizerou. Cílem bylo upřesnit akce vyplývající z Memoranda o spolupráci. Druhým 
rokem tak budou probíhat společné aktivity seniorů, skautů a žáků základních škol a základních 
uměleckých škol. Hustopeče budou organizovat v květnu tábor pro seniory v Rakvicích a v srpnu 
společné setkání v Hustopečích. 

24. března se sešlo přes 220 seniorů na každoroční výroční schůzi Svazu tělesně postižených. 
Letos však byla trochu výjimečná. Vedoucí sociálního odboru pan Laz přítomné informoval, že 
předsedkyně organizace Ing. Defeldová, byla oceněna Nadací Charta 77 jako Seniorka roku 2016 
a předal jí slavnostně diplom. Překvapené a dojaté paní Defeldové se dostalo aplausu ve stoje. 
Blahopřejeme.

V dubnu nás čeká dokončení dvou větších investičních akcí. Celková rekonstrukce ulice 
Nerudova a spojky ulic Brněnská a Šafaříkova. Z drobnějších to bude otevření zrekonstruovaných 
veřejných toalet na autobusovém nádraží. Vzhledem k tomu, že konečně dojde ke schválení 
smlouvy o zpětném převodu zbytného pozemku v areálu nemocnice z ulice Žižkova z kraje na 
město, zřídili jsme pracovní skupinu, která hledá rozumné a smysluplné využití prostoru. Město 
se zavázalo, že ho využije k výstavbě sociálního bydlení. 

Vážení spoluobčané, 
z dubnových akcí se můžete těšit na soutěžní přehlídku vín O hustopečskou pečeť, knihovna 

pokračuje virtuální univerzitou třetího věku, v městské galerii budou téměř celý duben k vidění 
výtvarné práce žáků ZUŠ, CVČ Pavučina a gymnázia. Probíhá iniciativa Vodu z kohoutku, nebo 
život!, která propaguje pití kohoutkové vody. Připomínka osvobození města Hustopeče proběhne 
letos až po Velikonocích tradičně na hřbitově Rudé armády. 

Přeji vám krásné jaro, hodně sluníčka a na viděnou na některých z dubnových akcí. Jistě si je 
z čeho vybírat.

Hana Potměšilová

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 61. schůzi v úterý 
21. března 2017. Probírali, mimo jiné, převod 
kapličky do majetku města, zrestaurování 
renesanční kašny na Dukelském náměstí 
a možnost čerpání dotací na vznik nového 
sociálního bydlení.

Zvažují se dotační možnosti na 
vybudování sociálního bydlení

Krajská Nemocnice Hustopeče p.o. má 
v plánu začít v tomto roce rekonstruovat 
bývalou JIP v hlavní budově na ambulance 
určené k rehabilitaci. Z tohoto důvodu vedení 
města Hustopeče zřídilo pracovní skupinu, 
která měla za úkol hledat budoucí možnosti 
využití suterénu na městské Poliklinice, kde 
se nachází stávající ambulance rehabilitace. 
Pracovní skupina navrhla možnost 
přebudovat nebytové prostory na bytové 
prostory. Dle zákresu půdorysu by zde bylo 
možné zřídit asi čtyři byty o parametrech 
2 + kk. Nabízí se možnost žádat o dotaci 
na projekt do výzvy na sociální bydlení, 

vyhlášené Integrovaným regionálním 
operačním programem.

Další probíranou dotační možností byla 
výstavba sociálního bydlení, které město 
uvažuje zřídit na pozemku na ulici Žižkova 
v zadním traktu nemocnice. Smlouvy 
o zpětném převodu části zbytného 
pozemku z nemocnice zpět do vlastnictví 
města Hustopeče budou schvalovat na 
příštím jednání obě zastupitelstva – naše 
i krajské. K podání žádosti na vybudování 

sociálního bydlení je možno využít program 
Pečovatelské byty nebo podprogram 
Komunitní dům pro seniory, vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj.

Rada města schválila přípravu projektů 
na úpravu nebytových prostor pro bydlení 
Podporované byty Poliklinika a na výstavbu 
sociálního bydlení Podporované byty 
Žižkova, Hustopeče a podání žádostí 
o dotace.

Převod kapličky do majetku města
Majetkoprávní odbor bude projednávat 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových bezúplatný převod kapličky 
do majetku města Hustopeče. Kaplička leží 
v místech, kde je naplánováno provedení 
prvků ÚSES (územní systém ekologické 
stability). Jedná se o kvalitní barokní stavbu 
z první poloviny 18. století, která tvoří 
významný krajinný prvek. Pro zachování 
památky v dobrém stavu je nutné, aby její 
stav byl sledován a v případě potřeby byly 

Z MĚSTA

Radní se sešli na 59. schůzi v úterý 28. února 
2017. Zabývali se vznikem kamerového 
systému, oslovením dodavatelů na výměnu 
výtahu na poliklinice, dobudováním 
parkovacích míst, opravením terénu v okolí 
workoutového hřiště, darovací smlouvou 
a zvýšením bezpečnosti dopravy na ulici 
Komenského.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici 
Komenského

Každé pracovní ráno a odpoledne je na 
ulici Komenského problém zaparkovat 
a bezpečně přejít, protože zde rodiče 
vysazují a nabírají své děti. V tomto relativně 
malém prostoru se nachází základní škola, 
mateřská škola, odloučené pracoviště 
mateřské školy a základní umělecká 
škola. Vedení města vnímá tento problém 
dlouhodobě a snaží se ho vyřešit vznikem 
parkovacích míst, vybudováním chodníku 
a místem pro přecházení nebo přechodem. 
Nyní se začne zpracovávat projektová 
dokumentace a předpokládá se vytvoření 
kolmých parkovacích míst naproti vchodu 
do ZŠ Komenského, vybudování chodníku 
za těmito parkovacími místy a místo pro 
přecházení nebo přechod z ulice Školní na 
ulici Komenského.

Plánuje se zavedení kamerového systému 
Město Hustopeče má jasně dané plány 

na zvýšení bezpečnosti ve městě, které 
počítají s postupným zavedením různých 
bezpečnostních prvků. V tomto roce 
se uvažovalo mezi zbudováním dvou 
z nich - zavedením zóny 30 a zbudováním 
kamerového systému. Zóna 30 by mohla 

být zavedena v některých lokalitách 
místo tzv. obytné zóny. Přináší například 
větší bezpečnost pro chodce a cyklisty, 
reguluje maximální možnou rychlost 
a zavádí přednost zprava. Kamerový systém 
je dlouhodobým záměrem vedení města, 
protože je důležitý pro posílení bezpečnosti 
ve veřejném prostoru - centrum města, 
parkoviště, hřbitov, přechody apod. 
Rada města dala nakonec přednost 
zbudování kamerovému systému, protože 
se stále zpracovává Generel dopravy 
a ten může doporučit jiná řešení dopravní 
situace než je zóna 30. Proto rada předloží 
a navrhne ke schválení zastupitelstvu města 
projekt vybudování kamerového systému. 
Mapa s umístěním kamer bude k dispozici 
obyvatelům města k případné diskuzi 
a připomínkám na webových stránkách 
města i v Hustopečských listech.

Na výměnu výtahu se budou oslovovat 
čtyři dodavatelé 

Město schválilo zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku a montáž 
výtahu na poliklinice. Budou se oslovovat 
čtyři možní dodavatelé. V rozpočtu města 
pro rok 2017 je na výměnu a pořízení nového 
výtahu vyčleněno 1,5 milionu korun. 

Vybudují se parkovací místa na ulicích 
Nádražní a Vrchlického

Do 30. června by měla být vybudována 
parkovací místa na ulici Nádražní a ulici 
Vrchlického. Na ulici Nádražní se plánuje 
navázat na práce, které skončily na podzim, 
12 parkovacích míst přibyde u vjezdu směrem 
k Základní škole Nádražní. Vybudování 16 

kolmých parkovacích míst by také mělo 
pomoci neutěšené dopravní situaci na ulici 
Vrchlického. Místa budou zbudována po 
pravé straně ulice ze směru od ulice Tábory.  

Terén v okolí workoutového hřiště bude 
opraven
Ředitel Sportovního zařízení města 

Hustopeče Aleš Proschek podal žádost 
o uvolnění fi nančních prostředků na 
úpravu okolí workoutového hřiště. To bylo 
zbudováno minulý rok, ale v jeho okolí 
neproběhly terénní úpravy, které jsou nutné 
proto, aby se nečistoty nedostaly na plochu 
hřiště. Nyní se začalo pracovat na vydláždění 
okolí workoutového hřiště a pod některými 
prvky přibyde například jemný písek. 
Společně s opravou terénu dojde i k vyřešení 
svodu dešťové vody do kanalizační sítě. Rada 
města uvolnila na tyto opravy téměř 88 tisíc 
korun. 

Obytná zóna u nádraží Šakvice získá 
lavičky a kontejnery na sklo

Rada města schválila darovací smlouvu 
s Terra Group Investment, kterou město 
obdrží fi nanční dar ve výši 4 100 korun. Tato 
částka bude použita na pořízení lavičky do 
lokality Nádraží Šakvice. Finanční dar byl 
získán díky projektu Obec občanům, jehož 
cílem je snížit občanům výdaje za elektřinu 
a plyn. Do projektu se v minulém kole 
zapojilo celkem 82 odběrných míst a město 
Hustopeče obdrželo za každé odběrné místo 
50 korun. Město objedná dvě lavičky a na 
žádost obyvatel ulice Nádraží Šakvice zde 
nainstalují zaměstnanci městských služeb 
také kontejnery na sklo.                                    -ves-

Z jednání rady: zvýší se bezpečnost dopravy na ulici Komenského
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Renesanční kašna na Dukelském náměstí.
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Město Hustopeče má zřízeno celkem šest 
příspěvkových organizací, ty mají vlastní 
právní subjektivitu. Hospodaří s příspěvkem 
zřizovatele, penězi získanými doplňkovou 
a vlastní činností. V níže uvedených 
tabulkách uvádíme hospodářský výsledek 
všech šesti organizací v roce 2016 a dále 
vývoj hospodářského výsledku a vybraných 
ukazatelů v časovém horizontu let 2013 – 
2016.

Bořivoj Švásta

Hospodaření příspěvkových organizací města
Příspěvkové organizace Hospodářský výsledek (HV) za rok 2016 v Kč
zřízené městem Hustopeče Hlavní činnost  Doplňková činnost  HV celkem 
ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 62 336,01 14 204,72 76 540,73
ZŠ Hustopeče,  Nádražní 4 -112 205,79 137 603,00 25 397,21
MŠ Hustopeče, Školní 25 -102 484,13 0,00 -102 484,13
MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 0,00 0,00 0,00
Centrum volného času Hustopeče -7 154,13 37 878,32 30 724,19
Sportovní zařízení města Hustopeče 381 974,64 0,00 381 974,64

Porovnání HV a vybraných ukazatelů příspěvkových organizací 
v letech 2013-2016 v tis.Kč

MŠ  Hustopeče, Na Sídlišti 5
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 55 186 52  0
Příspěvek zřizovatele 1 078 1 276  1 395  1 622 
Náklady na opravy 73 129  233 219
Náklady na energie 502 470 497 441 
Investice prováděné zřizovatelem 1 304 1 247 19 1 780

MŠ  Hustopeče, Školní 25
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 0 69 46  -102
Příspěvek zřizovatele 934 1 059 1 155 2 051
Náklady na opravy 72 107  91 96
Náklady na energie 380 374 315 375
Investice prováděné zřizovatelem 0 3 404 1 207 3 937

ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 347 -91 -588 77
Příspěvek zřizovatele 4 533 4 720 3 912  4 477
Náklady na opravy 401 889  343 501
Náklady na energie 1 126 994  1 080 999
Investice prováděné zřizovatelem 0 1071 655 3074

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 25 48 31 25
Příspěvek zřizovatele 2 233 1 980  2 222  2 304
Náklady na opravy 360 248 436 253
Náklady na energie 942 748 707 699
Opravy prováděné zřizovatelem 0 741 237 1556

Sportovní zařízení města Hustopeče
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 9 299 375 382
Příspěvek zřizovatele 3 800 4 453 4 042 4 270
Náklady na opravy 241 894 713 245
Náklady na energie 3 658 3 004 2 704 2 580
Investice prováděné zřizovatelem 0 600 1793 67

Centrum volného času Hustopeče
Rok  2013 2014 2015 2016
Hospodářský výsledek 126 39 96 31
Příspěvek zřizovatele 2 108 2 300 2 100 2 100
Náklady na opravy 162 210 143 104
Náklady na energie 249 222 292 255
Investice prováděné zřizovatelem 66 0 42 546

včas prováděny opravy drobných poškození. 
Z tohoto důvodu je vhodné, aby se vlastníkem 
stalo město Hustopeče. Tyto malé sakrální 
stavby jsou bohužel často cílem vandalů.

Plánuje se celkové zrestaurování kašny na 
Dukelském náměstí

Vedení města má již vypracovaný 
restaurátorský záměr a návrh na zrestaurování 
kašny. Tato pozdně renesanční památka 
dominuje spodní části Dukelského náměstí. 

Na kašně je patrné poškození povrchu na více 
místech i použití tmelů různých barev, které 
kazí celkový ráz památky. Radní schválili 
vyhlášení veřejné zakázky na opravu kašny 
i podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
kultury                                                                          -ves-
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S rozvojem v lokalitě, kde je zakoupený 
pozemek umístěn, se počítá již ve 
schváleném územním plánu z roku 2013. 
Jeho koupě mimo jiné umožní řešit 
problémy v dopravě. Strategický pozemek 
se nachází v atraktivní průmyslové oblasti, 
leží za fi rmami Westfalia a Linden až po 
hranici s katastrem Starovic. Jeho rozloha 
je přibližně 15 tisíc m2. Koupě pozemku 
byla schválena zastupitelstvem města 
v prosinci 2016 za cenu přibližně 11 milionů 
korun, což odpovídá ceně 700 korun za m2. 
Zakoupeného pozemku se již týkají dvě 
zadané projektové dokumentace. Jednou 
z nich je projekt na cyklostezku, která navazuje 
na projekt cyklostezky obce Starovice a měla 
by být vedena až po ulici Nádražní. „Současně 

s projektovou dokumentací na cyklostezku 
město zadalo projekt pro územní řízení na 
veřejné plochy a komunikace od napojení na 
krajskou komunikaci Brno – Břeclav, na ulici 
Žižkovu a potom do rozvojové zóny, která 
se týká rodinných domů a bytových domů,“ 
doplnil investiční technik Radek Krušina. 
Hlavními důvody, které zastupitele vedly ke 
koupi pozemku, je vybudování komunikace 
a její napojení na krajskou silnici Brno – 
Břeclav. Nová silnice umožní zásobování 
fi rem v průmyslové zóně a ulehčí tak 
ulicím Hybešova a Žižkova, protože zde 
ubyde nákladní doprava. Současně tato 
komunikace umožní ze strategického 
pohledu vjezd do obydlené zóny a tím se sníží 
dopravní zátěž v Hustopečích. Právě zde se 

totiž nachází prostor pro další rozvoj města 
a výstavbu bytových či rodinných domů. 
Dalším plánovaným projektem souvisejícím 
s pozemkem je vybudování cyklostezky 
Starovice – Hustopeče. „Rozhodně se ulehčí 
dopravě a navíc budeme moci pracovat na 
vzniku cyklostezky, která má být ve výhledu 
napojená až na Velké Němčice a potom 
na Brno,“ uzavřel místostarosta Bořivoj 
Švásta. Koupě tohoto pozemku je zásadní 
plánovanou investicí města Hustopeče 
z rozpočtu pro rok 2017. Již nyní je zájem 
ze strany podnikatelů o odkoupení částí 
pozemku pro další záměry. Tím se část této 
investice vrátí zpět do městské pokladny.

-ves-

Město Hustopeče koupilo strategický pozemek

Vítejte u našeho nové seriálu. Během 
několika měsíců vám představíme odbory 
městského úřadu a organizační složky 
města, a zejména jejich zaměstnance. 
Dozvíte se, na koho se můžete obrátit 
v případě potřeby získání informací či 
vyřízení nejrůznějších dokumentů. Tu čest 
představit se jako první má Marketing a 
kultura města Hustopče.

Jedná se o organizační složku města 
Hustopeče. Zařazeny jsou zde Hustopečská 
televize, Turistické informační centrum, 
Stálá vinařská expozice a produkce 
kulturních, vinařských, společenských či 
sportovních akcí. „Naše činnost je poměrně 
rozmanitá, ale určitě mezi hlavní cíle patří 
komunikace a předávání informací místním 
obyvatelům i návštěvníkům prostřednictvím 
videoreportáží, Hustopečských listů, 
webových stránek či facebooku, propagace 
a zviditelňování Hustopečí a zajišťování akcí. 
Mezi ty nejtypičtější patří Burčákové slavnosti, 
letní divadla, Hustopečské skákání, Světový 
duel vín nebo právě teď  aktuální Slavnosti 
mandloní a vína. Pracujeme v sestavě 11 
lidí. Řadu z nich znáte přímo z terénu nebo 
z televize. A u některých je spíše vidět jejich 
práce než oni sami. Každý má svoje místo 
a pro bezproblémové fungování naší 
složky je nepostradatelný,“ uvedla vedoucí 
Marketingu a kultury Jana Hrádková.

Produkce
Nápady na projekty a jejich plánování až 

k výsledné realizaci vznikají v produkci, která 
připravuje kalendář akcí na celý rok. Práce 
produkčních je různorodá, přes organizační 
zajištění, po technické zabezpečení 
a následné vyúčtování akcí. „Mimo již 
jmenované události připravujeme i pořady 
pro děti, divadla, koncerty, organizujeme 
kurzy pro dospělé, zájezdy do divadel 
a za turistikou. Také zajišťujeme jarmarky, 
programovou nabídku kina a spolupracujeme 
s divadelním souborem Foor,“ vyjmenovala 
pracovní náplň produkční Martina Ondrová. 
„Máme na starosti inzerci, takže se na nás 

můžou občané obracet,“ doplnila produkční 
Jana Tupá.

Vždy před začátkem jara pracuje celý tým 
Marketingu a kultury na události Slavnosti 
mandloní a vína, která láká do Hustopečí 
mnoho návštěvníků. Příprava každé takové 
akce je časové náročná, začíná sestavením 
rozpočtu, programu, nasmlouváním umělců 
a vystupujících. Také se musí zabezpečit 
technické zajištění celé akce, bezpečnost, 
brigádníci a mnoho dalšího. Cenným 
spolupracovníkem je vždy Petr Burget, který 
umí vždy vyřešit každý problém (nejen) 
technického rázu. 

Všechny plánované události se konají 
pro obohacení místních i turistů a aby se 
o nich lidé dozvěděli, tak musí mít účinnou 
propagaci. Originální a nápadité grafi cké 
návrhy se rodí u naší grafi čky Barbory 
Kosinové: „Je nutné vymyslet obrazovou 
podobu každé akce a pak vytvořit billboardy, 
plakáty, letáky, vstupenky apod.“ Bára rovněž 
grafi cky zpracovává Hustopečské listy.

Turistické informační centrum
Složka Marketing a kultura zajišťuje 

i provoz Turistického a informačního centra 
umístěného v domě U Synků. To poskytuje 
všeobecné informace o městu Hustopeče 
i mikroregionu Hustopečsko. „Návštěvníkům 
doporučujeme, co se aktuálně děje, kam 
můžou zajít, co navštívit, kde se najíst nebo 
se napít dobrého vína,“ doplnila propagační 
referentka Klára Knápková. TIC zajišťuje 
také předprodej vstupenek nejenom na 
městské akce a návštěvníci si můžou vybrat 
i z bohaté nabídky suvenýrů. „Nabízíme 
výrobky typické pro Hustopeče a minulý 
rok jsme vymysleli populární edici Zraji jako 
víno. Na Slavnosti mandloní a vína nabízíme 
mandlové produkty,“ dodala propagační 
referentka Jana Myšková. 

Vinařské akce a Stálá vinařská expozice 
Marketing a kultura města Hustopeče zajišťuje 
využití Společenského domu, kina a domu 
U Synků a také nabízí pronájem kostýmů. 
O úklid objektů se stará Zlata Havlová. 

V domě U Synků se nachází i Stálá vinařská 
expozice. Kromě toho tato složka města 
pořádá a spolupořádá mnoho vinařských 
akcí, které jsou nejnavštěvovanějšími 
událostmi v Hustopečích. Jedná se například 
o přehlídku vín O hustopečskou pečeť, 
Světový duel vín, Oslavu svatomartinských vín 
a husí a Burčákové slavnosti. Také pořádání 
vinařských akcí je dlouhodobější práce. 
„Začíná se přihlašováním vín, sběrem vzorků, 
pokračuje se přes technicky nejsložitější část, 
a to je hodnocení přihlášených vzorků. Finále 
celé té přípravy je potom samotná výstava,“ 
vysvětlila produkční vinařských akcí Petra 
Otřísalová. 

HTV a Hustopečské listy
Redakci Hustopečské televize tvoří 

v současné době duo žen. Díky jejich 
práci se každý měsíc dostanou k vám do 
schránky Hustopečské listy, máte možnost 
sledovat nejaktuálnější reportáže a přečíst 
si nejčerstvější zprávy na webu města nebo 
na facebooku. „Snažíme se rychle a zajímavě 
informovat o tom, co se v Hustopečích děje, 
proto si nenecháme ujít žádnou zajímavou 
událost. Je to hodně práce s textem, ať už 
samotné psaní zpráv, scénářů nebo úprava 
textů od přispivatelů,“ uvedla redaktorka 
Nina Veselá. „Natočené záběry se musí 
sestříhat tak, aby výsledná reportáž dávala 
smysl a aby skutečně ukazovala to, co se 
snažíme říct textem,“ doplnila kameramanka 
Veronika Nováková. Následně reportáže 
uveřejňujeme na našem youtube kanálu, 
kde se objeví v podstatě hned po zpracování, 
a každý pátek potom v kabelové televizi. 

„Náplň máme pestrou, což je dobře. 
Velké poděkování patří také všem, kteří 
nás podporují  - ať už při organizaci akcí, 
příspěvky do Hustopečských listů nebo 
tipy na zajímavé reportáže. Díky.“ uzavřela 
Hrádková.

V příštím díle naše seriálu, který bude opět 
za měsíc, se vám představí Odbor kanceláře 
tajemníka.                                                              -ves-

Díl 1.: Marketing a kultura města Hustopeče



HUSTOPEČSKÉ LISTY 4 • 17

| 5 | 

Krytý bazén: úpravy terénu workoutového hřiště a další práce  
Na začátku března začaly v okolí krytého 

bazénu práce technického i dekoračního 
rázu. Proběhla úprava terénu v okolí 
workoutového hřiště, svod děšťové vody do 
kanalizační sítě a odkrývaly se bazény letního 
koupaliště. Také se plánovala výsadba 
zeleně a nové malby na betonovém plotě. 
Workoutové hřiště bylo zbudováno v červnu 
roku 2016, ale v jeho okolí neproběhly 
terénní úpravy, které jsou nutné proto, aby 
se nečistoty nedostaly na plochu hřiště. 
První týden v březnu se začalo pracovat 
na vydláždění okolí workoutového hřiště 
a pod některými prvky přibyl jemný písek. 
„Domluvili jsme se, že špice po pravé 
straně hřiště bude vydlážděná zatravňovací 
betonovou dlažbou a že z této strany vzniknou 
směrem k hřišti dva schody. Dále pod prvky 
pro seniory vznikla ohraničená plocha 

vysypaná oblázkem,“ okomentoval úpravy 
ředitel Sportovního zařízení Aleš Proschek. 
Společně s opravou terénu došlo i k vyřešení 
svodu dešťové vody do kanalizační sítě. 
Bazén má za sebou 26 let provozu a celé 
roky stékala dešťová voda do betonových 
žlabů, které už přestaly plnit svou funkci. 
„Zjistili jsme, že nám voda zatéká do 
strojovny krytého bazénu a situaci jsme 
vyřešili svodem do kanálu,“ dodal Proschek. 
Rada města uvolnila na tyto opravy téměř 
88 tisíc korun. Areál koupaliště je velmi 
navštěvovaný, projde jím ročně 90 – 100 
tisíc lidí. Pro další zvelebení se plánuje 
částečná výsadba zeleně a vyřešení 
nevzhledně pokresleného betonového 
plotu. Graff iti se zamaluje malbami dětí.
Začalo se také s odkrýváním bazénů letního 
koupaliště. Ty zůstávají celou zimu naplněné 

vodou a přikryté polystyrenovými deskami. 
„Kvůli neobvykle silné zimě očekáváme 
opravy, máme na ně v rozpočtu uvolněné 
fi nanční prostředky,“ uzavřel Proschek. 

-ves-
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Úpravy terénu.

Hustopeče se zapojily do osmého ročníku 
charitativní akce Dortiáda s Kometou, která 
je připravena pro děti z dětských domovů, 
sociálně znevýhodněné děti i pro širokou 
veřejnost. Akce brněnského hokejového 
klubu se konala v sobotu 4. března a soutěžily 
mezi sebou desítky dortů. Vítězný dort 
vybrala odborná porota, ale hodnotit mohla 
i laická veřejnost. Soutěžilo se v kategoriích: 
amatér, profesionál, partner klubu 

a partnerské město. Hustopeče soutěžily se 
svým dortem v kategorii partnerských měst.
Během programu, kromě hodnocení dortů 
s hokejovou tematikou, si děti si mohly 
vyzkoušet své bruslařské umění, připravit 
speciální koktejl nebo si nechat namalovat 
na obličej některou z pohádkových postav.
Dorty po skončení akce putovaly právě k těm 
nejmenším.                                                                 -ves-

Hustopečský dort podpořil charitativní akci

Dopravní hřiště na Lipovce je v provozu 
od roku 2014. Během celého roku ho užívají 
místní děti a v období od dubna do října je 
hojně využíváno základními i mateřskými 
školami. Nápad na zbudování dopravního 
hřiště na Lipovce vzešel v roce 2010 a s velkou 
podporou ze strany vedení města bylo hřiště 

uvedeno do provozu o čtyři roky později. Hřiště 
je velmi oblíbené díky svému dopravnímu 
vymezení, vybavení a také zázemí pro výuku. 
I proto se sem jezdí inspirovat zaměstnanci 
městských úřadů jiných měst. „Přijeli jsme 
se sem podívat z Hodonína, protože bychom 
tam chtěli vybudovat podobné hřiště, jako 

máte vy. Přijeli jsme se inspirovat,“ vysvětlil 
zastupitel města Hodonín Josef Běloch. 
V Hustopečích stála za vznikem dopravního 
hřiště myšlenka – učit děti dopravní 
výchově, aby se mohly bezpečně zapojit do 
silničního provozu. „Chtěli jsme udělat něco 
pro dopravní výchovu, protože statistiky 
úmrtnosti cyklistů a chodců byly brutální a my 
jsme s tím chtěli něco dělat,“ doplnil dopravní 
komisař městského úřadu Petr Pacela.
Na dopravním hřišti probíhá výuka 
dětí od dubna do konce října. Školy 
a školky se přihlašují samy a s dopravní 
bezpečností se seznamují už ti nejmenší. 
„Děláme zde pravidelnou výuku čtvrtých 
a pátých tříd. Jezdí sem školy z blízkého 
okolí, ale i z Břeclavi,“ uvedl Pacela.    
K zázemí dopravního hřiště patří výuková 
místnost, toalety a sklad vybavený 
dopravními prostředky. „Školy si sem nemusí 
nic vozit, máme tu kola, odrážedla a helmy 
všech velikostí. Také elektrická autíčka pro 
děti z mateřských škol,“ doplnil Pacela. 
V pátek 5. května a ve čtvrtek 18. května bude 
na dopravním hřišti živo. Bude se tam konat 
oblastní a okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů. 

-ves-

Dopravní hřiště inspiruje
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Hustopečské dopravní hřiště inspiruje.
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Hustopečský dort na Dortiádě. →
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 Popelnice  Nádoba na Jméno, příjmení Adresa Počet poplatníků Volitelně
 TKO bioodpad (+ adresa pro doručení, (umístění nádob) v domácnosti telefonický
    je-li odlišná od adresy    kontakt
    umístění popelnic)
 Ks velikost Ks velikost
  nádoby  nádoby

Bez čárového kódu už to brzy nepůjde
Už rok platí, že vylepení čárového kódu 

na popelnici je podmínkou odvozu tuhého 
komunálního odpadu nebo bioodpadů. 
Přesto bylo zjištěno, že ještě několik desítek 
nádob ve městě kód nemá. Efektivní systém 
svozu komunálních odpadů se bez základní 
evidence obejde jen těžko; umožňuje totiž 
vyloučit ty nádoby, které tam nepatří a kdy 
dochází k zneužívání systému svozu. 

Pokud tedy na vlastní popelnici 
v domácnosti kód ještě nemáte, je právě 
nejvyšší čas si samolepku s kódem pořídit 
a vylepit. Na jaře budou na neoznačené 
nádoby vylepovány upozornění přímo 
svozovou společností, následně tyto nádoby 
nebudou vyváženy.
Čárový kód můžete snadno získat na 

pokladnách MěÚ Hustopeče, anebo Vám 
jej doručíme domů. Objednávku zašlete na 

adresu úřadu nebo e-mailem na chalupkova@
hustopece.cz. Objednávka musí obsahovat 
jméno společného plátce (objednatele), 
adresu umístění popelnice, velikost 
a množství popelnic na směsný komunální 
odpad, množství nádob na bioodpad, počet 
poplatníků v domácnosti a volitelně telefonní 
kontakt pro případ nejasností. Uveďte adresu 
pro doručení, pokud je odlišná od místa 
umístění popelnice.

Je důležité, aby čárový kód byl na nádobu 
vylepen na očištěné a suché místo, aby byla 
zajištěna jeho trvanlivost (až 10 let) a aby 
se snadno a rychle pracovníkům svozové 
společnosti odečítal. I zdánlivě poškozený 
kód (poškrábaný, neúplný, vybledlý) není 
třeba vyměňovat do doby, než k tomu budete 
vyzváni pracovníky svozové společnosti nebo 
úřadu. V případě ztráty nebo úplného zničení 

kódu nebo popelnice se pro nový obraťte na 
pokladny MěÚ Hustopeče. 

Děkujeme za spolupráci.

Ondřej Němeček, pracovník Odboru 
životního prostředí

Vzor čárového kódu.
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Veteráni ledního hokeje se setkávají v Hustopečích
Bývalí olympijští vítězové a reprezentanti 

v ledním hokeji pořádají své každoroční 
setkání již několik let v Hustopečích. 
Letošní sraz si nenechalo ujít 25 veteránů. 
Svoje setkání vnímají jako neformální 
společenskou událost, zúčastnit se může 
každý hokejista z každého klubu. „Pořádáme 
tento sraz bez rozdílu vah, může tady být 
každý, kdo má o toto setkání zájem. Můžou 
se zde setkat hráči, kteří hrávali proti sobě 
a třeba si i nevyšli vstříc. No a také kamarádi, 
spoluhráči. Myslím, že se ta setkání povedla,“ 
okomentoval akci František Pospíšil, bývalý 
kapitán. A proč se veteráni do Hustopečí rádi 
vrací? „Líbí se mi zdejší atmosféra, do lázní se 
jezdí léčit poraněné klouby, ale do Hustopečí 
jezdíme léčit svou duši,“ řekl s úsměvem 
veterán Josef Horešovský. 

-ves-
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Možnost navštívit Afriku
V úterý 21. února měli obyvatelé Penzionu 

pro důchodce možnost zažít Afriku na 
vlastní kůži. Velmi poutavě a autenticky 
se o zážitky z černého kontinentu podělil 
pastor Apoštolské církve Hustopeče Karel 
Fridrich. Obyvatelé Penzionu tak měli 
možnost seznámit se s africkými zvyky, mohli 
nahlédnout do africké kuchyně a během 

krátkého času prožít několik týdnů v Africe 
díky promítaným fotografi ím. Obyvatelé 
Penzionu děkují za zprostředkování zážitku 
panu Fridrichovi. 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru 

Poutavá přednáška o Africe. →
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INZERUJTE 
V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH

Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks 
a putuje do každého domu 

v Hustopečích.

 Více informací: tupa@hustopece-city.cz,
tel.: 519 441 008

Z REDAKČNÍ POŠTY

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 59. schůze Rady města Hustopeče konané

 dne 28.02.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/59/17: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM č. 2/59/17: RM schvaluje přípravu kamerového 

systému pro zajištění bezpečnosti ve městě. Po vypracování 

cenové a technické náročnosti celého řešení bude předlo-

ženo k projednání a případnému schválení zastupitelstvem 

města.

Usnesení RM (úkol) č. 3/59/17: RM ukládá oslovit statika Ing. 

… o posouzení průjezdnosti a bezpečnosti celé ulice Na 

Hradbách, zejména z  hlediska únosnosti terénních vrstev, 

pro vozidla nad 3,5 tuny.

Usnesení RM (úkol) č. 4/59/17: RM ukládá zpracovat nacenění 

opravy asfaltového chodníku na Masarykově náměstí na 

pozemcích p. č. 1221/3 a 1226/53, 1226/62 u bytového 

domu.

Usnesení RM (úkol) č. 5/59/17: RM ukládá Městským službám 

odstranit z nádvoří domu U Synků oba nově vysazené stro-

my. Přesadit je do mobilních květináčů – kontejnerů.

Usnesení RM č. 6/59/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/59/17: RM projednala úkol zastupitelstva měs-

ta 6/XX/17 ze dne 16.2.2017, který vznikl na základě zápisu 

Kontrolního výboru ze dne 14.2.2017. Ve způsobu vedení 

rozpracovaných úkolů a zejména ve způsobu ukončování 

sledování a zápisu o splnění neshledala RM pochybení, pou-

ze doporučuje lépe rozepisovat termíny plnění.

Usnesení RM č. 8/59/17: RM schválila složení projektového týmu 

k akci "Elektromobil pro údržbu města Hustopeče": vedoucí 

týmu: Bořivoj Švásta, místostarosta; projektový manažer: 

…; odborný garant: …; účetní: …. 

Usnesení RM č. 9/59/17: RM schválila Dohodu č. 7700070206/27 

o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o právu 

provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. 

Usnesení RM č. 10/59/17: RM schválila Dohodu č. 7700070206/57 

o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o právu 

provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. 

Usnesení RM č. 11/59/17: RM schválila souhlas s povolením vjez-

du na ul. Kpt. Jaroše v Hustopečích pro vozidla obsluhující 

stavbu „Vinařství U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu 

Poláčkovi, IČ 76158241, Starovičky 301, 693 01 Starovičky. 

Souhlas se uděluje na dobu od 28.5. – 31.12.2017 pro vjezd 

vozidel s maximální hmotností do 20 t. Zhotovitel zamezí 

znečištění a poškození dotčených komunikací, případný 

úklid a opravy provede na své náklady. Současně RM po-

žaduje, aby zajištění zásobování pro objekt bylo zajištěno 

pouze z  přímého přístupu z  komunikace silnice ulice Kpt. 

Jaroše.

Usnesení RM č. 12/59/17: RM neschválila souhlas s povolením 

vjezdu na účelovou komunikaci odbočující z ul. Kpt. Jaroše 

Sběrné nádoby na textil v Hustopečích  
Spolek AIDED z.s. provozuje sběrné 

nádoby na textil v Hustopečích. Celkem 
sedm kontejnerů je umístěno na veřejných 

prostranstvích. Textil do sběrných nádob 
odkládejte pouze v igelitových obalech. 
Nikoli volně ložený, protože v této podobě 
vlhne a plesniví. AIDED z. s. jako člen PANELu 
NNO JMK vytřiďuje a přepírá oděvy pro 
odbory Hasičského záchranného sboru JMK. 
V současné době hasiči poptávají zejména 
poloteplé pánské mikiny, bundy, pánské 
spodky, ponožky a textilní rukavice. Zvlhlé 
a plísní napadené oděvy pak už nejdou 
vyprat a nelze je použít! Sběrné nádoby 
bývají vyvážené zpravidla jednou týdně. 

AIDED z. s. se stal v loňském roce vítězem 
jedné z kategorií v soutěži společenské 

odpovědnosti Jihomoravského kraje a získal 
Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za 
sbírkovou, charitativní a humanitární činnost, 
ale také za angažovanost ve prospěch rozvoje 
občanské společnosti. Je to ocenění všech, 
kteří do sběrných nádob přispívají – tedy 
i hustopečské veřejnosti. Srdečně děkujeme 
jménem našich příjemců za vaše dary a za to, 
že je vložíte do igelitové tašky, sáčku nebo 
pytle! 

Více informací o projektech a o možnosti 
pomoci na www.aided.cz.
Jana Vlková za AIDED z. s.
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KRÁLOVSTVÍ LESA

Jdu lesem dál a dál,
Až tam, kam mě má cesta zavede,

Vždyť proč bych se bál,
Zde je má naděje.

Otáčím se doleva doprava,
Všude slyším zpěv ptáků,

Vidím zeleň, ach, ta podoba
S barvou lesních králů.

Slunce vytváří stínové vzory,
Přelívají se přes sebe,

Je to originální, navzdory

Že kopírují denní nebe.
Vítr si hraje s trávou,

Je to příjemné na dotek,
Když západní vánky vanou,

Příjemné to na pohled.
Voda teče kolem nás,

Je osvěžující …. Chladivá,
V zeleni vytváří modrý pás,

Je krásná, je úžasná.

Autor: Iveta Andrášková
studentka SOŠ a SOU Hustopeče

Od začátku roku probíhají opravy na druhém 
rybníku. Ten prošel kompletní opravou před 
12 lety a naposledy byl vypuštěn před 4 
lety. Na druhém rybníku prosakovala voda 
téměř rok. Rybáři průsak zjistili kontrolou 
průsakových studní. Opravu hráze provádělo 
Povodí Moravy a byla dokončena na konci 

února. „Jediným přítokem rybníku je potok 
Štinkavka, takže se napouští pomalu,“ 
doplnil předseda místní skupiny Moravského 
rybářského svazu Hustopeče Miloš Dohnálek. 
Na podzim proběhl výlov rybníku. S osádkou, 
která se běžně dává na jaře, rybáři ještě 
počkají. „Povodí Moravy nám to zatím 

nedovolilo, protože se musí potvrdit, že byla 
oprava hráze úspěšná. Kdyby ne, tak bychom 
museli rybník znovu vypustit a ryby by 
uhynuly,“ dodal Dohnálek. Na konci května 
plánují hustopečští rybáři ve spolupráci 
s Centrem volného času Pavučina velké 
dětské závody.                                                      -ves-

Opravy na druhém rybníku
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ke kapli Sv. Rocha pro vozidla obsluhující stavbu „Vinařství 

U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu Poláčkovi, IČ 

76158241, Starovičky 301, 693 01 Starovičky. 

Usnesení RM č. 13/59/17: RM neschvaluje výjimku z OZV o rušení 

nočního klidu, na akci Hafo Fest 2017, neboť RM k tomu 

není oprávněna. Výjimky je možno řešit pouze zapracová-

ním akce do OZV. 

Usnesení RM č. 14/59/17: RM doporučuje ZM ke schválení za-

hrnout akci Hafo Fest do příští aktualizace OZV o rušení 

nočního klidu. 

Usnesení RM č. 15/59/17: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o 

dílo s VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, 

IČ 42324149, kterým se rozsah díla mění o vícepráce a mé-

něpráce. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 16/59/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo s fi rmou BROCHIER s.r.o. se sídlem Ukrajinská 728/2, 

101 00 Praha 10 Vršovice, IČ 61246247 na „Rekonstrukci 

kanalizace v ul. Brněnská-Šafaříkova, úsek šachta odleh-

čovací – šachta nová“, kterým se z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek posunuje termín dokončení díla. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/59/17: RM schválila smlouvu o dílo s Petrem 

Jeřelou se sídlem Bratislavská 454/47, 691 45 Podivín, IČ 

65809572 na demontáž původního kotle s příslušenstvím a 

dodávku a montáž nového kotle s příslušenstvím v objektu 

bydlení č.p. 472 na pozemku parc. č. 1753 v k. ú. Hustopeče 

u Brna (Hustopeče, Dvořákova 1) za 52.036,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/59/17: RM schválila zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu včetně zadávací dokumentace „Dodávka a 

montáž výtahu na Poliklinice Hustopeče“ 

Usnesení RM č. 19/59/17: RM schválila složení komise pro ot-

vírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka a montáž výtahu na Poliklinice 

Hustopeče“ 

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 20/59/17: RM schválila oslovení těchto účastní-

ků k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka a montáž výtahu na Poliklinice Hustopeče“ 

1. OTIS a.s. se sídlem Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav, IČ 

42324254 

2. ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 

00 Praha 5, IČ 61507229 

3. BV BRUMOVICE VÝTAHY S.R.O. se sídlem Brumovice 235, 691 

11 Brumovice, IČ 46342966 

4. VERTIK s.r.o. se sídlem Studentská 1700, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ63469626 

Usnesení RM č. 21/59/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku „Hustopeče – parkoviště Nádražní, 

parkoviště Vrchlického“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. se síd-

lem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 22/59/17: RM schválila umístění uchazečů na 

dalších místech ve veřejné zakázce „Hustopeče – parkoviště 

Nádražní, parkoviště Vrchlického“: 

2. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem Martina Benky 12, 

695 00 Hodonín, IČ 46983309 

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

IČ 42324149 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, 

IČ 48035599 

5. Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 

Břeclav, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 23/59/17: RM schválila smlouvu o dílo na 

„Hustopeče – parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ 

s uchazečem H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 

01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 551.534,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/59/17: RM schválila s účinností od 01. 03. 

2017 organizační změny na Majetkoprávním odboru 

Městského úřadu Hustopeče nově vytvořením pracovního 

místa Referent státní správy a samosprávy 10. tř. s dobou 

neurčitou, s náplní práce investiční referent

Usnesení RM č. 25/59/17: RM schválila SOD se spol. Viadesigne s. 

r. o., IČ 27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 

Břeclav za cenu 47.920,- Kč bez DPH na PD chodníku, par-

kování a přechodu na ulici Komenského (mezi MŠ Na sídlišti 

a ZŠ Komenského). Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 26/59/17: RM schválila pachtovní smlouvu s …, 

Javorová …, Hustopeče 693 01 na pozemek p.č.3330 vede-

ného jako vinice v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV 

č.10001 za roční pachtovné 1.500 Kč. 

Usnesení RM č. 27/59/17: RM schválila smlouvu o pronájmu no-

tových materiálů s DILIA, divadelní, literární, audiovizuální 

agenturou, z.s. se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČ 

65401875 pro ochotnický divadelní soubor FOOR Hustopeče 

za 612,- Kč bez DPH/ročně. Text smluvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 28/59/17: RM schválila přidělení bytové jednotky 

č. 117 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, 

pro …, trvale bytem Uherčice ... 

Usnesení RM č. 29/59/17: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 

117 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, 

nar. …, trvale bytem Uherčice … s platností a účinností 

od 1. 3. 2017. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/59/17: RM schválila revokuje Usnesení RM č. 

84/9/15 ze dne 17.2.2015 a schvaluje nové složení sociální 

komise: předseda - …, tajemník komise – …, členové – 

…, …, …, …, …, …, …

Usnesení RM č. 31/59/17: RM bere na vědomí zápis z Komise pro 

územní plánování a rozvoj města rady města Hustopeče ze 

dne 2.2.2017. Složením komise se bude RM zabývat na příš-

tí RM, po obdržení návrhu na aktualizované složení komise. 

RM se usnesla, že čtvrtletní intervaly jednání komise jsou 

v pořádku. RM navrhuje do té doby svolat schůzku předsedy 

komise se zástupci města.

Usnesení RM č. 32/59/17: RM neschválila opravu vozidla Škoda 

Fabia 1B7 6088 v ceně cca 40.000 Kč, a doporučuje vozidlo 

nabídnout k prodeji. 

Usnesení RM (úkol) č. 33/59/17: RM schválila zpracovat po-

ptávkové řízení na pořízení nového osobního vozidla pro 

potřebu města a městského úřadu v ceně do 300.000 Kč. 

Usnesení RM č. 34/59/17: RM schválila úpravu svodů dešťových 

vod v prostorách SPOZAM za nabídkovou cenu 87.723 Kč 

bez DPH. Částka bude čerpána z fi nančních prostředků 

SPOZAM na provoz. 

Usnesení RM č. 35/59/17: RM schválila na základě žádosti, s po-

užitím znaku města Hustopeče na „kartě požární stanice" 

HZS JMK, která slouží jako podpůrný pracovní dokument 

HZS ČR. 

Usnesení RM č. 36/59/17: RM neschvaluje dohodu o úhradě 

peněžitého dluhu v celkové výši 18.438,- Kč, za nájem a 

vyúčtování dle faktury č.000099 za užívání bytu na ul. Sv. 

Čecha 174/1, Hustopeče, formou měsíčních splátek ve výši 

1.334,- Kč s první splátkou v měsíci březen 2017 s dlužní-

kem …, nar. … a …, nar. … Dluh ve výši 5.531,-Kč, dle 

faktury č.000099 bude zažalován u OS Břeclav a vymáhán 

prostřednictvím soudního exekutora. Dluh za nájem a 

soudní poplatek bude zažalován po vyklizení bytu a rovněž 

vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. 

Usnesení RM č. 37/59/17: RM schválila návrh na odpis nedo-

platku ve výši 1.233,-Kč, dle faktury č.100209 ze dne 

02.05.2016 za odvoz odpadu na skládku Svados. 

Usnesení RM č. 38/59/17: RM schválila návrh na odpis nedo-

platku ve výši 1.016,-Kč, dle faktury č.100174 ze dne 

18.04.2016 za inzerci v Hustopečských listech. 

Usnesení RM č. 39/59/17: RM schválila darovací smlouvu s Terra 

Group Investment, a.s., IČ 292 98 059, Brno, Karolíny Světlé 

716/1, kterou město obdrží fi nanční dar ve výši 4.100 Kč. 

Usnesení RM č. 40/59/17: RM bere na vědomí petici občanů ulice 

nová "Nesouhlas s výstavbou bytového domu na ulici Nová". 

Usnesení RM č. 41/59/17: RM projednala žádost o přehodnocení 

žádosti o souhlas se Smlouvou o souhlasu se stavbou přípo-

jek inženýrských sítí, sjezdu na pozemku města p. č. 1657/1 

v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD č. 27/2016 vyhotovenou SPK 

Ing. Václav Cichra, Nádražní 9, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „BYTOVÝ DŮM kú. Hustopeče – ul. Nová – pč.2136“ 

pro investora RRM, s. r. o., IČO 05401615, se sídlem Na 

Hrudách 1147, Břeclav, PSČ 690 02. Souhlas byl zamítnut 

usnesením RM č. 10/57/17 dne 31.1.2016. Rada města trvá 

na původním rozhodnutí, protože ve svém nesouhlasu zo-

hledňuje názor občanů – majitelů sousedních nemovitostí, 

kteří svůj názor vyjádřili peticí. RM postupuje žádost pro 

informaci do ZM. 

Usnesení RM č. 42/59/17: RM bere na vědomí „Petici“ - Nesouhlas 

s rozhodnutím Rady města Hustopeče s dopravním řešením 

„Územní studie - Hustopeče S2" včetně Posudku základové 

půdy - dopravního řešení Hustopeče S2. 

Usnesení RM č. 43/59/17: RM schválila Vyřazení majetku z ORJ 

253 v pořizovací hodnotě 5 990 Kč, ORJ 255 v pořizovací 

hodnotě 1 895 Kč, ORJ 273 v pořizovací hodnotě 316 Kč, ORJ 

504 v pořizovací hodnotě 9 379 Kč, vše v celkové hodnotě 17 

580 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 44/59/17: RM schválila Smlouvu o poskytnutí 

auditorských služeb s fi rmou TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 

1965/13a, 602 00 Brno, IČ 45477639. 

Usnesení RM č. 45/59/17: RM schválila na základě žádosti o 

bezplatné zapůjčení sálu kina dne 22. března 2017 k 

výchovnému programu pro mládež organizovanému 

Gymnáziem T. G. Masaryka, Dukelské nám. 7, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 46/59/17: RM neschválila sponzorský dar města 

Hustopeče na tradiční Reprezentační ples Zahradnické fa-

kulty Mendelovy univerzity v Brně, který se uskuteční dne 

17.3.2017 ve Velkých Bílovicích. 
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Restaurace U Halmů

Hustopeče, Brněnská 1,
Tel.:519 413 921

www.halm.cz • halm@halm.cz -in
ze
rc
e-

VÁS ZVE
ve čtvrtek 13. 4.

 na ZELENÉ PIVO

a 14. - 15. 4. na 
VELIKONOČNÍ

 MENU

Dobrý den přeji všem příznivcům nového 
a moderního bydlení v Hustopečích. Dovolím 
si Vás informovat o průběhu stavby nových 
bytů na ulici Generála Peřiny.
V současné době máme již dokončenou 
hrubou stavbu, zapsanou v katastru 
nemovitostí. Momentálně již probíhají úpravy 
dispozicí jednotlivých bytů dle požadavků 
budoucích vlastníků. Během několika málo 
dnů dojde k odlívání podlah, a tím pádem 
budou i hotové všechny hrubé rozvody sítí.
V těch několika málo volných bytech je ještě 

stále nějaká možnost dělat úpravy dle Vašich 
požadavků, je však třeba reagovat poměrně 
rychle, jelikož stavba bude pokračovat dle 
harmonogramu a ve volných bytech podle 
projektu.
V tuto chvíli můžeme s jistotou potvrdit, 
že slíbené termíny dokončení a kolaudace 
budou s přehledem splněny.
Pokud i Vy uvažujete o novém bytě 
v Hustopečích, neváhejte mě kontaktovat za 
účelem získání informací o volných bytech a 
třeba i prohlídky v rozestavěných bytových 

domech.
Jsem pro Vás k dispozici na známých 
kontaktech, uvedených níže. Budu se těšit 
na shledanou!

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

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

ze
rc
e-

Usnesení RM č. 47/59/17: RM neschvaluje Smlouvu o poskytová-

ní služeb s Urbicus s.r.o., Mathonova 894/23, 613 00 Brno, 

IČ: 01971140 k mobilní aplikaci „Česká obec“. 

Usnesení RM č. 48/59/17: RM souhlasí s  udělením výjimky dle 

oznámení odboru dopravy pod č.j. MUH/14948/17/393 

s podmínkou, že v případě poškození komunikace či chod-

níku bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu 

na náklady žadatele a souhlasí s  navrženým dopravním 

značením.

Usnesení RM č. 49/59/17: RM souhlasí se zvláštním užíváním ko-

munikace (instalace sloupu rozvodu elektrické energie na 

ulici Mrštíkova dle oznámení MUH/14938/17).

Usnesení RM č. 50/59/17: RM schválila smlouvu o připojení k 

distribuční soustavě s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 

Ústí n. Labem, IČ: 27295567 na odběrné místo Herbenova 

423/4, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 51/59/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru 

připravit pro všechny městské byty stejné nájemní smlouvy 

a doručit je nájemníkům. 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 60. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

14.03.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/60/17: RM schválila program jednání dnešní 

RM. 

Usnesení RM č. 2/60/17: RM schválila podání žádosti o dotaci 

na Jihomoravský kraj – dotační oblast: Prevence a požární 

ochrana, Dotační program pro oblast prevence kriminality 

pro rok 2017 na projekt Výchovně-rekreačního tábora pro 

děti ze sociálně slabých rodin. Žádost o dotaci včetně roz-

počtu projektu jsou přílohou zápisu. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města jsou k nahlédnutí na

www.hustopece.cz

nebo v Kanceláři tajemníka Městského úřadu Hustopeče
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KULTURA

Poslední únorový čtvrtek zněl sálem 
společenského domu silný chraplavý 
šansónový hlas slovenské herečky a zpěvačky 
Szidi Tobias. S triem muzikantů zde odehráli 
komorní koncert, spolupracují více než 20 
let. Zpěvačka navštívila Hustopeče poprvé 
a návštěvníci si mohli vychutnat české 
i slovenské písně. Původní koncert se měl 
konat již na podzim, ale byl bohužel z důvodu 
nemoci přeložen. Součástí podzimního turné 
bylo natáčení živého CD, to se ovšem zatím 
nepodařilo. „Nakonec jsme se rozhodli 
pro studiové nahrávání, protože nahrávat 
s lidmi je složité,“ povzdechla si zpěvačka. 
Szidi Tobias je uznávaná slovenská herečka 
a zpěvačka. Má za sebou řadu rolí nejen 
ve slovenských fi lmech, hrála například 
v českém humorném fi lmu Díky za každé 
nové ráno. Její diskografi e je také bohatá, 
zpěvačka má za sebou šest alb. První Divý mák 
vydala v roce 2000 a poslední album Jolanka 
vyšlo v roce 2014. Szidi Tobias spolupracuje 
s uznávanými umělci napříč střední Evropou 
a její tvorba se během let mění, přestože 

spojujícím motivem je zpěvaččin unikátní 
hlas. „Tvorba má za úlohu se vyvíjet. Tvořit. 

Nezůstat stát,“ uzavřela Tobias. 
-ves-

Szidi Tobias okouzlila svým zastřeným hlasem  

Szidi Tobias zazpívala v Hustopečích.
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Večer ve středu 8. března patřil 
v Hustopečích vyznavačům lidových 
písniček. Ve společenském domě vůbec 
poprvé vystoupila kapela Veselá trojka 
Pavla Kršky, jejíž fanoušci zaplnili sál do 
posledního místa. Téměř 180 vstupenek 
prodaných již v předprodeji si v Hustopečích 
vyslouží málokterá kapela. Veselé trojce, 
jejíž písničky si oblíbila především starší 
generace, se to podařilo a jsou za to rádi. „Pro 
tyto lidi ty písničky skládám, protože vědí, o 
čem ty texty jsou. Už si prožili svoje a rozumí 
věcem. Nám dělá dobře pro ně zpívat,“ svěřil 
se nám kapelník a zakladatel Veselé trojky 
Pavel Krška.

Do Hustopečí se tak sjeli natěšení fanoušci 
ze širokého okolí a na atmosféře v sále 
to bylo znát. Veselou trojku si posluchači 
oblíbili především díky jejímu vystupování 
v televizních estrádách.

„To tehdy vylezlo samo. Poslali jsme do 
televize pár našich písniček, oni je pustili a 
lidi se začali ozývat a ptát, kdo to hraje. Byli 
jsme překvapeni zájmem, asi jsme se trefi li 
do dobré doby. To oni si nás oblíbili a my 
jsme tomu strašně rádi,“ popisuje své začátky 
Pavel Krška.

Nadšení posluchači se po celý večer skvěle 
bavili nejen díky chytlavým písním, ale i díky 
vtipným příběhům. Celý večer vygradoval 

okolo půl deváté večer, kdy celý sál vestoje 
zpíval s kapelou a vynutil si i pár přídavků. 
A i když je o vystupování Veselé trojky velký 
zájem po celé republice, přehnané ambice 
ani očekávání tato trojice dlouholetých 
kamarádů nemá. „Dokud je zájem, tak 
hrajeme, protože nás to baví. Ale já často 
říkám, že ten zájem jednou opadne a to se 
pak stáhneme v klidu do ústraní a budeme si 
užívat důchodu,“ shrnul Pavel Krška.       -nov-

Veselý večer s Veselou trojkou

Sál byl plný do posledního místa.
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Veselou trojku baví hrát.

www.hustopece.cz
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Věra Sosnarová, jedna z našich posledních 
pamětnic sovětských lágrů, se přijela 
v úterý 21. února do Hustopečí podělit 
o své zážitky z těchto stále ještě tajemstvím 
obestřených pracovních táborů. Jak sama 
říká: „Musíme vědět, co se tam dělo, aby se to 
už neopakovalo.“

V době komunistického režimu nesměla 
o svém příběhu s nikým mluvit a byla 
donucena podepsat slib mlčenlivosti. Dnes 
vám z vyprávění této drobné paní ztuhne krev 
v žilách. „Moje maminka v gulagu zešílela 
a jednou v noci vzala sekeru a rozběhla se 
s ní proti bachařům. Ti ji zastřelili. Ráno jsme 
ji našli v kaluži krve a nemohli jsme ji ani 
pohřbít, protože všude byl led a sníh. Až na 
jaře, když sníh roztál a objevil se pytel s jejím 
tělem, jsme ji mohli pochovat,“ vzpomíná 
Sosnarová na noc, kdy přišla o svou matku.

Hrůzné zážitky Věry Sosnarové jsou sepsané 
v knize Krvavé jahody, kterou spolu se svým 

vydavatelem představila i v Hustopečích. 
„Knihu jsem poprvé četl před několika lety, 
kdy ji vydala Mladá fronta. Uchvátila mne 
natolik, že jsem se rozhodl navštívit paní 
Sosnarovou a po zjištění, že kniha už není 
nikde k dostání, jsem se rozhodl znovu ji 
vydat ve svém nakladatelství. Paní Sosnarová 
souhlasila a společně jsme začali vyjíždět 
i na přednášky, o které je obrovský zájem,“ 
popisuje vydavatel Jiří Brauner cestu ke 
spolupráci s Věrou Sosnarovou.

Dlouhých 19 let, které paní Věra strávila 
v jednom ze sibiřských gulagů se svojí 
sestrou, bylo plných velmi silných zážitků, 
které převypravuje posluchačům z celé 
republiky, obzvláště pak na školách. „Pro 
paní Sosnarovou je to velmi těžké, protože ty 
vzpomínky se jí vracejí, nemůže spát, pláče 
při přednáškách. Ale chce to dělat a chce 
vyprávět, protože říká, že lidé, a především 
mladí, musí vědět, co se tu dělo, aby byli hrdí 

na svoji zemi a nenechali si ji nikým vzít,“ 
osvětluje zdravotní stav sedmaosmdesátileté 
Sosnarové Jiří Brauner.

I přes děsivé zážitky si Věra Sosnarová 
zachovala osobitý smysl pro humor a lásku k 
rodné vlasti.

„Nemyslete si, že jsem byla anděl, i já 
jsem uměla být mrchavá“, odlehčila situaci 
Sosnarová.                                                              -nov-

Členové skupiny Alfons vystavují v Galerii 99
Ve čtvrtek 9. března se v břeclavské Galerii 

99 konala vernisáž výtvarných děl dvou 
členů hustopečské výtvarné skupiny Alfons - 
Martiny Klakové a Michala Mikuliče. Součástí 
programu vernisáže bylo i vystoupení sólisty 
Jiřího Macha, člena Městského divadla Brno. 
Břeclavská Galerie 99 je soukromou prodejní 
galerií, ve které jsou vystavována umělecká 
díla světových i zahraničních umělců. 
Původně vznikla pro prezentaci děl malíře 
Antonína Vojtka. Věnuje se pořádání výstav, 
kulturních akcí a podporuje mladé umělce. 
„Naše galerie vznikla v roce 1999 a pravidelně 
vystavujeme také umělce, kteří nemají tolik 
příležitostí k vystavování. Martinu a Michala 
spojuje hledání a nalézání. Oba hledají své 
místo na slunci,“ uvedla kurátorka výstavy 
Jitka Vojtková. 

Martina Klaková je výtvarnice s širokým 
záběrem - je malířkou, fotografkou, 
sochařkou a zlatnicí. Krásu nachází všude. 
Žije a pracuje v Ivani, kde vede známý 
výtvarný ateliér Máta. Michal Mikulič je velmi 
úzce spjat s městem Podivínem. Začínal jako 

loutkař a herec. Ve svých loutkách zobrazuje 
svět. Pracuje se dřevem a kovem.

Oba vystavovaní umělci, a nejenom oni, 
se stali součástí pokusu o rekord. Manželé 
Vojtkovi přišli s nápadem na vytvoření 
obrazu, který by měl být zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů. Musí se ovšem 
stát obrazem, který namaloval největší 
počet lidí. Galerii 99 může navštívit každý 
a stát se součástí tohoto obrazu a rekordu. 
Stačí na plátně zanechat stopu v podobě 10 
cm dlouhé čárky v barvě, která odpovídá 

momentální náladě a podepsat se. Obraz 
bude návštěvníkům dostupný rok, ponese 
název Obraz pravdy a psycholog na základě 
použitých barev vyhodnotí, jaká nálada u 
malujících převládala. „Každý, kdo chce, 
může na obraze zanechat svou barevnou 
stopu,“ vysvětlila Vojtková. 

Výstava v Galerii 99 potrvá do 4. května. Na 
díla členů výtvarné skupiny Alfons se můžete 
také od 6. dubna zajít podívat do Břeclavské 
synagogy.

-ves-
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Michal Mikulič a Martina Klaková.

Beseda s ženou, která přežila gulag

Zaplněný sál.
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Po Hustopečích budou viset nové ptačí budky
V sobotu 4. března se na CVČ Pavučina sešly 

celé rodiny, které se s nadšením pustily do 
výroby ptačích budek. Ty budou v nejbližší 

době ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí Města Hustopeče rozmístěny po 
celém městě.

Nápad na toto neobvyklé tvořivé odpoledne 
vzešel od spolku Všehoschopných, kteří 
veškerý materiál na budky zakoupili 
z výtěžku Ovčího bálu. „My rádi pořádáme 
různé akce pro lidi a hlavně pro přírodu,“ 
vysvětlil důvod pro výrobu budek člen spolku 
Všehoschopných Milan Straka.

I když většina z nás má ptačí budky 
a jejich výrobu spojenou spíše s podzimem 
a blížící se zimou, ani na jaře bychom na 
ptáčky, vyčerpané po dlouhé zimě, neměli 

zapomínat. „Podle všech informací je ta 
ideální doba spíše teď,“ informoval Straka.

Slunečné odpoledne se tak na Pavučině 
neslo v duchu tvrdé práce i příjemného 
tvoření. Radost měly především děti, které 
si pod dohledem rodičů mohly bouchat 
kladivem, vrtat, šroubovat a natírat. A i když 
na podobných akcích bývá zvykem, že si děti 
své výtvory mohou odnést domů, tentokrát 
tomu bylo jinak. „Vyrobené budky se natřou 
a uschovají, a až bude vhodná doba, tak 
uspořádáme akci a budky se budou věšet,“ 
plánoval Straka.

-nov-
Děti usilovně pomáhaly.
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Obraz pravdy.
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Měsíc čtenářů v hustopečské knihovně
Březen byl vyhlášen měsícem čtenářů. 

V Městské knihovně Hustopeče se konala 
řada akcí, které nabídly čtenářům kromě 
čtení knih i další zpestření. Měsíc čtenářů je 
celostátní událost a klade si za cíl podporovat 
zájem o čtení knih a nabídnout aktivním 
čtenářům i něco navíc. „V této akci se snaží 
knihovny a informační střediska propagovat 
čtenářství, aby lidé věděli, že v té obci nebo 
ve městě knihovna je a že pro ně připravuje 
různé akce,“ dodala knihovnice Jana 
Unverdorbenová. 

Hustopečská knihovna je známá svou 
celoroční širokou nabídkou aktivit. V roce 

2016 získala i titul Knihovna Jihomoravského 
kraje. Kromě půjčování knih a poskytování 
služeb čtenářům pořádá pravidelné výstavy, 
literární kavárnu, přednášky, vzdělávací 
akce a pro děti například soutěž Lovci perel. 
Nejinak je tomu i v březnu. „Od 1. do 24. 
března se konala burza knih. Byly zde naše 
vyřazené knížky z knihovny, ale i knihy, které 
sem donesli čtenáři, kteří je ještě nechtěli 
vyhodit a dali jim takovou poslední šanci,“ 
zrekapitulovala Unverdorbenová. Ve čtvrtek 
2. března se konala přednáška Tajemství 
komunikace, přednášela Jana Nosálová. 
Ve středu 8. března mohli návštěvníci zajít 

na kurz drátkování vedený paní Jitkou 
Šubrtovou. 

Celý měsíc byly v knihovně vystaveny 
fotografi e Vladimíra Šálka na výstavě 
s názvem Krajina mého srdce. Autor se 
specializuje především na zachycení 
krajiny, a byly zde k vidění fotografi e ze tří 
oblastí – Pálavsko, Pohansko a Kyjovsko. 
„K fotografování jsem se dostal tím, že jsem 
žil v kraji okolo Břeclavi, která je obklopená 
těmi krásnými lužními lesy. Tam jsem našel 
inspiraci,“ svěřil se Vladimír Šálek.  

-ves-
Fotografi e Vladimíra Šálka. ↓
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14 podob Věstonické venuše v městské galerii
Výstava obrazů Danuše Vítkové – Klímové 

pod názvem Kraj věstonické venuše byla 
slavnostně zahájena ve čtvrtek 2. března 
v galerii domu U Synků. Brněnská rodačka 
strávila své dětství v kraji pod Pálavou. Její 
otec Bohuslav Klíma, významný archeolog, 
ji s sebou vodil po důležitých Podpálavských 
nalezištích a tento kraj se stal jejím malbám 

osudný. „Malovala jsem a maluji nejenom 
pohledy na Děvičky, Pálavu a přímo na místa, 
kde se kdysi kopalo, ale také druhou stranu, 
vodu a celý ten kraj,“ vysvětlila malířka 
Danuše Vítková – Klímová. 

Malířka maluje pouze v plenéru a díky 
unikátní technice, kterou používá – akvarel 
alla prima, kdy se nanáší barva do vlhkého 

podkladu a obraz musí být hotov, než papír 
uschne, jsou malby jemně rozpité, jakoby 
v mlhavém oparu a mají své kouzlo. Akvarely 
zobrazují domy, sklepy, květenu a vodu, 
která postupně velkou část míst zaplavila. 
„Samozřejmě se nesnažím zachytit jenom  
krajinu, ale i její atmosféru a symboliku,“ 
dodala malířka. V jejím díle dostala velký 
prostor i věstonická venuše, jako symbol 
místa, ženství a minulosti. V Městském muzeu 
a galerii Hustopeče je tato soška zobrazena 
ve 14 podobách. „Na tu Venušku jsem se 
v poslední době soustředila a zpracovávala 
ji v různých obměnách s tím, co je typické 
pro tuto krajinu. Voda, Pálava, vinná réva,“ 
doplnila malířka. Výstava akvarelů Danuše 
Vítkové – Klímové trvala do 26. března.

-ves- 

Květena Podpálavského kraje.
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Podoby Věstonické venuše.
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Karneval s robotem
Poslední únorový víkend byl sál 

společenského domu k nepoznání. Běhalo 
zde mnoho pohádkových postav a bar si tu 
otevřel robot. Konal se zde dětský karneval 
Centra volného času Pavučina. Tradice 
konání únorových maškarních karnevalů trvá 
už velmi dlouho, štafetu v jejich pořádání 
od Marketingu a kultury města Hustopeče 
převzala Pavučina před dvěma lety.

Karneval nesl podtitul: tentokrát s robotem! 
„Co se týká výběru témat karnevalu, tak to je 
vždycky trošku o náhodě. A taky si řekneme, 
že bychom chtěli udělat něco zajímavějšího,  
a proto to je letos právě s robotem!“ vysvětlil 
vedoucí Centra volného času Petr Fridrich. 
A roboti byli opravdu všude, nejenom na baru, 
v rozličných tvarech, barvách a zpracování. 
„Máme tady nejmíň 50 robotů, které nám 

pomohly vyrábět děti z mateřských školek. Za 
což jim velmi děkujeme,“ dodal Fridrich. Na 
parketu tancovala zvířátka, princezny, vojáci, 
komiksové postavičky, bylo vidět, že děti 
mají různé oblíbence. Na památku se mohly 
vyfotit ve fotokoutku a užít si netradiční 
nedělní odpoledne.

-ves-

Na karnevale byl i kovboj.  Děti vesele tančily.
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Jarní příměstský tábor ovládl loupežník
Jarní prázdniny pro školáky z okresu 

Břeclav letos připadly na třetí březnový 
týden. Děti, které nevyrazily na hory, se 
mohly přihlásit na jarní příměstský tábor na 
Pavučině. Procházky, tvoření, hry a soutěže 
si užívaly pod vedením Ivety Vodákové. Jarní 
prázdniny na Pavučině trávilo 14 dětí ve věku 
od 6 do 10 let. Letošní tábor byl loupežnický, 

táborníky zaučoval loupežník Pivajs. 
„Rozhodl jsem se, protože jsou děti docela 
šikovné a loupežníků je málo, že je něčeho 
od toho našeho řemesla naučím, a doufám, 
že aspoň tak pět z nich pak budou poctiví a 
špatní loupežníci,“ svěřil se loupežník Pivajs. 

Děti plnily celý týden nelehké loupežnické 
úkoly, čekaly je loupežnické zkoušky 

dovedností, luštění tajné loupežnické 
abecedy, výroba loupežnického oděvu 
a daleká cesta. „Děti také sbíraly žaludy do 
bambitky a tábor zakončila loupežnická 
slavnost s velkým překvapením,“ doplnila 
pedagožka volného času Jitka Vodáková.  

-ves-

Loupežník Pivajs učil děti řemeslu.
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Spokojení táborníci.

hustopece.cz
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M-klub: Vzdělání i zábava
Ve středu 22. února proběhla na M klubu akce 

Hustopeče moderně. Tuto akci si připravili 
žáci 6. B základní školy Komenského. Akce 
byla určena nejen pro školy, ale i pro veřejnost. 
Připraveno bylo více aktivit jak pro pobavení, 
tak i poučení. Návštěvníci se dozvěděli, co 
je to E-twinning, poučili se o první pomoci, 
dozvěděli se jak propojit telefonní aplikace s 

pohybovou aktivitou a užili si spousty zábavy 
při focení. Speciální poděkování patří paní 
Božence Ingrové, bez které by se výklad 
o první pomoci neobešel.

V pátek 10. března se na M klubu sešlo přes 
osmdesát milovníku hudby. Přilákali je tři 
interpreti, a to Ondřej Soldán Trio, kapela 
Bezestopy z Hrušovan a zlínská kapela 

Mers. K poslechu a tanci předvedly kapely 
pestrý repertoár, obsahující vícero žánrů. 
Návštěvníci si mohli poslechnout alternative-
rock, jazz-punk, indie-folk a grunge-ska. 
Všichni si večer náramně užili a při loučení 
zazněl příslib: „Tak zase někdy na M-ku.“

Filip Hrabal, vedoucí M-klubu

Upíří série Daniely Mičanové vyšla i jako e-book
Překladatelka a spisovatelka Daniela 

Mičanová se proslavila jako spisovatelka 
převážně historické beletrie a slaví úspěchy 
s epickou sérií o upírech a lidech Modrá 
krev. „Měla jsem vždy slabost pro bytosti 
tajemné, nadpřirozené a švihnuté. A bavilo 
mě spřádat příběhy, kde se prolínalo 
několik rovin najednou. Upíři, jako jediní, mi 
umožňují vstoupit do starého Egypta, projít 
se barokním Španělskem a skončit někde 
v adventním Brně,“ uvedla spisovatelka 
Daniela Mičanová. Ve třídílné upírské sérii 
Modrá krev je vždy každá kniha věnována 
jednomu hrdinovi. Čtvrtý díl, napsán později, 
se jmenuje Jakubovy housle a je autorčin 
nejoblíbenější. Podobnost ani svezení se na 
upírském trendu vyvolaném ságou Stmívání 
se u autorky nekoná, její trilogie má již 15 let.

Spisovatelka je oblíbená u čtenářů, kteří 
mají představivost a rádi prožijí středověké 
dobrodružství. Mičanová napsala 
i povídkovou kuchařku Žena s dranžírákem. 
„Vznikla tak, že jsem potřebovala svázat 
dohromady 30 nejoblíbenějších receptů, 
tak jsem k nim napsala povídky,“ 
komentovala s úsměvem Mičanová. 
„Víceméně jsem to pojala jako hold svým 
oblíbeným hrdinům literárním i jiným.“
Celoživotní vášní spisovatelky je starověký 
Egypt, do jehož atmosféry zasadila 
detektivku Ve službách třináctého prince. 
V rámci překladatelské práce se Mičanová 
věnovala historické literatuře, beletrii, 
detektivkám, napínavým válečným 
příběhům i mnohokrát navštívila Egypt.
Oblíbená a úspěšná upírská trilogie 

Modrá krev o Alexanderovi, Luciusovi 
a Orlandovi byla vydaná i v elektronické 
podobě jako e-book. Knihy předtím prošly 
autorčinou úpravou. „Já jsem je pročetla, 
proškrtala, dala jsem jim svižnější kabátek. 
Udělala jsem kratší kapitoly, celkově jsou 
čtenářsky přátelštější a myslím, že to 
čtenáři dokáží ocenit,“ vysvětila Mičanová.
Autorka momentálně jedná o vydání dvou 
knih. První je detektivka s pracovním názvem 
Smrt v recepci a druhou je rozsáhlá hororová 
série, která by se dala charakterizovat jako 
Podpálavský zombie thriller. „Odehrává se 
to ve fi ktivním maloměstě, které se nepatrně 
podobá Hustopečím, ale je to město 
vymyšlené, jmenuje se Štinkava,“ uzavřela 
Mičanová.    

-ves-

Tisíce lidí vítaly jaro na Slavnostech mandloní a vína 
Typické jarní nádherné a slunečné počasí 

čekalo v sobotu 25. března v Hustopečích 
na návštěvníky Slavnosti mandloní 
a vína. Bohatý program připravený na 
Dukelském náměstí, gurmánské mandlové 
speciality v restauracích i stáncích, spolu 
s procházkou „Mandloňovou stezkou na 
rozhlednu“ lákaly tisíce lidí.

Přes 1500 návštěvníků si koupilo v domě 
U synků pas, do kterého sbírali za splnění 
úkolů na pěti stanovištích razítka, za které 
na ně na v cíli u rozhledny čekala sladká 
odměna.

První stanoviště bylo umístěno 
v areálu Centra volného času Pavučina, kde 
bylo nutné za razítko složit malé puzzle
Druhé stanoviště u ranče Valkýra testovalo 
orientaci návštěvníků v botanice. Ovšem 
zastavovali se zde i lidé bez pasu, kvůli 
občerstvení i obdivování místních zvířat. 
Mohli se vyfotit a mnohdy si i pohladit 
koně, lamu, kočky, psy i klokany. Na druhé 
stanoviště jezdil z Dukelského náměstí 
i povoz tažený koňmi a návštěvníci si tak 
mohli zkrátit cestu.

Na třetím stanovišti u ovčína Miroslava 
Vodáka byl připravený samoobslužný Ovčí 
bar vybavený nápoji, mandlovými koláčky 
a špekáčky. Každý, kdo měl zájem, si ho 
mohl opéct. Zásoby se musely několikrát 
doplňovat a prodalo se téměř 250 
špekáčků. „Je to náš první letošní táborák, 
a na tak krásném místě,“ pochvaloval si jeden 
z návštěvníků z Olomouce. Na sběratele 

razítek zde čekala tvořivá zkouška – složení 
mandloňového květu technikou origami.

Procházka pokračovala směrem ke 
čtvrtému stanovišti, které bylo téměř před 
vrcholem. Skauti zde měli pro zájemce 
nachystanou menší orientační trasu podle 
buzoly spojenou s hádankami. 

Závěr procházky byl přímo u rozhledny 
v mandloňových sadech. Na posledním 
stanovišti čekala na poctivé sběratele razítek 
odměna v podobě panáku hustopečské 
mandlovice, kalíšku pražených mandlí 
a děti si odnesly sladkou dobrotu. „Zájem 
o procházku na rozhlednu a sbírání razítek byl 
obrovský a na poslední příchozí už pražené 
mandle a lízátka nezůstaly. Na své si tak 
přišli ti, kteří mohli ochutnat Hustopečkou 
mandlovici,“ vysvětlila vedoucí Marketingu 
a kultury Jana Hrádková.

Ti, kteří vyšli některou z cest do 
mandloňového sadu, rozhodně nelitovali. 
Slunečné počasí, mírné stíny mandloní, 
na kterých se probouzely květy, a výhled 
do hustopečského okolí za procházku 
stály. Zelené pole vedle rozhledny vybízelo 
k posezení a vychutnání okamžiku a ani 
dlouhá fronta na rozhlednu neodradila 
mnohé od výšlapu nahoru.

Na Dukelském náměstí se zpívalo, tančilo 
a jedlo

Pestrý program se odehrával na Dukelském 
náměstí již od rána. Vystoupení hudebních 
těles zpestřily svým vystoupením děti 

z mateřských školek i sadař Rudolf Poslušný, 
který povykládal o historii i současnosti 
mandloňového sadu. Zájemci si mohli koupit 
stromek mandloně, během dvou hodin se 
prodalo všech 130 stromků české odrůdy 
Zora. Jarmark nabízel velikonoční dekorace, 
pochutiny, mandlové speciality apod. „Na 
náměstí jsme jako novinku pro návštěvníky 
připravili tematickou tabuli k focení, aby 
si odnesli něco na památku. Symboly zde 
byly samozřejmě hrozen s mandlí,“ dodala 
Hrádková. Program na náměstí ukončila 
swingová kapela U Zdi a mnoho návštěvníků 
se vydalo prozkoumat otevřené sklepy 
místních vinařů. 

Dům u Synků nabízel víno, informace 
a inspiraci

Rušno bylo od rána i v renesančním domě U 
Synků. Do TIC si návštěvníci chodili pro rady, ve 
sklepních prostorech Stálé vinařské expozice 
se degustovalo hustopečské Městské víno 

TIC nabízelo rady i suvenýry.
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Vítězkou soutěže o nej mandlový recept se stala Petra Lačňáková
Do soutěže o nejlepší recept na mandlový 

dezert přihlásilo své výtvory celkem deset 
cukrářek. Tříčlenná porota, po dlouhém 
ochutnávání, vybrala za vítěze dort Petry 
Lačňákové - Karamelový mandloň.   

Předsedkyní poroty byla Lucie Polišenská, 
známá česká herečka, která v současné 
době hraje cukrářku Verunu v seriálu Ohnivý 
kuře. S hodnocením jí pomáhala starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová a Jiří 
Černý ze společnosti ČEZ. „Hodnocení 
nebylo lehké, všechny dezerty vypadaly 
úžasně a hlavně byly všechny strašně dobré,“ 
zhodnotila Polišenská. Karamelový mandloň 
byl nakonec vybrán jednomyslně. „Recept 
na piškot mám po babičce, krém jsem si 
vymyslela sama a karamelovou polevu 

mám z internetu,“ prozradila vítězka Petra 
Lačňáková. 

Všechny přihlášené dezerty měli po 
vyhlášení možnost ochutnat návštěvníci 
Slavnosti mandloní a vína přímo na 

Dukelském náměstí. Zájem byl obrovský. 
Další mandlové speciality nabízely stánky na 
náměstí, u rozhledny a řada restaurací měla 
speciální mandlové menu. 

-ves-
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Šťastná vítězka soutěže Petra Lačňáková. Porota všechny dezerty pečlivě ochutnala.

Karamelový mandloň Petry Lačňákové

Postup:
Piškotový korpus:

Bílky oddělíme od žloutků. Z bílků a 
poloviny dávky cukru vyšleháme sníh do 

kterého postupně přidáváme všechny 
zbylé ingredience. Tímto máme vytvořenou 
směs na korpus. Formu si vyložíme pečícím 
papírem a nalijeme do ní připravenou směs. 
Pečeme v předehřáté troubě na 180°C. Korpus 
je hotový ve chvíli, kdy nám po zapíchnutí do 
piškotu zůstává špejle čistá.

Krém:
Všechny ingredience smícháme v misce 

společně dokud se nám nespojí v krém 
(můžeme vyšlehat i šlehačem). Hotový krém 
rovnoměrně rozetřeme na korpus, který 
máme stále ve formě. 

Karamelová poleva:
V hrnci rozpustíme máslo s cukrem a 

mícháme hned od začátku. V hrníčku nebo 
malém kastrolku si zahřejeme smetanu, tak 
aby byla teplá. Cukr s máslem mícháme dál, v 
první fázi bude směs vypadat jako drobenka, 
ve fázi druhé se z drobenky stane karamel a 
nakonec se nám vše krásně spojí. V této fázi 
sundáme hrnec z ohně a nalijeme do něj 
teplou smetanu. Pozor hodně to zasyčí a 
zabublá. Mícháme dohladka. Směs by měla 
mít polevovou konzistenci. Polevu nalijeme 
na krém, který jíž máme rovnoměrně 
rozetřený na korpuse.

Mandlová krusta: 
Rozehřejeme si troubu na 200°C. Mandle 

si nasekáme na drobné kusy a vysypeme na 
pekáč, vyložený pečícím papírem. Pekáč s 
ořechy vložíme do vyhřáté trouby a pečeme 
cca 10-15 minut. Občas otevřeme a ořechy 
promícháme.  Do staršího hrnce si nasypeme 
cukr a na středním plameni necháme 
samovolně rozpustit v karamel, do kterého 
následně vhodíme a obalíme opražené 
mandle. Obalené mandle v karamelu vložíme 
na pečící papír, uhladíme do rovna a čekáme 
až nám krusta ztuhne. Jakmile máme krustu 
hotovou nalámeme jí na malé kousky a 
pokládáme na karamelovou polevu. Vše 
máme stále ve formě a hotový dezert dáme 
ztuhnout do lednice. 

Přeji dobrou chuť! 
Petra Lačňáková, vítězka soutěže

Ingredience:

Piškotový korpus:
4ks vejce
120g cukru krystal
2 lžíce vařící vody 
1ks vanilkového cukru

Krém:
1ks mascarpone
2ks ricotta
1ks pomazánkového másla
1ks vanilkového cukru
lžíce vanilkového extraktu 
třtinový cukr dle libosti 

Karamelová poleva:
80g cukru krystal
30g másla
100g smetany ke šlehání

Mandlová krusta:
200g mandlí
100g cukru krystal

a na nádvoří byla připravena ochutnávka vína 
ze čtyř vinařství. V galerii se již od pátku konal 
Velikonoční muzejní bazar plný velikonočních 

dekorací s výstavou jarních aranžmá. 
„Jsme rádi, že přivítat jaro k nám přijelo 
mnoho lidí z celé republiky i ze zahraničí 

a že si nenechali ujít možnost vidět krásy 
Hustopečí a jejich okolí,“ uzavřela Hrádková.

-ves-

Všude bylo vidět spokojené tváře.Opeklo se téměř 250 špekáčků.Fotografi e na památku si pořídilo mnoho lidí.
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POSTELE na 100 LET. 

Svět postelí Hustopeče 

Matrace Magniflex aneb jak se vyspat zdravě…
Je zde další měsíc a s ním Vám 
přinášíme další článek dnes věnovaný 
tématu matrace. V dnešním čísle Vám 
chceme představit Italskou značku 
Magniflex, která vyrábí matrace 
z nejkvalitnějších materiálů bez alergenů 
a škodlivých látek. Potahové látky jsou 
upraveny tak, aby se v nich nemohly 
množit bakterie, roztoči nebo plísně. 
Všechny jsou tedy vhodné pro alergiky, 
některé z matrací Magniflex mají 
vetkané stříbrné vlákno v potahu. 
Stříbro se totiž používá ve zdravotnictví 
pro antibakteriální a antistatické funkce. 
Většina ortopedických matrací 
Magniflex s více jak 4 cm patentované 
paměťové pěny jsou certifikovány v EU 

jako zdravotní produkty 1. kategorie a 
prodávají se proto s nižší sazbou DPH. 
Výhodou nákupu matrací Magniflex je i 
to, že si v prodejně můžete matrace 
vyzkoušet a se zkušeným personálem 
vybrat matraci na míru – podle Vaší 
váhy, výšky, věku i zdravotních dispozic. 
Snažíme se také brát ohled na to, že 
každý zákazník spí v jiné poloze a každý 
preferuje jinou tvrdost matrace. Proto 
se neostýchejte využít možnosti 
matrace si vyzkoušet. Téměř zázrakem 
můžeme nazvat patentované matrace 
Magnistretch určené pro aktivní 
regeneraci těla během spánku. Inspirací 
pro tento typ matrací bylo neustále 
zatěžované lidské tělo, jehož páteř 

každý den, večer po 18 hodinách zátěže, 
sesedne o 1-2 cm. Proto by měl člověk 
své tělo protahovat. Matrace 
Magnistretch natahuje Vaši páteř, 
zatímco spíte. Pomocí tlaku vyvíjeného 
Vaší tělesnou hmotností na matraci se 
vrchní vrstva matrace roztahuje a každá 
polovina se pohybuje opačným směrem. 
Toto hnutí jemně táhne záda, zvětšuje 
prostor mezi obratli a vytváří prostor 
pro regeneraci a revitalizaci 
meziobratlových plotének během 
spánku. Díky tomuto patentu dochází 
k lepšímu rozložení hmotnosti na 
matraci. Paměťová pěna v potahu 
z termoregulační patentované látky 
Outlast prospívá i k lepšímu průtoku 
krve. Spánek na této matraci má 
podobný účinek jako 30 minut 
intenzivního strečinku. Tyto matrace 
pozitivně napomáhají při zdravotních 
problémech s páteří, klouby a se 
zádovým svalstvem. Tak neváhejte a 
vyberte si tu Vaši stvořenou přímo na 
tělo. 

 

 

 

 

 

 
Kam se starou matrací?
Zaujal Vás náš článek, rozhodli jste se ke 
koupi nové matrace a nevíte kam s tou 
starou? Způsobů, jak se jí zbavit je hned 
několik. Jako první variantu každého 
jistě napadne odvést matraci na sběrný 
dvůr. Není ale škoda se jí nadobro 
zbavit? Pokud máte doma pejska, jistě ji 
ocení jako své útočiště i pelíšek na 
válení. Pokud žádného chlupatého 
mazlíčka nemáte, přesto je možné 
pomoci jiným chlupáčům v útulcích.  Tak 
jak jsou útulky vděčné za staré deky, 

konzervy nebo pamlsky pro psy, ocení i 
starou matraci. A ještě uděláte dobrý 
skutek. Také je možné matraci někomu 
darovat. Pokud uveřejníte inzerát, že 
matraci darujete za odvoz, o nic se 
starat nemusíte, obdarovaný si pro 
matraci přijede, odveze si ji a vy můžete 
mít klidný spánek, jelikož poslouží ještě 
někomu dalšímu. Pokud je matrace 
v dobrém stavu, všechny děti ocení, 
pokud jim matraci darujete a ony si z ní 

budou moci vyrobit základ pro perfektní 
bunkr. 

 

 

 

 

 

www.postele-stach.cz 
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
duben 2017

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

so  8.4. 14.00 SOUT ŽNÍ P EHLÍDKA VÍN O HUSTOPE SKOU PE E
Vystoupí cimbálová muzika Primáš. Vstupné 200 K . 
V cen  vstupného katalog, skleni ka a neomezená 
ochutnávka. 

út 11.4.  9.00 KDYŽ JDE K ZLE OTEV ÍT – divadelní pohádka pro
d ti MŠ a ve ejnost, kinosál, vstupné 40 K . Ú in-
kuje Hravé divadlo Brno.

pá  21.4. 19.30 MANŽELSKÝ  TY ÚHELNÍK – divadelní 
p edstavení, hrají: Michaela Badinková, Dana 
Homolová, Martin Kraus, Daniel Rous. Spole enský 
d m Hustope e, p edprodej vstupenek v TIC nebo 
v sítích Ticketstream a SMSticket. 

ne  23.4. 10.00 MICHAL JE PAJDULÁK – zábavný po ad pro d ti
s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky. Kinosál. 
P edprodej vstupenek v TIC.

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

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

t  6. 4.  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  20. 4. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – jarní strom 
t  27. 4.   10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

st 5. 4. – 28. 4.  VÝSTAVA POHLEDNIC JITKY HRABCOVÉ 
   – vestibul knihovny.  
t  6. 4.  9.00 BESEDA O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH s poradkyní 

Bc. Blankou Love kovou. Nutno se p ihlásit na: 
blanka.loveckova@gmail.com, vstup zdarma, tatínci 
vítáni. MC Cipísek. 

t  6. 4.  9.30  VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA T ETÍHO V KU
 20. 4.   „Cestování - co jste možná nev d li“. 
   U ebna knihovny.  
t  6. 4.  17.00 DO VLADIVOSTOKU NA ZMRZLINU NA KOLE

   Cestopisná p ednáška Jana Tomší ka,
   u ebna knihovny.

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

ne  2.4.  15.00 P EKÁŽKY USMÍ ENÍ - p ednáška Kate iny 
   Lachmanové, ThD., v kostele.
ne  9. 4. 16.00 VELIKONO NÍ HRA D TÍ: LEGENDA O TVRTÉM
   KRÁLI, divadelní sál kostela. 

NOVÁ 
PLNÁ 11
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 10.4./24.4.
Papír, plast, nápojové kartony: 4.4.
Bioodpad: 14.4./18.4.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál M stských služeb Hustope e, Nádražní 37
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

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

Od 10.4. provozní doba krytého bazénu pond lí - pátek a ned le.
Aktuální informace najdete na www.spozam.cz, 

pop ípad  na tel.: 702 204 660 - 600.

M sto Hustope e

t  20.4. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

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

st  12. 4. 15.00 USA O IMA FOTOGRAFA
   P ednáška Romana France. P ísálí kina. 
so  29. 4. 7.00  Ž ÁR NAD SÁZAVOU – ZELENÁ HORA
   Poznávací zájezd za historií a p írodou. Odjezd od
   nemocnice a AN. 

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

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

ne  16. 4.  15.00 VELIKONO NÍ JARN NÍ
   Užijeme si Velikono ní ned li na Pavu in .  
ne  23. 4.  15.00 DEN ZEM
   P ij te s námi oslavit Den Zem . ekají Vás 
   sout že, hry, táborák, kuli kiáda a jiná zábava.  
ne  30. 4.  15.00 REJ AROD JNIC
   P ile te se svými koš aty do prostoru Pavu iny. 

po  3. 4. 9.00  ZÁV R KURZU KORÁLKOVÁNÍ
   U ebna M stské knihovny Hustope e.  
pá  21.4. 7.00  ZÁJEZD NA VÝSTAVU FLORA OLOMOUC
   Odjezd z AN. 

HÁZENÁ
ne  2. 4. 14:15  Legata Hustope e - SHC Malom ice (starší žáci)
ne  2. 4. 15:45  Legata Hustope e - SHC Malom ice (mladší žáci)
ne  9. 4. 10:30  Legata Hustope e - HK Ivan ice (muži)
ne  9. 4. 12:30  Legata Hustope e - Nové Bránice (mladší dorost)
ne  23. 4. 10:00  Legata Hustope e - HK Ivan ice (starší žáci)
ne  23. 4. 12:30  Legata Hustope e - HK Ivan ice (mladší žáci)
ne  30. 4. 10:30  Legata Hustope e - Sokol Juliánov (muži)
ne  30. 4. 12:30  Legata Hustope e - Sokol Juliánov (mladší dorost)
FOTBAL    Rozpis utkání na www.fc-hustopece.cz
CYKLISTIKA 
so  29. 4.   KOLO PRO ŽIVOT – nejv tší seriál závod  na 
   horských kolech, po ádá Agrotec Hustope e.

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

ne 2. 4. – 23. 4. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žák  Základní
um lecké školy Hustope e, Centra volného asu 
Pavu ina a student  Gymnázia T. G. Masaryka 
Hustope e. 

t 20. 4.   17.00 VÁLE NÉ NEBE A OSVOBOZENÍ HUSTOPE SKA 1945
P ednáška Soni Hole kové. 

ne 30. 4. – 21. 5.  VÝSTAVA OBRAZ  A SOCH Jarmily Milotové 
   a Pavla Klaka. 
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Asi každý rodič si přeje, aby jeho dítěti 
učení šlo a ve škole nemělo problémy. Ve 
chvíli, kdy tomu tak není, dítěti se nedaří, 
vyvstává plno otázek. O školní zralosti bylo 
napsáno mnoho. Jedna věc je věk dítěte, ten 
biologický. Jiná věc je zralost jeho nervového 
systému, ten už se vyvíjí zcela individuálně 
a velmi se liší. Ne všechny děti, které mají 
šest let, mají stejně zralý nervový systém 
na to, aby zvládaly školní nároky. Pokud 
dítě špatně rozeznává mezi levou a pravou 
stranou, odrazí se tento nedostatek při psaní 
i čtení. Když není rozvinuté zrakové vnímání, 
dítě hůře rozlišuje mezi tvary písmen a pletou 
se mu písmena (např. b-d ). Není-li rozvinuto 
sluchové vnímání, dítě vynechává ve slovech 
písmena, nebo si je plete. Pokud nejsou 
dobře rozvinuty matematické představy, 
dítě se ztrácí ve světě počtů. Grafomotorika 
a připravenost ruky na psaní také ovlivňuje 
školní výkon dítěte. Proto je lépe si vše 
promyslet a zvážit všechny okolnosti. Jsou 
to právě rodiče, kteří by měli své dítě nejlépe 
vnímat, ale pomoci v rozhodování jim 
mohou paní učitelky v mateřské škole nebo 
pedagogicko-psychologická poradna.

Kolektiv mateřské školy Pastelka

Naše mateřská škola se stala úspěšným 
žadatelem v rámci výzvy Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování 
a získala  fi nanční podporu ve výši 491 547 
Kč. Projekt se jmenuje Personální podpora 
a profesní rozvoj pedagogů MŠ U Rybiček 
Hustopeče a délka jeho realizace je 24 
měsíců. Tento projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií.  

Cílem projektu je personální posílení 
našeho týmu o chůvy, jako personální 
podporu k předškolním pedagogům, 
kteří integrují do dětského kolektivu 
dvouleté děti, dále podpora vzdělávání 
pedagogů MŠ v kurzech zaměřených na 
čtenářskou pregramotnost, matematickou 

pregramotnost, specifi ka práce pedagoga 
s dvouletými dětmi a sdílení zkušeností 
pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy 

v rámci ČR.  
Personální podpora na pozici chůvy je pro 

naší MŠ posílení, jelikož máme ve školce děti 
mladší tří let. Finanční prostředky budou 
využity nejen formou mzdových prostředků 
personálního zajištění, popřípadě na 
vzdělávání pedagogických pracovníků, ale 
také na zakoupení materiálního vybavení 
především pro dvouleté děti. Jde o didaktické 
pomůcky, hry, hračky, které jsou pro dvouleté 
děti specifi cké a rozvíjejí jejich motoriku a 
poznávání.                            Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK
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Projekt EU a MŠMT v naší školce 
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Masopustní karneval.

Školní zralost

Naše nejmladší děti.

V mateřské školce U Rybiček cíleně 
připravujeme děti na čtení, psaní a školní 
matematiku prostřednictvím rozmanité 
vzdělávací nabídky po celý školní rok.

Každoročně se mezi rodiči i dětmi těší 
velké oblibě naše nadstandartní aktivita – 
edukačně stimulační program pro předškolní 
děti, který napomáhá rozvoji potřebných 
dovedností pro úspěšné zahájení školní 
docházky.  A o co se vlastně jedná? 

Děti spolu s rodiči v deseti lekcích navštěvují 

prostory školky i základní školy a zkouší 
si školu nanečisto. Hravou formou rozvíjí 
a upevňují motoriku, předmatematické 
představy, řeč, grafomotoriku, fonematický 
sluch, prostorovou orientaci, zrakové 
vnímání, orientaci v čase apod. 

V malých skupinkách a bezpečném 
prostředí spolu s rodiči, kteří jsou jim 
průvodci i partnery, vypráví příběhy, hledají 
rýmy, vyplňují pracovní listy. Na vše citlivě 
dohlíží zkušené pedagožky naší MŠ i školní 

psycholožka a poskytují dětem i rodičům 
zpětnou vazbu, oceňují úspěchy,  upozorňují 
na případné nedostatky a vedou k cílené 
nápravě. Děti si tak nenásilně zvykají na 
školní prostředí a nový způsob práce.

Úspěšnost celého programu závisí 
především na ochotě rodičů absolvovat 
program spolu s potomkem, vyčlenit si 
prostor jen pro své dítě a cíleně je rozvíjet 
a podporovat. Za to vám patří naše díky!

Lektorky kurzu MŠ U Rybiček

Do školy s radostí a bez obav

Jak letos říkali naši předškoláci: „Nejlíp se 
bobuje ve školce!“ A mají pravdu, sněhu jsme 
si společně opravdu užili dosyta. S ohledem 
na počasí jsme dopoledne trávili venku na 
našem kopečku bobováním a sáňkováním. 
Předškoláci svezli nejmladší kamarády 
na sáňkách, občas je i zpátky nahoru na 
sáňkách vyvezli, když už byly malé nožky 
unavené. Paní zima se letos zdržela velmi 
dlouho, kalendář ale neošálila. Masopust 
se přihlásil o slovo se svým karnevalem. 
Mezi veselými maskami letos chyběli veselí 

kuchtíci či hasiči, zato přibylo superhrdinů 
a i nějaký ten upír se dostavil. A jak jsme se 
se zimou rozloučili? Umotali jsme si malé 
Zimičky (Morany) z proutí, ozdobili jim šaty 
a vynesli ze školky ven. Přišel čas jara, k jeho 
uvítání jsme vytáhli kdejaký veselý barevný 
papír a barvičku. Teď už nám ve třídě klapou 
červené čapí zobáky, žlutá kuřátka se klubou 
z papírových vajíček. A jen co se děti vrátily 
z jarních prázdnin, pustily se do nových 
jarních písniček a říkadel. Jaro, čekáme tě! 

Kolektiv mateřské školy Pastelka

Loučení se zimou ve školce Pastelce



HUSTOPEČSKÉ LISTY 4 • 17

| 20 | 

Se zimou jsme se ve školní družině rozloučili 
tradičním maškarním rejem. Po krátkém 
představení jednotlivých masek v tělocvičně 
proběhly soutěže o ceny. Děti zažily zábavné 
odpoledne plné her, písniček, tanečků 
a soutěží, při kterých se pobavily i zasmály. 
Za každou soutěž čekala děti sladká odměna. 
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli 
družině sponzorským darem. 

Jaro jsme k nám lákali také ve výtvarné 
výchově a v pracovních činnostech. Tvořili 
jsme obrázky plné barev, slunce i zvířat, 
která se k nám v jarních obdobích vrací. Už 
jste zahlédli vlaštovky? Na Nádražce nám už 
poletují.

K jaru patří i tradiční recitační soutěž Dětská 
scéna 2017. Kromě zkušených mladých 
recitátorů se nám předvedli i nováčci. 
Všem úspěšným výhercům gratulujeme 
a postupujícím přejeme hodně štěstí 
v okresním kole.

Protože jaro přeje hlavně mládí, přivítali 

jsme u nás žáčky z místních i okolních 
mateřských školek. Mohli se podívat do 
hodin našich prvňáčků, pohrát si v družině 
a v tělocvičně, ale také si vyzkoušet práci 
s iPady. I s rodiči jsme je pozvali na odpolední 
besedu Školákem na nečisto. Rodiče jsme 
seznámili s chodem školy, jejich děti si 
mezitím vyzkoušely, jaké to je být prvňáčkem. 
Těšíme se, že se k nám od září mnozí z nich 
připojí.

Pro žáky a rodiče žáků s poruchami učení 
funguje nově na naší škole speciální pedagog. 
Více informací o možnostech spolupráce 
najdete na stránkách školy.  Další novinkou je 
i nové telefonní číslo na školní pevnou linku  
515 266 420, které je platné od 20. března. 

Po jarních prázdninách hbitě do školy, 
čekají nás zase domácí úkoly. Se sluncem 
v zádech však všechno hravě zmáknem, za 
pár měsíců pak s klidem do vody skáknem. :D

Kolektiv ZŠ Nádražní

Rok se s rokem sešel a naše škola má 
další velmi slušná umístění v okresním 
kole konverzační soutěže v anglickém 
jazyce.  V 1. kategorii (6. a 7. ročník) se 
umístil Matěj Červenka z VI. B na 4. místě.  

A v kategorii starších žáků (8. a 9. ročník) se 
podařilo Davidu Götzovi z VIII. B dokonce 
získat třetí místo. Na to, že chlapci letos na 
okrese soutěžili poprvé, to byl úspěch!

Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Halo, halo! Co se stalo? Na Nádražku přišlo jaro! 

Maškarní rej.

Zápis dětí a Den otevřených dveří v mateřských školách
Zápis dětí do mateřských škol 

v Hustopečích pro školní rok 2017/2018 a den 
otevřených dveří se bude konat 3. května 
2017 od 8.30 hodin. V uvedený den si můžete 
prohlédnout prostory mateřských škol 
a zhlédnout práci s dětmi. Při této příležitosti 
si zájemci o řádný zápis do  příslušné MŠ, 
mohou vyzvednout přihlášku  k docházce od 
školního roku 2017/18, anebo si ji stáhnout 

z webových stránek mateřských škol 
v záložce Dokumenty.

• MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče
www.msurybicek.cz

• MŠ Školní 25, Hustopeče
www.pastelkahustopece.cz/skola

Novela školského zákona přináší kromě 
jiného povinnost obcím určit spádové 
oblasti pro mateřské školy. Stále však bude 
na rozhodnutí rodičů, pro jaké zařízení se 
rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít 
jakákoli mateřská škola volné kapacity, 
může i nadále přijímat děti z jiné spádové 
oblasti, jak vysvětluje ministryně školství 
Kateřina Valachová.

Recitační soutěž.

Ve středu 1. března navštívilo naši školu asi 
100 dětí z místních a okolních mateřských 
škol, budoucích prvňáků. Se svými učitelkami 
navštívili první třídy, kde se chvíli  učili, chvíli 
tvořili drobné výrobky. Další část návštěvy 
strávili předškoláčci v tělocvičně a sportovní 
hale, kde pro ně páťáci se svými třídními 
učitelkami připravili zajímavý sportovní 
program.

Děti odcházely z naší školy spokojené 
a s drobnou odměnou v ruce.

Kolektiv ZŠ Komenského

Návštěva předškoláků
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Předškoláci na návštěvě.

Třeťáci na návštěvě u hasičů
Dnes jsme šli k hasičům, protože se o nich 

učíme v prvouce. Dozvěděli jsme se hodně 
věcí, viděli jsme, jak kleštěmi ustřihnou 
kov, ukázali nám své obleky a nářadí. Viděli 
jsme celou jejich základnu. Nejvíc se nám 
líbila posilovna. (Ema, Jonáš, Adéla,J olana, 
Natka, Laura)

Šli jsme se podívat k hasičům. Řekli nám, 
kde všude zasahují a dozvěděli jsme se 
hodně informací o jejich povolání. Řekli nám, 
že zachraňují nejdříve lidi, potom zvířata 
a nakonec věci. Šli jsme se podívat do pár 
pokojů, např. kuchyň, posilovna, centrála, 

garáž…(Anna, Natka, Dan, Hanka, Adéla)
Šli jsme k hasičům. Ukázali nám např. 

vybavení auta, oblečení, kyslíkové bomby, 
ježdění po tyči, stříkání hadicí, všechny jejich 
místnosti, provedli nás celou hasičskou 
stanicí. Bylo to fajn. (Kristýna, Katka, Jirka, 
Verča, Jirka, Maruška)

Paní učitelka a děti z III. A děkují p. Soukopovi 
a p. Růžičkovi za poutavé vyprávění o jejich 
náročném povolání a za vše, co si pro nás 
připravili.

Kolektiv ZŠ Komenského
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Ve středu 8. března navštívila VIII. třída 
PrŠ, v rámci předmětů Společensko-vědní 
základy a Člověk a jeho svět, památník Velké 
Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Prohlédli jsme si velkomoravský hrad 
z 8. - 9. století s rozsáhlým podhradím 
vybudovaný na říčních ostrovech v povodí 
Moravy. Všude na nás dýchala unikátnost 
významného místa, které je počátkem naší 
státnosti. Je velmi pravděpodobné, že zde 
působili slovanští věrozvěstové sv. Cyril 
a sv. Metoděj.  Dále jsme obdivovali základy 
knížecího paláce, 12 kamenných kostelů, 

pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500  
hrobů, pozůstatky mohutného valu a kůlové 

mosty. Nakonec se ti nejodvážnější pokochali 
pohledem z vyhlídkové věže po okolí. 
Slovanské hradiště v Mikulčicích je vynikající 
stálou archeologickou expozicí. Historický 
areál je národní kulturní památkou, mimo 
jiné aspirující o zápis na listinu UNESCO.

Počasí bylo velmi příznivé, žáci nabyli 
spoustu nových znalostí, zkušeností 
a dovedností. Poznatky ze školního výletu 
budeme v rámci mezipředmětových vztahů i 
nadále využívat ve výuce.

L. Mlčoch

Památník Velké Moravy – Slovanské hradiště Mikulčice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

← Naši šikovní žáci.fo
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Během Letní školy pro učitele chemie, fyziky 
a biologie, kterou organizuje Otevřená věda 
AV ČR, jsem se seznámila s projektem Amgen 
Teach zaměřeným na podporu výuky vědy, 
který na VŠCHT koordinuje Dana Poláchová. 
Velmi mě zaujala možnost organizace 
workshopu přímo na naší škole.  

Workshop se konal 8. února a v jeho rámci 
představili školitelé tři bloky, ve kterých 11 
učitelům chemie a fyziky (SŠ a ZŠ) představili 
méně známé, méně tradiční a také zcela 
nové pokusy ze čtyř tematických oblastí. 

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D demonstroval 
zajímavé pokusy na reaktivitu mědi a pokusy 
s chlorem a bromem jinak. Mgr. Jan Havlík 
předvedl netradiční pokusy s kovy a pokusy 
na principu elektrolýzy. Žákovské pokusy 
zaměřil RNDr. Ing. Petr Distler na badatelsky 
orientovanou výuku, kdy žáci během realizace 
pokusů objevují podstatu dějů na základě 
ověření svých hypotéz. Mimo pracovní listy 
a materiály k výuce jsme především získali 
nové poznatky a praktické dovednosti, neboť 
experimentování je nedílnou součástí výuky 

chemie a fyziky.
Děkuji paní Poláchové za výbornou 

organizaci workshopu a školitelům za velmi 
atraktivní pokusy, které využijeme ve své 
výuce a které budou motivací pro studium 
chemie a fyziky našich žáků a jejich účasti 
v olympiádách. Dále děkuji za vstřícnost 
vedení školy k organizaci workshopu a všem 
kolegům za příjemné pracovní setkání.

RNDr. Jarmila Čeperová,
učitelka 

Workshop pro učitele chemie a fyziky na gymnáziu

Již podesáté proběhla 10. března ve 
společenské místnosti velká akce - Školní 
kolo recitační soutěže žáků. Bez ohledu na 
věk, zkušenosti, handicap i trému předstupují 
všichni recitátoři před spolužáky, rodiče 
a hlavně odbornou porotu, která jejich 
výkony posoudí a rozhodne o umělecké  
kvalitě jejich přednesu. Tento ročník chlapci 
zcela převálcovali dívky.

V kategorii mladších žáků zvítězil Daniel 
Nejezchleb, za ním Samuel Zima a David 
Hanák. Mezi staršími zvítězil Jaroslav Pilát, 
Josef Pirochta byl druhý a Jaroslav Vintrlík 
se umístil na třetím místě. Cenu diváka, 
hlasovalo pro něj nejvíce žáků i hostů, si 
odnesl David Hanák. Dorty pečené v cukrárně 
Jitka si chlapci za vítězství plně zasloužili. 
Škoda jen, že první nemohou být všichni. 

Vystoupit a přednášet před plným sálem stojí 
za ocenění. Lízátko bylo cenou útěchy.

Protože naše soutěž slavila kulaté 
narozeniny, postarali se o malou kulturní 
vložku i sami učitelé. Tentokrát byli oni 
v roli žáčků a přispěli k pohodové a veselé 
atmosféře dne.

Helena Průdková

Kluci převálcovali holky!

Dne 8. března se konal ve Velkém Meziříčí na 
Fajtově kopci krajský přebor škol v lyžování 
a snowboardingu. Za krásného počasí a na 
dobře upravených tratích reprezentovali naši 
školu čtyři studenti a určitě nebyli jenom do 
počtu. V konkurenci přibližně sto padesáti 
účastníků z jednašedesáti škol obsadili 

bodovaná místa. Nejlépe se umístila Radka 
Podešťová ze septimy, která ve své kategorii 
obsadila druhé místo. Z téže třídy gymnázium 
ještě reprezentovali Jonáš Janík a Natálie 
Stančišová. Jonáš vyhrál třetí místo a nebýt 
nešťastného přisednutí v jedné brance, 
určitě by bojoval i o vyšší příčky. Natálie si na 

snowboardu vyjela páté místo. Tutéž příčku 
obsadil také Michal Podešť ze třídy kvinty. 
Blahopřejeme a doufáme, že tato umístění 
pomohou našim studentům vybojovat účast 
na zimní olympiádě mládeže v příštím roce.

Ctirad Šedý, učitel

Krajský přebor škol v lyžování a snowboardingu

Jak je každoročně na naší škole zvykem, 
tak i letos si studenti vyšších ročníků, 
v doprovodu paní Blanky Cahové a pana 
Ctirada Šedého, jeli užívat zimních sportů do 
rakouského Schladmingu. 

I přes veškeré mrazy, které tento rok 

otřásaly Českou republikou, nás po celou 
dobu zájezdu ve dnech 12. 2. – 16. 2.  hřálo  
sluníčko, a my jsme si tak  užívali upravených 
sjezdovek  plných přírodního sněhu.  Ve 
středu se nás všech 30, přesunulo na opačnou 
stranu hory, která se nazývá Planai a  jezdí 

se zde  závod světového poháru ve slalomu. 
Po zbytek pobytu jsme lyžovali na svazích  
Hochwurzen. Všichni jsme se vrátili domů 
zcela bez zranění a po krátké regeneraci  jsme 
si mohli jít užívat školní  ples. 

Barbora Štýblová, 2.A

Lyžování v Rakousku
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Život tanečníka není spjat pouze 
s tréninkovými plány, choreografi emi 
a soutěžemi. S ubíhajícími léty v taneční sféře 
se stále více přesvědčujeme o tom, že zdravý 
životní styl a odpočinek tvoří 50% úspěchu. 
A jak se tato skutečnost podceňuje! Jako 
trenéři a zároveň tanečníci máme možnost 
sledovat to v přímém přenosu. A tak jsme 
přemýšleli, jak tuto situaci co nejefektivněji 
řešit, jak vysvětlit dětem, že zkrátka není 
správné brát si na trénink přeslazené nápoje 
a velké nezdravé svačiny, které jim rodiče 
připravují na trénink ve víře, že dělají pro 
svoje dítě to nejlepší. 

A protože nejlépe se něco naučíme, když to 
na vlastní kůži vyzkoušíme, vymysleli jsme 
projekt, který nese název Role zdravého 
životního stylu v životě mladých lidí – 
tanečníků, který si klade za cíl naučit naše 
svěřence a jejich rodiče prostřednictvím 
workshopů a sdílení zkušeností 
s profesionálními tanečníky, základům 
zdravého životního stylu. Projekt byl koncem 
loňského roku uznán a nám už nebránilo nic 
v opravdovém plánování. 

Jako první bod na seznamu jsme si 
určili navštívení partnerského studia ve 
fi nských Helsinkách, abychom věděli, kam 
budeme děti posílat, kde je ubytujeme, jaký 
program pro ně můžeme plánovat, a hlavně, 
abychom se s majiteli helsinského studia 
Saiff a na všem domluvili. Doteď jsme měli 

opravdu štěstí, že na všech dosavadních 
projektech jsme spolupracovali s absolutní 
špičkou z projektových měst, ne-li zemí, ať to 
byly Anglie, Španělsko, Norsko apod.. Vždy 
jsem byla mile překvapená, že i tanečníci, na 
které se díváme, jak tancují po boku různých 
celebrit v hudebních/tanečních klipech, které 
mají statisíce zhlédnutí, jsou vlastně úplně 
normální lidé jako my, a že většinou, čím jsou 
úspěšnější a žádanější, tím jsou pokornější. 
A Saiff a v Helsinkách nebyla výjimkou! Jsou 
to nejlepší breakdanceři v okolí, což nás opět 
obohatí, protože jsme doposud ještě neměli 
příležitost si break dance vyzkoušet. 

A tak jsme vyrazily s Eliškou Vrbovou 
do Helsinek v únoru letošního roku na 
prodloužený víkend a zrovna jsme se 
nevědomky trefi ly do nejstudenějšího 
měsíce fi nské zimy, takže jsme celé čtyři 
dny naší návštěvy zápasily s 20 stupni pod 
nulou. Hned druhý den jsme Saiff u navštívily, 
poznaly její dva majitele, kteří nás velmi mile 
přivítali, my jsme jim představily náš koncept 
projektu, naše plány, a oni hned začali 
nadšeně vymýšlet, co všechno bychom mohli 
zařadit do programu, koho by bylo dobré 
kontaktovat apod. 

Do projektu se zapojí skupina tanečníků 
ze Saiff y a z naší skupiny. Čekají je nejen 
taneční workshopy, ale setkají se i s různými 
nutričními poradci z Helsinek. My si s sebou 
povezeme i Jarka Stehlíka, který se věnuje 

zdravému životnímu stylu a osobnímu 
trenérství a samozřejmě naše trenéry. 
Projdeme si také Helsinky a okolí, pracujeme 
na spoustě aktivit, které by mohly přispět 
k dosažení požadovaných výsledků, naučíme 
se základy fi nštiny a na oplátku naučíme Finy 
nějaké základní fráze češtiny. Věříme, že nám 
projekt spoustu dá a posune nás zase o něco 
dál jako projekty předchozí.

Barbora Komoňová 
za TS Danceversity Hustopeče

Projekt s Finy bude o zdravém životním stylu a zdravé výživě! 

Už jsou tomu tři roky, co nás v Domově 
mládeže navštívila kadeřnice Zlata Lejsková. 
Tehdy se zaměřila na společenské účesy, 
neboť právě vrcholila plesová sezóna. 
V těchto dnech sice plesové období končí, 
ale i přesto jsme opět zavítali do kadeřnictví 
paní Zlaty. Na začátku nás seznámila 
s kosmetickými přípravky, které jsou vhodné 
k ošetření vlasů, potom s různými způsoby 
a technikami střihání. Děvčata se zajímala 

zejména o atypické až výstřední úpravy vlasů. 
Díky šikovnosti a neobvyklým nápadům paní 
Zlaty jsme měli možnost zhlédnout plejádu 
moderních účesů pro dámy a pány. Na 
závěr jsme společně probrali různé novinky 
z oblasti stylingu. Tato akce byla velmi 
zdařilá. Doufáme, že i do budoucna budeme 
spolupracovat a poznávat další nové trendy 
v oblasti kadeřnictví.

Malinková Ludmila, vychovatelka

Večer s kadeřnicí

Navštívily jsme Finsko.
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Návštěva kadeřnictví.
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Dne 9. března 2017 se SOŠ a SOU 
Hustopeče zúčastnilo krajského kola soutěže 
instalatérů, které pořádala  SŠ polytechnická 
Brno - Jílová. Soutěže se zúčastnilo pět škol 
z Jihomoravského kraje, každá škola vyslala 
po dvou žácích 3. ročníku oboru instalatér. 
Po úvodním seznámení s průběhem soutěže 
a proškolení z BOZP dostali soutěžící kartičky 
s čísly pro větší anonymitu soutěže. Po 
úvodu se soutěžící žáci rozešli na pracoviště. 
Soutěžilo se v šesti praktických disciplínách. 
Ohýbání železa včetně svařování, ohýbání 
mědi včetně kapilárního pájení, svařování 
plastu, testových otázek z BOZP, IVK 

a vytápění, dále montáž a demontáž WC 
a umyvadla. Po provedení jednotlivých 
dílčích operací a následném přeměření, 
kde tolerance u železa, mědi a plastu byla 
+- 2 mm, byly tyto dílčí operace sestaveny 
v jeden celek, včetně montáže nástěnné 
baterie, a odtlakovány na těsnost. Soutěžící 
měli na každou operaci 45 minut. Zde se 
kontrolovala rychlost, zručnost, dovednost, 
pracovní postupy, BOZP a používání 
pracovního nářadí. Poté došlo k přeměření 
rozměrů celého výrobku, kde byla opět 
stanovena tolerance +- 2mm. Za vyšší 
nepřesnost se odčítaly body dle tabulky, 

jak u dílčích operací, tak u celého výrobku. 
Po skončení proběhlo celkové zhodnocení 
soutěže a vyhlášení výsledků, kterého se 
zúčastnily všechny přítomné školy. Žáci, kteří 
se umístili na prvních třech místech, obdrželi 
poháry a věcné dary. Ostatní dostávali 
pamětní diplomy. SOŠ a SOU  Hustopeče 
se umístilo na třetím místě. Druhé místo 
obsadila SOŠ a SOU Vyškov a první byla SPŠ 
polytechnická Brno - Jílová. Soutěž probíhala 
v přátelském duchu. My všichni se těšíme na 
příští ročník.

Milan Haan, učitel OV

Soutěž instalatérů krajské kolo
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Na Popeleční středu, která letos připadla 
na 1. března, jsme začali dobu přípravy na 
velikonoční svátky, na prožití obřadů Svatého 
týdne, ve kterém slavíme vrcholné chvíle 
Ježíšova života, události jeho utrpení, smrti a 
zmrtvýchvstání.   

Svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy 
si připomínáme, jak Pán Ježíš přijížděl do 
Jeruzaléma slavit židovské Velikonoce a jak 
mu lidé vyšli naproti a vítali ho jako krále 
a mávali mu palmovými ratolestmi. Tento 
vjezd Páně do Jeruzaléma si připomínáme 
slavnostním průvodem s posvěcenými 
ratolestmi (kočičky), které pak uchováváme 
doma na připomínku Kristova vítězství.

Na Zelený Čtvrtek slavíme mši svatou 
na památku Ježíšovy poslední večeře 
s učedníky, při které Pán Ježíš v noci, kdy byl 
zrazován, ukázal všechnu svou lásku tím, 

že dal učedníkům za pokrm své tělo a krev 
a že jim při poslední večeři umyl nohy. Tento 
večer, protože začíná Ježíšovo utrpení, při 
bohoslužbě utichají zvony. Po mši sv. se podle 
prastarého zvyku z oltáře odnášejí plachty 
a kříž a koná se průvod na vyzdobené místo 
v kostele na připomínku Ježíšova odchodu 
do Getsemanské zahrady, kde byl Ježíš 
zrazen, opuštěn a nakonec zajat.

Na Velký Pátek si připomínáme vrcholný 
moment lásky – smrt Ježíše, který se na kříži 
odevzdal Otci, aby nabídl spásu celému světu. 
Vyjádřil tak lásku dávající se do krajnosti, 
ze které může každý z nás, hříšníků, čerpat. 
Velký Pátek je den přísného postu. Tento den 
se neslaví mše sv., ale konají se velkopáteční 
obřady, při kterých je nejdůležitější částí 
uctívání kříže. O Ježíšově postoji, o jeho lásce 
k Bohu i ke každému z nás rozjímáme také při 

četbě pašijí podle svatého Jana.
Bílá Sobota je den, kdy se v tichu modlíme 

u Ježíšova hrobu, rozjímáme o jeho umučení 
a smrti. V noci ze soboty na neděli pak 
už slavíme vrcholnou událost Ježíšova 
zmrtvýchvstání, připomínáme si, že utrpením 
Ježíš přešel ze smrti do života a otevřel cestu 
nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom 
ze smrti do života přešli i my.

Ve Svatém týdnu si připomínáme veliký 
příběh, veliké drama lásky, lásky, která jde 
až do krajnosti, která se nešetří, která chce 
všechny obejmout, která se dává každému 
z nás.  Máme se jí nechat prostoupit a také 
se učit jednat stejně, osvojovat si Ježíšovy 
postoje, nabízet svůj život jako službu. Přeji 
Vám všem požehnané Velikonoce.

Jan Nekuda, děkan

Velikonoční svátky

chci, aby mé prostředí bylo produktem 
mým.“ Možná to zní trochu sobecky - aby 
bylo vše jen po mém, ale takto to myšleno 
není. Když pominu, že tato úvodní věta 
v uvozovkách je hláška z jednoho amerického 
fi lmu a že ji pronesl jeden mafi án, který 
chce kontrolovat své prostředí a mít vše 
pod palcem, tak má tato myšlenka úžasné 
poselství. Podstatné je chtít své prostředí 
přetvářet k dobrému. Ne sobecky k tomu, 
aby mi vyhovovalo, tak jak by se mi líbilo. 
„Nechci být produktem svého prostředí,“ 
znamená, že mohu vystoupit z vyjetých 
kolejí, které nikam nevedou a dělat věci jinak. 
Těmi vyjetými kolejemi jsou vzorce chování, 
které vidíme kolem sebe. V rodině, kde se 
manželé hádají vyrostou děti, které se budou 
hádat se svými manželi a manželkami. Kde 
se pilo, bude se pít zase. Kde se bilo, bude 
se bít zase. Když kolem nás všichni nadávají, 
jak je draho a jak je vláda neschopná, tak 
nadáváme taky. To jsou vyjeté koleje, ze 
kterých jen těžko vybočit a když se nám to 
povede, tak se ti druzí cítí vykolejení a my 
jsme ti špatní, kdo to tu rozvířil. Ale pokud 
nevybočíte, jste produktem svého prostředí. 
A tak nespokojená společnost produkuje 
nespokojené občany, nemilující rodina 
produkuje nemilované a milování neschopné 
jedince. Církev, která si zakládá na vzdělání 
a kultuře víc než na víře, produkuje lidi 
neschopné se spolehnout na Boha. Prostě 

nechci být produktem svého prostředí. Tedy 
samozřejmě, pokud je v mém prostředí 
něco špatně, co mě deformuje, degraduje, 
co zastírá nebo zužuje mé obzory. Pokud 
tomu tak není, pokud vyrůstám v milující 
funkční rodině, prosperující a sociálně citlivé 
společnosti s národním uvědoměním, pokud 
prožívám zázemí v církvi, která buduje moji 
víru a naději, pak je všechno v pořádku 
a já mohu vděčně přijímat produkty tohoto 
blahodárného prostředí, s láskou a radostí je 
předávat dál a rozšiřovat blaho na zemi. 

Leč obávám se, že takto šťastných je 
málo. Většinou se o to dobré musíme 
poprat, vybojovat si ho a udržet. Za cenu 
nepochopení, odmítnutí a osamění. Za cenu 
hledání jak, kde a jakým způsobem ono 
dobro prosadit a umět k němu pozvat další 
lidi. Touha nějak pozitivně své prostředí 
ovlivnit, něco dobrého tu po sobě zanechat, 
ta je dána snad každému člověku. Proto má 
člověk úžasný potenciál své prostředí měnit. 
V tom je význam druhé části věty: „Chci, 
aby mé prostředí, bylo produktem mým.“ 
Není to tedy žádné sobecké usurpování 
si okolního prostředí k obrazu mému, ale 
schopnost nespokojit se se stávajícím 
stavem věcí. Schopnost vyprodukovat 
něco dobrého a nadchnout pro to 
i ostatní. Pokud se podaří vtisknout svému 
okolí třeba ekologické smýšlení, štědrost 
a dobročinnost, vzájemnou pomoc nebo 

třeba smysl pro radost a krásu, je téměř 
vyhráno. Mým úkolem, jako kazatelky v církvi, 
je vtisknout lidem jistotu Boží pomoci, milosti 
a odpuštění, a to v jakékoli životní situaci. 
Prosím za odpuštění, kdykoli se mi to nedaří, 
když propadám skepsi a nedůvěře. V takové 
chvíli se stávám produktem svého prostředí 
a zajíždím do vyjetých kolejí obecné nálady. 

Ježíš Kristus, rebel své doby, vyvrhel 
a mučedník, když na Velký pátek umíral, 
mohl mít pocit, že nic nezměnil.  Že ho 
jeho prostředí převálcovalo, že jeho 
snažení bylo tak marné, jako když chcete 
dřevěným pádlem změnit směr Titaniku. 
Ale na velikonoční neděli vstal k novému 
životu. Ten, který chtěl změnit vyjeté koleje 
lidského myšlení a konání, a chvíli se zdálo, 
že byl zasypán v tunelu, byl Bohem vzkříšen a 
obnoven, a povolán, aby dílo dokončil. Skalní 
hrob se otevřel a zasvitlo nové ráno. 

Milý čtenáři, také se zoufale snažíš přetvářet 
své prostředí k dobrému? Také pod tíhou toho 
úkolu někdy padáš a říkáš si, že to není v tvých 
silách? Raduj se spolu se mnou z Velikonoc. 
Kdy Bůh křísí všechnu víru a naději, dává 
nový život a síly ke každému dobrému dílu. 
Společně slavíme Velikonoce 16. dubna 
v 10.00. Naše dveře jsou otevřené i pro vás.

Krásné prožití Velikonoc přeje 
Katka Rybáriková, kazatelka

 evangelického sboru v Hustopečích

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

„Nechci být produktem svého prostředí,

www.hustopece.cz
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Pro naše šikovné členky organizujeme 
kurzy Korálkování. Kurz má celkem šest 
lekcí. Tři z nich vede Alena Jislová, další 
tři Dana Koníčková. Výsledkem kurzu jsou 
krásné výrobky, které šikovné ruce našich 
členek vytvořily. Tato činnost vyžaduje 
velkou trpělivost, která není všem dána, a 
samozřejmostí jsou šikovné ruce. Výrobky se 
neliší od výrobků profesionálů. Velká poklona 
účastnicím a velká pochvala lektorkám.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR

Kurz Korálkování
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE
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Návštěvnice kurzu Korálkování.

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Historici na cestách

Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
koncem února otevřel novou sezónu 
v zájezdové turistice. V tomto období je 
obsahová stránka sázkou do loterie. Většina 

památkových objektů je ještě zavřena 
a počasí bývá nevyzpytatelné. Tentokrát jsme 
se rozjeli za poznáním do okolí. Využili jsme 
pozvání fra. Františka Teistera z rajhradského 
kláštera a tento cíl jsme doplnili o návštěvu 
Brna, kde v letohrádku Mitrovských probíhala 
výstava Slavní detektivové na stopě zločinu. 
Nahlédli jsme do  dobového prostředí 
s množstvím mobiliáře a kostýmů. Dozvěděli 
jsme se zajímavosti o autorech i fi lmových či 
seriálových postavách. Vítaným doplňkem 
návštěvy bylo několik interaktivních úkolů 
inspirovaných kriminalistickými metodami.

Ještě před tím jsme strávili celé dopoledne 
prohlídkou benediktinského kláštera 
v Rajhradě. Ujal se nás bratr František, 

který nás provázel zrekonstruovanou částí 
objektu, ale i místnostmi, které zůstaly 
v neutěšeném stavu po přítomnosti armády. 
Benediktin nás seznámil s historií kláštera, 
dozvěděli jsme se, co všechno ke klášteru 
patřilo. Během prohlídky jednotlivých částí 
jsme se seznámili s tím, jak vypadá život 
v řádu od samotného vstupu přes denní 
činnost až po případný odchod z řádu. 
Vynikající vypravěčské schopnosti průvodce 
obohacené o osobní zážitky nám připravily 
nevšední chvíle při návštěvě tohoto místa, za 
což bratru Františkovi patří velký dík.

Dušan Průdek, předseda 
Klubu historie a Vlastivědy  

Návštěva rajhradského kláštera.
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Výrobky návštěvnic kurzu.

Během zimy a začátkem jara se v naší 
církvi konají často různé konference a 
setkání. Jednou z významných akcí je misijní 
konference. Ta letošní proběhne v dubnu. 
Mezi řečníky budou misionáři z celého světa. 
Jednou z priorit naší církve je být církví misijní. 
I naše biblická škola má v názvu, že je misijní 
a teologická. Církev nesmí být uzavřená 
a dívat se jen na sebe. Potřebuje se otevřít 
navenek – tedy mít misijní pohled. Misie je 
často chápána jako získávání jinověrců pro 
Krista v jiných zemích. V minulosti tomu 
tak většinou bylo, ale dnešní doba práci 
misionáře posunula. Dnes je slovo misie 
používáno spíše ve smyslu poslání či úkolu. 
A tento úkol nemusí být až někde v Africe či 
Asii, ale misie začíná už u našich sousedů 
či známých. A nutně nesouvisí s tím, jestli 
budeme mluvit o Kristu. Spíše než doktríny, 
je mnohdy lepší nabídnout svou pomoc.  
Nechci říct, že misie už s křesťanstvím 
nesouvisí, ale prezentace víry je jiná. 

Přinášet křesťanství do jiných zemí není 

už také hlavní náplní dnešní misie. V drtivé 
většině tam už křesťanství v nějaké formě 
je. Úkolem dnešního misionáře je být něco 
jako lešení – pomoci při budování. Ale stavba 
se nesmí o lešení opírat. Dnešní misionář 
musí být daleko víc citlivý na kulturu, do 
které přichází, a hledat řešení, která jsou 
pro danou společnost přirozená. Misie už 
není, jako v minulosti, celoživotní úkol. Před 
sto lety odjel misionář do jiné země a často 
se už domů nevrátil. Dnešní misijní vjezdy 
jsou spíše krátkodobé. Někteří dobrovolníci 
začínají s výjezdem na dva až tři týdny. 
Populární jsou také pobyty v rozsahu tří až 
šesti měsíců. 

Do světové misie jsem zapojen již několik 
let a vím, co tato práce obnáší. Moje 
místo a místo našeho týmu, je pomoci při 
budování škol a dětských domovů převážně 
v Afrických zemích. Jedná se o praktickou 
pomoc v oblasti, která je pro místní těžko 
dosažitelná. Jednak jim chybí patřiční 
odborníci a také zkušenosti s výstavbou 

zděných domů. Zvláště venkovské oblasti 
to nemají snadné. Naše role je být takovým 
katalyzátorem. Náš příjezd vyburcuje místní 
lidi k přípravě a shánění materiálu. Pak se je 
snažíme vtáhnout do práce a naučit je, jak 
pokračovat, až tam nebudeme. Mám radost, 
že se nám to do určité míry daří. Naší ambicí 
není něco významně měnit, ale budovat 
vzájemnou důvěru a vztah. 

Karel Fridrich, pastor sboru

P. S. I letos plánujeme výjezd do Afriky. Zatím 
se rýsují dvě země, kam bychom mohli jet. 
Ale informací je velmi málo, a tak čekáme 
s konečným rozhodnutím na bližší detaily. 

14.3. Velký pátek  
Bohoslužba od 18.00 (s večeří Páně)

17.3 Velikonoční pondělí 
Velikonoce jinak od 10.00 – Povídání 

o kávě s ochutnávkou

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Soudobá misie 
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Přednáška Karel IV. český král a císař Svaté říše římské
Seriál kvalitních a poutavých přednášek 

v Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 
pokračoval úspěšně i ve středu 15. března. 
Do přísálí kina jsme si pozvali pana Mgr. 
Marka Zágoru, jenž k nám zavítal až ze 
severu Moravy. Jeho vyprávění, doplněné 
tradičně názorným promítáním obrazového 
materiálu, bylo opravdu pozoruhodné 
a velmi obšírné. Popsat podrobně všechna 
témata by bylo zdlouhavé, a proto nastíním 
alespoň názvy jednotlivých kapitol: 

Seznámení se životem a vládou Karla IV. - 
výběr nejdůležitějších událostí.

Nad mapou zemí Koruny české -  představení 
území, jemuž Karel IV. vládl.

Rekonstrukce skutečné podoby Karla IV.
Výběr středověkých vyobrazení panovníka 

a jejich interpretace: knižní malba, desková 
malba, sochařství, mince, pečeti…

Představení čtyř vybraných staveb z doby 
Karla IV., resp. jeho nástupce Václava IV. - 

Svatovítská katedrála (mozaika Posledního 
soudu, Svatováclavská kaple, vnitřní 
triforium s bustami členů Karlovy rodiny), 
Staroměstská mostecká věž s Kamenným 
(Karlovým) mostem, Karlštejn (Kaple sv. 
Kříže a její skvostná výzdoba, vybrané malby 
znázorňující Karla IV.), hrad Laut nedaleko 
Norimberku a jeho proslulá erbovní síň.

Svatováclavská koruna, její vzhled, 
symbolika, co je její součástí, druhy 
drahokamů a perel a materiál – zlato.

 Pan Zágora přednáší m. j. středoškolským 
studentům, což je pro nás vždycky 
nespornou výhodou. Jeho výklad byl velmi 
srozumitelný, věcný, plynul příjemně. 
Velkým kladem bylo, že zdůraznil význam 
a přínos Otce vlasti pro České země i celou 
Evropu, aniž by ho přehnaně glorifi koval. 
To se někdy totiž děje, zejména poté, když 
byl Karel IV. vyhodnocen ve veřejné anketě  
v naší republice jako nejvýznamnější Čech. 

Náš lektor přiblížil nejen klady, ale i osobní 
chyby panovníka, například že občas neplnil 
své sliby a ujednání. Tím ho v našich očích 
nesmírně polidštil a my ho můžeme vnímat 
nejen jako význačnou historickou osobnost, 
ale i jako člověka z masa a kostí, jenž byl 
velkým panovníkem své doby.

Za KHVH Iva Štěpánková,
kronikářka.

Zájemců o přednášku bylo mnoho.
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Na 30 zkušených degustátorů čekalo téměř 
270 vzorků. Ve čtvrtek 16. března se konalo 
hodnocení vína na soutěžní přehlídku vín 
O hustopečskou pečeť. 

Na letošní přehlídku vín přihlásili vinaři 
rekordní počet vzorků. Soutěžit mohou vína 
posledních čtyř ročníků a pouze tyto odrůdy:  
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink 
rýnský, Tramín, Svatovavřinecké, Frankovka, 
André a Modrý portugal. 

„K hodnocení se používá 100 bodová 
stupnice. Hodnotí se barva, vůně, čistota, 
těch aspektů je tam víc. Všechny vzorky vína, 
které získají nad 86 bodů, dostanou zlatou 
Hustopečskou pečeť, nad 84 bodů stříbrnou 
a bronzovou pečeť dostanou vína, jejichž 
hodnocení bude nad 82 bodů,“ vysvětlila 
organizátorka Petra Otřísalová z Marketingu 
a kultury města Hustopeče. 

Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou 
pečeť se bude konat v sobotu 8. dubna 
od 14.00 do 20.00 hodin v Hotelu Centro 
Hustopeče.                                                             -ves-

Degustace vín soutěžících na přehlídce O hustopečskou pečeť

Bodování vína.
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Nápad na uspořádání nové prestižní 
události přišel koncem roku 2003, kdy 
jsme na Vinařské komisi probírali další 
možnosti zviditelnění Hustopečí jako města 
vína. Zde poprvé zazněl nápad, že bychom 
mohli využít termínu vstupu naší země do 
Evropské unie 1. května 2004 a k tomuto 
termínu nachystat prestižní vinařskou 
událost, která by byla spojením konference 
o víně a vinařství s přehlídkou vína. 
Poté se postupně naplňoval a konkretizoval 
obsah této vinařské akce, která se měla 
odlišovat od běžných výstav vín svou 

specifi čností, které je věrná doposud. Taktéž 
se podařil získat příslib zrychleného řízení při 
získání statutu výstavy, bohužel stále chyběl 
zaštiťující název akce. Tento úkol jsme si 
všichni z novoroční vinařské komise odnesli 

s sebou domů. A nakonec se podařilo. 
Po jedné Turhandelské degustaci (tehdy 
častější), jsme skončili ve sklepě u Petra 
Hercoga a hodně později, už jenom ve dvou, 
se Hustopečská pečeť „narodila“. Tedy pouze 
název, následné získání statutu soutěže, 
a hlavně pak vše kolem organizace soutěže, 
bylo zásluhou v prvé řadě pana Teplého. A to, 
jaká je soutěžní přehlídka vín O hustopečskou 
pečeť nyní, se mohou příznivci vína přijít 
podívat v sobotu 8. dubna.

Lubomír Ivičič, 
člen Vinařské komise

Vzpomínání: Jak vznikla přehlídka O hustopečskou pečeť
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Vinařské čtvrtky
Ve čtvrtek 23. března skončily vinařské 

čtvrtky roku 2017, které ve svém sklepě 
v ulici Na Hradbách pořádáme již několik let 
a chtěli bychom v tom pokračovat i v letech 
dalších. Jedná se o přehlídky vín jednotlivých 
vinařství, které vždy řídí zástupce příslušného 
vinařství a k vínům podává patřičný odborný 
výklad. Zúčastňuje se vždy 60 – 70 návštěvníků 
a převážně odcházejí spokojeni a v dobré 
náladě. V lednu, únoru a březnu příštího 
roku budeme v této aktivitě pokračovat 
a samozřejmě o tom včas podáme informace.

Jiří  Teplý za ZO ČZS Hustopeče

Vinařské čtvrtky budou za rok znovu.
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Bodování vín
Zveme Vás na bodování vín pro 54. Výstavu vín, které se bude konat 
dne 28. dubna 2017 v 17:00 hod. ve školní jídelně ZŠ Komenského. 

Naší snahou je oslovit co nejširší vinařskou veřejnost Hustopečska 
s přáním, ohodnotit tato vína co nejkvalitněji. Jsme přesvědčeni, že 

vína, která vyrábíme s láskou, si toto hodnocení zaslouží. 
Prosím, potvrďte účast na bodování na: jurakpetr@email.cz

Výroční schůze zahrádkářů. Přibyli mladí vinaři
Český zahrádkářský svaz základní 

organizace Hustopeče má více než stovku 
členů, sdružuje hlavně vinaře. Poslední 
únorový víkend se tradičně konala výroční 
členská schůze tohoto svazu. Probírala se 
výroční zpráva, hospodaření v roce 2016, 
návrh rozpočtu pro rok 2017, zprávy kontrolní 
komise a hlavním tématem byla blížící se 
májová výstava vín. 
ČZS Hustopeče spolupracuje s městem 

a jeho složkou Marketing a kultura na pořádání 
mnoha vinařských událostí, například 
O hustopečskou pečeť a Světový duel vín. 
Každoroční akcí pořádanou svazem jsou 
vinařské čtvrtky, které se konají každý druhý 
čtvrtek v rozmezí téměř tří měsíců, ve sklepě 
Na Turhandlích. Tyto čtvrtky jsou vyhrazeny 
zájemcům o seznámení se s vínem místních 
vinařů nebo vinařských fi rem. Největší akcí 
Českého zahrádkářského svazu Hustopeče 
je Májová výstava vín. „V tomto roce se bude 

konat první květnovou sobotu, čili 6. května 
2017. Týden předtím, bude hodnocení vín,“ 
pozval předseda Českého zahrádkářského 
svazu Hustopeče Radovan Tomeš. „Na letošní 
výstavě budou k ochutnání především vína 
z úrody roku 2016, která byla dík příznivému 
počasí velmi kvalitní. Výnos hroznů byl však 
nižší a uvidíme, jak se to projeví na množství 
vystavovaných vzorků vín,“ doplnil tajemník 
svazu Jiří Teplý.

Výroční schůze hustopečských zahrádkářů 
se zúčastnil i člen rady územního sdružení 
Břeclav Antonín Šlancar a starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. Součástí 
schůze bylo i ocenění dlouholetých členů 
svazu a popřání jubilantům. Věkový průměr 
členů výboru hustopečské organizace je vyšší 
než 75 let. „Ovšem loňský rok přinesl velmi 
pozitivní novinku, přibylo nám do svazu 
šest nových mladých členů,“ pochvaloval si 
Tomeš.                                                                         -ves- Výroční schůze zahrádkářů.
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Od 1. dubna nabyde účinnosti novela 
vinařského zákona č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství. Novela byla 
přijata se snahou ztížit falšování vína a jeho 
distribuci, proto se změny týkají hlavně 
výrobců a prodejců vína.

Vinohradnická část novely se zabývá 
úpravou ve výsadbě vinné révy, klučení 
vinic a registraci vinic. Vinařská část řeší 
úpravy ve způsobu výroby a distribuce 
vína a povinnosti výrobců a příjemců vína. 

Pro plnění zákonných povinností (podávání 
ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je 

nezbytná registrace do Portálu farmáře - 
Registru vinic. Přístup do tohoto portálu lze 
získat na podatelnách Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce. 

Na internetové stránce www.eagri.cz/
public/web/vinarsky-zakon najdete: 

•  Přehled nejdůležitějších otázek 
 a odpovědí, složený zejména z vysvětlení 
 pojmů uvedených v novele zákona. 
 Například: Co je Portál farmáře a registr 
 vinic? Co je víno balené, sudové, čepované 
 a rozlévané? Kdo je příjemce a kdo   

 dovozce? Chci klučit vinici a za několik let 
 ji obnovit? Dosázel jsem nové keře do 
 vinice a co teď?
•  návody, jak řešit nové situace týkající se 
 prodeje sudového, čepovaného 
 a rozlévaného vína.  
•  kontakty na informační linku Ústředního 
 kontrolního a zkušebního ústavu 
 zemědělského, Státní zemědělskou 
 a potravinářskou inspekci a Vinařský fond.
•  přehled formulářů a informace 
 k legislativě.

-ves-
Zdroj: www.eagri.cz/public/web/vinarsky-zakon

Informace k novele vinařského zákona 
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Městská sportovní hala je v provozu od roku 
1977, přistavěná herna stolního tenisu pak 
od roku 1982. Obě zařízení byla z vlastnictví 
TJ převedena do vlastnictví města Hustopeče 
a TJ je zde v nájmu. Je naprosto jasné, že tato 
dlouhá doba se podepsala na jejich kondici. 
Přestože se v minulosti podařilo zajistit 
dotační tituly, které umožnily realizovat 
výměnu palubovky, rekonstrukci osvětlení 
a přístavbu herny stolního tenisu, je třeba 
se neustále snažit získávat další fi nance na 
opravy a vylepšení. A TJ Agrotec se v tomto 
skutečně činí. Za posledních pět let zajistila TJ 
Agrotec Hustopeče dotace ve výši téměř 700 
tisíc korun, a všechny investovala do oprav 
ve městské sportovní hale a na tenisových 
kurtech. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o 
dotace z města Hustopeče. Tímto TJ výrazně 
pomohla ke zkvalitnění prostředí v hale. Pro 
příklad uvádíme pouze ty nejvýznamnější 
opravy a nové investice, které se mohly díky 
usilovné snaze o získání dotací TJ Agrotec 
realizovat.

1.  Kompletní nové ozvučení celé haly
2.  Výstavba tréninkové tenisové stěny
3.  Rekonstrukce časomíry
4.  Opravy badmintonových a tenisových
 kurtů
5.  Výměna všech oken včetně nové
 prosklené stěny v prostorách občerstvení
6.  Nové odsávání z prostoru občerstvení
7.  Nové podhledy na chodbách, šatnách 

 a WC.
8.  Nové venkovní žaluzie na oknech
9.  Vybudování nové kanceláře pro správce
 haly
10. Oprava dřevěného obložení
11. Oprava elektrických rozvodů

Z výčtu je zřejmé, že bez těchto investic 
by nebylo možné v hale pořádat akce 
celostátního významu. A díky těmto 
událostem jsou Hustopeče výrazně 
zapsány v celostátním sportovním hnutí. 
Pro letošní rok opět žádáme o dotace na 
opravy a rekonstrukce. Uvidíme, jestli 

budeme úspěšní. Musíme vyřešit dvě 
základní investiční akce – rekonstrukce 
osvětlení v herně stolního tenisu, které je 
v katastrofálním stavu a svými parametry 
nesplňuje podmínky pro schválení herny 
na ligové soutěže pro nastávající sezonu. A 
dále pak rekonstrukci palubovky ve velké 
hale, kde se musí provést obroušení, oprava 
vadných částí, vytmelení, nalajnování všech 
hřišť a poté vrchní fi nální nátěr. Obě tyto 
investice představují více než 650 tisíc korun. 
Věříme, že společně s podporou města se 
nám je podaří zrealizovat.

Výkonný výbor TJ Agrotec Hustopeče z. s.

SPORT

Tělovýchovná jednota Agrotec Hustopeče je 
největším spolkem v Hustopečích zajišťujícím 
podmínky pro sportování mládeže 
a dospělých v celkem 11 druzích sportu a jejich 
přípravu v tréninkových procesech na účast 
v dlouhodobých mistrovských soutěžích. 
TJ Agrotec sdružuje následující sporty: tenis, 
stolní tenis, házená, futsal, badminton, 
volejbal, atletika, turistika, gymnastika, 
hokejbal a in-line hokej. Celkem je v TJ 
registrováno 432 členů, z čehož je 204 
dospělých a 228 členů mládežnických 
kategorií. I z těchto čísel je naprosto 
zřejmé, že hlavní těžiště práce celé TJ je 
v práci s mládeží. A tomu odpovídá i počet 
hodin, které sportovci TJ stráví ročně 
v městské sportovní hale. Za rok 2016 to 
bylo celkem 1665 hodin, které tělovýchova 
využila k tréninku, mistrovským utkáním 
a jednorázovým akcím. Městská sportovní 
hala je plně obsazena ve všední dny každý 
den od 14:30 do 21:30 a bohužel ani toto 
nestačí. Některé oddíly by potřebovaly ještě 
více hodin pro své tréninkové jednotky a musí 
tak hledat azyl v tělocvičnách základních 
škol či gymnázia. Bohužel tyto tělocvičny 
nejsou vhodné pro všechny sporty, které 
TJ provozuje. A to zdaleka nehovoříme 
x\ o tom, že hustopečská veřejnost nemá 

vůbec žádnou šanci si rekreačně v městské 
hale zasportovat. TJ toto vidí jako problém, 
který by se měl výhledově začít řešit. 

Vážíme si toho, že hustopečská mládež má 
takový zájem o sport. Samozřejmě, že tato 
činnost se neobejde bez práce dobrovolných 
trenérů, kteří svůj čas věnují mládeži. Kdo 
tuto činnost nedělal, neumí ji ocenit. Jsou 
to hodiny a hodiny práce, které mnohdy 
nemají očekávaný výsledek. Nejhorší je 
skutečnost, že se mládeži naplno věnujete, 
a když s nimi máte začít sklízet úspěchy, tak 
někteří sport opustí a začíná se znova. Ale 
ani tato skutečnost nás neodrazuje od naší 
práce. Děláme ji rádi a úspěchy jsou za námi 
vidět. TJ má v dlouhodobých mistrovských 
soutěžích zapojeno celkem 21 družstev, z 
toho je 11 družstev dospělých a 13 družstev 
mládeže. Nejvyšší soutěže hrají házenkáři 
a stolní tenisté – druhé ligy. Další družstva 
startují převážně v krajských a okresních 
soutěžích. Naši členové se rovněž účastní 
turnajů v rámci celé České republiky, jedná 
se zejména o turnaje jednotlivců. Činnost 
TJ Agrotec Hustopeče se neomezuje pouze 
na mistrovské soutěže. Většina oddílů je 
pravidelným pořadatelem významných akcí, 
v roce 2016 se pořádaly tyto:

• Velká cena města Hustopečí - celostátní 
bodovací turnaj staršího žactva a dorostu 
ve stolním tenisu, v loňském roce se ho 
zúčastnilo celkem 359 hráčů a hráček
• Novoroční turnaj ve futsalu – účast 24 
týmů z celé ČR tj. 250 hráčů, vloni se konal již 
17. ročník
• Vánoční turnaj v házené – účast 4 týmy
• Tříkrálový turnaj ve volejbalu – celkem 81 
účastníků
• Krajský turnaj mládeže barevného 
minivolejbalu – účast 246 dětí
• Turnaj GPB U17 v badmintonu – účast 70 
hráčů
• Turnaj mládeže do 9 let U9 v badmintonu 
– účast 80 hráčů
• Turnaj v tenisu Hustopečské kanářisko – 
účast 24 hráčů
• Memoriál Ladislava Sadílka ve čtyřhře 
tenisu – 22 účastníků
• Turistický pochod Maryša – účast 250 
turistů, konal se již 40. ročník

Z výše uvedených akcí je zřejmé, kolik 
návštěvníků pozná město Hustopeče díky 
sportu, díky činnosti TJ Agrotec Hustopeče.

TJ Agrotec Hustopeče z. s. bilancuje rok 2016

TJ Agrotec investuje do sportovní haly
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ATLETIKA

NV loňském roce jsme na halovém 
Mistrovství Moravy a Slezska získali první 
žákovskou medaili v historii klubu. Letos 
jsme chtěli přidat druhou. Nepovedlo se. 
„Bohužel naše největší medailová naděje 
v kouli Agáta Šamalíková nemohla startovat, 
přičemž její současná výkonnost je o více 
jak metr lepší než měly všechny medailistky 
z tohoto závodu. Věřím, že by medaili 
přivezla, takhle si na ni bude muset počkat 
až do léta,“ vysvětlil vedoucí oddílu Zbyněk 
Háder. „Přestože jsme tentokrát medaili 
nepřivezli, můžeme Mistrovství Moravy 
považovat za úspěšné. Jednou nám medaile 
unikla jen o vlásek a celkem osm umístění do 
desítky je důvodem ke spokojenosti,“ přidal 

Háder zhodnocení moravského šampionátu. 
Nejblíže k medaili byla Vendula Zemčíková, 
která si ve skoku vysokém ml. žákyň vytvořila 
nový osobní rekord 145 cm a tímto výkonem 
skončila na čtvrtém místě. „Vendula měla 
stejný výkon jako druhá a třetí v pořadí, ale 
horší zápis. Je to škoda. Těšit ji ale může 
nejen nový osobní rekord, ale také to, že ji 
porazily pouze o rok starší závodnice,“ řekla 
nám trenérka Michaela Houdková. Výborně si 
vedla také Denisa Stehlíková, která výkonem 
152 cm skončila pátá ve skoku vysokém a 
novým osobním rekordem ve skoku dalekém 
490 cm se probojovala do fi nále dálky, kde 
skončila nakonec osmá. Mezi chlapci se 
nejvíce dařilo ml. žákovi Matěji Hyclovi, který 

byl šestý ve skoku vysokém (134 cm) a sedmý 
v dálce v novém osobním rekordu 463 cm. 
„Denisa a Matěj potvrdili stoupající formu 
a oba se neustále zlepšují. Zařadili se mezi 
nejlepší na Moravě a mají šanci reprezentovat 
Jihomoravský kraj. Matěj na mezinárodním 
utkání měst v Bratislavě a Denisa může být 
první naší žákyní, která se probojuje na 
halové Mistrovství ČR,“ optimisticky vyhlížela 
k vrcholům sezóny trenérka Houdková. 
Dalšími adepty na halové Mistrovství ČR jsou 
Kristina Špačková v běhu na 800 m, která 
v Ostravě skončila sedmá a Štěpán Prokeš, 
který byl dvakrát devátý ve skoku vysokém a 
běhu na 60 m.

-had- 

Halové Mistrovství Moravy úspěšné i bez medaile

Skok vysoký je oblíbená a úspěšná disciplína 
mladých hustopečských atletů. Dokázali to 
i letos na okresních a krajských halových 
přeborech žactva. Získali zde celkem 
deset medailí, včetně tří zlatých. Štěpán 
Prokeš se navíc stal krajským přeborníkem.
O tituly okresních přeborníků se bojovalo 
v rámci Hustopečského skákání, a tak na 

tomto místě jenom shrneme medailovou 
bilanci. Okresními přeborníky se stali Vendula 
Zemčíková mezi ml. žákyněmi výkonem 
143 cm a Denisa Stehlíková za výkon 150 
cm mezi st. žákyněmi. Stříbrné medaile pak 
získali Natálie Vedralová a Erik Slivoň, bronz 
mezi ml .žákyněmi vybojovala Marie Vrbová.
Přeborníka Jihomoravského kraje určuje 

tradičně součet výkonů z Hustopečského 
skákání a Brněnské laťky. Ani v brněnském 
obchodním centru Olympia, kde se Brněnská 
laťka konala, jsme se neztratili. Starší žák 
Štěpán Prokeš zabojoval a za výkon 158 cm 
skončil druhý. Součet výkonů z Hustopečí a 
Brna měl však ze všech startujících nejlepší, 
a tak díky vyrovnané výkonnosti získal titul 
přeborníka Jihomoravského kraje. V této 
soutěži skončil na druhém místě Erik Slivoň 
a třetí Vojtěch Prokeš, oba z Hustopečí. 
Mezi stejně starými děvčaty potvrdila svou 
výbornou výkonnost Denisa Stehlíková. 
Jak v Hustopečích, tak v Brně skončila vždy 
třetí, a tím vybojovala bronzovou medaili i 
v krajském přeboru. Své maximum vylepšil 
v Brně o dva cm Matěj Hycl a za výkon 142 
cm bral stříbro na Brněnské laťce i v krajském 
přeboru. Na bronzový stupínek v Brně 
vystoupala také Valérie Svobodová mezi 
přípravkou dívek a dařilo se i dalším našim 
závodníkům: Vendula Zemčíková (4. místo), 
Marta Kurachová (5. místo), Jan Tančinec 
(6. místo), Romana Maděřičová (7. místo), 
Dominik Machala (7. místo) a Marie Vrbová (9. 
místo). Ve společném závodu mužů, juniorů 
a dorostenců se poprvé představil i Filip 
Hovězák. Celkově skončil na jedenáctém 
místě a mezi dorostenci mu za výkon 169 cm 
patřila výborná pátá příčka.                              -had-
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Prokeš krajským přeborníkem

Zleva: Valerie Svobodová, Matěj Hycl, Štěpán Prokeš a Denisa Stehlíková.

Na jubilejním 25.ročníku Beskydské laťky 
v Třinci dominovali v žákovských kategoriích 
závodníci z Hustopečí. Ml.žákyně suverénně 
vyhrála Vendula Zemčíková ve  vyrovnaném 
osobním maximu 145 cm a starší žákyně 
pak Denisa Stehlíková ve druhém nejlepším 
výkonu sezóny 154 cm. Ml. a st.žáci měli 
společnou soutěž a všechna tři místa na 
stupních vítězů patřila hustopečským. Ve 
výborném výkonu 160 cm vyhrál Štěpán 
Prokeš, na druhém místě byl ml.žák Matěj 
Hycl, který si výkonem 150 cm vylepšil o 8 cm 
svůj osobní rekord. Tímto výkonem se dostal 

na druhé místo krajských tabulek a výrazně 
si řekl o nominaci do výběru Jihomoravského 
kraje. Na třetím místě skončil Vojtěch Prokeš 
ve stejném výkonu jak Hycl 150 cm. V soutěži 
dorostenek se představila i Leona Zemčíková, 
která skončila pátá, když si vyrovnala své 
maximum 146 cm. Zajímavostí tohoto 
závodu bylo to, že medaile našim děvčatům 
předávali mj. i olympijský vítěz ve skoku 
vysokém z Montrealu 1976 Jacek Wszola 
z Polska a druhý z Hustopečského skákání 
2017 Mexičan Edgar Rivera.
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Naši skokané ovládli Beskydskou laťku

Zleva: Vendula a Leona Zemčíkovy, Jacek 
Wszola a Denisa Stehlíková
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Vrcholem úspěšné halové sezóny bylo 
Mistrovství České republiky staršího žactva, 
na které se nominovali tři závodníci z 
Hustopečí. „Byla to naše premiérová účast 
a naši závodníci se zde neztratili,“ spokojeně 
konstatoval vedoucí oddílu Zbyněk Háder. 
„Abyste mohli startovat na MČR musíte se 
kvalifi kovat a potvrdit, že patříte opravdu 
mezi nejlepší v republice. Nám se to povedlo 
hned ve třech případech,“ dodal Háder.

Jako první se v pražské hale ve Stromovce 
představila mladá běžkyně na 800 m Kristina 
Špačková. V prvním rozběhu doběhla osmá 
a vytvořila si svůj nový halový osobní rekord 
2:31,26 min. „Pro Kristinu to byl nesmírně 
důležitý závod. Ona se neustále zlepšuje a 
je dobré, že si mohla vyzkoušet atmosféru 
tohoto závodu už letos. Příští rok bude určitě 
útočit na vyšší příčky,“ hodnotila výkon 

nejmladší hustopečské závodnice, která 
celkově skončila na 21. místě, její trenérka 
Michaela Houdková. 

Tradičně silnou disciplínou hustopečských 
atletů je skok vysoký. Není proto divu, že v této 
disciplíně jsme měli zastoupení jak v soutěži 
chlapců, tak i dívek. Štěpán Prokeš nepatřil 
k favoritům osmnáctičlenného startovního 
pole, ale chtěl útočit na svůj osobní rekord. 
„Bohužel Štěpánovi nevyhovoval povrch v 
hale a tak se celou soutěž pral s rozběhem. 
Osobní rekord to sice nakonec nebyl, ale 
za 157 cm a 14. místo se nemusí stydět," 
komentovala Prokešův výkon trenérka 
Houdková. Jedno umístění v první desítce si 
ale Prokeš přece jen připsal. Jako člen štafety 
4 x 300 m skončil celkově na sedmém místě.

Nejvíce radosti udělala svým trenérům 
výškařka Denisa Stehlíková. Ta celou sezónu 

předváděla velmi dobré výkony a svůj 
nejlepší výkon předvedla právě na Mistrovství 
republiky. Až do výšky 151 cm procházela 
soutěží velmi jistě. Na výšce 154 cm dokázala 
překonat krizovou situaci a na třetí pokus 
tuto výšku zdolat.  Pak už byla na stojanech 
hodnota jejího osobního rekordu 157 cm. Po 
dvou nezdarech se Denisa potřetí rozběhla 
a dokázala laťku v této výšce překonat. 
Znamenalo to senzační umístění na šestém 
místě. „Denisa celou soutěž dřela, bojovala 
a skákala technicky velmi dobře. Ani pokusy 
na 160 cm nebyly beznadějné. Je dobře, že 
si tuto výšku vyzkoušela. V létě ji bude určitě 
atakovat. A já doufám, že úspěšně,“ radovala 
se po závodech Houdková. Denisa Stehlíková 
výkonem na Mistrovství ČR potvrdila svou 
výbornou formu v letošní hale a své postavení 
mezi nejlepšími v republice.                          -had-

Denisa Stehlíková šestá na Mistrovství ČR

V rámci šestého turnaje jihomoravského 
kraje v minivolejbale ročníku 2016/17 se 
v neděli 26. února 2017 setkala družstva 
žlutého, oranžového a červeného 
minivolejbalu v Hustopečích. Vzhledem ke 
zvládnuté organizaci v loňském roce, se 
podařilo opět získat pořadatelství této velké 
akce. Oproti minulým letům došlo i v těchto 
kategoriích ke zpřísnění podmínek týkajících 

se startu v odpovídající kategorii. Hustopeče 
tak nemohly poslat do hry zkušenější hráče 
a hráčky z úspěšného minulého ročníku, 
ale přihlásily ty nejmenší a začínající. A ti 
rodičům i spolužákům ukázali, že volejbal 
se dá hrát už od první třídy základní školy.
Do haly se sjelo 100 dvou až tříčlenných 
družstev, celkem 235 dětí, které bojovaly 
celkem v 15 skupinách na osmi hřištích. 

V jednom kole tedy hrálo najednou 32 
dětí, kolo trvalo osm minut, po minutové 
přestávce začalo kolo další. Celkem se 
odehrálo 36 kol, tedy celkem 288 zápasů.
Domácí měli ve hře celkem tři družstva, 
všechna ve žluté kategorii. Polovina dětí 
měla za sebou již turnaj v Břeclavi, pro 
druhou polovinu to byla úplně nová 
zkušenost s tak velkým turnajem. Některé 
děti svazoval prostor haly, ruch kolem i 
rodiče na tribunách. Obě méně zkušená 
družstva zaplatila nováčkovskou daň, jedno 
skončilo páté (M. Straková, B. Bučková), 
druhé šesté (L. Zimolková, A. Šlancarová). 
Ostřílenější družstvo (H.Straková,  P.Burian) 
se ale snažilo navázat na skvělý výsledek 
z Břeclavi, a to se tak úplně nepovedlo. Je 
nutné, ale podotknout, že zatímco v Břeclavi 
bylo družstvo zařazeno do nejslabší skupiny, 
v Hustopečích už díky břeclavskému 
bodovému zisku, bylo zařazeno k soupeřům 
silnějším a v několika případech i starším. 
Akce se setkala s příznivým ohlasem 
u samotných účastníků a s vysokou 
pravděpodobností se zařadí do kalendáře 
i pro příští sezónu. Poděkování patří všem, 
kteří se postarali o bezvadný průběh akce. 
Turnaj se konal s podporou Města Hustopeče 
a TJ Agrotec Hustopeče.

Petr Groh, trenér

S velkým zpožděním proti tradičnímu 
termínu se 25. února 2017 konal 12. ročník 
Tříkrálového turnaje smíšených družstev. 
Posunutý termín se podepsal na účasti, sešlo 
se devět týmů, z toho čtyři ze Slovenska. 
Zúčastnilo se několik nových mladých 
družstev, což spolu s tradičními účastníky 
přispělo k atraktivitě celého turnaje. 
Dlouho to vypadalo, že pohár tentokrát 
nebude putovat na Slovensko, jak je tomu 

již několik posledních let, ale nakonec 
zůstala „tradice“ zachována. V napínavé 
koncovce rozhodujícího setu se přeci jen 
slovenskému týmu podařilo zvítězit a 
zastavit tak skvěle hrající družstvo Drásova. 
Třetím týmem v pořadí se stalo družstvo 
Interdekoru Ostrava. Domácí družstvo, 
vzhledem k vysoké marodce, dávající se 
dohromady na poslední chvíli, nepřekvapilo, 
a byť některé výsledky byly opravdu těsné, 

nestačilo to na lepší než deváté místo. 
Turnaj se dohrával  u dobrého jídla, pití a 
hudby, z vyhlášení si všichni odnesli něco na 
památku, za což patří dík organizátorům a 
sponzorům. Poděkování za podporu tradiční 
akce patří Městu Hustopeče a volejbalovému 
oddílu TJ Agrotec Hustopeče. 

Petr Groh, trenér 

Pohár putuje na Slovensko
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VOLEJBAL

Barevný minivolejbal v Hustopečích

Malí volejbalisté na turnaji.
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STOLNÍ TENIS

Nejlepší víkend v dosavadním průběhu 
mistrovské sezóny mají za sebou stolní 
tenisté TJ Agrotec Hustopeče. Tři družstva 
hrála během víkendu pět mistrovských 
utkání a ve všech dokázala zvítězit. Ve 
druhé lize A družstvo hostovalo na stolech 
v Kopřivnici, kde zvítězilo 10:7. Nejlepším 
hráčem byl Schwarzer, který vyhrál všechny 
svoje zápasy. Velmi dobře ho doplnili Hoferik 
a Mesaroš každý dvěma vítězstvími. Jedním 
bodem přispěl i Filip Růžička. V druhém 
utkání smetli hustopečští celek Frýdlantu 
v poměru 10:0, když všichni hráči svoje 
zápasy vyhráli. Nastoupili jsme v sestavě 
Schwarzer, Mesaroš, Hort a Růžička. Tato dvě 
vítězství nás posunula na třetí příčku tabulky 
a to, zda postoupíme do play-off  se rozhodne 
v posledním dvojkole. B družstvo v krajské 
soutěži zvítězilo na silným celkem Komořan, 
který je na druhém místě, v poměru 10:8 
a poté porazilo i celek SKST Hodonín E 
v poměru 10:5. Nejlepšími hráči v obou 
utkáních byli Studýnka, Melichar, Šafařík, 

Blažek a Šlancar. C družstvo pak v okresním 
přeboru porazilo celek Lanžhotu v poměru 
13:5, nejlepším hráčem byl Horák, který 

vyhrál všechny zápasy, třemi body přispěli 
Hušek a Šafaříková.      Jan Matlach, předseda

 oddílu stolního tenisu TJ Agrotec Hustopeče

Skvělý víkend stolních tenistů – pět utkání – pět výher 

Tabulka 2. liga
1. TJ Nový Jičín 20 16 1 3 0 181:97 53
2. TT Moravský Krumlov 20 15 1 4 0 183:120 51
3. TJ Agrotec Hustopeče 20 14 1 5 0 184:120 49
4. SKST Baník Havířov C 20 14 0 6 0 169:120 48
5. EXITERIA KST Jeseník 20 11 1 8 0 164:143 43
6. TJ Ostrava KST C 20 10 1 9 0 158:139 41
7. TTC Moravská Slavia Brno B 20 8 2 10 0 139:161 38
8. KST Blansko 20 7 2 11 0 149:172 36
9. ASK Tatra Kopřivnice 20 7 1 12 0 138:167 35
10. KST Zlín 20 6 2 12 0 131:170 34
11. TTC Frýdlant 20 5 1 14 0 115:170 31
12. SK Přerov 20 0 1 19 0 67:199 21

Tabulka krajská soutěž
1. TJ Sokol Brno I B 20 18 0 2 0 196:86 74
2. TTC Komořany A 20 15 1 4 0 186:120 66
3. STK Zbraslavec A 20 13 1 6 0 172:113 60
4. SK Slatina - Brno B 20 11 1 8 0 156:148 54
5. TJ Brno-Bystrc A 20 10 1 9 0 152:141 51
6. SKST Hodonín E 20 9 2 9 0 156:158 49
7. KST Blansko C 20 7 4 9 0 154:162 45
8. Orel Ivančice A 20 7 2 11 0 136:167 43
9. SK Slatina - Brno C 20 7 1 12 0 134:170 42
10. TJ Agrotec Hustopeče B 20 6 4 10 0 148:172 42
11. TJ Sokol Hlubočany A 20 7 0 13 0 118:168 41
12. KST Oltec Brno B 20 1 1 18 0 89:192 24

Tabulka okresní přebor
1. TJ Sokol Kobylí B 21 18 1 2 0 257:121 76
2. TJ Sokol Rakvice A 21 17 1 3 0 235:143 73
3. TJ Agrotec Hustopeče C 21 14 4 3 0 247:131 67
4. TJ SPORT Němčičky A 21 14 4 3 0 236:142 67
5. Moravan Lednice A 21 13 2 6 0 227:151 62
6. TJ Sokol Vranovice A 21 9 3 9 0 194:184 51
7. TJ Sokol Lanžhot C 21 8 4 9 0 204:174 49
8. TJ Sokol Troskotovice A 21 6 4 11 0 190:188 43
9. TJ Sokol Velké Němčice A 21 6 0 15 0 159:219 39
10. TJ Sokol Kobylí C 21 5 2 14 0 152:226 38
11. Orel Šitbořice A 21 1 2 18 0 104:274 26
12. TJ Sokol Křepice B 21 1 1 19 0 63:315 25

16 utkání, 16 vítězství, taková byla bilance 
stolních tenistů Nového Jičína, vedoucího 
celku druhé ligy. Pak do Nového Jičína 
přijeli stolní tenisté hustopečského oddílu 
TJ Agrotec, na jejich stolech je potupili 
a naprosto přesvědčivě zvítězili 10:2. 
Celých 14 dnů od posledního kola jsme se 
poctivě připravovali na toto utkání. Pokud 
je naším cílem hrát play-off , tak jiná cesta 
než vítězství nebyla. „Od samého úvodu 
utkání jsme šli nekompromisně za svým 

cílem,“ říká předseda oddílu stolního tenisu 
Jan Matlach. Hráči přistoupili k utkání 
naprosto soustředěně, nevypustili jeden 
jediný míček a po zásluze byli odměněni. 
Naši stolní tenisté vyhráli obě úvodní 
čtyřhry a dále pak pokračovali ve skvělém 
výkonu. Ve třech utkáních jasně dominovali, 
nebyly to žádné těsné výhry. Schwarzer a 
Janoušek vyhráli všechny svoje tři zápasy, 
jednu porážku utrpěl Hoferik a Mesaroš. 
Toto vítězství nás udrželo v boji o postup do 

play-off , ale situaci nemáme pouze v našich 
rukách. Oddíl nyní potřebuje vyhrát zbývající 
čtyři utkání a čekat na případné zaváhání 
doposud druhého Moravského Krumlova. Ale 
soutěž je letos tak vyrovnaná, že nikdo nemá 
předem nic jisté. O dramatický závěr je tedy 
postaráno.

Jan Matlach, předseda oddílu stolního 
tenisu TJ Agrotec Hustopeče

Stolní tenisté TJ Agrotec rozdrtili vedoucí celek druhé ligy 

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

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008
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Dubnové výjimky v otevírací 
době krytého bazénu: 

Ukončení sobotního plaváni 
od 15. dubna bude krytý bazén v sobotu 

UZAVŘEN. 
Poslední sobotní plavání bude možné

8. dubna.

Ve dnech 14. dubna a 17. dubna 
bude krytý bazén UZAVŘEN

V neděli 30. dubna bude krytý bazén 
otevřen pro veřejnost pouze do 16.00.

SPOZAM – hledá brigádníky
plavčíky na letní koupaliště na DPP

- Dovršení 18 let do 31.5.2017
-Dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)

-Nutnost absolvování kurzu 
ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM PRO 
PRACOVNÍKY VODNÍCH AREÁLŮ 

(zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM)
- Směnný provoz včetně sobot a nedělí.

Více informaci 
Aleš Proschek, tel.: 702 204 600 

proschek@hustopece.cz

SPOZAM nabízí 
k pronájmu plochu cca 105 m2

před krytým bazénem za účelem 
prezentace výrobků či produktu v období 

červen – srpen 
(popřípadě i mimo tuto dobu) a další 

plochy v areálu letního koupaliště za 
účelem umístění reklamy. 

Více informaci 
Aleš Proschek, tel.: 702 204 600 

proschek@hustopece.cz

FUTSAL

Co se děje v týmech hustopečského futsalu 
na jaře? A tým skončil sezónu krásným třetím 
místem, sezóna B týmu naopak začíná a 
malí futsalisté měli sportovní soustředění.  
V sobotu 11. března odehrál A tým 
předposlední zápas celé sezóny s vedoucím 
týmem Pro-static Blansko. Zápas skončil 
prohrou Hustopečí, ale o umístění v krajském 
přeboru už bylo rozhodnuto před utkáním. 
A tým skončil třetí z 12 týmů. „Momentálně 
jsme na třetím místě tabulky, což je hodně 
pěkné místo, ale kdybychom zvládli některé 
zápasy, tak bychom na tom mohli být lépe,“ 
okomentoval výsledek kapitán A týmu 
Zdeněk Očenášek. A tým ukončil sezónu, 
ovšem B týmu sezóna začíná v okresní 
soutěži druhé třídy. Futsal se přesunuje 
z haly na venkovní hřiště s umělou trávou. 

Malí futsalisté mají za sebou zimní halovou 
soutěž, která se odehrávala v Rousínově. 
Účastnily se jí oba týmy – mladší přípravka a 
starší žáci. „Přípravka už má svůj fi nálový zápas 
za sebou a skončila bohužel velice nešťastně 
na druhém místě, když přišla o vítězství asi tři 
minuty před koncem. Starší žáci čekají ještě 
na poslední zápas,“ doplnil trenér Michal 
Stehlík. Část jarních prázdnin tráví kluci 
z oddílu na sportovním soustředění. Trenéři 
pro ně připravili čtyři dny plné futsalových 
aktivit. „Chtěli jsme ukázat klukům, jak 
se připravují profesionální fotbalisti, 
futsalisti. Mají třífázový trénink, rehabilitace, 
plavání a posilovnu,“ dodal Stehlík. 
Nyní si futsalisté plánují přátelská utkání, aby 
nevyšli ze cviku.                                                       -ves-

Futsal na jaře: konec sezóny a začátek další 
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Jarní soustředění.  →

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Luxusní SECON HAND – nově otevřeno 
-Tržnice Pavlína – Bratislavská ul. , 
Hustopeče

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

• Prodám sestavu nábytku do obývacího 
pokoje. Možnost prodat nábytek 
sestavy i jednotlivě. Jedná se o stůl 
do obývacího pokoje, skříň pod a nad 
televizí - sestava, nízká skříň se čtyřmi 
šuplíky, komoda-vysoká skříň - dvoukřídlá, 
peřináč s výsuvnou plochou pro PC. Na 
požádání zašlu více informací nebo fotky 
emailem. 111.11@seznam.cz, 777 066 804.

• Prodám rodinný dům v Hustopečích, 
2+1, vinárna, 3 sklepy, zahrádka. 
Volejte 14:00 – 16:00, tel.: 607 178 843

• Koupíme RD v Hustopečích (okolí), může 
být i k opravám. Tel. 605 982 553
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 20. 3. 2017

Poděkování

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 13. dubna vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí 

paní ANNY KOCMANOVÉ z Hustopečí 

S láskou stále vzpomíná manžel a syn. 

Jubilanti v měsíci únoru 2017
01.02.1931  Marie Střelská
01.02.1936  Vladimír Kožnar
05.02.1923  Marie Frybertová
10.02.1934  Jaroslav Buchta
10.02.1937  Eva Bádrová
11.02.1925  Božena Raunigrová
12.02.1935  Julie Bednářová
13.02.1937  Jiřina Šťavíková
15.02.1930  Jaroslav Šponer
15.02.1930  Božena Zedničková
17.02.1931  Josef Dupal
23.02.1934  František Růžička
25.02.1929  Helena Šebestová
26.02.1934  Anna Dvořáková

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Dne 16. dubna 2017 vzpomeneme 
6. smutné výročí, co nás navždy opustil 

náš milovaný bratr, švagr, strýc, 
pan JIŘÍ  HAMERNÍK z Hustopečí 

S bolestí a láskou vzpomíná sestra Dana
 s rodinou. 

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal na Tebe zapomenout. 

Kdo Tě znal vzpomene, 
kdo měl rád nezapomene.

 
Dne 3. dubna jsme vzpomněli 

7. smutné výročí úmrtí 
pana Luboše Jevického z Hustopečí

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

Člověk ze života odchází jen jednou,
ale bolest, která v srdci zůstává,

se vrací tisíckrát...

Dne 2. dubna vzpomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil můj milovaný manžel, 

starostlivý tatínek a dědeček,
pan FRANTIŠEK ZACH

Dne 6. dubna by se dožil 70. let.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkuji kolektivu lékařů, sestřiček a pomocného personálu odd. 
ošetřovatelských lůžek Nemocnice Hustopeče za citlivý přístup a péči, 
se kterou se věnovali mé těžce nemocné mamince, paní Navrátilové, 

v posledních měsících jejího života.
Noemi Lohmannová

04.03.2017 Petr Blahoňovský, Velké Němčice
 Viera Kellnerová, Chorvátsky Grob, SK

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

V sobotu 4. března 2017 jsme se rozloučili s

Ing. VÁCLAVEM BÁDREM,
který zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku 

nedožitých 81 let.

Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit,
za květinové dary a písemné projevy soustrasti.

Manželka Eva Bádrová s rodinou.

Sňatky

Dík za to čím jsi nám v životě byl, za každý den, 
jenž  jsi pro nás žil. V neznámý svět odešel jsi 

spát, zaplakal každý, kdo tě měl rád. Dnes už jen 
můžeme v tento den u hrobu stát a s kyticí růží, 

co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 5.dubna, tomu bude třináct let, 
co nás navždy opustil můj drahý manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček,
pan JIŘÍ TESAŘ z Hustopečí, 
15. března by se dožil 84 let.

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka Ludmila, 
dcery Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, vnoučata, pravnoučata 

Eliška, Davídek, Kubíček, Dominička, Adrianka, Nikolka, Justýnka, 
Kamilek, Katuška, Tomášek a pan Tomeček z Pohořelic.

Těm, co vzpomenou s námi, moc děkujeme.

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, 

tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008
www.hustopece.cz
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