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No ní otev ené sklepy 

od 17.00 v ulicích Vina ská a Na Hradbách

Vstupné 200 K , v cen  skleni ka, katalog, 
degusta ní vzorek v každém z otev ených sklep , 

špeká ek, na uvítanou Víno slunovratu hustopece.cz

s vínem
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Vážení spoluobčané,
měsíc květen přinesl řadu tradičních akcí. Z těch 
městských nebo se spoluúčastí města připomenu 
Májové notování – letos zaměřené na dětské 
folklorní soubory, okresní kolo Dopravní soutěže 
mladých cyklistů, ve kterém zazářila obě družstva 
ze Základní školy Nádražní. V  rámci vzájemné 
spolupráce partnerských měst jsme pořádali tábor 
pro seniory, který se konal ve Vinařském domě 
v  Rakvicích. Město Benátky nad Jizerou zase 
zorganizovalo poslední květnový víkend setkání 
skautů a slovenská Modra družební koncert žáků 
základních uměleckých škol. 

Na základní umělecké školy zacílila celostátní 
aktivita ZUŠ Open. Celkem 355 „lidušek“ v  celé 
republice, mezi nimi i ta naše, otevřely veřejnosti 
své učebny a na venkovních pódiích ukázaly 
dovednosti svých žáků. 

Na radnici se dokončuje několik důležitých 
projektů. Stavební povolení již získal projekt 
na přestavbu Centra volného času Pavučina. Chystá se výběrové řízení na zhotovitele a zároveň se 
připravuje podání žádosti o dotaci. Zdržení máme u projektu přestavby kina na multifunkční zařízení 
(kvůli nedodržení termínu odevzdání dokumentace), takže předpokládáme zahájení rekonstrukce na 
podzim tohoto roku. Máme vybraného zhotovitele na vybudování parkovacích míst na ulici Nádražní 
a Vrchlického. Předpokládáme, že práce započnou v červnu. Tým pracovníků úřadu spolu s externími 
odborníky připravují další formální náležitosti pro výstavbu záchytných parkovišť kolem nádraží, 
budování parkovacích stání na ul. Šafaříkova, Alšova nebo nové komunikaci za Westfalií a Lindenem 
se sjezdem na krajskou komunikaci. Pracuje se také na takzvaných zelených projektech, chystá se 
vypracování studie na rekonstrukci společenského domu a jeho okolí.

Vážení spoluobčané,
v červnu se bude konat již XXII. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae, letos věnovaný lidskému 
hlasu. Oba koncerty, v kostele v Kurdějově i v Hustopečích budou velmi kvalitní a neopakovatelné. Je pro 
vás připravena nová vinařská akce Hustopečský slunovrat s vínem, kdy budou noční otevřené sklepy 
v obou našich vinařských ulicích. Také cyklistické putování mezi vinohrady a vinnými sklípky Krajem 
André. Milovníci rychlých kol jistě čekají na závody Agrotec Rally, milovníci vody na otevření letního 
koupaliště, milovníci amatérských divadýlek mohou navštívit představení v rámci Týdne divadel pro 
děti. Na závěr mi dovolte pozvat především děti na táborák k ukončení školního roku, který školská 
a kulturní komise každoročně pořádá v areálu Pavučiny. 

Přeji vám všem příjemné a krásné letní dny, žákům a studentům mnoho sil do školního finiše.

Hana Potměšilová,
starostka

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

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

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

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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Z jednání rady: Postaví se  dva domy určené na sociální bydlení
Radní se sešli na 65. schůzi v úterý 16. května 

2017. Jednali o zateplení Polikliniky, rekon-

strukci kotelny Společenského domu Husto-

peče, rozšíření sběrných míst na třídění odpa-

du o kontejnery určené pro použitý kuchyňský 

olej a o vzniku dvou domů v ulici Žižkově. 

V Hustopečích se rozšíří nabídka sociálního 

bydlení

Na posledním zasedání rady města Husto-

peče bylo rozhodnuto o tom, že jeden z  plá-

novaných domů, který bude postaven v  ulici 

Žižkově, bude sloužit jako sociální bydlení pro 

matky s  dětmi. Předpokládá se, že dům bude 

rozdělen na šest různě velkých bytů. Druhá, 

větší budova, která bude postavena vedle, 

bude sloužit jako pečovatelský dům nejen pro 

seniory. Zde je plánováno 11 bezbariérových 

bytů. 

„Jedná se o velmi náročný projekt a žádáme 

o dotaci ze dvou různých dotačních titulů, 

proto nyní poptáváme fi rmu, která by vypra-

covala žádost o dotaci,“ uvedla starostka Hana 

Potměšilová. 

Kotelna ve Společenském domě Hustopeče 

potřebuje rekonstrukci

Ve společenském domě jsou nutné rekon-

strukce důležité pro provoz. Vedení města nyní 

hledá fi rmu na rekonstrukci kotelny. Stávající 

kotle jsou již po mnohaletém provozu ve špat-

ném technickém stavu a jejich výměna povede 

i k  významné úspoře energií. Kotelna slouží 

i vedlejší budově, kde je umístěna restaurace.

Kontejnery na použité kuchyňské tuky 

rozšíří nabídku sběrných nádob ve městě 

Na veřejných sběrných místech v Hustopečích 

budou rozmístěny zvláštní nádoby (speciálně 

upravené 240 l kontejnery) určené k  uložení 

použitého potravinářského oleje a tuku. Ve-

doucí městských služeb Ivan Chrastina a On-

dřej Němeček z Odboru životního prostředí 

vytipovali 10 míst, kde budou tyto kontejnery 

umístěny. „Studie dokazují, že čím blíž má člo-

věk sběrné místo, tím častěji třídí odpad. V tří-

dění odpadu místní obyvatele podporujeme, 

stále rozšiřujeme sběrná místa a zvyšujeme na 

nich možnosti třídění,“ doplnil místostarosta 

Bořivoj Švásta.  

Budova Polikliniky se dočká zateplení 

V operačním programu Životního prostředí 

byl vypsán dotační titul na zateplování objek-

tů. Vedení města zvažovalo, na doporučení 

specializované fi rmy, o zateplení u těchto bu-

dov: společenský dům, městská sportovní hala 

a Poliklinika. O dotaci se nakonec bude žádat 

pro budovu Polikliniky, protože došlo ke změ-

ně plánů s  tímto objektem a plně vyhovuje 

dotační výzvě. 

Po plánované přestavbě bývalé JIP v  roce 

2018 v  budově nemocnice se odstěhuje z  Po-

likliniky celá rehabilitace a první podzemní 

podlaží zůstane prázdné. Po zvážení všech pro 

a proti se od záměru vybudování tří bytů upus-

tilo. Nyní se jedná o nájmu těchto prostor za 

účelem zřízení odlehčovací péče. Tato služba 

nabízí seniorům denní pobyt s programem a je 

určená pro ty, kteří již nemohou zůstat doma 

bez pomoci a podle sdělení sociálního odboru 

je u nás velmi potřebná a žádaná.                   –ves-

Z
dr

oj
: a

rc
hi

v 
M

ěÚ
 H

us
to

pe
če

Radní jednali o celkové rekonstrukci ulice Alšovy
Radní se sešli na 64. schůzi v úterý 2. května 

2017. Jednali o nutnosti svolat XXII. zasedání 

Zastupitelstva města Hustopeče v  mimořád-

ném termínu, o vybudování metropolitní sítě 

města Hustopeče nebo o zadání zpracování 

projektové dokumentace na celkové zrekon-

struování ulice Alšovy.  

Ulici Alšovu čeká v příštích letech kompletní 

rekonstrukce

Vedení města řeší stav ulice Alšovy dlouhodo-

bě. Tato frekventovaná ulice je tvořena rodin-

nými domy. Domy mají malé předzahrádky 

a v podstatě je zde možnost parkovat pouze na 

silnici, což komplikuje dopravu. V ulici je nut-

né nejprve řešit plyn a vodovodní řád. Násled-

ně potom může dojít k rekonstrukci chodníků, 

komunikace a vzniku parkovacího pásu. Rada 

města schválila zpracování projektové doku-

mentace. „Projekt by měl řešit stávající situaci 

a najít pro ulici to nejlepší řešení, které zahrne 

úpravu chodníků, komunikace i parkování“, 

doplnila starostka Hana Potměšilová.

XXII. zastupitelstvo se bude konat 

v mimořádném termínu

Rada projednala dokumenty, které vyžadují 

schválení zastupitelstvem, proto doporučila 

starostce svolání zasedání zastupitelstva v mi-

mořádném termínu.  Případné podpisy smluv 

či vyjádření totiž spadají do poloviny května. 

První dokument se týká výběrového řízení na 

základě žádosti o úplatný převod pozemku 

pod cestou a vedením vysokého napětí, který 

je nyní v  majetku Lesů České republiky. Jed-

notková cena je necelých 20 Kč/m2 při výměře 

téměř 19 tisíc m2.

Druhá smlouva řeší odkoupení pozemků ko-

lem boudy, kterou nyní dle smlouvy užívají 

myslivci jako sklad sena a vedení města již 

obdrželo několik nabídek na její odkoupe-

ní. Rada navrhuje zastupitelstvu odkoupení 

okolních pozemků od Státního pozemkového 

úřadu a následně kompletní prodej veřejnou 

nabídkou.  

Metropolitní síť propojí strategické městské 

objekty

Vedení nechalo vypracovat návrh metropolitní 

sítě pro město Hustopeče. Ta je základem pro 

propojení jednotlivých strategických budov 

optickými kabely, které dávají předpoklad pro 

vysokorychlostní připojení všech jejich uživa-

telů. Hustopeče se tak zařadí mezi ostatní tzv. 

Smart Cities, chytrá města, která mohou vyu-

žívat moderních technologií, například pro od-

padové hospodářství, statickou i dynamickou 

dopravu (parkování a řízení křižovatek) nebo 

budování veřejných wifi  zón.

 V rámci této sítě bude na Dukelském náměstí 

rozmístěn kamerový systém stávající ze šesti 

kamer. 

-ves-

Z MĚSTA

�    Hustopečská sběrná místa se rozšíří 

o kontejnery na olej.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Rozpočet města Hustopeče za rok 2016 (v tis.Kč)
Zastupitestvo města Hustopeče na svém 

zasedání dne 20. dubna 2017 projednalo 

a schválilo Závěrečný účet města Hustopeče za 

rok 2016. Výsledky hospodaření předkládáme.  

Jana Fabigová

vedoucí Ekonomického odboru

Spolupráce se slovenským městem Habov-

ka začala již v roce 2014, kdy se město Husto-

peče zapojilo do projektu s názvem Uchovej-

me tradice.  

Loňská návštěva Hustopečské chasy v  Ha-

bovce nalákala seniory z  Klubu dôchodcov 

k  návštěvě Hustopečska, protože chtěli zažít 

místní tradice na vlastní kůži. Téměř 30 seni-

orů sem přijelo strávit tři dny plné bohatého 

programu. Během cesty navštívili Velehrad, 

po příjezdu se seznámili s  Hustopečemi, pa-

mátkami a tradicemi, a nechyběla ochutnávka 

lokálního vína. Senioři si také nenechali ujít 

výlet do Lednicko-Valtického areálu, vyšlápli 

si na minaret a později někteří z nich navštívi-

li i hustopečskou rozhlednu v  mandloňovém 

sadu. „Měli jsme opravdu velmi bohatý pro-

gram, ale unavení nejsme. My v  našem kraji 

jsme zvyklí na pohyb,“ okomentovala program 

se smíchem Julia Petreková. Na seniory čekalo 

přijetí na radnici starostkou Hanou Potměšilo-

vou, kde se celá společnost bavila o rozdílech 

mezi oběma městy. „Všichni se nám tady vel-

mi věnují, zejména pan Vejpustek a paní sta-

rostka Hana Potměšilová. Díky nim jsme se 

o Hustopečích mnoho dozvěděli,“ spokojeně 

okomentovala výlet Emília Pavlová. „Hustope-

če leží v nádherném a úrodném kraji. Věříme, 

že zde nejsme na posledy,“ doplnila Petreková.                                                                         

-ves-
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�      Senioři z Habovky navštívili Hustopeče.

Senioři dokazují, že přeshraniční spolupráce má smysl 
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Díl 3.: Odbor kancelář tajemníka

Na ulici Pitnerova budou zbudována parkovací místa

Hustopečští si mohou zahrát šachy na ulici

Ve třetím díle našeho seriálu zaměřeného 

na Městský úřad Hustopeče, vám představíme 

práci 10 zaměstnanců Odboru kancelář tajem-

níka.  

Náplní jejich práce jsou agendy s dosti širo-

kým zaměřením z  různých oblastí státní sprá-

vy i samosprávy. Zajišťují i takzvané servisní 

činnosti pro zaměstnance městského úřadu 

i organizační složky města. „Tyto činnosti se 

například týkají bezpečnosti práce, IT podpory, 

vzdělávání, proškolování zaměstnanců či tvorby 

interních předpisů,“ dodala Martina Strnadová 

vedoucí Odboru kancelář tajemníka. 

Odbor kancelář tajemníka se zabývá také 

personální a mzdovou agendou, včetně orga-

nizace výběrových řízení na uvolněné pracovní 

pozice. Městský úřad má v  současné době cel-

kem 134 zaměstnanců z  toho 80 zaměstnanců 

Městského úřadu a 54 zaměstnanců organizač-

ních složek.

„Úzce spolupracujeme s Úřadem práce, a to 

především při umísťování jejich klientů na ve-

řejně prospěšné práce. V  loňském roce jsme 

zaměstnali 22 pracovníků. Také umožňujeme 

studentům vykonávat v  rámci studia odborné 

praxe na našich odborech. Ročně se jedná o té-

měř 35 studentů z  různých středních a vyšších 

odborných škol,“ doplnila Strnadová. Důležitou 

činností Odboru kancelář tajemníka je zajiš-

ťování a koordinace voleb nejen pro obyvatele 

města Hustopeče, ale i pro okolní obce regionu. 

Odbor dále zajišťuje chod sekretariátu sta-

rostky, místostarosty a tajemníka. Zde pracují 

asistentka Eliška Babáčková a organizační pra-

covnice Kristýna Dufková. Jejich náplní práce je 

například korespondence, zveřejňování infor-

mací na úřední desce, zpracování zápisů z jed-

nání zastupitelstva a rady, rozesílání úkolů či 

evidence stížností a písemných návrhů občanů. 

Archivaci, skartaci a agendu pohledávek 

samostatné i přenesené působnosti má na 

starosti Radim Šuba, spolupracuje s  ním Jitka 

Brychtová. Náplní práce je i vymáhání pohle-

dávek a provádění vlastních exekucí dle daňo-

vého řádu. „Pohledávky jsou zejména pokuty, 

náklady řízení, místní poplatky, dluhy z nájmů 

a nájemních smluv,“ upřesnil Šuba. „Zadlužo-

vání stále stoupá, proto doporučuji všem, aby 

případné dluhy řešili ihned, například pomocí 

splátkového kalendáře,“ dodal Šuba.

Mzdová účetní Lenka Michnová má na sta-

rosti nejen zpracování mezd zaměstnanců úřa-

dů, ale i agendu ztrát a nálezů. „Pokud někdo 

donese nalezený předmět, sepíšeme protokol 

o nálezu a zveřejníme informace o nálezu na 

úřední desce, webových stránkách města a hus-

topečské televizi. Odmítají se předměty, které 

jsou špinavé, rozbité nebo nepatrné hodnoty,“ 

upřesnila Michnová. Nalezená věc je uschována 

po dobu tří let od zveřejnění nálezu. Ten, kdo se 

o věc přihlásí, musí dokázat vlastnictví, napří-

klad detailním popisem ztracené věci. 

Agendu krizového řízení má na starosti Ro-

bert Novák. Zajišťuje tedy přípravu obvodu 

obce s  rozšířenou působností Hustopeče k  ře-

šení mimořádných či krizových situací, aktuál-

nost krizových plánů a vede komunikaci města 

se složkami integrovaného záchranného systé-

mu (hasiči, policie, záchranná služba). „Řešíme 

zejména velké havárie, technologické havárie, 

sesuvy půdy, výbuchy, požáry a evakuaci oby-

vatel. Jako poslední velký případ mohu uvést 

sesuvy půdy v obci Strachotín, kdy jsme během 

30 dnů museli evakuovat část ulice a sehnat do-

časné ubytování, zabezpečit svahy a koordino-

vat veškeré likvidační práce,“ uvedl Novák.   

Na Odboru kancelář tajemníka jsou tři in-

formatici, kteří zajišťují interní IT služby nejen 

pro městský úřad, organizační složky, ale také 

pro příspěvkové organizace. Petr Pilař, Gustav 

Mrázek a Cyril Hlaváč jsou především správci 

informačních a komunikačních technologií. Za-

bezpečují provoz výpočetní techniky, servero-

ven. Aktivně se podílejí i na různých dotačních 

projektech týkajících se rozvoje elektronizace 

veřejné správy. 

V  příštím díle našeho seriálu vám předsta-

víme zaměstnance a náplň práce Správního 

odboru.  

-ves-

Město Hustopeče plánuje u křížení ulic Pit-

nerova a Svat. Čecha několik změn. Obyvatelé 

se mohou těšit na parkoviště, chodník a nové 

místo pro sběr odpadu. Vyřešení problémů na 

ulici Pitnerova je dlouhodobým záměrem ve-

dení města Hustopeče. „Bude se zde řešit vo-

dovodní řád, kanalizace, povrch komunikace 

i parkoviště, které tady vzniklo víceméně živel-

ně,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Veškeré úpravy komplikovaly majetkové 

poměry. Bylo nutné převést stávající městskou 

kanalizaci do vlastnictví společnosti Vodovody 

a kanalizace Břeclav. Dále bylo potřeba vyřešit 

převody pozemků s  bytovým družstvem Pá-

lava a jednotlivými spoluvlastníky. „Členové 

družstva vyjádřili souhlas s  tímto bezúplat-

ným převodem, protože si myslíme, že to bude 

sloužit dobré věci, k rozšíření parkování, chod-

níku, bezpečnosti lidí,“ uvedl Miroslav Hrabal, 

předseda bytového družstva Pálava. „Máme 

odsouhlaseno od jednotlivých vlastníků, že 

po případném vybudování parkovacích ploch 

a chodníku bude pozemek darován městu 

Hustopeče,“ doplnil vedoucí Majetkoprávního 

odboru Miroslav Pipal. 

Parkoviště vznikne na místě, které v  sou-

časnosti užívají obyvatelé k parkovaní bez jas-

ného vymezení na stání. Bohužel parkují na 

chodníku a často zajíždí svými auty i do zeleně. 

„Za parkovištěm bude obslužný chodník, který 

bude pokračovat až k vchodu do budovy ZUŠ,“ 

dodal investiční technik Radek Krušina. Také 

se bude řešit sběrné místo na odpady. Stavební 

práce by se měly co nejméně dotknout stávají-

cí zeleně. Po vypracování projektové dokumen-

tace musí stavba projít řadou povolení. Začít 

budovat by se mohlo na jaře příštího roku.

-ves-

Město Hustopeče se připojilo k úspěšnému 

projektu fungujícímu v  mnoha českých měs-

tech. Pořídilo šachový stolek, dvě sedátka a ka-

ždý si nyní může zahrát šachy na ulici. 

Projekt Šachy na ulici vznikl v roce 2014 z ini-

ciativy pražského kavárníka Ondřeje Kobzy. 

Ten stojí i za dalšími nápady sloužícími k ožive-

ní veřejných prostranství, jako jsou piana nebo 

houpačky na ulici či poesiomat. Impuls pro 

pořízení šachového stolku do Hustopečí vzešel 

od Blanky Markové. „Měla jsem pocit, že v Hus-

topečích něco takového chybělo a říkala jsem 

si, že právě díky tomu, že je naše paní starostka 

Hana Potměšilová otevřená různým nápadům 

na zvelebování městského prostoru, tak by ša-

chy mohly mít úspěch i tady,“ vysvětlila Blanka 

Marková, kulturní a politická geografka.

Vedení města projekt Šachy na ulici zaujal 

a na jaře zakoupilo šachovou soupravu. „My-

slíme si, že Hustopečští by to mohli přijmout 

jako pozitivní záležitost. Víme, že šachisté 

tady jsou, víme, že lidé se potkávají, víme, že 

chceme najít místa, kde by mohli si sednout, 

povykládat si a zahrát si třeba ty šachy,“ dodala 

starostka Hana Potměšilová.  

Šachový stolek a sedátka jsou vyrobeny 
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Chcete snadněji třídit?

Turistické informační centrum vítá sezónu delší otevírací dobou

Koncert družebních měst se odehrál v srdečné atmosféře

Myslíte si, že to máte daleko ke kontejne-

rům na tříděný odpad? Chcete snadněji třídit? 

Napište nám. Zkusíme najít místo a řešení. 

Z  výzkumu společnosti EKOKOM vyplývá, 

že nejvíce omezujícím faktorem pro třídění je 

dostupnost (hustota) sběrné sítě. Průměrná 

docházková vzdálenost v  České republice je, 

podle společnosti EKOKOM, 97 m.  S  rostoucí 

vzdáleností ke kontejneru motivace třídění 

klesá. Myslíme si, že třídění odpadů má smy-

sl, a proto chceme v  Hustopečích zvýšit počet 

sběrných hnízd a kontejnerů. Využijte možnost 

ovlivnit, kde budou kontejnery stát. Napište 

nám svůj tip, kde si myslíte, že by Vám kontejne-

ry pomohly komfortněji třídit odpady. Nápady 

na zřízení nových sběrných míst nebo na dopl-

nění kontejnerů do stávajících hnízd pište na 

nemecek@hustopece.cz, nebo volejte na 

519  441  084. Psát můžete kdykoliv, výzva není 

časově omezena. Berte ale v potaz, že umístě-

ní kontejnerů má svá pravidla a omezení (do-

stupnost pro těžké svozové auto, pokud možno 

zpevněná plocha, pozemek nejlépe městský 

nebo veřejný apod.), proto pravděpodobně ne-

půjde vyřídit veškeré náměty. Ale pokusíme se. 

Děkujeme za spolupráci

Ondřej Němeček, Odbor životního prostředí 

Chcete poradit, kam zajet na výlet? Kdy a kde 

se koná nějaká kulturní či společenská událost? 

Koupit si suvenýr z výletu, hustopečskou man-

dlovici, víno nebo vstupenku na akci? To vše vám 

nabízí Turistické informační centrum v  domě 

U Synků. 1. června startuje letní sezóna a s tím 

spojené prodloužení otevírací doby. Nyní bude 

otevřeno každý den od 8.00 do 18.00 hodin. 

„Na letní sezónu se již plně připravujeme. Do-

plňujeme zásoby, nově jsme připravili dřevěné 

magnetky,“ uvedla propagační referentka Klára 

Knápková.

Návštěvníci se tedy mohou těšit na bohatý 

sortiment suvenýrů. Nejčastěji je zájem o turi-

stické vizitky a známky a vyhlášenou hustopeč-

skou mandlovici. „Dále u nás najdete magnetky, 

skleničky, butony, hustopečské tričko, plátěné 

tašky. Oblíbené jsou výrobky z edice se sloga-

nem Zraji jako víno,“ doplnila Knápková. 

Kromě vzpomínkových suvenýrů nabízí Tu-

ristické informační centrum také vstupenky na 

různé akce z  portálů  Ticketstream a SMSTic-

ket nebo na akce konané v Hustopečích. „Od 1. 

června startuje předprodej vstupenek na Diva-

delní festival Pod širým nebem a na Burčákové 

slavnosti 2017,“ dodala Knápková. 

Během návštěvy Turistického informační-

ho centra můžete navštívit i Stálou vinařskou 

expozici, která je přístupná v  době od 8.30 do 

16.00 hodin. Zde lze zakoupit vína místních 

vinařů, Hustopečské městské víno nebo si do-

mluvit soukromou degustaci. 

-ves-

V  sobotu 13. května se ve slovenském měs-

tě Modra konalo družební setkání Základních 

uměleckých škol. Tato družba trvá od roku 

1952 tedy již 65 let. V minulém roce se k nám při-

pojila i Základní umělecká škola z Benátek nad 

Jizerou. V pořádání společných akcí se hostitel-

ská města pravidelně střídají. Minulé setkání se 

konalo u nás v Hustopečích, takže v příštím roce 

se těšíme, že navštívíme Benátky. 

Hlavní součástí našich setkání byl jako vždy 

společný koncert. Všechna vystoupení byla peč-

livě připravena a měla velmi dobrou úroveň. Na 

závěr vystoupil náš taneční orchestr a zaslouže-

ně sklidil nadšené ovace slovenského publika. 

Společně strávený čas se nesl ve velmi 

srdečné, přátelské a uvolněné atmosféře. Všich-

ni jsme se shodli na prospěšnosti naší spoluprá-

ce a již teď se těšíme do Benátek. 

Jaromír Benda, ředitel ZUŠ Hustopeče
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�      Kam umístit nové kontejnery?

�    TIC prodlužuje otevírací dobu.

�    Děti z hustopečské ZUŠ vystoupily v Modre.

z betonu a jejich váha je přes půl tuny. Figurky 

si mohou hráči donést vlastní nebo si je mo-

hou půjčit na určeném místě. Šachovnice je 

na stole a zároveň i na každém sedátku, takže 

může hrát více hráčů naráz. Hlavním důvo-

dem, proč podobné projekty vznikají, je zvele-

bování a hlavně oživení veřejných prostranství. 

Dalším pozitivním aspektem tohoto projektu 

je, že má sociální rozměr. „Šachové fi gurky 

vyřezávají ze dřeva vězni, kteří tak postupují 

proces jakési resocializace,“ doplnila Marková.  

Šachový stolek je v současné době umístě-

ný u workoutového hřiště v areálu koupaliště. 

Předpokládá se, že toto místo není defi nitivní. 

-ves-
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Nejmladší se byli zapsat do mateřských škol 
Ve středu 3. května se konal zápis do obou 

hustopečských mateřských škol. Díky pozděj-

ším zápisům do základní škol už obě dvě ma-

teřské školy vědí, kolik budou mít volných míst. 

Mateřská škola Pastelka může přijmout 26 dětí 

a 35 žáčků může nastoupit do Mateřské školy 

U Rybiček. Už nyní je jasné, že obě školky bu-

dou muset z kapacitních důvodů odmítat.

Přednost dostanou starší děti, ale snahou 

je samozřejmě vyhovět všem dětem a rodi-

čům. „Máme přihlášky různé věkové škály od 

roku 2011 do roku 2015,“ uvedla ředitelka MŠ 

Pastelka Blanka Nešporová. „Dívala jsem se na 

přihlášky a dvouletých dětí máme v tomto roce 

zapsaných málo,“ řekla ředitelka MŠ U Rybiček 

Eva Javůrková

Pro zápis do školky by měly děti splňovat 

tři hlavní kritéria: být bez plen, bez dudlí-

ku a umět se napít z  hrníčku. „Velice se nám 

osvědčilo přijímat dvouleté děti, ale za podmí-

nek, že budou splňovat kritéria a budou k sobě 

mít chůvy. Naše školka šla tedy do výzvy a za-

jistili jsme dětem dvě chůvy po dobu dvou let,“ 

dodala Javůrková. 

Nyní bude probíhat přijímací řízení. Rodiče 

dětí přijatých do mateřských škol čekají infor-

mativní schůzky, kde budou podrobně sezná-

meni s chodem školky. Někteří z nich už vědí, 

jak školka funguje, díky návštěvám adaptač-

ního programu. V  obou školkách ho navště-

vovaly zhruba dvě třetiny přihlášených dětí. 

„Rodiče měli možnost vidět učitelky při  práci, 

jak reagují na děti. Také poznali režim dne, kdy 

a jak děti pracují a viděli, co je po dětech poža-

dováno,“ uvedla Nešporová.  

Obě školky se snažily udělat dětem tento 

den speciální. V Pastelce při zápisu čekaly na 

děti kočky a kočičí dopoledne. Za dětmi do Ry-

biček přišel klaun s paní klaunovou a přivítali 

nejmladší děti ve školce smíchem.                    -ves-
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	      Zápis si děti užily.
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�    Čarodějnice si s námi opekly špekáčky.

Z REDAKČNÍ POŠTY

V úterní den plný slunce, 

objevil se náhle mrak,

nebyl on však dešťový, byl to mráček letový.

Shluk čarodějnic s košťaty

přistál nám tu za vraty.

Přilétly s písničkami, tanečky, 

i opékat všem špekáčky.

Také pití rozdávaly, kamarádku upálily.

To se patří, tak to má být,

přišel každý, kdo chtěl přijít.

Poděkovat tímto chceme,

všem čarodkám děkujeme.

Za to, že tu pro nás byly,

zkrátily nám dlouhou chvíli.

Pobavily, dobrou vůli s námi měly

potom zase uletěly. 

Za rok opět na shledanou,

budem čekat přílet hlavní branou.

Eva Kubíková, obyvatelka Penzionu

Rej čarodějnic v Penzionu pro seniory

Dětská skupina tvoří alternativu k mateřské škole
Že nevíte, co je to ta dětská skupina? Jedná 

se o hlídání dětí, o péči o děti v kolektivu stej-

ně starých vrstevníků, kterou spravuje i dotuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to alter-

nativa k  mateřským školám, které řídí Minis-

terstvo školství. Stejně jako velké školky pod-

léhají i dětské skupiny přísnému schvalování 

a kontrolám provozu, výchovy a péče ze strany 

MPSV, Krajské hygienické stanice, Hasičského 

záchranného sboru i stavebního úřadu.

Jaký je tedy rozdíl mezi mateřskou školou 

a dětskou skupinou? V  dětské skupině jsou 

děti již od 18 měsíců věku, zde v  Hustopečích 

zatím do 4 let. O 12 dětí se starají dva až tři pe-

čující tety, které splňují předepsané požadavky 

pro vzdělání, včetně zdravotnického kurzu. 

V  maximální možné míře je tak zajištěna vy-

soce individuální péče, potřebná zvláště u ma-

lých dětí. 

Péče o děti nemusí být v průběhu týdne pra-

videlná. Můžete využít hlídání třeba jenom na 

jeden nebo dva dny (či dopoledne) v týdnu, což 

velmi usnadňuje pozvolný adaptační proces 

Vašeho děťátka při přechodu z rodinné náruče 

do kolektivního zařízení. A nástup do mateř-

ské školky pak bude pro Vašeho človíčka zcela 

bezproblémový. Zápis do dětské skupiny pro-

bíhá celoročně. V  případě volné kapacity mů-

žete zahájit docházku kdykoliv během kalen-

dářního roku. Otevřeno máme i během celých 

školních prázdnin, volná místa dětí, které nám 

odjely na prázdniny, můžeme zaplnit dětmi 

z momentálně zavřené mateřské školy. 

Pokud Vás cokoli zajímá, přijďte se k  nám 

podívat, napište, zavolejte nám. Najdete nás 

v Hustopečích, na adrese Javorová 1a. 

Kontakty do kanceláře: cav@alfadeck.cz 

tel.: 608 608 011, fb.com/clovicekbrno

Kontakty do školky: bobik@alfadeck.cz 

tel.: 608 608 012, www.miniskolkabobik.cz

Zita Klečková, Akademie Alfadeck z.ú.
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V Městském muzeu a galerii Hustopeče se 

v květnu konala výstava členů výtvarné skupi-

ny Alfons – Jarmily Milotové a Pavla Klaka. Vý-

stava nesla titul Žák a učitel a učitel a žák. Oba 

umělci používají rozdílné výrazové prostředky. 

Jarmila Milotová zde prezentovala až surreali-

stická plátna a Pavel Klak jednoduché kresby 

a objekty vyvolávající pocit dávných časů, přes-

to se jejich díla doplňovala a navzájem spolu 

souzněla.                                                                              -ves-

Hostem květnové literární kavárny byla 

Alena Jakoubková, spisovatelka a autorka řady 

románů pro ženy. Díky popularitě svých ro-

mánů u čtenářského publika se spisovatelka 

řadí do desítky nejčastěji půjčovaných autorek 

v českých knihovnách. 

Alena Jakoubková navštívila hustopečskou 

knihovnu poprvé již před sedmi lety. Od té 

doby napsala neuvěřitelných 14 knih. Spisova-

telka o sobě prozradila, že se měla narodit ve 

Florencii, že ji baví studovat rozdíly mezi muži 

a ženami a že se při psaní svých knih cítí osa-

mělá. „V knihách hledám hranice lásky, kde 

končí a proč začíná,“ uvedla Jakoubková. 

Autorka popsala průběh svého psaní jako 

urputný boj s hlavními postavami, které se jí 

velmi často vymykají z původních představ. 

„Občas se mi stává, že si prosadí svou postavy 

v  knize,“ uvedla se smíchem Jakoubková. Ná-

vštěvníkům literární kavárny představila spiso-

vatelka své poslední dílo Manžel nikdy nespí. 

Hlavní postavou tohoto posledního románu 

je mladá hrdinka, která prochází těžkou život-

ní situací a ze zoufalství si vezme rakouského 

hospodského. 

I když doménou spisovatelky jsou romány 

pro ženy, ráda by se věnovala i jiným tématům. 

„Lákají mě cestopisné reportáže,“ doplnila Ja-

koubková. 

-ves-

Žák a učitel se setkali v galerii  

Literární kavárna s Alenou Jakoubkovou

KULTURA
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�        Setkání v galerii.

Výběrové řízení
MĚSTO HUSTOPEČE, se sídlem Hustopeče, 

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

IČ 00283193

OZNÁMENÍ

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhla-

šuje výběrové řízení na pracovní místo na 

odboru dopravy MěÚ Hustopeče, s pracov-

ním poměrem na dobu určitou - zástup za 

rodičovskou dovolenou 

Referent státní správy a samosprávy
/agenda přestupků/

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samo-

správných celků a o změně některých zákonů 

-  bezúhonnost

-  vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, 

nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa

-   znalost platných legislativních předpisů 

výhodou (zákon 500/2004 Sb., správní řád, 

zákon 200/1990 Sb., o přestupcích /resp. 

zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich/, 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích, aj.)

-  dobré komunikační schopnosti

-  praxe z oboru řešení přestupků výhodou

-  výborné  znalosti práce s PC

-  řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum 

a místo narození, státní příslušnost, číslo 

občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, 

telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje 

o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech  

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 

3 měsíce 

Nástup: ihned, popř. dle dohody

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., záko-

ník práce, nařízením vlády č. 

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměst-

nanců ve veřejných službách a správě, v plat-

ném znění.  Platová třída 10.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč 

doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, 

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent státní správy 

a samosprávy – odbor dopravy“.

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – 

vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda 

personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz,

Celé znění inzerátu na www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou 

přijímány ve lhůtě do 16.06.2017 do 14:00 na 

podatelně MěÚ Hustopeče.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Na začátku prázdnin ožijí Hustopeče ob-

líbeným Divadelním festivalem Pod širým 

nebem. Na diváky čeká, kromě kulturního zá-

žitku, unikátní historická atmosféra nádvoří 

domu U Synků, opojné víno místních vinařů 

a živá hudba k poslechu. 

Festival zahájí ve středu 12. července ko-

medie  Jeppe z  Vršku  v  podání hustopeč-

ského  Divadelního souboru FOOR. Nava-

zuje bohatý víkend, kdy v  pátek odehrají 

známí herci  Světlana Nálepková, Ondřej 

Kavan a Martin Sochor  hru o známé fran-

couzské šansoniérce  Edith Piaf. V  sobotu se 

můžete těšit na  Lakomce  v  podání  Dvorního 

divadla Hlohovec. V neděli pobaví, určitě ne-

jen děti,  Divadlo Koráb  pohádkou z  hudeb-

ního království  Kašpárek a drak. Ve středu 

19. července se můžete přijít podívat na Diva-

delní spolek Kroměříž a jejich hru  Na útěku. 

Další víkendový program zahájí představení 

Domácí@štěstí.hned, ve kterém hrají  Mi-

chaela Dolinová, Iva Hűttnerová a David 

Suchařípa. Festival zakončí swingový koncert 

tria Priester Sisters v nezvyklém složení kyta-

ra, akordeon a housle.   

V ceně vstupného je zahrnuta sklenka vína 

na uvítanou. Můžete si zakoupit i zvýhodně-

nou permanentku na všechny představení 

za 1350 Kč. Vstupenky jsou k  dostání v  Turis-

tickém informačním centru Hustopeče, v  síti 

Ticketstream, SMSticket nebo přímo na mís-

tě před představením. Hraje se za každého 

počasí.     -ves-

Pro více informací sledujte

 www.hustopece.cz 

Program Divadelního festivalu

Pod širým nebem: 

st 12. 7.  Jeppe z Vršku

 Divadelní soubor FOOR Hustopeče 

pá 14. 7.  Edith Piaff – Milovat k smrti

 Hrají: Světlana Nálepková, 

 Ondřej Kavan, Martin Sochor. 

so 15. 7. Lakomec – Dvorní divadlo Hlohovec 

ne 16. 7. Kašpárek a drak – Divadlo Koráb 

st 19. 7. Na útěku 

 Divadelní spolek Kroměříž 

pá 21. 7.  Domácí@štěstí.hned 

 Hrají: Michaela Dolinová,

 Iva Hűttnerová a David Suchařípa. 

so 22. 7. Swingový večer 

 se skupinou Priester Sisters 

Dne 2. května 2017 byla ve vídeňském kul-

turním centru Aktionsradius zahájena vý-

stava hustopečské výtvarné skupiny Alfons.          

Centrum Aktionsradius se nachází na ná-

městí Gaussplatz na pomezí dvou městských 

okresů (2 a 20) v  těsné blízkosti nejstar-

ší barokní zahrady Vídně zvané Augarten.          

V případě hustopečských výtvarníků jde o tře-

tí výstavu ve Vídni – první se odehrála v  roce 

2010 v  galerii Palais Kabelwerk, druhou byl 

mezinárodní výstavní projekt 3 x Věra v okres-

ním muzeu v Meidlingu. 

Tentokrát ale umělci stáli před mnohem 

těžším úkolem, protože namísto volné pre-

zentace svých děl, byli na přání kulturního 

centra Aktionsradius požádáni, aby se zaměřili 

na symbiózu výtvarného a literárního umění 

a aby svými díly prezentovali román Franze 

Werfela: Zpronevěřené nebe (Der veruntreute 

Himmel), jehož hlavní hrdinka Teta Línková je 

hustopečskou rodačkou.

Na výstavě se prezentují díla sochařská 

(Pavel Klak, Robert Buček, Michal Mikulič) 

a malířská (Jarmila Milotová, Bohuslav Janov-

ský, Jana Rozková, Marie Grůzová, Jiří Polešák, 

Roman Müller). Jejich tématem je osobní pro-

žitek z četby, konkrétní scény románu a město 

Hustopeče.

Výstavu uvedla vedoucí kulturního centra 

Uschi Schreiberová   a herec Heino Fischer se-

známil přítomné s  dějem Werfelova románu 

a přečetl z něj vybrané úryvky.

Pracovníci kulturního centra Aktionsradius 

chtějí na výstavu reagovat akčním způsobem 

a organizují pro své příznivce zájezd do Hus-

topečí, který se uskuteční 10. června 2017. Jeho 

cílem je návštěva Městského muzea a galerie 

a putování po Masarykově naučné stezce.

Soňa Nezhodová, 
vedoucí Městského muzea 

a galerie Hustopeče

Divadelní festival Pod širým nebem opět nabízí bohatý program

Hustopečští výtvarníci ve Vídni
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Vernisáž výstavy: zleva Heino Fischer (četba), Karolína Valnohová (klávesy), Zbyněk Šemora (violoncello).

�     Představení Domácí@štěstí.hned. �     Priester Sisters.�     Lakomce v podání Dvorního divadla Hlohovec.
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Vstupenky na 23. Burčákové slavnosti jsou v prodeji 
Burčákové slavnosti se budou již tradičně 

konat první říjnový víkend, od 5. do 7. října. 

Návštěvníci se mohou těšit na řemeslný jar-

mark, historický průvod, zasedání Burčákové 

unie a na mázhausy, ve kterých poteče burčák 

proudem. 

Burčákové slavnosti budou zahájeny ve 

čtvrtek, kdy se představí děti a připraví pódium 

na Dukelském náměstí pro velké hvězdy, které 

vystoupí po nich. V pátek již slavnosti vypuk-

nou naplno otevíráním mázhausů a ve večer-

ních hodinách zazní koncert kapely Monkey 

Business a bude i ohňová show. 

Součástí sobotního programu je šapitó 

s  dětskou scénou, zvěřinec a určitě potkáte 

rytíře. O hudební program se postarají Sestry 

Havelkovy, Děda Mládek Illegal Band a Žlutý 

pes. 

Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek 

s unikátní atmosférou!

Vstupenky v  předprodeji za zvýhodněné 

vstupné 150 korun jsou k dostání od 1. června 

v Turistickém informačním centru Hustopeče, 

v síti Ticketstream nebo SMSticket.

-ves-
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Čarodějnice si daly sraz na Pavučině
V neděli 30. dubna se na Pavučinu slét-

ly čarodějnice z  širokého okolí. Mnoho 

různých zábavných stanovišť bylo připra-

veno pro malé čarodějky a čaroděje. Děti 

se mohly naučit létat na koštěti, projít ta-

juplným bludištěm, nazdobit perníčky na 

perníkovou chaloupku a mnoho dalšího.  

Rej čarodějnic vyvrcholil rituálním upálením 

slamněné čarodějnice, kterou si děti samy vy-

robily. Poté si mohly opéct špekáčky a odletět 

domů.                               -nov-
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Nenechte si ujít! Hudební Randez-vous a Valtická barokní noc
Mezinárodní letní škola staré hudby ve 

Valticích je nejdůležitější zájmovou interpre-

tačně-vzdělávací aktivitou ve svém oboru v ČR. 

Sdružuje zájemce, amatéry i profesionály, stu-

denty i učitele, kteří se zajímají o hudbu star-

ších stylových období, dramaturgický záběr 

však sahá od středověku až po rané 19. století. 

Zájemci se tak setkají nejen s  gregoriánským 

chorálem, barokní suitou, ale třeba i Ludwi-

gem van Beethovenem. Hlavním uměleckým 

krédem je rozumění hudbě cestou historicky 

poučené interpretace, což platí na každé umě-

ní všech dob. Ze strany organizátorů je kladen 

důraz na rozmanitost a otevřenost kurzů pro 

všechny věkové kategorie a úrovně, hlavním 

předpokladem na straně účastníků je touha 

muzicírovat a dozvídat se něco nového. 

V  devadesátých letech 20. století byla 

MLŠSH jedinou aktivitou svého druhu v  ČR, 

a proto také velmi zásadně pomohla forma-

ci celé generaci profesionálů, kteří dnes mají 

vlastní uměleckou kariéru, umělecké soubo-

ry, někteří dosáhli i mezinárodního věhlasu 

(Magdalena Kožená, Marek Štryncl). Dnes má 

interpretace starší hudby v ČR sice trochu lep-

ší postavení, zdaleka však ne srovnatelné se 

zahraničím (Anglií, Německem, Francií), pro-

to MLŠSH stále plní důležitou úlohu. Zároveň 

se rozšířil její záběr, a to jak v  rovině výuky – 

větší počet tříd, nové obory včetně barokního 

herectví – tak i uměleckého působení. Nedáv-

ná rekonstrukce zámecké jízdárny a obnova 

zámeckého divadla otevírají nové možnosti 

koncertním a divadelním představením, které 

pod hlavičkou Hudební Rendez-vous v  rámci 

MLŠSH vznikají. Nové prostory nejen umož-

ňují ukázat hudbu a divadlo širšímu publiku, 

jsou také silnou inspirací pro samotné umělce. 

V lektorském týmu letos je opět několik nových 

světově proslulých umělců, naše pozvání přijal 

např. flétnista Peter Holtslag a cembalista a di-

rigent Shalev Ad-El. Také letošní Hudební Ren-

dez-vous nabízí velmi atraktivní vystoupení, 

mj. poklad českého baroka, Michnovu Loutnu 

českou v  rekonstruované podobě, Beethove-

nou Eroicu v  dobové komorní úpravě či mi-

mořádná vystoupení českých a zahraničních 

umělců z řad lektorů letní školy.

Atmosféra tvůrčí dílny, společného muzicí-

rování, objevování krásy se ze tříd přenáší i na 

večerní vystoupení, jedinečnou atmosféru má 

potom především Valtická barokní noc, čtvr-

teční večer napěchovaný hudebními a divadel-

ními událostmi např. program českého a fran-

couzského baroka, pouliční úprava slavné 

učebnice učitele národů Obris Pictus, grego-

riánský chorál v podání špičkového ansámblu 

Tiburtina či společná výuka barokních tanců.  

Mezinárodní letní škola ve Valticích pro-

bíhá od 8. do 16. července 2017. Více o progra-

mu, vstupenkách a místech konání naleznete 

na www.early-music.cz.

Srdečně zve Společnost pro starou hudbu, 
pořadatel již 29. ročníku MLŠSH Valtice.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červen 2017

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

so  3. 6.   JÁNOŠÍKOVE DIERY - turistický zájezd do p írodní
rezervace Rozsutec v NP Malá Fatra na Sloven-
sku. Trasa vede st edn  náro ným terénem. 
P ihlášky na: kultura@hustopece.cz nebo na tel: 
519 441 008. Cena 480 K .

t  8. 6.  19.30 CONCENTUS MORAVIAE
Tenores Góine Di Nuoro, um lecký vedoucí – 
Gavino Murgia. Kostel sv. Jana K titele v Kurd jov , 
p edprodej vstupenek v TIC v dom  U Synk .

út  20. 6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE
Ensemble Inégal, um lecký vedoucí Adam Viktora. 
Kostel sv. Václava v Hustope ích, p edprodej 
vstupenek v TIC v dom  U Synk .

st  21. 6. 17.00 MUZIKÁL POKREVNÍ BRAT I
Zájezd do Slováckého divadla. V hlavní roli Yvetta 
Blanarovi ová. Odjezd od AN. Cena: 520 K . 
P ihlášky na: kultura@hustopece.cz

pá  23. 6.  16.00 HUSTOPE SKÝ SLUNOVRAT S VÍNEM
D tské závody kolob žek, zapálení rituálního, 
o istného ohn , d tská putovní hra. No ní 
otev ené sklepy v obou vina ských ulicích.

P ipravujeme
Letní divadelní festival Pod širým nebem

st  12. 7.  20.30 Jeppe z Vršku - DS FOOR Hustope e
pá  14. 7.  20.30 Edith Piaff – Milovat k smrti 
   S. Nálepková, O. Kavan, M. Sochor
so  15. 7.  20.30 Lakomec - Dvorní divadlo Hlohovec
ne  16. 7.  18.00 Kašpárek a drak - Divadlo Koráb
st  19. 7. 20.30 Na út ku - Divadelní spolek Krom íž
pá  21. 7. 20.30 Domácí@št stí.hned
   M. Dolinová, I. H ttnerová, D. Sucha ípa
so 22. 7.  20.30 Swingový ve er se skupinou Priester sisters

Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je i skleni ka vína. 
P edprodej: TIC Hustope e, Ticketstream.cz nebo SMSticket.cz

Výhodná permanentka pouze 1350 K .
t 5. 10 – 7. 10. Bur ákové slavnosti 2017

   Výhodný p edprodej vstupenek za 150 K  
   od 1. 6. TIC Hustope e, Ticketstream.cz nebo 
   SMSticket.cz. Více na  www.burcakoveslavnosti.cz

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  1. 6.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST – medvídek.
t  8. 6. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM.
t  15. 6.   10.00 VÝTVARNÁ INNOST – sova. 
t  22. 6. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM.
t 29. 6. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – chobotnice.

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

po 5. 6. - 30. 6.   VÝSTAVA KROUŽKU VESELÉHO KRESLENÍ
   Vestibul knihovny.
út 6. 6 a 13. 6. PASOVÁNÍ PRV Á K
8.30 a 10.00   ze ZŠ Komenského na tená e. Knihovna. 

t 25. 5. – 18. 6. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Martina Rabovského. 
t 22. 6. – 27. 8.  SEDM VELIKÁN

Výstava obraz  Josefa apka, Františka Janouška, 
Aloise Kalvody, Pravoslava Kotíka, Bohumila 
Kubišty, Alfonse Muchy a Františka Tichého.

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

t  8. 6. 8.00 ZÁJEZD NA ZÁMEK SLAVKOV A ŽIDLOCHOVICE
   Odjezd z AN.
po  19. 6. 7.00  ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Mošo , Ma arsko
   Odjezd z AN. 
po  12. 6. 9.30 BESEDA o problematice v sociální oblasti.
   Lektor pan Bc. Laz, jídelna Penzionu na ul. Žižkova.

vyberte si skla
pro konkrétní příležitost

A MY PŘIDÁME DALŠÍ
PRO VAŠE ZÁLIBY

A NEJMODERNĚJŠÍ
3D MĚŘENÍ ZRAKU K TOMU

ÚPLNĚ ZDARMA

www.topoptik.cz

Hustopeče, Smetanova 1
+420 724 558 757

více informací v naší optice

Akce platí na vybraná dioptrická skla
v květnu a červnu 2017
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POPELNICE NA BIOODPAD 
jsou k dostání na sběrném dvoře

Jsme rádi, že zájem o třídění bioodpadů neutuchá. Po del-

ší době je možné získat na sběrném dvoře zdarma popelnici 

na bioodpad. Speciální hnědé sběrové nádoby jsou opatřeny 

spodním roštem, větracími otvory, nálepkou BIO a také čáro-

vým kódem pro zavedení do systému svozu, takže již není tře-

ba běhat na úřad. Biopopelnice jsou určeny pro svoz zelených 

odpadů od občanů. 

V  roce 2013 a 2014 jsme v  rámci 

projektu v  Hustopečích rozdali přes 

1000 nádob na bioodpad. Od té doby 

přibyly v Hustopečích nové domy a my 

jsme rádi, že jejich obyvatelé mají zá-

jem třídit bioodpad. Do dnešního dne 

nezbylo novým zájemcům o třídění, 

než si nádobu na bioodpad koupit za 

své. V  reakci na poptávku po biopo-

pelnicích svozová společnosti Hantály 

a.s. dodala městům a obcím omezený 

počet nádob na bio. Úplně přednostně 

jsou určeny novým zájemcům o třídě-

ní bioodpadů.  

Pokud tedy chcete začít doma tří-

dit biologicky rozložitelné odpady, 

vyzvedněte si popelnici na sběrném 

dvoře (provozní doba Po 12-18, St 8-12, 

Pá 12-18, So 9:30-18).
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 5. 6. /19. 6.
Papír, plast, nápojové kartony: 6. 6.
Bioodpad: 12. 6. /26. 6. 

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
 Ne   14.00 – 18.30

Letní koupališt  otev eno dle klimatických podmínek. 
Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 

nebo na telefonním ísle 702 204 601.

t  15.6. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

so  3. 6. 18.00 M-KO FEST
   Festival nabízející zábavu nejmenším i dosp lým.
   Adrenalin, workshopy a další. Táborák, zmrzlina.

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

CYKLISTIKA
so 24. 6. 9.00 PUTOVÁNÍ KRAJEM ANDRÉ – cykloputování 

krajinou mezi vinohrady p es m sta a obce 
Hustope ska. Možnost volby délky tras, start 
z autokempu Formanka Hustope e.

RALLY 
pá 16. 6. – 17. 6. AGROTEC RALLY. Po ádá Agrotec Hustope e.
FOTBAL 
   Informace na fc-hustopece.cz

pá 9. 6.  15.00 NOC KOSTEL  bude zahájena spole ným tením
Bible v 15.00 na Dukelském nám stí. Jednotlivé 
církve nabídnou bohatý doprovodný program. 
Sou ástí je absolventský koncert ZUŠ od 18.00 
v evangelickém kostele. 

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

st  7. 6. 15.00 JUNIÁLES
   P átelské setkání s opékáním  - hájenka Ivanka 
   u Velkých N m ic.
st  14. 6. 15.00  OSÍDLENÍ HUSTOPE SKA V DOB  HRADIŠTNÍ
   P ednáška Mgr. F. Kynického. P ísálí kina.
so  24. 6. 6.00 OPO NO – NÁCHOD 
   Autokarový zájezd. Odjezd od nemocnice a AN.

ne  11. 6. 14.00 OTEV ENÍ KOUPALIŠT . Vystoupení akvabel z Tesly
Brno, skákací hrad, jízda na ponících, malování na 
obli ej, d tská šou s Mimo kou, Sponge Bobem 
a Mini. D ti do 15 let mají na akci vstup zdarma. 

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
T ebízského 5, Hustope e, www. farnosthustopece.cz
so 3. 6. 9.00 D CKANÁDA 2017. Informace o programu 
   a p ihlašování d tí na www.deckanada.cz. 
   Koná se v areálu kostela sv. Václava. 

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

t 22. 6. – 29. 6.  TÝDEN DIVADEL PRO D TI - XXV. RO NÍK
Regionální p ehlídka divadla pro d ti. P edstavení 
se budou konat v dopoledních hodinách a jsou 
ur ená pro školy i ve ejnost.

pá  30. 6. 17.00 TÁBORÁK KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Areál Pavu iny, po ádá Školská kulturní komise ve 
spolupráci s CV  Pavu ina a spolkem 
Všehoschopných.  

Alexandr Vinklar
nar. 04.03.2017

Jakub Vondráček
nar. 14.11.2016

Amálie Šlancarová
nar. 09.11.2016

Karel Linhart
nar. 26.10.2016 Filip Marek

nar. 23.09.2016

Ema Šabatová
nar. 28.12.2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 29.04.2017

V Hustopečích dne 02.05.2017   

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Foto: Pavla Strohova
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Svátek matek s maminkami
Dveře školky jsou rodičům našich dětí vždy 

otevřené. Tátové i mámy vědí o všem, co se ve 

školce šustne – výlety, zážitky, nové hry a hrač-

ky, neokoukané novinky v jídelníčku. Vymyslet 

tedy pro maminky k svátku překvapení je těž-

ká věc. Letos se nám to podařilo skvěle. Každá 

ze čtyř tříd si připravila jedinečné vystoupení 

a náruč vyrobených dárečků. Děti ze Žabiček 

sehrály maminkám kouzelný příběh Zázraky 

v kuchyni, po kterém následovala ochutnávka 

dobrot podle rodinných receptů. Modráskové 

se proměnili v  koťata a i nejmladší dvouletí 

kocouři zazpívali a zatančili. Fotka s  mámou 

z  fotokoutku jim bude sváteční odpoledne 

připomínat. Třída Žluťásků se změnila v  jarní 

louku a děti při písničkách rozdávaly úsměvy 

a radost. Předškoláci v  Beruškách předvedli 

country tance naruby, připili svým maminkám 

na krásu a zatančili si s nimi sólíčko. Den otců 

oslavíme s tatínky v červnu, přípravy už vrcholí, 

to budou tátové koukat.

Kolektiv MŠ Pastelka

Čarodějnický rej v  MŠ  U Rybiček Bubnování
V projektu Kdo to letí na koštěti si děti při-

blížily tradici pálení čarodějnic formou her 

a činností rozvíjejících jejich fantazii, tvořivost 

a pohybové dovednosti. Hlavním cílem projek-

tu bylo pochopení symbolu dobra a zla, inspi-

rací pro činnosti byla kniha Malá čarodějnice.

Děti malovaly a vyráběly z  papíru čaroděj-

nice a jejich pomocníky, míchaly lektvary, zdo-

lávaly překážky, poznávaly léčivé a jedovaté 

byliny. Hlavní čarodějnice si vyzkoušela jejich 

zručnost při létání na koštěti, odvahu při zdo-

lávání překážek, prověřila jejich umění čarovat. 

Vyvrcholením dopoledne byl rej v  čarodějnic-

kém kruhu.

Dopoledne se vydařilo, děti si užily spoustu 

legrace.  Poděkování patří také rodičům za to, 

že dětem připravili pěkné kostýmy.                                                                  

Kolektiv MŠ U Rybiček

V pátek 12. května zavítal do mateřské ško-

ly Lukáš Vídenský, známý lektor hry na africké 

bubny s názvem Džembe. Projekt Bubnování 

v kruhu symbolizuje spojení a udržení vzniklé 

energie celé skupiny, rozproudí pozitivní ener-

gii. Každé dítě si zvolilo buben, který ho nej-

více zaujal. Bubny malé i velké byly obsazeny 

hudebníky, kteří se pod vedením lektora, zprvu 

nesměle, seznamovali s jejich zvuky. 

V myšlenkách jsme se přenesli do africké 

vesničky, zvuky bubnů připomínaly sluncem 

zalitou savanu. Po seznámení s pravidly bub-

nování získávali hudebníci sebevědomí, dosud 

pomalé tempo se zrychlovalo, nakonec při-

pomínalo africkou divočinu. Bubnování bylo 

spontánní, každé dítě využilo svých schopností 

k rozproudění energie. Děti se prostřídaly v di-

rigování, prováděly úkoly při rytmizaci, melo-

dizaci, tančily za doprovodu bubnů. Tyto čin-

nosti přispěly nejen k rozvoji rytmické stránky, 

ale i ke zlepšení nálady, aktivity mozku, schop-

nosti koncentrace dětí. Krásné prožitky v kru-

hu se svými kamarády, pocity štěstí, radost, tak 

lze charakterizovat bubnové dopoledne v naší 

mateřské škole.                    Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Milí čtenáři a příznivci naší školky,
opět se hlásíme s informacemi o dění v MŠ. 

Náročným obdobím si prošli naši předškoláci. 

Absolvovali zápis do základních škol. Ty jsme 

také s našimi předškoláky navštívili. Někteří se 

zde setkali se svými staršími kamarády, a tak 

se do školy o to víc těší. Předškoláci zvládli 

úspěšně předplavecký výcvik. Děti získaly opět 

spoustu kulturních zážitků, představily se ma-

minkám se svým vystoupením k jejich svátku. 

Silným zážitkem pro předškoláky bylo bubno-

vání. Každý měl totiž možnost vyjádřit své po-

city bubnem. 

Měsíc červen je ve znamení výletů a dalších 

akcí k našemu svátku – svátku dětí, také svátku 

tatínků. Předškoláci se již rozloučí s mateřskou 

školou, protože je čeká posun do dalšího stup-

ně vzdělávání – do základní školy. 

Nu a konec školního roku je za dveřmi. Pře-

jeme našim dětem, jejich rodičům i vám krás-

né a spokojené léto.

Kolektiv MŠ Pastelka
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Pro nadané žáky jsme na Nádražce taky :)

Květnové události na Komendě

V  uplynulém měsíci si žáci prověřovali své 

dovednosti i mimo půdu naší školy. Do okres-

ního kola biologické olympiády se probojovala 

Eliška Klepáčová ze 7. B. V nelehké soutěži, jejíž 

součástí bylo mimo jiné i odlévání a rozpozná-

vání stop zvířat, se v  silné konkurenci umístila 

na krásném devátém místě.

Naši výtvarní talenti se zapojili do soutěže 

Cesta ke hvězdám a zpět, kterou vyhlásilo Eko-

centrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Ta-

lent, chuť a píli zúročily a ve svých kategoriích 

uspěly a první místa obsadily žákyně Melany 

Meredová z 6. A a Barbora Tesárková z 9. B. Vel-

kým úspěchem bylo rovněž i druhé místo Kryš-

tofa Plota z 6. A.

Cyklisté z  Nádražky se i letos zúčastnili do-

pravní soutěže. V okresním kole byla naše škola 

veleúspěšná!!! Odvážíme si první i druhé místo, 

a tím i postup do krajského kola, kde budeme 

reprezentovat náš okres. Držte nám pěsti!

Že soutěžit se vyplácí, nám opět dokázala 

Evropská jazyková cena Label 2017. Získali jsme 

ocenění projektu We are Slavs, který v loňském 

roce realizovali současní deváťáci. Výhrou je šek 

na 175 tisíc na podporu jazykového vzdělávání 

ve škole.

Se šikovnými deváťáky se letos rozloučíme. 

Proto jsme rádi, že k  nám na zápis do prvních 

tříd přišlo mnoho dalších nadaných žáků a těší-

me se, že i je budeme v jejich aktivitách a touze 

po vzdělání podporovat. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Druhé místo v krajském kole v minikopané

3. května  se  v Blansku konalo krajské kolo 

v minikopané chlapců. Mezi osmi nejlepšími 

týmy v kraji nechyběla ani naše škola. Sesta-

va: Michael Křivák, Lukáš Hovězák, Šimon 

Kudláček, Michal Šibíček, Jan Čížek, bratrské 

duo Adam a Dominik Eliášovi, Tomáš Kovařík, 

Šimon Cigánek, Adam Knápek, Jiří Straka. Tre-

nér: Jiří Unger.

Dětská scéna 2017 - krajské kolo

Naše úspěšná recitátorka  Stelinka Otří-

salová  (1.tř, 0. kategorie) opět bodovala.

V krajském kole v Brně dne 20. dubna získala 

pozornost nejen diváků, ale i odborné poroty,

která ji pasovala svým oceněním mezi nejlepší 

recitátory Jihomoravského kraje v této katego-

rii. Na soutěž ji připravovala Věra Pešáková.

Vybíjená

Krajské kolo ve vybíjené se uskutečnilo 

ve středu 17. května v  Brně. Naše děvčata po-

stoupila mezi osm nejlepších družstev z  ce-

lého Jihomoravského kraje. I když jsme si 

nakonec přivezli nepopulární bramborovou 

medaili, děvčatům patří naše poděkování! 

Připravovaly je M. Ivičičová a D. Josefíková.

Nový projekt

Od 1. ledna 2017 se naše škola zapojila do 

dalšího projektu Šablony na ZŠ (výzva č. 22). 

V rámci tohoto projektu mohla škola posílit 

pozici školního psychologa a od září nově po-

zici speciálního pedagoga. Dále je z projektu 

hrazeno DVPP (další vzdělávání pedagogů), ať 

už pro jednotlivce (matematická gramotnost, 

mentoring), nebo pro celou sborovnu (např. 

téma Hodnocení a sebehodnocení žáků). 

Od ledna probíhá šablona Doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem (na 1 i 2. 

stupni) a šablona Tandemová výuka, kde žáci 

vybraných tříd zažívají výuku dvou pedagogů 

v hodinách matematiky a angličtiny. Od září 

přibude šablona CLIL, díky které si žáci vyzkou-

ší výuku v angličtině i v jiných předmětech než 

je Aj, navštívíme jinou základní školu pro sdí-

lení zkušeností a oživíme vzájemné hospitace. 

Projekt skončí v prosinci roku 2018.

M. Mlénská

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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�    Našim žákům se daří.

ZŠ KOMENSKÉHO

Poděkování

Poděkování patří paní ředitelce ZŠ Nádražní Mgr. Ivaně Matějíčkové, která nám ochotně ukázala prostory naší bývalé SVVŠ, kde jsme před 

50 lety v roce 1967 maturovali. Prošli jsme třídy, vybavené moderními vyučovacími pomůckami, prostorné chodby, nově zrekonstruovanou tělo-

cvičnu a upravený školní dvůr, který slouží k odpočinku i sportovní činnosti žáků a měli jsme možnost porovnat změny. 

Hana Fukalová, za kolektiv bývalých studentů SVVŠ Hustopeče
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Ve čtvrtek 20. dubna pořádala naše škola 

v rámci sportovních her mládeže okresní tur-

naj v sálové kopané pro žáky ZŠ se zdravotním 

postižením okresu Břeclav.

Při vzájemném měření sil se nám podařilo 

turnaj vyhrát. Vítězství se letos rodilo poměr-

ně lehce. Hned v prvním zápase jsme narazili 

na břeclavskou školu a naši chlapci zvítězili 

naprosto jednoznačně 6:1. Druhý zápas s mi-

kulovskými zástupci jsme vyhráli stejným vý-

sledkem 6:1. V závěrečném utkání pak Mikulov 

zvítězil nad Břeclaví 2:0.

O vítězství v turnaji se společným úsilím 

zasloužili – D. Klusák, M. Ferkovič, R. Malík, 

J. Pilát, S. Zima, J. Pirochta, F. Merta a J. Vintrlík. 

Gratulujeme!

Kolektiv Základní a praktické školy Hustopeče

Na tradiční jarní přechod Pálavy jsme si le-

tos museli počkat až do května. O to víc jsme se 

těšili na desetikilometrový výšlap, ze kterého 

jsme každý rok hodně zmožení, ale taky ra-

dostní z toho, že jsme překonali sami sebe!! 12. 

května jsme tedy po dlouhé zimě konečně vy-

razili do přírody a téměř všem se nám v terénu 

moc líbilo. Samozřejmě se našlo pár stěžovate-

lů, kteří požadovali první pomoc již na prvních 

kilometrech, ale i ti nakonec výšlap bravurně 

zvládli a těšili se z osobního úspěchu. Počasí 

nám přálo, svačina na vyhlídce chutnala lépe 

než v lavicích a do školy jsme se vraceli s pře-

svědčením, že přechod Pálavy stačí opravdu 

pouze jednou za rok!

Kolektiv Základní a praktické školy Hustopeče

Jarní úspěchy studentů  Gymnázia T.G. Masaryka
Začátkem dubna žáci Martin Vaculík a Ve-

ronika Krušinová ze sekundy   reprezentovali 

naše gymnázium v okresním kole   matema-

tické olympiády ve Velkých Pavlovicích. Oba 

dva vybojovali v silné  konkurenci velmi dobrá 

umístění: Martin Vaculík se stal se svým 1. mís-

tem jedním ze dvou vítězů a Veronika Kruši-

nová získala rovněž pěkné umístění – stala se 

úspěšným  řešitelem soutěže a obsadila celko-

vé 6. místo. 

Dařilo se i studentkám, které se zúčastni-

ly okresního kola olympiády v  českém jazyce 

v Břeclavi. V  kategorii středních škol se umís-

tila na 3. místě Adéla Rapcová z  kvinty, Lucie 

Rybníčková ze sexty obsadila 8. místo a v kate-

gorii základních škol vybojovala 5. místo Bere-

nika Oudová z kvarty.

Škola měla své reprezentanty i v  recitační 

soutěži. V okresním kole soutěže Dětská scéna  

aujala porotu ve Velkých Pavlovicích Alžběta 

Urbánková a získala 2. místo.

Kolektiv pedagogů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Letos v týdnu od 15. do 19. května se opět po 

dvou letech vydalo našich 48 žáků 6. - 9. tříd 

spolu se třemi vyučujícími do Anglie. Tento-

krát jsme se pohybovali hlavně po Londýně. 

Tam jsme navštívili tradiční památky jako je 

Westminsterské opatství, Piccadily Circus, pro-

jeli jsme  se na London Eye, prošli se po Oxford 

Street k Hyde Parku či Trafalgar Square. Vidě-

li jsme voskové fi guríny v Madame Tussau-

d´s muzeu, putovali jsme  po londýnské čtvrti 

City, kde jsme zhlédli St. Paul´s Cathedral, 

Bank of England, Millenium Bridge, Tate Mo-

dern, Tower Bridge i hrad Tower of London.

Abychom se aspoň jeden den podívali mimo 

Londýn, zajeli jsme si dopoledne do univer-

zitního města Cambridge, kde jsme se vydali 

na procházku po historickém centru. Poté 

následovala projížďka kolem známých colle-

ges na gondolách. Odpoledne jsme přejeli 

do National Sud, národního hřebčína, kde 

své koně chová samotná královna Alžběta II. 

Večer jsme se vždy vraceli na ubytování do an-

glických rodin. 

Poslední den jsme se plavili lodí po řece 

Temži do čtvrti Greenwich, kde jsme si mohli 

zkusit překročit nultý poledník. No a tam na 

nás ve večerních hodinách čekal autobus, který 

nás odvezl zpět do Doveru. Tam jsme se s auto-

busem nalodili na trajekt a vydali na dalekou 

cestu domů.  A co bylo nejdůležitější? Všich-

ni jsme se ve zdraví vrátili domů se spoustou 

zážitků, které si budeme ještě hodně dlouho 

pamatovat

Irena Janovská

Londýn s variací výletů

Sálová kopaná Přechod Pálavy

�       Na sportovních hrách se nám dařilo.

Ve čtvrtek 18. května se v Břeclavi uskuteč-

nilo okresní kolo Sportovních her mládeže pro 

žáky speciálních škol okresu Břeclav. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích a čtyřech disciplínách 

v rámci lehkoatletického čtyřboje.

Žáci naší školy se rozhodně neztratili. Po-

dařilo se nám vybojovat v kategorii mladších 

dívek 2. místo ve skoku dalekém a 3. místo 

v součtu lehkoatletického čtyřboje S. Milisové, 

v kategorii mladších chlapců 2. místo v běhu 

na 800 m a 2. místo ve sprintu na 50 m D. Ne-

jezchlebovi.

Nejhodnotnějších výsledků dosáhli starší 

chlapci, kteří ovládli svoji kategorii téměř ve 

všech disciplínách. Nejúspěšnějším reprezen-

tantem školy se stal M. Ferkovič, který zvítězil 

ve skoku, sprintu i hodu a v celkovém čtyřboji 

s výrazným náskokem zvítězil před našim dal-

ším reprezentantem J. Pilátem.

Oba dva budou reprezentovat naši školu 

i okres Břeclav na krajském fi nále SHM v Brně. 

Doufáme, že i tam se nám podaří nějaký ten 

dílčí úspěch vybojovat.

Kolektiv Základní a praktické školy Hustopeče

Okresní kolo SHM – Břeclav
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Podpora nadaných žáků na naší škole ve školním roce 2016/2017

Vzdělávací exkurze do Polska – Dolní Slezsko

Exkurze v pivovaru

Cílem Systému podpory nadání, který vy-

chází z  Koncepce podpory rozvoje nadání 

a péče o nadané na období let 2014-2020, je 

směřování ke vzdělávacímu systému, jenž 

stimuluje maximální rozvoj a plné využití po-

tenciálu všech studentů, včetně rozvoje jejich 

tvořivosti především v  přírodovědných před-

mětech. K plnění uvedeného cíle využíváme:

· Spolupráci s  JCMM v  Brně - Konaly se 

T-exkurze, podpora SOČ, soutěž N-thropy,  

PPNS – podpora nadaných studentů ( mezi ně 

byla  zařazena naše studentka L. Karpíšková, 

která vyniká v chemii)

· Spolupráci s  PPP v  Břeclavi - v  letošním 

školním roce máme diagnostikovány  tři nada-

né studenty  s individuálním přístupem

· Spolupráci s  Mensou - 20. dubna pro-

běhlo na naší škole testování IQ, které je za-

loženo na vyhledávání logických vazeb mezi 

grafi ckými symboly. Zúčastnilo se 25 studentů 

a v hodnocení získali skvělé výsledky. Dokonce 

14  studentů získalo více než 130 bodů z testu 

IQ a jsou hodnoceni v intelektovém pásmu Vy-

nikající intelekt a bylo jim nabídnuto členství 

v Mense. Každý žák dostal potvrzení s udaným 

IQ s mezinárodní platností. 

· Zapojení do projektu 100 vědců do střed-

ních škol - Již čtvrtým rokem se naši studenti 

setkají 21. - 23. 6. v Brně s předními vědci AV ČR. 

Cílem projektu je seznámit studenty s aktuál-

ními poznatky ze světa vědy a výzkumu, které 

jim mohou pomoci při výběru dalšího studia 

na VŠ.

· SOČ – ve  školním kole prezentovalo své 

náměty a cíle odborných prací 6 studentů. 

· Žákům se dařilo i v  dalších soutěžích. 

2. místo v krajském kole soutěže SAPERE, vě-

dět jak žít, získalo družstvo kvarty ve složení 

Vojtěch Borýsek, Nikol Dunajová a Berenika 

Oudová. Postup do celostátního kola unikl na-

šim žákům jen o 2 body ( lepší výsledek mělo 

pouze Gymnázium Strážnice). Naše družstvo 

se soutěže zúčastnilo poprvé a hned zabodo-

valo  skvělým výsledkem. 

J. Čeperová

Ve čtvrtek 4. května čekal na žáky SOŠ 

a SOU Hustopeče nabitý poznávací program 

u severních sousedů v  Polsku. Do plánu jsme 

zahrnuli pevnost Stříbrnou Horu, město Śwíd-

nici a podzemní objekt Osówku.

Prvním bodem exkurze byla pevnost Stří-

brná Hora. Prohlídka největšího horského vo-

jenského opevnění trvala téměř dvě hodiny. 

Dozvěděli jsme se, že se započalo stavět v roce 

1765 a na budování se podílelo 4000 dělníků 

z  Polska, Německa i z  Čech.  Pevnost plnila 

i hospodářské účely. Nacházel se zde lazaret, 

pivovar, pekárna atd. Díky tomu byl objekt 

soběstačný a mohl přetrvat obležení až pět 

měsíců bez pomoci zvenku. Od roku 2004 je 

tvrz turistickou atrakcí.  Na komentovanou pro-

hlídku navazoval půlhodinový rozchod. Stu-

denti mohli z vrcholu Donjonu uvidět okolí až 

do vzdálenosti 50 kilometrů. Někteří využili 

možnost si zastřílet v místní střelnici.

Další zastávka byla ve starobylém městě 

Śwídnice. Zde jsme si prohlédli některé pa-

mátky, například krásný barokní morový sloup, 

kostel sv. Stanislava a Václava – gotická stavba 

s nejvyšší věží ve Slezsku, impozantní hrázdě-

ný kostel Míru a další. Většina pamětihodností 

je zapsána v seznamu UNESCO. Pocházela od-

tud i třetí manželka  Karla IV.  Anna Svídnická. 

Ve městě, kterému se říká malý polský Krakow, 

jsme pak měli osobní volno na ochutnání míst-

ní kuchyně, nákup tradičních polských kara-

melek a dalších suvenýrů.

Na závěr nás čekal podzemní tajemný kom-

plex Osówka. Absolvovali jsme historickou tra-

su s  extrémní částí, kde jsme se dopravovali 

na loďkách a překonávali zaplavená místa na 

lávkách. Česky mluvící průvodce nás zasvětil 

do tajů tohoto místa. Jde o dosud neprobá-

dané podzemní chodby, sklady, štoly, bunkry 

atd., které byly budovány nacisty během 2. svě-

tové války. Do dnešní doby není jasné, k čemu 

všechny prostory měly sloužit, existují jen do-

mněnky. Nejtěžší práci zde vykonávali vězni 

z koncentračního tábora Gross-Rosen, chodili 

na dvanáctihodinové směny, dostávali mini-

mum jídla. Mnozí náročnou práci nepřežili. 

I přesto, že výlet byl časově náročný a vyčer-

pávající, přinesl nové poznatky, zážitky a přá-

telství.

Kateřina Bališová

Na čtvrteční odpoledne jsme se obzvlášť 

těšili. Šli jsme na exkurzi do historicky prvního 

hustopečského pivovaru. Přivítala nás sama 

majitelka, která nás seznámila s výrobou piva 

a provedla prostory, kde se pivo vaří, kvasí, do-

zrává.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, 

například to, že  o chuti zlatavého moku rozho-

duje  poměrně hodně  činitelů - voda, techno-

logie, suroviny, hygiena. Mimo jiné jsme byli 

zasvěceni do záměru majitelů rozšířit v  bu-

doucnu pivovar o pivní wellness.

Poděkovali jsme za příjemné odpoledne 

strávené v  jejich pivovaru a předali jsme jí 

malý dárek.

Ludmila Malinková, vychovatelka

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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�    Užili jsme si zajímavý výlet.

Trénink paměti na Domově mládeže
Otestujte si paměť a své znalosti, znělo 

z  úst vychovatelky. Stačí jednoduchá hádan-

ka nebo kvíz a váš mozek dostává potřebné 

podněty k tomu, aby nezakrněl. Co nám hrozí, 

když nebudeme procvičovat mozek? Mozek, 

který nedostává žádné informace se nevyvíjí  

a zmenšuje se. Takový kvíz si zkusili studenti 

Domova mládeže. 

Jedním z  úkolů bylo najít původní výraz 

k  následující přesmyčce neboli k  anagramu, 

tj. slovo vzniklé přeskupením písmen nebo 

slabik slova původního. Další úkol byl vkládání 

písmen - jsou zadána dvě slova, prvnímu však 

schází poslední písmeno a druhému písmeno 

první. V  neposlední řadě jsme si zkusili test, 

zda známe Krkonošskou tundru. Z  celkových 

10 otázek zodpověděli naši studenti 7 z  nich. 

Docela slušné znalosti.

„ Když chceš něco dobře umět, nauč to ně-

koho jiného.“

Ověřením pravdivosti tohoto citátu jsme 

završili další příjemně a užitečně strávené 

chvilky.

Ludmila Malinková, vychovatelka
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Berete si zde přítomnou …
Svatební sezóna je v  plném proudu. Šaty 

se šijí, cukroví peče, kytice voní. Skoro kaž-

dou sobotu někde stojím a zmoci mě svěřené 

prohlašuji něčí manželství za právoplatně 

uzavřené. Naše církev poskytuje možnost cír-

kevního sňatku i nečlenům církve. Ofi ciálně 

se uvádí, že podmínkou je, aby alespoň jeden 

ze snoubenců byl pokřtěný. Ale obávám se, že 

tato podmínka je spíš formální.  Je mnoho lidí 

v  církvi pokřtěných, kteří v  existenci Boha ne-

věří a ani se za křesťany nepovažují. A naopak 

je mnoho lidí mimo církev, kteří věří nebo ale-

spoň tuší, že nad námi je Někdo, kdo nás má 

jako na dlani, jen své víře ještě nedali konkrét-

ní podobu. A protože je na světě víc těch, kteří 

chtějí vstoupit do manželství, než těch, kteří už 

mají svou duchovní cestu zvolenou, zdá se mi 

tento postoj naší církve velmi dobrou službou 

veřejnosti.

Pro evangelíky manželství nepatří mezi 

svátosti, není tedy víra v  Boha a v  oběť Ježíše 

Krista pro uzavření manželství podmínkou. 

Manželství mají evangelíci samozřejmě ve ve-

liké úctě. Je to Boží řád pro vztah muže a ženy 

a Boží dobrý plán pro funkční rodinu. Po Božím 

prastarém řádu mohou přirozeně toužit i ta 

lidská srdce, která zatím Boha neznají. Prostě 

v lidech je podvědomě zakódováno, že takto je 

to správně. Věřící pár přistupuje k  manželství 

jako k  Božímu řádu vědomě a s  respektem. 

Také s nadějí na Boží pomoc a požehnání, pro-

tože ty Bůh ve svém slově slibuje každému, 

kdo činí vůli Boží. A já se nebojím vyprošovat 

tuto Boží pomoc i pro novomanžele, kteří Boha 

zatím nehledají, protože se může stát, že ji jed-

nou budou potřebovat a je dobré je ujistit, že 

si o ni říct mohou. Bůh je blízko každému a na 

životě a manželství každého mu záleží.

Mnozí snoubenci vyhledávají tuto příleži-

tost, protože se jim obřad vedený duchovním 

jeví jako závažnější, hlubší, osobnější. Někteří 

tuší, že o jejich lásce ví i samo nebe, vědí, že na 

dobré manželství sami nestačí a žádají pomoc 

Toho nad námi. Ale jsou i tací, co o církevní 

obřad požádají prostě proto, že jim matrika 

nemůže vyjít vstříc s termínem nebo s místem 

obřadu. 

Velmi zajímavé jsou předsudky, se kterými 

se potýkají církve neznalí snoubenci. Děsí se 

dlouhých modliteb, které nebudou znát, bojí 

se, že projev bude archaický, příliš obřadný, 

neosobní. Na mě pak je abych tyto jejich obavy 

rozptýlila. Se snoubenci se scházím většinou 

třikrát. Na první schůzce se seznamujeme, 

ptám se, jak jsou dlouho spolu, na zaměstnání, 

na jejich víru a postoj k církvi. Pro mnohé je to 

vůbec první kontakt s farářem. Ve zkratce po-

vyprávím, jak obřad zhruba probíhá. Na druhé 

schůzce probíráme životní hodnoty. Čteme asi 

šest textů z Písma a nad nimi se bavíme o té-

matech, jako jsou rovnocennost pohlaví, do-

minance jednoho či rovnost partnerů, modely 

chování v původních rodinách, postoj k rozvo-

du, postoj k nevěře, jak se dá nevěře předchá-

zet, jak čelit ranám života – ztráta zaměstnání, 

úraz, nemoc, bezdětnost, postižené dítě, péče 

o rodiče. Nad textem z  1. listu Korintským 13. 

kapitoly – nejoblíbenějším svatebním textem 

– si děláme test lásky, jak kdo umí milovat a co 

je proto ochotný udělat. Pro mnohé je to popr-

vé, co vidí otevřenou Bibli a většinou jsou pře-

kvapení, že texty Písma jsou praktické a mají 

co říct do současného života. Na třetí schůzce 

probíráme organizační záležitosti: kdo kde 

stojí, kdo co říká, co kdy hraje, malujeme plá-

nek obřadního místa, protože jde většinou 

o palouk někde v  přírodě či zahradu hotelu. 

Samotný obřad pak bývá vrcholem našich se-

tkání, ale především jejich vyznání lásky a dů-

věry, kdy něco, co jsme svázali tady na zemi, je 

svázáno i v nebi.

Výsledkem bývají setkání se zajímavými 

lidmi z mojí strany, z jejich strany poznání, že 

ti v té církvi nejsou úplně nemožní, že jsou nor-

mální a to, v co věří, dává smysl. Někteří ještě 

po čase, posílají zprávy o narození děťátka 

nebo postavení domečku. Cílem těchto církev-

ních obřadů je samozřejmě spojení dvou lidí 

před Bohem, před úřadem a před lidmi. Když 

se podaří, že snoubenci koutkem duše zahléd-

nou Boha, který je na jejich straně, je to malý 

zázrak. Ale i pozitivní zkušenost s  církví není 

k zahození. 

Hodně slavnostních okamžiků a krásné léto 

přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Společenství svatých 
Když jsem začínal pracovat v  církvi, netušil 

jsem, jak hodně bude školní rok ovlivňovat ten 

církevní. Prázdniny totiž zasahují významně 

i náš církevní život – dovolené, tábory a další 

akce. Proto také naše biblická vyučování jsou 

od září do června. V letošním školním roce jsme 

se zaměřili na Apoštolské vyznání víry. Krok za 

krokem jsme diskutovali o jednotlivých částech. 

Toto vyznání je společné pro křesťany z  mno-

ha různých církví a jeho počátky jsou někde na 

konci prvního století. Jednou důležitou zmín-

kou v tomto vyznání pro nás křesťany je, že vě-

říme ve společenství svatých. Ti starší možná 

pamatují výraz obcování svatých. Tento výraz 

během let nabral trochu jiného významu, proto 

byl nahrazen slovem společenství. Církev již od 

začátku hovořila o tom, že křesťanská víra není 

jen osobní záležitostí, ale společenství věřících 

je nedílnou součástí každodenního života s Bo-

hem. Podle různých výzkumů je Česká repub-

lika jednou z  nejateističtějších zemí na světě. 

Sám mohu potvrdit, že mluvit o Bohu v  jiných 

zemích je podstatně snazší. Jsou místa, kde víra 

je součástí společenského rozhovoru. Jiné vý-

zkumy říkají, že to s námi nebude tak horké, ale 

lidé nechtějí být organizovaní. Chtějí mít víru 

jako něco osobního až intimního a do církev-

ního dění se nechtějí moc zapojovat. Mnozí si 

chtějí uchovat nezávislost a někteří možná mají 

z církve dokonce strach. Nicméně sám Ježíš řekl, 

že základem křesťanské víry je společenství vě-

řících. Skrze toto společenství přichází povzbu-

zení ve víře nebo potěšení. 

Několik let se náš sbor zapojuje do projektu 

Noc kostelů. Záměrem tohoto projektu je ote-

vřít své svatostánky a umožnit návštěvníkům vi-

dět to, kam se běžně nedostane. Některé koste-

ly otevřou své věže nebo sklepení, vystaví staré 

Bible či historické spisy. Tímto vším se náš sbor 

pochlubit nemůže. Naše modlitebna je nově 

rekonstruovaná. Je moderní a především prak-

tická. Těžiště našeho duchovního života není 

dané místem a budovou, ale společenstvím. 

Ježíš řekl, že kde se dva nebo tři sejdou v  jeho 

jménu, on je uprostřed. Proto kdekoliv se církev 

schází v Kristově jménu, on posvěcuje dané mís-

to a daný okamžik. Jsem vděčný za naši budovu 

i za nový sál, který už rok můžeme využívat. To, 

co je pro mne daleko důležitější, je právě spole-

čenství bratrů a sester, které mi Bůh dal.  

Dovolte mi proto, abych vás tímto k nám po-

zval na Noc kostelů. Rádi se „pochlubíme“ naší 

budovou, nabídneme také výstavu Biblí a biblic-

kých pomůcek. Návštěvníci budou moci ochut-

nat Africká jídla a prohlédnout fotky a videa 

z  našich Afrických výjezdů. Součástí bude také 

káva, čaj a drobné občerstvení. 

Karel Fridrich, pastor sboru
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SPOLKY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Ministrantský den zaznamenal rekordní počet účastníků
V  sobotu 6. května se konal ministrantský 

den v Olomouci. Ministranti z Hustopečí a oko-

lí se o půl sedmé sešli na autobusovém nádraží 

v Hustopečích. Celkem nás bylo padesát. Auto-

bus, který nás měl odvézt, se sice trochu zpoz-

dil, přesto se podařilo do cíle dorazit včas. Do 

Olomouce přijel autobus o půl deváté. Minis-

tranti si vzali batohy a po vysokých schodech 

vyšlapali do kněžského semináře. 

Po registraci se účastníci rozdělili do sku-

pinek podle věku. Poté následoval program 

již ve skupinkách. V deset hodin začala boho-

služba v  kostele Panny Marie Sněžné. Po mši 

následovala velká hra. V  podstatě šlo o to, že 

každá skupinka musela obejít celkem sedm 

stanovišť, na kterých se plnily úkoly. Uprostřed 

hry byla přestávka na oběd. A po obědě si jed-

noduše každá skupinka dodělala zbývající 

úkoly. Ve čtyři hodiny se pak konalo slavnostní 

ukončení následované vyhlášením vítězů vel-

ké skupinové hry. Po ukončení všichni vyšli ven 

před seminář. I když tam byl velký zmatek, na-

konec jsme se všichni našli. Pak už jsme se jen 

vydali do autobusu. Na zpáteční cestě jsme si 

ještě udělali malou přestávku a šťastně dojeli 

do Hustopečí. 

Ministrantský den byl tento rok opravdu vý-

jimečný, za celou dobu, co ho bohoslovci pořá-

dají, prý přijelo nejvíce účastníků, více než osm 

set. A taky jsme se poprvé zúčastnili my, mini-

stranti z  Hustopečí!  Doufáme, že se přidáme 

i příští rok.                                        Jeroným Kamenský
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�      Ministranti měli výjimečný den.

Mandloně jsou republikovou raritou už léta…
Význam hustopečského mandloňového 

sadu si uvědomujeme rok od roku častěji. Ne-

jen proto, že se jeho rozsah rozšiřuje o mladé 

stromky díky iniciativě nadšenců a pochope-

ní města. Slavnosti mandloní a vína, konané 

v  časném jaře, tuto zkušenost jen potvrzují. 

Letošní účast návštěvníků byla opravdu veliká 

-  snad prý vyšší, než na Burčákových slavnos-

tech. Členové Klubu historie a vlastivědy Hus-

topečska se chtěli dozvědět i něco více o his-

torii pěstování mandloní, a proto si pozvali na 

středu 10. dubna do předsálí kina pana Rudol-

fa Poslušného. Pan Poslušný je rodilý Hustope-

čan, bývalý starosta, ale především člověk, jenž 

toho o mandloních ví opravdu hodně. Dlouhá 

léta totiž v  Mandloňových sadech spadajících 

pod Čokoládovny, n. p. Zora Olomouc pracoval. 

Nejdříve jako zahradník, později celou poboč-

ku léta úspěšně vedl. Přinesl s  sebou album 

archivních fotografi í z prvních poválečných let, 

kdy se sady zakládaly. Veškerá práce byla ruční, 

bez mechanizace, nanejvýš s  pomocí koňmi 

taženého pluhu. Plody se střásaly do plachet 

položených pod stromy. Na odslupkování  či 

drcení zralých mandlí si zaměstnanci sami 

vymysleli jednoduché stroje z  válců od mlá-

tičky. Začátky podnikání byly nelehké, výsadba 

stromků byla doslova dřinou. Největší rozkvět 

zaznamenaly technikou už poněkud zmoder-

nizované Mandloňové sady v  60. letech mi-

nulého století. Mnoho z nás si tehdy i s dětmi 

vyšlo vycházkou na tzv. ostrliz – paběrkování 

sběru zralých mandlí po ukončení sběru za-

městnanci Zory. To je možné i v  dnešní době, 

pokud se lidé chovají k  sadu šetrně - mandle 

nesrážejí, nelámou větve a neničí stromy. Po 

roce 1989 zprivatizoval Zoru podnik Nestlé, 

ale sady pro něj byly neziskové, tak pustly. 

Díky prozíravosti a neúnavnosti nadšenců 

dnes patří mandloňový sad do majetku města 

a k republikové raritě, na jejíž popularitě nese 

pan Rudolf Poslušný nesmazatelnou zásluhu. 

Po celou besedu nám byl příjemným hostem 

a patří mu za to dík.                              Iva Štěpánková, 

kronikářka KHVH

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Potěšili jsme se pohledem na krásné květiny
Dne 21. dubna jsme jeli na výstavu Flora 

Olomouc. Dny předcházející tomuto datu byly 

velmi chladné, déšť se sněhem a prudký vítr. 

Měli jsme velké obavy jaké počasí nás bude 

doprovázet, ale naštěstí se umoudřilo. Výstava 

se konala v rozsáhlém parku. Hlavní expozice 

v pavilonu A odhalovala Tajemnou tvář světa. 

Výstava byla doplněna vyhledávanými trhy 

s pestrou nabídkou květin, rostlinného mate-

riálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb. 

Na výstavišti byl i bohatý program - zahradní 

poradna s Vlastíkem Šindelářem, povídání 

o víně, novinky z receptáře a další. Někteří naši 

členové stihli kromě výstavy i prohlídku města 

a orloje. Účastníci byli spokojeni, nakoupili si 

květiny, a hlavně se potěšili pohledem na jejich 

krásná aranžmá. 

Bohumila Defeldová,

předsedkyně Svazu tělesně postižených
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Na základě memoranda uzavřeného mezi 

třemi městy Benátkami nad Jizerou, Hustope-

čemi a Modrou, pořádalo letos město Husto-

peče Mezinárodní seniorský tábor od 14.  - 19. 

května ve vinařském domě v Rakvicích. 

Uvnitř tohoto vinařského domu na nás 

dýchla neskutečná atmosféra, která vychází 

z nádherného nábytku vyrobeného ze stromů 

z Lednicko-valtického areálu. O jejich pora-

žení zasloužili bobři. První den  nás přivítala 

gerberou ředitelka Monika Hytych, protože 

byl svátek matek. Po ubytování si někteří z nás 

vyšlápli na rozhlednu u Přítluk.   Po večeři ná-

sledovala degustace vín. Všechna degustovaná 

vína byla vynikající. 

V pondělí se hned po ránu konala rozcvič-

ka na čtyřech stanovištích, po ní snídaně a pak 

focení jednotlivých skupin. Ruční práce nám 

předváděla Inka Florusová, začali jsme tvor-

bou víly z ovčí vlny. Ukázala nám, jak se češe 

vlna a také s  sebou měla funkční kolovrátek. 

Jana Tupá zase předváděla ubrouskovou tech-

niku. Po obědě jsme jeli do Čejkovic do fi rmy, 

která se zabývá výrobou čajů. Pokračovali jsme 

do muzea v Kobylí, kde jsou kroje, jež se vážou 

k tomuto kraji. Večerní program byl zaměřen 

na Hustopeče. Přijela starostka Hana Potmě-

šilová a místostarosta Bořek Švásta. Po krátké 

prezentaci města jsme si společně povídali. 

Poté vystoupili sourozenci Maryčka a Martin 

Matochovi a potěšili nás krásným zpěvem, 

následovalo vystoupení dua Fialovi - Jirka hrál 

na harmoniku, Laďa na ozembouch a zpíval. 

Vystoupily také zpěvačky Marie Krajícová a Ur-

bánková. Walter Proschek povykládal několik 

vtipů a následovala volná zábava s tancem, 

zpěvem a ochutnávkou vína z Hustopečí. 

Druhý den po snídani byly ruční práce za-

měřené na háčkování. Po obědě nás čekala 

návštěva Lednice - zámku, svezli jsme se lodí 

k Minaretu a procházkou došli zpět. Večer byl 

v  duchu města Modra a vystoupil ochotnický 

divadelní soubor z Modry. 

Další den dopoledne vedli ruční práce ši-

kovní tvůrci z Benátek a odpoledne jsme zajeli 

do Mikulova. Po večeři si připravily Benátky 

pěkný  program. Večer opět hrál Jirka Fiala 

a zpěvem ho doprovázeli Laďa a obě Marušky. 

Čtvrteční dopoledne patřilo olympiádě. 

Také nás přijeli pozdravit starostové - Hana Po-

tměšilová z Hustopečí,  místostarosta Švásta, 

starosta Král z Benátek a primátor Juraj Petra-

kovič a Marian Gavornik z Modry. Odpolední 

výlet nás zavedl do Valtic, kde jsme si prohlédli 

zákulisí barokního divadla. Společenský večer 

byl ve znamení ukončení tábora. Hrála cimbá-

lová muzika. Organizátoři rozdali účastníkům 

medaile a diplomy z olympijských her. Walter 

Proschek dostal 1. místo za hod talířem, Anička 

Neubauerová byla druhá. V pátek ráno po sní-

dani nastalo rozloučení a odjezdy do domovů. 

Už teď se těšíme, za rok opět na shledanou. 

 Bohumila Defeldová,

předsedkyně Svazu tělesně postižených
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�    Tábor si senioři užívali.

Mezinárodní tábor seniorů měl bohatý program

�    Setkali se zde i zástupci družebních měst.

VÍNO A HUSTOPEČE

Noční otevřené sklepy zahájí letní sezónu
Slunovrat přináší astronomické léto s  nej-

delšími dny a nejkratšími nocemi. Ten hus-

topečský zdobí dovětek s vínem a uskuteční 

se v pátek 23. června. Tvoří pomyslnou bránu 

k letní sezóně otevřených sklepů.

Vinaři v  ulicích Vinařská a Na Hradbách 

pozvou návštěvníky do svých sklepů v pozděj-

ších odpoledních hodinách a nabídnou mladá 

i archivní vína. Příležitost k degustaci bude až 

do půlnoci, v případě zájmu hostů i déle. 

Připraven je také doprovodný program zamě-

řený na všechny věkové kategorie. Děti vyrazí 

v 17.00 hodin z ulice Vinařská na závod s kolo-

běžkami a poté se můžou zapojit do putovní 

hry, na jejímž konci budou všechny odměně-

ny. Typické pro slunovrat jsou zapálené ohně. 

U těch budou, nejen pro děti, k dispozici špe-

káčky.

V Hustopečích jsou dvě významné vinařské 

uličky. Zástupci obou se potkají v 18.00 hodin 

u ohně ve Vinařské. Bude to přátelské setkání 

nebo hašteření, čí víno je lepší?   Jedna pověra 

traduje, že v tuto magickou noc se symbolicky 

do ohně hází byliny a popel se sype do polí a vi-

nohradů kvůli bohaté úrodě. Tak uvidíme, jak 

se s tím naši vinaři nakonec porovnají.

Nenechte si Hustopečský slunovrat ujít 

a přijďte okoštovat místní vína, zazpívat si 

u cimbálu, užít si trochu legrace nebo třeba 

ochutnat tajemné Víno slunovratu.

Akce začne v pátek 23. června od 17.00 ho-

din v  ulicích Vinařská a Na Hradbách. Vstup-

né je 200 Kč a v  ceně je sklenička, katalog 

s mapou, jeden degustační vzorek v  každém 

z  otevřených sklepů a samozřejmě špekáček. 

K  dobré náladě zahraje cimbálová muzika. 

Děti, které se zapojí do soutěží, dostanou špe-

káček a odměnu zdarma.                                    -hrad-

23|06|2017

s vínem

Hu
stope ský
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Děti soutěžily v Dopravní soutěži mladých cyklistů
Ve čtvrtek 18. května bylo na Dopravním 

hřišti Lipová opravdu rušno. Konalo se zde 

okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklis-

tů. U dětí oblíbená dopravní soutěž se koná již 

řadu let.  

O vítězství a postup do krajského kola sou-

těžilo 18 družstev ze škol mikroregionu Hus-

topečsko. Na toto okresní kolo se tři družstva 

nominovala umístěním v  oblastním kole do-

pravní soutěže, které se na Lipovce konalo již 

5. května. Pořadatelem obou soutěží byl Odbor 

dopravy města Hustopeče. „Tím, že tato soutěž 

je spojená nejen se znalostí dopravních pra-

videl, bezpečností, ale i s první pomocí, je její 

význam obrovský,“ řekla starostka Hana Po-

tměšilová. 

Na Lipovce to žilo již od rána, kdy se děti 

seznamovaly s hřištěm, překážkovou dráhou 

a vymýšlely nejlepší strategii. „Na děti čeka-

ly dopravní testy, otázky ze zdravovědy, jízda 

podle pravidel na dopravním hřišti a překáž-

ková dráha složená z deseti překážek,“ vysvětlil 

Jan Dufek z Odboru dopravy. „Jako doplňkovou 

disciplínu jsme vybrali práci s  mapou,“ dodal 

Dufek. Děti se na soutěž připravovaly oprav-

du poctivě. „Jezdili jsme na kole, dělali jsme si 

různé překážky, například z kamenů, a ve škole 

jsme procvičovali testy,“ uvedla závodnice ze 

Sedlce.

V kategorii starších se podařilo zvítězit 

družstvu ze Základní školy Nádražní. Děti 

ze Základní školy Klobouky získaly prvenství 

v kategorii mladších, v těsném závěsu za nimi 

skončili také žáci ze ZŠ Nádražní. Jde vidět, že 

systematická výuka na Dětském dopravním 

hřišti Lipová má skvělé výsledky.                     -ves-

SPORT

CYKLISTIKA
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�    Dopravní soutěže mladých cyklistů. �    Děti přišla podpořit i starostka Hana Potměšilová. �    Žáci museli prokázat znalost orientace v mapě.

Májová výstava vín nabídla 707 vzorků
První květnová sobota patřila v Husto-

pečích opět vínu. Místní zahrádkářský spo-

lek pořádal další ročník Májové výstavy. 

Organizátoři připravili více než sedm set 

vzorků od místních a okolních vinařů. Okoš-

tovat je přišly přes tři stovky návštěvníků. 

Nejlépe ohodnocená vína získala cenu Husto-

pečské kvasinky vinné a šampiona bílých a čer-

vených vín. Z vín hustopečských vinařů se titu-

lem Šampion červených vín pyšnil Alibernet od 

Luboše Ivičiče a Hustopečská kvasinka vinná 

putovala k Jiřímu Kuncovi za nejlepší Veltlínské 

zelené. Šampionem mezi bílými víny se stal Ry-

zlink vlašský od Pavla Ivičiče z Mikulova a Hus-

topečskou kvasinku vinnou získal za Frankovku 

Stanislav Charvát z Klobouk. Kategorii nejlepší 

kolekce ovládl hustopečský Altenberk Vini.

A v  čem tajemství dobrého vína spočívá? 

„Musíte mít už pěkné a kvalitní hrozny. 

Čím méně zásahů do vína uděláte a čím še-

trněji se k  němu budete chovat, tím lep-

ší produkt získáte,“ uvedl čerstvý majitel 

Hustopečské kvasinky vinné, Jiří Kunc.

„K degustaci jsme nabídli jak vína mladá, tak 

i ta starší. Bylo možné je mezi sebou porov-

nat a ochutnat vína domácích i přespolních 

vinařů. Věřím, že si vybral opravdu každý,“ 

uvedl předseda zahrádkářů, Radovan Tomeš.

K pohodové atmosféře vyhrávala po ce-

lou dobu cimbálová muzika Sylván z  Brna.

Pro Hustopeče je Májová výstava vín již tradicí. 

Členové zahrádkářského spolku ji letos pořá-

dali již počtyřiapadesáté. Připravovali ji tři mě-

síce předem. „V podstatě s  organizací výstavy 

jsme začali v únoru na výborové schůzi. Rozdě-

lili jsme si vinaře, každý oslovil někoho,“ uvedl 

Tomeš. Následovaly výběry vzorků, lahvování 

a zajištění bodování. Toho se letos zúčastnil re-

kordní počet degustátorů. Do čtyřiadvaceti ko-

misí usedlo přes sto hodnotitelů. Své zástupce 

měly Hustopeče i okolní obce. „Myslím, že oce-

něná vína byla vybrána velmi dobře,“ zhodnotil 

Tomeš.

-hrad-
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�    Návštěvníci si mohli vybrat ze 707 vzorků.

Vinohradníci, pozor! 

Monitorovací zprávy o výskytu škodli-

vých organismů v révě vinné lze volně sta-

hovat ze stránek www.ekovin.cz. Na strán-

kách už naleznete první letošní aktuální 

prognostické zprávy. 

Ondřej Němeček,

MěÚ Hustopeče, OŽP
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Naučte se bránit. Na letních kurzech sebeobrany pro ženy
Antonín Grůza ve spolupráci s Asia Budo 

Center, z.s., připravili na letní měsíce, již čtvrtý 

intenzivní kurz sebeobrany pro dívky a ženy. 

Cvičení je určeno pro dívky od 16 let věku. Cí-

lem kurzu je naučit základní prvky sebeobrany. 

Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž po-

mocí se napadený objekt snaží zabránit 

útočníkovi ve způsobení možných těles-

ných zranění či jiných závažných škod.

Teorií a praktickým nácvikem provede zkušený 

licencovaný instruktor bojových umění a spor-

tů s dlouholetou praxí v oboru.

Cvičí se v příjemném prostředí tělocvičny 

ZŠ Komenského 163/2 v Hustopečích. 

Speciální kurz pro dívky a ženy, bude vždy 

v úterý od 18:00 do 20:00 hodin.

Vstup do tělocvičny školy je ze školního dvora 

na ulici Dvořákova.

Úterý: 04. 07./ 11. 07./ 18. 07./ 25. 07./ 01. 08./ 

08. 08./ 15. 08. / 22. 08. 2017.

Celkem 16 hodin (15 hodin plus jedna hodina 

zdarma)

Přihlášky do kurzu přijímáme do 3. 7. (počet 

účastníků je omezen). Na konci celého bloku 

obdrží každá adeptka certifi kát o absolvování 

kurzu. Více informací na webu Asiabudocen-

ter.eu: http://asiabudocenter.eu/women.html

Antonín Grůza, Asia Budo Center

SEBEOBRANA

�    Zábava na fotbalovém hřišti.
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Děti se bavily na fotbalovém hřišti. Konal se Měsíc náborů 
V pátek 19. května byl hustopečský stadion 

plný malých dětí. Na travnaté fotbalové hřiště 

si přišly zasoutěžit v rámci akce Měsíc náborů. 

Jedná se o celorepublikovou akci Fotbalové 

asociace České republiky, která je určená pro 

děti předškolního a raného školního věku. 

„Cílem této akce je přilákat děti ke sportu. Po-

bavit je a budovat v  nich lásku k  pohybovým 

aktivitám,“ dodal trenér FC Hustopeče Jaroslav 

Šebesta. 

Dopolední program byl určený pouze dě-

tem a účastnily se ho všechny hustopečské 

školy a školky. „Po deseti různých stanovištích 

nám běhalo kolem 220 dětí. Úkoly byly na-

chystané tak, aby je hlavně bavily a motivova-

ly,“ řekl Šebesta.

Odpoledne mohli na hřiště přijít rodiče 

s  dětmi a vyzkoušet si dovednosti na zmíně-

ných stanovištích. „Byli bychom rádi, kdyby 

se děti, kterým se tady líbilo, přidaly k  nám 

do fotbalové přípravky. Zájemci mohou přijít 

na trénink a jednoduše dítě přihlásit,“ pozval 

Šebesta.                                                                                  -ves-

FOTBAL

Malí fotbalisté hrají o možnost vidět světový fotbal
Výjimečná fotbalová soutěž McDonald Cup 

se hraje na téměř čtyř tisících školách. Zapo-

jily se i obě hustopečské základní školy. Tento 

největší fotbalový turnaj určený pro žáky prv-

ního stupně základních škol se koná již 20 let. 

Do Hustopečí si například přijeli zahrát hosté 

z  Velkých Pavlovic, Kobylí, Bořetic či Dolních 

Věstonic.  

„Na turnaj se dostavila čtyři družstva v ka-

tegorii mladých a v  kategorii starších celkem 

sedm družstev,“ řekl organizátor Jiří Unger. Do 

okresního kola postupují dvě nejlepší družstva 

z  obou kategorií. Síly týmů byly vyrovnané, 

protože úroveň malých fotbalistů byla opravdu 

velká. „Kluci jsou reprezentanti svých základ-

ních škol a jsou to zkušení sportovci,“ dodal 

Unger. 

Fotbalový McDonald Cup je postupová 

akce, která vyvrcholí republikovým kolem. 

„Před 11 lety se ZŠ Komenského umístila v kraj-

ském kole na druhém místě a mezi fotbalisty 

byl i Michal Sáček, současný hráč Sparty Pra-

ha a reprezentace České republiky do 19 let,“ 

zavzpomínal Unger. Vítěz celorepublikového 

fi nále má možnost vidět na vlastní oči vybraný 

zápas zahraničního fotbalového klubu. „Pro  

motivaci těch hochů je to naprosto geniální 

záležitost,“ dodal Unger.

-ves-

�       Děti získaly herní zkušenosti.
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Ve dnech 12.-14. května se 14 dětí z oddí-

lu miniházené Legaty Hustopeče zúčastnilo 

mezinárodního turnaje Playminihandball ve 

Stupavě na Slovensku. Celkem se turnaje zú-

častnilo 780 hráčů ze tří zemí a bylo odehráno 

284 utkání.

My jsme na tento turnaj jeli poprvé za úče-

lem získání herních zkušeností a dovedností. 

Utkání byla rozdělena na přípravku a minižá-

ky. Hrálo se ve čtyřech skupinách a podle po-

čtu bodů ze zápasů se postupovalo v umístění. 

V přestávkách mezi zápasy probíhaly soutěže 

zručnosti (rychlost a přesnost střelby na bran-

ku). Velmi nás potěšilo, že naši nejmenší se 

nezalekli soupeřů. Přípravka získala sedmé 

místo z 22 družstev a minižáci obsadili 15. mís-

to z 32 družstev. Že máme šikovné děti potvr-

dily i výsledky soutěže zručnosti, kde Samuel 

Nacházel obsadil ve své kategorii druhé mís-

to. Tento hráč byl také nominován do výběru 

mezinárodní exhibice All Stars a zároveň byl 

vyhlášen nejlepším hráčem turnaje v kategorii 

přípravky.

Poděkování si zaslouží naši hráči, ale i ro-

diče, jmenovitě A. Kostrhoun, který nám po-

máhal v oblasti videozáznámů, fotografování 

a dalších organizačních činnostech, manže-

lům Nociarovým, kteří zásobili děti vitamino-

vými bombami, panu Chrástkovi za zajištění 

dopravy do Stupavy a všem ostatním rodičům, 

kteří přijeli podpořit děti ve fi nálových bojích 

a zajistili odvoz dětí domů. Všem hráčům bla-

hopřejeme.

Nábor dětí proběhne první týden v září.

Marie Semerádová a Martina Blažková, 
trenérky

FC Hustopeče: Mladší žáci v kategorii U13 vedou tabulky
Jarní část fotbalových soutěží se blíží do 

fi nále a před velkým úspěchem stojí kluci 

v  kategorii U13 mladší žáci. V  krajské soutěži 

před svým posledním zápasem vedou tabulku, 

a když v  posledním zápase v  Rajhradě uspějí, 

stanou se vítězi jihomoravské krajské soutěže.

V  sobotu 20. května se v  přímém zápase 

o první místo utkali proti celku Ratíškovic. Ce-

lotýdenní příprava na tento zápas se ukázala 

důležitá, kluci předvedli svůj nejlepší výkon 

v sezóně a zvítězili 9:0. 

Za úspěchem stojí příprava a tréninky na 

stadionu FC, ale oproti loňské sezoně i mož-

nost tréninků přes zimu v nafukovací hale. Dal-

ším důležitým faktorem byl široký kádr hračů. 

Už teď si všichni zaslouží velkou pochvalu za 

předvedené výkony, kádr tvoří Braun Robin, 

Chorvát Dominik, Buček Matěj, Kuba Tomáš, 

Rotter Matěj, Cedivoda Petr, Dolíhal David, 

Hoško Dominik, Šopf Petr, Páviš Alex, Klimeš 

Antonín, Dobrovolný Radim, Spusta David, 

Špaček Mikuláš, Kokeš Filip, Florián Tomáš, 

Kadlec Jakub, Bobek Tomáš, Grajciar Dan. Dále 

patří poděkování rodičům za podporu.

Martin Klimeš, trenér

ATLETIKA

�      Mladším žákům se daří.Fo
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FCH – Ratíškovice 9:0 (3:0) - 

branky 3x Buček, 2x Šopf, 2x Chorvát, 1x Dolí-

hal, 1x Hoško

Velká n/Vel. – FCH 2:2

branky 1x Dobrovolný, 1x Hoško

FCH – Novosedly 3:2

branky 1x Páviš, 1x Dolíhal, 1x Hoško

Kyjov – FCH 2:4

branky 2x Hoško, 1x Chorvát, 1x Spusta

Bzenec – FCH 4:7

branky 3x Buček, 2x Šopf, 2x Hoško

FCH – V.Pavlovice 14:0

branky 6x Hoško, 4x Šopf, 3x Buček, 1x Páviš

Mutěnice – FCH 0:4

branky 2x Šopf, 1x Buček, 1x Hoško

Úspěch malých házenkářů

HÁZENÁ

�    Děti získaly herní zkušenosti.
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Rekordní medailová žeň na okresním přeboru
Rekordních 28 medailí vybojovali mladí 

hustopečští atleti na okresních přeborech žac-

tva a dorostu v Břeclavi. A ještě cennější je fakt, 

že téměř polovina těchto medailí byla zlatá. 

Konečná bilance z  břeclavského stadionu je 

13 zlatých, devět stříbrných a šest bronzových 

medailí.

Tři starty a tři zlata, to je bilance Františka 

Rajchla, který dominoval mezi ml. žáky v dál-

ce, kouli a běhu na 60 m a stal se nejúspěšněj-

ším závodníkem oddílu. Hned za ním s dvěma 

zlatými výškami a oštěpy a dvěma stříbrnými 

dálkami a během na 300 m byla dorostenka 

Leona Zemčíková. A dvě zlaté medaile v dálce 

a běhu na 60 m vybojovala i starší žákyně De-

nisa Stehlíková. Zlaté medaile dále vybojovali 

Kristina Špačková, Vendula Zemčíková, Karin 

Krejčiříková, Agáta Šamalíková, Adéla Stehlí-

ková a Klára Bezděková. Další medaile si na 

krk pověsili Martina Galburová, Magdaléna 

Hercogová, Štěpán Prokeš, Matěj Hycl, Tetreza 

Petrásková, Adéla Schneiderová a Jakub Kalců.

„Okresní přebory byly první velkou soutě-

ží, na kterou jsme se připravovali ve venkovní 

sezóně,“ hodnotil okresní přebory vedoucí 

oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder. 

„V letošním roce byly obzvlášť důležité, proto-

že to byl jeden z kvalifi kačních závodů na Letní 

olympiádu dětí. A myslím, že tento test byl vel-

mi úspěšný. Ukázal, že máme v oddíle několik 

závodníků, kteří patří mezi širší špičku v  kraji 

a mohou pomýšlet i na start na olympiádě. 

Věřím, že se alespoň jednomu podaří dostat 

se na tuto vrcholnou soutěž letošního roku,“ 

doufal Zbyněk Háder v úspěch svých svěřenců.

-had-
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Rajchl a Šamalíková krajskými přeborníky
Na Přeborech Jihomoravského kraje žactva 

byly z výpravy hustopečských atletů nejúspěš-

nější skupinkou vrhači. Ze sedmi medailí si při-

psali hned čtyři. Krajskými přeborníky se stali 

koulaři František Rajchl a Agáta Šamalíková. 

Tyto závody byly také posledním kvalifi kačním 

závodem na letní olympiádu dětí a mládeže. 

I v tomto měření byli naši atleti úspěšní.

Obě koulařské soutěže mladšího žactva 

ovládli zcela suverénním způsobem naši zá-

vodníci. Agáta Šamalíková vyhrála s  násko-

kem téměř půl metru a výkonem 10,62 m si 

vytvořila nový osobní rekord. V  průběžných 

tabulkách České republiky si tím potvrdila své 

postavení mezi deseti nejlepšími koulařkami 

republiky. Ještě suverénněji vyhrál soutěž ml. 

žáků František Rajchl. I on si vytvořil výkonem 

10,72 m osobní rekord a jeho soupeři se na něj 

dívali s  odstupem jeden a půl metru. Každý 

jeho pokus v závodě by suverénně stačil na ví-

tězství. Také František patří mezi elitní českou 

desítku. Z tohoto pohledu je jen škoda, že tato 

disciplína není na olympiádě dětí a mládeže. 

Měli bychom zde určitě naděje na pěkné fi ná-

lové umístění. Další dvě vrhačské medaile zís-

kala starší žákyně Marta Kurachová, která byla 

druhá v kouli v osobním maximu 9,99 m a třetí 

v disku za výkon 23,66 m. Finálovými umístění-

mi potěšily oštěpařky R. Maděřičová (6. místo) 

a A. Stehlíková (7. místo) i T. Petrásková (8. mís-

to v kouli a kriketu).

Medailové naděje jsme vkládali i do sko-

kanů. A nakonec to tady cinklo dvakrát. Ma-

těj Hycl ve výšce ml. žáků patřil mezi favority 

nejvyšší a své postavení potvrdil stříbrnou 

medailí, když spolu se svým věčným rivalem 

Fabikovičem z  Brna jasně odskočili zbytku 

startovního pole. Oba zdolali 151 cm a o stříbru 

rozhodl Matějův horší zápis. Druhou skokan-

skou medaili vybojovala Denisa Stehlíková 

v  dálce starších žákyň, když posledním poku-

sem poprvé přeskočila pětimetrovou hranici 

a výkonem 520 cm získala bronz. Tento pokus 

také rozhodl o její nominaci na olympiádu dětí 

a mládeže, kde bude bojovat společně s Matě-

jem Hyclem. Denisa pak získala i stříbrnou me-

daili jako členka štafety na 4x60 m. Jen těsně 

zaostali za medailemi další výškaři. Vendula 

Zemčíková měla mezi ml. žákyněmi stejný 

pokus jako druhá závodnice v pořadí, ale horší 

zápis ji odsunul na nepopulární čtvrté místo. 

Pomyslnou bramborovou medaili získal i Ště-

pán Prokeš ve výšce st. žáků. Další skokanské 

fi nálové umístění našich závodníků: Prokeš 

Vojtěch (6. místo, výška), Prokeš Štěpán (6. 

místo, dálka), Hycl Matěj (7. místo, dálka) a De-

nisa Stehlíková (8. místo, výška).

Poslední skupina našich atletů – běžci na 

medaili, s  výjimkou stříbra D. Stehlíkové ve 

štafetě, nedosáhla. Štafeta ml. žákyň v  osla-

bené sestavě skončila čtvrtá a starší žáci na 

pátém místě. Stejné umístění pak patří Voj-

těchu Prokešovi v  běhu na 800 m a Františku 

Rajchlovi v  běhu na 60 m. Šesté místo ještě 

přidala Martina Galburová v běhu na 100 m př. 

a Denisa Stehlíková v běhu na 150 m.

„Krajský šampionát hodnotím celkově 

velmi dobře,“ řekla nám po závodě trenérka 

hustopečských žáků Michaela Houdková. „Zís-

kali jsme o dvě medaile více než vloni a ještě 

k  tomu dvě zlaté. Připočítejte dvě nominace 

na olympiádu a máte tu historický zápis do ar-

chívu našeho oddílu,“ konstatovala Houdková 

spokojeně.

-had-�    Matěj Hycl zdolal 151 cm.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

od
dí

lu

Na dětské letní olympiádě startují: Hycl a Stehlíková
Ještě nikdy se na olympiádu dětí a mládeže 

České republiky neprobojoval atlet z  husto-

pečského oddílu SK Atletika Hustopeče. Letos 

se to povedlo hned dvěma z  nich. Atmosféru 

této jedinečné akce, která se koná vždy jednou 

za dva roky a letos ji hostí Brno, okusí Denisa 

Stehlíková a Matěj Hycl.

„V širší nominaci Jihomoravského kraje po 

halové sezóně fi gurovalo hned několik atletů 

z hustopečského oddílu, a tak jsme s nadějemi 

vzhlíželi k začátku letní sezóny, zda se někomu 

z  nich podaří proklouznout na tuto akci,“ řekl 

nám vedoucí oddílu a trenér žactva Zbyněk 

Háder. „Kritéria nominace byla ale opravdu 

tvrdá. Jen osm závodníků v  mladším žactvu 

a 10 závodníků u staršího žactva ze všech disci-

plín mohlo reprezentovat Jihomoravský kraj,“ 

upřesnil podmínky nominace Háder. 

Po několika nominačních závodech byla vy-

tvořena užší nominace, kde se z našich závod-

níků vyskytoval pouze Matěj Hycl ve výšce ml. 

žáků. Vše se mělo rozhodovat na posledním 

a nejdůležitějším nominačním závodě – kraj-

ských přeborech. A tady se našim závodníkům 

velice dařilo. „Matěj zkušeně obhájil svou pozi-

ci jednoho ze dvou nejlepších jihomoravských 

výškařů a vyrovnaným osobním rekordem 

151 cm si jasně řekl o nominaci,“ hodnotila vý-

kon svého svěřence trenérka Michaela Houd-

ková. „Ještě před rokem bych nevěřila, že Matěj 

tak suverénně projde nominací. Ale jeho letoš-

ní raketový vzestup výkonnosti si zasloužil toto 

ocenění.“

Druhou nominaci nečekaně vybojovala 

starší žákyně Denisa Stehlíková. V dálkařském 

sektoru skočila 520 cm a najednou zamotala 

Krátce z atletiky
Zajícova liga pokračovala druhým závo-

dem v  Přísnoticích. Nejlépe se vedlo Víťovi 

Krůzovi, Standovi Vrbovi a Vojtěchu Homolovi, 

kteří ve svých kategoriích dosáhli na stříbro. 

Bronz si z Přísnotic odvezla Týna Škarpová.

Čokoládová tretra začala kvalifi kacemi. 

V Uherském Hradišti se představilo devět na-

šich závodníků. Do první desítky se vešli Ště-

pán Paulík, Jan Tančinec, Vít Krůza a Vendula 

Seďová. Další šanci kvalifi kovat se na Zlatou 

tretru budou mít ve Znojmě a v Břeclavi.

Krajský přebor družstev st. žactva začal 

prvním závodem v  Hodoníně. Naši závodníci 

startují ve společném družstvu s Břeclaví a daří 

se jim výborně. Chlapci úvodní kolo vyhráli, 

děvčata byla třetí. 

Mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji 

se konalo v chladném počasí v Třinci. Nejlépe 

se dařilo st. žákyni Denise Stehlíkové, která 

skončila na 8. místě. O tři příčky za ní se umís-

tila Martina Galburová. Ve vloženém závodě 

dorostenek vyhrála Leona Zemčíková.            -had-
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�    Závodníci z přípravky na Čokoládové tretře.

�      



STR 25HUSTOPEČSKÉ LISTY    6 | 17

Letní koupaliště slavnostně zahájí další sezónu
Letní koupaliště musí každý rok před se-

zónou projít řadou úprav. Odstraňují se poly-

styreny, vypouští se stará voda, čistí se bazény 

a provádějí se nejnutnější opravy. Letošní silná 

zima a převládající chladné počasí brzdí oprav-

né práce, ale do zahájení bude vše nachystáno. 

„Tento rok opravujeme odtokové žlaby a pře-

livové hrany a konstrukce skluzavky se dočka-

la nového nátěru od žáků místního učiliště,“ 

upřesnil vedoucí SPOZAM Aleš Proschek. 

Ofi ciální zahájení sezóny roku 2017 se bude 

konat v neděli 11. června od 14.00 hodin. Děti 

se mohou těšit na bohatý program, bude na 

ně čekat skákací hrad, jízda na koních. Na kou-

paliště se přijde podívat Mimoňka, Sponge 

Bob či Minnie a za příznivého počasí vystoupí 

i Akvabely z Tesly Brno.

Během léta bude v případě potřeby otevřen 

i krytý bazén. Jeho otevírací doba bude přizpů-

sobena rozmarům počasí a bude sloužit jako 

alternativa místo letního koupání. „V minulém 

roce se nám to velmi osvědčilo,“ dodal Pros-

chek. Webové stránky www.spozam.cz nabízí 

návštěvníkům možnost sledovat aktuální ob-

sazenost letního areálu a počasí online.  

Cena vstupného na letní koupaliště zůsta-

ne stejná jako vloni. V hlavní sezóně bude stát 

celodenní vstup pro dospělé 70 Kč, pro děti do 

15 let a seniory 50 Kč, pro děti do 6 let pak dese-

tikorunu. Možné je zakoupit i permanentku na 

10 vstupů. „Teď už se jenom těšíme na sluneč-

né a teplé počasí,“ uzavřel Proschek. 

-ves-

BAZÉN

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 koupališ-

tě za účelem umístění reklamy. 

Více informaci: Aleš Proschek 

tel.: 702 204 600, proschek@hustopece.cz

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Provádím inženýrskou činnost, stavební 

dozor a odborné vedení staveb či zastupování 

investora na prováděnou stavební činnost 

stavby, autorizovanou osobou ve stavebnictví 

v oboru vodohospodářských staveb a pozem-

ních staveb. Cena dle dohody. Ing. Vladimír 

Herůfek, tel.č.: 777 181 338.

INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupíme RD Hustopeče a okolí. Dohoda 

jistá. Tel. 605 982 553

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Děkuji za nabídku. 

Tel. 604 590 583

• Prodám levně učebnice pro ročníky 

1,2,3,4 střední školy. V případě zájmu mě kon-

taktujte na email: janabilko@seznam.cz

• Věnuji nebo levně prodám větší množství 

oblečení po našich dětech. Dívčí vel. 98 - 140, 

chlapecké 110 -164. Tel: 603 258 636

• Prodám automatic.pračku Whirpool ATW 

s horním plněním na 5kg prádla, 9000ot., roz-

měr š.40 v.82 hl.62cm, velmi zachovalá, málo 

používaná. Cena 2.900Kč. m.723262270

• Prodám obývací stěnu. Jedná se o skříň 

pod televizí se zásuvkami, mléčným sklem. 

A o skříň nad televizi -prosklené skříňky - 

mléčné sklo s hliníkovým rámem-otvírání na-

horu , lamino - v barvě dřeva jasan - zakázková 

výroba. Cena 2500,-kč za komplet. Pro více 

informací nebo fotografi í mě prosím kontak-

tujte: 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Prodám stůl do obývacího pokoje barva 

jasan - zakázková výroba. Cena 500,-kč.. Pro 

více informací nebo fotografi í mě prosím kon-

taktujte: 111.11@seznam.cz, 777066804.

Volné byty květen 2017:

Bytový dům G8 Vše prodáno

Bytový dům G9

2.NP- 4+kk Prodáno 

2.NP- 4+kk 2.752.022,- Kč  

3.NP- 4+kk 2.787.708,- Kč  

4.NP  4+kk- Rezervace

4.NP  4+kk- 2.787.708,- Kč                             

Kompletní ceny, půdorysy a další informace 

naleznete na našem webu:

www.solidreal.cz

Jakékoliv další dotazy na tel.: 739 444 139, nebo 

na mailové adrese:  petr.cicvarek@solidreal.cz

Po předchozí domluvě jsem pro Vás k dispozici 

v  provozní kanceláři v  Hustopečích, Bratislav-

ská 18- Tržnice Pavlína.

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

Petr Cicvárek
tel.: 739 444 139
petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz
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hlavu nominační trenérce Nezdařilové. „De-

nisa mnoho šancí na nominaci neměla. Měla 

ve svých silných disciplínách výšce a dálce dvě 

soupeřky, které byly lepší jak ona, a tak jsme se 

zaměřili spíše na víceboj. Ale svým výkonem na 

krajských přeborech si rázně o nominaci řekla,“ 

řekl nám její trenér Zbyněk Háder. „Denisa je 

všestranná závodnice, umí dálku, výšku, sprin-

ty i překážky. Zřejmě proto byla zařazena jako 

desátá členka výpravy Jihomoravského kraje. 

My dokonce v tuto chvíli nevíme, ve které dis-

ciplíně bude náš kraj reprezentovat. Záležet 

bude na aktuální výkonnosti,“ dodal Háder.

Oba hustopečští závodníci okusí atmosféru 

olympiády hned v pondělí 26. června na atle-

tickém stadionu na Palackého vrchu v  Brně. 

„Šanci na fi nále mají oba. Záležet bude na 

momentální formě. Věříme, že alespoň jeden 

z  nich se na stadion vrátí na fi nálový závod. 

Rozhodovat budou detaily,“ shodli se oba hus-

topečští trenéři Michaela Houdková a Zbyněk 

Háder.

-had-
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AUTOŠKOLA  MIRDA
PROVOZOVNA  HUSTOPEČE, BRNĚNSKÁ 8

Výuka a výcvik sk. A1, A2, A, B

Přihláška do autoškoly on line přes www stránky.
Plánování jízd z domu  on line přes program MA.

AKCE STUDENTI za 6900,- Kč*
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFI I REFERENTŮ

SERVIS TACHOGRAFŮ 
+ STAHOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFŮ

Bližší informace na www.mirdacars.cz 
tel.: 777 633 279, 606 134 006

*platnost do 30. 7. 2017
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NORMA Czech, s.r.o. Hustopeče, 

výrobce spojovacích komponentů

zejména pro automotive, 

hledá kandidáty a kandidátky na pozici:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Můžete se těšit na: 5 týdnů dovolené, 13. plat,

docházkový bonus, závodní stravování, 

příspěvek na penzijní připojištění, sport a kulturu. 

Spolupráce je možná i brigádně. 

Kontakt: ivana.malinovska@normagroup.com, 734 346 351.
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Sledujte reportáže on-line

vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky

jsme s vámi na Facebooku 
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Usnesení z 62. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 04.04.2017 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/62/17: RM bere na vědomí 

a nemá námitky proti vzniku nového ob-

chodního areálu na ul. Bratislavská v Hus-

topečích.

Usnesení RM č. 3/62/17: RM pověřuje starostku 

města k jednání s JMK o možnosti přestě-

hování výtvarného a hudebního oboru 

z  budovy města na ul. Nádražní 20A do 

budovy JMK na ul. Šafaříkova 24/999. 

Usnesení RM č. 5/62/17: RM schválila smlouvu 

s Mikroregionem Hustopečsko, dobro-

volným svazkem obcí, Dukelské nám.2/2, 

Hustopeče IČ: 70824134 o bezúplatném 

převodu majetku, kterou město Hustope-

če nabývá do majetku mobiliář pro cestov-

ní ruch. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 6/62/17: RM doporučuje 

ZM ke schválení nevyužití předkupního 

práva k budově bez čp/če na pozemku 

p.č.2588/59 vedeném jako zastavěná plo-

cha a nádvoří na LV č.11895 v k.ú. Hustope-

če u Brna dle nabídky společnosti Zemos 

a.s.IČ: 63470381 

Usnesení RM č. 8/62/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze 

dne 30. 3. 2007 týkající se pronájmu movi-

té věci – gotické truhly s Římskokatolickou 

farností Hustopeče se sídlem Třebízského 

74/5, 693 01 Hustopeče, IČ 65806221. Do-

datkem se prodlužuje doba trvání nájmu. 

Usnesení RM č. 10/62/17: RM schválila kupní 

smlouvu na dodávku a montáž výtahu na 

Poliklinice Hustopeče s fi rmou Thyssen-

Krupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 

2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 61507229 za 

částku 793.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 11/62/17: RM schválila znění vý-

zvy na podání nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Restaurování rene-

sanční kašny ve městě Hustopeče“ včetně 

příloh. 

Usnesení RM č. 14/62/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku „Zpracování PD na podporované byty 

Žižkova, Hustopeče“ uchazeče JANČÁLEK 

s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, 

IČ 26234149 

Usnesení RM č. 17/62/17: RM schválila smlou-

vu o dílo na „Zpracování PD na sociální 

(podporované) byty - poliklinika Husto-

peče“ s Ing. Liborem Schwarzem, Stavební 

projekční kancelář se sídlem Hustopeče 

693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 229 za částku 

105.000,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 24/62/17: RM doporučuje So-

ciální komisi zhotovení fi nančního plánu 

připravovaných akcí.

Usnesení RM č. 25/62/17: RM schválila schůz-

ku ohledně parkování ve městě na 11.04. 

v 9:00 v malé zasedací místnosti na radnici 

ve II. patře za účasti MPO…, …, …, …, starost-

ka PaedDr. Hana Potměšilová, místosta-

rosta Bořivoj Švásta, radní pro dopravu Ing. 

Richard Homola, za OD .... 

Usnesení RM č. 26/62/17: RM schválila vzoro-

vou smlouvu o smlouvě budoucí darovací, 

kterou dojde k upřesnění požadavků na 

developery či stavebníky a k určení roz-

sahu v budoucnu předávaného majetku, 

technických požadavků na tento majetek 

a to včetně účasti na výrobních výborech 

při zpracování PD a následné kontroly 

vznikajících staveb. 

Usnesení RM č. 27/62/17: RM schválila revoka-

ci usnesení RM 12/61/17 a RM schvaluje: 

změnu trasy k PD na akci „přípojka NN 

Centro“ na pozemcích města Hustope-

če parcela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, 

investora společnosti E.ON Distribuce, 

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

370 49 České Budějovice v zastoupení pro-

jektanta Eling s.r.o., Hrozňatova 39/25A, 

61500 Brno s tím, že rozpojovací skříň 

SR522 NV bude umístěna do travnaté plo-

chy jižně od vchodu do objektu č.p. 2. Zá-

kres změny trasy je v příloze zápisu. 

Usnesení RM č. 28/62/17: RM schválila na po-

zemku parcela číslo KN 24/1 vedeného 

jako ostatní plocha - ostatní komunikace 

úpravu povrchu zřízením nového krytu ze 

zámkové dlažby v šířce cca 2 m v ploše cca 

od konce pódia u provozovny Tomasport 

až ke křižovatce s Dukelským nám. 

Usnesení RM č. 29/62/17: RM schválila výsad-

bu stromu smrk omorika vedle stávajícího 

stromu na Dukelském náměstí. RM pově-

řuje místostarostu zajištěním výsadby. 

Usnesení RM č. 30/62/17: RM schválila přijetí 

dotace č. OPZ/4.1/033/0002850 z Operač-

ního programu Zaměstnanost (na realiza-

ci projektu „Strategické řízení MěÚ Husto-

peče“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/1

6_033/0002850, prioritní osa OPZ: 4 Efek-

tivní veřejná správa ve výši 3.159.707,12 Kč. 

Usnesení RM č. 31/62/17: RM schválila při-

jetí dotace č.j. 14660/2017-91/1 ze dne 

23.3.2017 z Integrovaného regionální-

ho operačního programu, z Prioritní osy 

IROP: 06.3 Dobrá správa území a zefektiv-

nění veřejných institucí na projekt města 

„Úřad podporující eGovernment“ ve výši 

7.852.905 Kč. 

Usnesení RM č. 32/62/17: RM schválila při-

jetí dotace č.j. 14000/2017-91/1 ze dne 

23.3.2017 z Integrovaného regionální-

ho operačního programu, z Prioritní osy 

IROP: 06.3 Dobrá správa území a zefektiv-

nění veřejných institucí na projekt města 

„Moderní a efektivně řízený úřad“ ve výši 

4.868.640,46 Kč. 

Usnesení RM č. 34/62/17: RM schválila podání 

žaloby na … nar. …, bytem Brněnská …, Nová 

Ulice, Olomouc PSČ: 77900, pro dlužnou 

částku 6.307,-Kč dle faktury č. 100448 se 

splatností 19.09.2016 včetně příslušenství 

a její následné vymáhání prostřednictvím 

soudního exekutora. 

Usnesení RM č. 36/62/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení úpravy podmínek využití pozem-

ků p. č. 2617/152 a 2617/153 v k. ú. Hustopeče 

u Brna pro záměr zahradnictví a šlechti-

telství na návrh …, Alšova …, 693 01 Husto-

peče, v rámci Změny č. 2 územního plánu 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 40/62/17: RM schválila 2. roz-

počtové opatření města Hustopeče na rok 

2017 - viz. příloha. 

Usnesení RM č. 41/62/17: RM schvaluje zadání 

znaleckého posudku na stanovení prodej-

ní ceny konvektomatu u …, Zádvorník … 

691 63 Velké Němčice.

Usnesení RM č. 42/62/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku „Zpracování PD stavebních úprav ven-

kovního koupaliště v Hustopečích“ ucha-

zeče HiARCH spol. s r.o. se sídlem Pekařská 

440/84, 602 00 Brno, IČ 60709673 

Usnesení RM č. 44/62/17: RM schvaluje rozšíře-

ní PD na rekonstrukci krytého bazénu, kte-

rá bude zahrnovat úpravu bazénové vany 

a ochozů velkého krytého bazénu.

Usnesení RM č. 45/62/17: RM neschválila 

umístění osobního vozidla pro reklam-

ní účely společnosti Autocentrum hm, 

s.r.o., U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav, 

IČ:26921294 na dolní části Dukelského ná-

městí.

Usnesení RM č. 47/62/17: RM schválila smlouvu 

o propagaci a reklamě s ČEZ a.s., Duho-

vá 2/1444, 140 53 Praha, IČ: 45274649 na 

poskytnutí plnění na akci Slavnosti man-

dloní a vína 2017 za cenu 40.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/62/17: RM schválila vý-

pověď z nájemní smlouvy s Jaroslavou 

Lobreisovou, Hybešova 1, Hustopeče, IČ: 

48880418 na část prostor sloužících pod-

nikání v objektu kina na Dukelském nám. 

15 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 52/62/17: RM schválila zadání 

studie osvětlení památek města Hustope-

če.

Usnesení RM č. 53/62/17: RM schválila Mateř-

ské škole Na Sídlišti pořízení dveří na od-

loučené pracoviště Komenského 4 za cenu 

58.000 Kč z rezervního fondu MŠ. 

Usnesení RM č. 54/62/17: RM schválila pach-

tovní smlouvu s …, Hradní …, Hustopeče 

IČ: 45455716 na pozemky a jejich části p.č. 

5520/1 o výměře 21.903 m2, p.č.5520/2, 

p.č.5520/3, p.č.5520/4, p.č.5520/5, p.č.5520/6, 

p.č.5520/7, p.č.5520/8, p.č.5476/26, 

p.č.5476/25, p.č.5476/24, p.č.5476/23, 

p.č.5476/22, p.č.5476/18, p.č.5476/6, 

p.č.5476/5, p.č.5476/1, k.ú. Hustopeče 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Kata-

strálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče za roční 

pachtovné 4396,-Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 55/62/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-

ku „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, 

objekt B,C“ uchazeče Getec, spol. s r.o. se 

sídlem Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky 

u Brna, IČ 46979123 

Usnesení RM č. 57/62/17: RM schválila dodatek 

k nájemní smlouvě se společností MUDr. 

Zdeněk Šmíd s.r.o., Tyršova 1977/3c, Brno, 

IČ: 29362997 na prostory v objektu Polikli-

niky, Hybešova 5, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 58/62/17: RM schválila nákup 

šachového vybavení k projektu „Šachy na 

ulici“.

Usnesení RM č. 60/62/17: RM schválila registra-

ci a obnovu ochranných známek Burčáko-

vé slavnosti, Město dobrého vína, Burčáko-

vá unie u patentové a známkové kanceláře 

A. Holas a partner. 

Usnesení RM č. 62/62/17: RM schválila prázd-

ninový provoz mateřských škol. Provoz 

bude zajištěn od 1. července do 31. červen-

ce 2017 na mateřské škole Školní 25, Hus-

topeče, od 1. srpna do 25. srpna 2017 na 

mateřské škole Na Sídlišti 5, Hustopeče. 

Od 28. srpna do 1. září 2017 budou na obou 

mateřských školách probíhat sanitační 

a přípravné dny na zahájení školního roku. 

Školní rok začne 4. 9. 2017.

Usnesení RM č. 64/62/17: RM schválila Sou-

hlas k projektové dokumentaci na prove-

dení stavby opravy koryta „Kurdějovský 

potok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta“ pro 

Povodí Moravy s.p., závod Střední Mora-

va, IČ: 70890013, Moravní náměstí 766, 

686 11 Uherské Hradiště. 

Usnesení RM č. 65/62/17: RM schválila Sou-

hlas s provedením stavby na pozem-

ku města Hustopeče parcela číslo KN 

5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna dle Pro-

jektové dokumentace „Kurdějovský po-

tok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta“ pro 

Povodí Moravy s.p., závod Střední Mora-

va, IČ: 70890013, Moravní náměstí 766, 

686 11 Uherské Hradiště. Město Hustopeče 

souhlasí využitím pozemku parcela číslo 

KN 5116/17 pro pojezd manipulační tech-

niky s podmínkou uvedení pozemku do 

původního stavu. 

Usnesení RM (úkol) č. 66/62/17: RM pověřuje 

starostku jednáním s Povodím Moravy s.p. 

závod Střední Morava o možnostech ma-

jetkoprávního vypořádání pozemku měs-

ta Hustopeče parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna vedeného jako vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené. 

Usnesení RM č. 67/62/17: RM schvaluje umís-

tění informativních značek „Zákaz vstu-

pu psů“ na pozemcích p.č.81/6 a 81/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna

Usnesení RM č. 68/62/17: RM ukládá Majetko-

právnímu odboru zajistit cenovou nabídku 

na projekt vybudování komunikace včetně 

chodníku na pozemcích 658/1, 658/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení z 63. schůze Rady města Husto-

peče konané dne 18.04.2017 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/63/17: RM neschvaluje povo-

lení úpravy zeleného pásu mezi chodní-

kem a silnicí na ul. L. Svobody před domem 

za účelem vybudování parkovacího stání, 

plánované místo rozměrově neodpovídá. 

Usnesení RM č. 3/63/17: RM schválila udě-

lit souhlas s přejezdem pozemků 

p.č.2415 a 2185/6 za účelem zajištění záso-

bování po dobu stavebních prací na přileh-

lém rodinném domě, maximálně však do 

30.9.2017. 

Usnesení RM č. 4/63/17: RM neschvaluje záměr 

pachtu pozemku p.č.2415 vedeného jako 

zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna 

Usnesení RM č. 7/63/17: RM požaduje, pro 

možnost projednání možného prodeje 

části pozemku p.č. 930/1 vedle garáže p. …, 

předložení projektu rozšíření garáže, ze-

jména však zaměření všech inženýrských 

sítí potencionálně dotčených plánovanou 

stavbou.

Usnesení RM č. 8/63/17: RM neschvaluje sou-

hlas s PD č. 272006 projektanta společnos-

ti. RGV, a. s., se sídlem Břeclav, J. Opletala 

2403, na stavbu „Hustopeče, k.NN, Ku-

chyňka“ pro investora E.ON Distribuce, a. 

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

PSČ 370 49, jako vlastník pozemků dotče-

ných stavbou pro účely územního řízení. 

Usnesení RM č. 10/63/17: RM schválila souhlas 

s projektovou dokumentací z 02/2017 spol. 

Atelier Zlámal, IČO: 18777538, Vídeňská 13, 

603 00 Brno, na akci „MOSS - Megahall“ in-

vestora MOSS logistics, s. r. o., Bratislavská 

1159/21, Hustopeče, PSČ 693 01, pro územní 

řízení. 

Usnesení RM č. 11/63/17: RM schválila souhlas 

města k PD č. XII/2016 projektanta Ing. …, 

Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 693 01, na stav-

bu „Vjezd k rodinnému domu s garáží“, 

jako vlastníka dotčených pozemků, pro 

účely jednání u silničního správního úřa-

du za podmínky dodržení příčného sklonu 

chodníku. 

Usnesení RM č. 13/63/17: RM schválila souhlas 

města k PD č. 15/2017 projektanta Ing. …, 

Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „Vodovodní přípojka – objekt čp. 

1441 a RD čp. 21“, jako vlastníka dotčených 

pozemků, pro účely jednání u stavebního 

úřadu. 

Usnesení RM č. 15/63/17: RM schválila souhlas 

města k PD č. 01/2016 projektanta Ing. et 

Ing. …, Nádražní …, Silůvky, PSČ 664 46, 

na stavbu „Novostavba RD Hustopeče“, 

pro stavebníky …, Anenská …, Silůvky, PSČ 

664 46, a …, Nový Malín čp. …, PSČ 788 03, 

jako vlastníka dotčeného pozemku, pro 

účely jednání u stavebního úřadu. 

Usnesení RM č. 17/63/17: RM schválila souhlas 

města k PD č. 10/2017 projektanta Ing. …, 

Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na 

stavbu „Zastřešení a zpevněná plocha – pč. 

1556/1 a pč. 155- ul. Pitnerova“ stavebníka p. 

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

vlastníka sousedního pozemku pozemků, 

pro účely jednání u stavebního úřadu. 

Usnesení RM č. 18/63/17: RM schválila souhlas 

města k PD č. 048/04/2016 projektanta …, 

Školní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu 

„KLIMA CARR ČR s.r.o. pobočka Hustopeče, 

Bratislavská 511, Hustopeče“, jako vlastníka 

dotčených pozemků, pro účely jednání 

u stavebního úřadu. 

Usnesení RM č. 20/63/17: RM schválila souhlas 

s provedením udržovacích prací na přípoj-

ce kabelové televize dle nově předložené-

ho zákresu situace pro objekt Gymnázia T. 

G. Masaryka pro spol. itself, s. r. o., Pálavské 

nám. 4343/1/, Brno, PSČ 628 00 s podmín-

kou, že nezasáhnou do tělesa silnice a ne-

vznikne následně žádná překážka v trase 

chodníku s  vratnou kaucí 20.000 Kč dle 

podmínek smlouvy.

Usnesení RM č. 21/63/17: RM nedoporučuje 

ZM ke schválení záměr uzavření nájemní 

smlouvy částí pozemků p.č.1249/71 o vý-

měře 183 m2 vedeného jako ostatní plocha 

a p.č.1261/1 o výměře 57 m2, vše vedené na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Otázku 

pronájmu a dalšího využití dotčených po-

zemků doporučuje RM neprojednávat do 

doby dokončení realizace projektu elektri-

fi kace železniční trati.

Usnesení RM č. 22/63/17: RM nedoporuču-

je ZM ke schválení záměr uzavření bu-

doucí kupní smlouvy k části pozemku 

p.č.1249/71 o výměře 410 m2 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Otázku prodeje a další-

ho využití dotčených pozemků doporuču-

je RM neprojednávat do doby dokončení 

realizace projektu elektrifi kace železniční 

trati.

Usnesení RM č. 23/63/17: RM nedoporuču-

je souhlas se stavbou objektu montážní 

a dokončovací haly, parkoviště a sjezdu na 

pozemcích města p.č.1249/71 a 1261/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna dle PD vyhotovené ing. 

…, Dlouhá …, Hustopeče pro investora TE-

RAMEX - TRADING, spol. s r.o., Nádražní 

192/38, 693 01 Hustopeče. Otázku proná-

jmu a dalšího využití dotčených pozemků 

doporučuje RM neprojednávat do doby 

dokončení realizace projektu elektrifi kace 

železniční trati.

Usnesení RM č. 24/63/17: RM schválila smlou-

vu o zřízení věcného břemene pro zajiště-

ní vstupu a vjezdu v souvislosti s opravou 
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a provozováním veřejné kanalizace na 

pozemku parcela číslo KN 1582 v rozsa-

hu dle geometrického plánu číslo 3604-

55/2017 vypracovaného fi rmou ALECSZ 

s.r.o., Palackého 402/20, 693 01 Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 25/63/17: RM projednala na-

bídku na projekční práce od společností 

Via Designe s.r.o. na projektování parkovi-

ště Pitnerova.

Usnesení RM č. 26/63/17: RM schválila smlou-

vu o dílu se společností Via Designe na 

projektování parkoviště Pitnerova za cenu 

56.200 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení RM č. 27/63/17: RM schválila Smlouvu 

č. 1030033363/001 o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene s E.ON Distribuce, 

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

dějovice na pozemcích města Hustopeče 

parc. č. 1557/1, 1234/1, 1234/3, 1330/1, 1236/1, 

1236/3 a 1235/7 v k. ú. Hustopeče u Brna dle 

PD č. 05 - 6316 společnosti EEIKA Brno, s. 

r. o., Kšírova 385/120, Brno, PSČ 619 00, na 

stavbu „Hustopeče, Nádražní 24, k. NN, 

byty“. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/63/17: RM schválila variant-

ní řešení v rámci územní studie S5/S9 a to 

na základě předložené Studie zastavění 

území - D>02/17 vypracovanou Ing. Arch. 

…, Bezručova …, 60200 Brno a to na akci 

„dopravní a tech. infrastruktura Hustope-

če-výstavba 12 RD lokalita Za Pionýrskou“ 

v zastoupení investora JOE stav s.r.o., IČ: 

05242525, Ostopovická 756/10, 66447 Stře-

lice u Brna za podmínky doložení souhlas-

ného vyjádření k navrhované variantě, a to 

zpracovatelem studie S5/S9. 

Usnesení RM č. 31/63/17: RM neschvaluje za-

řazení žádosti, aby do Obecně závazné 

města Hustopeče č. 1/2017 o nočním klidu 

bylo dáno povolení k pořádání soukromé 

oslavy do jednání ZM, neboť se nejedná 

o veřejnosti přístupnou akci. 

Usnesení RM č. 32/63/17: RM pověřuje MPO 

ověřením možnosti realizace stavby měst-

ského VO na cizím pozemku z právního 

hlediska a z hlediska správce VO - ČEZ ES. 

Usnesení RM č. 33/63/17: RM schválila Doho-

du č. 2006594-0/00002 mezi spol. Vodo-

vody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem 

Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11, IČ 

49455168, a městem Hustopeče. 

Usnesení RM č. 34/63/17: RM schválila Doho-

du č. 2006594-0/00003 mezi spol. Vodo-

vody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem 

Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11, IČ 

49455168, a městem Hustopeče 

Usnesení RM č. 36/63/17: RM schválila výsad-

bu nejméně 26 stromů s obvody kmenů 

12-14 cm na pozemku p. č. KN 4890/11 v k. 

ú. Hustopeče u Brna v souladu s projekto-

vou dokumentací stavby „MOSS - Mega-

hall“, kterou zhotovil Ateliér Zlámal. 

Usnesení RM č. 37/63/17: RM schválila záměr 

pronájmu části pozemku p.č.81/8 o výměře 

14 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV 

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

umístění zahrádky k provozovně. Text zá-

měru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 38/63/17: RM schválila dohodu 

o splátkách s panem … nar. …, bytem Tře-

bízského …, 693 01 Hustopeče, pro dlužnou 

částku 8.860,-Kč. Splátky budou hrazeny 

v pravidelných měsíčních splátkách v část-

ce 1.000,-Kč měsíčně a to až do úplného 

uhrazení pohledávky. V případě průběžné-

ho neuhrazení dluhu do 14 dnů stanove-

ných dohodou, přistoupí město k podání 

žaloby a následnému vymáhání dluhu. 

Usnesení RM č. 44/63/17: RM schválila úpravu 

ceníku předplatného na Burčákové slav-

nosti pro rok 2017. 

Usnesení RM č. 45/63/17: RM doporučuje ZM 

ke schválení rozpočtové opatření města 

Hustopeče č. 3 pro rok 2017. 

Usnesení RM č. 46/63/17: RM schválila Dodatek 

č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních ka-

ret při placení zboží a služeb účinné dnem 

10.5.2011. 

Usnesení RM č. 47/63/17: RM projednala zápis 

z jednání grantové a investiční komise, ko-

nané dne 05.04.2017 a bere jej na vědomí. 

Usnesení RM (úkol) č. 48/63/17: RM ukládá … 

a Vinařské komisi zhodnotit možnost sní-

žení množství přijímaných vzorků vín na 

Nominační výstavu ze stávajících 6 na 4.

Usnesení z XXI. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané  dne 20.04.2017 

v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 5/XXI/17: ZM schvaluje úpravu roz-

počtového opatření navýšením v  položce 

na činnost Městské policie o 1.200.000 Kč 

na pořízení kamerového systému.

Usnesení č. 6/XXI/17: ZM bere na vědomí zápis 

z fi nančního výboru ze dne 11. 4. 2017 

Usnesení č. 7/XXI/17: ZM schvaluje úpra-

vy podmínek využití pozemků p. č. 

2617/152 a 2617/153 v k. ú. Hustopeče u Brna 

pro záměr zahradnictví a šlechtitelství 

na návrh …, Alšova …, 693 01 Hustopeče, 

v rámci Změny č. 2 územního plánu Hus-

topeče. 

Usnesení č. 8/XXI/17: ZM schvaluje Upravené 

zadání podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu, (stavební zákon), v platném 

znění, zadání Změny č. 2 územního plánu 

Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XXI/17: ZM schvaluje úpravu 

bodu a.4.4) zadání Změny č. 2 ÚP H. ná-

sledujícím způsobem a.4.4) Aktualizace 

zastavěného území dle § 189 odst. 1) SZ 

a aktualizace skutečného stávajícího způ-

sobu využití ploch podle § 3 odst. 2 písm. a) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, 

v celém ÚP Hustopeče. 

Usnesení č. 10/XXI/17: ZM schvaluje Plán 

rozvoje města Hustopeče pro roky 2017 - 

2022. Text plánu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/XXI/17: ZM schvaluje uvolnění 

příspěvku ve výši 182.407 Kč pro Nemoc-

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

Hustopeče, IČ 04112029, na pořízení vi-

deogastroskopu pro gastroenrologickou 

ambulanci. 

Usnesení č. 12/XXI/17: ZM schvaluje revokaci 

usnesení č. 23/XVII/16 a současně schva-

luje smlouvu, kterou se poskytuje Ne-

mocnici Hustopeče, p.o. JMK, Brněnská 

716/41, Hustopeče, IČ: 04112029 individu-

ální dotace ve výši 182.407 Kč na pořízení 

videogastroskopu pro gastroenterologic-

kou ambulanci. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 13/XXI/17: ZM schvaluje darovací 

smlouvu o převodu pozemků p. č. 1047/16 

– ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-

měře 50 m2, p. č. 1092/8 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 82 m2 - součástí pozem-

ku je stavba bez čp/če – garáž, p. č. 1092/9 

– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

55 m2 a části pozemku p. č. 1092/6 – ostat-

ní plocha, manipulační plocha o výměře 

1937 m2 - dle geometrického plánu nový 

oddělený pozemek parc. č. 1092/10 o vý-

měře 787 m2, vše v k. ú. Hustopeče u Brna 

a obci Hustopeče, zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče na LV č. 12360 z Jiho-

moravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 

60182 Brno, IČ:70888337 na město Husto-

peče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XXI/17: ZM schvaluje darova-

cí smlouvu o převodu pozemků parc. č. 

1065/3 – ostatní plocha, jiná plocha o vý-

měře 11 m2 a parc. č. 1065/5 – ostatní plo-

cha, jiná plocha o výměře 22 m2 vše v k. ú. 

Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, za-

psané u Katastrálního úřadu pro Jihomo-

ravský kraj, Katastrální pracoviště Husto-

peče na LV č. 10001 z města Hustopeče na 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 

60182 Brno, IČ:70888337. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/XXI/17: ZM schvaluje bezúplat-

né nabytí pozemků darovací smlouvou 

od Jihomoravského kraje, IČ 70888337, se 

sídlem Žerotínovo nám. 449/3,601 82 Brno, 

do vlastnictví města Hustopeče, pozemek 

parc.č. KN 495/11, parc.č. KN 495/12, parc.č. 

KN 495/13, parc.č. KN 495/14, parc.č. KN 

495/15, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, za-

psané na LV č.12275, pro obec Hustopeče, 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 16/XXI/17: ZM schvaluje smlou-

vu o smlouvě budoucí kupní se Správou 

železniční dopravní cesty, státní organi-

zací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 

70994234 na části pozemků p.č. 8420/1 o vý-

měře 975 m2, p.č.8419/1 o výměře 80 m2, 

p.č.8418/1 o výměře 332 m2, p.č.8392 o vý-
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měře 1001 m2, p.č.8390 o výměře 294 m2, 

p.č.4841/1 o výměře 560 m2, p.č.4831 o vý-

měře 1042 m2, p.č.4773/2 o výměře 53 m2, 

p.č.4772/8 o výměře 3 m2, p.č.4765/1 o vý-

měře 908 m2, p.č.4763/2 o výměře 11 m2, 

p.č.4763/1 o výměře 850 m2, 4754/118 o vý-

měře 27 m2, p.č.4740/19 o výměře 26 m2, 

p.č.4727/43 o výměře 11 m2, p.č.4666 o vý-

měře 123 m2, p.č.3151/4 o výměře 48 m2, 

p.č.3150 o výměře 289 m2, p.č.3149 o vý-

měře 198 m2. Kupní cena bude odpovídat 

alespoň hodnotě dle znaleckého posudku, 

pořízení znaleckého posudku hradí kupu-

jící. 

Usnesení č. 17/XXI/17: ZM schvaluje směn-

nou smlouvu se společností ZEMOS a.s., 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice 

IČ:63470381 na směnu části pozemku 

p.č.2997 o výměře 17.180 m2 vedeného 

jako orná půda v k.ú. Strachotín na LV 

č.11299 za pozemek p.č.4792/10 o výměře 

17.180 m2 vedený jako orná půda v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.51. 

Usnesení č. 18/XXI/17: ZM schvaluje záměr 

prodeje části pozemku p.č.387/1 o výměře 

cca 30 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 

min. 980,- Kč/m2. Text záměru je v příloze 

zápisu. 

Usnesení č. 19/XXI/17: ZM schvaluje kupní 

smlouvu s …, Dvořákova …, Hustopeče 

na pozemek p.č. 5593/246 vedeného jako 

zahrada na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu 25.100,-Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/XXI/17: ZM neschvaluje záměr 

prodeje pozemku parcela číslo 2415 ve-

deného jako zahrada na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 22/XXI/17: ZM schvaluje nevyužití 

předkupního práva k budově bez čp/če na 

pozemku p.č. 2588/59 vedeném jako zasta-

věná plocha a nádvoří na LV č.11895 v k.ú. 

Hustopeče u Brna dle nabídky společnosti 

Zemos a.s. IČ: 63470381 

Usnesení č. 23/XXI/17: ZM schvaluje souhlas-

né prohlášení s Českou republikou - Ře-

ditelstvím silnic a dálnic, státní příspěv-

kovou organizací, Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha, IČ:65993390 o vlastnictví 

pozemků v k.ú. Hustopeče u Brna zapsa-

ných na LV č. 12500: p. č. 3753/92, 3753/93, 

3753/94, 3753/95, 3753/96, 3753/98, 3753/99, 

3753/100, 3753/102, 3753/127, 3753/155, 

3753/157, 3753/158, druh pozemku ostatní 

plocha, způsob využití dálnice, zapsaných 

na LV č. 12371: p. č. 3753/107, druh pozemku 

ostatní plocha, způsob využití jiná plocha 

a pozemků, u nichž je město Hustope-

če spoluvlastníkem s 1 spoluvlastnickým 

podílem, zapsaných na LV č. 10001: p. č. 

3753/161 a 3753/162, druh pozemku ostatní 

plocha, způsob využití dálnice. Text sou-

hlasného prohlášení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/XXI/17: ZM schvaluje Pře-

hled změn v majetku předaného 

k hospodaření v roce 2016 a stav majet-

ku předaného k hospodaření k 31. 12. 

2016 příspěvkových organizací města: ….

Přehled změn je přílohou zápisu

Usnesení č. 25/XXI/17: ZM schvaluje účetní zá-

věrku města Hustopeče za rok 2016. 

Usnesení č. 26/XXI/17: ZM schvaluje závěrečný 

účet města Hustopeče za rok 2016 a uza-

vření s vyjádřením: Souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 28/XXI/17: ZM schvaluje rozpočto-

vé opatření města Hustopeče č. 3 pro rok 

2017 v  předložené podobě a s  doplněním 

částky 1.200.000 Kč pro Městkou policii na 

vybudování kamerového systému.

Usnesení č. 29/XXI/17: ZM bere na vědomí 

petici občanů ulice Nová „Nesouhlas s vý-

stavbou bytového domu na ulici Nová“. 

Usnesení č. 30/XXI/17: ZM projednalo 

a schválilo zamítavé stanovisko RM č. 

10/57/17 ze dne 31. 1. 2016 k žádosti o sou-

hlas se Smlouvou o souhlasu se stavbou 

přípojek inženýrských sítí, sjezdu na po-

zemku města p. č. 1657/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna dle PD č. 27/2016 vyhotovenou SPK 

Ing. …, Nádražní …, 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. 

Usnesení z 64. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 02.05.2017 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 5/64/17: RM schválila licenční 

smlouvu o veřejném provozování na úhra-

du autorské odměny (autorského provozo-

vacího honoráře) 514,- Kč vč. DPH za živé 

užití hudebních děl k poslechu – vystoupe-

ní cimbálové muziky Primáš na přehlídce 

vín O hustopečskou pečeť s Ochranným 

svazem autorským. 

Usnesení RM č. 7/64/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování projektové dokumen-

tace „ Hustopeče – chodníky a komunikace 

ulice Alšova“ s Viadesigne s.r.o.se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880 za částku 140.989,- Kč včetně 

DPH 

Usnesení RM č. 8/64/17: RM schválila dodatek 

ke smlouvě o dílo s OTIS a.s. se sídlem Jana 

Opletala 1279, 690 59 Břeclav na servis 

a opravy zdvihacích zařízení – navýšení 

paušální ceny servisních služeb celkem 

o 42,- Kč měsíčně 

Usnesení RM č. 9/64/17: RM schválila rozšíření 

poskytovaných služeb na základě smlouvy 

o dílo na servis a opravy zdvihacích zaříze-

ní fi rmou OTIS a.s. se sídlem Jana Opleta-

la 1279, 690 59 Břeclav o službu eService 

a EDE (event. driven e-mail) za částku mě-

síčně 75,- Kč 

Usnesení RM č. 10/64/17: RM schválila dodat-

ky č. 1 a č.2 k rámcové smlouvě na nákup 

zahradnických potřeb s AGRO Brno – Tu-

řany a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, 

IČ:29365619. Texty dodatků jsou přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 11/64/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou za-

kázku „Restaurování renesanční kašny ve 

městě Hustopeče“ uchazeče Mgr. art. Jan 

Janda se sídlem Nádražní 366, 747 22 Dolní 

Benešov, IČ 03272648 

Usnesení RM č. 13/64/17: RM schválila licenční 

smlouvu na autorský dozor na „Rekon-

strukci bývalé střelnice v Hustopečích“ 

s Ing. arch. Helenou Strakovou se sídlem 

602 00 Brno-Staré Brno, Bezručova 69/6, 

IČ 70446041 za částku 17.250,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 14/64/17: RM schválila dodatek 

č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování PD re-

konstrukce KINA na multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče“ s Ing. Ivo Stolkem se 

sídlem Pramenná 97/10, 641 00 Brno – Že-

bětín, IČ 64285103, dochází prodloužení 

do 31. 5. 2017

Usnesení RM č. 16/64/17: RM projednala ma-

teriál o současné situaci smluvního zajiš-

tění služeb v odpadovém hospodářství 

a ukládá majetkoprávními odboru připra-

vit veřejnou zakázku na poskytnutí služeb 

v odpadovém hospodářství pro město 

Hustopeče na období 1 roku od 1.1.2018. 

Usnesení RM č. 18/64/17: RM schválila pa-

chtovní smlouvu na dobu určitou do 

31.12.2017 k pozemku p.č.982/17 vedený 

jako orná půda v k.ú. Hustopeče u Brna se 

společností ZEMOS a.s. Jízdárenská 493, 

691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381 za roční 

pachtovné 7.780,-Kč + DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 19/64/17: RM schválila zacíle-

ní projektu „Podporované byty Žižkova I., 

Hustopeče“  v souladu s dotačním titulem 

MMR „Pečovatelské byty.“

Usnesení RM č. 20/64/17: RM schválila zacíle-

ní projektu „Podporované byty Žižkova II., 

Hustopeče“  v souladu s výzvou  IROP „So-

ciální bydlení II.“ na ubytování pro rodiče 

s dětmi v bytové nouzi.

Usnesení RM č. 22/64/17: RM schvaluje pří-

pravu úpravy podmínek smlouvy „Zpra-

cování PD na podporované byty Žižkova, 

Hustopeče“ s dodavatelem JANČÁLEK s.r.o. 

se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 

26234149

Usnesení RM č. 23/64/17: RM schválila do-

datek č. 1 k nájemní smlouvě s Markem 

Klimešem, Okružní 1114/3, Hustopeče IČ: 

64518337 k části pozemku p.č.1243 o výmě-

ře 18 m2 vedeného jako ostatní plocha na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým 

se nájemní vztah mění na výpůjčku. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/64/17: RM vzala na vědomí 

návrh rámcových podmínek ke zhotove-

ní projektové dokumentace a následné 

stavby pro investory v lokalitě za Křížovým 
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vrchem. Ke smlouvě se RM vrátí na příštím 

jednání.

Usnesení RM č. 25/64/17: RM ukládá svolání 

schůzky za účasti vedení města, Měst-

ských služeb a majetkoprávního odboru 

ve věci rekonstrukcí přístupových cest do 

bytových domů. 

Usnesení RM č. 26/64/17: RM schválila záměr 

pachtu pozemků p.č. 5476/5 vedeného 

jako ostatní plocha, p.č.5476/6 vedeného 

jako ostatní plocha, p.č.2597 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří, části 

p.č.2599/5 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 159 m2, části p.č.2598/3 vedené-

ho jako ostatní plocha o výměře 26 m2, 

části p.č.2600/27 vedeného jako orná půda 

o výměře 3.412 m2, vše zapsáno na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text zá-

měru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 28/64/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na zhotovení Změny č. 2 Územního 

plánu Hustopeče mezi městem Hustopeče 

a Ing. arch. …, za cenu díla 172.000,- Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 29/64/17: RM schválila návrh 

smluv o úhradě nákladů pořízení Změny 

č. 2 územního plánu Hustopeče s určeným 

podílem na úhradě nákladů vyvolaných 

navrhovateli. Určený podíl je stanoven tak, 

že město Hustopeče uhradí 50% nákladů 

a 50% část nákladů uhradí navrhovatelé 

podle výměry řešených pozemků zahrnu-

tých do Změny č. 2 územního plánu Hus-

topeče; 

Usnesení RM č. 30/64/17: RM bere na vědomí 

Územní studii – Hustopeče S4 

Usnesení RM č. 33/64/17: RM schválila vyřazení 

majetku příspěvkové organizace Základ-

ní škola Hustopeče, Nádražní 4 v celkové 

hodnotě 407 126,90 Kč. 

Usnesení RM č. 34/64/17: RM ukládá pracovat 

na přípravě vybudování metropolitní op-

tické sítě ve městě.

Usnesení RM č. 35/64/17: RM schvaluje zapůj-

čení požadovaného mobiliáře na akci 3. se-

tkání přátel jižní Moravy ve Starovicích na 

29.7.2017 za jednodenní půjčovné na ce-

lou dobu konání akce s podmínkou umís-

tění loga města na plakát akce a umístění 

baneru „Akce je pořádána s  podporou 

města Hustopeče“. 

Usnesení RM č. 36/64/17: RM schválila 4. roz-

počtové opatření města Hustopeče na rok 

2017 dle přílohy. 

Usnesení RM č. 37/64/17: RM schválila dodatek 

č. 4 k pojistné smlouvě č.8060378519 

Usnesení RM č. 38/64/17: RM schválila bezplat-

né zapůjčení 8 ks stánků v celkové hodno-

tě půjčovného 2 904 Kč (363Kč/ks/den dle 

planého ceníku) a rovněž propagaci akce 

jejím uvedením do letáků k akci „Letní ote-

vřené sklepy“, kterou organizačně zajistí 

město. Současně ukládá organizátorovi 

akce povinnost uveřejnění loga města na 

všech propagačních materiálech k akci „Ví-

noFest 2017“ a rovněž umožnění umístění 

na viditelném místě banneru města“ Měs-

to Hustopeče podporuje tuto akci“ přímo 

na samotné akci. 

Usnesení RM č. 39/64/17: RM schválila uza-

vření Smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemcích města s  TJ Agrotec, z.s., IČ 

13090655,   jednající jednatelem …, se síd-

lem Hustopeče, Šafaříkova 1016/22, PSČ 

693 01. Text Smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.

Usnesení z XXII. schůze Zastupitelstva měs-

ta Hustopeče konané 

dne 11.05.2017 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 5/XXII/17: ZM schvaluje Podání ce-

nové nabídky na úplatný převod pozemku 

parcela číslo KN 4740/21 vedeného jako 

ostatní plocha, zeleň v katastrálním území 

Hustopeče u Brna a to od ČR, Lesy České 

Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Krá-

lové. 

Usnesení č. 6/XXII/17: ZM schvaluje kupní 

smlouvu na převod pozemku parcela číslo 

KN 5426/25 v katastrálním území Husto-

peče u Brna, od Státního pozemkového 

úřadu, IČ: 01312774 se sídlem Husinecká 

1024/11 za cenu 240.178,- Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu 

Usnesení č. 7/XXII/17: ZM schvaluje nevyužití 

předkupního práva k zemědělské stavbě 

bez čp/č.ev. umístěné na p.č.4696 vedené 

jako zastavěná plocha a nádraží a k ob-

jektu „unibuňky“ umístěné na pozemku 

p.č.2588/11 vedené jako ostatní plocha, vše 

zapsáno na LV č. 11895 v k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomo-

ravský kraj, Katastrální pracoviště Husto-

peče dle nabídky prodávajícího. 

Usnesení č. 8/XXII/17: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku města č. 2/2017 o noč-

ním klidu. V  textu stávající OZV jsou v  čl. 

3 doplněny následující akce: 

Hafo fest – (duben)

Slavnosti vítání léta – (červen)

Stávající OZV č.1/2017 se touto vyhláškou ruší.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sňatky
06.05.2017 Roman Dáňa, Hustopeče

 Monika Paulíková, Podivín

27.05.2017 Martin Prezbruchý, Košice

 Zuzana Adamová, Nosislav

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Jubilea
3.4.1927 Jaroslav Jergl

4.4.1936 Jarmila Kuchynková

6.4.1929 Ivan Kanev

9.4.1936 Jiřina Zechmeisterová

13.4.1932 Marie Kunýtová

22.4.1928 Miloslava Otřísalová

23.4.1931 Emilie Malíková 

30.4.1936 Jindřiška Babáčková

Simona Procházková, 
komise obřadů a slavností, Hustopeče 18. 5. 2017

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 5. června by se dožila 74 let

Marie Marešová (roz. Rozinková) z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka Pavla, manžel Jiří,

syn Dalibor s rodinou, dcera Lenka s rodinou.

Dne 14. června to bude rok, co zemřel 

pan Mgr. František Stávek.

Vzpomínají maminka, manželka, syn, vnučka 

a celá rodina.

Kdo měl rád, nezapomene.

Dne 5. června 2017 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 

mého přítele 

pana Vlastimila Horáka z Hustopečí.

Miloslava Klepáčková a Jitka Jankovičová s rodinou.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,

své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Kytičku přineseme, svíčku ti rožneme,

na tebe drahý tatínku,  nikdy nezapomeneme.

Dne 21. června vzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Jaromíra Kameníka z Hustopečí

Stále vzpomínají manželka, syn, dcera a sestra s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.Již 7 roků spíš svůj tichý sen.

Tvůj hlas se ztratil.

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal

Dne 9. června 2017 vzpomeneme 7. výročí úmrtí

mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí

a zároveň vzpomeneme 23. července 2017 jeho

nedožité 82. narozeniny.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka 

a děti s rodinami. 

Těžko se s Tebou loučilo,

smutno je bez Tebe žít,

Dne 23. března by se dožil 74 let

pan Josef Bezděk

a 20. června vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí.

Vzpomíná manželka a synové Petr, Radek 

a Luděk s rodinou. 

Dne 16. června 2017 oslaví krásné životní 

jubileum 90 let

paní Ludmila Štefáčková.

Hodně zdraví, štěstí a lásky přejí dcery Věra a Alena 

s rodinami.

Před 10 lety se navždy zavřela kniha Tvého života.

Dne 27. května jsme si připomněli  10. výročí

pana Jaroslava Kurdiovského z Hustopečí

Dne16. června 2017 to bude 5 let, od úmrtí maminky

paní Jiřiny Kurdiovské

S láskou vzpomínají sestra Anna s rodinou.

Vzpomínky

láska však smrtí nekončí,

v srdci Tě budeme mít.

Díky za to, čím jsi pro nás byl,

za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 17. června uplyne 8 let, co nás opustil 

pan Bohuslav Vozdecký

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na tu,

kterou máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na tu,

která nám moc schází.

Dne 20. června uplyne první smutné výročí úmrtí,

co nás navždy opustila paní Božena Žerávková 

Vzpomínají manžel, dcera Božena s rodinou 

a Mirek s rodinou.

a nám jen vzpomínky,

žal a bolest v srdci zanechal.

PoděkováníBlahopřání

V sobotu 20. května 2017 jsme se rozloučili s

MVDr. Eduardem Boleslavem,

který zemřel po těžké  nemoci ve věku nedožitých 

83 let. Děkujeme všem, kteří ho přišli doprovodit na 

jeho poslední cestě, za květinové dary a písemné 

projevy soustrasti.

Manželka a děti s rodinami. 

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete 

uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008
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Mistrovství FIA zóny střední Evropa | TrueCam MČR v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů

Mistrovství FIA zóny střední Evropa | TrueCam MČR v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů

... mezi vinohrady

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
SYNTIUM
RALLY

16. – 17. června 2017

www.agrotecrally.cz

Start centrum města Husova ulice, Hustopeče

16. června 2017 v 19 hod.
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