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Vážení spoluobčané,
milovníci podzimu se dočkali. Přišly deště, 

pod stromy se objevilo pestrobarevné listí, úroda 
je pod střechou, zemědělci a vinaři tak mohou 
hodnotit výsledky své práce. Zvykáme si opět na 
středoevropský čas a mnozí, především ti starší, 
se musí smířit s  brzkým stmíváním a dlouhými 
večery. Ale život v Hustopečích nebude připraven 
o pestrou kulturní a společenskou nabídku, takže 
obavy nejsou na místě. Co celou republiku nemile 
zaskočilo, byly prudké poryvy větrů na konci 
měsíce října a škody s nimi spojené. V Hustopečích 
byly poškozeny především střechy včetně střechy 
kostelní.

Ani se nechce věřit, že už je to měsíc, co jsme 
prožívali největší kulturní událost roku - 
Burčákové slavnosti. Každoročně bohatý program 
přilákal do města tisíce návštěvníků. Od čtvrtka 
do sobotní noci patřilo město burčáku, recesi, 
dobré náladě a setkávání rodin i přátel. V neděli 
dopoledne bylo město uklizeno a po shonu nezbylo ani památky. Na tomto místě se sluší poděkovat všem 
organizátorům, dobrovolníkům i pomocníkům, dětem, žákům, rodičům i pedagogům, zkrátka všem, 
kteří jakkoli přispěli k pohodovému průběhu slavností.

Ve městě probíhají práce na několika investičních akcích. Věřím, že počasí dovolí pokračovat podle 
plánovaného harmonogramu. První se týká krajinářských úprav a výsadby dřevin na Křížovém kopci 
včetně terénních úprav a vybudování relaxační zóny. Další plánovanou a dlouho připravovanou akcí 
je budování Domu dětí a mládeže Pavučina, kde stavební firma aktuálně řeší technologii pilotů pro 
založení stavby. Třetí velkou investicí je přebudování kina na víceúčelové kulturní centrum. Jsme ve fázi 
podpisu smlouvy se stavební firmou, která po nabytí právní moci stavebního povolení bude mít 11 měsíců 
na realizaci největší investiční akce v tomto volebním období. Měsíční zpoždění nabrala generální 
oprava a výměna výtahu na poliklinice. Firma po bouracích pracích před vnitřní instalací zjistila, že 
jí z výroby k výtahu dodali některé součástky jiné, než objednali. Nová objednávka a další komplikace 
způsobily zdržení. Moc se omlouváme za nepříjemnosti lékařům i pacientům. Výměna výtahu byla 
nutná, s komplikacemi jsme nepočítali, ale stalo se. Bohužel.

Co nás čeká v listopadu? Tradiční Šmardovo sousedské divadlo (Kdo z vás ještě neviděl Jeppeho z Vršku 
hustopečských ochotníků, vřele doporučuji), milé a oblíbené Uspávání broučků spojené s lampionovým 
průvodem nebo oslava Svatomartinských vín a husí na náměstí v sobotu 11. listopadu. Poslední sobota 
v  měsíci bude patřit již poosmé Světovému duelu vín, akci, která je věnována exkluzivním vínům 
z různých koutů světa.

Vážení spoluobčané,
těším se s vámi na viděnou na některé z listopadových akcí. A protože další na číslo Hustopečských listů 

vyjde později, než proběhnou první adventní akce, přijměte pozvání do divadla, na muzejní bazar, první 
adventní koncert, či na adventní jarmark 2. prosince s programem, punčem a rozsvícením vánočního 
stromu. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady
V  úterý 26. září se konala 74. schůze Rady 

města Hustopeče

Rekonstrukce D2 zvýší pohyb na objezdu

Z  důvodu rekonstrukce levého pruhu 

D2 mezi Chrlicemi a Blučinou bude uzavřen 

sjezd na Blučinu/Slavkov směrem od Brna. 

Vozidla budou dále vedena na sjezd do 

Hustopečí, kde se na kruhovém objezdu otočí 

a najedou zpět na dálnici směr Brno. V tomto 

směru bude sjezd na Blučinu/Slavkov otevřený. 

Předpokládaný termín uzavírky je od 8. října 

do 25 listopadu 2017. 

Budoucí využití kulturního domu a jeho 

okolí dostane jasné obrysy

Pracovní skupina, která se zabývá 

budoucím využitím Společenského domu, 

navrhla vypracovat architektonickou studii 

pro stavební úpravy a modernizaci budovy. 

Vedení města nyní uzavřelo smlouvu na její 

vypracování. Předpokládá se, že bude řešit 

samotný objekt včetně návaznosti na širší okolí 

– urbanistický kontext a úpravu stávajícího 

provozu a prostor pro soudobé využití objektu. 

Budova a celý areál by měly sloužit různým 

společenským událostem, jako jsou hody, letní 

kino, divadlo apod. 

Restaurace Spolák je opět k pronájmu

Od 1. listopadu bude k pronájmu restaurace 

Spolák o ploše provozních místností 

183 m2 a ostatních prostor (včetně sklepu 

a nákladního výtahu) o výměře 124 m2 se 

samostatným vchodem. 

Na Penzionu dojde k postupné výměně 

kuchyňských linek

Některé kuchyňské linky na Penzionu jsou 

již po dvaceti letech provozu v nevyhovujícím 

stavu. Výměna se bude dělat postupně, nyní se 

bude týkat kuchyní ve 4 bytových jednotkách. 

Vybraná fi rma ji provede za cenu necelých 

150 tisíc korun, včetně spotřebičů a montáže.

Práce na zadláždění hřbitova budou 

pokračovat

Na hřbitově jsou postupně všechny 

zpevněné cesty vydlažďovány žulovými 

kostkami. Město Hustopeče nyní zakoupilo 

150 tun těchto žulových kostek a v průběhu 

října opět začnou práce. Plánuje se pokračovat 

ve dláždění v urnovém háji.                                -ves- 

V úterý 10. října se konala 75. schůze Rady 

města Hustopeče

Most přes Štinkovku spojí Vinařskou 

a Bratislavskou

Soukromý investor požádal o souhlas se 

stavbou na pozemcích města. Stavbou mostu 

přes potok  Štinkovku a následným napojením 

na ulici Bratislavskou chce zpřístupnit svou 

nemovitost, ve které poskytuje různé služby. 

Ta byla nyní dostupná pouze po ulici Vinařská. 

Rada města po prostudování projektové 

dokumentace a návrhu stavební komise 

souhlasila. Nově vzniklá komunikace zvýší 

dostupnost lokality jak pro obyvatele, tak 

návštěvníky nemovitosti. 

Školní jídelna na ZŠ Komenského získá 

novou myčku

Již na červnovém zasedání zastupitelstva 

se projednávalo uvolnění fi nancí z  rozpočtu 

města na nákup pásové myčky do školní 

jídelny na Základní škole Komenského. 

Původní stroj byl v  provozu 25 let a pomalu 

dosluhoval, denně umýval kolem 700 sad 

nádobí. Zastupitelé uvolnili na nákup částku 

1,4 milionu korun. Proběhlo výběrové řízení na 

dodavatele a radní nyní schválili nejvhodnější 

nabídku za cenu přes 800 tisíc korun.       

Na investiční akci se podílelo město i bytové 

družstvo

V  září došlo k  opravě chodníků na 

Masarykově náměstí. Vedení města se 

domluvilo s  družstvem Pálava na fi nancování 

vícenákladů, které vznikly na pozemcích 

bytového družstva. Celá oprava stála 

350 tisíc korun, z  toho družstvo zaplatilo 

necelých 100 tisíc. Nyní se uvažuje o tom, že 

tato úspěšná spolupráce bude pokračovat při 

dalších opravách. 

Na Poliklinice se bude malovat

Chodby a schodiště na Poliklinice čeká 

výmalba za cenu kolem 26 tisíc korun. 

Práce budou probíhat pouze o víkendu, 

aby nenarušily provoz ordinací a ostatních 

nájemců. 

Ubytovna Mostař získá nové kotle

Kotle na ubytovně Mostař jsou v  provozu 

řadu let a jejich současný stav tomu odpovídá. 

Tepelná čidla nefungují a jsou v  havarijním 

stavu. Radní schválili výměnu a vybrali 

i nejvhodnější nabídku. Důraz byl kladen na 

hospodárný provoz, instalace nových kotlů, 

včetně likvidace starého zařízení vyjde na 

263 tisíc korun. 

Sportovní zařízení města Hustopeče koupilo 

vřetenovou sekačku

Vozový park Sportovního zařízení města 

Hustopeče se rozšířil o vřetenovou sekačku, 

která slouží k údržbě fotbalových hřišť. Sekačku 

již používal sportovní oddíl FC Hustopeče 

a SPOZAM ji odkoupil za velmi příznivou 

cenu kolem 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, 

že se připravuje nová nájemní smlouva 

s  FC Hustopeče s  platností od 1. 1. 2018, tak 

sekačku zakoupil SPOZAM, který bude od 

ledna provádět údržbu celého fotbalového 

areálu a FC Hustopeče bude platit za užívání 

sportovišť nájem.

-ves-

Z MĚSTA

Z jednání rady
Zastupitelé se sešli na XXVI. zasedání 

Zastupitelstva města Hustopeče ve čtvrtek 

19. října 2017.

Nový zastupitel složil slib, došlo i ke zvolení 

nového předsedy fi nančního výboru

Jiří Unger složil slib zastupitele a nahradil 

tak Miroslava Patloku, který na minulém 

zastupitelstvu odstoupil z  funkce. Zároveň 

byl zastupitel Radim Nemeškal zvolen novým 

předsedou fi nančního výboru.

Pokračuje se v plánování metropolitní sítě 

Projekt metropolitní sítě je nyní ve fázi 

prvotní projektové dokumentace. Plánuje 

se její budování ve čtyřech etapách, první 

z  nich začala na Dukelském náměstí, kde 

bude umístěno sedm bezpečnostních kamer. 

Zastupitelé opět debatovali nad jejím 

přínosem pro obyvatele Hustopečí. 

Za získané peníze vznikne bazar Druhá 

šance

Firma Asekol dala městu za řádný sběr 

odpadu 7.260 korun. Zaměstnanci Odboru 

životního prostředí navrhli, aby byl za tyto 

peníze zřízen na sběrném dvoře plánovaný 

bazar tzv. Druhá šance. Pokud budou mít 

obyvatelé věc, o které vědí, že ji neupotřebí, 

ale mohla by sloužit novému majiteli, tak ji 

mohou do tohoto bazaru dát.
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Vznikne nový kruhový objezd?
Žádná obec v republice se nemůže rozvíjet, 

pokud nemá schválený územní plán rozvoje. 

Ten určuje, kde bude v obci zeleň, kde se budou 

stavět rodinné domy, kde se může rozvíjet 

průmysl, kde vzniknou komunikace, školy 

apod. Územní plány (ÚP) bývají doplněny 

a zpřesněny územními studiemi. Ne jinak 

je tomu v  Hustopečích. Náš územní plán byl 

schválen v  roce 2013, je postupně doplňován 

změnami a zpřesňován studiemi.

Právě před rokem koupilo město od 

soukromého vlastníka pozemek na konci 

katastru na hranici s  obcí Starovice za 

700,- Kč/m2.  Impulsem bylo to, že jsme 

potřebovali část těchto pozemků získat 

pro plánovanou cyklostezku Starovice – 

Hustopeče, která se připravuje již několik let. 

Vlastník měl podmínku – koupit pozemek jako 

celek. Tím se otevřel prostor pro plánování 

rozvoje města za Westfalií, který je určen pro 

průmysl a dopravní obslužnost. Z  hranice 

katastru je totiž přes okružní křižovatku 

plánovaný obchvat města (na podrobné 

schéma se můžete podívat na stránkách 

města Hustopeče v  sekci Samospráva. 

V  Koncepčních a rozvojových materiálech je 

kompletní Územní plán, dále rozčleněný na 

jednotlivé studie.). Začala jednání s  fi rmami, 

které se chtějí rozvíjet i s  fi rmami, které 

zde chtějí investovat a budovat (Dermacol 

na našem katastru, Uniport, který má 

na katastru Starovic připravit areál pro 

společnost vyrábějící preparáty a přístroje 

pro zdravotnictví). Územní plán Starovic 

je platný také od roku 2013 a Hustopeče 

souhlasily s  výrobními plochami včetně 

napojení na sítě, proto jednáme i s nimi. Město 

zastřešuje a koordinuje projektování území 

tak, aby bylo v  souladu s  územním plánem. 

Z původních něco přes 15 000 m2 potřebujeme 

k  vybudování komunikace, zeleného pásu, 

chodníků, cyklostezky a parkovacích míst něco 

přes polovinu. K prodeji zůstává cca 7 400m2. 

Máme šanci vybudovat kruhový objezd 

a část komunikace za peníze fi rem, které chtějí 

investovat, napojit se z křižovatky nebo z nové 

komunikace. Čekají nás další týdny a měsíce 

vyjednávání, potom povolování a věřme, že 

i budování.                                                  

Hana Potměšilová,

starostka města Hustopeče
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V Hustopečích a okolí možná začne jezdit 

Senior taxi

Město Hustopeče a Svaz tělesně 

postižených pracují společně na projektu 

Senior taxi. Pokud bude tento dvouletý 

dotační projekt podpořen, první senior 

taxi vyjede v  květnu 2018. K  dispozici bude 

seniorům a osobám se zdravotním postižením 

v  Hustopečích a okolních obcích. Za město 

Hustopeče podklady do projektu připravuje 

sociální odbor.

Komunikace v ulici Kpt. Jaroše

Zastupitelé Roman Záruba a Richard 

Homola jednali s  petičním výborem, který 

opakovaně žádal prověření komunikace 

v ulici Kpt. Jaroše. Podle nich není vhodná 

pro plánovanou budoucí vytíženost z  důvodu 

nové výstavby, ačkoli podle platné územní 

studie je nová lokalita obslužná právě z  této 

ulice. Společně prošli občany navrhované 

varianty, např. zúžení vozovky, umístění 

dopravní značky, pasportizaci podzemních 

prostor. „Po konzultaci s  odborníky nám 

nebylo doporučeno provádět náhodné 

vrty bez předchozího zmapování sklepů. 

Jako nejvhodnější se jeví varianta měření 

georadarem.“ řekl Richard Homola. 

Zastupitelé nakonec pověřili starostku Hanu 

Potměšilovou a zastupitele Zárubu a Homolu, 

aby vyjednávali o možném dalším napojení 

rozvojového území s developerem.

Finanční deklarace sítě sociálních služeb 

ORP Hustopeče

Zastupitelé schválili Finanční deklaraci 

sítě sociálních služeb Hustopečí jako obce 

s  rozšířenou působností. Tato každoroční 

deklarace je nutná proto, aby poskytovatelé 

sociálních služeb mohli žádat o dotace. 

Směna pozemku nutná pro vznik nové 

okružní křižovatky

Směna části městského pozemku je nutná 

pro vznik kruhového objezdu na kraji města ve 

směru na Starovice. „Vedeme jednání se všemi 

zúčastněnými fi rmami, budoucími investory. 

Držíme se územního plánu a územní studie. 

Tento kruhový objezd má sloužit pro vjezd 

do nových rozvojových zón pro průmysl i pro 

bydlení.“, řekla starostka Hana Potměšilová. 

O budoucím fungování této lokality zastupitelé 

dlouze diskutovali, především o jejím 

fi nancování. Zastupitelé nakonec se směnou 

pozemku souhlasili a stanovili také minimální 

prodejní cenu za zbytnou část pozemku, který 

v loňském roce město zakoupilo.

Město žádá o střednědobý úvěr 

a kontokorent

Již na minulých zastupitelstvech se řešil 

záměr úvěru 31 milionů na vybudování Centra 

volného času Pavučina s  rezervou na další 

investiční akce. Přítomní zastupitelé smlouvu 

schválili. Zároveň schválili kontokorentní úvěr 

ve výši 14 milionů korun, který se může použít 

na předfi nancování dotačních akcí, na které 

budou čerpány fi nance až po jejich dokončení.

-ves-

Westfalia Metal s.r.o.

↓ Starovice

Agrotec a. s.

Linden s.r.o.

Coop Jednota

ul. Gen. Peřiny
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Dejte druhou šanci nechtěným věcem
Firma Asekol darovala městu Hustopeče 

za řádný sběr odpadu přes 7 000 korun. 

Zaměstnanci Odboru životního prostředí 

navrhli, aby byly tyto peníze investovány do 

zřízení bazaru Druhé šance na sběrném dvoře. 

„Něco podobného se zde již odehrávalo. 

Obsluha odkládala věci, které jí připadaly 

smysluplné a mohly sloužit jiným. Proto jsme 

chtěli vybudovat místo, kam mohou lidé dávat 

věci, o kterých si myslí, že by mohly dále sloužit 

. Naopak, kdokoliv sem přijede, tak si tu může 

cokoliv vzít,“ vysvětlil Ondřej Němeček z OŽP.

Podobná místa jsou novým trendem. Říká 

se jim re-use centra. Fungují na jednoduchém 

principu – pokud máte nějakou věc, kterou 

nechcete, ale mohla by posloužit někomu 

jinému, tak ji zanesete do některého z center 

nebo nyní do bazaru Druhá šance. Věc se tak 

nestane odpadem a bude sloužit dál. „Bazar 

vznikl pod nově budovaným přístřeškem. 

V případě potřeby se může dál rozšířit. 

Otevřený bude podle otevírací doby sběrného 

dvora,“ doplnil vedoucí městských služeb Ivan 

Chrastina.

Předání věci do bazaru je bezúplatné. 

Můžete věnovat drobné užitné předměty, 

nábytek či knihy. Nepřijímají se předměty 

drobné elektroniky, domácí elektroniky, 

pracovní elektrické nástroje či jiná 

elektrozařízení. „Zboží, které tady je, 

je vytipované lidmi nebo obsluhou 

dvora. V bazaru budou umístěné, dokud 

si ho někdo nevezme nebo dokud 

nerozhodne obsluha jinak. Chceme 

předejít hromadění věcí,“ dodal Němeček.

Bazar je již v provozu. Věc, kterou do něj 

přinesete a někdo si ji odnese, tak dostane 

druhou šanci.                                                                          -ves-Fo
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V budově Polikliniky bude nový výtah
Od začátku měsíce září se v  budově 

Polikliniky vyměňuje výtah. Nahrazuje 

původní, který již neodpovídal současným 

normám. Návštěvníci Polikliniky jistě 

zaregistrovali, že v budově dochází k drobným 

úpravám, například lavice, které využívají 

Díl 7.: Stavební úřad
Sedmý díl našeho seriálu o Městském 

úřadu Hustopeče se bude týkat Stavebního 

úřadu. Představíme vám jeho zaměstnance 

a náplň jejich práce. 

Stavební úřad vykonává funkci v přenesené 

působnosti, tzn. výkon státní správy na úseku 

územního plánování a stavebního řádu. Dále 

sleduje veškerou stavební činnost, dozírá na 

stav staveb a provádí kontrolní prohlídky. 

Agendu, do které spadá 15 obcí, vykonává 

šest zaměstnanců – specialistů stavebního 

úřadu:  Růžena Vondráčková, Dagmar 

Sedláčková, Jana Klecandrová, Jan Vondráček, 

Václav Pinkas a Petr Šabata. Do týmu patří 

administrativní pracovnice Ludmila Novotná 

Svobodová. 

Náplň práce je pro všechny stejná, liší se 

pouze katastrálním územím. „Každý máme 

své obce, ve kterých vydáváme územní 

rozhodnutí, souhlasy s  ohlášenými stavbami, 

stavební povolení, změny staveb před jejich 

dokončením, souhlasy s užíváním a kolaudační 

souhlasy, změny užívání staveb, souhlasy, 

či rozhodnutí s  odstraňovanými stavbami, 

dodatečná povolení staveb, nařizujeme 

údržbu, vyklizení staveb, provedení nezbytných 

úprav, povolujeme výjimky a vyjádření pro 

tuto oblast,“ řekla vedoucí Stavebního úřadu 

Růžena Vondráčková.

Na úseku územního plánování vydávají 

specialisté několik druhů územních 

rozhodnutí. Například rozhodnutí o umístění 

staveb, nebo zařízení, které musí být umístěny 

v  souladu s  územním plánem, rozhodnutí 

o změně využití území, změně vlivu užívání 

stavby na okolí, dělení nebo scelování 

pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu. 

Rovněž do této agendy patří výsadba vinice, 

sadů, zřizování pohřebišť, dobývacích prostorů, 

manipulačních skladových ploch, parkovacích 

ploch, hřišť a rozsáhlejších terénních úprav, 

které mají vliv na schopnost vsakování vody 

a jimiž se podstatně mění vzhled prostředí. 

Zaměstnanci vykonávají práci na základě 

zákona, v  souladu   se zákony a vyhláškami. 

Spolupracují s  dotčenými orgány, Krajskou 

hygienickou stanicí, Hasičským záchranným 

sborem, Krajskou veterinární správou, s orgány 

města Hustopeče či s  dotčenými orgány 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na 

stavebním úřadě se také vypracovávají různé 

statistiky. „Vedeme měsíční výkaz vydaných 

stavebních ohlášení a povolení, budov, 

bytů a počtu dokončených budov. Ročně 

zpracováváme statistiku jak pro ČSÚ, tak pro 

Krajský úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj,“ 

doplnila Vondráčková. 

Před pěti lety přibyla Stavebnímu úřadu 

nová agenda. Jedná se o Registr územní 

identifi kace adres a nemovitostí (RUIAN), 

který vznikl sloučením čtyř základních registrů 

veřejné správy. Obsahem RUIAN jsou popisné 

a lokalizační údaje o územních prvcích, 

územně evidenčních jednotkách, účelových 

prvcích, adresách a jejich vzájemných 

vazbách. Tyto údaje jsou referenční. Údaje 

slouží bezpečnostním složkám, státním 

institucím a veřejnosti. „Stavební úřad v  něm 

provádí zápisy nových staveb, změn staveb, 

odstraněných staveb, opravy na základě 

reklamací od katastrálního úřadu či jiného 

subjektu. Údaje o adresách vedených v RUIAN 

jsou závazné pro celou veřejnou správu,“ 

dodala specialistka stavebního úřadu Dagmar 

Sedláčková.

Druhou největší oblastí práce na 

Stavebním úřadě je stavební řád. „Jednoduché 

stavby se povolují souhlasem s  provedením 

ohlášeného stavebního záměru (ohlášením) 

a ostatní stavby stavebním povolením. 

Poté se stavby kolaudují, buď písemným 

souhlasem, že stavbu lze užívat, nebo 

kolaudačním souhlasem. Mezi tím se můžou 

vést řízení o změně stavby před dokončením, 

o zkušebním provozu, změny v užívání stavby 

nebo o dodatečném povolení stavby,“ vysvětlil 

specialista stavebního úřadu Jan Vondráček.

Hustopečsko se dlouhodobě řadí na místo, 

kde je výstavba rodinných domků a bytů na 

Břeclavsku nejvyšší. „Otevírají se nové lokality, 

kde vznikají další rodinné a bytové domy,“ 

podotkla Vondráčková. Zvýšil se i průmyslový 

rozvoj. „Posledním rokem je vidět, že se 

zlepšila hospodářská situace, protože se fi rmy 

rozšiřují a je tady zájem budovat nové,“ dodal 

Vondráček. 

Se  stavebním záměrem, nebo s dotazy se 

obraťte na stavební úřad, kde vám konkrétní 

pracovník, který má v působnosti danou obec, 

nejlépe poradí a sdělí veškeré náležitosti. Od 

ledna 2018 vejde v platnost novela stavebního 

zákona, která přináší některé změny, 

a zaměstnanci stavebního úřadu se ně začínají 

připravovat. 

V příštím díle vám představíme agendu 

a zaměstnance Městské policie. 

-ves-



STR 5HUSTOPEČSKÉ LISTY    11 | 17

k  čekání, jsou potažené koženkou. V  tomto 

roce přistoupilo vedení města k  výměně 

stávajícího výtahu. „Starý již neodpovídal 

současným požadavkům. Provádíme jeho 

kompletní výměnu za výtah o nosnosti jedna 

tuna, který je rychlejší a bezpečnější. Lidem 

se zvýší komfort,“ uvedl zástupce fi rmy, 

která vyhrála výběrové řízení. „Stojí to téměř 

1 milion korun, nicméně použijeme peníze 

z  vybraných nájmů za prostory v  budově,“ 

doplnila starostka Hana Potměšilová. Výměna 

výtahu se bohužel pozdržela a koná se za 

plného provozu. Návštěvníci i nájemci prostor 

musí bohužel snášet určitá omezení, která 

s  sebou výměna přináší. „Nejobtížnější bylo 

odmontovat původní protiváhu, která byla 

z  poctivého betonu,“ dodal zástupce fi rmy. 

Městská Poliklinika vždy fungovala jako 

zdravotnické zařízení. Po oddělení provozu od 

Nemocnice, která se stala krajským zařízením, 

se vedení města snaží, aby Poliklinika i dále 

sloužila zdravotnictví a sociálním službám. 

„Zatím se to daří. V  bývalé kožní ambulanci 

sídlí Girasole, v  ordinaci po obvodním lékaři 

je logopedická ambulance,“ řekla starostka. 

V  budově jsou nyní k pronájmu prostory 

o souhrnné výměře cca 28 m2 ve druhém patře. 

„Jedná se o dvě kanceláře, zájemci se mohou 

přihlásit na město Hustopeče,“ uzavřela 

vedoucí správy budov Hana Potůčková.         -

ves-
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Starý výtah je již minulostí.

Chodníky na Masarykově náměstí a ulice Alšova hlásí hotovo

Z Kabelkománie bude tradice 

Během měsíce září došlo k  opravě 

chodníků na Masarykově náměstí a skončila 

rekonstrukce komunikace v  Alšově ulici. 

Obyvatelé panelových domů na Masarykově 

náměstí upozornili na nevyhovující stav 

chodníků, které vedou ke vstupům do domu. 

„Po zjištění majetkoprávní situace jsme začali 

jednat s bytovým družstvem Pálava a domluvili 

jsme se na vybudování nových chodníků,“ 

vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Oprava začala v  září, ihned po vybrání 

nejvhodnější fi rmy. „Celkově se opravilo 

zhruba 250 m2 a výše investice byla kolem 

350 tisíc korun. Havarijní asfaltový chodník 

byl nahrazen zámkovou dlažbou,“ doplnil 

investiční technik Karel Svoboda. 

Zároveň byla dokončena rekonstrukce 

v Alšově ulici. Došlo zde k výměně obrubníků na 

levé straně ulice, silnice má nový živičný povrch 

a v budoucnu se plánuje výměna obrubníků na 

druhé straně a vybudování parkovacích stání. 

V  ulici bylo použito neobvyklé řešení odtoku 

dešťové vody. „Byl zde problém s  umístěním 

klasických vpustí, proto jsme se nažili najít 

jiné řešení. Našli jsme inovativní prvek, kdy 

jsou tyto vpustě umístěny částečně za a před 

obrubníky,“ dodal Svoboda. 

-ves-

Zaměstnanci Sociálního odboru města 

Hustopeče navázali na úspěch prvního ročníku 

Kabelkománie, kdy se vybralo více než 10 tisíc 

korun, které putovaly do Nadace pro dárce 

kostní dřeně. Sběrná místa se opět otevřela 

zájemcům během měsíce září a samotný 

prodej se konal v sobotu 7. října na Dukelském 

náměstí, kde zrovna vrcholily Burčákové 

slavnosti. „Letos šlo do prodeje 327 kabelek. 

Vybralo se jich zhruba o 100 více, ale ty jsme 

museli vyřadit, protože byly ve špatném stavu,“ 

řekl vedoucí Sociálního odboru Tomáš Laz. 

Kabelky byly nabízeny za minimální 

cenu 50 Kč za kus. „Snažili jsme se dámám 

vysvětlovat, že jejich koupí přispějí na dobrou 

věc,“ doplnil. Laz. Nakonec se podařilo 

prodat 104 kabelek a do nadace tak poputuje 

8 246 korun. „Vybrali jsme o trochu méně než 

minulý rok, ale i tak je to velmi pěkný výsledek 

a děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli,“ 

řekl sociální pracovník Pavel Furch. „V akci 

hodláme pokračovat, rádi bychom z ní udělali 

tradici,“ dodal. 

Neprodané kabelky dostanou příležitost 

udělat radost a zároveň pomoci na dalších 

akcích. „Kabelky poputují do Znojma, kde 

vlastně celá Kabelkománie vznikla a budou 

prodávány tam,“ uzavřel Furch.                           -ves-
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Kabelky se prodávaly na Burčákových 

slavnostech.

Komunitní plánování sociálních služeb na Hustopečsku
Dne 1. října 2017 byla zahájena realizace 

projektu „Komunitní plánování sociálních 

služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko“.  

Realizátorem projektu je Centrum pro 

komunitní práci východní Morava za 

podpory Města Hustopeče a Mikroregionu 

Hustopečsko, které jsou v  projektu partnery. 

Projekt je realizován za fi nanční podpory 

Evropské unie, a to prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, 

který se stane prostředkem pro podporu 

optimálního rozvoje sociálních služeb, 

které budou schopny reagovat na potřeby 

občanů DSO Mikroregion Hustopečsko. 

Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, 

poskytovateli a uživateli sociálních služeb. 

Dílčím výstupem projektu bude katalog 

a elektronická databáze poskytovatelů. 

Správně nastavený plán dostupnosti 

sociálních služeb povede k vytvoření optimální 

sítě soc. služeb, která pomůže zlepšit kvalitu 

života osob ohrožených sociálním vyloučením 

a všech osob, které se ocitly v nepříznivé životní 

situaci. 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru
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Asi rok a půl trvalo než se i naše knihovna 

dostala do nabitého programu populárního 

spisovatele zejména historických románů 

PhDr. Vlastimila Vondrušky, CSc. Ale čekání se 

vyplatilo. O tom, že je pan Vondruška hodně 

čtený, svědčil i velký počet zájemců o setkání 

s  ním. Povídání našeho hosta bylo nesmírně 

zajímavé, poutavé a fundované. Přesvědčil 

návštěvníky besedy o tom, že je vskutku 

osobností s  velkým O. Je to člověk nabitý 

vědomostmi a obdařený talentem předat je 

v poutavé formě svým posluchačům. Nejdříve 

povyprávěl o postavě Oldřicha z  Chlumu, 

hlavním hrdinovi jedné z  jeho posledních 

knih, dozvěděli jsme se, na co je třeba dávat 

pozor při psaní historické beletrie. Zajímavé 

byly také autorovy názory na dnešní svět 

v porovnání s historií. Na závěr spisovatel čelil 

smršti různých dotazů, na které odpovídal se 

sobě vlastním nadhledem. 

I v naší knihovně si můžete vybrat z široké 

nabídky Vondruškovy tvorby, lze si zapůjčit jak 

knihy tištěné, tak zvukové.

Jitka Horáková, knihovnice 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Usnesení ze 74. schůze Rady města 

Hustopeče konanédne 26.09.2017 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/74/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy č. 775/B/2017 o poskytnutí fi nanč-

ních prostředků na akci "Hustopeče – bez-

bariérové chodníky Hybešova, Žižkova, 

Tábory, Svat. Čecha", se Státním fondem 

dopravní infrastruktury, IČ 70856508, se 

sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 3/74/17: RM schválila podpis Roz-

hodnutí o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu vč. Podmínek čerpání dotace, vše 

vydané Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR ve spojitosti s akcí "Hustopeče, Křížový 

vrch: Relaxační zóna." Text je přílohou to-

hoto zápisu. 

Usnesení č. 4/74/17: RM bere na vědomí a pře-

dává dokumentaci na jednání zastupitel-

stva města. 

Usnesení č. 5/74/17: RM bere na vědomí infor-

maci o plánované rekonstrukci dálnice 

D2 a uzavření sjezdu na Blučinu od Brna 

v termínu 10. 2017 - 25. 11. 2017. 

Usnesení č. 6/74/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na vypracování architektonické stu-

die pro stavební úpravy a modernizaci kul-

turního domu v Hustopečích s Ing. arch. 

Jakubem Cahou se sídlem Dlouhá 1207/14, 

Hustopeče 693 01, IČ 74599054 za částku 

199.000,- Kč. 

Usnesení č. 7/74/17: RM schválila smlouvu 

s Westfalia Metal s.r.o., Brněnská 156/61, 

69301 Hustopeče, o souhlasu se stavbou 

Obslužná komunikace Brněnská – Údolní. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/74/17: RM schválila smlouvu s 

…, Na Kocínce …, Dejvice, 16000 Praha 6, 

o souhlasu se stavbou Obslužná komuni-

kace Brněnská – Údolní. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/74/17: RM schválila smlouvu 

s AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Husto-

peče IČ: 00544957, o souhlasu se stavbou 

Obslužná komunikace Brněnská – Údolní. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/74/17: RM schválila smlouvu 

s obcí Starovice, č. p. 180, 693 01 Starovice, 

o souhlasu se stavbou Obslužná komuni-

kace Brněnská – Údolní. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/74/17: RM schválila smlouvu se 

…, Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče, o sou-

hlasu se stavbou Obslužná komunikace Br-

něnská – Údolní. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 12/74/17: RM schválila smlouvu 

s Linden, s.r.o., Žižkova 750/40, 693 01 Hus-

topeče, o souhlasu se stavbou Obsluž-

ná komunikace Brněnská – Údolní. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/74/17: RM schválila smlouvu 

s Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 

449/3, Veveří, 60200 Brno, o souhlasu se 

stavbou Obslužná komunikace Brněnská 

– Údolní. Rada města pověřuje starost-

ku města podpisem této smlouvy. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 14/74/17: RM schválila smlouvu 

s  ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 12800 Praha 2, o souhlasu s realiza-

cí stavebního záměru Obslužná komuni-

kace Brněnská – Údolní na pozemku. Rada 

města pověřuje starostku města podpisem 

této smlouvy. Text smlouvy je přílohou zá-

pisu.

Usnesení č. 15/74/17: RM doporučuje 

ZM ke schválení směnnou smlouvu 

s AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Hustope-

če IČ: 00544957 na směnu části pozemku 

p.č.3814/2 o výměře 42 m2 vedeného jak 

ostatní plocha na LV č.10001 v rozsahu nově 

označené parcely č.3814/19 dle návrhu GP 

č.3623-89/2017 za pozemek p.č.4536/164 ve-

dený jako ostatní plocha na LV č. 2356, vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Rada města uklá-

dá majetkoprávnímu odboru připravit ná-

vrh smlouvy.

Usnesení č. 16/74/17: RM schválila smlouvu 

s Jednotou, spotřebním družstvem v Mi-

kulově, IČ 00032247, se sídlem Kostelní 

nám. 157/9, 692 01 Mikulov o souhlasu se 

stavbou Žižkova – Tábory. Text smlouvy je 

přílohu zápisu.

Usnesení č. 17/74/17: RM schválila smlouva 

s UNIPORT CZ s.r.o., Novomoravanská 

321/41, Brno, IČ: 29247632, o souhlasu se 

stavbou cyklostezky dle PD ,,Hustopeče – 

cyklostezka ul. Žižkova, Tábory". Rady měs-

ta pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 18/74/17: RM schválila smlouvu 

s UNIPORT CZ s.r.o., Novomoravanská 

321/41, Brno, IČ: 29247632, o uzavření 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Hustopečské setkání s Vlastimilem Vondruškou
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Přednáška byla nesmírně poutavá.
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budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu (sítě 

k výrobnímu areálu). 

Usnesení č. 19/74/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s UNIPORT CZ 

s.r.o., Novomoravanská 321/41, Brno, IČ: 

29247632, na pozemek pod cyklostezkou 

za cenu 400 Kč/m2 

Usnesení č. 20/74/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s UNIPORT CZ 

s.r.o., Novomoravanská 321/41, Brno, IČ: 

29247632, na odkup inženýrských sítí pod 

městskými pozemky na ul. Žižkova za 

cenu ve výši úplaty za zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

Usnesení č. 21/74/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s Jednotou, spotřebním družstvem 

v Mikulově, IČ 00032247, se sídlem Kos-

telní nám. 157/9, 692 01 Mikulov na od-

koupení pozemků p.č. 1047/21, parc. č. KN 

8351/13 a parc.č. KN 8351/14 zapsaných na 

LV č. 11 061 k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 

300 Kč/m2. Rada města ukládá majetko-

právnímu odboru připravit návrh smlouvy. 

Usnesení č. 22/74/17: RM neschválila nájem-

ní smlouvu na dobu určitou se společ-

ností MGASTRO s.r.o., se sídlem Korunní 

2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 

06370039 týkající se pronájmu objektu 

občanské vybavenosti „Společenský dům 

- pohostinství“ nacházejícího se na ulici 

Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče, který 

je součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsá-

no u Katastrálního úřadu pro Jihomorav-

ský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

za účelem provozování podnikatelské čin-

nosti: hostinská činnost. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/74/17: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy na 

části pozemků města Hustopeče parc. č. 

475/4 a parc. č. 598/1 o celkové orientační 

výměře 15, 7 m2, oba vedené jako ostatní 

plocha, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče za účelem umístění vinařského 

rozcestníku a posezení. 

Usnesení č. 24/74/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon koordinátora BOZP na 

staveništi pro stavbu CVČ Pavučina s  fi r-

mou RENVODIN-ŠAFAŘÍK, spol. s  r. o., 

Hustopeče.

Usnesení č. 25/74/17: RM schválila podání žalo-

by na společnost BUILDSTEEL s.r.o., se síd-

lem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČO 

27694321 ve věci určení obsahu budoucí 

smlouvy, která by zavazovala společnost 

BUILDSTEEL s.r.o. k doplacení zbylé dlužné 

částky a její následné vymáhání prostřed-

nictvím exekutorského úřadu. 

Usnesení č. 26/74/17: RM schválila dodatek ke 

smlouvě s Romanem Zmrzlým, Tučkova 

417/19, 602 00 Brno, IČ: 75688492 na zho-

tovení audiovizuálního díla, kterým se 

stanoví záruční doba v délce 12 měsíců. 

Rada města pověřuje starostku podpisem 

dodatku.

Usnesení č. 27/74/17: RM schválila smlouvu 

o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne 

s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ:27696880 na zhotovení dokumentace 

k vydání stavební povolení na akci Hus-

topeče – obslužná komunikace Brněnská 

Žižkova, včetně okružní komunikace za 

cenu 193.700 Kč. Rada města pověřuje sta-

rostku podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 28/74/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou na rekonstrukci 

kina s …, Těsnohlídkova …, 61300 Brno. 

Rada města pověřuje starostku podpisem 

smlouvy.

Usnesení č. 29/74/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou na rekonstrukci kina 

s Martinem Káňou, Dlouhá 1195/23, Husto-

peče. Rada města pověřuje starostku pod-

pisem smlouvy.

Usnesení č. 30/74/17: RM schválila poskytnutí 

služeb a technické podmínky na technic-

ké zajištění (ozvučení, LED obrazovka, 

kamery) na Burčákových slavnostech 

2017 s RENTAL PRO s.r.o. se sídlem Vídeň-

ská 189/102f, 619 00 Brno, IČ 25598503 za 

123.006 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení č. 31/74/17: RM schválila smlouvu 

o výpůjčce sálu společenského domu na III. 

dětské svatováclavské hody pro Hustopeč-

skou chasu z.s., U Větrolamu 4, 693 01 Hus-

topeče, IČ: 26637421. Rada města pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 32/74/17: RM schválila znění výzvy 

na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Výměna kotlů v ubytov-

ně Mostař Hustopeče“ včetně příloh.

Usnesení č. 33/74/17: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou k podání nabíd-

ky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Výměna kotlů v ubytovně Mostař Husto-

peče“:

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) Petr Jeřela se sídlem Bratislavská 454/47, 

691 45 Podivín, IČ 65809572

4) G – radiant s r.o., se sídlem Stromořadní 9, 

690 02 Břeclav, IČ 49454145

Usnesení č. 34/74/17: RM schválila složení ko-

mise pro otevírání obálek a pro hodnoce-

ní nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Výměna kotlů v ubytovně Mostař 

Hustopeče:

Členové komise: .., …, …

Náhradníci: .., .., …

Usnesení č. 35/74/17: RM schválila Dodatek k pa-

chtovní smlouvě se ZEMOS a.s., Jízdárenská 

493, Velké Němčice, IČ: 63470381, kterým 

se snižuje propachtovávaná plocha o část 

pozemku p.č.4740/25 o výměře 1.125 m2, 

o pozemky p.č.4631/162, p.č.4650/53, 4733/7, 

p.č.4733/26, p.č.4733/27, p.č. 4733/40, p.č. 

4733/42, p.č.4740/22 a p.č.4740/23, vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Rada města uklá-

dá majetkoprávnímu odboru připravit ná-

vrh dodatku ke smlouvě a zajistit podpisy 

do 30.9.2017, jinak v termínu vypovědět 

smlouvu.

Usnesení č. 36/74/17: RM schválila Dodatek 

k nájemní smlouvě s Vinice Hustopeče 

s.r.o., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ: 

25937421, kterým se pronajímaná plocha 

snižuje o pozemek p.č.4650/17 v k.ú. Hus-

topeče u Brna určený k realizaci biokorido-

ru. Rada města pověřuje starostku podpi-

sem dodatku.

Usnesení č. 37/74/17: RM schválila poskytnutí 

investiční dotace ZŠ Komenského ve výši 

55 tis. Kč na pořízení zálohového systému 

dat v rámci stávajícího IT vybavení. 

Usnesení č. 38/74/17: RM schválila odložení 

schválení úpravu příspěvku na žáka pro 

Základní školu Hustopeče, Komenského 

163/2, Hustopeče, až do splnění úkolu RM 

63/69/17 (dořešit výši příspěvků pro škol-

ská zařízení) a po projednání výsledku ve 

Školské komisi a Finančním výboru ZM. 

Usnesení č. 39/74/17: RM schválila odložení 

žádosti o mimořádnou dotaci na pořízení 

školního nábytku pro Základní školu Hus-

topeče, Komenského 163/2, Hustopeče, až 

do splnění úkolu RM 63/69/17 (dořešit výši 

příspěvků pro školská zařízení) a po pro-

jednání výsledku ve Školské komisi a Fi-

nančním výboru ZM.

Usnesení č. 40/74/17: RM schválila odložení 

žádosti na poskytnutí investiční dotace ve 

výši 108.961 Kč vč DPH na pořízení nového 

varného kotle do školní jídelny Základní 

školy Hustopeče, Komenského 163/2, Hus-

topeče, až do splnění úkolu RM 63/69/17 

(dořešit výši příspěvků pro školská zaří-

zení) a po projednání výsledku ve Školské 

komisi a Finančním výboru ZM.

Usnesení (úkol) č. 41/74/17: RM ukládá Školské 

komisi a Finančnímu výboru ZM projednat 

a posoudit požadavky Základní školy Hus-

topeče, Komenského 163/2, Hustopeče, na 

navýšení fi nančních prostředků z rozpočtu 

města v  závislosti na splnění úkolu RM č. 

63/69/17 - dořešit výši příspěvků pro škol-

ská zařízení. 

Usnesení č. 42/74/17: RM projednala návrh 

na úpravu makléřské smlouvy předlože-

ný společností Eurovalley, s.r.o., Příkop 6, 

602 00 Brno. RM doporučuje ponechat 

pojištění majetku a odpovědnosti dle 

současných smluv. Zároveň doporučuje 

projednat závěry z předloženého „auditu“ 

a upravit současnou pojistnou smlouvu 

dle doporučení. 

Usnesení č. 43/74/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení Finanční deklaraci sítě sociál-

ních služeb ORP Hustopeče pro rok 2018. 
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Dokument Finanční deklarace sítě sociál-

ních služeb ORP Hustopeče pro rok 2018 je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/74/17: RM schválila Smlouvu 

o poskytování pečovatelské služby – za-

jištění rozvozu stravy, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako poskytovatelem 

a paní …, narozenou …, trvale bytem Ne-

rudova …, Hustopeče, jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 05. 09. 

2017. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/74/17: RM schválila Smlouvu 

o poskytování pečovatelské služby – zajiš-

tění osobní hygieny, zajištění chodu do-

mácnosti a zajištění nákupů a pochůzek, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

poskytovatelem a paní …, nar. …, trvale by-

tem Herbenova …, Hustopeče, jako příjem-

cem. Smlouva se uzavírá s účinností od 04. 

09. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/74/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské 

služby uzavřený mezi Městem Hustope-

če jako poskytovatelem a paní …, nar. …, 

trvale bytem Javorová …, Hustopeče, jako 

příjemcem, kterým se mění rozsah posky-

tovaných úkonů. Dodatek č. 1 se uzavírá 

s účinností od 01. 10. 2017. Text Dodatku č. 

1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/74/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské 

služby uzavřený mezi Městem Hustopeče 

jako poskytovatelem a paní …, nar. …, trva-

le bytem Komenského …, Hustopeče, jako 

příjemcem, kterým se mění rozsah posky-

tovaných úkonů. Dodatek č. 1 se uzavírá 

s účinností od 01. 10. 2017. Text Dodatku č. 

1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/74/17: RM schválila výměnu 

4 kuchyňských linek v domě pro seniory, 

Žižkova 1 - 1. etapa od fi rmy Interia 3000, 

s. r. o., Sportovní 101, 664 61 Opatovice, za 

cenu 117.800 Kč + DPH. Cenová nabídka je 

přílohou.

Usnesení č. 49/74/17: RM ukládá Městské po-

licii se více věnovat neoprávněnému vyu-

žívání vyhrazených parkovacích míst pro 

držitele ZTP/P ve městě, zejména na ul. 

Gen. Peřiny.

Usnesení č. 50/74/17: RM schvaluje vyhrazení 

jednoho parkovacího místa pro držitele 

průkazu ZTP/P paní …, Gen. Peřiny …, Hus-

topeče co nejblíže vstupu do domu.

Usnesení č. 51/74/17: RM bere na vědomí zápis 

ze schůze Komise obřadů a slavností, ko-

nané dne 04.09.2017. 

Usnesení č. 52/74/17: RM neschválila žádost 

pana …, ul. Javorová …, o ořez, případně vy-

kácení, lípy rostoucí u bytového domu Ja-

vorová … na pozemku p. č. KN 2185/3, který 

je ve vlastnictví Města Hustopeče. 

Usnesení č. 53/74/17: RM schválila výsadbu 

50 stromů druhů lípa srdčitá (Tilia corda-

ta), habr obecný (Carpinus betulus), javor 

mléčný (Acer platanoides), třešeň ptačí 

(Prunus avium) na pozemcích p. č. KN 

4754/89 a KN 4754/98 v k. ú. Hustopeče 

u Brna v souladu s rozhodnutím Městské-

ho úřadu Hustopeče, odboru životního 

prostředí. 

Usnesení č. 54/74/17: RM schválila dodatek 

č. 1 ke smlouvě s ThyssenKrupp Výtahy 

s.r.o. Bucharova 2641/14, 15800 Praha, 

IČ:61507229, na dodávku osobního výtahu, 

kterým se prodlužuje termín dodání a uve-

dení do provozu do 30.9.2017. 

Usnesení č. 55/74/17: RM schvaluje Bc. Micha-

la Vejpustka jako pověřenou osobu pro 

projekt „audit familyfriendlycommunity“, 

který se bude na projektu podílet za město 

Hustopeče.

Usnesení (úkol) č. 56/74/17: RM ukládá připra-

vit úpravu OZV č. 1/2010, o regulaci hluč-

ných činností spočívajících v provozu ply-

nových děl pro plašení špačků ve vinicích, 

aby došlo k jejímu sjednocení v čase ome-

zení s okolními obcemi (do 20:00 hod.). 

Usnesení ze 75. schůze Rady města 

Hustopeče konané dne 10.10.2017 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/75/17: RM neschválila vyhlášení 

záměru pronajmout část sloupu veřejné-

ho osvětlení, který se nachází na ulici Na 

Hradbách, 693 01 Hustopeče na pozem-

ku parc. č. 422/16, zapsán u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnic-

tví č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, za účelem umís-

tění reklamní informační tabulky. Měs-

to nesouhlasí s  umísťováním reklam na 

sloupech veřejného osvětlení v ulici Na 

Hradbách.

Usnesení (úkol) č. 3/75/17: RM ukládá Majetko-

právnímu odboru MěÚ Hustopeče udělat 

revizi nájemní smlouvy na pronájem slou-

pů veřejného osvětlení.

Usnesení č. 4/75/17: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s paní …, nar. … na uží-

vání části pozemku parc. č. 494/1 o výměře 

24 m2 vedené jako ostatní plocha, zapsána 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 

31.12.2017. Text smlouvy je přílohou zápi-

su. 

Usnesení č. 5/75/17: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s paní Lenkou Slukovou, 

IČO 88798135 týkající se skončení nájmu 

objektu občanské vybavenosti „Společen-

ský dům pohostinství“ nacházejícího se 

na ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hustope-

če, který je součástí pozemku parc. č. 279, 

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče ke dni 31.10.2017. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/75/17: RM schválila záměr města 

Hustopeče na uzavření pachtovní smlou-

vy pozemky a jejich části v k.ú. Hustopeče 

u Brna zapsané na LV č.10001 o souhrn-

né výměře 364.703 m2: část pozemku 

p.č.982/21 o výměře 429 m2, část pozem-

ku p.č.982/42 o výměře 1004 m2, pozem-

ků p.č.3528/3, 4536/62, 4536/122, 4544/22, 

4544/23, 4544/33, 4544/34, 4544/43, 

4544/44, 4544/45, 4544/55, 4544/79, 

4544/80, 4544/88, 4544/89, 4657/1, 4657/2, 

4657/3, 4657/4, 4657/14, 4657/26, 4657/49, 

4769, 4827/32, 4843/2, 5426/7. 

Usnesení č. 7/75/17: RM schválila dodatek 

k nájemní smlouvě se ZEMOS a.s., IČ: 

63470381, kterým se snižuje pronajímaná 

plocha o část pozemku p.č.4650/17 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, dotčenou realizací pro-

jektu "Prvky ÚSES Nad Úvozem, Křížový 

kopec, Terasy, Kabely a Kouty". 

Usnesení č. 8/75/17: RM bere na vědomí do-

ručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020 na akci "Hustopeče, Křížový ko-

pec: rozšíření biocentra. " Text Rozhodnutí 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 9/75/17: RM bere na vědomí do-

ručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020 na akci "Vybrané skladebné 

části ÚSES I. " Text Rozhodnutí je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 10/75/17: RM bere na vědomí do-

ručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020 na akci "Vybrané skladebné 

části ÚSES II. " Text Rozhodnutí je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 11/75/17: RM schválila uzavření Do-

datku č. 1 ke smlouvě o dílo s HiARCH spol. 

s r.o., IČ 607 09 693, se sídlem Pekařská 84, 

602 00 Brno. Text dodatku je přílohou to-

hoto zápisu. 

Usnesení č. 12/75/17: RM schválila požadovat 

vícenáklady vzniklé při opravě chodníků 

před bytovými domy č.p. 183 a č.p.166 po 

SBD Pálava Hustopeče. 

Usnesení č. 13/75/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci chod-

níků na Masarykově náměstí v Hustope-

čích“ s Tomášem Hartmannem se sídlem 

696 66 Sudoměřice 75, IČ 05055911. Text 

dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 14/75/17: RM nedoporučuje ZM ke 

schválení záměr prodeje části pozemku 

p.č. 2429/1 o výměře 8 m2 zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna z důvodu 

probíhající přípravy revitalizace dané lo-

kality.

Usnesení č. 15/75/17: RM neschvaluje předlože-

nou projektovou dokumentaci SMÍŠENÁ 

ZÓNA "STARÝ VRCH" HUSTOPEČE, parc. č. 
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5385/28; 5385/43 od společnosti Ing. Libor 

Schwarz, Dlouhá 2, Hustopeče. Město žádá 

projektové řešení chodníku dát do souladu 

s územní studií S10.

Usnesení č. 16/75/17: RM nedoporučuje ZM ke 

schválení záměr prodeje části pozemku 

p.č.1262/1 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 182 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 17/75/17: RM neschvaluje žádost 

pana …, Tábory …, Hustopeče o vybudování 

parkovacího místa na náklady žadatele na 

pozemku města parc.č. 1761/2 k.ú. Husto-

peče. Parkovaní na ulici je již řešeno kom-

plexně v rámci rekonstrukce celé ulice. 

Usnesení č. 18/75/17: RM schválila žádost spo-

lečnosti RGV a.s., J. Opletala 2403, Břeclav, 

která žádá v zastoupení investora E.ON 

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

Budějovice o uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a sou-

hlas s umístěním distribučního zařízení do 

pozemků města parc.č. 1235/11 a 2429/4 k.ú. 

Hustopeče, akce: "Hustopeče, Nádražní, 

DP-k.NN, Šedivý" za jednorázovou náhra-

du ve výši 5000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 19/75/17: RM schválila žádost Ing. 

arch. …, Vídeňská …, 639 00 Brno, který 

žádá v zastoupení investora MOSS logis-

tics s.r.o., Bratislavská 21, 693 01 Hustopeče 

o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou 

na pozemku města na pozemcích parc. 

č. 3179/10, 3233/24, 3179/14, 3175/1, 3175/3, 

4870/6, 4870/4 k.ú. Hustopeče za účelem 

výstavby vodovodu, vodoměrné šachty 

a plynovodu pro plánovaný skladovací 

areál MOSS Megahall dle podmínek ve 

smlouvě. 

Usnesení č. 20/75/17: RM ukládá vedení měs-

ta a majetkoprávnímu odboru MěÚ Hus-

topeče jednat ve věci uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné 

nabytí veřejného vodovodu za podmínky 

uzavření smlouvy o provozování veřejného 

vodovodu a zápisu případného věcného 

břemene na opravy a údržby vodovodu na 

pozemcích ve vlastnictví třetích osob.

Usnesení č. 21/75/17: RM neschvaluje před-

běžný souhlas k navrhované přípojce NN 

žadatele pana Kuchyňky na pozemku 

parc.č.3925 k.ú. Hustopeče. 

Usnesení č. 22/75/17: RM schválila žádost 

společnosti itself s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno, IČ: 18826016, která 

žádá a souhlas s provedením udržovacích 

prací na přípojce kabelové televize do Ne-

mocnice Hustopeče, ul. Brněnská. 

Usnesení č. 23/75/17: RM schválila žádost pro-

jektant Ing. …, který žádá v zastoupení in-

vestora …, Údolní …, 693 01 Hustopeče o vy-

jádření k projektové dokumentaci, vydání 

souhlasu se stavbou, souhlasu s napoje-

ním na místní komunikaci a napojením na 

inženýrské sítě na akci: "Novostavba pasiv-

ního RD, Svat. Čecha". 

Usnesení č. 24/75/17: RM schválila žádost spo-

lečnosti Společnost HURYTA s.r.o., Staň-

kova 557/18a, 602 00 Brno, která žádá v za-

stoupení investora …, U Vodojemu 1253/17, 

693 01 Hustopeče o souhlas se stavbou na 

pozemcích Města Hustopeče parc.č. 1253/3, 

1255/1 k.ú. Hustopeče. 

Usnesení č. 25/75/17: RM schválila souhlas 

se žádostí společnosti UNIPORT IN-

VESTMENT I s.r.o., Novomoravanská 321/1, 

619 00 Brno – Přízřenice, která žádá o vyjá-

dření k projektové dokumentaci pro vydá-

ní rozhodnutí o umístění stavby pro logis-

tický a výrobní areál. 

Usnesení č. 26/75/17: RM schválila uzavře-

ní Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene se společností GasNet, 

s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem 

na akci: „Reko VTL Brodské-Břeclav – 

Hustopeče, číslo stavby: 56958“. Jedná se 

o věcné břemeno na pozemky parc.č. 3449, 

3486/3 a 5828/42, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č. 27/75/17: RM schválila žádost Ing. 

arch. …, který žádá v zastoupení investora 

…, Dlouhá …, Hustopeče o souhlas s demo-

licí RD na ulici Tábory 154/17, na pozemku 

parc. 1766. 

Usnesení č. 28/75/17: RM schválila uzavření 

smlouvy o provedení stavby a připojení 

k inženýrským sítím - kanalizační přípojka, 

vodovodní přípojka, smlouva s umístěním 

a vybudováním sjezdu a napojením na při-

lehlou místní komunikaci, umístění vodo-

měrné a revizní šachty kanalizace - vše na 

pozemku města parc.č 1761/2, dále souhlas 

s územním souhlasem pro umístění stavby 

na ulici Tábory, parc.č. 1766, k.ú. Hustopeče 

na základě žádosti Ing. arch. …, který žádá 

v zastoupení investora …, Dlouhá ... 

Usnesení č. 29/75/17: RM schválila žádost Ing. 

arch. …, který žádá v zastoupení investora 

…, Dlouhá …, Hustopeče o souhlas s projek-

tovou dokumentací novostavby RD na uli-

ci Dvořákova na pozemku parc. .... Městské 

pozemky nesousedí s dotčenou parcelou. 

Usnesení č. 30/75/17: RM schválila uzavření 

smlouvy s …, Kpt. Jaroše …, 693 01 Hustope-

če o souhlasu se stavbou na pozemku měs-

ta na akci: Rekonstrukce a stavební úpra-

vy Restaurace Halm. Jednotlivé stavební 

úpravy byly odsouhlaseny usneseními č. 

4/68/17, 5/68/17 a 51/72/17. 

Usnesení č. 31/75/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení Kupní smlouvu na prodej po-

zemku 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" s Povodím 

Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 

602 00 Brno za cenu 28 410 Kč. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 32/75/17: RM schválila výmalbu po-

likliniky Hustopeče fi rmou Pavel Ponzer, 

U Hráze 386, 691 27 Popice, IČ: 67611133 za 

cenu 26.400 Kč.

Usnesení č. 33/75/17: RM schválila uzavření 

Dohody o účasti na auditu familyfriendly-

community mezi Jihomoravským krajem 

a městem Hustopeče, jejíž návrh je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 34/75/17: RM schválila výjimku 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších před-

pisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškol-

ním vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro 

MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče 

pro školní rok 2017/2018 na celkový počet 

133 dětí, t.j. 25 - 28 dětí v každé třídě. 

Současně pověřuje ředitelku MŠ Hustopeče, 

Na Sídlišti 5, Hustopeče, podáním žádosti 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 

odbor školství o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení č. 35/75/17: RM schválila navýšení 

počtu úvazků pracovníků Sociálního od-

boru Městského úřadu o 1 - Referent státní 

správy a samosprávy, 10. platová třída, od 

1.12.2017. 

Současně RM schvaluje navýšení mzdových 

prostředků v org. 255 - vnitřní správa v po-

ložce 5011 pro rok 2018 o 400.000 Kč, plus 

částka na povinné odvody. Zahrnout do 

příštího rozpočtu. Nárůst nákladů bude 

hrazen z dotace na činnost SPOD. 

Usnesení č. 36/75/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení úpravu zásad pro účastníky ob-

řadů.

Usnesení č. 37/75/17: RM neschvaluje pořízení 

změny Územní studie Hustopeče S5. 

Usnesení č. 38/75/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení 8. rozpočtové opatření města 

Hustopeče 2017 dle přiloženého materiá-

lu. 

Usnesení č. 39/75/17: RM schválila Směrnici č. 

5/2017 k zajištění úplnosti a průkaznosti 

vedení účetnictví dle předloženého návr-

hu. 

Usnesení č. 40/75/17: RM schválila na zá-

kladě ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a § 78 odst. 1 zá-

kona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů odvolání … a jmenování nového 

člena povodňové komise Města Hustopeče 

Bc. .... 

Usnesení č. 41/75/17: RM bere na vědomí ceno-

vou nabídku na solární lavičku CapaSitty. 

Usnesení č. 42/75/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Výměna kotlů na ubytovně Mostař Hus-

topeče“ : 

1. Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 

693 01 Hustopeče, IČ 42324238 

Usnesení č. 43/75/17: RM schválila umístění 

na dalších místech na veřejnou zakázku 

„Výměna kotlů na ubytovně Mostař Hus-

topeče“: 

2. G - radiant s.r.o. se sídlem Stromořadní 9, 

690 02 Břeclav, IČ 49454145 
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Usnesení č. 44/75/17: RM schválila smlou-

vu o dílo na „Výměna kotlů na ubytovně 

Mostař Hustopeče“ s vítězným uchazečem 

Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, 

PSČ 693 01 Hustopeče, IČ 42324238 za část-

ku 217.244,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 45/75/17: RM doporučuje 

ZM ke schválení směnnou smlouvu 

s AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, Husto-

peče IČ: 00544957 na směnu pozemku 

p.č.4536/164 za část městského pozem-

ku p.č. 3814/2 v rozsahu nově vyděleného 

a vyčleněného pozemku p.č.3814/19 dle GP 

3623-89/2017 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/75/17: RM schválila smlouvu 

o dílo s fi rmou H a S t, spol. s r.o. se síd-

lem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ   

25325343 na stavbu „Alšova – oprava ko-

munikace“ za částku 377.503,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 47/75/17: RM schválila kupní 

smlouvu na dodávku kuchyňských linek 

na Dům – penzion pro důchodce s  Interia 

3000 spol. s r.o. se sídlem Sportovní 101, 

664 61 Opatovice, IČ 29284252 za kupní 

cenu 122.800,- Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 48/75/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na „Výmalbu smuteční 

obřadní síně vč. obnovujícího ochranného 

nátěru krovů na dřevo“ s RIVA SERVIS,s.r.o. 

se sídlem Ludvíka Podéště 10, 602 00 Brno, 

IČ 26956683. Text dodatku je příohou zá-

pisu.

Usnesení č. 49/75/17: RM schválila dohodu 

o ukončení nájmu bytu č…. ul. Svat. Čecha 

… v Hustopečích s …, nar…, Svat. Čecha …, 

Hustopeče k 1.11.2017. Rada města pověřu-

je starostku města podpisem dohody.

Usnesení č. 50/75/17: RM schválila nájemní 

smlouvu  s …, nar. …,  Kobylí …, 691 10 Kobylí 

na byt č… na ul. Svat. Čecha … v Hustope-

čích. Rada města pověřuje starostku měs-

ta podpisem smlouvy.

Usnesení č. 51/75/17: RM schválila dodatek 

č.1 se společností SAT s.r.o., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha, IČ: 49451251, kterým 

se upravuje způsob úhrady DPH ke smlou-

vě na provedení opravy krytu vozovky ul. 

Tábory. Rada města pověřuje starostku 

podpisem dodatku.

Usnesení č. 52/75/17: RM bere na vědomí sta-

novisko společnosti LINDEN s.r.o., Žižko-

va 40/750, Hustopeče k územnímu plánu 

a svém rozvoji v lokalitě Šibenky

Usnesení č. 53/75/17: RM odložila schválení 

smlouvy s Westfalií Metal s.r.o., Brněnská 

61, Hustopeče, IČ: 26239680 o spolupráci 

při rozvoji lokality Šibenky. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 54/75/17: RM schválila vyhlášení 

Veřejné zakázky na poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komu-

nikací pro město Hustopeče na dobu příš-

tích 5 let. Podmínky jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 55/75/17: RM schválila oslovení 

uchazečů pro VZ na uzavření Rámcové 

smlouvy na poskytování veřejně dostup-

ných služeb elektronických komunikací 

pro město Hustopeče: 

1. O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za 

Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle 

2. T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4, Chodov 

3. Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, 

náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 Sto-

důlky 

4. UPS Česká republika, IČ 00562262, Závišova 

502/5, Praha 4 

5. ha-vel internet s.r.o., IČ 25354973, Olešní 

587/11a, Muglinov, Ostrava 

6. itself, s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 

4343/11, Židenice 

7. GiTy, a.s., IČ 25302400, Mariánské náměstí 

1, Brno 

Usnesení č. 56/75/17: RM schválila komisi pro 

otevírání obálek a výběr nejvýhodnější-

ho uchazeče pro VZ na uzavření Rámcové 

smlouvy na poskytování veřejně dostup-

ných služeb elektronických komunikací 

pro město Hustopeče: …, …, …, náhradníci: 

…, …, …

Usnesení č. 57/75/17: RM schválila uzavření 

smlouvy se společností Dynatech s.r.o., 

Londýnské nám. 853/1, Brno, na provedení 

kontroly smluv uveřejňovaných v regist-

ru smluv po dobu 3 měsíců, dle varianty 3 

(Metodická podpora). 

Usnesení č. 58/75/17: RM schválila kupní 

smlouvu mezi Sportovním zařízení města 

Hustopeče, příspěvkovou organizací, IČ: 

49963147 a Traktorservis-ML, s.r.o, Silůvky 

87, 664 46 Silůvky, IČ: 29264413 na poří-

zení použité vřetenové sekačky za cenu. 

252.001,65,-Kč + DPH.

Usnesení č. 59/75/17: RM ukládá Majetkopráv-

nímu odboru prověřit možnosti úpravy na-

světlení přechodu u kina.

Usnesení ze 76. schůze Rady města Husto-

peče konané dne 13.10.2017 v kanceláři 

starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/76/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Multifunkční kulturní centrum Hustope-

če“ uchazeče: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Ho-

donín, IČ 26285363.

Usnesení č. 3/76/17: RM schválila umístění 

uchazečů na dalších místech na veřejnou 

zakázku „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“:

2. ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 

623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 00558010 

3. JB Stavební, s.r.o. se sídlem Pražákova č. ev. 

397, 619 00 Brno, IČ 25581708

4. DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 

642 00 Brno, IČ 262 55 618

5. F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 

691 41 Břeclav 4, IČ 26 23 60 61

6. Navláčil stavební fi rma, s.r.o. se sídlem Bar-

tošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 25301144

7. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. se sídlem IBC 

Příkop 6, 604 33 Brno, IČ 03902447.

Usnesení č. 4/76/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Multifunkční kulturní cent-

rum Hustopeče“  s vítězným uchazečem 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem 

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 

26285363 za částku 30,699.999,- Kč bez 

DPH. Smlouva bude podepsána po uply-

nutí lhůty pro podání námitek.

Usnesení č. 5/76/17: RM schválila žádost spo-

lečnosti GASPRO s.r.o., Na Drahách 728, 

686 04 Kunovice a povoluje překop ulice 

Žižkova pro uložení plynovodu za podmín-

ky dodržení technologického postupu za-

pravení výkopové rýhy. 

Usnesení č. 6/76/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení minimální prodejní cenu části 

pozemku parcela číslo KN 982/17 nedo-

tčené připravovanou veřejnou infrastruk-

turou ve výši 1.500,- Kč/m2. Po provedení 

nutných směn se předpokládá prodej cca 

7.400,- m2.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

in
ze

rc
e
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HUSTOPEČE SE BAVÍ 
Letní královna předala vládu podzimní

Gymnazista Matyáš Kyncl hraje v muzikálu Bítls

Kino naposled ožilo S bramborami se dá tvořit, hrát i soutěžit

Přes sto třicet dětí se v neděli loučilo s létem 

a vítalo podzim na Křížovém vrchu. Ten ovládly 

pohádkové bytosti, které  měly  pro  malé 

návštěvníky zajímavé úkoly. Děti tak potkaly 

víly, skřítky ale i méně tradiční postavičky 

- Raráška či Postelníčka. „Snažíme se, aby 

program byl zajímavý i trochu výchovný. 

Aby ukázal i na to, jak se máme chovat 

v přírodě a chránit ji,“ uvedla pedagožka z CVČ 

Ingrid Florusová

I přesto, že sluníčko se v tento den opravdu 

činilo a hřálo ze všech sil, podzimní královna 

převzala vládu. V nadcházejícím období se tak 

můžeme těšit na pestrobarevné listy, pouštění 

draků či vinobraní.

Na závěr si všichni společně opekli jablíčka 

a špekáčky.

-hrad-

V  neděli 1. října se z  Hustopečí vypravil 

vyprodaný autobus do Městského divadla 

Brno na muzikál Bítls, ve kterém září mladý 

gymnazista Matyáš Kyncl. Divadlo je oblíbené 

u širokého publika především kvůli kvalitním 

muzikálům. Bláznivá fréerie s  písněmi 

nejslavnější anglické skupiny Beatles z  pera 

trojice Slovák/Šotkovský/Štěpán dala šanci 

mladým zpěvákům, aby předvedli svůj talent. 

„Zhruba z  80 kluků nakonec vybrali šest. 

Na pěvecké zkoušce jsme předvedli písně 

od Beatles a tancovali jsme jednoduchou 

choreografi i. Tance jsem se bál nejvíc, ale 

nakonec mě vybrali,“ vzpomínal Matyáš. „Hraji 

Žanka, který je z chlapců největší rebel a mám 

to rád.“ 

Zkoušení na premiéru probíhalo velmi 

intenzivně, téměř každý den. Nebylo lehké 

skloubit život herce a studenta kvarty 

víceletého gymnázia, ale Matyášovi se to 

povedlo. Muzikál Bítls měl premiéru na jaře 

a po krátké prázdninové pauze je opět na 

repertoáru divadla. „Hrajeme teď třikrát týdně, 

v  listopadu budeme mít sedm představení,“ 

dodal Matyáš. 

Děj muzikálu se odehrává na malém 

městě v  roce 1967, kde se trojice kamarádů 

snaží založit kapelu a sní o životě rockových 

hvězd. Jejich život se změní ve chvíli, kdy 

město navštíví dva cizinci. Během večera zazní 

mnoho legendárních písní kapely Beatles. 

„Je zajímavé, jak se autorům podařilo spojit 

moravské městečko a velkou Anglii. Dává to 

smysl, ale je to vlastně až absurdní. Je to velká 

sranda,“ řekl Matyáš. 

Mladý muzikant začal s  hudbou již jako 

malý kluk a celé roky na sobě intenzivně 

pracuje. „Moje největší díky patří ředitelce 

mateřské školy Evě Javůrkové, protože objevila 

můj talent. Podstatné věci o dýchání jsem 

se naučil na Kurzech mladých talentů na 

brněnské konzervatoři a hodně jsem si odnesl 

i z  valtického ProART festivalu,“ řekl Matyáš. 

Kromě hraní v divadle se věnuje i psaní básní 

a skládání písní. Matyášovi nyní vyšly dvě 

autorské písně Růžový sníh a Bledule. „Do 

konce roku plánuji vydat třetí píseň i s klipem,“ 

dodal. Plány do budoucna má gymnazista 

jasné. „Určitě bych chtěl ještě hrát, protože mě 

to naplňuje a v divadle jsou výborní kolegové,“ 

uzavřel Matyáš.                                                                -ves-

Téměř 100 diváků si nenechalo 

ujít příležitost zajít po delší době do 

hustopečského kina, konal se zde fi lmový 

maraton. V  kině se plánuje rekonstrukce, 

proto bylo v  posledních měsících zavřené. 

Díky sobotnímu fi lmovému maratonu opět 

ožilo. Program cílil na děti, mládež i dospělé. 

„Chtěli jsme zpestřit podzimní dny, proto jsme 

připravili fi lmy, ve kterých by si měl každý přijít 

na své,“ řekla produkční Martina Ondrová. 

„Začali jsme pásmem pro děti Nezbedné 

pohádky. Jedná se o staré pohádky z archivů,“ 

dodala. 

Následoval francouzský fi lm Pěna dní 

natočený podle slavné knihy Borise Viana. Na 

fi lmové plátno příběh umně převedl Michel 

Gondry, který se proslavil unikátním pohledem 

na obvyklé věci. Posledním promítaným 

fi lmem byla Velká nádhera italského režiséra 

Paola Sorentina o hledání smyslu existence 

a smíření s  plynoucím časem. Dojmy z  fi lmů 

probírali návštěvníci nad pohárkem svařáku, 

který byl ke vstupence zdarma.                                -ves-

Třetí ročník Bramboriády se konal v M-klubu 

a řada rodičů s  dětmi si přišla vyzkoušet, co 

všechno se dá z  brambor vytvořit, vymyslet 

a taky, jak chutnají opečené na ohni. „Chtěli 

jsme, aby tady rodiny strávily příjemné nedělní 

odpoledne. Mohou plnit úkoly na stanovištích 

a připravili jsme i dvě soutěže, o největší 

bramboru a nejzajímavější tvar,“ řekla 

pedagožka centra Iveta Vodáková.   

Nejen děti dokázaly, že s bramborami se dá 

dělat spousta věcí, např. razítka, kterými se dá 

ledacos nazdobit nebo různá zvířátka, skřítci 

či auta. S  bramborami se také dalo skvěle 

soutěžit na opičí dráze a složit z  nich různé 

obrázky.  

Bramboriáda byla druhou pravidelnou 

akcí pro veřejnost pořádanou Pavučinou 

potom, co se její zázemí částečně přestěhovalo 

do M-klubu. Ten se nyní proměnil v  útulný 

prostor, kde vládně čilý tvořivý ruch. „Když se 

rozhlédnete, vidíte sami, že se z  něj stal náš 

nový malinký domov a je tady krásně. Přesto 

už se moc těšíme na novou budovu Pavučiny,“ 

řekla pedagožka Ingrid Florusová.

                                                                                 -ves-
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Matyáš hraje největšího rebela Žanka.
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Burčákové slavnosti ovládly město 

Hustopeče již potřiadvacáté. Kromě lety 

vypilovaného osvědčeného pojetí s  sebou 

přinesly i několik poprvé. Poprvé  byla 

velkoplošná obrazovka vedle pódia 

už od pátku a nikomu tak neunikla 

ohňová show nebo koncert Monkey 

Business.  Poprvé  v historickém průvodu 

městem vykročili zástupci cechu zlatnického. 

Poprvé  bylo pro návštěvníky připraveno 

Hustopečské městské víno k ochutnání přímo 

ve stánku na náměstí. Poprvé  děti usedly na 

dřevěné ruské kolo s ručním pohonem. Poprvé 

přijely živé sochy. Poprvé bylo pro motoristy 

připraveno velké záchytné parkoviště na kraji 

města.

Burčákové slavnosti k  Hustopečím již 

neodmyslitelně patří a opět do města přinesly 

pohodu a nezaměnitelnou atmosféru 

s nádechem středověku a recese.

Svoje taneční dovednosti předvedli i senioři 

z Tančírny na stará kolena.

Čtvrtek: Hustopeče se bavily tancem

Burčákové slavnosti 2017 zahájil ve čtvrtek 

5. října program Hustopeče se baví. Předskokany 

víkendového veselí byly děti ze školek, škol 

či zájmových útvarů, senioři a místní kapela. 

Programem provázeli zkušení moderátoři 

minulých ročníků – Verča, Majda a Zbyněk. 

Zábava na Dukelském náměstí startovala 

v 16.00 hodin, kdy vystoupily děti z MŠ Pastelka 

a MŠ U Rybiček. Divákům ukázaly, jak se žije 

námořníkům, s jakou chutí chodí do školky 

a jak se tancuje twist. Senioři z Tančírny na stará 

kolena, kterou vedou manželé Průdkovi, měli 

připravená dvě vystoupení. Nechyběly kolové 

tance, Hodoňák ani country polka. Více než 

stovka diváků mohla sledovat skvělé pohybové 

choreografi e dívek z tanečního oboru ZUŠ 

Hustopeče, žákyň ZŠ Komenského i medailemi 

ověnčené tanečníky ze skupiny Move Around. 

Všichni účinkující sklidili bouřlivý potlesk.

Po sedmé hodině se Dukelské náměstí 

rozeznělo bigbítem v podání kapely Větry 

z Jihu a návštěvníci odcházeli naladěni na 

víkendový program.

Pátek: Vládu nad městem převzal perkmistr. 

Burčák tekl proudem 

V  páteční podvečer zazněly z  věže radnice 

uvítací fanfáry a nic nebránilo tomu, aby mohl 

víkend plný burčáku, hodování a zábavy začít. 

Středověkou atmosféru naladili komedianti 

s  flašinetem, kteří předvedli žonglování 

a svůj repertoár kramářských písní. Po nich 

se pódia ujala Horenská rada, provázená 

početnou družinou složenou z  Burčákových 

policistek, chrabrých rytířů, Podzemní armády 

a Burčákového unijního sboru. Starostka Hana 

Potměšilová se zapojila do burčákové recese 

a do nedělního poledne předala vládu nad 

městem perkmistrovi Zdeňku Sedláčkovi. 

První cesta Horenské rady vedla, za dunění 

bubnů, k  soše kvasinky vinné, které vděčíme 

za možnost osvěžovat se burčákem a vínem. 

Pronesena byla moudrá slova a všichni 

přítomní si s  chutí zazpívali Burčákovou 

hymnu Výše číš. Poté družina konečně vyrazila 

otevřít mázhausy a zkontrolovat kvalitu 

nabízeného moku ve všech 16 nalévárnách. 

Měla přísná pravidla a za jejich porušení 

dostali mázhausníci tvrdé tresty. Jejich cesta 

vedla i Miroslavu Trčkovi, jehož mázhaus byl 

zvolen jako nejlepší mázhaus roku 2016. Na 

celý víkend měl připraveno 800 litrů burčáku 

osvědčených odrůd – Muškát oděský, Ryzlink 

rýnský a Frankovka rosé.  Glejt nalévat burčák 

nakonec dostaly všechny mázhausy a nic už 

nebránilo veselému ochutnávání sladkého 

burčáku. 

Od osmi hodin byla připravena zábava i pro 

nejmenší. Diváci dech beroucí ohňové show 

zaplnili Dukelské náměstí. Pánové ukázali, že 

se nebojí ohně, hřebíků, nožů ani skla. Oproti 

loňskému roku dorazil do Hustopečí podzim 

a s  ním spojené střídání deště se sluncem 

a chladné počasí. Návštěvníkům to ale náladu 

nezkazilo. „Přijeli jsme z Blanska a moc se nám 

tu líbí. Hlavně oceňujeme unikátní atmosféru,“ 

vyjádřil se jeden z nich.  

Mnoho lidí vítalo i komorní atmosféru, 

kterou nabízelo nádvoří domu U Synků. Byla 

zde připravena ochutnávka vína místních 

vinařů a k  poslechu hrála cimbálová muzika 

Grajcar. 

Páteční program uzavřel koncert Monkey Business.

Tečkou za pátkem byl skvělý koncert kapely 

Monkey Business. Funky muzikanti předvedli, 

proč jsou hvězdou na české scéně již řadu let. 

Frontman Matěj Ruppert se přiznal, že není 

příznivcem burčáků, ale že si „hustou péči“ 

v  Hustopečích užil. „Jsem spíš pivař, protože 

ve víně se nevyznám a neumím ho pít. Dnešní 

koncert se mi moc líbil, skvěle jsme si zahráli. 

Bylo úplně narvané náměstí a to se vždy hraje 

dobře,“ řekl Ruppert. Příznivci kapely se mohou 

těšit na novou desku. „Roman už udělal 

15 nebo 20 skvělých písní, ale nám trvá velmi 

dlouho, než je otextujeme. I na deváté desce se 

s tím pereme, ale budeme se snažit, aby deska 

byla co nejdříve,“ dodal. 

Závěrečná fanfára ukončila zábavu na 

Dukelském náměstí a návštěvníci, které 

nezmohl burčák, se přesunuli do mázhausů 

i do vinařské uličky Na Hradbách.  

Vrchol Burčákových slavností 2017?
Historický průvod a večerní koncerty

Do nedelního poledne vládl Hustopečím Perkmistr. Hrátkám s ohněm přihlížely davy dětí.
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Sobota: Historický průvod byl vrcholem 

slavností 

V  sobotu ráno se Dukelské náměstí 

proměnilo v historický jarmark. Z pódia zněla 

dobová hudba, vůně bramborových placek 

se linula celým okolím a mázhausy měly 

připravenou čerstvou dávku burčáku. Rytíře 

oděné ve zbroji jste mohli potkat na každém 

rohu a předvedli i pravé rytířské klání. Před 

polednem se slova ujala Burčákové unie, 

která pořádala valnou hromadu. Recesistický 

státní útvar stále přijímá nové členy. I letos se 

rozrostl o dvě nové obce obce – Příbor a Horní 

Věstonice. Burčáková unie má nyní 66 členů, 

více než 600 tisíc obyvatel a rozkládá se na 

území šesti států a tří kontinentů. Během valné 

hromady se diskutovalo o věcech všelijakých, 

vážných a veselých a hojně se připíjelo Víše číš! 

Nechybělo ani obvyklé udělování 

cen a vyznamenání. Purkmistryně Hana 

Potměšilová byla pasována na rytíře 

Burčákového řádu. Burčeliho cenu za fyziku 

získal Jaroslav Král. Misijní stranicí roku byly 

vyhlášeny Hustopeče nad Bečvou. Členy unie 

jsou od roku 2007 a tento rok si připravily velké 

překvapení – rozšířily Burčákovou hymnu 

o dvě nové sloky. „Autory jsou moje snacha 

a syn. Jsem moc ráda, že i naše nová generace 

převzala žezlo a také sem velmi rádi jezdí,“ 

vysvětlila starostka Júlia Vozáková.

Výše číš!

Na pódiu se konalo i slavnostní vyhlášení 

Hustopečského městského vína a po obědě 

začalo folklórní pásmo, ve kterém se předvedly 

děti z MŠ U Rybiček a MŠ Pastelka. Zatancovaly, 

zazpívaly a pobavily nejen svoje rodiče, ale 

i plně obsazené lavice u pódia.  

Poprvé šel v průvodu cech zlatnický.

Vrcholem Burčákových slavností roku 

2017 byl velkolepý historický průvod. Šli v něm 

zástupci města, představitelé Burčákové unie, 

rytíři, dámy, pážata a zástupci cechů. Průvod 

čítal kolem 500 lidí, které doprovázelo mnoho 

zvířat. Poté moderátoři pozvali na pódium 

zástupce všech cechů, a že jich bylo - pódium 

praskalo ve švech, například květinářky, kováře, 

lékárnice, pekaře, švadlenky a kurtizány. Letos 

šel poprvé v  průvodu i cech zlatnický, jehož 

zástupci obdarovali ctihodnou purkmistryni 

nádherným šperkem. 

Návštěva Indiánů všechny překvapila.

Překvapením pro všechny byla účast 

Buriánů, kteří již v  průvodu vzbudili poprask. 

V Americe je našel vedoucí burčákové výpravy 

doktor Emil Špaček. „Procestoval jsem zemi 

křížem krážem, než jsem objevil kmen, který 

měl výborné vlohy pro pití burčáku. Postupně 

jsem je převedl na burčákovou víru a nyní pijí 

jako pan perkmistr,“ vysvětlil. 

Po odchodu Burčákové unie přenesly Sestry 

Havelkovy se svým orchestrem celé náměstí 

do období první republiky. „Předvedly jsme 

naši nejmilovanější hudbu, které se věnujeme 

celou kariéru. A to je hudba 20., 30. a raných 

40 let,“ řekly Sestry Havelkovy. 

Děti se bavily v Šapitó.

Celodenní program určený k  pobavení 

dětí se odehrával v  Šapitó. Děti se smály 

u pohádek, tleskaly kouzelníkům, fakírům, 

kejklířům a užily si podvečerní diskotéku. 

Historickou dobu mohly zažít na dřevěném 

kolotoči i ruském kole.   

Po celý den bylo živo i ve Stálé vinařské 

expozici a na malé scéně v  domě U Synků. 

Vyhrávala zde dobová hudba, flašinet, loutna 

či dudy. Nechybělo divadelní představení 

a večírek zakončila swingová kapela Django 

Jet. 

Soutěž ve válení beček má mnoho příznivců.

Válení beček vyzkoušelo deset statečných

Zážitky na návštěvníky slavností nečekaly 

jenom na Dukelském náměstí, ale také ve 

vinařské ulici Na Hradbách. Místní vinaři si 

opět připravili oblíbenou soutěž ve válení 

beček. Mezi diváky se našlo deset statečných 

závodníků, sedm mužů a tři ženy. Soutěž byla 

náročná na strategii, schopnost těla vypít 

několik deci burčáku a hlavně natáhnout vodu 

do děravého koštýře.  �      

Na rytířské klání dohlížela i smrťka.
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Miroslav Trčka opět vyhrál nejlepší mázhaus. Těsně

Ohlédnutí za Burčákovými slavnostmi 2017

Vítězství o Nejlepší mázhaus 2017 obhájil 

vítěz z minulého roku Miroslav Trčka, mázhaus 

č. 9 - U Benešů. Souboj to byl těsný, vyhrál 

nad mázhauzem Fialka o pouhý jeden hlas. 

Na třetím místě se umístil mázhaus č. 6 - 

U Kurdějovských, kde se rozléval burčák 

z vinařství Hřebačka. Čtvrtou příčku obsadilo 

vinařství Tomčala z Kobylí s mázhausem č. 10 

- Před Lékárnou, které také získalo jen o jeden 

hlas méně. Hlasování se zúčastnilo téměř 

400 návštěvníků.

Rozdíly byly tento rok opravdu těsné, 

všechny mázhausy se snažily nabídnout 

návštěvníkům slavností výborný burčák, 

pohodovou atmosféru a často i něco dobrého 

k zakousnutí.                                                                -jam-,-ves-

Třiadvacáté Burčákové slavnosti jsou za 

námi. A jaké vlastně byly? Počasí si hrálo, lehký 

déšť střídalo slunce a zipy na bundách tak 

jezdily nahoru a dolů. Burčák nikde nechyběl, 

a i kdyby, tak všichni mázhausníci byli 

v pohotovosti a starali se o spokojené úsměvy 

lidí. „Letošní slavnosti netrhaly rekordy. Nebylo 

tady nejvíc lidí, nevypilo se nejvíc burčáku 

ani nebylo nejvíc otevřených mázhausů, ale 

možná právě proto se Burčákové slavnosti 

2017 nesly v  pohodové atmosféře,“ řekla 

vedoucí Marketingu a kultury Jana Hrádková. 

Zábava na náměstí byla v  režii Burčákové 

unie, jejíž členové se sešli ve velmi hojném 

počtu a společně debatovali o stavu unie 

a připíjeli na budoucnost Výše číš! Vládcem 

města se stal do nedělního poledne perkmistr. 

„Jako purkmistryně jsem předala vládu, 

a měla jsem tak možnost věnovat se hostům, 

kteří přijeli z  partnerských a družebních 

měst. Myslím si, že obecně lze říct, že letošní 

burčákové slavnosti byly veselé, plné recese, 

bylo dostatečné množství burčáku a dobrého 

jídla. Velký úspěch měly živé sochy a ostatní 

novinky,“ řekla starostka Hana Potměšilová. 

Přes Dukelské náměstí prošlo za tři dny 

slavností kolem 21 tisíc lidí a návštěvníci vypili 

tisíce litrů burčáku. Ve večerních hodinách 

patřilo pódium předním českých kapelám. 

„Na výběru kapel pracujeme celý rok. Není to 

úplně jednoduché, potýkáme se s  otázkami, 

jako je náročnost technického vybavení nebo 

překrývání termínů, natáčení desek či turné,“ 

vysvětlila produkční Martina Ondrová. Zábava 

všeho druhu byla připravená i v  Šapitó a na 

malé scéně v domě U Synků. Kolem 100 stánků 

nabízelo různá jídla a krásné věci pro potěšení. 

„Snažili jsme se o široký výběr občerstvení 

a zboží. Dbáme o historický duch slavností 

a zaměřujeme se na řemesla,“ doplnila 

produkční Jana Tupá.

Celé město ožilo i díky historickému průvod, 

který čítal na 500 lidí. Úžasnou atmosféru 

vytvořili všichni účastníci, muzikanti a diváci. 

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli 

na organizaci, kteří vystoupili a kteří měli 

trpělivost s různými omezeními. Velký dík patří 

i těm, kteří přišli,“ dodala Hrádková. „Začali 

jsme plánovat 24. ročník a už přemýšlíme, jaké 

kapely pozveme příště.“ Nezbývá než dodat – 

za rok opět Výše číš!                                                          -ves-

Na večerních koncertech byla hlava na hlavě

O půl sedmé večer vyběhla na hlavní 

pódium kapela Děda Mládek Illegal Band. 

V  tu chvíli byla na náměstí hlava na hlavě, 

muzikanti rozjeli opravdovou show a většina 

diváků zpívala s nimi. Pomyslnou tečkou za 

programem byl koncert skupiny Žlutý pes. 

Rockeři mají fanoušky napříč generacemi, 

vždyť spolu hrají už téměř 40 let. „Jediný 

důvod, proč jsme spolu tak dlouho, je, že se 

nám spolu prostě hezky hraje. Jsme rádi, že 

tady neprší, je to tady pěkně rozjeté,“ řekl 

frontman Ondřej Hejma. 

-ves-

Žlutý pes a Děda Mládek Illegal Band roztancoval 

náměstí.

Miroslav Trčka se opět může radovat z vítězství.

Burčákové slavnosti 2017 se nesly v pohodové atmosféře.
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www.burcakoveslavnosti.cz
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Víceúčelové kulturní centrum dostalo od zastupitelů zelenou
Schválením rozpočtového opatření na 

říjnovém zasedání posunuli zastupitelé 

projekt kina směrem k realizaci. Ten spočívá 

v  kompletní rekonstrukci a přebudování 

současné budovy ve víceúčelové kulturní 

centrum. Zaměstnanci stavební fi rmy, která 

vyhrála výběrové řízení, nastoupí v listopadu. 

„Teď ještě řešíme koordinátora stavby 

z  hlediska bezpečnosti, stavební dozor 

a běží lhůta pro nabytí právní moci stavebního 

povolení,“ uvedla starostka města Hana 

Potměšilová.

Víceúčelové kulturní centrum nabídne 

prostory všem lidem napříč věkem. 

„Dominantou bude hlavní sál, který bude 

sloužit promítání. Velkým důvodem pro 

opravu jsou také divadelní představení, která 

se v Hustopečích těší velké oblibě. Vznikne zde 

odpovídající zázemí jak pro účinkující, tak pro 

návštěvníky. Ti určitě ocení hlavně postupně 

se svažující hlediště s komfortními sedačkami 

a příjemné prostředí s  možností občerstvení,“ 

dodala Potměšilová. 

Prostory budova poskytne také 

Turistickému informačnímu centru. „Díky 

poloze bude centrum dobře přístupné pro 

místní i turisty, kteří do Hustopečí přijedou. 

Bude v centru města, na hlavní cestě směrem 

na náměstí,“ doplnila Potměšilová.

Místo bude i pro malou divadelní 

a koncertní scénu, bar s  posezením, menší 

sál včetně vybavené kuchyňky či zázemí pro 

zaměstnance. „Zatím je vše pouze na papíře, 

ale věřím, že rekonstrukce dopadne dobře 

a Hustopeče budou mít odpovídající kulturní 

a společenské zázemí. Hotovo by mělo být na 

podzim příštího roku,“ uzavřela Potměšilová.

-hrad-
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Sál v prvním patře s kapacitou cca 100 lidí.Turistické informační centrum.

Zázemí složky Marketing a kultura.

Hlavní sál.

Foyer s malou divadelní scénou.
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Stalo se Vám to už taky? Vysnili jste si 

vzhled své ložnice nebo obývacího pokoje 

nebo klidně koupelny, vyrazili jste do obchodu 

s nadšením plní entusiasmu a začali jste 

nakupovat. Tolik úžasných dekorací, které 

potřebujete a které budou úplně sedět v tom 

a tom koutku u tamtoho rohu. Přesně to vidíte 

a košík se Vám plní. Barvy snad budou sedět, 

však vy už to sladíte a tvary přece taky dáte 

dohromady. A tu čapnete sošku Budhy, pak 

nádherný květináč, ke kterému zahlédnete 

ale úplně úžasný rámeček na fotky a k tomu, 

sice v jiném odstínu, svícínek pro romantické 

večery. Jdete zaplatit, prodavačka si Vás 

udiveně prohlédne, jelikož nadšení z Vás ještě 

neopadlo a spěcháte domů, až ukážete svým 

nejbližším, co skvělého jste nakoupila a co 

skvělého z toho ještě vytvoříte. A jak si to tam 

skládáte, najednou zjišťujete, že ono to k sobě 

úplně nepasuje a Vaše představa se s realitou 

velmi rozchází. Ono v té prodejně to měli tak 

vkusně naaranžované a v té Vaší kuchyňce to 

vypadá jako pěst na oko. Nezoufejte. Máte 

tři možnosti. Za prvé, vraťte v zákonné lhůtě 

nepoužité zboží do prodejny. Za druhé, najděte 

pro Vaše milované dekorace jiné místečko, kde 

budou pasovat lépe, i když třeba nebudou 

pospolu. A za třetí, pokud slaví Vaše teta, 

babička nebo maminka zrovna narozeniny, 

obdarujte ji! Sice se jí to vůbec nehodí, ale 

problém, jak se toho zbavit, bude už na ní.
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Výběr povlečení pro Vaši ložnici

Dekorace aneb nakupujme střízlivě...

Už jste se prokousali výběrem vysněné 

postele, správné matrace, pohodlného 

polštáře, ale ještě nevíte, jaké vybrat povlečení? 

Nejprve se zamyslete, co od povlečení 

očekáváte. Na trhu je řada druhů a každé má 

jiné parametry a jiné výhody.

Bavlněné povlečení: Bavlna je klasika a rádi 

po ní sáhneme, jak co se oblečení týká, tak 

při výběru povlečení. I přesto, že je bavlněné 

povlečení náročnější na údržbu, jelikož se 

musí žehlit, stále patří k nejoblíbenějším. Je 

totiž velmi příjemné na pokožku, prodyšné 

a měkké. Bavlněné povlečení doporučujeme 

prát do cca 60 stupňů. 

Saténové povlečení: Zde si můžeme 

vybrat ze dvou druhů. A to z lesklého saténu 

a bavlněného saténu. Lesklý satén je vyroben 

z polyesteru a vysoký lesk působí velmi 

luxusně. Toto povlečení je ale chladivé, proto 

pro některé zimomřivé povahy nemusí být 

úplně vhodnou volbou. Zde je možné zvolit 

spíše bavlněný satén, který je příjemnější 

na dotek, ale i hřejivější. Saténové povlečení 

doporučujeme prát na nižší teploty.

Damaškové povlečení: Potrpíte si na 

přepych a kvalitu? Pokud opravdu milujete 

luxus a cena není hlavním kritériem při výběru 

povlečení, sáhnout můžete po damašku. Jedná 

se o hustě tkanou bavlněnou látku s vytkanými 

vzory s hedvábným leskem.

Krepové povlečení:  Krep je velmi   praktický 

materiál, jelikož jej nemusíte žehlit a ušetříte 

tak spoustu času. Vyrábí se ze 100% bavlny, na 

dotek však nemusí být každému příjemný. Je 

měkký, pružný i prodyšný.  Krepové povlečení 

patří v levnějším variantám a dá se sehnat za 

velmi příznivou cenu. 

Flanelové povlečení: Flanelové povlečení 

je úžasné pro chladné zimní měsíce a to díky 

jeho hřejivému účinku.  Flanelové povlečení 

se vyrábí ze 100% kvalitní bavlny. Při výrobě 

se používá hustě tkaná látka o vyšší gramáži. 

Flanelové povlečení také dobře izoluje teplo, 

proto ho například na Vánoce jistě pod 

stromečkem oceníte. 

Mikroplyš a mikroflanel: Oba typy tohoto 

povlečení se těší v posledních letech velké 

oblibě u mnoha lidí. Jedná se o příjemnou 

tkaninu ze 100% polyesteru, připomínající 

hedvábí. Jeho přednosti jsou hebkost 

a měkkost a také praktičnost, jelikož tyto typy 

povlečení se nežehlí. Krásné výrazné barvy 

si zachovávají velmi dlouho i po několika 

vypráních. Mikroflanel je ještě o něco jemnější, 

než mikroplyš a pokud ulehnete večer do 

postele s tímto povlečením, připadáte si, jako 

by Vás objímal velký plyšový medvěd. 

Druhů povlečení je tedy mnoho a my 

doporučujeme mít ve Vaší skříni od každého 

druhu nějaké :-)

www.postele-stach.cz

Svět postelí Hustopeče
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
listopad 2017

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

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

so  25.11.  Kate inská mše p i sví kách v Nebovidech.
   Poznávací zájezd.

ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ DIVADLO
Nesout žní p ehlídka amatérských divadelních soubor . 

t  2.11.  19.30 Jeppe z vršku - Divadelní soubor Foor Hustope e.
pá  3.11.  19.30 K íž u potoka - Divadelní soubor brat í Mrštík
   Boleradice.
so  4.11.  19.30 Maryša - Divadlo 6. kv tna Holešov.
ne  5.11. 16.00  áry báby Cotkytle (pohádka) - Divadelní soubor
   Bezkamen Uher ice.

Spole enský d m. Vstupné 100 K , studenti a d chodci 80 K ,
vstupné na pohádku 50 K . 

so  11.11.  10.00 Oslava svatomartinských vín a husí. Ve stanu na
Dukelském nám stí bude ochutnávka všech šesti 
schválených odr d mladého vína.  

so 25.11. 10.00 Sv tový duel vín. Exkluzivní vína z celého sv ta
   na jednom míst . Hotel Centro. 
po  27.11.  19.30 Caveman – one man show o tom, co d lá muže
   mužem a ženu ženou. Spole enský d m.

P ipravujeme
pá  1.12. 19.30 Dobytí severního pólu echem Karlem N mcem
   5. dubna 1909. Divadelní hra z pera Járy 
   Cimrmana. Ú inkují studenti gymnázia Klobouky 
   u Brna. Spole enský d m. 
so  2.12. 10.00 Adventní jarmark. Ochutnávka pun ,
   program zakon en slavnostním rozsv cením 
   váno ního stromu. Dukelské nám stí. 
ne 3.12. 18.00 1. adventní koncert - Musica Animae, kostel 
   sv. Václava a sv. Anežky eské, Dukelské nám stí.
ne 10.12. 18.00 2. adventní koncert - Tomáš Ko ko. Evangelický
   kostel, Masarykovo nám. 4, Hustope e.
ne 17.12. 18.00 3. adventní koncert -  Dechová hudba Moravanka.
   Spole enský d m, Herbenova 4, Hustope e.

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

pond lky   10.00 Cvi ení s Cipískem
t  2.11. 10.00 Výtvarná innost – veselá dýn .
t 9.11. 10.00 Výtvarná innost – podzimní drak.
t  16.11.  10.00 Výtvarná innost – veverka.
t  23.11. 10.00 Výtvarná innost – želva. 
t  30.11. 10.00 Výtvarná innost – ertík.

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

ne  29.10 17.00 Výtvarná skupina Alfons: výstava výtvarník
   Hustope ska k 10. výro í založení.
   Výstava potrvá do 19. listopadu.
t 16.11.   Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti

   jeho aplikace v praxi. (7. ro ník seminá e) Tradi ní
   lidový od v a kultura a její sou asná podoba. 
so  25.11.  17.00 Fotoklub Hustope e: každoro ní lenská výstava
   fotogra  í klubu. Výstava potrvá do 31. prosince.

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

st  1. - 27.11.   tená i sv ta - JUDr. Libor Bureš. Výstava 
   fotogra  ckých momentek z celého sv ta, ve kterém
   se te a te - vestibul knihovny. 
st  1. - 27.11.   Taška ice aneb origináln  po celý rok - prodejní
   výstava tašek Jitky Schubertové. M stská knihovna.
t  2.11. 16.30 Cizí sv ty ve vesmíru - p ednáška z oboru 

   astronomie. P ednáší Mgr. Marek Skarka Ph.D.
   U ebna m stské knihovny. 
út  14.11. 16.00 Literární kavárna se spisovatelem Zde kem 
   Grmolcem. M stská knihovna Hustope e.
t 2., 16., 30.11  5. semestr virtuální univerzity t etího v ku 

  9.30 - téma Lidské zdraví. M stská knihovna Hustope e.

9. 11. | 23. 11. | 7. 12. | 21. 12.

Jedine ný zážitek p ináší profesionální saunér,
který polévá vodou rozpálené kameny a ví í
horký vzduch smísený s vonnou esencí.

Zážitkové
saunování

Rezervujte si
sv j ceremoniál

na spa@centro.cz,
nebo +420 602 175 963

Aroma ceremoniál
ve nské saun

Peelingový ceremoniál
v parní saun

Aroma ceremoniál
ve nské saun

Peelingový ceremoniál
s hroznovým krémem
v parní saun

Peelingový ceremoniál
v parní saun

19:30

20:00

19:00

18:30

18:00

Husova 8, Hustope e
 Vstupné 190 K
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 6. 11. / 20. 11.  
Papír, plast, nápojové kartony: 7. 11. 
Bioodpad: 13. 11. / 27. 11. 

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

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

KRYTÝ BAZÉN
 Po – Pá 6.00 –  8.00  ranní plavání
 Po – Pá 14.00 –  20.00  dle aktuálního rozpisu 
 So – Ne 14.00 –  18.30

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

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne 3.12. 16.00 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ HUSTOPE E
   Výt žek z dobrovolného vstupného bude v nován
   na charitativní ú ely, evangelický kostel Hustope e.

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

st 8.11.  15.00 Setkání s cestovatelem.
   Jídelna penzionu, Žižkova 1.
 st 22.11.  15.00  Beseda s kriminalisty. Jídelna penzionu, Žižkova 1.
pond lky   16.30 Tan írna na stará kolena. 
   Zadní salonek Spole enského domu, Herbenova 4.
st edy  16.30  Odpoledne plné her. Jídelna penzionu, Žižkova 1.

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

ne  5.11.  13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha 14:30 - 15:30.
   P ísp vek 50 K  (i s vlastní dopravou). 
pá  10.11.  16.30 Uspávání brou k . Lampiónový pr vod s malým
   táborá kem. Sraz na nám stí u Morového sloupu.
   Špeká ky s sebou.
pá  17.11. 17.00 Snow Film Fest. Pásmo špi kových  lm  
   o extrémním lyžování, zimním lezení, 
   snowboardingu, snow-kitingu. M-klub. 
   P ísp vek 50 K , d ti do 15 let zdarma.
ne 19.11.  13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha 14:30 - 15:30.
   P ísp vek 50 K  (i s vlastní dopravou). 

STOLNÍ TENIS
pá  10.11.   18.00  TJ AGROTEC Hustope e B - KST Oltec Brno 
so  11.11.  10.00  TJ AGROTEC Hustope e B - TTC Komo any
so  11.11. 15.00 TJ AGROTEC Hustope e A - Sparta Praha (1. liga )
ne  12.11. 10.00 TJ AGROTEC Hustope e A - El Ni o Praha B (1. liga )
so  18.11. 9.00 Velká cena m sta Hustope í
ne  19.11.  Celostátní turnaj dorostu a staršího žactva 
   ve stolním tenisu - m stská sportovní hala.
HÁZENÁ
ne 5.11. 11.00 Lgata Hustope e – HC Zlín (1. liga muži)
so 11.11. 15.00 Legata Hustope e – Sokol Újezd u Brna (ml. žáci)
so 11.11. 16.30 Legata Hustope e – Sokol  Újezd u Brna (st. žáci)
ne 3.12. 11.00 Legata Hustope e – HK Byst ice p. Host. (1. liga)
FOTBAL
so  4.11.   11.45 FC Hustope e – Hodonín B (st. dorost)
so  4.11. 14.00 FC Hustope e – Hodonín B (ml. dorost) 
ne  5.11. 14.00 FC Hustope e – Mor. Žižkov (A)
ne  12.11. 14.00 FC Hustope e – V. N m ice

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

t 16.11. 18.00  Jak plnohodnotn  prožívat stá í – p ednáška Petra
   Šustá ka o k es anském smyslu lidského utrpení.
   V klubovn  kostela.

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

pá 10.11. 14.00 lenská sch ze organizace ve Spole enském
   dom . Všichni lenové jsou srde n  zváni.

Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz

09/06/2018 JEN DO 31. 12. ZA

290 Kč

MIG 21/ŠKWOR
DYMYTRY/COCOTTE MINUTE

a další

XINDL X/JOHN WOLFHOOKER
SKYLINE/DAVID STYPKA & BANDJEEZ
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Rosti slav Žofk a
nar. 12.10.2016

Ondřej Hanák
nar. 20.06.2017

Agáta Stehlíková
nar. 27.03.2017

Filip Karpíšek 
nar. 24.06.2017

Matyáš Bölcskei
nar. 06.04.2017

Klára Janotová
nar. 25.06.2017

Jan Stehlík
nar. 03.05.2017

Kristýna Krčmářová 
nar. 12.07.2017

Valenti na Dolinay 
nar. 18.05.2017

Petr Synek
nar. 30.07.2017

Šimon Zabloudil
nar. 06.06.2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 14. 10. 2017

V Hustopečích dne 26.06.2017 / Zpracovala: Simona Procházková,komise obřadů a slavností / Foto: Pavla Strohova
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Výchovný program Buďme všichni kamarádi v MŠ U Rybiček 
V pondělí 9. října přijela do naší školy Mgr. 

Alena Svobodová s netradičním výchovným 

programem Buďme všichni kamarádi. 

Probíhal postupně ve dvou skupinách dětí, aby 

si mohli všichni vyzkoušet připravené aktivity.

Děti se seznámily se skutečností, že kolem 

nás žijí kamarádi s různými druhy postižení 

a právě jim bychom měli všichni pomáhat při 

jejich nelehkém údělu. Vyzkoušely si jízdu na 

ortopedickém vozíku, kreslení nohou, chůzi 

se slepeckou holí, seznámily se s pojmem 

Braillovo písmo a zkusily si psaní na Pichtově 

psacím stroji. Poznaly, že není lehké skládat 

geometrické tvary do otvorů v plastovém 

čtverci, když nic nevidí, a musely si hodně 

pomáhat hmatem. Toto dopoledne bylo pro 

nás všechny velmi zajímavé a poučné.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Rodinné Dýňohraní

Podzimní aktivity v naší školce Pastelce

Letošní podzimní akce Dýňohraní s  dětmi 

a rodiči na školní zahradě se vydařila. Ve středu 

27. září jsme se sešli před ředitelnou a vyrobili 

si společně dýňáčky. Pak jsme v  prostorách 

celé zahrady plnili úkoly na stanovištích např. 

– hod do dýně, slalom mezi dýněmi, skládání 

dýňových puzzlí , trefa do dýňové pyramidy… 

Během zábavy jsme se mohli zastavit 

v  altánu a ochutnat výborné jednohubky 

s  pomazánkami, dýňový punč a dýňovou 

polévku, které připravily naše paní kuchařky. 

Za splněné úkoly si všechny děti zasloužily 

odměnu. Teď už se těšíme na další společnou 

akci, posezení s rodiči! 

Kolektiv MŠ Pastelka

Nádherné říjnové počasí přeje všem 

našim venkovním zábavám a činnostem. 

Nejmladší děti si naplno užívají školní zahrady 

a poznávají blízké okolí školky. Předškoláci 

podnikají výpravy např. na Křížový kopec a plní 

úkoly z environmentálního projektu pro tento 

školní rok. Prožitkové učení dětí jsme podpořili 

také vzdělávacím programem v  ekocentru 

Jezírko v  Soběšicích. Nejstarší děti zahájily 

kurz plavání v místní plavecké škole, za odvahu 

a šikovnost sbírají samolepky na svůj vodnický 

diplom. Pohybové aktivity prokládáme 

návštěvami divadelních představení 

a exkurzemi. Za pár dní si užijeme přímo ve 

školce mobilní planetárium, na které se už 

moc těšíme. A co máme ještě v  plánu? Určitě 

přijmeme pozvání do knihovny, zajedeme 

si do divadla v  Boleradicích a Technického 

muzea v Brně. Pořád se máme na co těšit!

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Podzim na Komendě

Podzimní výstavka na hlavní budově

Radek Juška, český reprezentant a držitel 

českého rekordu ve skoku dalekém, navštívil 

bývalou základní školu koncem měsíce září. 

V  naší ,,Bublině“ (krytém hřišti) se s  ním sešli 

žáci druhého stupně. Jónatas z  jižní Afriky 

zpestřil dětem hodinu anglického jazyka 

v  pátých a sedmých třídách. Tradicí se stala 

účast zástupců z  řad žáků v  Burčákovém 

průvodu. Děti z  druhých tříd prožily 

Bramborový den, kdy je brambory provázely 

celým vyučováním. A vítali jsme podzim…jak 

na prvním stupni, tak i na druhém.

Kolektiv ZŠ Komenského

Že podzim není jen pošmourné roční 

období, chtěly ukázat děti z 1. a 2. tříd na hlavní 

budově naší školy. Vše, co sami nebo s pomocí 

rodičů vyrobili, nebo také vše, co se na podzim 

sklízí ze zahrádky - bylo k  vidění na podestě 

nejvyššího patra budovy, kde sídlí třídy těch 

nejmenších. 

D. J.

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Věnovali jsme se tématu Voda.

Deváťáci v Památníku Bible kralické.

Naši nejmladší tvořili.

Další ocenění eTwinningového projektu na Nádražce
Certifi kát zvaný Quality Label získal projekt 

s názvem Water, který loni realizovali žáci 8. 

ročníku. ETwinningové projekty mají na naší 

škole dlouholetou tradici. Nebylo tomu jinak 

ani v minulém školním roce, kdy si žáci naší 

školy společně s žáky ZŠ Ľudovíta Fullu z Košic 

rozšiřovali znalosti o tématu Voda. Ocenění 

kvality převzala koordinátorka projektu 

Mgr. Helena Salátová na Národní konferenci 

eTwinning, která se letos konala v Olomouci. 

Projekt byl zaměřen na vodu kolem nás. Žáci se 

zlepšovali v sociální komunikaci a spolupráci, 

využívali různé ICT nástroje. V rámci 

projektu navštívili čističku odpadních vod, 

uskutečnili několik videokonferencí, věnovali 

se chemickým pokusům a v mezinárodních 

týmech zpracovali výstupy projektu – koláž 

fotografi í, komentovanou animaci Koloběh 

vody, mapu minerálních vod partnerské země 

a prezentaci Jak šetřit vodou.

Kolektiv ZŠ Nádražní
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Netradiční hodina VV a prvouky v 1.B.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Přespolní běh – Boskovice

Projekt 72 hodin

Do světa! 2017 – Poznejme své sousedy! 

Navštívili jsme brněnské veletrhy

Dne 17. října se dva žáci naší školy zúčastnili 

XXVIII. ročníku tradičního přespolního Běhu 

17.listopadu, konaného v Boskovicích v rámci 

SHM speciálních škol Jihomoravského kraje. 

Oba dva zabojovali a vzorně reprezentovali 

nejenom naši školu, ale společně s dalšími 

čtyřmi žáky z mikulovské školy i okres Břeclav.

Jaroslav Pilát, který reprezentoval 

v nejstarší kategorii dorostenců a náročném 

běhu na 2000 m, ovládl závod suverénním 

způsobem a v konkurenci závodníků z pěti 

okresů zvítězil a obsadil tak 1. místo. Radoval 

se nejen z diplomu, ale i věcných darů. Druhý 

náš reprezentant, Martin Ferkovič, bojoval 

do posledního stoupání také o stupně vítězů. 

Nakonec obsadil pěkné 4. místo.

Již nyní se těšíme na účast v příštím 

roce a doufáme, že dosáhneme minimálně 

stejného úspěchu jako v roce letošním.

Bartoněk

Rok se s rokem sešel a opět Česká rada dětí 

a mládeže v  Praze pořádala ve dnech 12. - 15. 

října již popáté tři dny dobrovolnických aktivit 

v  rámci projektu 72 hodin po celém Česku. 

Tak jako vloni, tak se i letos už čtvrtým rokem 

zapojili i žáci Domova mládeže.

Cílem projektu 72 hodin je zapojit, co 

nejvíce lidí a ukázat jim, že stačí málo, 

aby společně dokázali mnoho. Naučit je 

spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. 

Posílit vztahy v místních komunitách, vytvořit 

hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné 

trávení volného času.

Žáci Domova mládeže se přihlásili do 

projektu Péče o přírodu (Živá příroda), kdy 

uklízeli školní hřiště, okopávali záhony, 

postříhali přerostlé keře, vyhrabávali listí, 

zametali chodníky v  okolí školy, posbírali 

odpadky, a to vše ve slušivých tričkách 

s mottem Pomáhám, protože chci...

Výsledkem tohoto našeho snažení 

byl úsměv na tváři, radost a dobré pocity 

z  vykonané práce. Už teď se těšíme na příští 

rok.

Ludmila Malinková, vychovatelka 

V  neděli 17. září se 31 žáků a čtyři kantoři 

vydali na šestidenní zájezd do Dolního 

Rakouska. Projekt „Poznejme své sousedy!“ 

získal fi nanční podporu 100 tisíc z  dotačního 

programu Jihomoravského kraje Do světa! 

2017. Cílem bylo posílení jazykové výuky 

a rozšíření znalostí o historii, kultuře a přírodě 

sousední země.

První zastávkou byla vesnice  Čížov, kde 

jsme měli možnost vidět původní  hraniční 

zátarasy „železnou oponu“ z minulého režimu. 

V  centru správy národního parku Podyjí jsme 

po prohlídce zhlédli velmi zajímavý fi lm 

o fauně a flóře. Než jsme pěšky po mostě 

překročili státní hranici do Rakouska, zastavili 

jsme se na vyhlídce, odkud byl krásný pohled 

na řeku Dyji a hrad Hardegg, který se nachází 

v přírodním parku Thayatal. Při jeho návštěvě 

jsme byli svědky natáčení hudebního klipu 

rakouské folkové skupiny. Bez komplikací jsme 

se dostali do cíle, do hotelu v  Traiskirchenu. 

Večeře byly zajištěny v místní italské restauraci 

a velmi nám chutnaly.

Další den jsme vyjeli kabinkovou lanovkou 

na vrchol Rax (2564 m. n. m.). Naskytl se 

nám nádherný výhled do okolí a členové 

biologického kabinetu byli nadšeni ze zdejší 

fauny a flóry. My jsme obdivovali jedince, 

co se sem vydali jen v  tričku. I odpoledne 

nám přálo počasí při pěší turistice v  soutěsce 

Steinwandklamm s vodopády Myrafalle.  

V  úterý jsme navštívili Vídeňské muzeum 

umění, kde jsme neúnavně fotili. A taky bylo 

co. Obrovské sály, sochy a obrazy… Bylo jich 

tolik, že se hodinová prohlídka zdála krátká. 

Odpoledne jsme se v Badenu v sirných lázních 

unavili plaváním tak, že večer většina z  nás 

zalehla ke spánku ihned po kontrole pokojů.

Ve středu ráno jsme navštívili císařský 

letohrádek Laxenburg a původní vodní zámek 

Franzensburg postavený v  roce 1836 ve stylu 

středověkého hradu. František II. sem, na jaře 

a na podzim, jezdil s  císařovnou Sisi. Další 

zastávkou byla prohlídka jezerní jeskyně 

Seegrotte, bývalý sádrovcový důl, a  plavba 

loďkou po největším podzemním jezeře 

v  Evropě. Náročný středeční program jsme 

zakončili v  národním parku Donau-Auen, 

Ve středu 11. října jsme s žáky 8. a 9. ročníku 

navštívili Veletrh odborného vzdělávání, který 

byl součástí Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně. Hlavním cílem akce, kterou 

pořádal Jihomoravský kraj, bylo zvýšení 

zájmu žáků o technické obory. Smyslem naší 

návštěvy bylo rozšíření znalostí žáků o učební 

obory s možností seznámit se bezprostředně 

se vzdělávací nabídkou 22 vystavujících 

škol Jihomoravského kraje. Významnou 

součástí veletrhu bylo i poznání moderních 

trendů ve strojírenském průmyslu a v dalších 

provázaných odvětvích prostřednictvím 

expozic fi rem vystavujících v rámci veletrhu.

Návštěva veletrhu se našim žákům líbila 

a snad jim i pomohla v těžkém rozhodování 

o svém budoucím studiu a povolání.

Aleš Pavlů

Naši žáci nás skvěle reprezentovali.

Žáci v tričkách s mottem Pomáhám, 

protože chci.
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Studenti našeho gymnázia a tanečníci z TS 

Danceversity  se v  září 2017 zúčastnili další 

zajímavé akce. Šlo o projekt s  partnerskou 

školou z portugalského  Aveira a akce byla 

podpořena v  dotační oblasti JMK Vzdělávání, 

sport a volný čas a dotačním programu Do 

světa.

Projekt vycházel z Koncepce podpory 

mládeže na období 2014–20. Byl zaměřen na 

spolupráci žáků, studentů a tanečníků našeho 

gymnázia a portugalské školy Agrupamento 

de Escolas de Eixo z projektu Comenius 2012-

2014. 

Měl pět hlavních oblastí a cílů:

1. část jazyková - rozvoj jazykových 

schopností - komunikace v ČJ, AJ a portugalštině 

– všichni se aktivně zapojovali do komunikace, 

převládal ale především anglický jazyk. 

2. část historická - poznávání a pokusy 

o rozluštění historie vzniku starověkých 

pyramid a téma záhady Atlantidy – doplnění 

školního vzdělávání o zajímavosti spojené 

s posledními objevy – účastníci projektu 

vyhledávali na internetu nejrůznější znalosti 

a zajímavosti k  tomuto historickému tématu 

a vše dávali dohromady pomocí prezentací 

a přednášek.  Jak to ale s  Atlantidou opravdu 

bylo a kde se nacházela, než ji pohltilo moře, 

to nám zůstává stále záhadou a i v  mnoha 

článcích a příspěvcích je toto téma opředeno 

mnoha tajemstvími, domněnkami a pověstmi. 

3. část zeměpisná a společenskovědní 

– současnost a tradice měst a oblastí obou 

partnerů projektu – Aveiro – Eixo, Azorské 

ostrovy – seznámení se s geografi í a historií 

portugalských ostrovů – společně jsme poznali 

zákoutí města Aveiro, krásné pruhované 

domky na pláži a také jsme znovu, ale někteří 

účastníci úplně poprvé, viděli, jakou sílu má 

oceán a vlny, které v  době našeho pobytu 

v  Aveiru kralovaly celému pobřeží. Naši 

portugalští partneři nám také domluvili kurz 

surfování, takže si všichni vyzkoušeli spolupráci 

s  mořskými vlnami oceánu na prknech, 

která sice tentokrát neznamenala svět, ale 

dobrodružství určitě, a nicméně zkušenost to 

byla fantastická.                                                                                                                                         

4. část praktická - využití ICT – vytváření 

ppt, úprava a tvorba fotografi í a videí,…- 

i v  této oblasti jsme všichni udělali veliký 

pokrok a posunuli jsme se v tomto umění zase 

kousek dál i díky zpracování fotografi í, videí, 

powerpointových prezentací, apod

5. část prezentační a úloha udržitelnosti 

projektu – propagace projektu ve sdělovacích 

prostředcích, články na internetu, v novinách, 

webových stránkách – pro propagaci naší 

akce a poděkování za grant JMK jsme využili 

internetové portály, facebook, Hustopečské 

listy, školní časopis Salamandr i přednášky 

a referáty, které jsme dělali ve třídách i na 

platformě mimoškolní činnosti při akcích TS 

Danceversity.

Děkujeme proto JMK za grant, partě 

rodičů, kteří s  námi projekt sdíleli a byli nám 

nápomocni ve všem, hlavně v  organizaci 

zájezdu, i řidičům, kteří nás nejen perfektně 

dovezli do Portugalska i domů, ale stali 

se i našimi pomocníky, a hlavně všechny 

účastníky pomáhali střežit v mořských vlnách. 

Akce to byla opravdu nádherná a my se 

moc těšíme na další spolupráci, kdy jsme 

portugalské studenty s  jejich učiteli, hlavně 

skvělou Isou a Mariou ( Isaurou Teixeira 

a Maria de Lurdes Silva), pozvali k  nám do 

Hustopečí. Pokud se jim podaří sehnat fi nance 

na dopravu, tak se společné setkání u nás 

uskuteční hned v příštím roce.

Věra Komoňová, manažerka projektu, učitelka 

gymnázia a vedoucí TS Danceversity

zachovalé nivní oblasti podél řeky Dunaj, mezi 

Vídní a slovenskými hranicemi, návštěvou 

ekocentra.   

Čtvrtek nesl historický nádech, navštívili 

jsme město Melk, jehož dominantou je 

vrcholně barokní zámek s  klášterem. Naše 

cesta se linula údolím Wachau, doslova 

posetým vinohrady. Zde jsme obdivovali 

romantické vesničky, hlavně nás zaujala 

zřícenina hradu Dürnstein. Na zpáteční cestě 

na ubytování jsme ještě navštívili Schönbrunn, 

letní císařský zámek (až do roku 1918), prohlédli 

jsme si zámeckou zahradu a kolonádu (Gloriet 

z roku 1775).

Ve večerních hodinách jsme ve společenské 

místnosti hotelu hodnotili průběh dne, 

doplňovali informační materiály, probíhaly 

i znalostní kvízy k  absolvovanému programu 

a také příprava nad mapou Vídně. Při večerním 

posezení nechyběl zpěv při kytaře.  

Poslední den zájezdu jsme strávili 

procházkou v  centru Vídně. Nejvíce mě 

upoutala gigantická katedrála sv. Štěpána, ve 

které zrovna probíhala mše. Navštívili jsme 

i Hofburg, který slouží jako sídlo prezidenta 

Rakouska. 

Nemůžu také opomenout  přírodovědné  

muzeum, které plní  vycpaniny snad všech 

zvířat světa, k  naší velké radosti jsme našli 

i kostru velryby.  Orientačním bodem při 

rozchodu ve městě byla budova Státní 

opery (1869), kde také zpívá Čech Adam 

Plachetka. Pak jsme měli možnost se 

najíst v restauraci před odjezdem domů 

(někteří z  nás zapomněli, že si mají procvičit 

němčinu a snažili se domluvit česky ve víře 

v  dorozumění). Poslední zastávkou našeho 

putování Dolním Rakouskem byl památník 

bitvy na Moravském poli.

Děkujeme učitelům, kteří se podíleli na 

organizaci zájezdu, RNDr. Jarmile Čeperové, 

Mgr. Jitce Komínkové, Mgr. Radimovi Šebestovi 

a Mgr. Petru Dvorníkovi. 

V  průběhu týdne jsme si uvědomili, jaké 

přírodní a kulturní poklady máme kousek za 

hranicemi. Domů jsme se vrátili plni dojmů 

a nových zážitků z kraje našich sousedů.

Matyáš Kyncl, kvinta

Z návštěvy sousedů jsme dojeli nabiti zážitky.

Vyzkoušeli jsme si i surfování.
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Na projekt s portugalskými partnery budeme dlouho vzpomínat!
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CÍRKVE

Letos jsme se v  našem sboru rozhodli 

Díkůvzdání oslavit nejen tradiční 

bohoslužbou. Každý máme ve sklepě, ve spíži 

nebo jinde složenu letošní úrodu. Něco ve 

stavu přirozeném, jako brambory, jablka… 

a něco bylo potřeba zpracovat, zavařit, usušit. 

My jsme se letošní poděkování za sklizeň 

rozhodli vnímat všemi smysly. Tedy i očichat 

a ochutnat. Na pohled je to krásné vždy: 

při bohoslužbách je stůl Páně vyzdoben 

ovocem, zeleninou, hrozny, klasy. Letos jej 

krásně ovinuly i výhonky vinné révy. Tímto 

děkuji naší paní kostelnici, která to vždy věrně 

a pečlivě chystá. Uprostřed této úrody je 

připraven i chléb a víno v kalichu k Večeři Páně 

– viditelnému znamení naší víry a smlouvy 

s Tím, od koho tuto úrodu máme a komu patří 

největší dík. Jasně, zaseli jsme, okopávali, 

dřeli se na tom a sklízeli my. Ale kdo dal zdraví 

našemu tělu a síly k této práci? Kdo dal vláhu 

polím a slunci jasně svítit na tu naši zem? 

Zdaleka není vše jen v  našich rukou. Zrakem 

jsme tedy mohli vidět úrodu na stole Páně, ale 

vidíme i barevnou přírodu, krásu světa. Naše 

díky byly také slyšet. Když jsme mohli zpívat 

o vděčnosti a v  modlitbě poděkovat za to, 

kolik dobrého od našeho drahého Stvořitele 

dostáváme. No a pak, o týden později, byla 

buchtová neděle a tam jsme mohli výdobytky 

našich polí a zahrad i ochutnat a přivonět 

k nim. Domluvili jsme se, že kromě buchet po 

bohoslužbách bude i ochutnávka toho, co kdo 

sklidil a jak to zpracoval. A tak se znovu obtěžkal 

stůl, tentokrát ne už ten bohoslužebný, ale ten 

vzadu u kávy (kdo nevíte, který to je, přijďte se 

někdy kouknout – buchtová neděle je každou 

čtvrtou neděli v měsíci). Mohli jsme ochutnat 

třeba rebarborovou marmeládu s mátou – byla 

výtečná. Objevilo se také mnoho marmelád 

meruňkových v nejrůznějších odstínech 

oranžové, lahvičky se sušenou zeleninou, 

křížaly, čaje. Nejeden z  nás to vnímal jako 

příležitost k  obdarování těch, kdo vlastní 

polnosti nemají. Vděčné srdce je zároveň 

i štědré srdce. Vrcholem byl příspěvek jedné 

rodiny, která dovedla tento způsob sdílení do 

dokonalosti. Každého z přítomných podarovali 

vzorkovou skleničkou paštiky a marmelády, 

pytlíčkem křížal a krabičkou, kde byly sušené 

bylinky. Ale pozor! Bylinky byly naporcované 

do vlastnoručně dělaných ponorných sáčků, 

tedy už nadávkované čajové porce a v krabičce 

rozděleny papírovými přepážkami na čaje pro 

děti a pro dospělé a podle druhů. V přihrádkách 

krabičky byly i plovoucí svíčky z  ořechů – též 

vlastní výroby - a ořechové vánoční ozdoby. Za 

zmínku stojí, že tuto nadílku doma připravoval 

tatínek s  dětmi – prvňák Matýsek šil pytlíčky 

na křížaly na šlapacím stroji, šestiletý Mareček 

sáčkoval čaje a svíčky dělá celá rodina už roky. 

Nikdo jsme takové obdarování nečekali.

Člověk zase jednou cítil, že dostal víc, 

než si zasloužil, a že nemá, jak to oplatit. Pro 

křesťana častý jev. To totiž vnímá i každý, kdo 

ví, že Ježíš umíral na kříži za jeho viny, že to pro 

něj udělal z lásky a nic za to nechce. 

Plovoucí svíčky jsme hned vyzkoušeli – 

hluboký talíř, voda, zápalky – a mezi těmi 

všemi dárky na nás skoro dýchly Vánoce. 

Tak jsme zažili v  jednom dni poselství kříže, 

díkůvzdání i Vánoce. Kdo žije s  Bohem každý 

den, nemusí čekat až na svátky.  Vděčnost 

promění ve svátek i úplně všední den.

Krásné všední i sváteční dny přeje 

Kateřina Rybáriková, pastorka

Díkůvzdání jinak

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Nová dimenze církve
Co je nejtěžší změnit, jsou zažité představy. 

A o církvi to platí dvojnásobně. Lidé, kteří 

v  církvi nikdy nebyli nebo jen výjimečně 

navštívili nějakou bohoslužbu, například 

pohřeb někoho známého, vnímají církev 

hlavně jako nějaký obřad nebo budovu. Jiní 

se církve bojí, aby je snad nějak neuhranula. 

Všeobecně se setkávám s názorem, že církev je 

nudná a vůbec nemá co dát mladému člověku. 

Jiní mají dojem, že je to přežitá věc, která 

k dnešní moderní době nepatří. 

Církev je v prvé řadě společenství lidí. Jsou 

to konkrétní lidé, kteří tvoří obsah tohoto 

společenství. Mít vlastní budovu je fajn a ulehčí 

to mnohé, ale v řadě měst se naše církev schází 

v  pronajatých prostorách. To nejdůležitější 

jsou lidé a jejich potřeby. A protože se mění 

naše společnost, musí i církev reagovat na to, 

co společnost trápí a čím prochází. A církve to 

dělají. Pokud jsem si všiml, tak snad všechny 

křesťanské církve usilují být pro naši společnost 

prospěšné. Snaží se nabídnout pomoc těm, 

kdo ji potřebují. Proto se nové církevní budovy 

staví úplně jinak, než v  minulosti. A ty staré 

a historicky krásné se mohou stát pro život 

církve břemenem. Tou hlavní místností už dnes 

nejsou místa bohoslužby, ale často jídelny 

a společenské prostory. Nedělní bohoslužba 

je jistě určitý vrchol, ale po celý týden se 

v  církevních budovách odehrávají různé akce. 

A centrem dění není často oltář či kazatelna, 

ale barový pult, kde si lidé mohou dát kávu či 

čaj. Někde tomu nadneseně říkají zpovědnice, 

protože se u pultu s  kávou v  ruce mnozí 

rozpovídají snáze než u skutečné zpovědi. Pro 

mnohé to může znít celkem divně a některé 

i pobouřit. Chci však říct, že občerstvení nemá 

nahradit bohoslužbu. Nicméně po bohoslužbě 

lidé touží být spolu, povídat si a upevňovat 

svá přátelství. Někteří rozebírají kázání, které 

právě slyšeli, jiní hovoří o svých životech. I Ježíš 

mnohdy vedl vážné rozhovory u jídla a na 

hostinách. Neformální situace byly základem 

jeho služby. 

Doba je hektická, lidé běží z  práce domů, 

aby stihli co možná nejvíce. Někteří se vrací 

z  práce až večer, takže na společenský život 

není čas. Proto se snažíme nabídnout po 

rodině a zaměstnání jakýsi třetí rozměr 

– společenství. Nedá se ani vyjmenovat, 

co všechno sbory a farnosti nabízí. Když 

se podívám jen tady v  Hustopečích, tak je 

toho dost pro všechny – alfa kurzy s  večeří, 

manželské večery, programy a tábory pro děti 

a mládež, doučování, vzdělávací přednášky 

a besedy, jazykové kurzy, cestopisy, programy 

a pomoc pro seniory. Dalo by se o tom dlouze 

povídat.  A za sebe dodám, že u všeho by měl 

být dobrý kávovar. Nechci být moc přízemní, 

ale dobrá káva a zákusek vyřeší mnohá 

nedorozumění.   

Všechny tyto aktivity jsou nejen pro věřící, 

ale jsou otevřené pro každého. V  některých 

jazycích slovo svatyně znamená útočiště 

či azyl. Nemohu mluvit za jiné, ale za sebe 

chci říct, že nikoho „nelanaříme“. Nabízíme 

příležitost být spolu. Chceme nabídnout třetí 

rozměr. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Ať nám jejich příklad pomáhá
V měsíci listopadu slavíme svátky mnoha 

známých svatých. Jedním z nich je sv. Martin, 

od jehož narození v loňském roce uplynulo 

už 700 let. Asi nejznámější z jeho života je 

příhoda, která se stala v době, kdy jako mladý 

voják, sloužil v Amiens v severní Galii. Vypráví 

se, že za velmi nepříznivého počasí, když byl 

kontrolovat vojenské hlídky, se u městské 

brány setkal s polonahým žebrákem, který 

prosil o almužnu. Martin s sebou neměl peníze, 

ale celým srdcem s tímto chuďasem třesoucím 

se zimou soucítil. Proto se nerozpakoval 

a mečem rozsekl svůj vojenský plášť na dva díly 

a jeden dal tomuto žebrákovi. Následující noci 

se mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus oděný do 

onoho pláště, aby tak potvrdil trvalou platnost 

slova evangelia: „Byl jsem nahý, a oblékli jste 

mě…. Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto 

mých nejposlednějších bratří, pro mě jste 

udělali.“

V naší zemi je krásným příkladem 

podobného svědectví lásky sv. Anežka Česká, 

jejíž svátek slavíme 13. listopadu. Když slyšela 

vyprávět o hrdinném životě sv. Alžběty 

Durynské, a když se dozvěděla o způsobu 

řeholního života sv. Františka z Assisi a sv. 

Kláry, tak se rozhodla vydat se stejnou cestou. 

V roce 1233 založila s vlastní matkou v Praze 

špitál sv. Františka, chudobinec a útulek 

pro pocestné. Zároveň k péči o nemocné 

založila špitální bratrstvo a vzápětí klášter na 

Františku, do kterého sama vstoupila a kde 

vynikla pokorou, láskou a pomáhala chudým. 

Dokázala nerozlučně spojovat lásku k Bohu 

s láskou k bližnímu.

Lásky k bližnímu bude vždy zapotřebí. Vždy 

bude existovat utrpení, které volá po útěše 

a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost, 

situace materiálního nedostatku, v nichž je 

nezbytná pomoc druhého. Často těmi, kdo 

potřebují naši pomoc, jsou naši nejbližší. 

Nemusíme se proto pídit po kdovíjakých 

dílech, která bychom mohli uskutečnit, někdy 

je nejlépe začít u těch nejjednodušších, která 

jsou v té chvíli na dosah ruky – mít čas být 

s tím, kdo je nemocný, být nablízku tomu, 

kdo je osamocen a sklíčen, odpustit tomu, 

kdo nás uráží, být trpělivý s druhými po 

příkladu Boha, který má s námi trpělivost, 

a svěřovat své bratry a sestry Bohu v modlitbě. 

I svaté si nepřipomínáme jen kvůli velkým 

dílům, která uskutečnili, ale kvůli lásce, 

kterou dokázali předat. Ať nám jejich příklad 

pomáhá, abychom dokázali jít stejnou cestou, 

překonávat pokušení lhostejnosti, nacházet 

radost ve službě druhým, v projevování 

pozornosti srdce.                                Jan Nekuda, děkan

Péči o kostel přebírají děti
Se začátkem školního roku se do 

hustopečského kostela sv. Václava vrací 

i tradiční dětské mše svaté. Ty budou klasicky 

začínat každý čtvrtek v 17.30 hodin. Letošní 

průběh dětských mší bude ovšem trochu 

netypický.

Ještě stále máme totiž v živé paměti 

skvělou atmosféru letošní červnové 

Dě(c)kanády, kde se děti seznamovaly se 

všemi dobrovolníky, kteří se starají o chod 

kostela a všech bohoslužeb. Vyzkoušely si, co 

obnáší být kostelníkem, kdo vybírá písničky na 

každou bohoslužbu, jak se hraje na varhany, 

kolik energie stojí kostel uklidit apod.

A protože jeden den je na všechnu tuto práci 

málo, budou děti všechny tyto úkony pořádně 

pilovat. Po celý rok budou sbírat bodíky za 

různé aktivity a na konci roku je promění 

za opravdové mince, kterými si budou moci 

zaplatit nějakou drobnost z farní knihovny.

Podrobný rozpis dětských mší spolu 

s informacemi, jak a kde získat bodíky, najdou 

děti na velké nástěnce v žebračce kostela. 

Každé dítě si na ni napíše své jméno a budeme 

tak moci sledovat, kolik aktivit a za kolik bodů 

si už děti vyzkoušely.

A my, dospělí, jim nejen můžeme držet 

palce, ale budeme jim v jejich snažení 

pomáhat, protože ani kostel nefunguje 

a nevypadá hezky sám od sebe, ale je potřeba, 

abychom se o něj všichni starali. A znáte to – co 

se v mládí naučíš… :-)

Podrobné informace o celoroční soutěži 

dětí a jak je přihlásit najdete na stránkách 

www.farnosthustopece.cz.

-nov-Děti si mše užívají.
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Musica da camera Brno v Hustopečích
Ve středu, 22. listopadu přivítáme 

v 19.00 hodin v hustopečském kostele svatého 

Václava a sv. Anežky České brněnský vokálně-

instrumentální soubor Musica da camera 

Brno, sdružující zpěváky, kteří se intenzivně 

věnují komornímu ansámblovému zpěvu. 

Zakladatel a sbormistr Martin Franze přizval 

pro koncert v  Hustopečích zajímavé mladé 

sólisty, sopranistku Lenku Cafourkovou 

Ďuricovou a tenoristu Jakuba KUBU Kubína. 

Pro koncert byl vybrán dramaturgicky 

ucelený program ze skladeb pozoruhodného 

brněnského skladatele Zdeňka Krále. 

Vstupné na koncert bude dobrovolné.

Sopranistka Lenka Cafourková Ďuricová 

vystudovala zpěv na JAMU u prof. Natalie 

Romanové-Achaladze. Krom jiných ztvárnila 

role Mařenky ve Smetanově opeře Prodaná 

nevěsta a Vendulky v opeře Hubička. 

V rámci hudebního festivalu ve Znojmě v roce 

2014 ztvárnila roli La Folie (Platée, J. P. Rameau, 

dir. R. Válek). Za tuto roli byla nominována 

v širší nominaci na cenu Thalie. V roce 

2015 absolvovala koncertní turné po Číně. 

Jakub KUBA Kubín je absolventem pardubické 

konzervatoře. Kromě zpěvu se aktivně věnuje 

aranžmá skladeb, odlišných žánrů a skládání 

své vlastní muziky. Aktivně spolupracuje 

s několika významnými orchestry a soubory. 

Věnuje se rovněž pedagogické a poradenské 

hudební činnosti. Zdeněk Král patří k mladé 

generaci brněnských hudebních skladatelů. 

Spolupracoval s mnoha režiséry, s nimiž 

realizoval osm desítek divadelních, fi lmových 

a rozhlasových projektů. I jako skladatel 

šansonů a divadelních písní spolupracuje 

s mnoha uměleckými osobnostmi. Martin 

Franze, absolvent brněnské konzervatoře 

a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

je neskutečně aktivní člověk posedlý hudbou 

i zpěvem s  širokým hudebním záběrem od 

jazzové hudby přes hudbu minulého století 

až po současné autory. Je zakladatelem, 

dirigentem a uměleckým vedoucím několika 

sborů. Při svém vytížení najde čas i na 

příležitostné komponování. Vážení posluchači, 

nenechte si ujít tento mimořádný koncert.

Za pořadatele Jan Vlček 
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Téma říjnové přednášky v  Klubu historie 

a vlastivědy Hustopečska bylo velmi aktuální, 

neboť přesně 20. října 1740 usedla poprvé 

panovnice, tehdy třiadvacetiletá Marie 

Terezie na habsburský trůn. Poprvé v  historii 

stanula v  nejvyšší funkci žena, protože 

její zesnulý otec Karel VI. neměl 

mužského potomka. Své nejstarší 

dceři zajistil panovnictví tzv. 

Pragmatickou sankcí. Jako 

žena se nikdy nemohla stát 

císařovnou Říše římské – tuto 

funkci zastával později její 

manžel František Lotrinský, ale 

i tak získala postupně na dvacet 

titulů. Českou královnou se 

stala 12. května 1743, byla rovněž 

markraběnkou moravskou.

Říše, jíž začala vládnout, nebyla 

v dobrém stavu politicky ani hospodářsky 

a vyčerpaly ji mnohé války. Situace vyžadovala 

provedení potřebných reforem. Došlo sice jen 

na nejnutnější kroky, ale i tak lze hodnotit

vládu Marie Terezie v  mnoha směrech 

za úspěšnou. Tyto základní údaje 

o osobnosti panovnice, jejím vzdělání, výchově 

a spolupracovnících, jsme se dozvěděli 

z  úst pana Mgr. Ondřeje Machálka, správce 

Holešovského muzea a kurátora sbírkových 

fondů. Mladý, ale velmi vzdělaný odborník se 

ve své přednášce zaměřil na několik dalších 

okruhů, např. na sociální a demografi ckou 

podobu tehdejšího venkova. Na ekonomiku 

vesnických domácností, způsob, jakým 

se hospodařilo, jak probíhal veškerý 

obchod, jak lidé prostí i bohatí 

bydleli a jak se stravovali, oblékali. 

To vše dokumentoval dobovými 

ilustracemi, kresbami, 

mapami i cennými náčrty, 

soustředěnými dnes v  Muzeu 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Objevily se akvarely ze zámku 

v  Holešově, kresby z  Jankovic, 

Rusavy a dalších obcí Holešovska. 

V  průběhu přednášky byla 

vznesena spousta konkrétních dotazů 

z  publika. Zajímala nás i religiozita 

a zvykosloví, rovněž vzhled krajiny v 18. století. 

A samozřejmě i postoj Marie Terezie vůči jiným 

konfesím. Byl všeobecně znám její negativní 

postoj k  židům, jež nejprve vyhnala, ale po 

čtyřech letech se mohli vrátit. Byla jezuity 

přísně vychovaná katolička. Jiná, reformovaná 

náboženství, netolerovala. Mnoho lidí 

muselo České země z  náboženských důvodů 

opustit. Proto došlo na sčítání lidu, ale také na 

povinnou školní docházku dětí od 6 do 12 let, 

užívání příjmení. Radikálních reforem se však 

ujal ve větším rozsahu až její syn Josef, jenž 

nastoupil vládu po její smrti. Marie Terezie 

zemřela 29. listopadu 1780.

Poutavá a cenná přednáška pana Ondřeje 

Machálka byla pro všechny naslouchající 

přínosem. Kromě funkce správce holešovského 

muzea je mladý etnograf též místopředsedou 

vlastivědného kroužku. Hned jsme si dohodli 

další spolupráci, spojenou se vzájemnými 

návštěvami našich měst. Ze srdce se na ni 

těšíme.

Iva Štěpánková, kronikářka KHVH

SPOLKY

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Koncem září Sociální odbor města 

Hustopeče organizoval Den sociálních služeb. 

Na náměstí bylo 16 stánků, kde svoje služby 

prezentovali poskytovalé sociálních služeb. 

Girasole, Domovinka Němčičky, Diakonie 

Betlém, Senior point, VZP, Poradna Na počátku 

a další. Naše organizace zde také měla svůj 

stánek, ve kterém jsme zájemce informovali 

o naší činnosti. Stánek vyzdobila svými výrobky 

Maruška Fialová, sklízela obdiv za krásnou 

ruční práci. Program zpestřilo vystoupení dětí 

z obou mateřských škol a žáků ZUŠ. Kromě 

toho dnem hudebně doprovázel Marek 

Vejpustek. Konalo se i slavnostní vyhlášení 

výsledků výtvarné soutěže Pomoc druhým, 

které se zúčastnily všechny hustopečské školy. 

Počasí nepřálo, ale akci navštívilo mnoho dětí 

ze škol a také nás přišli podpořit naši členové. 

Bohumila Defeldová,

předsedkyně

Ve čtvrtek 12. října jsme jeli do Divadla 

Bolka Polívky na představení Shirley Valentine. 

Je to úsměvný příběh ženy, kterou už rodina 

"nepotřebuje", proto odjede s kamarádkou 

na dovolenou do Řecka. Tam začíná nový 

život, nové dobrodružství, všechno to, co už 

považovala za ztracené. Jednalo se o one 

woman show - Simona Stašová se předvedla 

nejméně v  deseti rolích. Ztvárňuje nejen 

Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího 

světa. Skvěle napsané monodrama, herečka 

exceluje svým projevem, grimasami, celých 

140 minut baví diváky. Hra je určena nejen 

ženám středního věku, které pomalu ztrácejí 

životní elán, ale všem divákům, kteří mají rádi 

dobrou zábavu. Na závěr diváci  poděkovali 

herečce potleskem vestoje.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Přednáška Marie Terezie - matka všech poddaných?

Na Dni sociálních služeb jsme představovali naši činnost

V divadle jsme se velmi pobavili

Poděkování manželům Průdkovým

Již druhým rokem nás seniorky připravili 

Dušan s Helou na vystoupení na Burčákových 

slavnostech. Pod jejich vedením se 

pravidelně scházíme a trénujeme country 

tance. Zřejmě tréma a obavy, abychom vše 

zvládly a neudělaly ostudu sobě, svým dětem 

a vnoučatům, způsobily, že jsme zapomněly 

na veřejné poděkování.

A proto: Dušane a Heli, DĚKUJEME!

Tančírna na stará kolena
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Jedno bílé a jedno červené odrůdové víno 

se každý rok může pyšnit názvem Hustopečské 

městské víno. Znamená to, že hrozny pro 

jeho výrobu vypěstovali vinaři ve vinicích 

ležících v katastru města Hustopeče, případně 

v  katastrech sousedních deseti obcí. Jedná 

se o odrůdy typické pro hustopečský region 

a tato dvě vína vyhodnotila odborná komise 

jako nejlepší ze všech přihlášených vzorků.

Hustopečským městským vínem roku 2017 se 

stalo Veltlínské zelené z Vinařství Aurora, s.r.o. 

a ocenění mezi červenými bralo Vinařství 

Sedláček z Kurdějova za André. Toto označení 

si vína ponesou jeden rok a po celou dobu 

jsou společně s  vítěznými víny minulých 

ročníků v  nabídce Stálé vinařské expozice 

v Hustopečích.  

-hrad-

Hustopeče mají své víno. Ochutnejte ho!

VÍNO A HUSTOPEČE

Veltlínské zelené a André.Fo
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Světový duel vín je v  Hustopečích mezi 

vinařskými akcemi již stálicí. Tento ročník 

bude již osmý a opět přinese to nejlepší 

z domácí i světové produkce. Tradičně budou 

zastoupeny vinařské velmoci, mezi které 

řadíme například Francii, Itálii, Německo či 

Rakousko. Tyto země se představí novými 

vinařstvími, které Světový duel vín doposud 

nehostil.

Akce nabídne také vína z  celé řady 

dalších států a chybět samozřejmě nebudou 

ani ta od moravských a českých vinařů.

Novinkou letošního ročníku je Andorra. 

Tu zastoupí i vína vypěstovaná ve vinicích 

ležících v nadmořské výšce dva tisíce metrů. 

Světový duel vín je ojedinělou událostí, 

která umožní návštěvníkům v  sobotu 

25. listopadu ochutnat v  Hustopečích vína 

z celého světa.

-hrad-

Světový duel vín

Český atlet Radek Juška, skokan do dálky, 

přijel pobesedovat se  žáky druhé stupně 

Základní školy Komenského. Juška je čerstvý 

držitel českého rekordu ve skoku do dálky. 

Podařilo se mu překonat 825 cm, což je rekord 

Milana Mikuláše. „Já jsem ho letos dvakrát 

zlepšil. Poprvé na 829 cm a podruhé na 831 cm,“ 

vysvětlil Juška. Původní rekord byl starý 25 let. 

„Už jsem se na to chystal dřív, ale ani jednou 

to nevyšlo, až konečně letos. Byl to můj 

dlouholetý sen a ten pocit, že tady není lepší 

dálkař než já, je úžasný,“ dodal. 

Juškovy plány do budoucna jsou jasné. „Chci 

se konečně začít umisťovat na vyšších pozicích 

na Mistrovství světa a Evropy,“ řekl Juška. Atlet 

začínal jako fotbalista ve Starovičkách, skok 

daleký začal skákat v  Břeclavi. Pozvání na 

přednášku na své základní škole přijal s chutí. 

„Od základky jsem tady nebyl a vybavuje se mi 

řada vzpomínek. Jak jsme tady jako děti blbly 

a skákaly,“ dodal Juška. 

Žáci se vyptávali na život profesionálního 

atleta, minulost i plány do budoucna. 

S  obdivem hleděli na řadu medailí, které 

si Juška dovezl s  sebou. „Myslím si, že je to 

velký příklad pro děti. Z  naší školy vzešlo 

několik úspěšných sportovců. Děti mají díky 

podobným přednáškám příležitost vidět své 

vzory,“ doplnil ředitel školy Miroslav Patloka. 

-ves-

V sobotu 21. října 2017 pořádali turisté KČT 

Agrotec Hustopeče tradiční, letos už 41. ročník 

Diváckého putování Maryša. I přes nepříznivé 

počasí se pochodu zúčastnilo celkem 

182 turistů. Počasí ovlivnilo hlavně účast na 

delších trasách, a proto jich nejvíce „šlapalo“ 

na trasách 10 a 15 km. Své trasy absolvovalo 

i šest cykloturistů. Všichni účastníci obdrželi 

v cíli, jako vždy, hezký diplom, něco sladkého 

na zub, drobný suvenýr a mohli se občerstvit 

chlebem se sádlem a cibulí a zapít to výborným 

čajem, který nemohou dostat nikde jinde 

než v Hustopečích. Nejstarší a nejvzdálenější 

účastníci našeho pochodu obdrželi ještě 

z rukou předsedy KČT Agrotec Hustopeče pana 

Petra Ovíska hrníčky na kávu od Maryše a různé 

tiskoviny o Hustopečích a okolí. Nejstarším 

účastníkem byl osmasedmdesátiletý pan 

Josef Maťák z Velkých Bílovic a nejvzdálenější 

účastnicí paní Olga Lišková z Prahy. Doufejme, 

že na dalším ročníku našeho pochodu nám 

bude počasí příznivěji nakloněno a na startu 

uvidíme daleko více účastníků než letos.

Josef Odvářka za KČT Hustopeče  
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Dálkař Juška navštívil svou základku

Radek Juška přijel pobesedovat s dětmi.

SPORT
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Počasí ovlivnilo účast na Diváckém putování Maryša

Jedna z tras vedla přes rozhlednu v mandloních.I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 182 turistů.
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ATLETIKA

Na jeden z  tréninků se mladí hustopečští 

atleti těšili víc než obvykle. Přišel se na ně 

podívat fi nalista MS, účastník OH a český 

rekordman ve skoku dalekém Radek Juška, 

který se i aktivně zapojil do tréninku. „Radek 

navštívil tři naše skupiny – mladší, starší žactvo 

a minipřípravku a s  prvními dvěma trénoval 

svou disciplínu skok daleký. Radil dětem, 

co mají dělat a s  trenéry probíral i možnosti 

obohacení tréninku o nové cviky,“ přiblížil 

průběh návštěvy vedoucí oddílu SK Atletika 

Hustopeče Zbyněk Háder.

Radek Juška pochází z nedalekých 

Staroviček a do Hustopečí chodil do školy. Ve 

své sbírce má mnoho cenných kovů např. zlato 

z  Univerziády, stříbro z  HME a ME do 23 let 

i celou řadu titulů z  Mistrovství ČR. Všechny 

tyto medaile, ale i reprezentační dresy, přivezl 

dětem ukázat, stejně jako např. diplomy 

z Hustopečského skákání. 

Mladí hustopečští atleti pak s  radostí 

přijali zprávu, že Radek Juška se stal novým 

patronem oddílu SK Atletika Hustopeče. „Mě 

ta myšlenka, že bych mohl být patronem 

hustopečských atletů, příjemně překvapila 

a jsem rád, že jsme se takto dohodli,“ řekl 

Radek Juška. „Taky mě to tak trochu zavazuje 

zajímat se o jejich výsledky, a pokud to 

půjde přijet za nimi a pomoci jim nějakou 

radou. Vždyť i já jsem začínal s atletikou tady 

v areálu ZŠ na Komenského ulici. Třeba z nich 

vyroste nějaký můj následovník,“ prorokoval 

s  úsměvem Radek Juška. Hustopečští atleti 

z  SK Atletika Hustopeče se tak už teď mohou 

těšit na další návštěvu tohoto skvělého atleta. 

-had-

Radek Juška se stal patronem hustopečských atletů

Hustopečští mladší žáci se v posledních 

letech pravidelně objevují v reprezentaci 

Jihomoravského kraje na tradičních 

mezikrajových utkáních. Ne jinak tomu bylo 

i letos na mezikrajovém utkání v Olomouci. 

„Ve výběru kraje se objevili hned čtyři naši 

závodníci, což jen potvrdilo dobrou pozici 

našeho oddílu v rámci kraje," sdělil vedoucí 

oddílu Zbyněk Háder. „Obsadili jsme naše 

tradičně silné disciplíny výšku a kouli a to jak 

mezi chlapci, tak i dívkami,“ dodal.

Nejlépe se dařilo Matěji Hyclovi ve skoku 

vysokém ml .žáků, který svou disciplínu vyhrál 

v novém osobním rekordu 163 cm. Tímto 

výkonem si upevnil svou pozici v desítce 

nejlepších skokanů celé České republiky. 

Dobře se dařilo i Vendule Zemčíkové ve stejné 

disciplíně dívek, která skončila pátá, když po 

zdolání 145 cm se pokoušela, zatím neúspěšně, 

o nový osobní rekord 149 cm. 

Výborně si vedli i oba koulaři. František 

Rajchl skončil mezi ml. žáky třetí, když si 

několikrát výrazně vylepšil svůj osobní rekord 

až na 11,39 m. Agáta Šamalíková skončila 

mezi děvčaty na šestém místě výkonem 

9,89 m. Všichni čtyři naši atleti tak výrazně 

přispěli k celkovému druhému místu družstva 

Jihomoravského kraje.                                                   -had-

Čtyři mladší žáci bojovali ve výběru kraje

Reprezentanti na Mezikrajovém utkání – Rajchl, 

Šamalíková, Hycl a Zemčíková.

Na Mistrovství Moravy a Slezska mladšího 

žactva do Hranic na Moravě odjeli mladí 

hustopečští atleti v omezeném počtu. Díky 

nemocem chybělo několik opor a medailových 

nadějí. Přesto se opět vraceli domů 

s medailí, a to dokonce hned se dvěma. „Před 

mistrovstvím jsme nejvíce čekali od výškařů 

a ti naše naděje splnili vrchovatě. Matěj Hycl 

získal stříbro a Vendula Zemčíková bronz,“ 

hodnotila výkony hustopečských závodníků 

trenérka Radmila Vrbová. „Dobré výsledky 

zaznamenali i někteří další, ale výkony mnoha 

z nich ovlivnily nemoci,“ posteskla si Vrbová. 

Matěj Hycl procházel celou soutěží 

bezchybně a do poslední chvíle bojoval o zlato. 

Nakonec z toho bylo stříbro za výkon 156 cm. 

Vendula Zemčíková měla být podle papírových 

předpokladů ve skupině asi šesti závodnic, 

které měly bojovat o bronzovou medaili za 

dvěma suverénkami letošní sezóny. Nakonec 

ale skončila naprosto jasně třetí v novém 

osobním rekordu 152 cm a od stříbra ji dělil jen 

horší zápis. Tímto výkonem se i ona dostala 

do elitní desítky České republiky. „Vzhledem 

k tomu, že i v příštím roce bude soutěžit mezi 

mladšími žákyněmi, je to velký příslib pro další 

sezónu,“ podotkl k výkonu Zemčíkové vedoucí 

družstva Zbyněk Háder.

Koulařka Agáta Šamalíková jasně 

postoupila do užšího fi nále své disciplíny, kde 

nakonec výkonem 10,07 m obsadila výborné 

6. místo. O jednu příčku hůře skončil Matěj 

Hycl v běhu na 150 m za čas 20,91 s. a k tomu 

přidal i 12. místo v dálce za výkon 4,31 m. Těsně 

za desítkou nejlepších skončila štafeta dívek 

na 4 x 60 m, které jejich nejlepší čas v sezóně 

34,67 s. stačil na celkové 11. místo na Moravě.

-had- 

Mistrovství České republiky žactva 

jednotlivců se v letošním roce konalo 

v Břeclavi, a tak motivace probojovat se na tuto 

soutěž byla o to větší, než v minulých letech. 

„Už halové mistrovství ČR s trojnásobnou 

účastí hustopečských atletů naznačilo, že 

bychom se mohli po dlouhé době opět 

dočkat účasti i v této hlavní události venkovní 

sezóny,“ řekl vedoucí oddílu SK Atletika 

Hustopeče Zbyněk Háder. „Patřilo to společně 

s olympiádou mládeže a Evropskými hrami ke 

třem největším prioritám tohoto roku. A jsem 

rád, že se nám podařilo uspět na všech těchto 

akcích,“ dodal spokojeně Háder.

Do Břeclavi se nakonec nominovala dvě 

děvčata Denisa Stehlíková ve skoku dalekém 

a štafetě 4 x 60 m a Marta Kurachová ve 

vrhu koulí. Už jenom účast mezi nejlepšími 

osmnácti závodnicemi republiky lze považovat 

za velký úspěch. Obě děvčata předvedla 

výkony na hranici svých možností, které ale 

zatím nestačily na umístění mezi nejlepšími. 

Denisa Stehlíková výborně zaběhla první 

úsek štafety a ve skoku dalekém skončila na 

15. místě. Marta Kurachová trochu podlehla 

atmosféře šampionátu a skončila nakonec na 

17. místě. V jejím případě ale můžeme počítat 

s tím, že i v příštím roce může startovat v této 

věkové kategorii a svoje umístění vylepšit. Další 

Mistrovství České republiky, kde se představili 

Hycl a Zemčíková mají medaili z Mistrovství Moravy

Mistrovství ČR žáků s hustopečskou účastí
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KRYTÝ BAZÉN
pátek 17. listopadu (státní svátek) - krytý bazén otevřen (14.00 - 18.30)

Tak ani největší optimista si nepředstavoval 

vstup stolních tenistů Agrotecu Hustopeče, 

který je nováčkem první ligy, do úvodu této 

soutěže. Po prohře v úvodním kole na stolech 

velmi silného Hodonína se poprvé představili 

hustopečští na domácích stolech. V sobotu byl 

jejich soupeřem celek SKST Warmnis Liberec. 

A domácí v sestavě Dvořáček, Schwarzer, 

Pavlovský a Mesaroš předvedli skvělý výkon. 

Do utkání vstoupili naprosto dominantně 

a ujali se vedení 6:0, pak sice hosté snížili 

na 6:2, ale domácí pokračovali ve výborném 

výkonu a dotáhli utkání do vítězného konce 

10:3. Body domácích: tři Schwarzer, dva 

Mesaroš, dva Pavlovský, jeden Dvořáček a dvě 

čtyřhry.

V neděli se pak v hustopečské herně 

odehrálo obrovské drama. Hostující celek 

Elizza Praha přijel notně posílen o hráče jejich 

extraligového mužstva Laboutku. A s naším 

domácím týmem to nevypadalo dobře. Úvod 

utkání se nám vůbec nevydařil a velmi rychle 

jsme prohrávali 2:6 a posléze 4:7. To vypadalo 

již velmi zle. Pak však hráči Agrotecu předvedli 

dokonalý obrat. Z posledních sedmi zápasů 

dokázali 6x vyhrát a celkově tak utkání vyhráli 

10:8. Vynikající úspěch, o který se zasloužil 

zejména Antonín Schwarzer, který neprohrál. 

Další body přidali: dva Hoferik, dva Mesaroš, 

jeden Pavlovský a jedna čtyřhra. 

Jan Matlach,

předseda TJ Agrotec
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Stolní tenisté Agrotecu v první lize dvakrát vyhráli 

Vítězná sestava proti Elizza Praha. 

Zleva Hoferik, Schwarzer, Mesaroš, Pavlovský.

STOLNÍ TENIS

Sedm mistrovských utkání odehráli 

stolní tenisté Agrotecu Hustopeče během 

uplynulého víkendu. A družstvo v první lize 

odehrálo celkem tři utkání s celky ze severu 

Moravy. Již v pátek jsme nastoupili na stolech 

celku KS Ostrava.

Domácí patří k favoritům celé ligy, o tom 

vypovídá i celkový konečný výsledek 10:3 pro 

Ostravu. V sobotu na stolech Havířova jsme 

věřili, že bychom mohli mít šance. Bohužel 

však za domácí nastoupil hráč jejich 

extraligového A družstva Karabec a tím se 

šance hustopečských hodně snížily. Bojovali 

jsme, ale bohužel opět prohráli v poměru 

10:5. A tak jsme se upínali k nedělnímu utkání 

v Orlové. V tomto utkání nám vůbec nevyšel 

vstup do a záhy jsme prohrávali 2:6, pak jsme 

však čtyři zápasy za sebou vyhráli a rázem byl 

stav nerozhodný 6:6. Bohužel následovaly 

těsné porážky a celková prohra 10:6. Ze severu 

Moravy jsme tedy tentokráte body žádné 

nepřivezli, ale věříme, že v následujících 

domácích utkáních budeme bodovat. Utkání 

s  celky, se kterými budeme bojovat o udržení 

se v 1. lize, nás teprve čekají.

Naproti tomu B a C družstva si nevedla 

vůbec špatně v krajských soutěžích. B družstvo 

po prohře s Bystrcí vyhrálo 10:7 ve Strážnici 

a C družstvo remizovalo  se Sokolem Hodonín 

a porazilo Komořany 10:8.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

B a C družstva byla v krajských soutěžích úspěšná 
1. liga mužů

1. SKST Mart Hodonín - Stavoimpex 6 6 0 0 0 60:25 18
2. SKST Baník Havířov B 6 5 0 1 0 51:34 16
3. TTC Moravská Slavia Brno 5 5 0 0 0 50:28 15
4. TJ Ostrava KST B 6 4 0 2 0 51:29 14
5. KST SK US Steinerová Choceň z.s 5 3 1 1 0 46:34 12
6. TTC Siko Orlová 6 3 0 3 0 43:47 12
7. TJ Agrotec Hustopeče 6 2 0 4 0 38:51 10
8. AC Sparta Praha 6 2 0 4 0 37:55 10
9. TJ Sokol PP Hradec Králové 2 5 1 1 3 0 38:41 8
10. SF SKK EL Niňo Praha C 6 1 0 5 0 32:58 8
11. DTJ Hradec Králové B 5 1 1 3 0 37:43 8
12. SKST Warmnis Liberec B 5 1 0 4 0 29:42 7
13. TTC Elizza Praha B 5 0 1 4 0 24:49 6

Krajská soutěž I. třídy B
1. TJ Brno-Bystrc A 5 5 0 0 0 50:17 20
2. TTC Moravská Slavia Brno D 5 4 1 0 0 49:21 18
3. SKST Mart Hodonín 5 3 1 1 0 40:38 15
4. TTC Komořany A 5 3 0 2 0 38:27 14
5. TJ Jiskra Strážnice B 5 3 0 2 0 43:31 14
6. TJ Sokol Lanžhot B 5 3 0 2 0 33:37 14
7. TJ Sokol Vracov B 5 2 1 2 0 41:39 12
8. TJ Agrotec Hustopeče B 5 1 2 2 0 40:45 10

Krajská soutěž II. třídy C
1. TJ Slovan Hodonín A 5 5 0 0 0 50:18 20
2. T.J. Sokol Hodonín A 5 4 1 0 0 49:21 18
3. SKST Mart Hodonín 5 4 0 1 0 44:30 17
4. SK Baník Ratíškovice A 5 2 2 1 0 42:32 13
5. TJ Agrotec Hustopeče C 5 2 2 1 0 45:36 13

závodníci z Hustopečí, byl český šampionát 

družstev st. žáků. Ve společném družstvu 

s Břeclaví si účast na tomto šampionátu 

vybojovali i tři naši závodníci. Ve fi nále 

v Jablonci nad Nisou vybojovalo družstvo 

výborné 5. místo a na tomto úspěchu se podíleli 

i Štěpán Prokeš (výška, štafety), Vojtěch Prokeš 

(1 500 m př., štafeta) a Petr Kuchař (1 500 m 

a štafeta).                                                                                     -had-
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• DOKONČENÍ 12/2018

• STAVBA ZAHÁJENA

• MOŽNOST BEZPLATNÉ ZMĚNY DISPOZICE

• VELKÝ VÝBĚR BYTOVÉHO STANDARDU

• POSLEDNÍ BYT 1+1 A 3+KK

• RODINNÉ 4+kk SE DVĚMA BALKONY

• VLASTNÍ KOTELNA - SAMI ŘÍDÍTE NÁKLADY

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny 
pokračujeme poslední etapou

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

Neváhejte nás kontaktovat za účelem získání 

více informací. Můžeme se projít právě 

dokončovaným bytovým domem se stejnými 

parametry.

Můžeme probrat Vaše přání a požadavky na 

nové bydlení.

Jsme připraveni Vám maximálně vyjít vstříc. Po 

dohodě je možná schůzka v provozní kanceláři:

Bratislavská 18 (tržnice Pavlína 1.patro), 

Hustopeče.

KARATE

Uplynulo již třicet let, co japonské bojové 

umění zakotvilo v Hustopečích a mladí chlapci 

a dívky mají příležitost naučit se tradiční karate 

Goyu-ryu. Na tyto začátky vzpomínají dva 

pamětníci, kteří tomuto sportu zasvětili život 

a stali se z nich trenéři. „Začal jsem chodit do 

karate v 11 letech a první lekce byla 7. října 1987,“ 

vzpomínal trenér Antonín Grůza. „Poprvé 

jsem karate zkusil v roce 1988, v tělocvičně na 

Základní škole Komenského, kde dnes s dětmi 

také trénujeme,“ dodal Bronislav Puzrla.

Úplně prvním mistrem byl Jiří Nevrkla, 

který provozoval kroužek pod Domem 

pionýrů a mládeže. „V té době nás bylo kolem 

patnácti. Počty aktivních členů určovala křivka 

porodnosti,“ dodal Grůza. Od roku 1992 začal 

děti trénovat Jaromír Musil, který hustopečský 

klub karate zofi ciálnil. Samotné karate se 

nemění, ale mění se přístup k němu i závodění. 

„Všechno se zrychluje a karate začalo být hodně 

o sportu a o pravidlech. Velkou novinkou je, 

že od roku 2020 bude karate uznáno jako 

olympijský sport,“ řekl Grůza.

Nejen díky tomu zaznamenali trenéři 

karate zvýšený zájem o tento sport. 

V Hustopečích jsou dva kroužky zaměřené na 

karate Goyu-ryu, oba spadají pod Centrum 

volného času Pavučina. Bronislav Puzrla vede 

L. F. Club Karate a Antonín Grůza vede Budokan 

Hustopeče. „Máme svou vlastní organizaci Asia 

Budo Center a jezdíme po světě na semináře 

a worshopy. Jsme tradiční klub, zatímco pan 

Puzrla vede sportovní klub,“ vysvětlil Grůza. 

Kroužek Budokan Hustopeče je určen dětem 

od 10 let. „Naučí se tady základy etiky, úcty, 

soudržnosti, aby se navzájem podržely. 

Snažíme se suplovat rodiče a školu, a karate 

děláme pro radost z pohybu,“ dodal. Kromě 

vyučování klasického karate se Antonín Grůza 

věnuje kurzům sebeobrany.

Do L. F. Clubu Karate se mohou přihlásit 

děti od šesti let. Začátečníci trénují dvakrát 

týdně, pokročilí karatisté až třikrát týdně. 

„Pokročilost určuje výše pásku, ne věk. Děti 

začínají s  bílým páskem a postupují dále – 

žlutý, oranžový, podle toho, jak jim to jde,“ 

řekl Puzrla. O úspěchu hustopečského karate 

svědčí i skvělé úspěchy mladých karatistů. 

„Vojtěch Šubrt a Vojtěch Sůkal se zúčastnili 

Mistrovství světa v Bulharsku a podařilo se jim 

získat tři medaile,“ uzavřel Puzrla. 

-ves- 

Karate je v Hustopečích již 30 let
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Děti z kroužku Budokan Hustopeče.
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INZERCE
INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupíme RD Hustopeče a okolí. Dohoda 

jistá. Tel.: 604 560 454

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Nabídněte. 

Tel.: 736 411 776

• Prodám starší kuchyňskou linku 

a zachovalou ložnici. Tel.: 606 252 118. 

Jubilea
Jubilanti v měsíci září 2017

03.09.1930 Milan Springinsfeld

03.09.1935 Ludmila Fejerová

05.09.1931 Miroslav Jančařík

06.09.1936 Eva Chaloupková

11.09.1934 Jiřina Wetterová

13.09.1931 Josef Komárek

13.09.1934 Stanislav Tomeš

17.09.1928 Věra Šebestová

17.09.1931 Libuše Omelková

17.09.1932 Karel Kosch

19.09.1928 Marie Gajdová

19.09.1929 Marta Franková

20.09.1932 Václav Sadílek

21.09.1936 Ludmila Třeštíková

23.09.1931 Milada Vedrová

23.09.1933 Jan Netopil

27.09.1936 Ladislava Štodrová

29.09.1924 Eliška Klobásová

Simona Procházková, 20. 10. 2017
komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z REDAKČNÍ POŠTY
Naděje nekončí?

Z posledních písemností veřejně 

přístupných je zřejmé, že ve městě Hustopeče 

přibývá vinařských spolků či seskupení jako 

hub po letošních zářijových deštích. Kolik jich 

ještě bude muset vzniknout, aby aspoň jeden 

z  nich dostal odvahu a dal si do vínku řešení 

pěstování japonských topolů ve viničních 

tratích? Chceme stavět na tradicích. Co tady 

bylo dříve? Chceme, aby viniční tratě lemovaly 

větrolamy z  japonských topolů? Jak budeme 

zajišťovat kvalitu hroznů, potažmo vína?

Novela vinařského zákona zakazuje 

novou výsadbu rychle rostoucích dřevin ve 

viničních tratích. Budeme ctít zákon, který 

jednoznačně zhodnotil nevhodnost výroby 

dřevní hmoty na úkor pěstování vinné révy.

Proč Rada města nevyužila svých pravomocí 

jako účastník správního řízení podle 

§ 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody 

a krajiny a neprovedla žádné úkony, které 

je oprávněna činit dle § 36 správního 

řádu, jak uvádí odbor životního prostředí?

Jak dlouho ještě budete propagovat heslo 

„Všem stejně?“ Bude muset „1. městská 

zahrádkářská osada na Výsluní“ také založit 

vinařský spolek, aby se hnuly ledy?

Antonín Karpíšek, 

zahrádkář z města dobrého vína

Vlastimil Vondruška podruhé v Hustopečích
Do posledního místa zaplněná učebna 

Městské knihovny v  Hustopečích přivítala ve 

čtvrtek 5. října dlouho očekávaného hosta, 

pana PhDr. Vlastimila Vondrušku. Věhlasný 

spisovatel historických románů přijal pozvání 

našich pohotových a čiperných knihovnic 

k  uspořádání odborné přednášky pro své 

čtenáře a sympatizanty z Hustopečí a blízkého 

okolí. A věřte, že nikoho z nás nezklamal! Více 

než dvě hodiny plynně a zajímavě hovořil 

nejen o hrdinech a postavách svých často 

velice rozsáhlých literárních příběhů a epopejí. 

Třeba na základě jakých poznatků jména 

a postavy vznikly, jaké osudy jim vymyslel, co 

všechno z  historie si musel nastudovat kvůli 

autenticitě děje a také jak dávná historie 

souvisí s dnešním děním u nás i ve světě.

Vyprávěl o svém dětství, studiích na  

pražské Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, 

o tom jak se postupně uplatňoval v  reálném 

životě a zmiňoval i dobré rodinné zázemí. 

Velkou životní oporou a spolupracovnicí 

při psaní je jeho manželka Alena, rovněž  

dobře znalá historie. Na několika knihách 

se spolupodílela, jiné napsala samostatně. 

Zaujala mě např. kniha, v  níž zmiňuje 

a vysvětluje historické názvosloví řemesel, 

povolání, funkcí, úřadů, nástrojů, náčiní či 

předmětů každodenní potřeby. Oživila názvy, 

jež už dávno zavál čas a staletí. Obliba knih 

manželů Vondruškových je mezi čtenáři 

veliká, a není divu, že patří k nejprodávanějším 

nejen u nás, ale i v  zahraničí. Napsali jich 

už opravdu hodně, o čemž svědčily ukázky 

knih, CD i DVD, rozložené na několika stolech 

v učebně knihovny. Mnozí z nás neodolali a na 

místě si oblíbený titul i s podpisem Vlastimila 

Vondrušky koupili. Zcela nedávno vyšla 

znovu jeho Přemyslovská epopej -  v  jediném 

svazku. Je to kniha sice úctyhodně tlustá, ale 

v  překrásném provedení a jistojistě vhodná 

jako případný vánoční dárek.

Po přednášce došlo i na četné čtenářské 

dotazy, ochotně a beze zbytku zodpovězené. 

Pan Vondruška zavítal do hustopečské 

knihovny již podruhé, ale jistě ne naposledy, 

protože má vždy co říci. Věřím, že se o to obě 

ochotné knihovnice, paní Horáková i paní 

Unverdorbenová postarají se stejnou péčí, 

jako tentokrát. Všem zúčastněným patří velký 

dík za nevšední setkání i zážitek.

Za početnou čtenářskou obec děkuje

 I. Štěpánková

Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 

protistrany a pouze jedenkrát. Protistraně bude 
dán k dispozici stejný prostor pro publikování 
v témže aktuálním vydání. Protistrana nemusí 
využít možnosti reagovat, v opačném případě 

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece.cz. 
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Vzpomínky

Poděkování

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete 

uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na:  tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008

Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, 

nezapomene. 

Dne 14. listopadu uplyne 12 let od úmrtí našeho 

manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,

pana Čestmíra Babáčka. 

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 

a dcera Dana s rodinou. 

Kdo tě znal, ten vzpomene,

kdo měl tě rád, nezapomene.

Dne 9. listopadu to bude 7 let, co nás opustil náš 

tatínek, dědeček, pan Stanislav Kilián.

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Dne 6. října jsme se rozloučili s 

Mgr. Vladimírem Kožnarem, 

který zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 

nedožitých 82 let. 

Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit, za květinové 

dary a písemné projevy soustrasti. 

Manželka Libuše a synové Ivo a Radek. 

Když dozní píseň života, 

jen kytice vzpomínek zůstává.  

Dne 23. října jsme vzpomněli 50. výročí úmrtí mého 

tatínka, pana Josefa Křivky z Hustopečí. 

Za vzpomínku děkuje dcera s celou rodinou. 

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít, 

láska však smtí nekončí, v srdci tě budeme mít. 

Dne 5. listopadu to bude 7 let, co nás opustil 

Ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 

za ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, 

že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.

 

Dne 13. listopadu uplyne druhé smutné výročí úmrtí 

pana Josefa Strouhala z Hustopečí. 

 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná manželka a děti 

s rodinami.

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

Dne 6. listopadu 2017 vzpomeneme 3. smutné výročí, 

co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 

a dědeček pan Petr Svrček z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomínají manželka, 

dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, 

aby se mohli každé ráno znovu  probudit v našich 

vzpomínkách. 

Dne 1. listopadu jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí 

pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi 

děkuje manželka, syn Miloslav s rodinou a dcera Dagmar 

s rodinou. 

Kdo v srdci žije - neumírá. 

Dne 14. listopadu 2017 vzpomeneme 48. smutné 

výročí, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, 

pan Inocenc Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou. 

Dne 10. prosince vzpomeneme 105 let od narození 

pana Josefa Jankova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 27. října jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí naší 

maminky

paní Margity Jankovové.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Sňatky
13.10.2017 Stanislav Mandúch, Brno

 Kristýna Blaženková, Brno

13.10.2017 Jiří Chabada, Bzenec

 Nikola Kabelová, Hustopeče

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor



Kosinovb
Obdélník
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