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SESTRY HAVELKOVY

Výhodný předprodej za 150 Kč na celé slavnosti zahájen od 1. 6. 2017
v TIC Hustopeče a přes portály ticketstream.cz a smsticket.cz



Vstupné: 150 K
Hrají:

Ochutnávka vín vina ství Jurák & syn.

Hrají: Vstupné: 350 K

Po p edstavení zahraje CM Šmytec a vína nabídne vina ství Harmá kovi.

Vstupné: 350 K
Hrají: 
Po p edstavení zahraje kapela Perfect Time (šanson, jazz) a vína 
nabídne vina ství Starý vrch. 

Vstupné: 70 K

Vstupné: 150 K
Ochutnávka vín vina ství  Altenberk vini a.s.

Hrají: Vstupné: 350 K

Po p edstavení zahraje CM Vonica a vína nabídne vina ství První 
vina ská spol. s r.o.

Vstupné: 250 K

Ochutnávka vín vina ství U Vrb .
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Feng Shui aneb čínská věda ve Vaší ložnici
Feng Shui, pojem, který kolem sebe 

slýcháme čím dál častěji. Co tento pojem ale 
znamená? Jedná se o čínskou vědu a umění 
staré více než 6  500 let, které se pokouší 
nastolit harmonii a dokonalou rovnováhu 
v  prostoru. Může se jednat o dům, byt, chatu 
nebo zahradu. I naše babičky a prababičky 
využívaly některé praktiky a nápady Feng Shui, 
aniž by o tom věděly. Dnes se zaměříme na 
Vaši ložnici.

Důležitá je rovnováha…

 Aby Vaše ložnice byla v  rovnováze, má 
na to vliv mnoho faktorů - poloha postele 
a uspořádání nábytku, použité barvy, jednotlivé 
předměty mohou energii dávat, ale také ubírat. 
Pokud se budete řídit starým čínským uměním 
Feng Shui, můžete pomocí základních prvků 
vytvořit harmonické prostředí kdekoliv. Díky 
Feng Shui můžete ovlivnit své zdraví, vztahy, 
kariéru i fi nance. Dobré Feng Shui poznáte 
prakticky okamžitě podle toho, že se v daném 
prostoru cítíte dobře a uvolněně. Ložnice je 
jednou z  nejdůležitějších místností v  našem 
obydlí a je především místem, kam se člověk 

uchyluje k  odpočinku. Proto jí při zařizování 
a utváření věnujte pozornost. 

Předpokladem klidného a uvolněného 
pobytu v  ložnici je čistota a pořádek. Podle 
Feng Shui je ložnice nejosobnější místností 
v našem domě a její atmosféra by tudíž měla 
odrážet podstatu naší osobnosti. Ložnice 
by měla být vzdušná a čistá bez přemíry 
nábytku. Syté barvy jsou obecně příliš prudké 
do ložnice – JANG (rychlý, hlasitý), přičemž 
ložnice by měla být spíše JIN (tichá, pomalá). 
Pokud musíte použít výrazné barvy a vzory, 
používejte je jen v malém měřítku a vyvažujte 
je jemnějšími odstíny. 

Co se týká umístění postele, můžete se 
inspirovat na obrázku viz níže. Postel by měla 
být vyrobena z přírodního materiálu bez příliš 
ostrých rohů a hran, ale i mnoho oblých rohů 
může otupovat vztah. Nad postelí nemá viset 
nic těžkého, ať už je to osvětlení, těžká police 
s  knihami, závěsné skříňky nebo ventilátor. 
Těžké předměty nad lůžkem vytvářejí 
represivní energii, která se bude promítat 
i do Vašeho života. Obava Vašeho podvědomí, 

že máte nad hlavou těžký předmět, vytváří 
pocit strachu a obavy, byť si to Vaše vědomí 
nepřipouští. Na místě je pěkný inspirativní 
obraz s  uklidňující tématikou a pevným 
rámem obrazu.

Pokud se o něčem často hovoří, jsou to 
zrcadla v  ložnici. Ta by tam být neměla. 
Zrcadlo Vám například bere schopnost 
koncentrace, soustředění a odvádí Vaši 
pozornost. Důležitou roli hraje i prostor pod 
postelí. Ten by měl být volný a čistý, jelikož je 
důležitý k  proudění energie kolem postele. 
Nepoužívejte prostor pod postelí jako úkryt 
pro vše, co nechcete vidět. Věnujte také velkou 
pozornost provzdušnění úložného prostoru 
v lůžku, poněvadž vlhkost, která vzniká během 
spánku pocením, se z  velké části koncentruje 
i v jádru lůžka. 

Dekorace mají také svá pravidla…

Co se týká dekorací v  ložnici, snažte se 
používat tzv. párové dekorace. Tedy dvě lampy, 
dva párové obrazy, párovou sošku… Rostliny 
také mají své místo v  ložnici, nesmí jich však 
být mnoho (max. 2-3 ks) a pokud možno 
s  oblými listy. Nepřeplňte ložnici nábytkem, 
užitkovým ani ozdobným, či přemírou 
dekoračních předmětů. Buďte velmi obezřetní 
u rozmisťování nábytku tak, aby ostré rohy 
nesměřovaly na postel. Pokud máte v  ložnici 
dřevěnou postel, dřevěnou podlahu a skříně, 
vše je příliš tvrdé a je potřeba takový prostor 
změkčit. K  posílení jinové energie jsou velmi 
příjemné změkčující koberečky, polštáře, 
tapety nebo okenní závěsy pro zbrzdění Jang 
energie proudící okny. 

Na závěr Vám přejeme, ať si vytvoříte 
takovou ložnici, ve které se budete cítit 
příjemně, klidně a bude Vaším útočištěm pro 
odpočinek a regeneraci.

www.postele-stach.cz

Svět postelí Hustopeče
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Předškoláci navštívili pohádkový les 
Letos, stejně jako v  minulých letech, jsme 

ve dnech 22. až 26. května zorganizovali 
školu v  přírodě. Místem pobytu byl penzion 
U Černého potoka, Vápenky, na svazích 
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Týden 
byl motivován tématem Pohádkový les. Děti 
se potkávaly s  pohádkovými bytostmi, plnily 
úkoly skřítků, vyráběly paletu lučních květů 
a bylinek, savovaly trička, autobusem se 
vydaly na výlet do selského domu v Kněždubu, 
zadělaly těsto a upekly beleše, sportovaly, 
soutěžily, naučily se za doprovodu kláves 
a kytary několik písniček. Každý den prožívaly 
v  lese a svoji obrovskou odvahu projevily při 
noční hře. 

Děkuji všem pracovníkům mateřské školy 
za obětavý přístup při práci s dětmi a rodičům, 
kteří nám pomáhali s organizací pobytu.                                                       

Eva Javůrková ředitelka MŠ U Rybiček

Jak jsme strávili červen
V posledním měsíci školního roku se v  MŠ 

Pastelce konala ještě spousta akcí nejen pro 
děti. Přichystali jsme různorodý program na 
oslavu Dne dětí. V týdnu plném hrátek přijela 
do MŠ pohádka, ale také jsme si vyjeli na 
výlety. Starší děti na hrad Veveří a mladší do 
ZOO v  Hodoníně. Na naší školní zahradě byl 
postaven skákací hrad a projížděli jsme se na 
čtyřkolkách v rámci dopravního dne. Současně 
předškoláci a středňáci vyzkoušeli svoje 
cyklistické umění na dopravním hřišti Lipovce. 
Také byl vyhlášen den malování křídami na 
školní terase. Všichni malíři byli odměněni 

zmrzlinkou. 
Letos jsme oslavili s  tatínky Den otců. 

V  odpoledních hodinách na školní zahradě 
proběhlo sportovní odpoledne s  názvem Ze 
sklípku do sklípku. Krásné slunné odpoledne 
jsme obohatili stanovišti s  vinnou tematikou, 
jako je válení soudku, postřik škůdců, sběr 
bobulí či utkání FC Matoliny. Program jsme 
zakončili opékáním buřtů, při zpěvu s kytarami 
a osvěžením v  novém mlhovišti. Hojná 
účast tatínků i dědečků, sportovní nasazení 
a všeobecná spokojenost je velkou motivací 
pro další takové akce. A děti si užily své tatínky 

i v jiné roli, než běžně doma.
Školní rok uběhl jako voda… my už jsme 

se rozloučili.  Poslední akcí bylo pasování 
všech dětí, které od nás odchází do prvních 
tříd základních škol. K  pohodové atmosféře 
přispělo divadlo i drobné dary a občerstvení 
pro děti. 

Přejeme všem našim dětem i rodičům 
pěkné slunečné prázdniny. Po prázdninách 
s některými opět na shledanou. 

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Letní dny v naší školce
V měsíci červnu čekala na naše děti spousta 

zajímavých aktivit. Nejprve všechny třídy 
navštívily hasičskou zbrojnici. Na školní výlet 
se děti vypravily do Lanového centra v Břeclavi 
a na plavbu po řece Moravě. Nechybělo ani 
sportování. Malí sportovci změřili své síly na 
sportovním hřišti Základní školy Nádražní, 
zajezdili si na koních v  Pavučině, závodili na 

koloběžkách a vydali se na cyklistický výlet 
k rybníku. Poděkování patří rodičům Marcuska 
Kortiše, kteří nám věnovali poukaz na 
zážitkové dopoledne se zvířátky.  Předškoláci 
se rozloučili s mateřskou školou a byli pasováni 
paní starostkou na školáky. Všem jim přejeme 
mnoho úspěchů ve škole a hezké prázdniny.       
Za kolektiv MŠ J. Pírková

Poděkování
Děkuji všem paním učitelkám i ostatním zaměstnancům Mateřské školy Pastelka v Hustopečích za hezkou a výborně zorganizovanou oslavu 

Dne otců ve čtvrtek 15. června v areálu mateřské školy. Všichni jsme si užili plnění zajímavých úkolů, výborné pohoštění a krásné počasí. Účast byla 
veliká, a kdo přišel, ten jistě nelitoval.                                                                                                                                                                                 Tatínek holčičky z červené třídy
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Vážení spoluobčané,

v červnu jsme měli možnost navštívit řadu 
zajímavých akcí. Připomenu dva koncerty 
hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, 
který byl letos věnován nástroji nejcennějšímu - 
lidskému hlasu. Jak v Kurdějově, tak v Hustopečích 
zazněly mimořádné koncerty vynikající umělecké 
úrovně. Dále byla v  městské galerii otevřena 
výstava s názvem Velikáni, kterou všem vřele 
doporučuji. Jsou na ní k vidění díla českých 
malířů 19. a 20. století. Obrazy zapůjčili manželé 
Vojtkovi, za což jim patří velký dík. Ze sportovních 
akcí zmíním cyklistické putování Krajem André 
a především úspěchy našich mladých sportovců na 
15. Olympiádě dětí a mládeže. Ta se letos konala 
v Brně za účasti téměř 4000 dětí z celé České 
republiky. Velikou radost nám udělal Vojtěch 
Sůkal (karate), který vybojoval příčku nejvyšší 
a Matěj Hycl (atletika), jež ve finále skoku do 
výšky získal sedmé místo a vytvořil si svůj osobní rekord. V letošním roce jsme mohli poprvé oslavit 
příchod léta oslavou slunovratu. Příjemná akce vinařů otevřela cyklus otevřených sklepů.

Z investičních akcí ve městě se podařilo dokončit a zkolaudovat ulici Nerudovu a parkoviště na ul. 
Nádražní. Nyní se budují kolmá parkovací stání na ulici Vrchlického, kde proběhne i rekonstrukce 
plynu. Tím vznikne dočasně nepříjemné období pro obyvatele ulice i pro řidiče. 
Výtečná zpráva přišla ze Státního fondu dopravní infrastuktury. Naše město uspělo se žádostí 
o vybudování bezbariérového chodníku na ulicích Hybešova, Žižkova, přes Tábory až na Sv. Čecha. 
Jedná se o celkovou investici za necelé čtyři miliony korun (z dotace hrazeno 85%). Poslední červnový 
týden jsme také obdrželi informaci o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na mobiliář 
a relaxační zónu za Křížovým kopcem (bludiště, balanční prvky nebo dřevěný kříž, který je symbolem 
našeho lesoparku). Jedná se o část projektu, na který jsme žádali v rámci rozšíření biocentra za Křížovým 
kopcem ze dvou zdrojů.
Projekčně se dokončuje cyklostezka Starovice - Hustopeče, pokračuje se v projektování dvou domů na 
ul. Žižkova, svoji podobu získává parkování na ulici Kollárova nebo parkoviště k urnovému háji. Ve 
spolupráci s firmami Linden, Westfalia, Jednota, Uniport, aj. se blíží do finále podoba nového sjezdu do 
Hustopečí a nové komunikace za Westfalií tak, jak je dáno územním plánem města. 

Vážení spoluobčané,

žákům a studentům přeji krásné prázdniny, dospělým zaslouženou dovolenou. Těším se s vámi na 
viděnou například na hustopečských hodech, v letním kině nebo na některém z představení divadelního 
festivalu Pod širým nebem. Milovníci vína mohou s přáteli navštěvovat otevřené sklepy a koncem srpna, 
tentokrát na Hotelu Centro, můžete ochutnat soutěžní vzorky vín Velkopavlovické podoblasti z Národní 
soutěže vín. Krásné léto všem.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku publikací najdete v zadní části časopisu, nebo na našich stránkách.
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Z jednání rady: Vznikne územní studie pro lokalitu  Homolí vrch 
Radní se sešli na své 67. schůzi v  úterý 

13. června 2017. Jednali o zbudování kanalizační 
přípojky na Formance, darování příspěvku 
na akci VínoFest 2017, rekonstrukci kotelny 
na ubytovně Mostař, výmalbě smuteční 
síně, vytvoření směrnic pro městský rozhlas, 
rozšíření sběrných míst o dva kontejnery 
a o zadání zpracování územní studie pro 
lokalitu Hustopeče S6. 

Lokalita Hustopeče S6 - Homolí vrch bude 
mít vypracovanou územní studii

Rada města schválila vypracování územní 
studie pro lokalitu Hustopeče S6 - Homolí vrch, 
která je důležitá pro další rozhodování v území. 
Jedná se o pozemky bývalého vepřína a v okolí 
ulice Habánská. Studie bude stanovovat 
urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a jeho změny, zejména pro 
umístění, uspořádání a řešení staveb. „V této 
lokalitě se předpokládá i výstavba rodinných 
domů a další rozvoj v  souladu s  územním 
plánem,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. 

Na Formance se zbuduje nová kanalizační 
přípojka

Objekty i pozemek, na kterém se nachází 
Autokemp a hotel Formanka, jsou ve vlastnictví 
města Hustopeče. V  současnosti se zde řeší 

vybudování nové kanalizační přípojky, proto 
rada schválila oslovení uchazečů k  podání 
nabídky na veřejnou zakázku na stavební 
práce. Předpokládaná částka potřebná 
k vybudování přípojky je přes 700 tisíc korun.

Vinařská akce VínoFest 2017 získala 
příspěvek

První ročník akce s  názvem VínoFest 2017, 
který se konal 1. července v  domě U Synků, 
pořádalo Hustopečské vinařské bratrstvo, 
které chtělo touto akcí navázat na tradici 
Ctihodného vinařského bratrstva, jež pořádalo 
na svátek Petra a Pavla košt vín. Návštěvníci 
se mohli těšit na degustaci místních vín 
a cimbálovou muziku. Město Hustopeče tuto 
akci podpořilo příspěvkem ve výši 10 tisíc 
korun. 

Ubytovna Mostař dostane nové kotle 
a smuteční obřadní síň čeká výmalba

Vedoucí organizační složky Správa a údržba 
budov Hana Potůčková navrhla radě města 
nutné opravy ve dvou objektech. Ubytovna 
Mostař potřebuje rekonstrukci kotlů, jedná 
se o výměnu celého systému, kterou provede 
vybraná fi rma za 245 tisíc korun. Smuteční 
obřadní síň bude vymalovaná, zajistí se i nátěr 
krovů. Výmalba je nutná, protože v přední části 
jsou viditelné praskliny. Součástí prací bude 
i výměna osvětlení, cena je necelých 74 tisíc 
korun.

Vytváří se směrnice pro pravidla hlášení 
městského rozhlasu

Vybudování veřejného rozhlasu 
v  Hustopečích s sebou přineslo i otázku, jak 
přesně tento informační nástroj používat. 
Vedení města nyní hledá cesty k  tomu, aby 
rozhlas byl přínosem a neobtěžoval obyvatele 
Hustopečí. Vzory optimálního provozu 
rozhlasu se nyní hledají v  podobně velkých 

městech a rada města uložila připravit 
směrnici, která bude chod veřejného rozhlasu 
ustanovovat. Proto se nyní řeší otázky provozu, 
například pravidelnost hlášení, používání 
komerčních zpráv, poplatky za hlášení či 
hudební doprovod.

Sběrná místa se rozšíří o kontejnery na 
odběr elektrozařízení

Dva kontejnery na zpětný odběr 
elektrozařízení poskytne městu neziskově 
hospodařící společnost Asekol, která 
organizuje celostátní systém zpětného odběru 
těchto zařízení. „Místa, kde budou kontejnery 
doplněny, byla vybrána na základě občanské 
iniciativy. Jeden bude umístěn na Dukelském 
náměstí a druhý na sběrném místě Mírová - 
Okružní,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta. 
Do kontejnerů patří drobná elektrozařízení 
z kanceláře i z domácností (s výjimkou zářivek), 
například kalkulačky, telefony, drobné 
počítačové vybavení, walkmany, baterie či 
akumulátory.

-ves-
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Radní řešili osvětlení přechodu k dopravnímu hřišti
Na své 66. schůzi se sešli hustopečští radní 

v úterý 30. května 2017. Rozhodli o dodavateli 
osvětlení přechodu v  ulici Komenského 
a modernizaci kotelny ve společenském domě. 
Podpořili také novou grafi ku Hustopečských 
listů.

Bezpečnější přechod pro chodce povede 
k dopravnímu hřišti 

Smlouvu na zpracování projektové 
dokumentace, výstavbu a  vlastní realizaci 
vedení města uzavřelo se společností ČEZ 
Energetické služby. „ Na tento projekt 
jsme získali peníze v  grantové výzvě 
Oranžový přechod. Celkové náklady stavby 

přesáhnou  100 tisíc korun a budou plně 
hrazeny z  dotace,“ uvedla starostka Hana 
Potměšilová.

Kotelna ve společenském domě se dočká 
rekonstrukce 

Veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavbu    získala hustopečská fi rma Bytop Gas. 
Náklady budou okolo 700 tisíc korun. 

Červnové číslo Hustopečských listů překvapí 
novou grafi kou 

Přibydou barevné stránky, změní se font 
písma a vizáž titulní strany. Radní schválili 
aktualizovanou smlouvu s tiskárnou CCB, 

která listy pro Hustopeče vyrábí přes dva roky. 

Členové rady města se již poněkolikáté 
zabývali osvětlením v ulici Habánská 

„Nejsou zde vypořádané majetkové vztahy. 
Občané nabídli k  dispozici i své pozemky, 
ovšem situace je komplikovaná a časově velmi 
náročná,“ poznamenal místostarosta Bořivoj 
Švásta. Radní proto uložili zaměstnancům 
majetkoprávního odboru připravit podklady 
pro možné řešení pomocí solárního osvětlení. 
„Jedná se o novou technologii a dvě taková 
světla už testujeme,“ upřesnil Švásta. Jedná 
se o parkoviště u polikliniky a právě o začátek 
ulice Habánská u garáží.                                      -hrad-   

Z MĚSTA

�    Územní studie bude řešit lokalitu Hustopeče - 
S6.

�    Kontejner na odběr elektrozařízení
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Zastupitelé schválili žádost o úvěr na investiční akce
Zastupitelé se sešli na svém XXIII. zasedání 

ve čtvrtek 15. června 2017. Jednali o prodeji 
i koupi pozemků, udělení příspěvku na 
odlehčenou péči, uvolnění peněz z rozpočtu na 
nákup pásové myčky, vyvěšování informací na 
úřední desce, novém inženýrskogeologickém 
průzkumu a o žádosti o úvěr na investiční akce.

Město Hustopeče bude žádat o úvěr na 
rekonstrukce  

Zastupitelstvo schválilo záměr vyřízení 
úvěru ve výši 31 milionů korun na fi nancování 
rekonstrukce Pavučiny, případně k fi nancování 
spoluúčastí na dalších akcích. 

Plánovaná investice se bude týkat převážně 
rekonstrukce budovy Centra volného času 
Pavučina. Ideálně by ji měla nahradit nová 
dvoupodlažní budova. Centrum navštěvuje 
celoročně kolem 260 dětí týdně a nabízí 
přibližně 40 kroužků.  Centrum volného času 
tím získá větší kapacitu pro výukové programy, 
zájmové činnosti i letní tábory. Město zároveň 
připravuje žádost o dotaci, která v  případě 
schválení a přidělení fi nancí může pokrýt až 
dvě třetiny investic na Pavučinu.

Úvěr by potom také mohl pokrýt část 
výdajů, pokud by město získalo dotace na akce 
Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 
Rekonstrukce krytého bazénu Hustopeče nebo 
jiné investice.

Na úřední desce budou uvedeny schválené 
výjimky z vyhlášky o nočním klidu 

V souvislosti s akcí, která se konala v pátek 
9. června na Křížovém vrchu navrhl kontrolní 
výbor zastupitelstvu, aby uložilo radě města 
upravit vyhlášky č. 2/2017 O nočním klidu 
a č. 2/2015 Vyhláška k  zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje užívání 
zábavní pyrotechniky. Na úřední desce 
i na webu by měly být zveřejnovány veškeré 
schválené noční akce a výjimky, aby byly 
obyvatelé Hustopečí informováni. Zastupitelé 
uložili radě města připravit návrh úprav obou 
vyhlášek.  

Město prodalo pozemek pod vodním tokem 
Pradlenka   

Město nabídlo Povodí Moravy odkup 
pozemku, jež je uvedený jako vodní plocha – 
koryto vodního toku Pradlenka. Zastupitelé 
prodej odsouhlasili za kupní cenu stanovenou 
na základě znaleckého posudku.  

Město koupilo pozemky ve směru na Šakvice 
Na minulém zastupitelstvu byla předložena 

nabídka odkupu pozemku p. č. 4740/21 patřící 
Lesům ČR. Jedná se o necelé dva hektary ve 
směru na Šakvice a zastupitelstvo tento nákup 
schválilo za cenu kolem 370 tisíc korun. 

Diecézní charita Brno získala příspěvek 
Oblastní charita Rajhrad požádala 

o příspěvek ve výši 26 tisíc korun na zajištění 
sociálních služeb pro osoby z města Hustopečí, 

kterým byla v  minulém roce poskytnuta 
odlehčená péče. Zastupitelé poskytnutí 
příspěvku jednomyslně odhlasovali.

Z rozpočtu bude uvolněna částka na nákup 
pásové myčky do školní jídelny

Zastupitelé jednali o uvolnění fi nancí 
z  rozpočtu města na nákup pásové myčky do 
školní jídelny na Základní škole Komenského. 
Současný stroj je v  provozu již 25 let 
a musí denně umýt 700 sad nádobí. Během 
posledního roku začal prokazovat řadu vad a je 
v  havarijním stavu. Po diskuzi se zastupitelé 
rozhodli uvolnit na nákup částku 1,4 milionu 
korun s tím, že výběrové řízení bude provádět 
Majetkoprávní odbor města Hustopeče. 
Uvedená částka je navržena na základě 
průzkumu a předpokládá se, že pořizovací 
cena bude nižší.  

Vznikne nový inženýrskogeologický 
průzkum

Čas určený k  diskuzi obyvatel Hustopečí 
se členy zastupitelstva se týkal převážně 
současné komunikace na ulici Kpt. Jaroše, 
která bude sloužit obyvatelům plánované 
výstavby na Křížovém vrchu. V  místy až 
bouřlivé debatě padaly argumenty pro i proti 
užívání komunikace k  dopravě do plánované 
zástavby. Na návrh zastupitele Jiřího Kadrnky 
zastupitelstvo uložilo radě města objednat 
inženýrskogeologický průzkum podloží.

-ves-

Patnáctimilionová dotace pomůže s parkovacími místy
Dopravní zatížení Hustopečí se zvyšuje. 

Reakcí vedení města je projekt na vybudování 
záchytných parkovišť.  Ta zvýší komfort pro 
cestující, kteří po příjezdu do Hustopečí auto či 
kolo bezpečně odstaví a přestoupí na vlak nebo 
autobus. „Parkovací místa jsou naplánována 
v ulicích Bratislavská, Vinařská a Nádražní. 
K dispozici budou také boxy pro jízdní kola,“ 

uvedl místostarosta města Bořivoj Švásta.
Tomuto způsobu cestování nahrává 

i plánovaná elektrifi kace a modernizace 
železnice Hustopeče - Šakvice, která  umožní 
přímé spoje z Hustopečí do Brna a Břeclavi. 
Město tak bude dopravním uzlem kombinujícím 
automobilovou a veřejnou dopravu.
Na více než sto nových  míst k parkování 

přispěje patnácti miliony korun dotace 
z fondů Evropské unie. „Předpokládám, 
že náklady na stavbu dudou asi 
18 milionů. Z rozpočtu města se zaplatí pouze 
desetiprocentní spoluúčast a výdaje, na které 
dotaci čerpat nelze. Celkem se bude jednat 
o necelé tři miliony korun z vlastních peněz,“ 
upřesnila projektová manažerka města Eva 
Bohutínská.

Projekt řeší i omezení lidí s hendikepem, 
vozíčkářů nebo maminek s kočárky. „Celá tato 
záležitost bude bezbariérová, to znamená, 
že k parkovištím navážou chodníky tak, aby 
se lidé po zaparkování  dostali bez překážek, 
jak na autobusové, tak i na vlakové nádraží,“ 
doplnil Švásta.

Termín dokončení musí být v souladu 
s dotační výzvou. Hotovo má být nejpozději 
do 31. prosince 2018.

V Hustopečích přibudou nová parkoviště 
i v dalších ulicích. Dvanáct aut pojme to 
u vjezdu k Základní škole Nádražní a dalších 
šestnáct kolmých míst pomůže neutěšené 
dopravní situaci v ulici Vrchlického.             -hrad-
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�      Vzniknou nová parkoviště
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Díl 4.: Správní odbor

Hustopeče zkrášlila květinová výzdoba

Mateřské školy se rozloučily se svými předškoláky 

Ve čtvrtém díle našeho seriálu o Městském 
úřadu Hustopeče vám představíme 
zaměstnance a agendu Správního odboru.  

Na Správní odbor zavítá ve svém životě 
každý obyvatel České republiky. Městský úřad 
Hustopeče zde zaměstnává šest úředníků. 
Mezi viditelné činnosti tohoto odboru patří 
vydávání občanských průkazů a cestovních 
dokladů, evidence obyvatel a ověřování. 
Také je zde kontaktní místo veřejné správy 
– Czechpoint a matrika. „Zřejmě málokdo si 
uvědomuje, že správní agendy jsou základním 
pilířem státní správy. Pokud by se na matrice 
stala nějaká chyba, tak se s  člověkem ponese 
celý život,“ vysvětlil Miroslav Svoboda, vedoucí 
Správního odboru. 

Hustopečskou matrikářkou je Dagmar 
Kočí. Její kolegyně Simona Procházková se 
stará o evidenci obyvatel. Navzájem mají 
stoprocentní zastupitelnost. Jako matrikářky 
jsou přítomny na vítání občánků a na všech 
svatbách. V  posledních letech pozorují trend 
oddávání na nezvyklých místech. „Jedná se 
velmi často o páry odjinud, například z  Čech. 
Lákají je netradiční svatby ve vinohradě, vinném 
sklepě nebo v  mandloňovém sadu,“ dodala 
Procházková. Matrikářky také vykonávají 
zápisy narození a úmrtí, provádí změny jména, 
příjmení či vyšší ověření dokladů. Hustopečský 

městský úřad vede podpisové vzory všech 
matrikářek, které spadají do jeho správního 
obvodu. „Mimo jiné provádíme pravidelné 
kontroly matričních knih a sbírek listin 
a vedeme jim historické druhopisy matričních 
knih a sbírek listin. Zajišťujeme i odvoz starých 
matrik do Moravského zemského archivu,“ 
doplnil Svoboda. Každá matrikářka musí ctít 
ochranu osobních údajů.

V  gesci evidence obyvatel je například 
přihlášení, odhlášení a ukončení trvalého 
pobytu. Navíc tato agenda zajišťuje vedení 
čísel, přidělených čísel popisných, evidenčních, 
orientačních a současně se stará o evidenci 
ulic. „Také ve spolupráci s  Odborem kancelář 
tajemníka vedeme volební seznamy 
a vydáváme žadatelům voličské průkazy,“ 
dodal Svoboda.

Správní odbor provádí i přezkušování 
nových úředníků k  vykonávání vidimace 
a legalizace nebo pomáhá s identifi kací osoby 
kvůli bankovním účelům a vypracovává zprávu 
o pověsti pro policii a soudy. Navíc zajišťuje 
výkon státní správy na úseku občanských 
průkazů, kde se vydávají průkazy s  dobou 
platnosti 10 let. Náběry na ně pořizují Zdeňka 
Gabrhelová a Jitka Šuterová. „Vydáváme 
občanské průkazy i pro děti, také jezdíme 
pořizovat žádosti offline. Tuto službu 

poskytujeme nemohoucím klientů,“ uvedla 
Gabrhelová. „Vyřizuje i bleskovky, které mají 
měsíční platnost,“ doplnila Šuterová. 

Činností zaměstnankyně Martiny Šíblové 
je náběr žádostí na vydání cestovního 
dokladu.  Každý občan může požádat o vydání 
cestovního pasu na zastupitelském úřadě 
po celém světě. Ve spolupráci s příslušným 
městským úřadem je takový pas vyhotoven 
a prostřednictvím Ministerstva zahraničních 
věcí je zaslán na onen zastupitelský úřad. 
K  vyřízení pasu je nutné pořídit biometrické 
údaje klientů. „Kromě biometrie obličeje 
se snímají i otisky prstů, u dětí až od 12 let,“ 
vysvětlila Šíblová. 

Z technických důvodů nelze na přepážkách 
odbavovat více žadatelů současně, proto 
každý rok před sezónou dovolených čelí 
oddělení cestovních dokladů náporu žadatelů. 
Klienti musí počítat s tím, že lhůta pro vydání 
občanského průkazu i cestovního dokladu 
je ze zákona 30 dní. S  vydáváním nových 
průkazů souvisí i skartace starých. „Průkazy 
se znehodnotí a jednou ročně je vozíme do 
certifi kované spalovny,“ uzavřel Svoboda. 

V  příštím díle našeho seriálu vám 
představíme zaměstnance a náplň práce 
Odboru životního prostředí.                                 -ves-

Hustopečští si jistě všimli, že město zkrášlují 
truhlíky s  kvetoucími rostlinami. Podnět pro 
zdobení města vzešel od samotných obyvatel. 
„Tento nápad jsme vítali a podpořili. Byli jsme 
rádi, že se toho iniciativně chopila komise 
pro životní prostředí a připravila koncept 
květinové výzdoby města,“ upřesnila starostka 
Hana Potměšilová.

Se zkušební okrasnou výsadbou zeleně se 
začalo v  loňském roce umístěním 20 truhlíků 
na zábradlí u cesty mezi kinem a obchodním 
domem. Květinám se v  truhlících dařilo, 

proto se jich letos na zábradlí umístilo přes 
50. Vybranou zeleň a její rozmístění navrhla 
floristka Eva Kamenská. „V tomto roce přišla 
komise s  dalším rozšířením výzdoby. Návrh 
počítá s  výsadbou květin v  rozmezí od obou 
kruhových objezdů. Po zvážení fi nančních 
a dalších okolností rozhodlo vedení města 
zkušebně osázet ostrůvek u  hotelu Centro,“ 
doplnila Potměšilová. Při výsadbě se zjistilo, 
že ostrůvky mají pouze tenkou vrstvu zeminy, 
pod kterou se nachází asfalt. „Čekáme, jestli 
se květinám při tom hustém automobilovém 

provozu a v teplém počasí bude dařit,“ dodala 
Potměšilová.

Další květinová výsadba bude 
uskutečňována v etapách. Vedení města se 
zabývá i nápady obyvatel na výsadbu nových 
stromů. „Jedná se bohužel často o zatravněné 
plochy, pod kterými jsou umístěny sítě. V těchto 
lokalitách se musíme řídit striktními pravidly 
výsadby zeleně,“ uzavřela Potměšilová.

-ves-

Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. 
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma. 
Křídla proto, aby mohly odletět a zase se 
vrátit. Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí. 
Dětským křídlům pomůže odletět a vyzkouší 
si to, co se naučily. 

Těmito slovy zahájila ředitelka Mateřské 
školy U Rybiček Eva Javůrková slavnostní 
ceremoniál loučení předškoláků s  jejich první 
vzdělávací etapou – mateřskou školkou. 
Do prvních tříd základních škol jich v  září 
usedne 35. Děti měly pro rodiče nachystané 
pásmo písní a básniček a celý program se nesl 
v dojemné atmosféře radosti dětí a slz rodičů. 

Samotné pasování na školáky provedla 
starostka Hana Potměšilová. Každé dítě 
během něj proneslo, čím by se jednou chtělo 
stát. „Profese, které si děti vybírají, jsou rok od 
roku reálnější. Vloni jsme tady měli budoucí 
prezidenty, starosty a kosmonauty, letos 
převládaly magistry v lékárně. Ale je pravda, že 
se objevil i milionář,“ komentovala s úsměvem 
starostka Hana Potměšilová. 

O týden později se se svými předškoláky 
loučila i Mateřská škola Pastelka. Na její 
zahradě se konala veliká slavnost a na děti 
čekalo zábavné odpoledne plné soutěží 
a her, kterou připravila pozvaná divadelní 

společnost. Pasování 26 dětí na školáky 
provedl velmi obřadně klaun. „Jsou to děti, 
které s  námi byly tři nebo čtyři roky. Přišly 
k nám jako malinká drobátka a nyní jsou to už 
šikovní školáci, samostatní jedinci, kteří jsou 
připravení na vstup do základní školy,“ dodala 
ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová. 

Loučení je každý rok náročné zejména 
pro paní učitelky. „Je to pro nás každý rok 
smutné. Chtěla bych v  první řadě poděkovat 
rodičům za spolupráci a vstřícnost během 
našich společných let a učitelkám za jejich 
profesionální práci,“ uzavřela Javůrková. 

-ves-  
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Dotazníkové šetření na MěÚ
Již na konci minulého roku jsme vás 

informovali, že město Hustopeče získalo 
dotaci na další vzdělávání zaměstnanců. 
Projekt Strategické řízení Městského 
úřadu Hustopeče, získaný v  rámci Výzvy 
číslo 33 vyhlášené Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, byl spuštěn v  lednu roku 
2017 a má rozpočet 3 miliony korun. 

Tato výzva je určena na vzdělávání úředníků 
a části zastupitelů, včetně vedení města. Je 
zaměřená zejména na bezpečnost používání 
výpočetní techniky, veřejné zakázky a bude 
rozvíjet měkké dovednosti týkající se zlepšení 
práce a komunikace. Součástí projektu je 
i rozsáhlé dotazníkové šetření, které v budově 

městského úřadu práváděly studentky 
veřejné správy a bylo zacíleno na tato témata: 
spokojenost klientů a jejich očekávání, 
hodnocení chování a vzdělanosti úředníků, 

doba vyřízení záležitosti apod. Pro získání 
ideálních informací bylo nutné získat přes 
200 vyplněných dotazníků, což se povedlo. 

Dotazníkové šetření se bude dělat i mezi 
zaměstnanci a zastupiteli. Kromě toho se 
povedou strukturované rozhovory s vedoucími 
zaměstnanci a zacílí se i na interní směrnice. 
Všechna získaná data vyhodnotí společnost M. 
C. Triton a na základě provedené analýzy bude 
vedení Městského úřadu Hustopeče řešit 
kroky potřebné k  případnému zefektivnění 
práce a zvýšení kvality nabízených služeb 
klientům.                                                                         -ves-

�      Dotazníky se týkaly spokojenosti klientů MěÚ.Fo
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K čemu slouží torza stromů?
Městské služby Hustopeče v  rámci péče 

o městskou zeleň pravidelně kácí suché stromy, 
které mohou být svému okolí nebezpečné. 
I suché stromy však plní některé ekologické 
funkce – mimo jiné jsou sídlem hmyzu, jehož 
larvy se živí odumřelým dřevem. Přitom 
se může jednat i o vzácné druhy, například 
brouků vázaných na rozkládající se dřevo je 
ohroženo vyhynutím až 40% druhů.

V  současné krajině chybí osluněné suché 
anebo prosychající stromy, které hmyz 
s  oblibou vyhledává. Stromy v  lesích jsou 
kvůli souvislému porostu zastíněné. I suché 
stromy rostoucí na různých mezích nebo 
opuštěných zahradách mají kmeny zastíněné 
okolo rostoucím náletem keřů. Osluněné 
stromy tak často rostou jen v  parcích, alejích 
podél cest anebo na hrázích rybníků. Na 
těchto místech jsou ale suché, většinou však 
teprve prosychající, stromy odstraňovány buď 
z  bezpečnostních nebo estetických důvodů. 

Někde lze torza stromů ponechat. Například 
tam, kde nebudou působit příliš neesteticky, 
v  případě rozlomení nikoho neohrozí 
a nebudou nadměrně ztěžovat údržbu 
pozemků. 

Proto městské služby po dohodě s Odborem 
životního prostředí města Hustopeče 
ponechaly na některých místech ve městě 
stojící kmeny suchých stromů. Podpořily tak 
ubývající druhy hmyzu, a protože jsou hmyzí 
larvy na začátku potravního řetězce, podpoří 
současně i živočichy, kteří se jimi živí. Jedná 
se hlavně o ptáky – strakapoudy, brhlíky nebo 
sýkorky.

Dodáváme, že se jedná o hmyz, který 
osídluje jen mrtvé a umírající stromy. Proto 
nejsou zdravé stromy v okolí ohroženy.

Petr Berka, 
Odbor životního prostředí

�    Torza stromů pomáhají hmyzu i ptákům.

Fo
to

: Iv
an

 C
hr

as
tin

a

Použité kuchyňské oleje – máme na ně kontejnery!
V  České republice se průměrně 

spotřebovává 16 kg kuchyňských olejů na 
osobu za rok. Lidé doma často použitý 
jedlý olej vyhazují v plastových lahvích 
do klasických popelnic nebo ho v horším 
případě vylévají přímo do kanalizace nebo do 
záchodů. „Neuvědomují si, že tím přispívají 
k neprůchodnosti vlastní kanalizační přípojky 
nebo hlavní stoky,“ konstatoval Ivan Chrastina, 
vedoucích Městských služeb Hustopeče. 
„Dešťové vpusti musí naši pracovníci 
složitě a draze čistit,“ doplnil, „proto vítáme 
rozhodnutí rady města pořídit na veřejná 
sběrná místa speciální nádoby na fritovací 
kuchyňské oleje velmi pozitivně.“

V  Hustopečích je dnes možné olej 
v  uzavřené plastové nádobě vhodit do 
speciální popelnice 240 l na přepálené 
tuky. Deset zelených speciálních popelnic 

najdete na těchto sběrných místech: Mírová, 
U Větrolamu, Komenského (Lipovka), Na 
Sídlišti, Masarykovo nám., Tábory, Šafaříkova 
(hala), Jiráskova (u hotelu), Herbenova 
(Spolák), parkoviště Javorová. 

„Olej do popelnice patří v uzavřené plastové 
lahvi. 2l PET lahev vhodíte otvorem bez 
problémů, větší kanystry vhozem neprojdou. 
V žádném případě do popelnice nepatří vyjeté 
motorové oleje,“ dodal Ondřej Němeček z MěÚ 
Hustopeče, OŽP. „Do popelnice dále nepatří 
také prázdné obaly od olejů nebo jakýkoliv 
jiný odpad. Samozřejmě stále platí, že použité 
jedlé oleje je možné odevzdávat na sběrném 
dvoře,“ uzavřel Němeček.

Děkujeme, že třídíte odpad. 
Ondřej Němeček,

Odbor životního prostředí
�       Kontejner na použitý kuchyňský olej Fo
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Diakonie Betlém provozuje od začátku 
letošního roku novou službu – Sociálně 
terapeutické centrum, které sídlí v Brumovicích 
a je určeno pro dospělé osoby se zdravotním 
postižením. Mezi zájemce o službu se 
přihlásilo i několik mladých lidí z  Hustopečí, 
kteří jsou zároveň absolventy místní Základní 
a Praktické školy. Tato skutečnost vedla vedení 
organizace k  myšlence nabídnout uvedenou 
službu přímo v  Hustopečích, a když k  tomu 
přišla nabídka pronájmu prostor modlitebny 
Apoštolské církve na Kollárově ulici, nestálo 
realizaci myšlenky nic v cestě. 

Od května se tedy zde každé druhé úterý 
scházíme na celý den a rozvíjíme klubovou 
činnost se skupinkou osmi mladých dívek, 
které chtějí smysluplně trávit svůj čas. Už jsme 
navštívili cukrárnu, vyšlápli si k  přednímu 

rybníku, chystáme se do knihovny.  Chceme 
také příležitostně uspořádat pro naše klientky 
besedy, které jim pomůžou lépe se orientovat 
a uplatnit v  běžném životě, například když je 
potřeba zařídit něco na úřadě, jak hospodařit 
s penězi apod. 

Do budoucna máme smělé plány, rádi 
bychom rozšířili nabídku služby časově 
– ideálně na každý všední den, ale také 
bychom rádi nabídli pestřejší a zajímavější 
činnost. Nyní k  tomu podnikáme patřičné 
administrativní kroky, abychom na rozšíření 
služby získali potřebné fi nanční prostředky, 
a především musíme najít vhodné prostory, 
které by umožnily zřídit pracovní dílnu i nějaké 
relaxační prostory.

Náš velký dík patří sboru Apoštolské 
církve za pronájem prostor a vstřícné jednání. 

Věříme, že se náš záměr rozšíření služby podaří 
brzy uskutečnit a služba i centrum se stane 
součástí Hustopečí.

Zlata Čajanová, vedoucí STC
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�       Udělali jsme si výlet.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Sociálně terapeutické centrum v Hustopečích

Jak jsme zavzpomínali na uběhlá léta na srazu III. B – SVVŠ 
Sešli jsme se všichni na chmelnici, se 

soudruhem Sísem se začali učit novém, 
vzájemně se vidět a sbližovat. Emilova kytara 
roztávala naše srdce hned ve vlaku a pak 
i v dalších letech studia.

Potom jsme se v  lavicích SVVŠ naučili 
kvadratickou rovnici, mluvnici i literaturu, 
živočišné druhy i jazyky, výrobní praxi, dívky 
v kravíně, kluci na stavbě.

Lásky u nás byly jen tajné, veřejná a společná 
byla jen k naší vlasti, ale i k Sovětskému svazu. 
Obdivovali jsme všechno nové a krásné. Twist, 
Čáslavskou, Golonku, sourozence Romanovy 
i Kometu mistra. Na hodinách u Kosa jsme 
si rádi zapěli i lidovky (Pokapala na salaši 
slanina).

Na maturitním tablu III. B za výkladem 
cukrárny byly naše pohledy zasněné do 
dálky, do světlé budoucnosti. Co jsme viděli 
a kam hleděli? Každý určitě rád viděl a byl 
přesvědčen, že vidí štěstí. 

Někdo postavil dům, někdo řídil výrobu, 
někdo atomy, někdo kulturu, každý však nesl 
svůj život odhodlaně přes jásot a nadšení 
šedesátého osmého, přes nutnou šedou 
normalizaci k  šedinám a vnoučatům. Mohli 
jsme sehnat bony, koupit v  Tuzexu rifle nebo 
angličáky.

Nevíme, kterého našeho prezidenta 
obdivovat. Či Novotného, Husáka, Havla nebo 
Zemana. Nebo někoho jiného? Prožíváme 
dobu od XIII. Sjezdu KSČ přes různé pětiletky, 

krásné mládí vystřídala odpovědná a vytrvalá 
práce, dostavily se výsledky, tituly. Nastoupila 
i vyzrálost a nastala dnešní staroba. Přišly 
i nemoci, u každého vlastní radosti, ale 
i těžkosti a neduhy. 

Cítíme radost a štěstí? Měli by být mezi 
námi Čejková i Tománek? Aby viděli, co v  nás 
zaseli? Někteří už mezi námi nejsou, Jaryn 
Zajíček i Tomáš Nečas dožili svůj život, vidí 
nás ze svého světa. Jednou se tam zase všichni 
sejdeme. Zbývá nám však dožívat zde, těšit se 
a snad i vzpomínat na naše společné chvíle na 
SVVŠ a na maturitu 1965.

Štefan Smitek

Sbohem, školo…
„Sbohem, školo, vzpomenem té 

bezstarostné krásy denně stokrát! Ohýnek 
jasným plamenem vzejde tam, kam byl větrem 
rozvát…“ byla slova písně, již složil brněnský 
hudební skladatel Mgr. Dalibor Spilka pro naši 
maturitní třídu SPgŠ v Boskovicích v roce 1964. 
Zazněla rovněž při slavnostním předávání 
maturitních vysvědčení a nám tekly při zpěvu 
sladkobolné slzy dojetí nad nenávratnem. 
Přesně tato situace se mi vybavila, když jsem 
přihlížela stejné slavnosti na hustopečské 
radnici. V obřadní síni byly hlavními aktéry paní 
starostka Hana Potměšilová, paní Jaroslava 
Veselá, zástupkyně ředitele, paní Anna 

Růžková, třídní učitelka 4. ročníku Gymnázia 
T. G. M. v  Hustopečích, přítomna byla i paní 
Jarmila Čeperová. A samozřejmě úspěšní 
maturanti - krásné dívky a urostlí mladí muži, 
radost pohledět! Všem to nesmírně slušelo 
a chovali se vkusně. 

Celá slavnost proběhla radostně, důstojně, 
i díky pěknému prostředí, srdečným proslovům 
pedagogů. Za studenty poděkoval všem 
upřímně David Poláček. K velkému plus patřil 
hudební a literární podkres školního orchestru 
pod vedením zkušené paní Margity Křížové. 
Studenti přijali svá maturitní vysvědčení, 
pamětní list a drobný šperk v krabičce rádi, 

někteří i s  dojetím. Tomu jsme se neubránili 
ani my, prarodiče, rodiče, příbuzní či přátelé. 
Každý z  nás po celou dobu studia někomu 
fandil až do závěrečného fi niše. Pro většinu 
maturantů bude studium pokračovat na 
vysoké škole, ale to už je jiná kapitola a záleží 
na studentech a příslovečném štěstí, jak si 
povedou dál. Rodina, přátelé i vyučující budou 
určitě s  potěšením sledovat jejich další cestu 
životem.

Hodně zdaru přeje a děkuje Iva Štěpánková, 
babička jednoho z maturujících studentů 

a další prarodiče se připojují.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 65. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 16.05.2017 

Usnesení č. 2/65/17: RM bere na vědomí va-
riantní řešení v rámci územní studie S5/
S9 a to na základě předložené Studie za-
stavění území - D>02/17 vypracovanou Ing. 
Arch. Helenou Strakovou, Bezručova 6, 
60200 Brno a to na akci „dopravní a tech. 
infrastruktura Hustopeče-výstavba 12 RD 
lokalita Za Pionýrskou“ v zastoupení in-
vestora JOE stav s.r.o., IČ: 05242525, Osto-
povická 756/10, 66447 Střelice u Brna na 
základě doložení souhlasného stanoviska 
zpracovatele studie S5/S9. 

Usnesení č. 3/65/17: RM schválila nabídku spol. 
Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav na aktualizaci 
pasportu komunikací v katastrálním úze-
mí Hustopeče u Brna.  

Usnesení č. 5/65/17: RM ukládá Odboru regio-
nálního rozvoje prověřit možnosti využití 
území dle stávajícího územního plánu 
města a napojení plochy Z 60 na II/425.

Usnesení č. 6/65/17: RM schválila vyzvat žada-
tele Výkup kamionů s.r.o., Mlýnská 326/13, 
Brno, IČ: 01409379 o doložení PD přístupo-
vé komunikace zhotovené autorizovaným 
inženýrem pro dopravní stavby s tím, že 
plánovaná přístupová komunikace nesmí 
znemožnit přístup na pozemky podél kraj-
ské silnice č. II/425. 

Usnesení č. 8/65/17: RM schválila objednávku 

znaleckého posudku na ocenění pozemků 
pod stávajícím veřejným chodníkem na 
ulici Mírová. 

Usnesení č. 9/65/17: RM schválila Zadání 
geometrického plánu na oddělení části 
pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. Hus-
topeče u Brna a současně i objednání zna-
leckého posudku na zpracování ocenění 
odděleného pozemku.

Usnesení č. 10/65/17: RM schválila Smlouvu 
s ČR Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, IČ: 69797111 se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Pra-
ha 2), 12800 Praha 2 o souhlasu s realizací 
stavebního záměru na pozemku parcela 
číslo KN 1047/2 v katastrálním území Hus-
topeče u Brna. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 11/65/17: RM schválila Kupní 
smlouvu na odkup žulových dlažeb-
ních kostek 10/10 v celkovém množství 
9,056 tuny za cenu 1.900,-Kč/tuna, celková 
cena 17.206 Kč s prodávajícím …, Kollárova 
…, 693 01 Hustopeče. Smlouva je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 14/65/17: RM bere na vědomí žá-
dost o souhlas se stavbou technické infra-
struktury na pozemcích města z důvodu 
plánované bytové výstavby na pozemcích 
parc. č. 4792/46 a 4792/47 v k. ú. Hustope-
če, prozatím je řešeno v  rámci MPO, ORR 
a Stavební komise.

Usnesení č. 15/65/17: RM schválila objednávku 
zpracování žádosti o dotaci na zateplení 

celého objektu polikliniky, včetně vypra-
cování energetického posudku, od fi rmy 
s DEA Energetická agentura, s.r.o. se síd-
lem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 
41539656.

Usnesení č. 16/65/17: RM schválila přípravu 
zadání projektové dokumentace na za-
teplení polikliniky. Oslovit projektanty: 
Schwarz, DEA, Zámečníček, Stehlík. 

Usnesení č. 19/65/17: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je pří-
prava a podání žádosti o poskytnutí dota-
ce a vypracování Studie proveditelnosti do 
výzvy IROP Polyfunkční komunitní cent-
rum, s DEA Energetická agentura, s.r.o. se 
sídlem Benešova č.p. 425, 664 42 Modřice, 
IČ 41539656. Text smlouvy je přílohou to-
hoto zápisu. 

Usnesení č. 20/65/17: RM neschvaluje uza-
vření smlouvy o poradenské činnosti č. 
2017/056/S se společností INNOVA Int. 
s r.o., IČ 27857255, se sídlem Ostrava – Vít-
kovice, Rudná 847/10, PSČ 703 00. Text 
Smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 21/65/17: RM bere na vědomí Vý-
pověď smlouvy o poradenské činnosti č. 
2016/187/S se společností INNOVA Int. 
s r.o., IČ 27857255, se sídlem Ostrava - Vít-
kovice, Rudná 847/10, PSČ 703 00 

Usnesení č. 22/65/17: RM schválila znění výzvy 
na podání nabídky na veřejnou zakázku 
zadávanou formou zjednodušeného pod-
limitního řízení „Multifunkční kulturní 
centrum Hustopeče“ včetně příloh 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Poslední volné byty na náměstí v Hustopečích
Dovolte, abych vás v tomto letním počasí 

pozdravil a informoval vás o situaci v realitách 
u nás v Hustopečích. Období dovolených, 
odpočinku a prázdnin je za dveřmi a všichni už 
myslíme na tuto oblíbenou část roku. 

Na jaře jsem vás informoval o projektu, 
který jsme zahájili spolu s investorem přímo 
na náměstí v Hustopečích, na ulici Mršíkova. 
Jistě jste si všimli, že se tam něco děje. Jedná 
se o natolik atraktivní adresu a projekt, že se 
3/4 bytů prodalo dřív, než se postavila základní 
deska. Prodat byty na základě vizualizací, tak 
již není reálné pouze v Praze nebo v Brně, ale 
i v našem kraji. Podobnou zkušenost máme 
i s apartmány, které prodáváme v Mikulově 
a Lednici.

Celá situace vykresluje reálně stav 
ekonomiky v České republice. Daří se 
ekonomice a daří se i naším klientům. Vetšinu 
bytů si pořídili klienti na investici. Máme 
velkou radost z toho, že se naše sliby mění ve 
skutečnost a my v podstatě obratem investiční 
byty pronajmeme tak, jak tomu bylo v projektu 
Jankov na ulici Nádražní. Díky narůstajicím 
cenám nemovitostí se očekávájí legislativní 

zásahy ze strany státu, který formou další vlny 
zpřísnění hypoték chce tento dynamický vývoj 
cen zpomalit. 

Mnoho lidí je názoru, že momentální výše 
cen nemovitosí je pouze bublina, která brzo 
splaskne. Je těžké předpovídat celorepublikový 
vývoj, dovolím si, ale tvrdit, že v Hustopečích 
se žádné bubliny bát nemusíme. Díky nízké 
nezaměstnanosti, občanské vybavenosti 
a dostupnosti do Brna je předpoklad, že ceny 
bytů směrem dolů nepůjdou. Navíc avizované 
přímé vlakové spojení do Brna v nejbližších 
dvou letech také ovlivní i ceny nemovitostí 
v Hustopečích spíše směrem nahoru. Naše 
město je díky své poloze a celkovému 
kvalitnímu zázemí velice atraktivním 
a příjemným místem pro život. Takže může 
pouze nastat situace, že bude těžší hypotéku 
na bydlení získat. 

Jestli váháte v otázce pořídit si vlastní 
bydlení nebo přemyšlíte do čeho investovat, 
teď je ideální čas něco pro to udělat. Jsme 
vám k dispozici v naší kanceláři na ulici 
Dobrovského. Představíme vám poslední 
3 volné byty na ulici Mrštíkova nebo taky 

daší projekt výstavby bytů v centru města na 
příští rok. Pro investiční příležitosti na jižní 
Moravě jsou pro vás připraveny taky projekty 
v Mikulově, Lednici nebo v Kurdějově. 

Přeji vám všem krásné léto, plné pouze 
pozitivních zážítků.

Erik Lipnický
ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče 
tel: 774 241 009

mail: erik.lipnicky@seznam.cz
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Usnesení č. 23/65/17: RM schválila oslovení 
těchto uchazečů s výzvou k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku zadávanou for-
mou zjednodušeného podlimitního řízení 
„Multifunkční kulturní centrum Hustope-
če“: 

1) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 
623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 00558010 

2) DIRS Bro s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČ 262 55 618 

3) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 
690 02 Břeclav, IČ 49432991 

4)F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 
691 41 Břeclav 4, IČ 26 23 60 61 

5) STAMA, s.r.o. se sídlem Masarykova 294, 
691 64 Nosislav, IČ 46346201 

6) IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 
627 00 Brno, IČ 25322257 

7) HOMAC, spol. s r.o. se sídlem Dlážděná 
726/12a, 641 00 Brno-Žebětín, IČ 15547663 

Usnesení č. 25/65/17: RM schválila znění výzvy 
na podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve 
Společenském domě Herbenova 4, Husto-
peče“ včetně příloh 

Usnesení č. 26/65/17: RM schválila oslovení 
těchto uchazečů s výzvou k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce kotelny ve Společenském 
domě Herbenova 4, Hustopeče“: 

1) Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 
693 01 Hustopeče, IČ 42324238 

2) Getec, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, 
691 72 Klobouky u Brna, IČ 46979123 

3) Kirchner s.r.o. se sídlem Určická 53, 
796 01 Prostějov, IČ 25505220 

4) G – radiant s r.o., se sídlem Stromořadní 9, 
690 02 Břeclav, IČ 49454145 

5) MARTECH HOLDING a.s. se sídlem Bří.Čap-
ků 821, 783 91 Uničov, IČ 25835289 

Usnesení č. 28/65/17: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na rozšíření PD „Rekon-
strukce krytého bazénu Hustopeče“ s Ing. 
Václavem Cichrou, Stavební projekční kan-
celář, IČO: 415 300 47, se sídlem Nádražní 
9, 693 01 Hustopeče za cenu 189 000 Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto 
zápisu. 

Usnesení č. 29/65/17: RM schválila uzavře-
ní Smlouvy na přípravu žádosti o dotaci 
na akci „„Podporované byty Žižkova II., 
Hustopeče“ v souladu s výzvou IROP „So-
ciální bydlení II.“ s: DEA Energetická agen-
tura, s.r.o. se sídlem Benešova č.p. 425, 
664 42 Modřice, IČ 41539656. Text smlouvy 
je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 30/65/17: RM schválila přípravu 
projektu „Oranžové hřiště na ulici Lipová, 
Hustopeče“. 

Usnesení č. 32/65/17: RM bere na vědomí in-
formaci o přípravných pracích v souvislosti 
s budováním Metropolitní optické sítě ve 
městě Hustopeče. 

Usnesení č. 34/65/17: RM schválila Do-
datek č. 2 Smlouvy číslo 584495/O1/

ZOZ/2008AK1 o zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení ASEKOL a.s., IČO: 
27373231, Československého exilu 2062/8, 
Praha 4, PSČ 143 00. Text dodatku je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 35/65/17: RM schválila dodatek 
ke smlouvě o umístění a provozu kon-
tejnerů s TextilEco a.s., Palackého 715/15, 
110 00 Praha, IČ: 28101766 . Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/65/17: RM schválila dodatek 
č.19 k nájemní smlouvě s Českou republi-
kou - Gererálním fi nančním ředitelstvím, 
Lazarská 15/7, 11722 Praha, IČ: 72080043, 
kterým se zvyšuje nájemné pozemků 
v areálu Městských služeb na 40.255,82 Kč. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/65/17: RM schválila povolení zá-
boru jednoho parkovacího místa na ulici 
Na hradbách, na pozemku KN 422/1, v k.ú. 
Hustopeče u Brna, pro umístění stavební 
buňky 3x2m po dobu rekonstrukce sklepa 
na dobu 1 měsíc. 

Usnesení č. 38/65/17: RM schválila žádost o úpl-
né uzavírce chodníku mezi ulicemi Javoro-
vá a Dlouhá, na pozemcích KN 4553/98, 
2262/1, 4553,64, 2203/2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, z důvodu výstavby rozšíření VO. 
Doba výstavby 7 pracovních dnů. 

Usnesení č. 39/65/17: RM schválila uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu se 
stavbou na pozemku města, s investory 
Mgr. …, Za Hřištěm …, České Budějovice, 
PSČ 370 10 a …, bytem č. p. …, 69672 Lipov, 
kteří nyní žádají o navrtávku vodovodu, za 
úhradu ve výši 5000Kč. Text dodatku je pří-
lohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 41/65/17: RM bere na vědomí infor-
maci o podmínkách dotace domu s pečo-
vatelskou službou kde je udržitelnost do 
roku 2044. 

Usnesení č. 42/65/17: RM schválila přenesení 
působnosti rady města při rozhodování 
o uzavírání smluv s OSA, DILIA a smluv 
o prodeji vstupenek na TIC na Majetko-
právní odbor Městského úřadu Hustopeče. 
RM pověřuje podpisem těchto smluv paní 
starostku.  

Usnesení č. 43/65/17: RM schválila zavede-
ní sběru použitých kuchyňských tuků 
a schvaluje pořízení 10 ks nádob na jejich 
sběr. 

Usnesení č. 44/65/17: RM schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje uzavřenou mezi Jihomo-
ravským krajem a Městem Hustopeče na 
realizaci projektu Výchovně rekreační tá-
bor pro děti ze sociálně slabých rodin. Text 
Smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/65/17: RM schválila Minimální 
síť sociálních služeb pro ORP Hustopeče 
2018: vyjádření potřebnosti sociálních slu-
žeb sídlících v ORP Hustopeče. Dokument 
Minimální síť sociálních služeb pro ORP 
Hustopeče 2018: vyjádření potřebnosti so-

ciálních služeb sídlících v ORP Hustopeče 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/65/17: RM schválila nabídku 
prodeje konvektomatu z  restaurace For-
manka současnému nájemci za odhadní 
cenu. 

Usnesení č. 49/65/17: RM schválila ukládání ná-
hradní výsadby podle § 9 zákona o ochra-
ně přírody a krajiny podle projektové do-
kumentace „Obnova zeleně na hřbitově 
v Hustopečích“ zpracovanou Ing. ....

Usnesení č. 50/65/17: RM bere na vědomí pro-
jektovou dokumentaci „Obnova zeleně na 
hřbitově v Hustopečích“ zpracovanou Ing. 
.... 

Usnesení č. 51/65/17: RM bere na vědomí vy-
účtování akce Hustopečské skákání 2017. 

Usnesení č. 52/65/17: RM schválila nový ceník 
vstupného k akci Burčákové slavnosti dle 
návrhu. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/65/17: RM schvaluje přípravu 
a organizaci akce Hustopečský slunovrat 
dne 23.6., akce je součást letních Otevře-
ných sklepů. Organizace akce je schválena 
s podmínkou vyrovnaného rozpočtu.

Usnesení č. 55/65/17: RM schválila pojistnou 
smlouvu č.8067756128 s ČSOB Pojišťovnou 
na pojištění zapůjčeného obrazu A.Muchy. 

Usnesení č. 56/65/17: RM schválila smlou-
vy o úhradě nákladů pořízení Změny č. 
2 územního plánu Hustopeče s určeným 
podílem na úhradě nákladů vyvolaných 
navrhovateli: 

1. s …, nar. …, Na Kocínce …,160 00 Praha, s podí-
lem ve výši 31.201 Kč; 

2.s IKL a. s., IČ 264 82 959, sídlo Na Kocínce 
210/3, 160 00 Praha, s podílem ve výši 
41.744 Kč; 

3. s …, nar. … Alšova …, 693 01 Hustopeče, s podí-
lem ve výši 13.055 Kč. 

Usnesení č. 57/65/17: RM bere na vědomí zápis 
z Vinařské komise ze dne 15.5.2017

Usnesení č. 58/65/17: RM schválila úpravu cení-
ku města doplněním položky:

- pronájem nádvoří domu U Synků za 
10.000 Kč/den, s podmínkou úhrady ná-
jemného předem.

Na pronájem prostor bude podmínkou uza-
vření smlouvy o pronájmu, včetně podmí-
nek uvedení prostoru do původního stavu, 
ošetření případných rizik užívání prostoru 
a uvádění loga Města Hustopeče na všech 
propagačních materiálech a v prostoru ko-
nání akce.

Usnesení č. 59/65/17: RM ukládá Majetkopráv-
nímu odboru oslovit dodavatele fi rmu 
Čaba Haga na nacenění prací vybudování 
chodníku na urnovém háji.

Usnesení č. 60/65/17: RM schválila udělení 
daru oddílu FBC Hustopeče (florbal) ve 
výši 19.000 Kč jako podporu vstupu do 
Amatérské florbalové ligy.

Usnesení č. 61/65/17: RM schválila rozšíření po-
čtu barevných stran v  Hustopečských lis-
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tech o čtyři, za současného navýšení ceny 
za jednotlivé tisky.

Usnesení č. 62/65/17: RM schvaluje vyznačení 
podélného parkování na ulici Šafaříkova 
u hospodářských potřeb.

Usnesení z 66. schůze Rady města Hustopeče 
ze dne 30.05.2017 

Usnesení č. 3/66/17: RM schválila souhlas měs-
ta se stavbou domu dle PD z 03/2017 pro-
jektanta Ing. …, Kosíkova …, 628 00 Brno-
Líšeň, na stavbu „Novostavba RD …“, pro 
stavebníky … a …, Gen. Peřiny …, 693 01 Hus-
topeče, jako vlastníka dotčeného pozem-
ku, pro účely územního a stavebního říze-
ní. 

Usnesení č. 4/66/17: RM schválila souhlas se 
Smlouvou o souhlasu s napojením sjez-
du na místní komunikaci a připojením 
k vodovodu na pozemku města parc. č. 
4544/19 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD 
z 03/2017 Ing. …, Kosíkova …, 628 00 Brno-
Líšeň, na stavbu „Novostavba RD …“, pro 
stavebníky … a …, Gen. Peřiny …, 693 01 Hus-
topeče, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, 
splatnou před podpisem smlouvy a paušá-
lu 5.000,-Kč na uhrazení nákladů spoje-
ných s připojením k vodovodu splatných 
před podpisem smlouvy. Smlouva je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 5/66/17: RM neschválila stavbu par-
kovacího stání dle PD z 03/2017 projektan-
ta Ing. …, Kosíkova …, 628 00 Brno-Líšeň, na 
stavbu „Novostavba RD …“, pro stavebníky 
… a …, Gen. Peřiny …, 693 01 Hustopeče, jako 
vlastníka dotčeného pozemku. Navržené 
parkovací stání je v rozporu s ÚP, daná část 
pozemku je vedena pro stavbu komunika-
ce. RM pověřuje MPO jednat s vlastníkem 
o možnosti odkupu části pozemku. 

Usnesení č. 6/66/17: RM pověřuje Majetkopráv-
ní odbor Městského úřadu jednat o zámě-
ru směny části městského pozemku par-
cela číslo 278/5 o výměře cca 158 m2 za 
části pozemků ve vlastnictví třetí osoby 
parcela číslo 278/1 o výměře 8 m2 parcela 
číslo 281 o výměře 102 m2 a parcely číslo 
282/1 o výměře 19 m2 s tím že strany směn-
né budou vzájemně vyrovnány. 

Usnesení č. 7/66/17: RM bere na vědomí vyjá-
dření Odboru regionálního rozvoje Měst-
ského úřadu Hustopeče k  Dokumentaci 
pro územní rozvoj na akci Inženýrské sítě 
v  lokalitě Křížový kopec v  Hustopečích ze 
dne 17. 5. 2017.

Usnesení č. 8/66/17: RM odkládá schválení 
Smlouvy č. 8800086910/1/BVB/P o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
na stavbu přeložka přípojky plynu pro 
stavbu polyfunkčního domu, číslo stav-
by: 8800086910“ včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů dle přiložené PD, pro investora 
GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 

401 17 Ústí nad Labem a COMPREX s.r.o., 
IČO: 27666999, Vodova 1257/9, 612 00 Brno-
Kr.Pole a BUILDSTEEL s.r.o., Mírová 1098/4, 
693 01 Hustopeče s jednorázovou úhradou 
ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem 
smlouvy. Z důvodu nevypořádaných zá-
vazků fi rmy BUILDSTEEL s.r.o. vůči městu.

Usnesení č. 9/66/17: RM neschvaluje souhlas se 
stavbou a s umístěním kabelové trasy do 
pozemků města pro stavbu „Hustopeče, 
napojení nové výstavby BD na optickou síť“ 
dle předložené technické zprávy a zákresů 
společnosti itself, s. r. o., IČO 18826016, Pá-
lavské nám. 11, 628 00 Brno. Podle doda-
ných podkladů není patrné, kudy navržená 
trasa povede. Společnost musí dodat přes-
né zákresy trasy do jednotlivých parcel. 

Usnesení č. 10/66/17: RM schválila souhlas 
s plánovaným umístěním novostavby RD 
na ulici Alšova namísto stávajícího RD č.p. 
... 

Usnesení č. 11/66/17: RM schválila uzavření 
smlouvy o provedení stavby - vodovodní 
přípojka, umístění vodoměrné šachty (vle-
zu) na pozemku města KN 1229/4. 

Usnesení č. 12/66/17: RM schválila uzavření 
smlouvy o provedení stavby - rozšíření stá-
vajícího sjezdu pro parkování a umístění 
parkovacího stání, dále úprava zpevně-
ných ploch. 

Usnesení č. 13/66/17: RM schválila posunu-
tí stávající veřejné komunikace pro pěší 
(chodníku) a umístění rozebíratelné za-
hrádky pro restauraci. S  podmínkou, že 
nesmí dojít k  poškození zde rostoucích 
stromů. 

Usnesení č. 15/66/17: RM doporučuje ZM ke 
schválení realizace zateplení obvodo-
vého pláště budovy (přesah 15 cm), jenž 
zasahuje do pozemku města KN 1185/1, 
1229/4 a vyhlášení záměru na uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na po-
zemek města pod zateplením. Termín uza-
vření kupní smlouvy bude po vypracování 
GP a před kolaudací stavby.

Usnesení č. 16/66/17: RM schválila revoka-
ci usnesení 7/51/16 souhlasu s PD č. 09-
0416-07 společnosti EEIKA Brno, s. r. o., Kší-
rova 385/120, Brno, PSČ 619 00, na stavbu 
„Hustopeče, Herbenova,DP- k. NN, Frank“ 
pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 
379 49, jako vlastník pozemku, pro účely 
vydání územního souhlasu. Revokace je 
z  důvodu předložení původní projektové 
dokumentace, která neodpovídala sku-
tečnému řešení stavby, kterým mělo dojít 
k zásahu do komunikace.

Usnesení č. 17/66/17: RM schválila re-
vokaci usnesení 8/51/16 Smlouvy č. 
1030032957/001 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na stavbu č. 
1030032957 „Hustopeče, Herbenova,DP 
k.NN, Frank“ s E.ON Distribuce, a. s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

Smlouva je přílohou zápisu. Revokace je 
z  důvodu předložení původní projektové 
dokumentace, která neodpovídala sku-
tečnému řešení stavby, kterým mělo dojít 
k zásahu do komunikace.

Usnesení č. 18/66/17: RM schválila změnu trasy 
přípojky na vzdušnou NN a to vzhledem 
k možné plánované rekonstrukci sítě NN 
na ulici Herbenova, jejíž stáří je cca 45 let. 

Usnesení č. 19/66/17: RM odkládá pro-
jednávání záměru prodeje částí po-
zemku p.č.2587 o souhrnné výměře 
190 m2 vedeného jako ostatní plocha na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení (úkol) č. 20/66/17: RM uklá-
dá vyzvat žadatele o prodej částí po-
zemku p.č.2587 o souhrnné výměře 
190 m2 vedeného jako ostatní plocha na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna k upřes-
nění žádosti.

Usnesení č. 21/66/17: RM schválila výpůjč-
ku sportovního hřiště na ul. Lipové dne 
17.6.2017 žadateli TJ Agrotec Hustopeče 
z.s., Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČ: 
13690655 pro účely uspořádání výročního 
turnaje futsalu za splnění následujících 
podmínky: v  areálu bude umístěn baner 
„akce je pořádána za podpory města Hus-
topeče. 

Usnesení č. 22/66/17: RM bere na vědomí infor-
maci o stavu smluvního zajištění odběru 
služeb při svozu a likvidaci odpadů v sou-
vislosti se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Jedná se o tzv. vertikální spolu-
práci dle § 11 zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

Usnesení č. 23/66/17: RM schválila smlouvu 
o dílo s ČEZ Energetické služby, s.r.o. se 
sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostra-
va-Vítkovice, IČ 278 04721 na zpracování 
projektové dokumentace, výstavbu a reali-
zaci a provedení provozního měření inten-
zity osvětlení a analýzy jasových poměrů 
osvětlení přechodu pro chodce pro „Bez-
pečnost a ochranu dětí a mládeže v obci 
Hustopeče“ za 102.234,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 24/66/17: RM projednala žádost p. 
…, Družstevní …, Hustopeče o sdělení in-
formace o existenci pověření rady města 
k jednání s pěstitelem rychle rostoucích 
dřevin. Starostka města pro jednání s  ob-
čany města žádné zvláštní pověření nemá 
a nemusí mít, vyplývá jí to přímo ze záko-
na.

Usnesení č. 25/66/17: RM schválila výpověď 
z pachtovní smlouvy s Davidem Jan-
kovcem, Větrná 396, 691 27 Popice, IČ: 
63713381 na pozemky p.č.2843 a 2997 v k.ú. 
Strachotín. 

Usnesení č. 26/66/17: RM schválila doho-
du o ukončení nájmu části pozemku 
p.č.81/8 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. 
Hustopeče u Brna na LV č.10001 s Josefem 
Pokorným, Mezníkova  4, 616 00 Brno, IČ: 
04974018 k 30.5.2017. 
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Usnesení č. 27/66/17: RM schválila nájem-
ní smlouvu s Anthony Pokorným, Luční 
2424/25, 616 00 Brno, IČ: 05924730 k části 
pozemku p.č.81/8 o výměře 14 m2 vedené-
ho jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem umístění 
zahrádky k provozovně za roční nájemné 
3.388 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/66/17: RM schválila dodatek 
k pachtovní smlouvě s Antonínem Ma-
tochou, Hradní, Hustopeče, IČ:45455716, 
kterým se nově propachtovávají pozemky 
p.č.5476/6, 5476/5 a 5520/2 , obojí vedené 
jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna 
na LV č.10001. Záměr pachtu byl řádně zve-
řejněn na úř. desce od 4.- do 22.5.2017. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/66/17: RM schválila pach-
tovní smlouvu s …, nar. …, Habánská …, 
Hustopeče na pozemky p.č..2597 vede-
ného jako zastavěná plocha a nádvoří, 
části par.č.2599/5 vedeného jako ostat-
ní plocha o orientační výměře 159 m2, 
části par.č.2598/3 vedeného jako ostatní 
plocha o orientační výměře 26 m2, čás-
ti p.č.2600/27 vedeného jako orná půda 
o výměře 3.412 m2,vše evidované na LV 
č.10001 pro město Hustopeče a k.ú. Hus-
topeče u Brna. Záměr pachtu byl řádně 
zveřejněn na úř. desce od 4.- do 22.5.2017. 
Pachtovní smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/66/17: RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
„Rekonstrukce kotelny ve Společenském 
domě Herbenova 4, Hustopeče“ uchazeče 
Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, 
693 01 Hustopeče, IČ 42324238 

Usnesení č. 31/66/17: RM schválila umístění na 
dalším místě na veřejnou zakázku „Rekon-
strukce kotelny ve Společenském domě 
Herbenova 4, Hustopeče“ uchazeče G–ra-
diant spol. s r.o. se sídlem Stromořadní 9, 
690 02 Břeclav, IČ 49454145 

Usnesení č. 32/66/17: RM schválila smlouvu 
o dílo na „Rekonstrukci kotelny ve Spole-
čenském domě Herbenova 4, Hustope-
če“ s uchazečem Bytop Gas, s.r.o. se síd-
lem Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče, IČ 
42324238 za částku 723.120,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 33/66/17: RM bere na vědomí vari-
anty majetkoprávního vypořádání nemo-
vitých věcí při možném budování veřejné-
ho osvětlení na ul. Habánská.

Usnesení č. 34/66/17: RM ukládá vedení měs-
ta a majetkoprávnímu odboru projednat 
možnost umístění VO na ul. Habánské 
formou instalace sloupů se solárním na-
pájením, a podmínkou zajištění souhlasů 
s  umístěním od vlastníků dotčených po-
zemků. 

Usnesení č. 35/66/17: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru města Husto-
peče na prodej pozemku města Hustopeče 
parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče 
u Brna vedeného jako vodní plocha, koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené, na 
kterém se nachází vodní tok „Pradlenka“. 
v případě úplatného převodu bude mini-
mální kupní cena stanovena na základě 
znaleckého posudku s tím, že kupující 
uhradí náklady na pořízení znaleckého 
posudku a náklady spojené s převodem 
pozemku. 

Usnesení č. 36/66/17: RM schválila dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci 
hřbitovní zdi v Hustopečích“ s Micha-
lem Stehlíkem se sídlem Javorová 836/8, 
693 01 Hustopeče, IČ 69682755. 

Usnesení č. 37/66/17: RM schválila smlou-
vu o dílo na výrobu Hustopečských listů 
s fi rmou CCB, spol. s r.o. se sídlem Okružní 
58/19, 638 00 Brno – Lesná, IČ 18825435 za 
8,70 Kč + DPH/výtisk. 

Usnesení č. 38/66/17: RM schválila Dodatek č. 
2 ke smlouvě o dílo „ Hustopeče, ul. Neru-
dova, komunikace a chodník, SO 01 komu-
nikace a parkovací stání, SO 02 chodník“ 
s H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 
693 01 Hustopeče, IČ 25325043. Text dodat-
ku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/66/17: RM schválila Smlouvu 
o připojení k vodovodu uzavřenou s …, by-
tem U školy …, 691 08 Bořetice. Žadatel se 
zavazuje uhradit městu vyvolané náklady 
na připojení k vodovodu stanovené paušá-
lem ve výši 5.000,-Kč splatným při podpisu 
smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/66/17: RM schválila re-
vokaci usnesení č. 15/65/17 ze dne 
16.5.2017 a současně RM schvaluje uza-
vření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem 
je zpracování žádosti o dotaci na zateplení 
celého objektu polikliniky, včetně vypra-
cování energetického posudku, se společ-
ností DEA Energetická agentura, s.r.o. se 
sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, 
IČ 41539656. Text Smlouvy je přílohou to-
hoto zápisu. 

Usnesení č. 41/66/17: RM bere na vědomí žá-
dost obyvatel Herbenova - farma. Město 
nemá k  dispozici pozemky, jimiž by bylo 
možné kanalizaci a vodovod do lokality 
přivést. Přesto město bude i nadále vést 
tuto problematiku v patrnosti 

Usnesení č. 42/66/17: RM schválila žádost Ing. 
…, Údolní …, Hustopeče a povoluje přejíž-
dět přes obecní pozemek KN 1612/12 za 
následujících podmínek: složení vratné 
kauce 25.000,-Kč před započetím demolič-
ních prací, přejíždění pozemku/chodníku/ 
vozidly s maximální hmotností 20t, žada-
tel zamezí znečištění a poškození chodní-
ků a přilehlých komunikací, případný úklid 
a opravy provede na vlastní náklady. Pře-
dání a převzetí veřejné plochy je podmí-
něno protokolárním zápisem pověřeným 
pracovníkem MěÚ Hustopeče. 

Usnesení č. 43/66/17: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu nebytových  prostor 1. 

a 3. nadzemního podlaží budovy Poliklini-
ky Hustopeče  Hybešova 1417/5 umístěné 
na pozemku parc. č. KN 1074/2 v k.ú. Hus-
topeče u Brna, zapsáno na LV č. 10001 pro 
obec Hustopeče, u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-
viště Hustopeče. Jedná se o tyto prostory: 
1. nadzemní podlaží: nebytové prostory 
o výměře 87,5 m2 (místnost o výměře 
22, 83 m2, místnost o výměře 19,38 m2, 
13,69 m2, místnost o výměře 18 m2, míst-
nost o výměře 13,56 m2) 3. nadzemní pod-
laží: nebytové prostory o výměře 28,49 m2 
(místnost o výměře 14,14m2, místnost 
o výměře 14, 35 m2).

Usnesení č. 44/66/17: RM bere na vědomí zá-
bor veřejného prostranství na ul. Husova 
a Mrštíkova z důvodu provádění staveb-
ních činností. 

Usnesení č. 45/66/17: RM schválila vyhláše-
ní záměru pronájmu části pozemku p.č. 
1235/7 o výměře 22m2 vedeného jako 
ostatní plocha na na LV 10001 v k.ú. Husto-
peče na ul. Nádražní. 

Usnesení č. 46/66/17: RM projednala návrh 
majetkoprávního vypořádání pozemků 
a doporučuje zahájit jednání ve věci ma-
jetkoprávního vypořádání pozemků parc. 
č. 1226/3 o výměře 115 m2 vedený jako 
ostatní plocha a parc. č. 1226/2 o výměře 
216 m2 vedený jako ostatní plocha a parc. 
č. 1224/2 o výměře 234 m2 vedený jako za-
stavěná plocha a nádvoří, všechny zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 
s jednotlivými spoluvlastníky. 

Usnesení č. 47/66/17: RM ukládá jednat s ma-
jiteli pozemků pod plánovaným kruho-
vým objezdem na ulici Brněnské (na Velké 
Němčice, u Westfalia Metal s.r.o.) na zajiš-
tění souhlasu se stavbou na jejich pozem-
cích a případném následném majetkovém 
vypořádání. 

Usnesení č. 48/66/17: RM schválila ukončení 
Smlouvy o poskytování poradenské čin-
nosti č. 2016/287/S, uzavřené se společ-
ností INNOVA Int. s r.o., se sídlem: Rud-
ná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 
27857255, dohodou. Text Dohody je přílo-
hou tohoto zápisu.

Usnesení č. 49/66/17: RM schválila smlouvu 
o poskytnutí služeb na „Školení pro pra-
covníky městského úřadu a zastupitele 
města Hustopeče“ - Dílčí plnění 2 - Pokro-
čilé techniky eGovernmentu -  formuláře 
pro úplné elektronické podání I - tvorba 
formulářů s fi rmou ACCON human resou-
rces management, s.r.o. se sídlem Šme-
ralova 170/31, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČ 
27208371 za částku 13.500,- Kč bez DPH

Usnesení č. 50/66/17: RM schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na realizaci projektu „TIC 
HUSTOPEČE 2017.“ Text Smlouvy je přílo-
hou tohoto zápisu. 



STR 11HUSTOPEČSKÉ LISTY    7,8 | 17

Usnesení č. 57/66/17: RM bere na vědomí infor-
mace o opravě odtokových žlabů a přeliv-
ných hran na letním koupališti a o vícepra-
cích s tím spojených. 

Usnesení č. 58/66/17: RM schválila uvolnění 
částky 64.735 Kč na vícepráce spojené s do-
končením opravy přelivových hran. Částka 
bude uvolněna z rozpočtu SPOZAMu.

Usnesení č. 59/66/17: RM schválila provedení 
chemického ošetření krovů Radnice pří-
pravkem Lignofi x fi rmou Milan Čukan, Na 
Úvoze 775/4, Hustopeče za nabídkovou 
cenu 6.500 Kč + DPH. 

Usnesení č. 60/66/17: RM schválila odpuštění 
poplatku za zábor veřejného prostranství 
na uspořádání screeningového měření 
zraku dne 31.5.2017 pro stan o rozměrech 
5 krát 5 metrů ve spodní části náměstí. 

Usnesení č. 61/66/17: RM schválila příkazní 
smlouvu s WebSport & Consulting service 
s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, IČ: 
29277825, DIČ:CZ29277825, na realizaci 
veřejné zakázkym pro projekt Moderní 
a efektivně řízený úřad, registrační číslo 
projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/000
2587. 

Usnesení č. 62/66/17: RM schválila příkazní 
smlouvu s WebSport & Consulting service 
s.r.o., Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice, IČ: 
29277825, DIČ:CZ29277825, na realizaci ve-
řejné zakázkym pro projekt Úřad podpo-
rující eGovernment, registrační číslo pro-
jektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001564. 

Usnesení č. 63/66/17: RM ukládá Ekonomic-
kému odboru Městského úřadu zahrnout 
do přípravy rozpočtového opatření města 
zajištění částky 31.000.000 Kč na realizaci 
rekonstrukce Centra volného času.

Usnesení č. 66/66/17: RM postupuje do ZM bez 
stanoviska návrh Byty Hustopeče s.r.o., IČO 
02907704, se sídlem Havlíčkova 540/28, 
Hustopeče, na pořízení změny Územního 
plánu Hustopeče, spočívající ve změně vy-
mezení části plochy OM/P20 s pozemkem 
p. č. 2569 v k. ú. Hustopeče k využití pro 
stavbu bytového domu. 

Usnesení č. 67/66/17: RM revokuje usnesení č. 
31/64/17, kterým RM ukládá poslat zastu-
pitelům reakci na vystoupení ředitele ZŠ 
Hustopeče, Komenského 37 vůči vedení 
města na ZM.

Usnesení z 67. schůze Rady města Hustopeče 
ze dne 13.06.2017 

Usnesení RM č. 2/67/17: RM schvaluje zápůjčku 
pozemků p. č. 3167/1, 3167/2, 3168 a část po-
zemků p. č. 3175/3, 3175/1 pro Agrotec a.s., 
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ve dnech 
16. 6. – 17. 6. 2017 pro pořádání akce AGRO-
TEC PETRONAS Syntium rally.

Usnesení RM č. 3/67/17: RM ukládá svolat jed-
nání za účasti vedení města, Odboru regi-
onálního rozvoje MěÚ, Majetkoprávního 
odboru MěÚ, investora a projektanta lo-

kality na Křížovém kopci pro řešení lokality 
S2 v termínu do 23. 6. 2017.

Usnesení RM č. 4/67/17: RM bere na vědomí in-
formaci o řízení o udělení souhlasu k pro-
vozování zařízení ke sběru, výkupu a vyu-
žívání odpadů se společností KOVOKOM 
ŠROT s.r.o., IČ: 26947234 na adrese Nádraž-
ní 884/37A, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 5/67/17: RM schválila znění vý-
zvy na podání nabídky na veřejnou zakáz-
ku zadávanou formou zjednodušeného 
podlimitního řízení „Polyfunkční komu-
nitní centrum Pavučina, Hustopeče“ včet-
ně příloh. 

Usnesení RM č. 6/67/17: RM schválila oslovení 
těchto uchazečů s výzvou k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku zadávanou for-
mou zjednodušeného podlimitního řízení 
„Polyfunkční komunitní centrum Pavuči-
na, Hustopeče“: 

1. ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 
623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 00558010, 

2. DIRS Bro s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČ 262 55 618, 

3. Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 
690 02 Břeclav, IČ 49432991, 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA se sídlem Jaho-
dová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, 

5. STAMA, s.r.o. se sídlem Masarykova 294, 
691 64 Nosislav, IČ 46346201, 

6. JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče, IČ 26288591, 

7. HOMAC, spol. s r.o. se sídlem Dlážděná 
726/12a, 641 00 Brno-Žebětín, IČ 15547663 

Usnesení RM č. 8/67/17: RM schválila výzvu 
k podání nabídky na veřejnou zakázku 
„Hustopeče – Formanka, kanalizační pří-
pojka“, včetně příloh 

Usnesení RM č. 10/67/17: RM schválila oslovení 
uchazečů k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „Hustopeče – Formanka, kanali-
zační přípojka“: 

1. STAVOČ spol. s r.o. se sídlem 693 01 Horní Bo-
janovice 1, IČ 47902213 

2. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 
690 64 Břeclav, IČ 42324149 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod 
Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodo-
vá ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Hodonín, 
Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČ 48035599 

4. COLAS CZ, a.s. se sídlem závod Jih, pro-
voz Brno, Tyršova 748, 664 42 Modřice, IČ 
26177005 

5. Inženýrské stavby Hodonín se sídlem Marti-
na Benky 12, 695 00 Hodonín, IČ 46 98 33 09 

6. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 
693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Usnesení RM č. 11/67/17: RM ukládá ma-
jetkoprávnímu odboru MěÚ oslo-
vit vlastníky pozemků p.č. 4544/4, 
4544/171 a 4544/168 v lokalitě Na Vyhlídce 
za účelem výkupu plochy učené jako do-
pravní koridor. 

Usnesení RM č. 12/67/17: RM bere na vědomí 

variantu na umístění nádob na tříděný 
odpad v budoucí rozvojové lokalitě za Kří-
žovým kopcem dle předloženého návrhu. 
Nejedná se o schválení. K problematice se 
bude RM vracet na příštích zasedáních.

Usnesení RM č. 13/67/17: RM schválila Objed-
návku geometrického plánu na oddělení 
části městského pozemku pozemek par-
cela číslo KN 3814/2 o výměře 42 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 15/67/17: RM schvaluje pro-
nájem části pozemku p. č. 626/1 o výměře 
35 m2 za cenu 1.000 Kč za 1. – 12. měsíc, od 
počátku 13. měsíce 3.000 Kč za každý za-
počatý měsíc pro společnost Sapero living 
s.r.o.

Usnesení RM č. 16/67/17: RM schválila vy-
hlášení záměru nájmu částí pozemku 
p.č. 24/1 vedeného jako ostatní plocha 
o souhrnné výměře 30 m2 zapsaného na 
LV č.10001 v  k.ú. Hustopeče u Brna. Text 
záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/67/17: RM neschvalu-
je rozšíření parkoviště na pozemek 
p.č.4542/391 vedený jako ostatní plocha na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 19/67/17: RM schválila dohodu 
o ukončení smlouvy o souhlasu se stavbou 
s Quatro development s.r.o., Na Hradbách 
424/3, Hustopeče, IČ:29356598 ke stavbě 
polyfunkčního domu na p.č.618 v k.ú. Hus-
topeče u Brna. 

Usnesení RM č. 20/67/17: RM schválila dohodu 
o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene s Quatro deve-
lopment s.r.o., Na Hradbách 424/3, Husto-
peče, IČ:29356598 a RWE GasNet, s.r.o., IČ 
27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem ohledně věcného břemene na 
parcele č.618 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 21/67/17: RM schválila Smlou-
vu o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330043731/002, se společností E.ON 
distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, České Budějovice na pozem-
ku 598/1 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna v rozsahu dle geometrického plánu 
číslo 3605-123/2017 za jednorázovou úhra-
du ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlou-
vy včetně geometrického plánu je přílohou 
zápisu 

Usnesení RM č. 23/67/17: RM ukládá Městským 
službám udělat prořez keřů kolem odvě-
trání u sklepů pod parkovištěm u staré 
pošty.

Usnesení RM č. 24/67/17: RM schvaluje objed-
návku na přeložku rozpojovače SD 842 na 
ulici Žižkova – Hybešova dle vypracované 
projektové dokumentace.

Usnesení RM č. 25/67/17: RM schválila výpověď 
smlouvy o napojení na centrální stanici in-
formačního systému (CSIS) a zabezpečení 
služeb souvisejících s napojením, uzavře-
nou s Františkem Gutmanem se sídlem 
Příční 109, 690 02 Strachotín, IČ 44998201. 
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Usnesení RM č. 26/67/17: RM schválila smlouvu 
o připojení na pult centralizované ochrany 
se SECURITY MONIT s.r.o. se sídlem Hoblí-
kova 548/6, 613 00 Brno, IČ 60755792 na za 
částku 500,-Kč bez DPH měsíčně 

Usnesení RM č. 27/67/17: RM schválila Firma 
HaSt s.r.o., žádá o udělení výjimky z úpra-
vy místního provozu za účelem realizace 
stavby pro město Hustopeče „Kolmá par-
kovací stání na ulici Vrchlického“ kde je 
vjezd omezen hmotností do 3,5 t. viz přílo-
ha e-mail.

Usnesení RM č. 28/67/17: RM schválila pří-
spěvek ve výši 10.000 Kč na akci VínoFest 
2017 pro Hustopečské vinařské bratrstvo. 

Usnesení RM č. 29/67/17: RM schválila uzavře-
ní Smlouvy o poskytnutí nadačního pří-
spěvku na realizaci projektu „Bezpečnost 
a ochrana dětí a mládeže v obci Hustope-
če“ s Nadací ČEZ, IČ 26721511, se sídlem Du-
hová 1531/4, 140 53 Praha 4. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 31/67/17: RM schválila na odbo-
ru dopravy, úseku přestupků a správních 
deliktů, u tří pracovních pozic Administ-
rativní a spisový pracovník 6. platová třída 
(2 pracovní místa) a Referent státní správy 
a samosprávy 9. platová třída (1 pracovní 
místo) prodloužení doby určité a to max. 
na 3 roky po ukončení činnosti měření 
rychlosti radary s účinností od 01.07.2017. 

Usnesení RM č. 32/67/17: RM schválila provede-
ní rekonstrukce kotlů (výměnu celého sys-
tému = regulace vody + výměna kotlů) na 
ubytovně Mostař, Hustopeče fi rmou Petr 
Jeřela, Bratislavská 454/47, IČ: 65809572, 
Podivín za vysoutěženou cenu 245.236 Kč 
bez DPH.

Usnesení RM č. 33/67/17: RM schválila provede-
ní výmalby a nátěru krovů ve smuteční ob-
řadní síni města Hustopeče fi rmou RIVA 

SERVIS s.r.o., Ludvíka Podéště 10, Brno za 
cenu 73.438 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 34/67/17: RM schválila revokaci 
usnesení RM č. 38/63/17 a schvaluje nové 
usnesení: RM schválila dohodu o splát-
kách s panem … nar. …, bytem Třebízského 
…, 693 01 Hustopeče, pro dlužnou částku 
7.117,-Kč. Splátky budou hrazeny v pra-
videlných měsíčních splátkách v částce 
1.000,-Kč měsíčně, a to až do úplného 
uhrazení pohledávky. V případě neuhra-
zení dluhu do 14 dnů stanovených upo-
mínkou, přistoupí město k podání žaloby 
a následnému vymáhání dluhu. 

Usnesení RM č. 35/67/17: RM ukládá ředitelům 
všech škol zapracovat do pravidel pro při-
jetí nových dětí zvýhodňovací podmínku 
trvalého pobytu dítěte a alespoň jedno-
ho rodiče, případně zákonného zástupce 
v  rámci jejich stanoveného školského ob-
vodu.

Usnesení RM č. 37/67/17: RM schválila pořízení 
územně plánovacího podkladu, Územní 
studie – Hustopeče S6, a ukládá ORR MěÚ 
Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hus-
topeče její zajištění. 

Usnesení RM č. 39/67/17: RM vzala na vědomí 
návrh pravidel pro přijímání žádostí a pří-
spěvků pro hlášení a stanovení poplatků 
za hlášení rozhlasových relací v městském 
rozhlasu s účinností od 1. 7. 2017. Text 
směrnice je přílohou zápisu. Do příští RM 
radní pošlou návrhy na úpravu.

Usnesení RM č. 40/67/17: RM konstatuje, že 
v současné době není projednávána změ-
na OZV č. 1/2016, o stanovení míst a času, 
ve kterých mohou být provozovány loterie 
a jiné podobné hry na území města. Na zá-
kladě této vyhlášky je povoleno provozo-
vání loterie a jiné podobné hry v provozov-
ně na ulici Mrštíkova 114/22, Hustopeče. 

V případě změny bude příslušný provozo-
vatel informován. 

Usnesení RM č. 41/67/17: RM schválila zakou-
pení zahradního traktoru John Deere 
X350R za cenu 160.000 Kč vč. DPH od fi r-
my Strom Praha a.s., a křovinořezu STIHL 
FS 460 C –EM za cenu 23.550 Kč vč. DPH od 
fi rmy Modrohorské Humno s.r.o., technika 
bude využita pro Městské služby Hustope-
če. 

Usnesení RM č. 42/67/17: RM se ohledně změ-
ny rozpočtu, pořízení myčky a výtahu roz-
hodne dle výsledku schválení rozpočtové-
ho opatření ZM.

Usnesení RM č. 43/67/17: RM ukládá MPO pro-
věřit smlouvy se skauty, aby bylo možné 
přemístění skautů po rekonstrukci Pavuči-
ny do uvolněné budovy po HalpPrintu. 

Usnesení RM č. 44/67/17: RM schválila Doda-
tek č. 1 - Smlouvy o spolupráci při zajiště-
ní zpětného odběru elektrozařízení pro-
střednictvím stacionárních kontejnerů se 
společností ASEKOL, a.s., Československé-
ho exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, kte-
rým dochází k navýšení počtu kontejnerů 
na elektroodpad o 2 ks. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 45/67/17: RM schvaluje smlou-
vu o výpůjčce s  Muzeem Brněnska, pří-
spěvkovou organizací, se sídlem Porta coe-
li 1001, 666 02 Předklášteří, IČ 00089257 na 
výpůjčku sbírkového předmětu – Emblé-
mu pro záložnu v Hustopečích od Alfonse 
Muchy.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Dobrý den všem příznivcům nového bydlení 
v  Hustopečích. Jelikož začínají prázdniny 
a mnoho z Vás již odkládá důležitá rozhodnutí 
až po dovolené, nebudu Vás tentokrát 
zatěžovat přednostmi našich nově stavěných 
bytů na ulici Generála Peřiny a popřeji 
příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Pokud však přemýšlíte o novém bydlení 
a jste ochotni i o prázdninách svou situaci řešit, 

mohu oznámit, že pro Vás máme poslední dva 
volné byty, a to velikosti 4+kk.

Klidně se na mě tedy obraťte s  dotazy nebo 
i prohlídkou, protože já pracuji dál a stavba 
pokračuje také, vstříc  prosincové kolaudaci. 
Po dohodě je možné se potkat i v  kanceláři 
v Hustopečích.

Poslední příležitost nových bytů pro rok 2017
Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny

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

-in
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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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Studenti Akademie třetího věku jeli na závěrečný seminář 

Pasování prvňáčků 2017

M-ko fest nabídl pohodovou atmosféru

Ve čtvrtek 1. června se 14 studentů virtuální 
Akademie třetího věku (A3V) vydalo na 

závěrečný seminář do Chotěboře. Nejdříve 
jsme zastavili u zdejšího zámku a prošli jsme 
se zámeckou zahradou, kde nádherně kvetly 
rododendrony a promenádovali se překrásně 
zbarvení pávi. Poté jsme odjeli na samotný 
slavnostní seminář, kde za účasti manažerky 
A3V Kláry Nehodové převzali tutoři 
jednotlivých středisek potvrzení o absolvování 
semestru pro své studenty.

Po skončení slavnostního ceremoniálu 
jsme vyšli s průvodcem na procházku městem. 
Poznali jsme významné stavby a zajímavá 
místa Chotěboře. Vycházku jsme zakončili 

opět u zámku Chotěboř, který v  současné 
době patří rodu Dobřanských. Na zpáteční 
cestě jsme se zastavili u pana Pavla Šimona ve 
Sněžném u Nového Města na Moravě, kde jsme 
obdivovali harmonickou japonskou zahradu, 
kterou si zbudoval okolo svého domu. 

Výlet se účastníkům moc líbil, děkujeme 
panu řidiči za bezpečnou dopravu a těšíme se 
již na příští rok, kdy některé studenty virtuální 
A3V čeká slavnostní promoce v Praze na půdě 
České zemědělské univerzity.     

Jitka Horáková, tutorka A3V

Na vědomost se dává, že do řad Čtenářského 
řádu přibylo 114 nových rytířů. Pasováni byli 
prvňáčci ze dvou tříd Základní školy Nádražní 
a čtyř tříd Základní školy Komenského. 
Čtenářské průkazy nezískali snadno, museli 
splnit tři nelehké úkoly, které prověřily jejich 
zdatnost ve čtení. V Písmenkovém království 
je uvítal šašek a nedočkavě se na ně těšil král 
s královnou. Všechny děti zkoušku splnily a za 

zvuku fanfár, které nám i letos zahráli trubači 
ze Základní umělecké školy v  Hustopečích, 
byli pasováni do řádu Čtenářského. Rytířům 
přejeme, aby se jim čtení líbilo a našli cestu 
do našeho království, kde na ně čeká spousta 
krásných knih. Vždyť čtení nás provází celý 
život a není nic krásnějšího, než si vzít knihu 
a ponořit se do děje.

Ještě jednou gratulujeme všem rytířům!
Jitka Unverdorbenová, knihovnice

M-klub je místo, kde mohou zájemci, 
a především mládež, trávit svůj volný čas 
a je oblíbený díky své pohodové atmosféře. 
A přesně v  jejím duchu se nesl M-ko fest - 
festival ukončující sezónu 2016/2017.  

Pořadatelé připravili pro návštěvníky 
mnoho stanovišť, kde si mohli například 
zastřílet ze vzduchovky, účastnit se turnaje 
v šermu, vyrobit si náušnice z recyklovatelného 

materiálu, zpracovat ovčí vlnu na pěkný 
přívěšek, tvořit hudbu, vyzkoušet skákací 
boty či monokola, zahrát si hry nebo malovat. 
„Všechna stanoviště jsme vytvořili proto, aby 
se návštěvníci hlavně bavili,“ řekl vedoucí 
M-klubu Filip Hrabal. M-ko fest končil 
táborákem a závěrečnou improvizovanou 
divadelní scénkou v podání organizátorů. 

-ves- 

�      V Hustopečích je 114 nových rytířů.

KULTURA

Happening vylákal ZUŠ do veřejného prostoru 

Celostátního happeningu ZUŠ Open se 
účastnilo 355 škol. Hustopečská základní 
umělecká škola byla jednou z  nich. Cílem 
tohoto happeningu bylo vylákat žáky 
uměleckých škol do veřejného prostoru, 

aby mohli ukázat své nadání a co se ve škole 
naučili. „Jsme rádi, že se objevil fond, který 
chce „zušky“ zviditelnit, proto jsme neváhali 
a připojili jsme se,“ řekl ředitel ZUŠ Hustopeče 
Jaromír Benda. 

Základní umělecká škola Hustopeče 
nabízela veřejnosti program od rána, kdy se 
otevřela výstava výtvarných prací žáků a také 
výtvarná dílna.  

Od tří hodin odpoledne se konal open-air 
koncert na Dukelském náměstí, na kterém 
se představili žáci hudebního a tanečního 
oddělení od nejmladších z přípravného studia 
až po absolventy, soubory a orchestry. „Na naší 
škole se vyučuje tanec moderní i klasický. Co 
se týče hudebních nástrojů vyučujeme téměř 
všechny,“ dodal Benda.    

V  Hustopečích se povedlo vytvořit prostor 
pro setkávání žáků, učitelů, rodičů a všech, kteří 
měli zájem se podívat na nejmladší generace 
nadaných dětí.                                                                  -ves-
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�    Výstava prací žáků. �    Vystoupení žáků na náměstí.

Fo
to

: a
rc

hi
v k

ni
ho

vn
y

Fo
to

: a
rc

hi
v k

ni
ho

vn
y

Fo
to

: a
rc

hi
v M

-k
lu

bu



HUSTOPEČSKÉ LISTY    7,8 | 17STR 14

Fo
to

: a
rc

hi
v o

dd
ílu

Severomoravská rodačka Markéta 
Harasimová se v Hustopečích usadila již před 
osmi lety. Zdejší klima jejím knihám svědčí, 
protože poslední román Poháry touhy je jejím 
13. dílem. „Knihy přibývají na váze, protože 
jsem začala útlejšími dívčími romány a pak 
jsem se přetavila na tvorbu pro ženy,“ řekla 
Harasimová. 

Knihy jsou tedy velmi oblíbené především 
u čtenářek. „Přiznávám, že v drtivé většině jsou 
to ženy, ale od té doby, co do knih přidávám 
víc erotických a detektivních motivů, tak 
kupodivu zachutnaly ty knihy i mužům,“ 
doplnila Harasimová.

Poslední kniha Poháry touhy je autorkou 
označována jako erotický román z vinařského 
prostředí. „Je to kniha o ženě, která stojí na 
životní křižovatce a do klína jí spadne dědictví 
v  podobě vinohradů a sklepa. Ten román je 
z  části i mystický, protože k  vinné alchymii 

patří i duchovno,“ uvedla Harasimová. 
Křest knihy pojala spisovatelka také 

vinařsky. Konal se ve vinném sklepě s dobrým 
vínem. Herci z Boleradického divadla odehráli 
krátkou scénku inspirovanou knihou. 
Kmotrem díla se stal herec a dabér Michal 
Bumbálek, který pobavil historkami ze své 
práce. „Přeji knize jedno jediné, a to podstatné, 
aby byla čtena a aby lidé začali víc číst,“ uvedl 
Bumbálek. 

Markéta Harasimová není jen autorkou, 
ale i nakladatelkou. „Stalo se tak na přelomu 
roku a Poháry touhy jsou první vydanou 
knihou. Mám nyní jako autorka větší svobodu,“ 
doplnila Harasimová. Kromě oblíbených 
románů napsala spisovatelka i dětskou knížku 
Z  deníku kočičky Tlapičky. Vydání plánuje na 
podzim.

-ves-

Markéta Harasimová pokřtila svůj poslední titul Poháry touhy 
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�    Autorka má nový román.

Ve čtvrtek 25. května se konala v Městském 
muzeu a galerii Hustopeče vernisáž fotografi í 
Martina Rabovského. Tento mladý fotograf 
zde prezentoval barevné i černobílé fotografi e. 
Výstava neměla záměrně žádný název, protože 
fotograf do poslední chvíle netušil, jaká díla na 
ní vystaví. Témata měly široký záběr. Od přírody 

Nového Zélandu, Kanady, po různé detaily 
každodenností, ale pro všechny fotografi e 
byla typická harmonie. Součástí vernisáže bylo 
i neobvyklé hudební vystoupení. Výstava byla 
ke zhlédnutí do neděle 18. června.

-ves-

Divadelní soubor Šikulky působí při 
Základní škole Komenského a vede ho 
režisérka Věra Pešáková. V tomto školním roce 
došlo ke spojení dvou dramatických kroužků, 
proto je soubor nyní opravdu početný. „Mám 
teď 30 malých a velkých nadšenců. Jsem moc 
ráda, že to chtějí dělat, protože v dnešní době si 
toho moc u dětí vážím,“ řekla Pešáková. 

Šikulky mají za sebou premiéru nové hry. 
Veselou pohádku s  písničkami a tancem 
o ztracených jedničkách Jedničky má papoušek 
napsal Miloš Macourek. „Trénovali jsme od 
října, ale nejenom tu pohádku. Hráli jsme 

různé hry,“ doplnila Pešáková. 
Pohádka vypráví o tom, jak jednou školu 

navštíví zvědavý papoušek Bořivoj a získá pro 
sebe všechny jedničky. To ovšem děti nemohou 
dopustit, proto se ho vydají hledat. Netuší, že 
cestou potkají hrocha, který si myslí, že je pták.

Vystoupení bylo dojemné i pro samotné 
účinkující, protože pro několik žáků znamenalo 
rozloučení se s divadelním souborem. Už jsou 
studenty gymnázia a čekají je jiné výzvy. „Jsem 
si jistá, že to po nás převezmou tyhle úžasné 
děti, protože my jsme také začínali v  jejich 
věku. Jsou tady nadané talenty, které by mohly 

být jednou vidět na televizních obrazovkách,“ 
uvedla Natálie Meredová.

-ves-

Výstava fotografi í záměrně bez názvu

Šikulky uvedly novou hru Jedničky má papoušek
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	      Vernisáž se konala v příjemné atmosféře.
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První červnovou sobotu se areál kostela 
sv. Václava změnil v  místo, kde se pořádala 
narozeninová oslava. Pro děti z  farností se 
konala Dě(c)kanáda. Čekaly na ně soutěže, 
balonky, dárečky či dort. Dě(c)kanáda byla 

tentokrát pojata jako velká narozeninová 
oslava s  podtitulem: Hádej, kdo má 
narozeniny?  

Děti vytvořily 15 týmů a na stanovištích 
se seznamovaly se zajímavými lidmi a jejich 
posláním, plnily úkoly a zkoušely uhodnout, 
kdo je oslavenec a jaké místo by mohl v jejich 
týmu zaujmout. „Potkaly se s  kostelníkem, 
varhaníkem, webmasterem, uklízečkami, 
babičkami. Ta pointa je v tom, že v tomto roce 
slaví brněnská diecéze výročí 240 let od svého 
založení, takže narozeniny má celá diecéze 
a vlastně my všichni,“ vysvětlila organizátorka 
Veronika Nováková. „Registrovaných 
soutěžících bylo 172. S  přípravou nám 
pomáhalo 39 mládežníků, organizátorů bylo 
kolem 30. Katecheté, učitelé a doprovod dětí, 

kteří pomáhali dětem a dbali na to, aby tady 
nikdo nezůstal sám, bylo také zhruba 30,“ 
doplnila Nováková. 

Na Dě(c)kanádu přijeli i představitelé 
z brněnského biskupství, kteří během 
odpoledního programu v  sále pod kostelem 
seznámili děti s  diecézní hrou Poklady 
brněnské diecéze. Děti obdržely cestovní kartu, 
se kterou během prázdnin mohou cestovat po 
diecézi a sbírat poklady. Dě(c)kanáda končila 
společnou mší svatou, kterou celebroval 
bývalý děkan Pavel Kafka. „Všichni jsme se 
tady společně potkali, pochutnali jsme si na 
dortu, který nám napekly babičky, rozdali jsme 
si dárečky a hlavně společně slavili,“ uzavřela 
Nováková. 

-ves-

Jednou za rok se během Noci kostelů 
otevřou kostely a modlitebny v  České 
republice. Tato místa návštěvníkům nabízí, 
kromě osobního setkání, bohatý program 
pro všechny generace. Tři hustopečské církve 
se této akce účastní pravidelně a jejich 
představitelé zahájili Noc kostelů společným 
čtením bible na Dukelském náměstí.

V kostele Českobratrské církve evangelické 
se sál naplnil lidmi a hudbou již v šest hodin, 
protože se zde konal absolventský koncert dětí 
ze Základní umělecké školy Hustopeče. „Žáci 
zahráli vážnou hudbu i lehčí moderní věci, 
jako jsou Beatles,“ řekl ředitel ZUŠ Hustopeče 
Jaromír Benda.

Lidé dostali možnost prozkoumat prostory 

kostela a zeptat se na informace týkající se 
historie místa i evangelického sboru. „Letos 
slavíme půlkulaté výročí, sbor v  Hustopečích 
existuje již 135 let,“ dodala kazatelka Kateřina 
Rybáriková.   

Součástí programu bylo i vystoupení 
Zdeňka Motýla Patočky s  repertoárem 
folkové kantilény z moravských vinic, a soutěž 
a povídání o reformátorovi církve Martinovi 
Lutherovi. „Věnujeme se mu, protože uplynulo 
500 let od doby, kdy přibil 95 reformátorských 
tezí na dveře kostela, a tím začala cesta 
ke vzniku evangelické církve,“ vysvětlila 
Rybáriková.

V  domě sboru Apoštolské církve byla 
umístěna výstava Biblí a biblické literatury 

a na návštěvníky čekalo občerstvení s africkými 
specialitami, které odkazovaly k  pravidelným 
misionářským výjezdům členů této církve. 
V  modlitebně byla možnost si prohlédnout 
africké suvenýry či fotografi e z Tanzanie nebo 
Zambie. „Za necelé dva týdny odjíždíme do 
Malawi, kde se snažíme navázat spolupráci 
s  místními. Byli jsme požádáni o stavební 
pomoc,“ řekl pastor Karel Fridrich.

Na Dukelském náměstí byl otevřen 
římskokatolický kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České a na Křížovém vrchu kaple 
sv. Rocha. Díky komentovaným prohlídkám 
se návštěvníci mohli seznámit s  historií obou 
míst. Jídelna pod kostelem se proměnila 
v kavárnu a zájemci se podívali, jak se tiskne na 
3D tiskárně, kterou vyrobil místní farník Pavel 
Najman. „Pro děti jsme vymysleli soutěž, ve 
které hledaly nálepky a čekala na ně i odměna,“ 
doplnil děkan Jan Nekuda.

Program v kostele nabízel i hudební zážitky. 
Během adorace zahrála a zazpívala skupina 
Srdce ze Šakvic a koncert odehraný na housle 
a violu, který zaplnil místo barokní hudbou. 
„Akce Noc kostelů přináší nenásilnou formou 
možnost prohlédnout si kostel a setkat se 
s křesťanským poselstvím skrze hudbu či slovo“ 
uzavřel Nekuda.

 -ves- -

Dě(c)kanáda byla velkou narozeninovou oslavou. Hádejte koho?

Noc kostelů otevřela dveře do hustopečských církví 

�    Noc přinesla příležitost společně trávit čas. �    Společné čtení Bible.
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Dvaadvacátý ročník hudebního 
festivalu Concentus Moraviae přivezl do 
kurdějovského kostela pěvecký ansámbl  ze 
Sardinie.  Jednalo se o čtveřici mužů, kteří 
stáli v těsném půlkruhu a  zpívali hlubokým 
hrdelním témbrem nízkých hlasů. 
Sólový zpěvák vyprávěl v próze a rýmech 
příběhy starodávné i současné a tři další hlasy 
ho doprovázely silně rytmizovanými slabikami 
beze smyslu. Tyto pastorální zpěvy jsou typické 
pro horskou oblast Sardinie. 

Pěvecký ansámbl vznikl v roce 1997 a je 

vítaným hostem doma v Itálii i v zahraniční. 
Jejich specifi ckému umění již nadšeně tleskalo 
publikum ve Finsku, Rakousku, Německu, 
Slovinsku, Polsku, Španělsku či na Korsice. 

Uměleckým vedoucím souboru  je 
Gavino Murgia. Ten bravurně zvládá i hru na 
sardinskou tradiční trojitou flétnu, kterou také 
posluchačům v kurdějovském kostele svatého 
Jana Křtitele představil. Nadaný hudebník 
je také skvělý saxofonista a v této roli se 
představil letos v Mikulově.

-hrad-

Josef Čapek, František Janoušek, Alois 
Kalvoda, Pravoslav Kotík, Bohumil Kubišta, 
Alfons Mucha a František Tichý. Díla těchto 
fenomenálních umělců tvoří základ výstavy, 
která je nyní k  vidění v  Městském muzeu 
a galerii Hustopeče. „Návštěvníci tady 
nenaleznou velká díla za miliony korun, 
které se prodávají v  aukčních síních, ale jsou 
to jednotlivé střípky od českých umělců, 

kteří dobyli svět,“ vysvětlila sběratelka Jitka 
Vojtková. 

Výstava je výsledkem spolupráce mezi 
hustopečskou městskou galerií a břeclavskou 
Galerií 99 manželů Vojtkových. Ti sbírají 
obrazy už téměř 17 let. „Podařilo se nám sehnat 
31 slavných lidí a chceme se o  naší sbírku 
podělit v  Hustopečích, protože tomuto 
městu fandíme a vidíme, jak vzkvétá,“ 

objasnil Antonín Vojtek, sběratel a malíř. 
„Poslední výstava obrazů malíře Vojtka se 
u nás uskutečnila v  roce 2013, kdy vystavoval 
společně s  dcerou Julií. Jsme rádi, že nyní 
galerie hostí jeho sbírku,“ dodala vedoucí 
městského muzea a galerie Soňa Nezhodová. 

Výstava prezentuje české klasiky převážně 
20. století, a nabízí velký estetické zážitek. Díla 
v budou v galerii vystavena do 27. srpna.    -ves-

Desítky posluchačů si nenechaly ujít 
vystoupení pražského barokního orchestru 
a vokálního souboru  Ensemble Inégal. 
„Soubor jsme založili v roce 2000 a od té doby 
se zaměřujeme zejména na dílo Jana Dismase 
Zelenky. Vystupujeme v  nejrůznějších 
formacích, ono slovo Inégal znamená nestejný, 
od komorního obsazení čtyř hudebníků po 
třeba šedesát zpěváků a instrumentalistů,“ 
představil ansámbl jeho umělecký vedoucí 
Adam Viktora.  

Ensemble Inégal se na několik let ponořil do 
nejméně prozkoumané oblasti Zelenkova díla 
a výsledkem byl projekt - Jan Dismas Zelenka: 
Psalmi Vespertini. Zelenka zkomponoval čtyři 
cykly žalmů pro různé modely liturgie. Soubor 

je všechny natočil a koncertně předvedl. 
V Hustopečích zazněl výběr ze tří Zelenkových 
cyklů. Tvorba tohoto barokního skladatele 
bývá přirovnávána svou kvalitou k  dílům 
Johanna Sebastiana Bacha. „Jeho dílo je 
fantastické a z velké části neznámé. Velmi nás 
baví a zajímá objevovat starou českou hudbu, 
která je rovnocenná nejlepší barokní hudbě,“ 
vysvětlil Viktora. Koncert v  kostele sv. Václava 
a sv. Anežky České ukončil hustopečskou část 
programu hudebního festivalu Concentus 
Moraviae.

-ves-

Pěvci ze Sardinie si v nabitém kostele vysloužili obrovský potlesk

Díla českých velikánů visí v městské galerii

V kostele zazněly Psalmi Vespertini
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	        Barokní hudba zněla z kostela sv. Václava.

V neděli 28. května se na Dukelském náměstí 
hrálo, zpívalo a tancovalo. Konal se třetí ročník 
festivalu Májové notování. Programově festival 

navázal na dřívější přehlídku dechovek. „Chtěli 
jsme zachovat lidové a folklórní prvky. Tento 
ročník jsme zaměřili na děti a pozvali jsme 

dětské a mládežnické soubory nejen z  okolí,“ 
vysvětlila Martina Ondrová z  Marketingu 
a kultury města Hustopeče.      

V  rámci setkávání partnerských měst 
vystoupil na pódiu i soubor Grúň z  Habovky. 
Dále se předvedly tyto soubory: Hanýsek ze 
Šakvic, Žižkovjánek z  Moravského Žižkova, 
Sadováček a Floriánek z  Velkých Pavlovic, 
Kalubáček z  Vrbice za doprovodu cimbálky 
Vergariovci a Krajcárek Hustopeče. Slunečné 
počasí zpříjemňovalo divákům zážitek a celý 
program zakončil koncert cimbálové muziky 
Švarcara.                                                                  -ves-

Na Dukelském náměstí se notovalo

�    Grúň z Habovky. �    Děti tancovaly.

�    Pěvci zpívali v těsném půlkruhu.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červenec, srpen 2017

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

pá 23. 6. – 2 .9. OTEV ENÉ SKLEPY HUSTOPE E – festival vína,
každý den otev ou sklepy dva hustope ští vina i. 
Vina ská ulice, ulice Na Hradbách. Podrobnosti 
v TIC Hustope e, na plakátech a letácích.

st  12. 7.  20.30 JEPPE Z VRŠKU
   Divadelní soubor FOOR Hustope e.
   Ochutnávka vín Vina ství Jurák & syn. 
pá 14. 7. 20.30 EDITH PIAFF – MILOVAT K SMRTI

Hrají: Sv tlana Nálepková, Ond ej Kavan, Martin 
Sochor. Živ  doprovází Blue Angel Memory Band Ji-
ího Toufara. Po p edstavení bude hrát CM Šmytec. 

Ochutnávka vín Vina ství Harmá kovi.
so  15. 7.  20.30 LAKOMEC

Dvorní divadlo Hlohovec. Hrají: Zden k ernín a 
Hana Tomáš Brieš anská, nositelka Ceny Thálie za 
rok 2016. Po p edstavení bude hrát Perfect Time, 
ochutnávka vín Vina ství Starý vrch.

ne  16. 7. 18.00 KAŠPÁREK A DRAK
   Divadlo Koráb. Pohádka z hudebního království. 
st 19. 7. 20.30 NA ÚT KU

Divadelní spolek Krom íž. Hrají: Romana Blažková 
a Kate ina Nakládalová. Ochutnávka vín Altenberk 
vivni.a.s.

pá 21. 7. 20.30 DOMÁCÍ@ŠT STÍ.HNED
Hrají: Michaela Dolinová, Iva H ttnerová a David 
Sucha ípa. Po p edstavení bude hrát CM Vonica, 
ochutnávka vín První vina ská spol. s r.o.

so 22. 7. 20.30 PRIESTER SISTERS
   Swingový ve er. Ochutnávka vín Vina ství U Vrb .
Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je i skleni ka vína. 
P edprodej: Turistické informa ní centrum Hustope e, 
portály Ticketstream nebo SMSticket. 

út  1. 8.   MASARYK
   Životopisný, esko, SR, 2016, 113 min.
st  2. 8.  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
   Romantická komedie, esko, 2016, 97 min.
t  3. 8.  LET ÁK NASLEPO

Do poslední chvíle nebudete v d t, na jaký  lm jste 
se vypravili. Po projekci pak dostanete možnost 
ocenit erstv  nabitý zážitek ástkou, kterou si 
sami ur íte. 

pá  4. 8.   ŠPUNTI NA VOD  
   Rodinná komedie, esko, 2017, 83 min.
so  5. 8.   AND L PÁN  2 
   Pohádka, esko, 2016, 99 min.
ne  6. 8.   MANŽEL NA HODINU
   Komedie, esko, 2016, 104 min. 
M-klub, Herbenova, Hustope e. Promítá se po setm ní (po 21.00 hod) 
a za každého po así. Ob erstvení zajišt no. Vstupné 80 K .

so  26. 8. 14.00 Národní sout ž vín 2017 Velkopavlovické vina ské
podoblasti – p ehlídka nominovaných vín do Salonu 
vín R, Hotel Centro.
 

t 5. 10 – 7. 10. Bur ákové slavnosti 2017
   Výhodný p edprodej vstupenek za 150 K  
   od 1. 6. v TIC Hustope e, Ticketstream nebo 
   SMSticket. Více na  www.burcakoveslavnosti.cz

M sto Hustope e

NÁRODNÍ
SOUT Ž VÍN

26. 8. 2017 OD 14.00 HUSTOPE E
RO NÍK 2017 – VELKOPAVLOVICKÁ PODOBLAST

Vstupné: 300 K  
(skleni ka, katalog a neomezená ochutnávka vzork  vín)

Hotel Centro, Hustope e
P ij te ochutnat vína z vinohrad  Velkopavlovicka

za doprovodu cimbálové muziky.

hustopece.cz

18. - 20. 8. 2017
pátek: stavění máje a poté zahraje CM Lašár

sobota: zvaní a večerní zábava (hraje DH Sokolka)

neděle: průvod městem, odpolední zábava s dětmi,

večerní zábava (hraje DH Podlužanka)

Krojované hody
Hustopeče
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 
3. 7. / 17. 7. / 31. 7. / 1. 8. / 14. 8. / 28. 8.
Papír, plast, nápojové kartony: 4. 7. / 1. 8.
Bioodpad: 10. 7. / 24. 7. / 7. 8. / 21. 8.

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

st  26. 7.  15.00 D TSKÁ LETNÍ PARTY s oblíbenými 
   postavi kami a sout žemi. D ti vstup zdarma.
so  19. 8.  10.00 SKÁKACÍ HRAD a doprovodný program pro d ti
so  26. 8. 14.00 ROZLOU ENÍ S PRÁZDNINAMI
   D tská prázdninová party s oblíbenými 
   postavi kami a sout žemi. D ti vstup zdarma.
OTEVÍRACÍ DOBA (zm na vyhrazena):
  ne – t  9.00 – 20.00
  pá - so  9.00 – 21.00

Krytý bazén bude otev en jen v p ípad  špatného po así.
1.7. - 16. 7. 2017 krytý bazén uzav en z d vod  oprav.

Více informací na www.spozam.cz, tel.: 702 204 600, 702 204 660. 

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

so  15.7. 7.00 BRATISLAVA – AURELIUM AJ
   Poznávací autokarový zájezd. Odjezd od nemocnice
   a AN. Bližší informace na výv skách. 
so 22.7.   TÁBOR NA STARÁ KOLENA – OKROUHLÍK 
ne 30. 7.   TÁBOR NA STARÁ KOLENA – OKROUHLÍK 
so 12. 8.   TAN ÍRNA NA STARÁ KOLENA – ŠIKL V MLÝN 

so 22. 7.  20.00 MYSLIVECKÁ NOC
   Zahraje hudební skupina Na2fáze. M žete se t šit
   na srn í guláš. Myslivna pod K ížovým vrchem. 

pá 18. – 19.8. HUSTOPE SKÉ HODY – Herbenova ulice
   Pátek: ru ní stav ní máje, hraje CM Lašár. 
   Sobota: zvaní po m st , zábava pod májou 
   s DH Sokolka. Ned le: hodová mše svatá, pr vod
   m stem, zábava pod májou se zavádkou. 
   Po ádá Hustope ská chasa.

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

po 24. 7. - 4. 8.  KNIHOVNA UZAV ENA
   Prázdninová p j ovací doba z stává stejná jako
   doposud. 

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

t 22. 6. – 27. 8.  VELIKÁNI
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 17. 8.  7.00 ZÁJEZD PRO PRARODI E S VNOU ATY
   Hrad Veve í, plavba lodí, návšt va ZOO v Brn .
   Odjezd z AN.

Marti n Kukla
nar. 03.10.2016

Jan Čelouch
nar. 10.01.2017

Alžběta Dočkalová
nar. 20.02.2017

Natálie Novotná
nar. 09.04.2017

Viktorie Straková
nar. 10.05.2017

Václav Babáček
nar. 22.04.2017

Zuzana Krejčiříková
nar. 27.12.2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 24.06.2017

V Hustopečích dne 26.06.2017

Zpracovala: 
Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Foto: Pavla Strohova
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Létu zdar
V  červnu jsme sice ještě bojovali se 

známkami, ale především jsme si užívali 
slunce a výletovali. Letos jsme navštívili hned 
dvě hlavní evropská města. Samozřejmě v prvé 
řadě naši stověžatou matičku Prahu, jejíž 
návštěva je snad povinností každého Čecha. 
Druhým cílem byla Budapešť. Dvě města 

rozdělená Dunajem a spojená řadou mostů. 
Ten úplně první vybudovali před spoustou let 
už Římané.

Za novogotickou kulturou jsme se podívali 
do lichtenštejnské Lednice. Za divadelní 
kulturou zase do Mahenova divadla v  Brně. 
Opera Čert a Káča byla opravdu krásným 

hudebním zážitkem. Za zvířátky jsme zamířili 
do hodonínské ZOO.

Ve středisku Březová pro děti připravili 
celotýdenní hru Noemova archa, jejímž cílem 
byla záchrana zvířat a rostlin. Doprovodné 
programy si děti užívaly tak moc, že se ze 
školy v  přírodě nechtěly ani vrátit. To by byla 
velká škoda. Čekalo je zde totiž vystoupení na 
tradiční školní akademii a následná rozlučka 
s deváťáky.

„Bílým šátkem mává, kdo se loučí, každého 
dne se něco končí, něco překrásného se 
končí. Setři si slzy a usměj se uplakanýma 
očima. Každého dne se něco začíná, něco 
překrásného se začíná...“ Do nových začátků 
přejeme odcházejícím deváťákům hodně 
štěstí, odhodlanosti a především vytrvalosti, 
aby překážky brali jako výzvu překonat sama 
sebe a dokázali si tak splnit všechny své sny. 

Krásné prázdniny přeje 
kolektiv ZŠ Nádražní 

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Šablony v MŠ Pastelce
Šablony jsou jednou z  možností, jak 

získat fi nanční prostředky z  Evropských 
strukturálních a investičních fondů. Po analýze 
potřeb školy jsme se o tyto fi nanční prostředky 
přihlásili i my. 

Plná částka schválená pro naši školu činila 
447  000 Kč, a to zejména na osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků, pomůcky, 
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní 
školy, spolupráci s  rodiči dětí a personální 
podporu mateřské školy. Realizace bude 
probíhat během dvou školních roků - 
2016/2017 a 2017/2018.

V letošním roce se nám podařilo zrealizovat 
pracovní místo pro chůvu ke dvouletým 

dětem.   Kolegyně Tomková je velkou pomocí 
učitelkám v  práci s  maličkými dětmi, hlavně 
v sebeobsluze, hygienických návycích, při 
vycházkách, ale i při konejšení těchto malých 
dětí.    

Dále jsme zrealizovali sdílení praxe 
pedagoga na jiné mateřské škole. Paní učitelka 
Pelikánová měla možnost zjistit, jakým 
způsobem pracují kolegyně na MŠ U Splavu 
v Břeclavi, které činnosti mají jako prioritní, jak 
tomu přizpůsobili provoz školy. Své zkušenosti 

nám předala na pedagogické poradě. 
V příštím roce přidáme k  obou šablonám 

i vzdělávání pedagogů pro práci s ne-tříletými 
dětmi, protože toto vzdělávání má zvláštní 
specifi ka. Hlavně potřebujeme specifi ckými 
pomůckami vybavit dvě třídy mateřské školy.

Díky fi nancím z  evropských fondů si tak 
můžeme dopřát činnosti a pomůcky, na které 
z běžného provozu peníze nemáme. 

Blanka Nešporová, ředitelka školy

Základní škola Nádražní obdržela Evropskou jazykovou cenu
Žáci současného devátého ročníku se 

zapojili do projektu s názvem We are Slavs 
(Jsme Slované), který byl zaměřený na 

poznávání a srovnávání slovanských jazyků. 
Unikátní mezinárodní projekt získal koncem 
června prestižní ocenění Evropskou jazykovou 

cenu Label. 
„Společně s dalšími šesti partnery z jiných 

slovanských zemí jsme vytvářeli audioslovník 

Škola v přírodě 
Stejně jako každý rok, i letos jsme jeli 

s našimi předškoláky na školu v přírodě. Naším 
cílem bylo letos ekocentrum Trkmanka ve 
Velkých Pavlovicích. A myslím, že jsme si to 
všichni společně opravdu užili. Po celý pobyt 
nás provázela Ještěrka Terka, se kterou jsme 
plnili různé úkoly – pozorovali jsme lupami 
hmyz v trávě, malovali kamínky, barvili si trička 

nebo jsme absolvovali výšlap na pavlovickou 
rozhlednu. Na Trkmance jsme se také zúčastnili 
dvou přírodovědných programů – jeden byl 
o motýlech, druhý o včelkách. A poslední den 
samozřejmě nechybělo hledání ještěrčina 
pokladu. Všem dětem patří velká pochvala za 
to, jak to tam samy a bez rodičů pěkně zvládly! 

Kolektiv MŠ Pastelka

�      
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V týdnu od 22. do 26. května jsme strávili 
krásné dny plné zážitků v rekreačním středisku 
Hálův mlýn v malebném Údolí Bílého potoka. 
19 žáků zde prožilo vlastně celý rok, a to proto, 

že program pobytu byl rozdělen tematicky do 
čtyř ročních období. 

V pondělí přišla zima. Řádně jsme se 
přioblékli a užívali si zimních radovánek. 
Nechybělo koulování ani běh na lyžích. V úterý 
se začalo oteplovat a nic nebránilo tomu, 
abychom přivítali jaro. Dopoledne jsme se 
vydali na jarní vycházku a odpoledne přišly 
Velikonoce, které jsme přivítali hledáním 
velikonočního překvapení. Ve středu ráno 
jsme se probudili již do léta. Do batůžků 
jsme naskládali svačiny a vydali jsme se na 
celodenní letní výšlap do Veverské Bítýšky, 
odkud jsme autobusem přijeli na hrad Veveří. 
Po prohlídce hradu jsme se vraceli parníkem 
zpět do Bítýšky. Odtud nás pan řidič dovezl 

opět do Mlýna. Večer jsme si opekli špekáčky 
u svatojánského ohně a znaveni létem jsme 
brzy usnuli. Na podzim, který trval celý čtvrtek, 
jsme měli nachystány zábavné soutěže 
s bramborami, které k tomuto ročnímu 
období neodmyslitelně patří. A protože se na 
podzim brzy stmívá, využili ti nejstatečnější 
šero a následně i černočernou tmu k noční 
výpravě do lesa. Mnozí tak překonali sami 
sebe a zvítězili nad svým strachem. Pátečního 
rána se většina z nás nemohla dočkat. Byl totiž 
Štědrý den. Na louce pod vysokou borovicí 
nechal Ježíšek všem hodným dětem dáreček. 
Společně jsme si zazpívali koledy a poté odjeli 
domů, zpět do reality. Nevěříte? Tak musíte 
příště s námi!                                                                               BaY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Hálův mlýn
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�    Na naší škole se výletovalo.

1. a 2. června jelo sedm žáků druhého 
stupně naší školy na dvoudenní výlet do 
Boskovic, kde jsme se zúčastnili již tradičního 
partnerského setkání se ZŠ a PrŠ Boskovice. Po 
příjezdu a přivítání pro nás tamní škola tento 
rok připravila nádherný výlet do Moravského 
krasu, kde jsme společně zhlédli nejen propast 

Macochu, ale vypravili se i na dobrodružnou 
prohlídku do podzemí a plavbu lodičkou 
Punkevními jeskyněmi. Většina z nás zde byla 
poprvé a moc se nám tu líbilo!

Odpoledne a večer jsme navazovali nové 
známosti a kamarádství s místními, stejně 
starými žáky, zahráli si míčové hry a večer 

zazpívali, zasoutěžili a povykládali u táboráku. 
Ráno se mnozí loučili s novými kamarády jen 
těžko. I slzičky ukáply.

Všem se nám v Boskovicích moc líbilo a již 
nyní se většina žáků těší na příští setkání, kdy 
přivítáme boskovické žáky v naší škole.

Radomír Bartoněk

Boskovice

Červen na Komendě
Poslední měsíc školního roku byl ve 

znamení výletů, na které jsme se těšili 
celých deset měsíců. Menší děti se vypravily 
na jednodenní, starší pak na vícedenní 
výlety, které pro žáky zajistili třídní učitelé. 
V letošním roce jsme pokračovali s družbou 
se Základní školou z  Myjavy, a proto jsme 
Myjaváky pozvali k nám. Společně jsme zdolali 
vrchol Pálavy a pobyli dva dny v  Pavlově.
Žáci čtvrtých tříd odjeli do školy v  přírodě, 
tentokráte se na pět dní zabydleli ve Strážnici.
Deváťáci stihli navštívit také elektrárnu 
Dlouhé Stráně, šesťáci strávili den na 
ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách. Školní rok 
jsme zakončili soutěží Komenda má talent (1. 

stupeň) a školní akademií (2. stupeň).

Den dětí - Prvňáci na ranči
Den dětí oslavili naši nejmenší žáčci na 

místním ranči. Přijali jsme milé pozvání paní 
Jany Sigmundové a strávili jsme na ranči 
pěkné dopoledne. Děti si pohladily a nakrmily 
všechna zvířátka. Nikdo se zvířat nebál 
a všichni s radostí nastavovali ruce s jídlem 
a zvířátka si hladili. Děti si také vyzkoušely, jak 
se starat o koně - čistily jim kopýtka a česaly je. 

Monika Tomečková

ZŠ KOMENSKÉHO
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�       Nejmenší navštívili ranč.

našich mateřských jazyků, porovnávali slova, 
písmo či výslovnost. Také jsme vzájemně 
poznávali kulturu a tradice, hledali kořeny 
našich jazyků a zabývali jsme se i slovanskou 
mytologií. Zjistili jsme, že ač jsou si naše jazyky 
blízké a pocházejí z jedné jazykové větve, tak 
pro dokonalé porozumění jsme museli mluvit 
anglicky,“ shrnula hlavní náplň projektu jeho 
koordinátorka Ivana Brabcová.

Jazyková cena bývá udělována každoročně 
těm, kteří se nejvíce zaslouží o rozvoj 

jazykového vzdělávání a kteří splňují kritéria 
vyhlášená pro daný rok Evropskou komisí. 

Diplom společně se šekem na 175 tisíc korun, 
určených na rozvoj jazykového vzdělávání ve 
škole, převzala koordinátorka Ivana Brabcová. 
„Této ceny si moc vážíme, je to ocenění 
našich dlouholetých aktivit v rámci evropské 
spolupráce a zároveň i impulz do další práce. 
Jsme důkazem toho, že i škola z malého města 
se může dostat na výsluní,“ shrnula své dojmy. 

-ves- 
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Zpráva z šestého ročníku setkání malířů v Hlučíně
Setkání se konalo na Odborném učilišti 

a Praktické škole Hlučín ve dnech 22. až 24. 
května. Účastnili se ho žáci druhého ročníku 
Goga Milan a Sedláček Marek. Odjezd byl již 
v pondělí v 13.00 hodin školním vozidlem. Před 
odjezdem byli žáci seznámení s  bezpečností 
při přepravě vozidlem a BOZ při práci. Po 
příjezdu do Hlučína se konalo seznámení 
s  organizací celého setkání. Po skončení se 
jelo ubytovat do obce Bolatice a na večeři. Poté 
následovalo osobní volno žáků. Druhý den 
začal prezencí zúčastněných škol na náměstí, 
kde žáci pracovali na připravených panelech 
pod stany. Jeden žák prováděl zadané společné 
téma a druhý volnou tvorbu. Poté jeli žáci do 
sportovního centra, kde mohli hrát bowling. 
Následovala večeře na ubytovně a osobní 
volno. Poslední den čekala na žáky prohlídka 

památníku druhé světové války v obci Hrabyně.  
Po obědě se konalo zhodnocení celého setkání, 
žáci dostali pozornost od sponzorů a jelo se 
domů.  
Celkem se účastnilo devět  učilišť z České 
republiky, jedno učiliště ze Slovenska.

1. Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Hustopeče
2. Střední odborná škola stavební 
a zahradnická Praha
3. Střední  škola živnostenská a Základní škola 
Planá
4. Střední škola Lodní dopravy a technických 
řemesel Děčín                                                                                     
5. Střední škola technická Přerov                                                                                                      
6. Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín
7. Střední průmyslová šlola stavební Valašské. 
Meziříčí -                                                                      
8. Odborné učiliště a Prktická škola Lipová-
lázně
10. Spojená škola internátna Kysucké Nové 
Mesto (Slovensko)

Jiří Najgebaur

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Dva kvartáni mezi čtyřmi nejlepšími v literární soutěži 
V  pořadí již XI. ročník literární soutěže 

Skrytá paměť Moravy vyvrcholil 16. června 
na slavnostním vyhlášení výsledků v  areálu 
Slovanského hradiště v  Mikulčicích. Soutěž 
vyhlašovaná Památníkem písemnictví 
v Rajhradě pod záštitou Jihomoravského kraje 
si získala během jedenácti ročníků zájem 
mladých talentovaných autorů. Studenti 
Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče zasílají 
své příspěvky do soutěže již od jejího vzniku.

I v  letošním ročníku se mezi oceněnými 

mladými autory objevila jména studentů 
našeho gymnázia. Ze zaslaných prací v  každé 
kategorii vybrala porota čtyři nejlepší práce.

Mezi nominovanými autory I. kategorie 
se ocitli hned dva žáci kvarty -  Petr Krotký 
a Alžběta Svobodová. V průběhu slavnostního 
vyhlašování dostali ocenění studenti možnost 
představit ukázky svých prací formou 
autorského čtení. Alžběta Svobodová se 
umístila na třetím místě, Petr Krotký získal 
čestné uznání. Oba autoři ve svých povídkách 

ztvárnili odlišné téma a prokázali osobitý 
autorský pohled na skutečnost. 

Vážněji je laděné vyprávění Alžběty 
Svobodové, která v  povídce Menora nechá 
vyprávět příběh nikoliv osobou, ale židovským 
svícnem, který doprovází jednu rodinu ve 
chvílích obyčejného života, ale stává se 
svědkem i nesmyslného utrpení. Petr Krotký si 
zvolil moderní pohádku a humorný pohled na 
svět s  originálními komickými prvky. Vyznění 
příběhu však poukazuje na důležitost hodnot, 
jako jsou rodina a dobré mezilidské vztahy.

Alžběta Svobodová a Petr Krotký opět 
prokázali, že studenti našeho gymnázia 
mohou obstát v  silné konkurenci soutěžících 
z  celé republiky. Vytvořit příběh, dát mu 
literární tvar a nápaditost není snadné. Naši 
studenti zaujali vysoce odbornou porotu 
a umístili se mezi nejlepšími.  Doufejme, že je 
to bude motivovat k další literární tvorbě.

Anna Růžková

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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�     Práce studentů.

Táborák
Blížil se konec školního roku a s  tím 

spojené i loučení s ubytovanými. Proto jsme 
se na Domově mládeže dohodli, že si 
uděláme táborový oheň, opečeme špekáčky 
a zahrajeme v  přírodě pár her s  trochou 
adrenalinu. Požádali jsme pana Fridricha 
z Centra volného času, zda bychom mohli 
strávit jeden podvečer v Pavučině a všechno 
naplánované podniknout.

I když nám počasí moc nepřálo, nic nás 
neodradilo, abychom vyrazili na cestu. 

V Pavučině nám poskytli nejen prostory, ale 
i vše potřebné k opékání špekáčků, za což jim 
moc děkujeme.

Při společenských hrách jsme rozvíjeli 
nejen fantazii, odvahu, znalosti, komunikaci 
ale hlavně utvrzovali přátelství.

Večer utekl jako voda, počasí se umoudřilo 
a my se museli vrátit zpět na Domov mládeže. 
Odcházeli jsme spokojeni, plni dojmů 
a zážitků. Už teď se těšíme na příští rok.

Ludmila Malinková, vychovatelka
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�     Společný rok jsme zakončili táborákem.
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Zahradní slavností jsme ukončili naši celoroční práci
Jako každý rok zakončujeme celoroční 

práci dětí i učitelů v  Mininábožku a Nedělní 
škole Zahradní slavností. Tentokrát jsme se 
rozhodli vyzkoušet, jak vypadá naše farní 
zahrada večer a v noci. Rozvěsili jsme světýlka, 
nachystali ohniště a čekali, až bude tma. 
Na  sobotu 17. června byla naplánovaná ona 

Zahradní slavnost, ale už ve středu naši úžasní 
tatínci s  největším přispěním bratra Jiřího 
vytvořili nádherné velké pískoviště a ve čtvrtek 
vyrostlo vedle něj obrovské tee-pee, které pro 
nás zapůjčil jeden z  našich aktivních členů. 
Takže od čtvrtka už bylo možno těšit se na to, 
co v  sobotu propukne. Velkým překvapením 
a snad i splněním všech dětských snů byl 
skákací hrad, který nás ohromil, když jsme 
v sobotu dorazili na farní zahradu. Obrovskou 
nafukovací loď se stěžněm a klouzačkou 
pro nás zapůjčil opět náš obětavý člen Břeťa 
Křižan ze Šakvic. Břeťo, fakt velké díky, to se 
ti moc povedlo. Od obětavých členek našeho 
sboru bylo nachystáno jídlo a pití. Špekáčky, 
buchtičky, zeleninka, chlebík a pro tatínky 
pivo. Však si ho zasloužili. Všem, kdo se podíleli 
na tomto večeru, moc děkujeme.

Jenže v sobotu večer začalo pršet. Špekáčky 
se opékaly pod deštníkem, dětem se rychle 
běželo pro dvě až tři sady oblečení, protože 
každým sjezdem po mokrém hradu nám děti 
víc a víc nasákaly. Ale vzdát se a jít domů? 
Ani za nic! Měli jsme v  plánu zpěv s  kytarou 
a hry, ale prokřehlá kytaristka a neustálé 
stěhování se tam, kde zrovna neprší, nám 
tyto radosti nedopřály. Když děti nemohly 
pro množství dešťových srážek na hrad, 

skákaly na trampolíně nebo večeřely v  tee-
pee rodiči opečené špekáčky. Ideálem by byl 
i krátký duchovní soustředěný program, ale 
kvůli počasí a neustálému přeskupování jsme 
si pod deštníky u ohně vykládali vtipy. Pro 
jednou to snad nevadilo, jsme lidi, ne andělé. 
Kolem osmé pršet přestalo a jedna pohotová 
maminka přivezla stará prostěradla. Hrad 
jsme vysušili a pokračovali v  radovánkách. 
Tentokrát si zaskákali i tatínci. Nikoli rozjařeni 
pivem, ale z  čisté radosti ze života, ze svých 
dětí, z  volného času po práci. Koneckonců 
v každém z nás je kus dítěte. Jestliže Pán Ježíš 
říká: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do 
Božího království,“ pak jsme si jistě vyskákali 
vstupenku. V sobotu čistá radost bez starostí, 
v neděli pak čistá víra bez pochybností. To byl 
víkend v  našem sboru. Přijďte příští rok i vy. 
Farní zahrada je tu pro všechny.

V  tee-pee bylo nachystáno přespání, kde 
se děti uložily ke spánku suché, najezené 
a šťastně unavené. U ohně se povídalo ještě 
dlouho po půlnoci. Světélka pod ořechem 
zářila do temnoty, občas blikala a my věděli, že 
to jsou záblesky lepších časů.

Pěkné prázdniny přeje 
Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Naplánuj si čas s rodinou a kamarády
Jednou z  důležitých událostí uplynulého 

měsíce byla tradiční Noc kostelů. Tato akce 
se sice opakuje každý rok, ale pokaždé se 
snažíme do ní vložit něco nového. Letošní 
novinkou bylo společné čtení Bible na náměstí 
spolu s  představiteli ostatních křesťanských 
církví v  Hustopečích. Touto událostí jsme 
chtěli vyjádřit vzájemnou křesťanskou 
jednotu a také pozvat na nadcházející večer 
v  našich kostelech a modlitebnách. Červen 
je také měsícem, kdy probíhají různé dětské 
a mládežnické akce v  rámci jihomoravské 
oblasti. Děti měly svou krajskou akci ve stejný 
týden, jako Noc kostelů. V  Hostěnicích se 
jich sešlo kolem 60. Mládežníci se setkali 
s  americkými mládežníky o týden později 
v  Černé hoře na Blanensku. Poslední neděle 
v  červnu byla tradičně věnovaná dětem. 
Modlili jsme se se za ně a žehnali jim. Vyprosili 
jsme pro ně Boží ochranu během prázdnin. 

Mezi pastory se občas říká: „Kde se dva 

nebo tři sejdou, jejich diáře jsou uprostřed 
nich.“ Jedná se o parafrázi Ježíšových slov: 
„Kde se dva nebo tři sejdou v  mém jménu, já 
jsem uprostřed nich.“ Shon dnešní doby nás 
tlačí k tomu, že se bez důkladného plánování 
našeho času neobejdeme. A všiml jsem si, že 
se mi dovolená a čas na rodinu sám do diáře 
nenapíše. Ale zato různé schůzky a činnosti 
se v  mém kalendáři přímo líhnou. A čím déle 
odkládám plánování dovolené, tím méně času 
mně na ni zbývá. Jeden člověk se několik týdnů 
snažil domluvit termín se svým známým. 
Chtěli si spolu jen tak zajít na kávu a popovídat 
si. Když se jednou opět snažili najít vhodný 
termín, ten známý mu řekl, že by bylo asi 
dobré, aby dotyčný zpomalil a zvolnil. „Já se 
snažím,“ odpověděl onen muž. „Nesnažíš, 
prostě si přiznej, že v  tom selháváš,“ reagoval 
jeho známý. Náš čas je otázka našich priorit. 
Pokud několik týdnů hledáme termín, kdy 
se sejít s  kamarádem na kávu, asi není něco 

v  pořádku. Doba je rychlá a náročná, ale na 
rodinu a kamarády bychom si čas najít měli. 
Protože i tady platí české přísloví: „Jak se do 
lesa volá, tak se z  lesa  ozývá.“ Také by se pak 
mohlo stát, že oni pak nebudou mít čas na nás. 
Když jedu autem, snažím se tu dobu využít 
a tak volám různým lidem, abych si s  nimi 
popovídal (mám samozřejmě handsfree). 
Nedávno jsem si uvědomil, že volám raději 
těm, kdo občas zavolají mně. 

Jsou tu prázdniny, teplo a možná i nějaké 
to volno. Rád bych nás povzbudil, využijme 
tento čas k  budování našich vztahů s  rodinou 
a kamarády. Naplánujme si do svých diářů 
setkání s těmi, na kterých nám záleží. Pokud to 
neuděláme, samo se to tam nenapíše a možná 
tím můžeme i někoho ztratit. 

S přáním krásného prázdninového času
Karel Fridrich, pastor sboru 
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�    Zahradní slavnost jsme si užili.
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SPOLKY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

SKAUTI

Kam o prázdninách aneb Za poklady brněnské diecéze
Školní rok nám rychle utekl a my všichni, 

děti i dospělí, toužíme trochu si vydechnout 
a znovu načerpat sílu, strávit víc času se 
svou rodinou, se svými blízkými, vydat se na 
společnou dovolenou či na výlet. Krásnou 
inspiraci kam se vydat, kde se zastavit, nám 
připravilo pro letošní prázdniny Diecézní 
katechetické centrum Biskupství brněnského, 
které u příležitosti letošního 240. výročí 
založení brněnské diecéze připravilo 
poznávací hru Poklady brněnské diecéze. 
Hra startuje 1. června a trvá do 31. října 
2017. Jejím cílem je poznat duchovní, 
architektonické a jiné bohatství brněnské 
diecéze. V diecézi je pro tuto hru vybráno 
celkem 61 pokladů. Jsou to poutní místa, 
kostely, místa spojená s významnými 

osobnostmi a různé další církevní zajímavosti. 
Účastníci hry, rodiny i jednotlivci, bez rozdílu 
věku, mají za úkol navštívit alespoň devět míst 
(= pokladů), prohlédnout si je a odpovědět 
na klíčové otázky, které na těchto místech 
naleznou. Odpovědi si zapíší do cestovní karty 
a do konce soutěže ji odešlou organizátorům. 
Ze zaslaných karet bude vylosováno celkem 
50 výherců, kteří obdrží hodnotné ceny. 
Cestovní kartu a podrobné podklady je 
možné najít na internetových stránkách www.
biskupstvi.cz. Výhodou pro nás v Hustopečích 
je to, že hned tři poklady máme na dosah 
ruky, stačí si udělat vycházku ke kostelu 
v Hustopečích, Kurdějově a Starovičkách. Tak 
šťastné putování! 

Jan Nekuda, děkan    

Juniáles tradičně – už počtvrté

Skauti z Hustopečí navštívili Benátky nad Jizerou 
V  rámci družby mezi partnerskými 

městy a při příležitosti otevření nového 
Centra Ekologické výchovy se sjeli skauti 
z Hustopečí a Modry do Benátek nad Jizerou, 
aby s tamějším skautským střediskem oslavili 
otevření jejich nové klubovny. 

Poslední květnový víkend jsme zahájili 
společné setkání večerním slavnostním 
ohněm. V sobotu nás čekaly seznamovací hry 
a hra, díky které jsme měli možnost poznat 
zajímavé pamětihodnosti města. Rozdělili 
jsme se do pětičlenných družstev, naším 
úkolem bylo vyřešit šifru a odhalit heslo, které 
určovalo pořadí, ve kterém budeme vyrážet 
na trasu hry. Dostali jsme mapy, vzali jsme si 

všechny důležité věci, které jsme potřebovali 
na cestu, a mohli jsme vyrazit. 

Na cestě nás čekalo osm různě náročných 
úkolů a čtyři dobrovolné úkoly. Po splnění 
jsme dostali nálepku s obrázkem jedné 
pamětihodnosti Benátek nad Jizerou, nálepky 
jsme si nalepili do mapy poté, co jsme danou 
památku navštívili. Jedním z úkolů bylo 
vyzkoušet si střelbu z luku, dalším zajímavým 
úkolem byla projížďka na raftech. Zkusili 
jsme mnoho nových aktivit, například bungee 
running nebo dlouhý sjezd po laně. Na oběd 
jsme si vařili guláš na plynovém vařiči a opékali 
si špekáčky. Odpoledne nás vedoucí místních 
skautů provedli zámkem a zámeckým 

sklepením. Všem se nám 
tam moc líbilo. 

Byli jsme i na 
zámecké věži, ze které 
byl krásný výhled na celé 
Benátky nad Jizerou a okolí. Večer byl táborák, 
u kterého se zpívaly písničky, hrálo se na kytary 
a hrály se scénky, které si každý oddíl připravil. 
V neděli jsme složili stany, sbalili se a vyrazili na 
dlouhou cestu autobusem domů. Poznali jsme 
nové přátele, zkusili jsme nové věci. Všichni 
jsme rádi, že jsme se této akce zúčastnili a už 
se těšíme na příští rok a další skvělé zážitky.

Eliška Ambrosová, členka 3. skautského 
oddílu Za jeden provaz Hustopeče

Od vzniku diecéze po současnost

K založení nového biskupství se sídlem 
v Brně došlo 5. prosince 1777 na podnět 
královny Marie Terezie a na základě buly 
papeže Pia VI. Prvním biskupem se stal hrabě 
Matyáš František chorinský z Ledské. Nynější 
diecézní biskup Vojtěch Cikrle je třináctým 
v pořadí – papež Jan Pavel II. ho jmenoval 
14. února 1990. Brněnská diecéze v první 
fázi zahrnovala 151 farností. O současných 
450 farností se stará 346 kněží, z toho je 
90 řeholních. Působí zde také 43 trvalých 
jáhnů. K počtu 608 kostelů, 531 kaplí a 220 
kapliček přibylo v letech 1990 – 2013 dvanáct 
novostaveb kostelů a 32 vybudovaných kaplí.

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Studenti mají svůj, nebo přesněji řečeno 
svoje Majáles, hustopečští historici si zavedli 
pro změnu Juniáles. Už před čtyřmi roky jsme 
se poprvé sešli u myslivecké chaty Ivanka 
blízko Velkých Němčic. V přírodním, hezkém 
prostředí je m. j. zbudovaný velký přístřešek 
se stoly a lavicemi, který skýtá blahodárný stín 
i úkryt před případným deštěm. Se souhlasem 
lesníků využíváme i nedalekého ohniště, 
ideálního pro opečení tradičních špekáčků, 
té nezdravé pochoutky, co tak krásně voní 
po ohni a chutná znamenitě. Na středu 

7. června odpoledne zajistil výbor KHVH 
nejen uzeniny, ale i čerstvý chleba, hořčici 
a dostatek vody. Další přilepšení tábornického 
posezení bylo už na každém z  nás, dobří 
kamarádi a přátelé se vžy rádi podělí. Veselý 
ráz má každý náš Juniáles a je kompenzací za 
tichou a soustředěnou atmosféru na našich 
vzdělávacích přednáškách. Ty pořádáme 
celoročně vždy jednou v  měsíci, stejně jako 
poznávací autokarové zájezdy. Další akce 
jako vycházky, exkurze, návštěvy brněnských 
pamětohodností, prázdninové tábory Na 

stará kolena, Tančírnu Na stará kolena nebo 
odpolední hry na penzionu jsou pořádány 
zvlášť.

   „Radujme se, dokud jsme mladí…,“ zpívá  
se  ve studentské hymně Gaudeamus igitur. Jak 
je však vidno, radovat se můžeme v  každém 
věku, když to dovedeme. To je také smyslem 
všech akcí a počinů Klubu historie a vlastivědy 
Hustopečska.

Za KHVH  Iva Štěpánková, kronikářka
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Co je u nás nového?

Na start Krajem André se postavilo přes 350 cyklistů

VÍNO A HUSTOPEČE

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Počítačový kurz byl velmi přínosný
Kurzy jsme zahájili začátkem dubna. 

Rozdělili jsme se do čtyř skupin podle 
pokročilosti. Všechny tři skupiny vedl lektor p. 
Líznar. Čtvrtá skupina se zaměřila na vlastní 
fotografování a přenášení   fotek do počítače, 
tuto skupinu vedl p. Petr Fridrich. Všichni 
účastníci byli nadmíru spokojeni. Kurz byl pro 
naše členy zdarma, byl hrazen z prostředků, 
které jsme dostali od organizátorů 
Hustopečského masopustu, a část jsme hradili 
z vlastních prostředků. Ještě jednou velké 
poděkování. 

Koupali jsme se v termálních lázních
Koncem května jsme navštívili termální 

lázně v Dunajské Stredě. Minerální voda 
má velmi dobré účinky na pohybové ústrojí. 

V  lázních nechyběly bazény – vnitřní 
i venkovní, spousta vodních atrakcí a bázenek 
s perličkovými tryskami. Svítilo nám i sluníčko, 
takže jsme přijeli i opálení. Krásně prožitý den.

Nahlédli jsme do oblasti fi nančnictví
Využili jsme nabídku od Martina 

Macho a 15 našich členů se sešlo ve školící 
místnosti místní společnosti na kurzu 
fi nanční gramotnosti. Zkušená lektorka nám 
předala praktické rady z oblasti pojištění, 
spoření, úvěrů a tvorby rezerv. Mimo jiné nás 
upozornila, jak rozpoznat dobrého a špatného 
fi nančního poradce. Velmi srozumitelně 
s námi prošla všemi tématy a doporučila nám 
řídit se několika pokyny, například číst drobné 
písmo, chtít vysvětlit nejasnosti, nebát se ptát, 
pokud nám není poradce sympatický, tak 

s  ním nemusíme uzavírat smlouvu, když je 
něco vysoce výnosné, je to také vysoce rizikové, 
nikdy nebrat úvěr na splácení dalšího úvěru, 
zvolené smlouvy neměnit při první příležitosti 
apod. 

My, jako naprostí laici v oblasti fi nančnictví, 
jsme odcházeli spokojení, s pocitem, že jsme 
alespoň malinko porozuměli danému námětu. 
Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat 
i nadále. Děkujeme.

Na Penzionu se konala přednáška o sociální 
oblasti

Dne 12. června zaplnili naši členové 
jídelnu Penzionu. Na programu byla beseda 
s panem Lazem, vedoucím Sociálního odboru 
v  Hustopečích, na téma Problematika ze 
sociální oblasti.  Přednáška byla rozdělena do 

Otevřené sklepy hustopečských vinařů 
Každý den od 23. června až do 2. září 

od 18 do 21 hodin budou otevřeny vždy 
minimálně dva sklepy. 

Podrobnosti v TIC nebo na plakátech.

Ani tropické teploty přes třicet stupňů 
neodradily cyklisty od putování po devíti 
vinařských vesnicích jižní Moravy. Na putování 
Krajem André vyrazilo více než 350 účastníků.

V kempu Formanka v Hustopečích, odkud se 
startovalo, panovala od rána výborná nálada. 
Někteří cyklisté vyrazili na trať již před devátou 
hodinou, aby se vyhnuli největšímu horku, 
většina ale počkala na společný hromadný 
start. Ten odmávli starostka Hustopečí Hana 
Potměšilová a starosta Velkých Pavlovic Jiří 
Otřel v 9.00 hodin. 

Obce nabídly účastníkům putování to 
nejzajímavější. V Hustopečích si prohlédli 

renesanční dům U Synků se Stálou vinařskou 
expozicí, ve Starovičkách a Velkých 
Pavlovicích lákaly rozhledny a v Kurdějově 
zaujalo podzemí gotického kostela. Typickými 
sklepními uličkami se pochlubily obce Vrbice 
a Bořetice, v Němčičkách se cyklisté dozvěděli 
o vinařství a vinohradnictví na naučné stezce. 
Na své si přišli i gurmáni. Tetičky  z Kobylí 
napekly meruňkové buchty, navařily knedlíky 
a nechybělo ani meruňkové pivo. V Horních 
Bojanovicích  bylo zase  veselo.  Místní hasiči 
slavili  sto desáté  výročí od svého založení 
a  cyklisté se tak mohli připojit  k bohatému 
kulturnímu programu. Na  cestě byl také  Vůz 

druhé pomoci. Jeho osazenstvo poskytovalo 
na trati psychickou i fyzickou podporu všem, 
kterým docházely síly.

Vytrvalci, kteří zdolali přes 
čtyřicet  kilometrů dlouhou cestu a vrátili se 
zpět do Hustopečí, měli možnost odevzdat 
v Turistickém informačním centru  výherní 
kupón.  Informace dostanou vítězové na 
uvedený mail.  Čekají na ně hodnotné 
poukázky na sportovní - samozřejmě nejlépe 
cyklistické - vybavení, které využijí na příštím 
ročníku Krajem André.

-hrad-

Slunovrat s vínem odemkl bránu k hustopečskému létu 
První ročník Hustopečského slunovratu 

s  vínem se konal v  pátek 23. června 
a nabídl návštěvníkům 17 otevřených sklepů 
ve dvou hlavních vinařských ulicích Vinařská 
a Na Hradbách, které byly otevřeny do nočních 
hodin. Přesto, že hlavním tématem bylo 
víno, na své si přišly i děti. Čekal na ně závod 
na koloběžkách, putovní hra zaměřená na 
zajímavosti obou ulic a v  cíli medaile, sladká 
odměna a špekáček. 

Letní slunovrat má jednu z nejkratších nocí. 
Ta si již po staletí  zachovává nádech magie 
a kouzel. V Hustopečích bylo k  ochutnání 
tajemné Víno slunovratu s devatero bylinami. 
„Cítím tam levanduli, jasmín, skořici 
a badyán. Je to hodně nasládlé,“ tipoval jeden 
z návštěvníků. 

Vinaři z  obou ulic se zapojili do rituálů 
a během tří soutěží vzájemně poměřili své 

znalosti, důvtip i fyzickou sílu. Během této 
recese se vzájemně hašteřili. Jejich prvním 
úkolem bylo také uhodnout byliny z  Vína 
slunovratu. Po společné poradě přišly oba dva 
týmy pouze na pět bylin. Druhý úkol ukázal 
jejich zdatnost při práci s  koštýřem, kdy 
museli během štafety naplnit demižón vodou. 
Posledním úkolem byla přetahovaná. Vítězi se 

stali vinaři z ulice Na Hradbách. Odměnou jim 
byla cenná trofej Hustopečského slunovratu 
z  dílny uměleckého kováře, která v  této ulici 
zůstane až do příštího roku. Po náročném 
zápolení se mezi vinaři ozývalo: „Máme žízeň!“ 
Tu uhasili během společného pálení věnců. 

Po soutěži se k hlavnímu slovu dostala vína 
místních vinařů, která si návštěvníci užívali 
do pozdních nočních hodin. První ročník 
Hustopečského slunovratu s vínem jim nabídl 
příležitost, kromě ochutnání toho nejlepšího 
a nahlédnutí do sklepů, zažít hustopečskou 
pohostinnost.                                                                         -ves- 
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Malí šachisté už mají prázdniny

Hustopečský rodák Michal Sáček je fotbalovým objevem roku 

Malí šachisté z Hustopečí měli svůj poslední 
kroužek v tomto školním roce.  Ten  se konal 
v M-klubu a  byl slavnostnější.  Děti sehrály 
turnaj v bleskovém šachu.  Padaly prohry 
i vítězství, nechyběly diplomy, sladké i věcné 
odměny  a také  bohaté občerstvení. Fandili 
a povzbuzovali i rodiče. Velkým překvapením na 
závěr byl dort ve tvaru šachovnice, který  děti 
dostaly od svého trenéra, Luboše Kuchynky. 
Ten také uplynulý školní rok zhodnotil 

a rozdával dokonce vysvědčení.  Děti na něm 
našly známky za výsledky na turnajích, domácí 
přípravu, aktivitu v kroužku a docházku. 
A propadl někdo? Právě naopak! Vysvědčení se 
hemžila  jedničkami  a hvězdičkami,  jedničku 
se znaménkem mínus či dokonce dvojku 
tam hráči našli zcela výjimečně.  „Kéž by byly 
stejné výsledky i ve škole,“ přáli si rodiče. 
Kroužek funguje pod Pavučinou již 
třetím rokem. A tato královská hra 

získává  v Hustopečích stále větší 
oblibu.  „Začínal jsem s pěti dětmi 
a nyní jich do kroužku chodí téměř dvacet,“ 
řekl Kuchynka. Od září začnou tréninky 
opět naplno.  „Samozřejmě vítáni jsou 
i úplně  noví  hráči. Určitě  zveme i dívky. Ty 
máme nyní v týmu jen dvě a za posilu budeme 
rádi,“ doplnil Kuchynka. 

-hrad-

Začínal na hustopečském fotbalovém hřišti 
a nyní hraje za AC Sparta Praha. Mluvíme 
o fotbalistovi Michalu Sáčkovi, který v  úterý 
navštívil na hřišti kluky z  FC Hustopeče. Je to 
několik dní, co byl na slavnostním galavečeru 
1. fotbalové ligy vyhlášen jako objev roku. „Byl 
to pro mě velký zážitek, protože, kdyby mi to 
někdo řekl před rokem, tak bych mu to nevěřil. 
A pak jsem tam stál, byl jsem šťastný a užíval 
jsem si to. Je to taková odměna za mou práci, 
kterou předvádím ve Spartě,“ řekl Michal Sáček.  

Fotbalista hrál jako dítě i házenou, ale 
fotbal nakonec dostal přednost. Proto je 
mu hustopečské fotbalové hřiště známé. 
„Když se na hřiště teď podívám, tak tam 
úplně vidím sebe, jak jsem tady od pěti let 
běhal. Vzpomínám na to rád,“ dodal Sáček. 
Z  Hustopečí pokračoval do mládežnického 
klubu do Břeclavi, pak do Tatranu Bohunice, 
poté do Hodonína. V šestnácti letech začal 
Michal Sáček hrát za AC Sparta Praha 
a v  poslední sezóně potvrdil své fotbalové 

přednosti a vypracoval se v  důležitou součást 
prvního družstva. „Myslím si, že mojí předností 
je poctivost, hodně toho odběhám a nic 
nevypustím,“ okomentoval úspěch Sáček. „Snil 
jsem o tom, že se chci fotbalem jednou živit a to 
se mi splnilo, takže si žiji takový svůj sen,“ dodal. 
Fotbalistu nyní čeká sraz s  reprezentací 
U21 a možná účast na Euru. „Pak se budu 
samozřejmě připravovat s týmem. V budoucnu 
by mě lákalo zahrát si nějakou anglickou nebo 
německou soutěž,“ uzavřel Sáček.                    -ves- 

SPORT

ŠACHY

Seniorky získaly třetí místo ve volejbalu

VOLEJBAL
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V neděli 28. května se v Břeclavi konalo 
krajské kolo ve volejbale žen – seniorek. 
Zúčastnilo se ho také družstvo hráček 
z Hustopečí které hrálo ve složení: Cahová 
Blanka, Romanová Yveta, Hejlová Jitka, 
Grohová Jitka, Straková Petra a Valentová 
Daniela. Jako trenér přihlížel Zechmeister 

Jaroslav. 
Zvítězilo družstvo VK Křenovice, které 

postoupilo o celostátního kola soutěže. 
Hustopečské družstvo se umístilo na třetím 
místě za VK Břeclav.

Volejbalový klub Hustopeče

�      Vítězný tým.

několika okruhů. 
První se týkal Služeb sociální péče, ve 

kterých je zahrnuta osobní asistence, kterou 
u nás provádí fi rma Girasole, dále pečovatelská 
služba, která zahrnuje dovoz stravy, úklid, 
doprovod k lékaři, ošetření klientů - provádí 
pečovatelská služba Penzionu, tísňová péče 
- fi rma Girasole - hodinky SOS.  Došlo i na 
odlehčovací služby - Domovinka Němčičky, 
Boudky-Velké Němčice, Klobouky.

Další okruh pokrýval Služby sociální 
prevence, kde jsou zahrnuty: raná péče, 
telefonická krizová pomoc, tlumočnické 
služby, azylové domy, domy na půl cesty apod.  

Zabývali jsme se také příspěvkem na 
péči, který je určen osobám s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem (při 
dlouhodobé hospitalizaci se nevyplácí). Výše 
příspěvku je podle stupně závislosti, jsou 
čtyři stupně. Pan Laz nám nabídl pomoc při 
vyplňování žádostí u PNP. Také nám vylíčil 
výhody jednotlivých průkazů TP, ZTP, ZTP/P. 
Nahlédli jsme do různých aspektů sociální 
oblasti. 

Moc děkujeme panu Lazovi za jeho čas, 
který nám věnoval, za jeho přístup k nám, 
seniorům. 

Prohlédli jsme si dva zámky
V krásný, slunečný den   jsme se vypravili 

na zámek Slavkov. Historie zámku je spojena 
se starým moravským šlechtickým rodem 

Kouniců. Působení tohoto rodu přineslo velký 
rozmach stavebních aktivit, podporu řemesel. 
Za vlády Dominika Ondřeje Kounice došlo 
k barokní přestavbě zámku. Je obklopen 
rozsáhlým parkem se sochami, jezírky. 

Po prohlídce jsme jeli na výborný oběd 
a pak pokračovali na zámek Židlochovice, 
který patří nejzachovalejší lovecké zámky 
v Evropě. Pobýval zde i prezident T. G. Masaryk. 
V současné době objekt slouží ke konání 
různých setkání politiků, ale i k  pořádání 
fi remních akcí. K zámku patří také zámecká 
kaple sv. Kříže. Byl to krásný, odpočinkový 
výlet. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně
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FUTSAL

20 let futsalu v Hustopečích
V sobotu 17. června oslavil futsalový tým 

v Hustopečích výročí 20 let od svého vzniku. 
A oslava se nemohla konat nikde jinde, než na 
Lipovce, kde kdysi banda nadšenců s futsalem 
začala. „Tohle místo je symbolické. Tady jsme 
se kdysi scházeli, na tom plácku, co tu byl před 
dopravním hřištěm. Tady jsme se rozhodli, 
že bychom mohli zkusit něco hrát,“ podělil se 

s námi o vzpomínky trenér Michal Stehlík.
Velká jubilea s sebou často nesou 

ohlédnutí a hodnocení. I futsalový tým má 
na co vzpomínat. „Začínali jsme bez trenéra. 
Pomáhal nám jen můj otec, který nás vozil 
po okresních turnajích. Dnes hrajeme kraj 
a hráli jsme už i divizi. Za celou tu dobu prošlo 
klubem nějakých 50, 60 hráčů. Do budoucna 

chceme celý tým stabilizovat a zapojit co 
nejvíc hustopečských hráčů, protože jich tu 
máme spoustu. Rozhodně nechceme jít cestou 
nějakých nákupů hráčů, jak se to často děje,“ 
plánuje do budoucna Michal Stehlík. 

-nov-

Na start se postavila automobilová špička i celebrity
Třetí červnový víkend se v  Hustopečích 

uskutečnila jedna z  nejvýznamnějších 
sportovních akcí Břeclavska, Agrotec Petronas 
Syntium Rally. Soutěž byla zařazena do českého 
i slovenského šampionátu. I proto se mezi 
116 posádkami představily špičky tohoto sportu. 
Figurovala zde ale i jména českých celebrit. 
Favoritem číslo jedna byl v  Česku tento rok 
zatím neporažený tovární tandem Škody 
Motorsport Jan Kopecký – Pavel Dresler. 
Konkurovali jim Pontus Tidemand ze Švédska 
s  navigátorem Jonasem Anderssonem. 
Hvězdných jmen bylo hodně. „Startovní listina 
přinesla hned několik zajímavých závodníků, 
kteří to dobře umí a byli zde již poněkolikáté. 
Mezi ně patří například Mirek Jakeš, Václav 
Pech nebo Pavel Valoušek. Bojovalo se ve 
vteřinkách,“ uvedl hlavní organizátor akce 
Martin Rada. Posádky se v  předvečer závodů 
potkaly s  organizátory a doprovodným 
týmem. „Šlo hlavně o to, abychom odlehčili 
takovou tu napjatou předstartovní 
atmosféru,“ doplnil Rada. On sám byl v  roli 
organizátora i závodníka. „S celým týmem, 
který je výborný, jsme závody osm měsíců 

připravovali. Potom jsem si oblékl kombinézu 
a dva dny jsem závodil,“ upřesnil Rada.
Startovní pole zpestřily i ženy, které nejsou 
v  tomto sportu výjimkou. „Nebojím se, 
ale samozřejmě před každým závodem 
cítím respekt,“ uvedla navigátorka 
Zuzana Lieskovcová ze Slovenska. 
Mezi přihlášenými byla i známá 
jména. Trať mezi vinicemi projeli herci 
David Suchařípa a Lukáš Langmajer 
a rovněž zpěvák a skladatel Daniel Landa.
Celková délka tratě byla přes 350 kilometrů. 
Její součástí bylo dvanáct rychlostních 
zkoušek, které byly rozděleny do dvou 
etap. V  každé se závodilo na třech úsecích. 
S  menšími změnami byla trať stejná jako 
v  loňském roce. „Po delší době přibyly 
Šitbořice a Diváky, kde se v  posledních 
letech nejezdilo. Velmi jsme dbali také na 
bezpečnost posádek a diváků, aby si sportovní 
víkend v  Hustopečích všichni co nejvíce užili,“ 
doplnil Rada. „Kromě nás se závod týkal 
dalších čtrnácti obcí. Pro obyvatele byl možná 
nepříjemný hluk a projíždějící auta, ale musím 
velmi ráda přiznat, že hodnocení akce mnou 

i ostatními starosty bylo vždy pozitivní,“ řekla 
starosta města Hustopeče Hana Potměšilová.
Agrotec Petronas Syntium Rally končila 
v  sobotu 17. června na Dukelském náměstí. 
A vítěz nepřekvapil. Zaslouženě se jím stal 
favorizovaný Jan Kopecký se spolujezdcem 
Pavlem Dreslerem ve Škodě Fabii R5.         -hrad- 

RALLY

Danceversity má sbírku medailí
Taneční skupina Danceversity je odměněna 

za svou tvrdou práci a sbírá medaile téměř na 
každé soutěži této sezóny. Tato skupina existuje 
již 13 let a má přes 50 tanečníků. Její fungování 
zaštiťuje Gymnázium T. G. Masaryka, v  jehož 
tělocvičně skupina trénuje.  „Začínali jsme 
s  jiným tanečním stylem, teď už jich děláme 
mnohem víc. Tancujeme hip-hop, disko, 
cheerleaders, moderny apod,“ řekla Barbora 
Komoňová, trenérka a tanečnice. „Máme tři 
věkové skupiny. Děti zhruba do 11 let, juniory 
do 14 let a hlavní věkovou kategorii od 15 do 
19 let,“ doplnila Eliška Vrbová, také trenérka 
a tanečnice. Skupina pořádá i rodičovské 
taneční kurzy, kde se tancuje hlavně pro 
zábavu.

Početnou skupinu dětí vede několik 
trenérů podle zaměření na různé taneční styly, 
pomáhají i dospělí tanečníci. Za vítěznými 
choreografi emi skupiny stojí samotní trenéři. 
„Nápady na příští sezónu necháváme uzrát 
většinou během prázdnin a v  září začínáme 
trénovat. Během podzimu a zimy trénujeme 
a od dubna jezdíme po soutěžích,“ vysvětlila 
Vrbová. 

Nejvíce úspěchů mají za sebou tanečníci 
dospělé skupiny, tedy od 15 let výš. Tuto 
sezónu tancují disko a vytancovali si druhé 
místo na Mistrovství České republiky. Ale 
junioři už o sobě na české taneční scéně 
dávají také vědět s moderním tancem. „Máme 
za sebou vítězství na Mistrovství České 

republiky v  kategorii taneční skupina roku,“ 
řekla Komoňová. V  posledních soutěžích 
se dařilo i dětem. „Tento rok jsme s  dětmi 
poprvé trénovali cheerleaders, mažoretky 
s  pompony, a vyhráli jsme mnoho medailí,“ 
řekla trenérka a tanečnice Marie Knápková. 
Členem Danceversity je i současný mistr České 
republiky v  kategorii contemporary -  Michal 
Furch. Vyhrál s vlastní choreografi í. „Netancuji 
striktní balet, je to víc moderní, o emocích,“ 
doplnil Furch. 

Za skvělými výsledky celé taneční skupiny 
Danceversity stojí tvrdá práce. „Tréninky máme 
několikrát týdně, hodně na sobě pracujeme,“ 
uzavřela Komoňová. 

-ves-
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�    Hustopečský závodník Martin Rada.
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ATLETIKA

Letošní Mistrovství České republiky v karate 
Goju ryu se konalo 13. května již tradičně v Brně 
ve sportovní hale Tesla. Za hustopečský oddíl 
L. F. Karate Hustopeče se nominovalo celkem 
19 závodníků ve 24 disciplínách. Ve skutečnosti 
z  našeho oddílu na závody dorazilo jedenáct 
závodníků a nastoupili ve 14 kategoriích, 
z čehož vzešli tři mistři a dva vicemistři České 
republiky.

Mistrovství České republiky odstartovali 
ti nejmenší závodníci. V  dovednostních 
disciplínách jako je agility se ve věkové kategorii 
žáci do osmi 8 let a do 8. kyu umístil Matyáš 
Grůza na pátém místě. V další kategorii kihon 
ido děti do 8 let a do 8. kyu se na dělené třetí 
místo probojovala dvojice našich závodníků, 
a to Matěj Kounek s Matyášem Grůzou. Další 
krásné páté místo vybojoval Jakub Kounek 
v kategorii kata, mladší žáci 7-9 let.

V  disciplíně kata, kterou mistrovství 
pokračovalo, si Vojtěch Sůkal v  kategorii 
kata starší žáci upevnil pozici lídra kategorie 
a stal se Mistrem České republiky. V seniorské 
kategorii kata se probojoval jeho bratr David 
Sůkal k bronzové medaili. Blok disciplín kata 
završily kategorie kata týmů, kde Vojtěch Sůkal 
jako člen žákovského kata týmu SCM Brno 
získal svou druhou zlatou medaili a stal se tak 
dvojnásobným mistrem České republiky.

Odpolední blok závodů byl určen pro 
kumite, čili zápasy. V této sportovní disciplíně 
se na své první mistrovství České republiky 
nominoval v kategorii kumite mladší žáci 
Tomáš Puzrla a umístil se na krásném sedmém 
místě. Načež se Vojtěch Sůkal stal v  kategorii 
starších žáků do 45 kg stříbrným medailistou. 
Na tento úspěch navázala Eliška Škrancová, 
která vybojovala bronzovou medaili mezi 

dorostenkami bez rozdílu vah, i Viktor Grůza, 
který vyhrál fi nálový zápas nad týmovým 
kolegou Janem Schubertem v  kategorii 
juniorů do 68 kg. V  této kategorii tak získal 
hustopečský oddíl titul Mistra i Vicemistra 
České republiky v  karate Goju ryu. První 
mistrovství ČR to bylo i pro Štěpána Otřísala, 
který skončil ve své kategorii dorostenců nad 
57 kg pátý. A největším úspěchem je titul 
seniorského Mistra České republiky v  karate 
Goju ryu, který vybojoval Vojtěch Schubert 
mezi muži do 75 kg.

I když ne všichni naši závodníci se 
zúčastnili nebo se umístili na bodovaných 
nebo medailový pozicích, jsme rádi, že se 
z hustopečského oddílu na letošní mistrovství 
České republiky v karate Goju ryu nominovalo 
tolik karatistů v tolika kategoriích.

Jakub Záboj

Jedním z vrcholů hustopečských atletů před 
prázdninami bylo Mistrovství Moravy a Slezska 
staršího žactva. Do dějiště šampionátu 
Znojma odjížděla na naše poměry velmi 
početná devítičlenná skupina závodníků, 
kteří splnili náročná nominační kritéria a byli 
vybráni ke startu. 

Ve velmi silné konkurenci závodníků ze 
sportovních středisek si nemohli hustopečští 
atleti klást velké cíle. „U staršího žactva jsme 
měli několik závodníků, kteří mohli pomýšlet 
na fi nálová umístění,“ prozradil nám vedoucí 
výpravy hustopečských atletů Zbyněk Háder. 
„Každé takové umístění je nutné považovat 
za velký úspěch. Určitě i proto, že většina 
závodníků byla mladších ročníků a tři dokonce 

ještě mladší žáci.“ Nakonec nejlepšího 
umístění dosáhly tradiční opory našeho týmu. 
Denisa Stehlíková sice tentokrát nepřekonala 
hranicí pěti metrů, ale výkonem 4,83 m 
vybojovala výborné 5. místo. Stejné umístění 
získala v disku Marta Kurachová výkonem 
23,80 m. Stejná závodnice vybojovala ještě 
v kouli 9. místo výkonem 9,33 m.

Do první desítky se vešli ještě Vojtěch 
Prokeš v běhu na 1 500 m (6. místo); Denisa 
Stehlíková ve výšce (8. místo), Štěpán a Vojtěch 
Prokešovi ve skoku vysokém (oba shodně na 9. 
místě), Agáta Šamalíková v disku (10. místo) 
a Štěpán Prokeš v běhu na 60 m (10 .místo). 
„Všichni tito závodníci mohou pomýšlet na 
Mistrovství České republiky, které se bude 

konat letos na podzim v Břeclavi. Probojovat 
se na tuto nejvyšší soutěž nebude vůbec 
jednoduché. V hale se nám to povedlo třikrát, 
venku bychom chtěli těch nominací alespoň 
dvojnásobek,“ plánoval Zbyněk Háder 
a dodal jednu zajímavost. „Měli jsme tu i tři 
mladší žáky, kteří se nominovali na moravský 
šampionát staršího žactva. Agáta Šamalíková, 
Vendula Zemčíková i Matěj Hycl svými výkony 
nezklamali. Právě oni by měli být našimi 
medailovými nadějemi na Mistrovství Moravy 
a Slezska mladšího žactva, které se uskuteční 
také na podzim tohoto roku.“

-had-

Devět medailí na Mistrovství České republiky v karate Goju ryu

Na Mistrovství Moravy st. žactva dvě pátá místa

KARATE

Rušno na rybníku: Rybářské závody a vycházka s botanikem
V  sobotu 27. května bylo u hustopečských 

rybníků rušno. Krásné počasí vylákalo 
k  rybníkům davy lidí. Někteří se 
účastnili dětských rybářských závodů, 
jiní se připojili k vycházce s  botanikem. 
Moravský rybářský svaz místní organizace 
Hustopeče pořádal dětské rybářské závody 
tradičně na konci května na počest dne dětí. 
„Máme dnes 50 startujících. Akci děláme, 
protože chceme podpořit mladé rybáře, aby 
měli vztah k přírodě a k vodě,“ vysvětlil Miroslav 
Dohnálek, předseda místní organizace 
Moravského rybářského svazu Hustopeče. 

Děti byly na závodech hodnoceny podle 

různých kategorií, ale žádný soutěžící neodešel 
s prázdnou. „První cenu získal ten, kdo ulovíil 
největší počet kaprů. Druhá cena byla udělena 
za největší ulovenou rybu a třetí cena patřila 
tomu, kdo chytil nejvíc ryb,“ dodal Dohnálek.

Pořadatelé rybářských závodů mysleli 
i na nesoutěžící. Bylo nachystané občerstvení, 
tombola, projížďky na koních. Součástí závodů 
bylo i pasování dětí, které celý rok navštěvovaly 
rybářský kroužek, na rybáře. „Hospodář, pan 
Přibyl, jim předal rybářský lístek a pádlem 
nebo politím vodou je pasoval,“ doplnil 
Dohnálek. 

Na druhé straně rybníka, u ovčína Miroslava 

Vodáka, měli v sobotu dopoledne sraz zájemci 
o komentovanou vycházku s  botanikem, 
která vedla přírodní památkou Kamenný vrch 
u Kurdějova. Jedná se o jednu z  botanicky 
nejzajímavějších lokalit na jižní Moravě. „Toto 
území má kolem 100 hektarů a trasa prochází 
přes několik velmi atraktivních míst,“ vysvětlil 
cestu Petr Slavík z Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. „Je tady pár kytek, které rostou 
jen na několika jiných místech. Nejzajímavější 
jsou pravděpodobně starček zlatý či bezobalka 
sivá, což je vzácná drobná mrkvička,“ uzavřel 
Slavík.   

-ves-

RYBÁŘSTVÍ
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INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám levně učebnice pro ročníky 
1,2,3,4 střední školy,obor hotelnictví.
v případě zájmu mě kontaktujte na email: 
janabilko@seznam.cz

• Prodám postýlku Scarlett 90x41 cm vč. mat-
race,jako nová, 700Kč.Tel:723 050 290.
Prodám 2ks polštáře z peří,téměř nepouži-
té.100Kč /kus.

• Koupím garáž v Hustopečích. 
Tel.: 776 129 917

STŘELBA

Čeští střelci získali bronz v univerzálním trapu
Třetí červnový víkend se konalo 45. 

Mistrovství Evropy v  univerzálním trapu 
v  italském městě Lonato u jezera Lago di 
Garda. Na letošní mistrovství se sjelo téměř 
400 brokových střelců z  Evropy a nechyběla 
mezi nimi ani česká výprava, ve které byl 
zastoupený Radek Kozák z Hustopečí. 

Českým střelcům se podařilo navázat na 
loňský úspěch a opět stanuli na stupních 
vítězů, tentokrát vyhráli bronz. „Podmínky 

byly výrazně těžší než na loňském mistrovství, 
ze kterého jsme přivezli stříbro. Kvalita střelců 
byla velká a dávaly nám zabrat i vysoké 
teploty kolem 37 stupňů,“ řekl Radek Kozák. 
Na druhém místě skončil o jediný terč navíc 
domácí tým Itálie a prvenství získal tým Velké 
Británie. 

Nominace na Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa začala na začátku roku sérií 
čtyř závodů Českého poháru – Sellier & Bellot 

Cup. Do reprezentačního týmu se dostali první 
tři střelci konečného žebříčku – Radek Kozák, 
Jiří Gach a Oldřich Vaňhara. 

„Naším výkonem jsme dokázali, že 
Česká republika má v evropské i světové 
sportovní brokové střelbě svoje místo. 
Dalším významným závodem bude v  srpnu 
Mistrovství světa ve Francii, tak věřím, že 
uspějeme i tam,“ uzavřel Kozák.

-ves- 

Krajský přebor družstev st. žactva
Ve druhém kole Krajské soutěže st. žactva 

se našim družstvům nedařilo tak dobře jako 
v kole prvním. Chlapci skončili druzí a děvčata 
byla tentokrát čtvrtá. Z individuálních výkonů 
lze pochválit zejména Vojtěcha Prokeše, který 
zvítězil v běhu na 1 500 m ve výrazně zlepšeném 
osobním rekordu 5:01,72 min. Denisa 
Stehlíková si vytvořila osobák na 150 m časem 
20,24 s., třetí byla v dálce (4,69 m) a čtvrtá ve 
výšce (1,50 m). 

Poprvé se v kladivářském sektoru 
představila Agáta Šamalíková (16,85 m), do 
fi nále A se probojoval Štěpán Prokeš, který 
skončil čtvrtý za 7,78 s, když v rozběhu byl ještě 
o sedm setinek rychlejší. Hranici pětadvaceti 
metrů atakovala Romana Maděřičová 
v oštěpu, nakonec z toho bylo osmé místo 
a výkon 24,53 m. O jednu příčku lépe skončil 
Petr Kuchař v běhu na 800 m, který si zaběhl 
osobák 2:36,33 min.

Přestože výsledky 2. kola nebyly úplně 
stoprocentní, do posledního kola vstupují 
chlapci z prvního místa a tedy s jasnými 
postupovými ambicemi.

Pokud chtějí na Mistrovství Moravy 
a Slezska postoupit i děvčata, musí se 
v posledním kole umístit do třetího místa.

-had-

Čokoládová tretra tentokrát bez postupu
Po loňském vítězném tažení Venduly 

Zemčíkové až do Ostravy na Zlatou tretru 
jsme byli zvědaví, zde se nám podaří podobný 
výsledek i letos. Nakonec se to nepovedlo. 
Nejblíže k postupu měli Štěpán Paulík a Vít 
Krůza. Ti v závodě v Břeclavi skončili ve svých 

kategoriích shodně na třetím místě a alespoň 
si domů odvezli cennou medaili. Vítězstvím na 
nepostupové trati 60 m potěšil Martin Krůza, 
který už za dva roky bude jistě chtít napodobit 
svého bratra, anebo ho i překonat. Těsně za 
medailí skončili Jan Tančinec a Eliška Binderová 

v závodě ve Znojmě, když oba skončili na 
čtvrté příčce. V závodech Čokoládové tretry 
se úspěšně předvedli i další naši závodníci: 
Vendula a Nikola Seďovi, Valerie Svobodová 
a Amélie Pekaříková.

-had-
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Letní ve ery
s cimbálovou muzikou

Atmosféra pod širým nebem, živé vystoupení cimbálové muziky, 
speciality na grilu, ochutnávky vín,… takové jsou páte ní ve ery 
u cimbálu, které pro vás p ipravujeme po celé léto!

 7. 7.   CM Slovácko mladší
 14. 7. CM Švarcava 
 21. 7. CM Primáš
 28. 7. CM Švarcava
 4. 8. CM Slovácko mladší
 11. 8. CM Švarcava
 18. 8. CM Primáš
 25. 8. CM Slovácko mladší

Cimbálová muzika vystoupí od 19 do 22 hod
na letní zahrádce Pivnice Panský dv r.
Vstup zdarma.

Wine Wellness Hotel Centro
Husova 8, Hustope e   .  +420 774 662 607 www.centro.cz
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Firma LINDEN s.r.o.,

zabývající se výrobou plastových 

doplňků pro automobilový průmysl, 

hledá do hlavního pracovního poměru

Operátor/ky lisovny plastů, 
Dělník/ce do lakovny a pro ruční montáž

Skladník/ce
Jedná se o práci v klidném a čistém prostředí. 

Nabízíme motivační ohodnocení a zajímavé benefi ty.
Pracoviště Hustopeče.

Kontaktní osoba: Zdeňka Strouhalová,tel.: 515 151 816, 737 207 126,
e-mail: zstrouhalova@linden-gruppe.cz
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Kdo v srdcích žije - neumírá.

Dne 20. července 2017 vzpomeneme 4. smutné 
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 
paní Josefa Hamerníková z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Dne 19. července 2017 již uplyne 10 let od úmrtí

pana Petra  Neubauera.

S láskou vzpomínají manželka a děti.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, u srdce Tě stále budeme mít.

Dne 26. července 2017 vzpomeneme 3. smutné 
výročí úmrtí pana Pavla Halma z Hustopečí.

S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.

Dne 3. července vzpomeneme 19. výročí úmrtí
pana Jana Havla z Hustopečí.

Vzpomínají manželka, synové Luboš a Miroslav s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život i nás.

Dne 29. července vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí  
pana Jana Chaloupky z Hustopečí.

Stále vzpomíná celá rodina. 

Láska smrtí nekončí, v srdcích Tě stále budeme mít.

Dne 28. června by se naše maminka, babička 
paní Ludmila Kiliánová dožila 76. narozenin.

S láskou vzpomínají dcery Ludmila a Marie s rodinami 
a syn Radek.

V srpnu to bude už dvacet let, co nám nezbývá než 
vzpomínat na naši babičku,

paní Marii Vejpustkovou
*12. 8. 1935  +19. 8. 1997

Naše zlatá babičko,
jsi s námi pořád maličko,
i když oči Tvé šly již dávno spát,
stále Tě občas slyšíme se smát.

Celý život jsi věnovala dětem, ty naše by Tě zbožňovaly…
S láskou vnučky s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a vzpomínat.

Dne 27. června jsme vzpomněli páté výročí úmrtí
paní Marie Horákové z Hustopečí.

Vzpomíná dcera a syn s rodinami. 

Dne 4. srpna by se dožila 90 let 

paní Marie Staňková z Hustopečí.

Vzpomíná sestra a neteř. 

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Sňatky
02.06.2017 Vít Diviš, Pouzdřany
 Petra Springerová, Pouzdřany
10.06.2017 Radovan Fröhlich, Uherčice
 Michaela Mlénská, Hustopeče
17.06.2017 Alexandr Batoušek, Hustopeče
 Petra Slámová, Hustopeče
17.06.2017 Patrik Lepiař, Svitavy
 Zuzana Pazderská, Ivaň
Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Jubilea
Jubilanti v měsíci dubnu 2017
02.04.1928 Marie Rozinková

Jubilanti v měsíci květnu 2017
04.05.1929 Marie Šuralová
13.05.1930 Radoslav Beneš
13.05.1937 Miroslav Mlénský

15.05.1927 Žofi e Mášová 
18.05.1930 Jaroslava Fejfušová
20.05.1930 František Zedniček
28.05.1929 Růžena Brožková
29.05.1934 Jan Lipár
30.05.1924 Emilie Cvanová

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Tak jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce  života.

Dne 26. června tomu bylo jedenáct let co nás 
navždy opustila naše maminka  a babička,
paní Růžena Halmová z Hustopečí

a dne 7. července to bude 25 let, co nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček
pan Václav Halm z Hustopečí

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana 
s rodinami.
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