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Mílí spoluobčané,
měsíc listopad byl tradičně ve znamení divadel 
a vína, ale také sportu. Kromě Šmardova 
sousedského divadla, Oslavy svatomartinských 
vín a husí, či Světového duelu vín jsme měli 
možnost navštívit výstavu výtvarníků skupiny 
Alfons v  Městské galerii, kterou koncem měsíce 
vystřídaly fotografie členů Fotoklubu Hustopeče 
nebo jít fandit na některé ze sportovních utkání 
fotbalistů či házenkářů. Na tomto místě bych ráda 
vyzdvihla celostátní turnaj dorostu a staršího 
žactva ve stolním tenisu, který se konal ve 
sportovní hale pod názvem Velká cena města 
Hustopečí.

Ve městě pokračovaly a budou pokračovat 
započaté investiční akce. Záležet bude jistě na 
počasí, jak dlouho to dovolí. Připomenu práce na 
relaxační zóně s  lesoparkem na Křížovém kopci, 
kde firma Kavyl dokončuje vznik plánovaného 
mobiliáře včetně oplocení a jiná firma pokračuje 
v terénních úpravách a budování hnízdní stěny pro vzácné ptáky. Připravuje se také založení velké aleje 
ve tvaru kříže. 

Další velkou akcí bude budování parkovacích míst v blízkosti nádraží v ulici Bratislavská, Nádražní 
a Vinařská. Před ní je nutná rekonstrukce vodovodu, která právě probíhá. Hlavní stavební ruch začne na 
jaře, kdy dojde k zatrubnění části Štinkovky a práce budou pokračovat do konce roku 2018.

Pavučina – počasí je zatím příznivé a práce mohou pokračovat. Pokud vydrží, na budovaných základech 
začne růst nová budova. Město Hustopeče jedná s Diakonií středisko Betlém o možnosti využívání nové 
budovy také pro tolik potřebné sociální služby. Proto město požádá o poskytnutí dotace na Polyfunkční 
komunitní centrum. Zda získáme dotaci, budeme vědět na jaře příštího roku. Město si vzalo úvěr, aby 
pokrylo investiční akce města, přednostně právě budovu Pavučiny.

Koncem měsíce listopadu jsme rovněž předali hodonínské firmě staveniště k přebudování našeho kina 
na víceúčelové kulturní centrum. Stavba by měla být dokončena za 11 měsíců.

Jak vidno z  předcházejících řádků, čeká naše město v  příštím roce velký stavební ruch. A to jsem 
nezmínila budování bezbariérového chodníku, aj. akce. Chci vás, občany města, požádat o trpělivost 
a shovívavost. Budeme se muset v některých věcech omezit, ale věřím, že je to pro dobro věci. 

Vážení spoluobčané,
zvu vás srdečně na čtvrtý ročník celorepublikové akce Česko zpívá koledy ve středu 13. prosince v 18 hodin 
na náměstí i na krásné adventní koncerty. Těšit se můžete na ohňostroj, který pořádá firma Agrotec 
tentokrát 22. prosince a konečně přijďte si na Štědrý den tradičně v 15 hodin zazpívat pod rozsvíceným 
stromkem vánoční koledy.

Začal advent, předzvěst svátků vánočních, předzvěst veselé oslavy konce roku, předzvěst bilancování, 
hledání, plánování a přání. Přeji vám všem do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, lásku, porozumění 
a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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V  úterý 7. listopadu se konala 78. schůze 

Rady města Hustopeče. 

Budování záchytných parkovišť začalo v ulici 
Bratislavská

Vybudování záchytných parkovišť je reakcí 

na zvýšení dopravního zatížení v Hustopečích. 

Současně jde ruku v  ruce s  plánovanou 

elektrifi kací a modernizací železnice. Nová 

parkovací místa jsou naplánovaná v ulicích 

Bratislavská, Vinařská a Nádražní. Termín 

dokončení musí být v souladu s dotační 

výzvou, hotovo má být nejpozději do 31. 

prosince 2018. Radní nyní na základě nejlepší 

nabídky schválili koordinátora bezpečnosti 

na staveništi, technický dozor investora 

a autorský dozor. Zároveň byl na akci Přestupní 

terminál v  Hustopečích jmenován projektový 

tým složený ze zaměstnanců městského úřadu 

a vedení města.

 

O objekty lokálního výstražného systému 
bude pečovat servisní fi rma

Součástí projektu Protipovodňových 

opatření města Hustopeče, který byl 

spolufi nancován Evropskou unií, bylo 

i pořízení vodoměrné stanice s ultrazvukovým 

snímačem pro měření vodních stavů 

a nevyhřívané srážkoměrné stanice pro měření 

kapalných, smíšených a tuhých srážek. Obě 

tyto stanice potřebují pravidelné kontroly, 

proto byla uzavřena smlouva se servisní 

fi rmou. Naměřené hodnoty ze stanic jsou 

uvedeny na webu města.

Sedadla z kina byla darována za odvoz
Bourací práce v budově kina začaly v první 

polovině listopadu. Proto zaměstnanci 

organizační složky Marketing a kultura města 

Hustopeče oslovili prostřednictvím facebooku 

zájemce o původní sedadla. Ta byla darována 

za odvoz. 

Osvětlení vánočního stromu čeká oprava
Při kontrole osvětlení vánočního stromu 

se zjistilo, že se na něm velmi podepsaly silné 

vichřice. Na mnoha místech je potrhané 

a horní třetina, která je větru vystavena nejvíce, 

nesvítí vůbec. Radní schválili objednávku na 

opravu osvětlení. Hotovo bude do soboty 

2. prosince, kdy se od  16.45 hodin koná 

společné rozsvěcení stromu. 

-ves-

Z jednání rady
V úterý 24. října se hustopečští radní sešli 

na své 77. schůzi. 

Revize komínů na městském domě ve 
Smetanově ulici odhalila nedostatky.

Radní projednali navržené řešení. 

„V nejbližší době nastoupí zaměstnanci fi rmy 

AKkomíny, s.r.o. a provedou generální opravu, 

při níž odstraní zjištěné závady,“ upřesnil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Odbor regionálního rozvoje se od 1. prosince 
přejmenuje.
Na městském úřadě ho najdete pod názvem 

odbor územního plánování. Tato změna 

souvisí s rozšířením činnosti odboru, který 

upravila novela stavebního zákona. Spočívá 

ve vydávání závazných stanovisek ohledně 

souladu stavby s územním plánem. Odbor 

se rozšíří o jednoho pracovníka, který se, 

spolu s ostatními zaměstnanci odboru, bude 

agendě věnovat.              

Organizátoři Hustopečského masopustu 
požádali o spolupráci.

Vedení města odsouhlasilo rozsah 

podpory stejný jako v  předešlých dvou 

letech. „Zaměstnanci města pomáhají 

s  dočasným dopravním značením, úklidem 

či s  propagací.  Rovněž zapůjčíme pro potřeby 

akce popelnice a mobilní stánek,“ doplnila 

starostka Hana Potměšilová.

                              -hrad-

Z MĚSTA

Na Pavučině se zpevnilo podloží
Stavební práce na Pavučině začaly v  září, 

ale koncem října na krátkou dobu utichly. 

Vybraná fi rma nechala demolovat a zbourat 

původní budovu. Poté začala zpevňovat 

podloží, aby uneslo novou dvoupatrovou 

stavbu. Na zpevnění zvolila technologii 

ražení pilířů a jejich následné vysypání 

štěrkem. Bohužel se tato metoda ukázala být 

problematická a nevyhovující, proto se hledalo 

nové řešení. „Nakonec jsme zvolili druhou 

používanou metodu. Do podloží se pilíře 

zavibrují a nevzniká tak velký efekt na okolní 

stavby. Bude jich takto umístěno 210,“ vysvětlil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Po krátké pauze se opět pokračovalo podle 

plánu. „Chceme dodržet termíny, abychom 

splnili termín dokončení do konce prázdnin 

2018. Pokud se nic dalšího nepředpokládaného 

nevyskytne, tak doufejme, že se toto mírné 

zdržení nepromítne na prodloužení doby 

stavby,“ dodal investiční technik Radek 

Krušina.                                                                                            -ves-
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Nestabilní podloží zpěvní 210 pilířů.
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Vozový park Městských služeb Hustopeče 

se rozšířil o elektromobil.  Bokimobil nahradil 

již nevyhovující vozidlo se spalovacím 

motorem. Hlavní výhodou nákladního auta 

s elektropohonem je šetrnost k životnímu 

prostředí. „Chtěli jsme posílit vozový park 

a chovat se ekologicky,“ řekl vedoucí městských 

služeb Ivan Chrastina. „Zároveň jsme 

s  kolegyní objevily na webu Ministerstva pro 

životní prostředí vyhlášení výzvy. Neváhaly 

jsme a vypracovaly žádost na poskytnutí 

dotace na koupi elektromobilu,“ dodala 

projektová manažerka Pavla Novotná. 

Elektromobil byl pořízen díky dotaci 

z  Národního programu Životního prostředí. 

Jedná se o aktivitu zaměřenou na podporu 

alternativních způsobů dopravy. „Jak napovídá 

název, elektromobil je poháněn alternativním 

způsobem. Nemá klasický spalovací motor, 

ale baterii,“ vysvětlila Novotná. Spoluúčast 

byla více než 50 procent, z  rozpočtu města 

bylo zaplaceno 563 tisíc korun, zbylou částku 

500 tisíc korun pokryla dotace. 

Auto jezdí na baterii, jejíž výdrž by měla 

pokrýt celou pracovní dobu a bude se nabíjet 

během noci. „Vozidlo budeme především 

používat na čištění města, pro vyvážení košů, 

na odvoz sekaček apod. Bude mnohem méně 

ničit povrch než traktor, který jsme na tuto 

práci používali doposud,“ podotkl Chrastina.   

Pořízení tohoto typu vozidla s alternativním 

pohonem je v  souladu se šetrnou a trvale 

udržitelnou odpadovou politikou města 

Hustopeče, v jejímž rámci realizuje město 

i další projekty.                                                              -ves-

Základní škola Komenského bude bezbariérová
Město Hustopeče požádalo v únoru 

o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, 

která měla směřovat do obou hustopečských 

základních škol. Ty volaly po rozšíření 

kapacity, zefektivnění výuky a především 

bezbariérovosti. „V rámci inkluze, tedy 

začleňování hendikepovaných dětí do běžných 

základních škol, vzešla potřeba vzniku 

bezbariérové školy,“ vysvětlila starostka Hana 

Potměšilová.

Pro ZŠ Nádražní žádalo město 

o částku kolem 12 milionů korun. Měla 

pokrýt modernizaci učebny, přestavbu části 

střechy na dvě nové třídy a vybudování 

výtahu. Tato žádost nakonec nebyla úspěšná. 

Naopak zelenou získala ZŠ Komenského se 

svým ambiciózním projektem rozsáhlých 

stavebních úprav. „Jsme velmi šťastní, že jsme 

dostali dotaci v takové výši. Je za tím hodně 

úsilí, bez dobré projektové dokumentace 

bychom neměli šanci. Měli jsme velké štěstí, že 

jsme ji již měli předpřipravenou,“ řekl ředitel 

školy Miroslav Patloka.

ZŠ Komenského má přes 600 žáků a město 

žádalo o částku kolem 45 milionů korun. Cesta 

k bezbariérovosti začne vybudováním dvou 

výtahů, které budou přístupné ze dvora. „Poté 

se přistaví pět učeben. Tři nad dílnami a dvě 

nad spojovacím krčkem mezi dvěma hlavními 

budovami. Dotace se týká i celkové konektivity 

školy, vybavení a laboratoře,“ řekl Patloka. 

Výtah bohužel nejde postavit u tzv. holubníku, 

samostatně stojící budovy, kde sídlí velká část 

prvního stupně vzdělávání. „V případě, že 

bychom přijali hendikepovaného prvňáčka, 

tak bude třída umístěna tam, kde bude výtah,“ 

dodal.

Nové učebny budou specializované. Bude 

se v nich učit technická výchova, cizí jazyky, 

digitální technologie či přírodopis. Součástí 

projektu byly i prostředky na úpravu zeleně. 

„Rozhodli jsme se zaměřit na venkovní zeleň. 

Zejména před školní jídelnou. Vzniknou zde 

relaxační plochy pro děti a místo, kde mohou 

trávit čas,“ doplnil Patloka.

Dotaci město získalo v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu. Jednalo 

se o výzvu č. 46 určenou na infrastrukturu 

základních škol. „Žádost za město zpracovala 

fi rma a na následnou administraci budeme 

také využívat vnější zdroje. Celkové náklady 

na projekt jsou ve výši 51 milionů korun. Město 

se spolupodílí na fi nancování ve výši deseti 

procent,“ řekla projektová manažerka Eva 

Bohutínská.

Začátek projektu je naplánovaný na 1. 

května 2018. Hotovo, i s možným prodloužením 

termínu, by mělo být do června 2019. Stavební 

práce se týkají především venkovních částí, 

vnější úpravy se budou dělat převážně během 

prázdnin.

-ves-
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Změnou projde i zeleň před jídelnou.

Baterie malého elektromobilu se bude nabíjet 
přes noc.

Elektromobil už pomáhá s údržbou města

Ovocný sad nabídne plody všem návštěvníkům rybníků
Zaměstnanci Odboru životního prostředí 

a Městských služeb Hustopeče vysázeli před 

prvním rybníkem mladé ovocné stromy. 

Koupili je díky sponzorskému daru Martiny 

Fraňkové. Ta oslovila Odbor životního prostředí 

s  tím, že by ráda věnovala fi nance na nákup 

stromů, které by prospěly Hustopečím i lidem. 

„Vytipovali jsme možné místo a domluvili 

jsme se na spolupráci s  městskými službami, 

které zajistily výsadbu po technické stránce. 

Děkujeme i panu Pírkovi, který užíval pozemek 

doposud a se vznikem sadu souhlasil,“ řekl 

zaměstnanec odboru Petr Berka.   

Na pozemku bylo vysazeno 30 ovocných 

stromů různých druhů. „Jsou tu například 

třešně, hrušně, jabloně i ořešáky. Sad bude 

volně přístupný a každý, kdo půjde kolem, si 

bude moci utrhnout to, na co dostane chuť,“ 

dodal Berka. Mladé stromy budou plodit až 

za několik let. O jejich další prosperování se 

budou starat zaměstnanci městských služeb. 

„Nejdůležitější je péče v  prvních letech, kdy 

je potřeba tvarovat koruny a ožínat. Poté se 

sad ponechá svému osudu, aby byl přírodní,“ 

uzavřel Berka. 

-ves-

Fo
to

:N
in

a 
V

es
el

á

Plody ze sadu bude moc ochutnat každý.
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Díl 8.: Městská policie Hustopeče
Osmý díl seriálu, ve kterém vám 

představujeme Městský úřad Hustopeče, se 

bude věnovat orgánu města: Městské policii 

Hustopeče.

Městská policie byla v Hustopečích zřízena 

v  roce 1992. Její hlavní činností je zajišťování 

místních záležitostí veřejného pořádku, 

kontrola dodržování obecně závazných 

vyhlášek města, kontrola organizace dopravy 

a likvidace černých skládek na území 

města. Navíc zajišťuje většinu kulturních 

a sportovních akcí a provádí odchyt zvířat. 

Policie pracuje s  rozpočtem necelé tři 

miliony korun, jejím velitelem je starostka 

Hana Potměšilová. „V letošním roce uběhlo 

již 25 let od vzniku městské policie, která 

byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva,“ 

řekla Potměšilová. „Navíc mají Hustopeče 

uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s  obcemi 

Starovice a Uherčice, pro které policie také 

vykonává určitou agendu,“ doplnila. 

Pověřeným zaměstnancem města pro 

práci s Městskou policií je Robert Novák. Stará 

se o technické a provozní věci, a kontroluje, 

zda policie dodržuje rozhodnutí vydaná 

starostkou. Každé ráno od něj starostka 

dostává hlášení o tom, co se ve městě událo 

v  oblasti bezpečnosti. „O mimořádných 

událostech bývám informována neprodleně, 

a to i o víkendu. O tom, jak se věci řeší 

a zároveň, abych mohla případně rozhodnout, 

jak se bude dále postupovat,“ vysvětlila 

Potměšilová. „Také plánujeme, co bude policie 

pro město řešit. Jejich činnost je samozřejmě 

velmi pestrá a nedá se řídit podle přesného 

programu,“ dodala.

V  současné době má Městská policie čtyři 

strážníky: Erika Holackého, Františka Tomka, 

Lukáše Nového a Jakuba Hicla. Všichni 

mají stejné pravomoci. Každé tři roky jsou 

přeškolovaní na Ministerstvu vnitra, kde 

získávají osvědčení o odborné způsobilosti. 

Vzhledem k  širokému záběru povinností 

strážníků je nutné, aby se dál průběžně 

vzdělávali. „Občané se mohou obrátit na 

službukonajícího strážníka na telefonu 

č. 727888396. Strážníci jsou kompetentní 

a měli by si poradit s  každou problematikou,“ 

řekl Novák. Administrativu policie vyřizuje 

Dagmar Hyclová, která navíc zpracovává 

podklady pro přestupkové řízení. Asistenta 

prevence kriminality vykonává Jan Strach. 

„Ráno ho můžete potkat u základních škol. 

Dbá na bezpečnost na přechodech a snaží se, 

aby nedocházelo k  negativním věcem, šikaně 

či jinému protiprávnímu jednání,“ vysvětlil 

Novák. 

Materiální vybavení, které má Městská 

policie k  dispozici, je pestré. Vlastní auto, dva 

kusy silničních rychloměrů, několik fotopastí, 

kamerový systém a k  vypracování statistik 

používá statistické dopravní moduly. Navíc má 

odchytovou techniku a provozuje odchytové 

zařízení. V  roce 2016 bylo na území města 

odchyceno více než 100 psů, 25 ovcí a šest 

plazů. „Věřím, že odchytová stanice je velkým 

přínosem zejména pro hustopečské pejskaře. 

V  případě, že se jim zatoulá pes, tak nemusí 

prohledávat útulky. V  90 procentech případů 

psa odchytí strážníci a předají ho zpět majiteli,“ 

podotkl Novák. 

Podstatnou agendou Městské policie 

je oblast dopravy. Řeší například dopravní 

uzávěry při stavebních činnostech i kulturních 

akcích. Ve spolupráci s  Odborem dopravy řeší 

objízdné trasy a podklady pro aktualizaci 

Pasportu dopravního značení. Také likviduje 

autovraky a zajišťuje provoz všech parkovacích 

zón a s  nimi spojených automatů. „Letos 

nechalo město zpracovat Generel dopravy, 

který řeší strategii dopravy do takových detailů, 

že se podle něj dají plánovat i další investiční 

akce na dlouhou dobu dopředu,“ řekl Novák.  

Další významnou oblastí, kterou Městská 

policie řeší, je veřejný pořádek. Zabývá 

se například výtržnostmi, vandalstvím, 

poškozováním majetku, krádežemi a fyzickým 

napadením osob. Důležitá je i spolupráce 

Městské policie s  Policií České republiky. 

Kromě spoluorganizování veškerých akcí 

v  Hustopečích, si vypomáhají při řešení 

problémů. „V roce 2016 Městská policie 

předala Policii České republiky 13 podnětů. 

Zároveň městští strážnici podnikli 103 výjezdů 

na žádost Policie ČR. Jednalo se většinou 

o prvotní zásah, kdy strážníci mohli být na 

místě rychleji,“ doplnil Novák. 

Městská policie není v  provozu nonstop, 

pracovní doba strážníků je od pondělí do 

čtvrtku od 06.00 do 22.00 hodin. V  pátek 

a sobotu jsou strážníci ve službě od 06.00 do 

24.00 hodin. V neděli je zajištěna přítomnost 

strážníka od 12.00 do 20.00 hodin. Tento orgán 

obce má také vytyčený plán dalšího rozvoje. 

Jedná se například o zefektivnění práce 

Městské policie zaváděním nových technologií 

(optická síť, městský kamerový systém), 

zvýšení důrazu na prevenci (přednášky ve 

školách) nebo komplexní řešení zajištění 

bezpečnosti v  rámci turistických oblastí 

(Mandloňová stezka, rybníky, Křížový vrch).

V  příštím díle vám představíme 

zaměstnance a agendu organizační složky 

Správa a údržba budov.

-ves-
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Dva nové červené kontejnery společnosti 

ASEKOL a.s., které vám umožní ekologicky se 

zbavit starých drobných elektrospotřebičů 

a baterií, jsou nově v Hustopečích k dispozici na 

těchto místech: Dukelské náměstí (u veřejného 

WC) a Mírová, Údolní (stanoviště kontejnerů). 

Tři podobné červené kontejnery již déle 

v Hustopečích slouží na ulici Komenského (MŠ 

U Rybiček), U Větrolamu a na ulici Tábory. 

Připomínáme, že do kontejnerů patří: 

baterie, drobná elektrozařízení, která 

projdou vhozovým otvorem, např. kalkulačky, 

rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, 

elektronické hračky apod. 

Do kontejnerů nepatří:

zářivky a úsporky, tonery a velké domácí 

spotřebiče včetně televizí a počítačových 

monitorů, které můžete odevzdaat na 

sběrném dvoře.

Proč třídit baterie a elektrozařízení? 

Až 70 procent drobného elektrozařízení 

končí po ukončení životnosti ve směsném 

komunálním odpadu, tedy bez využití, buď 

na skládce nebo ve spalovně. Bohužel, nejde 

o malé množství, ale o stovky tun. Tento 

materiál lze přitom využít a recyklovat stejně 

jako např. plast, sklo a papír. 

Možná někoho motivuje, že za každé 

sebrané kilo materiálu z  červených 

kontejnerů současně přispějete 1 korunu na 

podporu handicapovaných spoluobčanů - 

Nadačnímu fondu Rovná šance. V  celé České 

republice občané aktuálně využívají již přes 

3300 ks červených kontejnerů a další přibývají 

- děkujeme Vám za podporu a sběr!

Více zjistíte také na: www.asekol.cz nebo 

www.cervenekontejnery.cz

Ondřej Němeček, OŽP

Nové kontejnery na elektrozařízení a baterie

www.asekol.cz
www.cervenekontejnery.cz
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Tak jako každý rok i letos město 

Hustopeče čerpalo dotační prostředky na 

různé projekty z  různých zdrojů. Některé 

projekty se každoročně opakují, jiné reagují 

na potřeby města. V osmi případech jsme 

administraci podání žádosti, s  ohledem 

na specifi čnost a technickou náročnost 

projektu, nechali realizovat dodavatelskými 

fi rmami. Administraci projektů včetně 

vyúčtování a udržitelnosti již provádíme 

sami. V následující tabulce je stručný přehled 

realizovaných dotačních projektů v  letošním 

roce a projekty, které čekají na vyhodnocení 

poskytovatele dotace. Některé svou realizací 

přesáhnou i do příštího roku.

Shrnutí dotačních projektů a příprava na další rok

Ve spodní tabulce jsou představeny 

projekty, které byly podpořeny a budou 

realizovány v roce 2018. Většina těchto projektů 

je hrazena ex post, což znamená, že budou 

hrazeny z  rozpočtu města Hustopeče v  roce 

2018 a proplaceny poskytovatelem dotace až 

po jejich ukončení v roce 2019.

V  současné době připravujeme další 

žádosti o dotace v  roce 2018: Podporované 

byty Žižkova II Hustopeče; Oranžové hřiště 

Lipová; Cyklostezka Žižkova, Tábory; Sociální 

byty Žižkova; Hustopeče - chodník v  úseku 

Komenského - Žižkova, I.etapa. 

Eva Bohutínská a Pavla Novotná,

projektové manažerky
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Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra

V plně vytížené Ubytovně Mostař dochází k dílčím opravám
Ubytovna Mostař má vytížené kapacity 

a stále je evidován velký počet zájemců 

o tento typ bydlení. Budova v ulici Kpt. Jaroše, 

která dlouhodobě slouží jako Ubytovna 

Mostař, byla vyprojektovaná v  roce 1979 jako 

ubytovna pro dělníky pracující na Mostárně. 

Od devadesátých let se o správu budovy stará 

město Hustopeče. „Nejdříve patřila pod Odbor 

kancelář tajemníka a od roku 2012 spadá 

pod Sociální odbor,“ doplnil provozář Michal 

Vejpustek. 

Budova brzy oslaví 40 let provozu, proto 

v ní postupně probíhají různé opravy. „Posun je 

tady značný. Nové jsou podlahy na chodbách, 

opravily se společné kuchyňky. Ubytování dnes 

odpovídá malometrážním bytům. Výhledově 

se plánuje oprava kotelny,“ řekl Vejpustek. 

Ubytovna Mostař je rozdělená na dvě 

části. V první z nich, a s vlastním vchodem, se 

nachází byty určené pro matky s  dětmi nebo 

pro dospělé osoby s  nezaopatřenými dětmi. 

Jedná se o čtyři byty, jeden samostatný a tři ve 

vedlejší chodbě. Druhá část obsahuje zbytek 

bytů rozdělených na různě velké jednotky. 

Kapacity ubytovny Mostař jsou plně naplněny. 

Na rozdíl od startovacích bytů zde není 

stanovena maximální doba bydlení. „Budova 

je neustále vytížená. Někteří lidé zde žijí už 

několik desítek let. Slouží jako záchranná síť 

pro ty, kteří z různých důvodů nemohou platit 

tržní nájem. Byt se uvolní, až když nájemník 

odejde nebo zemře,“ vysvětlil Vejpustek.  

Zaměstnanci Sociálního odboru se snaží, 

aby soužití všech obyvatel fungovalo bez 

větších konfliktů a aby se navzájem nerušili. 

„Bydlení mělo dřív špatné renomé, ale díky 

dlouhodobé práci jsme tady dokázali nastolit 

větší pořádek, a hlavně vyšší kulturu bydlení. 

Také jsme výrazně snížili dluh nájemníků 

vůči městu. Momentálně neevidujeme žádné 

dlužníky. Díky sociální skladbě nájemníků 

k některým sporům dochází, ale dokážeme je 

v rámci našich opatření vyřešit ke spokojenosti 

všech,“ uzavřel Vejpustek.                                             -ves-

Realizované projekt (v tis. Kč) Výše Celkové Minimální  Max.  Poskytovatel

 dotace náklady vlastní podíl příspěvek  dotace

Hustopeče - bezbariérové chodníky

Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha 3 816,00     85% SFDI

Výchovně rekreační tábor pro

děti ze sociálně slabých rodin 2017 68,40 99,00   29,70 70% JMK

TIC Hustopeče 2017 50,00   100,00   50,00  50% JMK

Hustopečské skákání 2017 400,00      JMK

Nominační výstava vín 2017 50,00     50% VF

Burčákové slavnosti 2017 100,00    90% VF

Svatomartinské slavnosti 2017 50,00    90% VF

Světový duel vín 2016 150,00    50% VF

Světový duel vín 2016- odborný seminář 100,00    80% VF

České a moravské vinařství - 12. rok v EU 20,00    50% VF

Protipovodňová opatření, Hustopeče 2 932,42  4 189,00   1 256,75 70 %  OPŽP

Strategické řízení měÚ Hustopeče 2 827,00   3 326 ,00  166,30 95% OPLZZ

Restaurování renesanční kašny  149,00   363,00  214,00     Min.kultury 

Hustopeče, Křížový vrch: Relaxační zóna 410,00  820,00  410,00  50 % MMR

Územní studie Hustopeče S4 348,48 496,10 147,62 90 % IROP

Křížový kopec: rozšíření biocentra 1 897,54 2 198,50 300,96 100 % OPŽP

Oranžový přechod 117,00  117,00   Nadace ČEZ

Elektromobil 500,00  1 062,00  562,00   OPŽP

Projekty čekající na vyhodnocení

Polyfunkční komunitní cen.Pavučina 18 000,00  28 126,00 10 126,00  90 % IROP

Zateplení objektu polikliniky 1 211,00  5 302,00  4 090,00  35 % OPŽP

Úřad podporující eGovernment 7 473,00  8 303,00  830,00  90 % IROP

Modernizace ZŠ Nádražní 9 315,00  10 350,00  1 035,00  90 % IROP

Rekonstrukce krytého bazénu 6 411,00  10 686,00 4 274,00   MŠMT

Podpořené projekty, realizace 2018

Moderní a efektivně řízený úřad 4 868,64 5 409,60 540,97 90% IROP

Přestupní terminál v Hustopečích 10 827,00 12 061,00 1 083,00 90% IROP

Digitalizace kina Hustopeče 500,00  2 027,00 1 527,00                              Stát.fond kinematografi e

Vybrané skladebné části ÚSES I 7 543,24 7 585,68 42,00 100 % OPŽP

Vybrané skladebné části ÚSES II 4 436,98 4 938,20 501,00 90 % OPŽP

Stavební úpravy a vybavení 

ZŠ Komenského 46 025,00 51 138,00 5 114,00 90 % IROP

Celkem 74 200,86 83 430,48 8 807,97  
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V úterý 24. října se školní jídelna ZŠ 

Komenského proměnila v taneční sál a místo 

setkání významných oslavenců. Svůj svátek 

tu totiž oslavili senioři. Pozvala je Komise pro 

práci se seniory a handicapovanými občany 

a program byl opravdu bohatý. „Máme 

nachystaný program zhruba na dvě hodiny, 

během kterých zahraje Sklepanka, dáme si 

víno a něco dobrého k  zakousnutí. Připravili 

jsme i tombolu a malé překvapení," popsala 

průběh večera předsedkyně komise Martina 

Ondrová. Slibovaným překvapením bylo 

baletní vystoupení žákyně baletní školy při 

Národním divadle v Brně Emy Kezniklové. 

A pak už se sálem rozléhaly tóny lidových 

písniček, tancovalo se, ochutnávala se vína 

i chlebíčky a senioři si celý večer měli o čem 

povídat. Oslava svátku seniorů se letos konala 

teprve podruhé, ale pro obrovský úspěch se 

určitě zopakuje i příští rok. 

-nov-

Rozhlas v  Hustopečích je zatím využíván 

k  informování občanů například o přerušení 

dodávky elektřiny, vody nebo dalších omezení 

v  souvislosti s  infrastrukturou města. Jeho 

nespornou výhodou je možnost zacílení zpráv 

na konkrétní ulice nebo část města, kterých 

se odstávka týká. Rozhlas je koncipován 

jako bezdrátový se záložním zdrojem, což 

se jeví jako nejlepším řešením pro varování 

obyvatel na celém katastrálním území města 

v  případě krizové nebo mimořádné události. 

Ochranu a varování obyvatel starostům 

obcí přímo ukládá krizová legislativa, třeba 

zákon o integrovaném záchranném systému. 

Nemusí se jednat pouze o povodně. Může 

Reakce starostky Hany Potměšilové na článek Jiřího Kadrnky

Senioři oslavili svůj svátek

Fo
to

: V
er

on
ik

a 
N

ov
ák

ov
á

Senioři si celý večer měli o čem povídat.

V  neděli 29. října zuřila po celé České 

republice vichřice, která ale neodradila 

představitele křesťanské církve v Hustopečích 

od společného setkání. Kazatelka Kateřina 

Rybáriková z Českobratrské církve evangelické 

iniciovala společné modlitby za národ a za 

společnost v  našem státě. Úkryt před větrem 

našli i s hrstkou příchozích v podloubí radnice 

na Dukelském náměstí. „Nějakou dobu mi 

leží na srdci náš národ, tedy všichni, kdo žijí 

v  našem státě. Všichni se nějak společně 

chováme, máme nějaké hodnoty. Ovšem 

každý trochu jiné a některé vítězí a některé ne. 

Proto jsme se rozhodli modlitebně podpořit 

ty dobré hodnoty,“ vysvětlila Rybáriková. 

Prvního slova se ujala kazatelka Rybáriková 

a svá slova směřovala směrem k  národu. Po 

ní následoval pastor Apoštolské církve Karel 

Fridrich. „Zaměřil jsem se na společnost, volby 

a situaci po volbách. Přimlouvali jsme se za 

nové vedení naší země a zamysleli jsme se 

nad tím, co se děje kolem nás, ať to jsou lidé 

v  potřebách, sociálně slabí nebo hladoví,“ 

doplnil Fridrich. Závěrečnou modlitbu za 

mír pronesl děkan Jan Nekuda. „Zároveň 

jsme poděkovali za dar svobody. Je to již 

více než 25 let od sametové revoluce a jsme 

vděčni, že máme svobodu v  zemi a můžeme 

vyznávat víru. Pamatovali jsme také na ty, 

kteří tu možnost nemají a jsou třeba kvůli 

víře pronásledováni. Vzpomněli jsme na trpící 

křesťany ve světě,“ uzavřel Nekuda. 

-ves-

Křesťanské církve v Hustopečích se společně modlily
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Ani vichřice nezabránila společnému setkání.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

V  říjnovém čísle HL jsem psal o částce 

60 miliónů korun, kterou má současné vedení 

navíc oproti minulému volebnímu období, 

z  výběrů pokut za radary (ke konci letošního 

roku to bude částka, která se blíží 40 miliónům 

korun) a vyšším daňovým příjmům, protože 

se ekonomice daří. Pokládal jsem si řečnickou 

otázku: Proč se tedy město zadlužuje a bere si 

úvěr ve výši 31 milionů korun, z kterého bude 

fi nancovat výstavbu Centra volného času 

Pavučina?  

Klíčové investiční akce, které město dělá, 

jsou rekonstrukce kina za cca 30 milionů korun 

a rekonstrukce Centra volného času za cca také 

30 milionů korun, by přece obě mohlo udělat 

z vlastních zdrojů a ne z půjček.

Odpověď je jednoduchá. Město investuje 

do nesmyslných projektů a pak nemá na 

klíčové investice peníze a půjčuje si. Uvedu 

namátkou dva nesmyslné projekty: 

1) Nákup pozemků za Westfálií, včetně 

budování kruhového objezdu a obslužné 

komunikace. Je to akce za cca 50 milionů 

korun, do které už město nainvestovalo ze 

svého rozpočtu částku cca 12 milionů korun, 

zatím převážně za nákup pozemků a projekty. 

Komu bude tato investice nejvíce sloužit? 

Developerovi, který chce v  katastru obce 

Starovice (ani ne v  Hustopečích) vybudovat 

průmyslovou zónu. Určitě ne městu.

2) Městský rozhlas, jako protipovodňové 

opatření. Celá investice byla kolem 4,5 milionů 

korun, město z rozpočtu investovalo 1,5 milionu 

korun. Pamatujete si někdo, kdy v Hustopečích 

byly povodně? A to takové, které by znamenaly 

ohrožení na životech a které by mohl městský 

rozhlas zachránit?

Já jsem velmi rád, že Centrum volného 

času bude mít nový kabát. Nakonec jsem to 

byl já, kdo předkládal návrh při projednávání 

rozpočtu na rok 2017, aby město uvolnilo na 

tuto rekonstrukci částku 30 milionů korun (ale 

o tom detailně někdy v dalších číslech HL), ale 

vadí mi ta nekoncepčnost vedení města a to, 

že se zbytečně zadlužuje a přitom má peníze 

na klíčové investice. Stačilo by nedělat ty 

nesmyslné.

Přeji všem obyvatelům našeho města 

krásné Vánoce a hodně zdraví nejen v novém 

roce.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Kam se podělo 60 miliónů korun? Proč se město zadlužuje?

Nejen povodně, ale i vichřice, požáry a další havárie
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V  listopadovém čísle HL se paní starostka 

v  článku Vznikne nový kruhový objezd ? 

vyjadřuje k  problematice lokality za fi rmou 

Westfálie, směrem na Starovice. Dovolil bych si 

níže polemizovat s fakty v článku uvedenými.

Město za pozemky vydalo vysokou částku 

11 milionů korun. V té době se nevědělo, mimo 

cyklostezky, co tam vznikne, proč pozemky 

kupujeme. Pouze bylo paní starostkou na 

zastupitelstvu ústně garantováno, že město 

na této transakci vydělá, protože pozemky 

rozprodá (evidentně většině zastupitelů 

takovéto garance stačí pro „vyhození“ částky 

11 milionu korun z  rozpočtu). V  čase vznikl 

projekt silnice, kruhového objezdu apod. 

Investičně se částka vyšplhala na současných 

cca 50 milionů korun.  

A o co tedy jde? O cyklostezku? Do Starovic 

se bez problémů dostaneme na kole stávající, 

polní, asfaltovou cestou, která navazuje na 

zástavbu Na vyhlídce. Nebo snad někdo pojede 

na kole na hlavní cestu, kde jezdí stovky aut, 

aby vyšlapal k Wesfálii a tudy jel do Starovic? 

Asi ne. Nebo jde o snížení frekvence dopravy 

na ulici Žižkova? Kdyby existoval kruhový 

objezd a obslužná silnice tak, jak plánuje 

paní starostka, všechna auta, která jedou do 

Hustopečí směrem od Velkých Němčic a chtějí 

jet do města (ne městem projet), tak pojedou 

právě přes tuto komunikaci (přece se nebudou 

„zdržovat“ na hlavní silnici) a zatíží tak 

extrémně osobní dopravou, už tak přetíženou, 

ulici Žižkovu. S  tímto názorem se ztotožňují 

i odborní projektanti dopravních cest.

Vybudování kruhového objezdu či 

obslužné cesty si město může stanovit jako 

účastník územního a stavebního řízení při 

zastavování průmyslové zóny. Pokud tam 

chtějí investoři stavět výrobní závody, tak 

není nic jednoduššího, než že město řekne: 

sjezd z  hlavní silnice bude přes kruhový 

objezd a obslužná komunikace bude 

vedena takto a takto. A město tak nemusí 

riskovat investováním do projektů, do 

výkupu pozemků apod. a nemusí mít žádné 

starosti s  projektem. Nebavíme se tady 

o malé částce, znovu zdůrazňuji, jedná se 

minimálně o 50 milionů korun a z toho město 

už investovalo neuvěřitelných cca 12 milionů 

korun. Kruhové objezdy máme v Hustopečích 

dva (u vjezdu na dálnici a na křižovatce na 

Horní Bojanovice), za oba město nemuselo 

vydat ani korunu a zhotovil je vlastník silnice 

tj. de facto Jihomoravský kraj. Proč si nyní musí 

město platit a realizovat kruhový objezd?

Současná situace je taková, že paní 

starostka zdržuje svou aktivitou ohledně 

investice do kruhového objezdu investora, 

který chce postavit v  lokalitě výrobní areál. 

Neví si rady s  fi nancováním akce a je už také 

zřejmé, že se paní starostce nepodaří splnit ani 

svůj slib zastupitelům, tj., že pozemky, které 

město vykoupilo, prodá se ziskem. Pokud splní 

všichni zainteresovaní, co slíbili, tak ztráta pro 

město jen z nákupu pozemků bude 6 milionů 

korun, a to se nebavím o výši investice na 

stavbu kruhového objezdu a obslužné 

komunikace. Aktuálně je ve hře dokonce 

varianta posunutí kruhového objezdu od 

Westfálie ještě směrem dále na Starovice 

a vykoupení dalších pozemků. A to je opravdu 

už Kocourkov. Zvonokosy budovaly svůj obecní 

záchodek, my svůj kruháč za kruháčem. 

Proč tedy město věnuje tolik energie 

a fi nančních prostředků? Upřímně řečeno 

nevím. Jen je jasné, komu by tato investice 

nejvíce prospěla. A to je developer, který 

připravuje průmyslovou zónu na katastru 

obce Starovice, vedle Westfálie. Není to ani 

průmyslová zóna v našem městě. Developer by 

totiž musel všechny tyto investice dělat na své 

náklady. Proč mu město takto vychází vstříc 

a fi nancuje de facto soukromé aktivity je mně 

opravdu záhadou. 

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Cui bono aneb v čí prospěch se buduje kruhový objezd?

Kruhový objezd navrhli projektanti 

dopravních staveb a vyhodnotili jako nejlepší 

variantu specialisté z Odboru dopravy, policie 

i Správy a údržby silnic. Projekční řešení 

vychází ze schváleného územního plánu. 

Urbanistická studie, předepsaná územním 

plánem, navrhuje jako napojení nových 

komunikací a vjezdů do průmyslových zón 

kruhovou křižovatku. Je nejoptimálnější 

a nejbezpečnější variantou pro vjezd do 

navržených průmyslových zón i do plánované 

čtvrtě nových bytů a rodinných domů.  

Vedení města zadalo v  roce 2016 zpracování 

projektové dokumentace k  územnímu 

rozhodnutí v  rozsahu komunikace, chodníky 

a parkovací místa od ulice Generála Peřiny 

v  prodloužení ulice Údolní až po ulici 

Brněnskou za Westfálií. Součástí tohoto 

projektu je i návrh komunikace a parkovacích 

míst na ulici Žižkova vedle areálů fi rmy Linden 

a Jednoty COOP v  návaznosti na projekt 

cyklostezky směrem od obce Starovice, přes 

ulici Žižkova až k ZŠ Komenského.

V  zájmu rozvoje veřejných ploch je 

vhodné, aby další fi nanční prostředky vedení 

města uvolnilo na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení. Cílem 

je nalézt nejvhodnější řešení veřejných ploch 

v této části města a získat na toto řešení stavební 

povolení. K tomu probíhají jednání s vlastníky 

dotčených pozemků, od kterých je pro stavební 

povolení nutné získat smluvní souhlasy. 

Samotné vybudování kruhového objezdu 

bude záležet na fi rmách, které zde chtějí 

investovat, případně na načasování budování 

nové obytné zóny, jejíž obslužnost tudy 

povede. O fi nancování kruhového objezdu se 

vedou jednání s  fi rmami, které se nyní chtějí 

v  této lokalitě rozvíjet a potřebují zajistit 

vjezdy do svých areálů. Pro vlastní realizaci 

je ve hře více variant. Pokud bude zajištěné 

fi nancování akce, je zřejmě přirozené, že by 

investorem těch částí, které zůstanou veřejnou 

plochou, bylo město Hustopeče. Také je určitě 

možné, že vlastní realizaci provede některý 

z  developerů, který bude kruhový objezd 

využívat ke vjezdu do svého areálu. 

Hana Potměšilová, starostka města

Kruhový objezd jako nejbezpečnější řešení

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. 

Reakce starostky Hany Potměšilové na článek Jiřího Kadrnky

jít o vichřice, požáry či havárie a celou řadu 

nepředvídatelných situací. 

Současně rozhlas slouží k  běžnému 

vyrozumění občanů. Pro ty je to další 

komunikační prostředek, kde získají informace 

o aktuálním kulturním, společenském či 

sportovním dění v  našem městě. Vzhledem 

k  tomu, že u nás bylo pravidelné hlášení 

zrušeno na konci devadesátých let minulého 

století, hledáme strukturu, jak často, kdy 

a do jaké šíře hlásit. Začneme zvukovými 

pozvánkami na různé akce ve městě před 

jejich konáním. Na tomto místě bych ráda 

požádala občany, aby nás zpětně informovali, 

pokud by některý z  reproduktorů byl při 

hlášení příliš hlasitý nebo naopak tichý. 

K tomu potřebujeme znát číslo hlásiče, které je 

napsáno na krabici pod reproduktory.

Hana Potměšilová, starostka města



HUSTOPEČSKÉ LISTY    12 | 17STR 8

Usnesení z XXVI. schůze Zastupitelstva měs-

ta Hustopeče konané dne 19.10.2017 v za-

sedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 6/XXVI/17: ZM bere na vědomí in-

formaci o zpracování prvotní projektové 

dokumentace realizace 1. fáze Metropo-

litní sítě Města Hustopeče. Odhadnuté 

náklady projektantem 400.000 Kč, reálné 

náklady odhadujeme 600 - 700.000 Kč. 

Výkresy a technická zpráva jsou přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 7/XXVI/17: ZM schvaluje, aby ur-

čeným zastupitelem při pořízení územně 

plánovacích dokumentací města Husto-

peče byla starostka města PaedDr. Hana 

Potměšilová. 

Usnesení č. 8/XXVI/17: ZM pověřuje starost-

ku města a členy RM Romana Zárubu 

a Richarda Homolu k jednání s investorem 

(Obnova realit) ohledně realizace doprav-

ní varianty „C“ v lokalitě, která je specifi ko-

vána územní studií S2. 

Usnesení č. 9/XXVI/17: ZM bere na vědomí zá-

pis z kontrolního výboru ze dne 9. 10. 2017.

Usnesení č. 10/XXVI/17: ZM schvaluje Finanční 

deklaraci sítě sociálních služeb ORP Hus-

topeče pro rok 2018. Dokument Finanční 

deklarace sítě sociálních služeb ORP Hus-

topeče pro rok 2018 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/XXVI/17: ZM schvaluje úplatný 

převod pozemku parc. č. KN 335/6 v katas-

trálním území Celné vedeném u Katastrál-

ního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrál-

ní pracoviště Ústí nad Orlicí od ČR Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11A, 

130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774 

Usnesení č. 12/XXVI/17: ZM neschva-

luje záměr prodeje pozemků 

p.č.5426/25 a 5426/26 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001 za cenu nákladů 

za pořízení pozemků, minimálně však 

253.129 Kč. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/XXVI/17: ZM schvaluje Kupní 

smlouvu na prodej pozemku města Hus-

topeče parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. Hus-

topeče u Brna vedeného jako vodní plo-

cha, 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, dle znaleckého posudku, 28.410 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/XXVI/17: ZM neschvaluje záměr 

prodeje pozemku p.č.286/3 vedeného jako 

ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Husto-

peče u Brna. 

Usnesení č. 15/XXVI/17: ZM schvaluje potvr-

zení platnosti stávajícího usnesení ZM ze 

dne 12.6.2014 č.  33/XXII/14, kterým ZM 

prohlašuje, že město nehodlá prodávat 

pozemky v „Mandloňových sadech“ v k.ú. 

Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 16/XXVI/17: ZM neschvaluje vyhlá-

šení záměru 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. 17/XXVI/17: ZM neschvaluje záměr 

prodeje části pozemku p.č.1262/1 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 182 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 18/XXVI/17: ZM schvaluje směn-

nou smlouvu se společností AGROTEC a.s., 

IČO: 00544957, se sídlem Brněnská 12/74, 

693 01 Hustopeče týkající se směny pozem-

ku parc. č. KN 4536/164 o výměře 42 m2 ve-

deného jako ostatní plocha, zapsaný u Ka-

tastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č. 

2356, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče za část městského pozem-

ku parc. č. KN 3814/2 vedené jako ostatní 

plocha, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-

viště Hustopeče, na LV č. 10001 katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

a to v rozsahu nově zaměřeného a vyčle-

něného pozemku parc. č. 3814/19 o výměře 

42 m2 dle geometrického plánu pro rozdě-

lení pozemku č. 3623-89/2017. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/XXVI/17: ZM schvaluje minimál-

ní prodejní cenu části pozemku parcela 

číslo KN 982/17 nedotčené připravovanou 

veřejnou infrastrukturou ve výši 1.500,- Kč/

m2. Po provedení nutných směn se před-

pokládá prodej cca 7.400,- m2. 

Usnesení č. 20/XXVI/17: ZM schvaluje smlouvu 

s Mikroregionem Hustopečesko, dobro-

volným svazkem obcí, Dukelské nám.2/2, 

Hustopeče IČ: 70824134 o bezúplatném 

převodu majetku, kterou město Hustope-

če nabývá do majetku nemovitý mobiliář 

pro cestovní ruch. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu.

Usnesení č. 21/XXVI/17: ZM schvaluje předlo-

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Městské muzeum a galerie Hustopeče 

pořádá, kromě pravidelných vzdělávacích 

přednášek,  seminář s názvem Rekonstrukce 

slavnostního kroje a možnosti jeho aplikace 

v  praxi. Ve čtvrtek 16. listopadu se konal jeho 

sedmý ročník. „Letos se přihlásilo rekordních 

43 účastníků. Jednalo se o zástupce různých, 

i národopisných, institucí,“ řekla vedoucí 

muzea Soňa Nezhodová. 

Na semináři vystoupilo devět 

přednášejících z  řad profesionálů i laiků. 

Jejich témata se točila kolem tradiční oděvní 

kultury. „Naše muzeum se bude prezentovat 

rekonstrukcí kroje hustopečských Němců, 

kterou jsme realizovali v  tomto roce. Dále 

budou přednášet zástupci pořadatelů festivalu 

Kraje beze stínů nebo zástupci Etnografi ckého 

ústavu v Brně,“ doplnila Nezhodová. 

Muzeum také úzce spolupracuje s Kristýnou 

Petříčkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

která účastníky seznámila s tím, jak se tradiční 

kultura promítá do současné módy. „V 21. století 

se hledají možnosti aplikace osvědčených 

tradičních prvků v soudobém oděvu. Víme, že 

móda je dnes globální, unifi kovaná a člověk 

hledá svou osobní, regionální identitu. Vždyť 

dnes, i když nakupujeme po celém světě, 

tak všude vidíme stejně oblečené lidi. Tímto 

tématem se celosvětově zabývá i národopisná 

věda. Řeší hlavně, jak tomu čelit, jak vystoupit 

z davu,“ vysvětlila Nezhodová. 

Velký zájem o seminář zaměstnance muzea 

upřímně překvapil. „Je to dokladem toho, že ve 

společnosti je něco, co není dobře, a že skrze 

tradiční kulturu, a kulturu obecně, řešíme 

problémy mnohem závažnější,“ uzavřela 

Nezhodová. 

-ves-

O seminář zaměřený na tradiční lidový oděv byl velký zájem
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Rekonstrukce kroje hustopečských Němců.
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žené 8. rozpočtové opatření města Husto-

peče pro rok 2017. 

Usnesení č. 22/XXVI/17: ZM schvaluje Smlou-

vu o úvěru č.0317439409/LCD od posky-

tovatele: Česká spořitelna, a.s. ve výši 

31 000 000 Kč s úrokovou sazbou 1,07% 

p.a. Úroková sazba je platná po dobu 5ti 

let od podpisu smlouvy. Úvěr je splatný 

25.6.2026. Úvěr bude využit na fi nancování 

investičních akcí města v letech 2017-2018. 

Současně ZM pověřuje RM o vyjednání 

výše uvedeného úvěru s dobou fi xace úro-

kové sazby po celou dobu splácení tohoto 

úvěru tj. 25/6/2026 a souhlasí s podpisem 

smlouvy s takto upravenou fi xní sazbou.

Usnesení č. 23/XXVI/17: ZM schvaluje Smlouvu 

o kontokorentním úvěru č. 1382158309/17/

LCD s Českou spořitelnou, a.s. Úvěrový rá-

mec je 14 000 000 Kč. 

Usnesení č. 24/XXVI/17: ZM schvaluje Podá-

ní žádosti o bezúplatný převod pozemků 

pod stavbami vybudovanými městem 

Hustopeče v rámci akce Bezbariérové 

trasy 2016 na ulici Nádražní parcela čís-

lo KN 1235/6, 1235/13, 1235/14, 1235/15, 

1235/16, 1235/17, 1235/18, 1235/19, 1235/20, 

1235/22, 1235/23, 1235/26, 1235/28, 1235/29, 

1235/34 vše v katastrálním území Hustope-

če u Brna od Jihomoravského kraje, Žerotí-

novo nám. 449/3, Veveří, 60200 Brno. 

Usnesení č. 25/XXVI/17: ZM uděluje souhlas se 

vstupem do tělesa chodníku na ulici Hrad-

ní za účelem vybudování přípojky NN na 

akci Hustopeče, Hradní, DP – k.NN, Horák 

dle projektové dokumentace projektanta 

Štefana Poljaka, Lázeňská 481, 691 42 Led-

nice. 

Usnesení ze 77. schůze Rady města Hustope-

če ze dne 24.10.2017 

Usnesení č. 2/77/17: RM schválila záměr proná-

jmu části pozemku p.č.81/8 vedeného v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001 o výměře 

14 m2 za účelem přemístění předzahrádky 

k provozovně. 

Usnesení č. 3/77/17: 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 

pozemku města parc.č. 4029 k.ú. Hustope-

če, akce:"Hustopeče, zahrádky, DP, k.NN …" 

za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč 

bez DPH. 

Usnesení (úkol) č. 4/77/17: RM pověřuje Sta-

vební odbor Městského úřadu prověřit lo-

kalitu od dálnice směrem k  rybníkům na 

stavby, které nejsou vybudovány v souladu 

s územním plánem města a stavebním zá-

konem (černé stavby).

Usnesení č. 5/77/17: RM schválila bezplatné 

umístění banneru SOŠ a SOU Hustopeče, 

příspěvkové organizace na zábradlí ul. 

Bratislavské dle předloženého harmono-

gramu pro dny otevřených dveří. 

Usnesení č. 6/77/17: RM schválila bezplatné 

zapůjčení prostor obřadní síně města Hus-

topeče za účelem stužkování žáků matu-

ritních ročníků SOŠ a SOU Hustopeče, ve 

čtvrtek 16. 11. 2017 v 17:00 hodin. 

Usnesení č. 7/77/17: RM schválila bezplatné 

zapůjčení prostor obřadní síně města 

Hustopeče za účelem stužkování žáků 

maturitních ročníků Gymnázia T.G.Ma-

saryka Hustopeče, ve čtvrtek 1.12. 2017 od 

16:00 hodin. 

Usnesení č. 8/77/17: RM bere na vědomí návrh 

budoucího záměru společnosti Westa-

lia Metal s.r.o. IČ: 26239680 na pozemku 

p.č.982/17 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 9/77/17: RM pověřuje vedení města 

jednáním ve věci získání souhlasu od fi rmy 

Westfalia s.r.o. na vybudování komunikace 

nazvané "Hustopeče - obslužná komuni-

kace Brněnská Žižkova, vč. Okružní křiži-

vatky" . 

Usnesení č. 10/77/17: RM bere na vědomí ozná-

mení o konání Hustopečského masopustu 

2018 v termínu 3.2.2018.

Usnesení č. 11/77/17: RM schvaluje podpo-

ru akce Hustopečský masopust 2018, 

a zavazuje se akci podpořit v rozsahu dle 

předchozích let 2016 a 2017, za podmínky 

umístění zřetelné informace, že akce je 

pořádána za podpory Města Hustopeče, 

včetně loga města Hustopeče na všech 

propagačních materiálech k  akci. Tak jak 

je dohodnuto ve smlouvě (článek III/3). 

Pokud to nebude splněno, budou veškeré 

náklady města spojené se zajištěním akce 

organizátorům vyúčtovány.

Usnesení č. 12/77/17: RM schválila vyhláše-

ní záměru uzavření pachtovní smlouvy 

na dobu neurčitou na zemědělský pacht 

pozemků města Hustopeče nebo jejich 

částí o souhrnné výměře 2202 m2 vč. tr-

valých kultur, a to konkrétně část pozem-

ku parc. č. 3116/12 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 5 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/2 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 22 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/3 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 16 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/4 vedeného jako trvalý travní 

porost o výměře 40 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/1 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 96 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/6 vedeného jako trvalý travní 

porost o výměře 100 m2, pozemek parc. 

č. 3122/1 vedený jako orná půda o výměře 

301 m2, pozemek parc. č. 3122/5 vedený 

jako orná půda o výměře 300 m2, část po-

zemku parc. č. 3122/6 vedeného jako orná 

půda o výměře 1218 m2, pozemek parc. č. 

3122/2 vedený jako orná půda o výměře 

27 m2, pozemek parc. č. 3122/3 vedený jako 

orná půda o výměře 21 m2, pozemek parc. 

č. 3122/4 vedený jako orná půda o výměře 

56 m2, vše zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi-

ště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, za účelem provozování země-

dělské činnosti. 

Usnesení č. 13/77/17: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s panem … na užívání 

pozemků města Hustopeče nebo jejich 

částí o souhrnné výměře 2134 m2 vč. tr-

valých kultur, a to konkrétně část pozem-

ku parc. č. 3116/12 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 5 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/2 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 22 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/3 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 16 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/4 vedeného jako trvalý travní 

porost o výměře 40 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/1 vedeného jako trvalý trav-

ní porost o výměře 96 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/6 vedeného jako trvalý travní 

porost o výměře 32 m2, pozemek parc. č. 

3122/1 vedený jako orná půda o výměře 

301 m2, pozemek parc. č. 3122/5 vedený 

jako orná půda o výměře 300 m2, část po-

zemku parc. č. 3122/6 vedeného jako orná 

půda o výměře 1218 m2, pozemek parc. č. 

3122/2 vedený jako orná půda o výměře 

27 m2, pozemek parc. č. 3122/3 vedený jako 

orná půda o výměře 21 m2, pozemek parc. 

č. 3122/4 vedený jako orná půda o výměře 

56 m2, vše zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi-

ště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče ke dni 31.12.2017. 

Usnesení č. 14/77/17: RM schválila smlouvu 

o podnikatelském pronájmu movitých 

věcí s fi rmou Pronájmy Kunovský s.r.o. se 

sídlem Zámecká 1/6, 664 41 Troubsko, IČ 

63480468 na pronájem velkoprostorového 

párty stanu, 50 kusů pivních setů, 5 kusů 

topení a 9 kusů osvětlení na Svatomartin-

ské slavnosti za 105.028 Kč vč. DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/77/17: RM schválila žádost inves-

tora …, Kpt. Jaroše …, Hustopeče, o změnu 

stavby před dokončením na základě před-

ložené projektové dokumentace "Novo-

stavba rodinného domu k.ú. Hustopeče 

u Brna – Změna stavby před dokončením" 

s podmínkou, že plánovaná a následně 

vybudovaná pergola nesmí zasahovat do 

profi lu bezbariérového chodníku. 

Usnesení (úkol) č. 16/77/17: RM ukládá na zá-

kladě úkolu RM č.59/75/17 a pověření ZM 

z 19.10.2017 pokračovat v hledání opatření 

a úprav na zlepšení nasvětlení přechodů 

pro chodce.

Usnesení č. 17/77/17: RM doporučuje ZM ke 

schválení Obecně závazné vyhlášku města 

Hustopeče, o regulaci hlučných činností 

spočívajících v provozu plynových děl pro 
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plašení špačků ve vinicích. 

Usnesení č. 18/77/17: RM schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přene-

sené působnosti na úseku přestupků, dle 

ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj-

ších předpisů s obcí Šakvice, s účinností od 

1.1.2018. 

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec 

Šakvice ze svého rozpočtu městu Hustope-

če na jeho účet smluvní příspěvek ve výši 

4.500 Kč za každý projednaný přestupek 

náležející do předmětu této smlouvy.

Usnesení č. 19/77/17: RM schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přene-

sené působnosti na úseku přestupků, dle 

ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozděj-

ších předpisů s obcí Starovice, s  účinností 

od 1.1.2018. 

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec 

Starovice ze svého rozpočtu městu Hus-

topeče na jeho účet smluvní příspěvek ve 

výši 4.500 Kč za každý projednaný přestu-

pek náležející do předmětu této smlouvy.

Usnesení č. 20/77/17: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zpraco-

vání PD na podporované byty Žižkova, 

Hustopeče,“ kterým se mění požadavek na 

projektovou dokumentaci jednoho z byto-

vých domů, se společností JANČÁLEK s.r.o., 

IČ 26234149, se sídlem U Tržiště 3166/22, 

690 02 Břeclav. Text Dodatku je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 21/77/17: RM schvaluje dle dopo-

ručení Komise pro životní prostření podá-

ní žádosti o pokácení břízy (dvoukmen) 

v areálu Mateřské školy Hustopeče, Školní 

5, a provedení odborného ořezu stromů 

(smrk, lip a břízy) podél plotů k  omezení 

zastínění a spadu listí a jehličí na sousední 

pozemky

Usnesení č. 23/77/17: RM schválila opravu 

zřejmé chyby ve stanovení umístění na 2. 

a 3. místě na veřejnou zakázku „Hustope-

če: Křížový kopec – rozšíření biocentra (2)“ 

Dílčí plnění 2 – Terénní úpravy takto:

2. LESY HORŇÁCKO, s.r.o. se sídlem Vítězná 

1228/13, 696 01 Rohatec, IČ 28302630

3. STROMMY COMPANY, s.r.o. se sídlem 

793 31 Andělská  Hora 143, IČ 01919652

Usnesení č. 24/77/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Hustopeče: Křížový kopec – roz-

šíření biocentra (2)“ Dílčí plnění 2 – Terénní 

úpravy s uchazečem na 2. místě LESY HOR-

ŇÁCKO, s.r.o. se sídlem Vítězná 1228/13, 

696 01 Rohatec, IČ 28302630 a pro pří-

pad, že tento uchazeč smlouvu neuzavře, 

schvaluje smlouvu o dílo s  uchazečem na 

3. místě STROMMY COMPANY, s.r.o. se síd-

lem 793 31 Andělská  Hora 143, IČ 01919652

Usnesení č. 25/77/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon koordinátora BOZP na 

staveništi pro stavbu Multifunkční kultur-

ní centrum Hustopeče s Ing. …, Kroftova 33, 

Brno za cenu 70.000,-Kč.

Usnesení č. 26/77/17: RM schvaluje Smlouvu 

s Jednotou, spotřebním družstvem v Miku-

lově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, 

IČ: 00032247 o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti umístění parkovacích míst 

na pozemcích a jejich částech p.č.982/17, 

982/90, 982/21, 982/57, 982/59, 982/63, 

1047/7, 1047/9 a 1047/6 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 28/77/17: RM ukládá Ekonomické-

mu odboru MěÚ jednat o vyjednání úvě-

ru na fi nancování investičních akcí města 

v letech 2017-2018 s dobou fi xace úrokové 

sazby do 1,5 % p.a. po celou dobu splácení 

tohoto úvěru tj. 25.6.2026 

Usnesení č. 29/77/17: RM schválila, z  důvodu 

havarijního stavu, žádost na poskytnutí 

investiční dotace ve výši 108.961 Kč vč DPH 

na pořízení nového varného kotle do škol-

ní jídelny Základní školy Hustopeče, Ko-

menského 163/2, Hustopeče.

Usnesení (úkol) č. 30/77/17: RM ukládá zpraco-

vat přehledný audit všech mimořádných 

dotací, které schválila RM základním ško-

lám včetně čerpání odpisů v  letech 2014 - 

2017. 

Usnesení č. 31/77/17: RM schválila výběr nej-

vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Dodávka pásové mycí linky do školní 

kuchyně ZŠ Hustopeče, Komenského (2)“ 

uchazeče PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 

788/1a, 693 01 Hustopeče, IČ: 29240786.

Usnesení č. 32/77/17: RM schválila pořadí dal-

ších nabídek na veřejnou zakázku „Do-

dávka pásové mycí linky do školní kuchyně 

ZŠ Hustopeče, Komenského (2)“: 2) Miro-

slav Bílek se sídlem Bělohorská 4086/95, 

636 00 Brno, IČ 68135122.

Usnesení č. 33/77/17: RM schválila kupní 

smlouvu s PROGASTRO GTE .s.r.o., Javo-

rová 788/1s, Hustopeče, IČ: 29240786 na 

plnění veřejné zakázky „Dodávka pásové 

mycí linky do školní kuchyně ZŠ Hustope-

če, Komenského (2)“ za cenu 680.000,-Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

T

Usnesení č. 34/77/17: RM schválila podání žá-

dosti o dotaci na výstavbu bytového domu 

do výzvy Podporované byty, dotační titul 

Pečovatelské byty, vyhlášené Minister-

stvem pro místní rozvoj ČR. 

Usnesení č. 35/77/17: RM schválila provedení 

havarijní opravy komínů na domě Sme-

tanova 2, Hustopeče, fi rmou AKKOMÍNY, 

s.r.o., U Stadionu 2144/1, Břeclav, za cenu 

dle nabídky 139.100 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 36/77/17: RM schválila s účinností 

od 1.12.2017 změnu názvu Odboru regio-

nálního rozvoje Městského úřadu Husto-

peče na Odbor územního plánování Měst-

ského úřadu Hustopeče. 

Usnesení č. 37/77/17: RM schválila v souvis-

losti s novelou Stavebního zákona (zákon 

č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 

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

vebním řádu (stavební zákon) a s tím sou-

visejícím rozšířením povinností pro měst-

ský úřad. Nově s účinností tohoto usnesení 

od 01.12.2017 schválila organizační změnu 

na Odboru územního plánování Městské-

ho úřadu nově vytvořené pracovní mís-

to Referent státní správy a samosprávy 

(agenda vydávání závazných stanovisek) 

- 10. tř. s dobou neurčitou. 

Usnesení č. 38/77/17: RM postupuje do ZM bez 

stanoviska žádost Nemocnice Hustopeče, 

p.o., o příspěvek ve výši 137.000 Kč na ob-

novu endoskopického systému pro gastro-

enterologickou ambulanci nemocnice. 

Usnesení č. 39/77/17: RM ukládá zahrnout do 

přípravy rozpočtu pro Městské služby na 

rok 2018 do položky na pořízení techniky 

částky 425.000 Kč na pořízení svahové se-

kačky s navijákem, a částku 235.000 Kč na 

pořízení žacího traktoru 4x4 s vysokozdviž-

ným výklopným zásobníkem trávy. 

Usnesení č. 40/77/17: RM schválila plán zimní 

údržby místních komunikací města Hus-

topeče pro období listopad 2017 - březen 

2018. Textová podoba plánu je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 41/77/17: RM schválila zvýhodněné 

vstupné ve výši 40 Kč pro členy místní or-

ganizace svazu tělesně postižených na jed-

notlivá představení divadelního festivalu 

"Šmardovo sousedské divadlo" v termínu 3. 

- 6. 11. 2016 a na adventní koncerty v termí-

nu 2. - 4.11.2017. Při zakoupení vstupenky 

se musí každý člen STP prokázat členskou 

průkazkou. 

Usnesení č. 42/77/17: RM schválila vyhláše-

ní a pravidla soutěže "Sportovec roku 

2017 města Hustopeče". Pravidla jsou pří-

lohou zápisu. 

Usnesení č. 43/77/17: RM schválila částku 

23.000 Kč na pokrytí nákladů spojených 

s anketou "Sportovec roku 2017 města 

Hustopeče". Částka bude uvolněna z roz-

počtu města Hustopeče. 

Usnesení č. 44/77/17: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 50/38/16, a schvaluje nové 

složení Sportovní komise RM: předseda …, 

tajemník …, členové …, …, …, …, …, …, …, …. 

Usnesení č. 45/77/17: RM schválila Smlouvu 

o poskytování závodního stravování se 

SOŠ a SOU Hustopeče s tím, že příspěvek 

zaměstnavatele a příspěvek z FKSP bude 

shodný pro všechny způsoby závodního 

stravování, a to 29 Kč příspěvek od zaměst-

navatele a 7 Kč příspěvek ze sociálního 

fondu. 

Usnesení č. 46/77/17: RM pověřuje Sociální od-

bor MěÚ Hustopeče vypracováním a pří-

pravou projektu Bezbariérová doprava pro 

osoby se zdravotním postižením tak, aby 

mohl být podán v roce 2018 na Jihomo-

ravském kraji Svazem tělesně postižených 

a splňoval potřeby cílové skupiny v Husto-

pečích a okolí. 
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Usnesení (úkol) č. 47/77/17: RM ukládá Ma-

jetkoprávnímu odboru zpracovat veřej-

nou zakázku na poskytnutí služby „GEO-

RADAR“ na zmapování sklepů a dutin 

v  podloží v  Hustopečích (kpt. Jaroše, Na 

Hradbách, Dukelské náměstí).

Usnesení (úkol) č. 48/77/17: RM ukládá Odboru 

dopravy a Městské policii zkontrolovat stav 

dopravního značení na ulici Kpt. Jaroše.

Usnesení (úkol) č. 49/77/17: RM ukládá zpraco-

vat poptávku a kalkulaci na pořízení auto-

matizovaných výsuvných sloupků k  ome-

zení průjezdu nákladních vozidel z  ulice 

Kpt. Jaroše do plánované obytné lokality 

na Křížovém kopci

Usnesení (úkol) č. 50/77/17: RM ukládá Měst-

skému úřadu prověřit možnost vybudová-

ní nové komunikace (zkratky) od Křížové-

ho kopce přes Kozí vrch na ul. Habánskou. 

Zda je možno v  souladu s  územním plá-

nem případně majetkově a nechat prověřit 

ve studii S6.

Usnesení ze 78. schůze Rady města Hustope-

če ze dne 07.11.2017 

Usnesení č. 2/78/17: RM schvaluje vypovězení 

smlouvy s  fi rmou Čaba Haga na realizaci 

chodníků v  urnovém háji a oslovení dal-

ších fi rem na realizaci této zakázky

Usnesení č. 3/78/17: RM schválila úhradu ná-

kladů na vánoční posezení pro členy vý-

borů a komisí města Hustopeče ve výši 

300 Kč/člen.

Usnesení č. 4/78/17: RM schválila udělení jed-

norázového peněžitého plnění (odmě-

ny) předsedům komisí rady města, kteří 

nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční 

odměny zastupitele předsedy komise a řa-

dového zastupitele. Týká se to …, …, …, ... Vý-

počet je přílohou zápisu.

Usnesení č. 5/78/17: RM doporučuje ZM schvá-

lení změny Obecně závazné vyhlášky 

města Hustopeče č. 2/2017 o nočním kli-

du – doplněním termínu na pořádání akcí 

o koncert žánrově zaměřeného na rock 

n´roll, punk, ska a metal 

Usnesení č. 6/78/17: RM schválila dohodu 

s FOODEX s.r.o., Tovární 1, 643 00 Brno, IČ: 

25188623 o ukončení nájmu prostor urče-

ných k podnikání v objektu Dukelské nám. 

22 v Hustopečích za účelem umístění ná-

pojového automatu k 31.12.2017. 

Usnesení č. 7/78/17: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části prostor určených 

k podnikání v objektu městského úřadu 

Dukelské nám. 22, Hustopeče na parce-

le č. 82, k.ú. Hustopeče u Brna v přízemí 

u odboru dopravy o výměře 1m2 za účelem 

umístění nápojového automatu. 

Usnesení č. 8/78/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na opravu komínů na bytovém domě 

v Hustopečích, ul. Smetanova 2 s fi rmou 

AKKOMÍNY s.r.o. se sídlem U Stadionu 

2144/1, 690 02 Břeclav, IČ 0321483 za část-

ku 139.100,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 9/78/17: RM ukládá vedení města 

jednat o podmínkách uzavření pachtovní 

smlouvy na 32,5018 ha v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001 se společností Ze-

mos a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, 

IČ: tak, aby bylo možné realizovat envi-

ronmentální projekty spolufi nancované 

z dotací v souhrnné výši cca 12.276.970 Kč. 

Usnesení č. 10/78/17: RM bere na vědomí ori-

entační ceník týkající se věcných břemen, 

prodeje pozemků, nájmu pozemků a pa-

chtu pozemků. Orientační ceník je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 11/78/17: RM schválila nájem-

ní smlouvu se společností M.S.QUAT-

RO, s.r.o., se sídlem Na Hradbách 424/3, 

693 01 Hustopeče, IČO 26219182 týkající se 

pronájmu části městských pozemků, a to 

parc. č. 475/4 a parc. č. 598/1, oba vedené 

jako ostatní plocha, zapsané u Katastrální-

ho úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrál-

ní pracoviště Hustopeče, na listu vlastnic-

tví č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/78/17: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č.4542/237 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.10001. Součástí pozemku je 

studna. 

Usnesení č. 13/78/17: RM schválila uzavře-

ní Servisní smlouvy na zajištění funkční 

způsobilosti a provozu automatických 

měřicích systémů na objektech lokálního 

výstražného systému, se společností KOC-

MAN envimonitoring s.r.o, IČ 03108279, Ří-

čanská 1000/29, Žebětín, 641 00 Brno. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 14/78/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu s realizací stavebního zámě-

ru na pozemcích parc. č. KN 1047/2, parc. 

č. KN 1047/19, parc. č. KN 1860/4, parc. č. 

KN 1860/5, parc. č. KN 953/31, parc. č. KN 

4583/21, vše v k. ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, vše ve vlastnictví ČR - ÚZSVM 

č. SŘ 120/17 CH, a to za účelem realizace 

následujících akcí: 1) rekonstrukce obsluž-

né komunikace a stání a chodníků s bezba-

riérovým přístupem, 2) rekonstrukce ko-

munikace - výstavba kruhového objezdu. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/78/17: RM schválila smlou-

vu o souhlasu se stavbou pod názvem 

„SV Hustopeče – zvýšení kapacity vo-

dovodních řadů a vodojemů.“ dle PD č. 

1444516-16 spol. AQUA PROCON, s. r. o., 

Palackého tř. 12, Brno, PSČ 612 00, pro in-

vestora VaK Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 

Břeclav, PSČ 690 11 na pozemku města 

Hustopeče parcela číslo KN 4544/94 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu 

Usnesení č. 16/78/17: RM pověřuje majetko-

právní odbor vejít v jednání s Povodím 

Moravy, s.p. ve věci možného zřízení věc-

ného břemene a možného majetkové-

ho vypořádání na městských pozemcích 

parc. č. KN 4727/41, parc. č. KN 5843/6, 

parc. č. KN 4716/1, parc. č. KN 4712/3, parc. 

č. KN 4677/64, parc. č. KN 4707/7, parc. č. 

KN 4707/11, parc. č. KN 4669/3, parc. č. KN 

4668/2, vše zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi-

ště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, v lokalitě Kabely ve prospěch 

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se síd-

lem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno.

Usnesení č. 17/78/17: RM schvaluje předlo-

ženou projektovou dokumentaci „Smí-

šená zóna „Starý vrch“ Hustopeče parc.č. 

5385/28, 5385/43 Technická infrastruktu-

ra“, s datováním z  8.9.2017, pro žadatele 

AQUAMID, s.r.o., Krátká 1221/2, Hustopeče, 

zpracovanou Stavební projekční kanceláří, 

Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče.

Usnesení č. 18/78/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon koordinátora BOZP na 

staveništi pro stavbu Parkoviště ul. Brati-

slavská s  fi rmou Michalis Charalambidis, 

Fantova 676/21, Brno, IČ 03884503 za cenu 

50.150 Kč.

Usnesení č. 19/78/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon technického dozoru 

investora pro stavbu Parkoviště ul. Brati-

slavská s  fi rmou Michalis Charalambidis, 

Fantova 676/21, Brno, IČ 03884503 za cenu 

78.000 Kč.

Usnesení č. 20/78/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon autorského dozoru na 

stavbě Parkoviště ul. Bratislavská s Ing, …, 

ČSA 220, Břeclav za cenu 70.250 Kč.

Usnesení č. 21/78/17: RM schválila uzavření 

smlouvy na výkon technického dozoru 

investora pro stavbu Multifunkční kultur-

ní centrum Hustopeče s  fi rmou Michalis 

Charalambidis, Fantova 676/21, Brno, IČ 

03884503 za cenu 174.990 Kč.

Usnesení č. 22/78/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zhotovení projektové dokumentace 

na „Hustopeče – cyklostezka Masaryko-

vo náměstí, cyklostezka ul. Bratislavská“ 

s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880. 

Usnesení č. 23/78/17: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zhotovení projektové dokumentace 

na „Hustopeče – chodníky a komunikace 

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

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880. 

Usnesení č. 24/78/17: RM schválila Dodatek č. 

3 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zhotovení projektové dokumentace na 

„Hustopeče – ulice Dvořákova“ s Viadesig-

ne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880  
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Usnesení č. 25/78/17: RM schválila složení pro-

jektového týmu k akci „Polyfunkční komu-

nitní centrum Pavučina, Hustopeče“ takto: 

projektový manažer, manažer publicity 

a administrátor projektu …, projektový ko-

ordinátor …, fi nanční manažer …, odborný 

garant …, investiční technik …, …, právník 

projektu ... 

Usnesení č. 26/78/17: RM schválila složení pro-

jektového týmu k akci "Přestupní terminál 

v Hustopečích" takto: projektový manažer, 

manažer publicity a administrátor projek-

tu …, projektový koordinátor …, fi nanční 

manažer …, odborný garant …, manažer 

Kvality: …, právník projektu ... 

Usnesení č. 27/78/17: RM schválila složení pro-

jektového týmu k akci "Úřad podporující 

eGovernment" takto: projektový manažer, 

manažer publicity a administrátor projek-

tu: …, projektový koordinátor a manažer 

kvality …, fi nanční manažer …, odborný ga-

rant: …, právník projektu ... 

Usnesení č. 28/78/17: RM schválila složení pro-

jektového týmu k akci "Digitalizace kina, 

Hustopeče" takto: projektový manažer, 

manažer publicity a administrátor pro-

jektu …, projektový koordinátor …, fi nanč-

ní manažer …, odborný garant a manažer 

kvality …, právník projektu ... 

Usnesení č. 29/78/17: RM schválila zpětvzetí 

žaloby podané u Okresního soudu v Břec-

lavi dne 02.11.2017, vedené pod sp. zn. 4C 

172/2016, proti … a … na vyklizení bytu. 

Usnesení č. 30/78/17: RM pověřuje starostku 

města uzavřít dohodu o ukončení smlou-

vy s Jaroslavou Lobpreisovou, Hybešova 1, 

Hustopeče, IČ: 48880418 na pronájem pro-

stor určených k podnikání v objektu měst-

ského kina na ul. Dukelské nám. 15 k datu 

15.11.2017.

Usnesení č. 31/78/17: RM doporučuje ZM ne-

schválení postoupení pohledávky společ-

nosti STŘECHY ČAPEK s.r.o, Kaprova42/14, 

110 00 Praha, IČ:29141303 vůči společnosti 

DMC CZ s.r.o., Hvězdová 13, 602 00 Brno, 

IČ: 25574710 ve výši 896.590 Kč bez DPH 

jejím odkoupením za cenu 796.590 Kč bez 

DPH.

Usnesení č. 32/78/17: RM schválila zrušení za-

dávacího řízení na veřejnou zakázku „Do-

dávka pásové mycí linky do školní kuchyně 

ZŠ Komenského, Hustopeče. 

Usnesení č. 33/78/17: RM schválila kupní 

smlouvu na „Dodávku pásové mycí linky 

do školní kuchyně ZŠ Komenského, Hus-

topeče s  PROGASTRO GTE s.r.o. se sídlem 

Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeče, IČ: 

29240786 a uzavření této kupní smlouvy 

s kupní cenou 680.000 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 34/78/17: RM schválila Žádost 

poskytovatele sociálních služeb o účelo-

vou dotaci z prostředků MPSV v souladu 

s ustanovením §101 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů pro rok 2017 č. M/2018/1258 ve 

výši 626.270,- Kč a Žádost o fi nanční pod-

poru z rozpočtu Jihomoravského kraje pro 

rok 2017 v oblasti podpory poskytování 

sociálních služeb v souladu s ustanovením 

§105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů ve 

výši 34.530,- Kč. Texty žádostí jsou přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 35/78/17: RM schválila Smlouvu 

o poskytování pečovatelské služby – za-

jištění rozvozu stravy, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako poskytovate-

lem a paní …, narozenou …, trvale bytem 

Družstevní …, Hustopeče, jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 07. 11. 

2017. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 36/78/17: RM ukládá Ekono-

mickému odboru MěÚ prověřit možnosti 

rozpočtu města na zajištění fi nancování 

dokončení celkové rekonstrukce objek-

tu Mateřské školy Hustopeče, Školní 25, 

v  průběhu roku 2018 částku v  předpoklá-

daných nákladech cca 3,5 mil Kč.  

Usnesení č. 38/78/17: RM schvaluje objednáv-

ku opravy osvětlení vánočního stromu na 

náměstí od fi rmy ELMAT sdružení podni-

katelů Zdeněk Rybář-Milan Ledvina, Neru-

dova 34, Hustopeče, IČ 7002254061. 

Usnesení č. 39/78/17: RM schválila Smlouvu 

o nájmu uzavřenou mezi Sportovním za-

řízením města Hustopeče, příspěvková 

organizace, jako pronajímatelem a paní 

…, Hlavní …, Starovičky na pronájem části 

pozemku v areálu koupaliště pro umístě-

ní stánku s občerstvením. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/78/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na zpracování projektu „Rekonstruk-

ce a dostavba objektů sportovišť v  areálu 

stadionu Hustopeče se Stavební projekční 

kanceláří Ing. … za cenu 99.220 Kč.

Usnesení č. 41/78/17: RM schválila snížení od-

vodu z investičního fondu Sportovního za-

řízení města Hustopeče, IČO 49963147 ulo-

ženou zřizovatelem na částku 1 500 000 Kč. 

Usnesení č. 43/78/17: RM schválila 9. rozpoč-

tové opatření města Hustopeče pro rok 

2017 dle samostatné přílohy. 

Usnesení č. 44/78/17: RM schválila Příkaz 

k provedení inventarizace majetku města 

Hustopeče a Plán inventur 2017. Inventury 

proběhnou ve dnech 20.11.2017 - 1.12.2017. 

Usnesení č. 45/78/17: RM schválila Směrnici 

města Hustopeče pro postup při vyřazová-

ní majetku města. Text směrnice je přílo-

hou zápisu.  

Usnesení č. 46/78/17: RM schválila Vyřazení 

majetku 

ORJ 251 Správa budov ve výši 1000 Kč 

ORJ 255 Vnitřní správa ve výši 15 062 Kč 

ORJ 215 ZŠ Hustopeče, Komenského 2 ve výši 

30 964,98 Kč. 

Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. 

Způsob likvidace – odvozem na sběrný 

dvůr a dle směrnice pro vyřazování. 

Usnesení č. 47/78/17: RM schválila provedení 

kroků vedoucích ke sjednocení součas-

ných jednotlivých pojistných smluv do 

jedné rámcové smlouvy. Jedná se pouze 

o pojistné smlouvy na pojištění motoro-

vých vozidel. 

Usnesení č. 48/78/17: RM schválila příspěvek 

zaměstnavatele ve výši 37 Kč na jeden oběd 

příspěvek ze sociálního fondu ve výši 9 Kč na 

jeden oběd 

Usnesení č. 49/78/17: RM schválila podání žá-

dosti na pokácení jedné břízy rostoucí 

v areálu fotbalového hřiště na pozemku p. 

č. KN 885/1. Kácení je z důvodu špatného 

stavu stromu - je suchý, hrozí padání větví. 

Přesné určení stromu upřesní ředitel SPO-

ZAMu p. ... 

Usnesení č. 50/78/17: RM schválila podání žá-

dosti na pokácení jedné břízy rostoucí na 

ul. Javorová u křižovatky s ul. Dlouhá na 

pozemku p. č. KN 2185/5. 

Usnesení č. 51/78/17: RM schválila pokácení bří-

zy (dvoukmen) rostoucí na ul. U Větrolamu 

před BD 23 na pozemku p. č. KN 4542/2. 

Usnesení č. 52/78/17: RM schválila vydání sta-

rých sedadel z  kina občanům Hustopečí 

pouze za odvoz.

Usnesení č. 56/78/17: RM schválila bezplat-

né zapůjčení předsálí kulturního domu 

za účelem pořádání Sirkové komise dne 

9.11.2017 od 19:00 do 23:00 hod. 

Usnesení č. 57/78/17: RM schválila povolení pro 

vydání výjimky pro pana …, nar. .... k vjezdu 

do ulice Na Hradbách pro vozidlo nad 3,5t 

za účelem převozu vín na akci Světový duel 

vín 2017 ve dnech 23. – 24. 11. 2017. 

Usnesení č. 58/78/17: RM opětovně projednala 

Petici obyvatel bytového domu U Větro-

lamu č.p. 1006/21, /22, /23 Hustopeče za 

zrušení nebo přemístění dětského hřiště 

a po prověření zjistila, že všechna hřiště 

v  Hustopečích jsou vybavena návštěvním 

řádem. V případě rušení veřejného pořád-

ku odkazuje obyvatele na Policii ČR.

Usnesení č. 62/78/17: RM schválila ceník vánoč-

ních balíčků Hustopečského městského 

vína za cenu 2 ks za 340 Kč, 3 ks za 510 Kč

Usnesení č. 63/78/17: RM schvaluje přeruše-

ní provozu v  mateřských školách v  době 

vánočních prázdnin a to od  soboty 

23.12.2017 do úterý 02.01.2018 včetně.

Usnesení (úkol) č. 64/78/17: RM ukládá Ma-

jetkoprávnímu odboru zajistit umístění 

dopravního retardéru (čočky)na ulici Sta-

rovická na vjezdu do města od Starovic.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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Ochotníci pobavili moderním zpracováním starých her
Oblíbená přehlídka amatérských souborů 

Šmardovo sousedské divadlo je v rámci 

hustopečského kulturního podzimu již stálicí. 

Pravidelně se během ní představí ochotnické 

soubory ze širokého okolí.

Přehlídku zahájil ve čtvrtek 2. listopadu 

domácí divadelní soubor FOOR s představením 

Jeppe z Vršku. Námět pochází z 18. století, 

z pera dánského dramatika Ludviga Holberga. 

Divadelníci ho osvěžili a na pódiu si hraní 

užívali. Hra glosuje nešťastný zážitek Jeppeho, 

který se opije a urození páni si pohrají s jeho 

životem. „Jeppe je dobrák od kosti a má citlivou 

duši. Nechce nikomu ublížit, bohužel má těžký 

život, ale s trochou dobrého alkoholu ho snáší,“ 

vtipkoval představitel hlavní role Zdeněk Tupý. 

Divadelní soubor FOOR posílila před touto 

hrou nová ochotnická krev. „Na divadelních 

prknech se stále cítím nejistě, ale s každým 

dalším představením se to zlepšuje,“ svěřil se 

nováček Tomáš Kopa.

V pátek 3. listopadu se na pódiu představil 

Divadelní soubor bratří Mrštíků z Boleradic, 

který v tomto roce zahájil již neuvěřitelnou 

120. sezónu. K tomuto významnému výročí 

si ochotníci připravili hru Kříž u potoka od 

Karolíny Světlé. Podle písemných zmínek je to 

první hra, která se v Boleradicích hrála. „Tehdy 

v režii Cyrila Metoděje Hladkého a herců 

jednoty cyrilské. Letos jsem ji režírovala 

já,“ doplnila Iva Kahounová. Příběh vypráví 

o snaze zlomit rodinnou kletbu, dospívání, 

lásce a hranicích sebeobětování. „Zvolili jsme 

dramatizaci Pavla Ondrucha, která úplně 

neodpovídá románové předloze. Autor vybral 

pouze šest postav a soustředil se na jejich 

životní osudy. Myslím si, že je z toho svižné 

a moderní dílko,“ dodala Kahounová.

V sobotu 4. listopadu pokračoval festival 

dramatickým příběhem. Představení 

Maryša zahráli ochotníci z Divadla 6. května 

z Holešova. „Tento soubor vznikl v roce 1946, 

ale má dlouholetou tradici, protože v Holešově 

se divadlo hrálo mnohem dříve. Máme za 

sebou už hodně představení, nyní jsme se 

pustili do Maryši. Předlohu jsme hodně 

obnovili a pokrátili,“ řekla herečka Ivona 

Vávrová. Děj hry Maryša určitě není potřeba 

představovat, patří k vrcholům tvorby bratří 

Mrštíků. Dramatické téma neustále přitahuje 

a inscenace jsou často pozoruhodné. Tentokrát 

byly zajímavé kulisy i kostýmy. Divadelníci 

z Holešova se na festivalu představili poprvé, 

ale Hustopeče dobře znají, protože již několik 

let jsou součástí historického průvodu 

Burčákových slavností. „Byla jsem nadšená ze 

zvířátek, cechů a symbolů. Zapojila jsem se 

i do koulení beček. Myslím si, že to tady máte 

úžasně udělané,“ vzpomínala Vávrová.

Divadelní maraton zakončila v neděli 

5. listopadu pohádka Čáry báby Cotkytle 

od Zdeňka Kozáka. Soubor Bezkamen 

Uherčice byl součástí Šmardova sousedského 

divadla již počtvrté. „Naše pohádka je 

o pomatené čarodějnici, která zapomíná 

kouzla. Hodně se v ní zpívá, je barevná 

a je napsaná tak, aby se bavili dospělí 

i děti,“ řekla herečka Radka Schardová.

Divadelním festivalem ožil společenský sál, 

který díky novému baru poskytl návštěvníkům 

další rozměr a nad sklenkou vína a chlebíčkem 

mohli vstřebávat kulturní zážitky.                     -ves-

Představení Maryša mělo neobvyklé kulisy.
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Pohádce se smáli dospělí i děti.

HUSTOPEČE SE BAVÍ 

Knihovna hostila dvě různorodé výstavy
Každý měsíc se koná ve vestibulu Městské 

knihovny Hustopeče nějaká tematická výstava. 

Během listopadu se zde dokonce sešly dvě, 

navíc velmi různorodé, výstavy. První z  nich 

nesla název Čtenáři světa a tvořili ji fotografi cké 

momentky z  celého světa zachycující čtenáře 

nebo knihy. „Je to putovní výstava fotografa 

Libora Bureše. Na fotografi ích vidíte, jak se čte 

například v  New Yorku, Izraeli nebo Česku,“ 

řekla knihovnice Jana Unverdorbenová. 

Druhou byla výstava Taškařice aneb 

originálně po celý rok. Jednalo se o prodejní 

výstavu tašek, batohů a kabelek, které jsou 

dílem Jitky Schubertové. „Autorka se hodně 

věnuje ručním pracím a na tuto výstavu 

vytvořila řadu originálních kousků. Jsou velmi 

pěkné a praktické,“ doplnila Unverdorbenová. 

Schubertová v knihovně svou tvorbu tašek již 

s  úspěchem prezentovala v minulosti. Věnuje 

se také drátkování, jehož základům učila 

zájemce během loňského Vánočního tvoření. 

„Letos na tuto akci opět všechny srdečně 

zveme. Koná se ve středu 13. prosince. Kromě 

zdobení perníčků si můžete opět vyzkoušet 

i drátkování,“ pozvala Unverdorbenová. 

-ves-

Nechte se adventními koncerty naladit na Vánoce 
Začalo období pro mnoho lidí nejkrásnější 

v  roce – advent. Zdobí se domovy, vaří se 

hutná jídla, zima a brzká tma napomáhají 

společnému trávení času, ale hlavně je to 

doba očekávání. Všichni, i ti nejmenší, už 

vědí, na co se po čtyřech adventních nedělích 

můžeme těšit. Nabízíme vám možnost naladit 

se na vánoční atmosféru na třech adventních 

koncertech. 

První koncert se bude konat v  neděli 3. 

prosince v kostele sv. Václava a sv. Anežky 

České. Prostory rozezní komorní soubor 

Musica Animae, jehož název se dá volně 

přeložit jako hudba z duše. Muzikanti společně 

hrají již sedmnáctou sezónu a v  repertoáru 

mají řadu českých i zahraničních skladatelů 

světových i méně známých jmen.  

Další  koncert připadá na neděli 10. prosince. 

Tentokrát bude hudba znít z  Evangelického 

kostela, kde zahrají dvojnásobní držitelé 

ceny Anděl za album roku Tomáš Kočko 

a ORCHESTR. Těšit se můžete na originální 

muziku inspirovanou tradiční moravskou 

hudbou. 

Sérii adventních koncertů uzavře 

v  neděli 17. prosince ve  Společenském domě 

Hustopeče originální moravská dechová 

kapela Moravanka. Představí se s  písněmi 

vycházejícími z  moravského folklóru, který je 

velmi osobitý a temperamentní. 

Všechny adventní koncerty začínají 

v 18.00 hodin. Vstupenky jsou v  předprodeji 

v Turistickém informačním centru v Domě 

U Synků.

Užijte si advent v Hustopečích!

-ves-
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Zdeněk Grmolec zkoumá, jak prostředí deformuje člověka 
V  úterý 14. listopadu se opět Městská 

knihovna Hustopeče proměnila v  literární 

kavárnu, která voněla kávou a sladkostmi. 

Hostem byl tentokrát Zdeněk Grmolec. 

Spisovatel se narodil na jižní Moravě a celý 

život strávil prací ve školství. „Můj původ je 

z  knih patrný. První kniha Půlnoční verbuňk 

v  podstatě zachycuje prostředí a charaktery 

lidí, které jsem na jižní Moravě potkal,“ vysvětlil 

Grmolec. 

Spisovatel se ve svých knihách věnuje 

různým tématům. Zajímá ho problematika 

mezilidských vztahů i vztah lidí k náboženství. 

V  knize esejů Konfese baroku mapuje svou 

oblíbenou historickou etapu. „Baroko mám 

rád. Mám pocit, že lidé si pod barokem 

představují pouze prdelaté andělíčky, proto 

jsem jim tu dobu chtěl pořádně přiblížit,“ 

řekl Grmolec. Dále napsal životopis Viléma 

Mrštíka nebo knihu esejí a fejetonů Od 

stromů k  samotám, kterou věnoval životu 

českých básníků a spisovatelů. „Pravidelně 

spolupracuji s brněnským rozhlasem, kde 

mi četli už několik desítek fejetonů. Některé 

z nich jsou součástí této knihy,“ doplnil.

V posledních letech se spisovatel zaměřil 

na historickou prózu, ve které je často člověk 

bezmocný vůči svému okolí, které ho různě 

deformuje, ubližuje mu a pohrává si s  ním. 

Nová kniha mu vyjde na začátku příštího 

roku. „Bude se jmenovat Císařský kurýr Marie 

Terezie. Nyní jsem se pustil do Jagelonců, tedy 

do doby, kdy u nás vládl Vladislav Jagelonský 

a Ludvík Jagelonský,“ dodal Grmolec. 

Různorodé náměty mají přesto jedno 

společné. „Zajímá mě hledání smyslu lidské 

existence. Úvahy o tom, co vlastně člověka 

v životě určuje,“ uzavřel Grmolec. 

-ves-

Hostem literární kavárny byl Zdeněk Grmolec.
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Dechberoucí zimní podívaná v M-klubu
V pátek 17. listopadu se prostory M-klubu 

proměnily v promítací sál s celovečerním 

pásmem špičkových fi lmů o extrémním 

lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 

snow-kitingu a dalších zimních radovánkách. 

„Promítá se asi ve 200 místech po celém Česku. 

Pravidelně se účastní kolem dvaceti tisíc 

návštěvníků. U nás v Hustopečích přišlo asi 

pětadvacet diváků,“ seznámil nás s festivalem 

vedoucí CVČ Pavučina Petr Fridrich.

Návštěvníci měli možnost zhlédnout sedm 

kratších fi lmů z prostředí extrémních sportů.  

„Celkově jde asi o čtyři hodiny promítání. Filmy 

jsou zahraniční i české, jedná se o nejlepší 

snímky z loňského roku plné nádherných 

záběrů, Diváci se mají na co těšit,“ doplnil 

Fridrich. 

Festival Snow Film Fest je jedním ze dvou 

fi lmových festivalů, do nichž se M-klub 

pravidelně zapojuje. Tím druhým je Expediční 

kamera, která je zaměřena spíše na letní sporty 

a na své diváky čeká opět na jaře. 

-nov-

Adrenalinová podívaná v M-klubu.
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Děti uložily broučky k zimnímu spánku
V pátek 10. listopadu se u morového sloupu 

na Dukelském náměstí sešly desítky rodin, aby 

společně uložily broučky k  zimnímu spánku. 

Tento rituál pravidelně doprovází oblíbený 

lampionový průvod. „Už si ani nepamatuji, 

kdy tato tradice vznikla. Paní učitelka Zlata 

Heřmanová a děti z Nádražní školy se nabídly, 

že by nám chtěly pomoct uspávat broučky. 

A tak to celé začalo,“ vzpomínala pedagožka 

CVČ Pavučina Ingrid Florusová. 

Jak se zdá, broučci samotní už na popřání 

dobré noci čekali a rozhodli se, že se s  dětmi 

rozloučí pěkně, jak se sluší a patří, a připravili 

si pro ně malé divadlo. Dlouhý lampionový 

průvod pak pokračoval směrem do M-klubu, 

kde už hořel oheň na zahřátí i k  opečení 

špekáčků.

-ves-
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Oslavy svatomartinských vín 

a husí letos připadly na sobotu 

11. listopadu, přesně na svátek svatého 

Martina, kdy se podle staré vinařské tradice 

smí poprvé přiťuknout mladým vínem.

Na Dukelském náměstí byly pro milovníky 

vinného moku připraveny vzorky od 

15 vinařů z okolí, v téměř 1600 lahvích. 

Jednalo se o degustaci šesti odrůd: Müller 

Thurgau, Muškát Moravský, Veltlínské 

červené rané, Zweigeltrebe, Modrý Portugal 

a Svatovavřinecké. Nabízená vína urazila 

dlouhou cestu, aby mohla být označována 

jako svatomartinská. „Vinaři museli svá vína 

přihlásit, poté je čekalo kolo hodnocení. 

Pokud dobře dopadlo, tak mohli své víno 

označit jako svatomartinské. Tyto odrůdy 

jsou sbírané hodně brzy, aby byly čisté 

a použitelné už v období tohoto svátku. 

Jejich chuť předesílá to, jaký bude ročník, 

a bývají velmi svěží,“ řekla produkční Petra 

Otřísalová ze Stálé vinařské expozice.

Před jedenáctou hodinou se náměstí zaplnilo 

zvědavci, kteří netrpělivě vyhlíželi příchod 

svatého Martina. Úvodního slova se ujala 

starostka města Hana Potměšilová a nechyběli 

ani zástupci z řad Martinů. „Máme nejlepší 

svátek. Víno a husa! Nic lepšího ani nejde 

vymyslet,“ prohlásil vinař Martin Beránek.

Svatý Martin ani tentokrát nezklamal. 

V 11 hodin a 11 minut dorazil na bílém koni, 

doprovázený početnou družinou. „Sníh vám 

sice nevezu, ale za to vám přináším lahve 

svatomartinského vína. Zvedněme číše 

a připijme na další vinařský úspěšný rok,“ 

vítal přítomné davy. Společnost mu dělaly 

i Podzimní a Zimní královna, které si nad 

sklenkou mladého moku předaly vládu.

Zbytek dne se nesl ve znamení uvolněné 

zábavy, kterou zpříjemňovala cimbálová 

muzika. Na prázdné žaludky čekalo 

svatomartinské menu ve stanu i v místních 

restauracích. A jak chutnalo návštěvníkům 

mladé víno? „Víno je dobré, ale chce 

dozrát. Bude skvělé o Vánocích,“ řekl jeden 

z návštěvníků. „Na oslavy svatomartinského 

chodíme od začátku pořádání akce, protože 

nám tato vína chutnají,“ dodal další. Zkrátka 

nepřišli ani ti, kteří upřednostňují vína starších 

ročníků. Mohli navštívit otevřené sklepy ve 

vinařské uličce Na Hradbách.                                -ves-

Místo sněhu dovezl sv. Martin mladá vína.Křupavá husička se podávala i ve stanu na náměstí.

Vládu převzala Zimní královna.

Fo
to

: 3
x 

N
in

a 
V

es
el

á

Oslavit mladá vína přišel rekordní počet návštěvníků

Alfons podesáté naplnil galerii uměním
V  neděli 29. října pořádalo Městské 

muzeum a galerie Hustopeče slavnostní 

vernisáž. Bylo narváno, protože galerii naplnila 

uměním již podesáté místní výtvarná skupina 

Alfons. Ta sdružuje umělce se  širokou škálou 

výrazových prostředků a rozdílným vnímáním 

estetiky. Přesto se jejich díla vzájemně doplňují 

a dokáží vedle sebe existovat. „Spolek funguje 

od roku 1972 jako volné sdružení výtvarníků. 

Později v  roce 1997 se změnil na občanské 

sdružení,“ vzpomínal umělec Pavel Klak. 

Bývá zvykem, že na výstavě v  Hustopečích 

má nějaké dílo každý z členů skupiny. 

Vystavovalo tedy 11 umělců a host Martin 

Havelka. „Základnu máme stabilní 

a různorodou. Příchod jednoho vždy vede 

k  obohacení těch druhých. Mohlo by nás být 

víc na výtvarné projevy, ale i takto to stačí. Na 

prostory této galerie je nás víc než dost,“ řekl 

Klak. Galerii zaplnily malby, plastiky a koláže. 

„Myslím si, že si tady každý přijde na své. Jsou 

tu výtvarná díla učesaná i rozháraná, díla 

působící příjemně až po ty, které vzbuzují příliš 

mnoho otázek,“ dodal.  

Členové spolku Alfons každoročně na konci 

srpna pořádají Výtvarný dvůr v Ivani. Tato akce 

si získává stále větší okruh příznivců, zapojují 

se do ní i další místní výtvarníci z okolí a děti. 

„Potkáváme se také na výstavách v  průběhu 

celého roku po republice i v Rakousku,“ podotkl 

Klak.

Společná výstava členů Alfonse trvala do 

19. listopadu.                                                                 -ves-
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Dopis Ježíškovi. POZOR, tento návod je 

určen pro všechny, nejen pro děti. Takže milí 

čtenáři, ať už je Vám pět, deset nebo čtyřicet, 

měli byste zásady dopisu Ježíškovi dodržovat 

všichni stejné. Dopis by měl začínat slovy 

jako ,,Milý Ježíšku, letos jsem byl hodný 

chlapeček...“ Nebo například ,,Tak uběhl další 

rok a já Ti zase píšu...“ Mějte na paměti, že je 

dobré se s Ježíškem nějak přivítat, nikoliv hned 

začít slovy ,,SEZNAM DÁRKŮ“ a  pokračovat 

rozsáhlým seznamem přání. To by se taky 

mohl Ježíšek urazit a nedonesl by Vám vůbec 

nic. Dále mějte na paměti, že Ježíšek plní 

rád přání a skryté touhy, ale měli byste být 

trošku skromní. Vypsat mu dvě A4 Vašich 

přání, ještě pokud jsou všechna materiální 

není úplně košer. Uvědomte si, že Vánoční 

svátky jsou skutečně o tom, prožít je v kruhu 

rodinném.. Nezapírám, že všichni se těší na 

večerní rozbalování dárečků, ale berme to, 

jako nádhernou tečku a zakončení příjemného 

dne, nikoliv jako podstatu  celých Vánoc. 

A nezapomeňme, že rozbalením dárečků 

Vánoce zdaleka nekončí, ale je před námi 

pár dní zaslouženého volna a klidu, tak si ho 

náležitě vychutnejme!

Tímto Vám přejeme šťastné a veselé 

prožití Vánočních svátků a děkujeme, že 

jste četli naše články a že Vám přinesli něco 

nového do Vašich životů. 

PF 2018
V  případě jakýchkoliv nápadů a podnětů 

Vás rádi přivítáme na naší prodejně nábytku.
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Jak uplatnit Feng Shui na Vánoce

Jak napsat správně dopis Ježíškovi, aby se nelekl…

Milí čtenáři, o čínském umění Feng Shui 

jsme Vám již psali. Jelikož Vás tento článek 

velmi zaujal a měli jsme od Vás velmi pozitivní 

zpětnou vazbu, chceme Vám napsat pár tipů, 

jak můžete Feng Shui použít i na Vánoce. Přece 

jen jsou Vánoce svátky harmonie a klidu. 

Úklid: Začneme předvánočním úklidem. 

Na tom si spousta z nás dá záležet mnohem 

víc, než u běžného úklidu přes rok. A je to 

dobře! Podle Feng Shui blokuje nepořádek 

tok energie. Určitě znáte ten pocit, jak krásně 

Vám je v čistém uklizeném bytě. Ne nadarmo 

se říká čisto doma, čisto v duši. Vyházejte staré 

nepotřebné a nepoužívané věci a dejte prostor 

věcem novým.

Dekorace: I když máte dojem, že spousta    

Vánočních ozdob je velmi kýčovitá, na Vánoce 

si to můžete dovolit. Výzdoba může být velmi 

bohatá, tím si zajistíme bohatství na další rok. 

Podle Feng Shui by měly být dekorace teplé – 

například oranžové a zlaté, případně i červené. 

Naopak bychom se měli vyhnout chladným 

barvám, jako je například modrá. 

Svíčky a světýlka: Světýlka na domech, 

stromech i obchodních centrech nejsou 

jen tak pro nic za nic. Světlo je symbolem 

Vánoc a symbolem energie. Na Vánoce také 

zapalujeme doma různé svíčky a svícínky, 

jelikož přináší do našeho domova teplo 

a dávají nám pocit bezpečí a jistoty.

Vánoční stromeček: I když si na výzdobu 

někdo nepotrpí, Vánoční stromeček má téměř 

každý. A proč zrovna jehličnatý stromeček? 

Podle Feng Shui jsou totiž jehličnany symbolem 

dlouhověkosti. Stromeček se snažme opět 

nazdobit teplými barvami. Děti samozřejmě 

potěší různé dobroty, ať už čokoládové nebo 

želové. A co je ten nejkrásnější okamžik? Když 

se rodina sejde, stromeček nazdobí a poprvé 

jej rozsvítí. 

Slavnostní oblečení: Přes rok doma 

chodíme v teplácích a pohodlném tričku 

a na Vánoce vytahujeme ze skříně vždy něco 

pěkného, slavnostního a vyjímečného. Čisté 

oblečení totiž podle Feng Shui umožňuje 

příchod něčeho nového. I přesto by mělo být 

slavnostní oblečení pohodlné, aby mohla 

energie proudit Vaším tělem.

Vůně Vánoc: Vánoce máme spojené také 

s určitými vůněmi, které k nim samozřejmě 

neodmyslitelně patří Každému připomíná 

jiná vůně Vánoce, například ji můžete mít 

spojenou se vzpomínkou z dětství nebo 

nějakým zážitkem. Mezi typické Vánoční vůně 

patří například skořice, pomeranč, vanilka 

nebo hřebíček. Tyto vůně můžeme nasávat již 

při pečení Vánočního cukroví. Nezapomeňte si 

zapálit i jemnou vonnou svíčku ve Vaší ložnici.

Jídelní stůl: Na Štědrovečerní večeři 

prostíráme stůl, který je podle Feng Shui velmi 

důležitý, jelikož symbolizuje rodinu, která by 

se u něho měla pravidelně scházet. Stůl by měl 

být pevný. Nezapomeňte vybrat vhodný ubrus, 

který by měl být v zemité barvě, jelikož k jídlu 

patří energie země. Podle Feng Shui budete 

potom lépe trávit. Jídlo servírujte do mís 

doprostřed stolu, aby si z nich všichni mohli 

nabírat. Podpoříte tak Vaše vztahy v rodině.

www.postele-stach.cz

Svět postelí Hustopeče
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
prosinec 2017

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

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

pá  1.12.  9.00 – 17.00 Váno ní muzejní bazar.
so 2.12.  12.00 – 16.00 Prodejní bazar s výstavou váno ních
   aranžmá. Galerie domu U Synk . 
ne  17.12.   Zájezd na koncert Brn nské  lharmonie.  

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. 12.00 Adventní jarmark. Ochutnávka váno ních pun
   a sout ž o nej… pun . Program zakon en v 16.45 h
   slavnostním rozsv cením váno ního stromu.
   Dukelské nám stí. 
pá  8. 12. 19.00 Tane ní prodloužená pro ú astníky tane ních
   kurz  i ve ejnost, k tanci hraje Panorama band. 
   Sál Spole enského domu Hustope e. 
út  12.12. 9.00 Váno ní pohádka – divadelní pohádka pro d ti MŠ,
   ZŠ a ve ejnost. Spole enský d m Hustope e.
   Vstupné 40 K . 
pá  15.12. 20.00 P edváno ní veselice s Pool Litters.
   Myslivna Hustope e. 

Adventní koncerty
P edprodej vstupenek v TIC Hustope e.

ne  3.12. 18.00 1. adventní koncert - Musica Animae, kostel 
   sv. Václava a sv. Anežky eské, Dukelské nám stí.
   Vstupné 100 K . 
ne  10.12. 18.00 2. adventní koncert – Tomáš Ko ko a ORCHESTR.
   Evangelický kostel. Vstupné 200 K . 
ne  17.12. 18.00 3. adventní koncert – Moravanka. Spol. d m.
   Vstupné 200 K , d chodci a studenti 150 K .

P ipravujeme
pá  12.1. 20.00 Kloboukový bál – III. M stský bál.
   Sál spole enského domu. 
   Prodej vstupenek s místenkou na TIC 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  7.12. 10.00 Výtvarná innost – betlém.
t  14.12.  10.00 Výtvarná innost – váno ní kap ík. 

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

ne  26.11.  16.00  Výstava fotogra  í len  Fotoklubu Hustope e.
   K vid ní do 31. prosince.
t  7.12.  16.00  Mucha kone n  v Hustope ích! P ednáška 

   PhDr. Pavla Klimeše o zhotovení faksimile kresby
   Alfonse Muchy z roku 1906 pro Národní d m 
   v Hustope ích.

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

st 6. - 21. 12.   Lidé – výstava kalendá  Evy eho ové. 
   Vestibul knihovny. 
t  7.12. 17.00 Cestopisná p ednáška Ji ího Cahy. Navštívíme

   Solovecké ostrovy, Murmansk apod. 
st  13.12. 15.00  Váno ní dílni ka - zdobení váno ních perní k
   a ukázka technik drátkování. 
t  14.12. 9.30  5. semestr virtuální U3V -  téma Lidské zdraví.

   Záv re ná p ednáška. 
pá  22. - 31.12.  Knihovna bude uzav ena. 
   Otev eno op t bude od 3. 1. 2018.

P íjemné prožití 
svátk  a úsp šný

nový rok 2018

AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2017

www.topoptik.cz

v rámci kampaně Slepí vrazi

Hustopeče, Smetanova 1

Vstupenky koupíš na slavnostibreclavskehopiva.cz

09/06/2018

MIG 21/ŠKWOR
RYBI KY 48/DYMYTRY

DAVID STYPKA & BANDJEEZ

XINDL X/COCOTTE MINUTE
SKYLINE/JOHN WOLFHOOKER

DO 31. 12. nebo 1500 ks
290 Kč PŘÍŠTÍ CENA

350 KčDARUJ
ZÁŽITEK LUPENY

POD STROMEKSKV LÝ
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 4. 12. /18. 12.
Papír, plast, nápojové kartony: 5. 12. 
Bioodpad: 11. 12. 

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 a sváte ní provozní doba na www.spozam.cz, 
tel.: 702 204 660. 

st 13.12. 18.00 esko zpívá koledy. Sraz u stromu na Dukelském
   nám stí.

pá  22.12. 18.00 Oh ostroj k ukon ení roku 2017.
   Po ádá  rma Agrotec Hustope e, Dukelské nám stí.

ne  24.12. 15.00 Št drove erní zpívání pod váno ním stromem,
   Dukelské nám stí.

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

so  9.12.  7.00 Adventní as plný pohody na rozmanitém
   Valašsku. Poznávací zájezd na zámek Lešná 
   u Val. Mezi í í. Odjezd z AN. 
st  13.12.  15.00 P edváno ní p átelské posezení. Tradi ní setkání
   len  ve spole enské místnosti ZŠ a PŠ, Šafa íkova.

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

út  5.12.  16.00  Mikulášská nadílka. Setkání pro nejmenší 
   v 16.00 h, tradi ní Mikuláš s ertem v 17.30 h. 
   v M-klubu. Podepsané balí ky odevzdávejte
   v kancelá i M-klubu.
ne  10.12. 13.45 Bruslení - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha 14.30 - 15.30 h. 
   P ísp vek 50 K  (i s vlastní dopravou). 
ne  24.12.  10.00  Váno ní vycházka s ko mi. Tradi ní vycházka
   za íná v areálu Pavu iny. Spole n  nazdobíme
   váno ní strome ek.  
ne  31.12.  13.45 Silvestrovské 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
so  9.12.   10:00  TJ Agrotec Hustope e B – Orel Sil vky  (kraj. sout ž)
so  9.12.  15.00  TJ Agrotec Hustope e A - SKST Hodonín (1. liga)
ne 10.12. 17.00 TJ Agrotec Hustope e - TJ Ostrava KST (1.liga)
FUTSAL
so  2.12. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – Vyškov City 
so  16.12.  19.00 TJ Agrotec Hustope e – Sokol Troubsk
HÁZENÁ
ne  3.12. 11.00 Legata Hustope e - HK Byst ice p. Hostýnem

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

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

so  9.12. 7.00 Zájezd do váno ní Prahy s pr vodcem.

t  7.12.  17.30  Mše svatá s mikulášskou nadílkou.
pá    8. - 10.12. Adventní duchovní obnova o Božími milosrdenství.
ne  10.12. 10.30  Váno ní jarmark rukod lných výrobk .
so  23.12.   Váno ní divadlo And lé. 
   Hrají d ti a mládež hustope ské farnosti. 
ne  31.12.   Svátek Svaté Rodiny - mše sv. s obnovou
   manželských slib .

t  7. 12. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

v pátek 5. 1. 2018 od 20.00 

Vstupné

HrajeHraje 

Vstupné 

Tip na originální dárek?
Darujte Hustopečské

městské víno
Více na str. 26



STR 19HUSTOPEČSKÉ LISTY    12 | 17

www.optika-jako.cz 

Brněnská 27a
(MEDICENTRUM)

Hustopeče

tel: 519 411 692 
*

EyeDrive®
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PF 2018
Za město Hustopeče Vám děkujeme za spolupráci
v uplynulém roce a do nového roku přejeme hodně 
štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Hana Potměšilová
Bořivoj Švásta
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Podzimní zprávičky z MŠ U rybiček

Medvídkova nemocnice v MŠ U Rybiček

Podzimní dny v  naší mateřské škole 

byly plné zábavných i poučných aktivit. 

Děti se seznamovaly s  plodinami, které 

sklízíme na podzim prožitkovým učením. 

Uspořádaly jejich výstavu, třídily, ochutnávaly 

a zpracovávaly ovoce a zeleninu. Navštívily 

vinařství, kde se seznámily s  výrobou vína 

a ochutnaly šťávu z  hroznů. Pekly jablkový 

koláč, v průběhu „bramborového“ týdne tiskly 

bramborovými tiskátky, ochutnaly vařené 

a pečené brambory ve slupce a vyrobily si 

svého bramboráčka. Téma Sklízíme úrodu 

bylo zakončeno návštěvou Agrotecu, kde děti 

měly možnost prohlédnout si zemědělské 

stroje. Nevynechali jsme ani pravidelné 

návštěvy knihovny. Krásným kulturním 

zážitkem pro nás byla hudební pohádka 

O Smolíčkovi.  Předškoláci potěšili svým 

vystoupením členy Svazu tělesně postižených 

na jejich výroční schůzi. Děti se seznámily 

s Halloweenem, podzimním svátkem, který se 

slaví v  anglosaských zemích. Jak se připravují 

zvířátka na zimu, nám poutavě vyprávěl, 

a vydal se s  námi na vycházku do myslivny, 

myslivec pan Klimeš. Vycházku jsme zakončili 

hostinou pro zvířátka, kterou jsme jim 

připravili v zásypu za Křížovým kopcem.

Na Sv. Martina předala Podzimní královna 

vládu Zimní královně. Ta zatím sněhem šetří, 

ale její studený dech již pociťujeme. Už se 

těšíme na první sněhové vločky a přípravu na 

Vánoce, které se kvapem blíží.      

Kolektiv MŠ U Rybiček

Medvídkova nemocnice je projekt studentů 

medicíny určený pro mateřské školy. Ve středu 

1. listopadu s  ním navštívili naši školku. 

Úkolem projektu je pomoci dětem zbavit se 

strachu z bílých plášťů. Děti si přinesly svého 

plyšáka, vymyslely si nějakou nemoc a pod 

vedením studentky medicíny ho vyšetřovaly 

a ošetřovaly. Poznaly tak, že cílem lékaře není 

ubližovat, ale pomoci, a že je nutné v případě 

nemoci nebo úrazu lékaře navštívit. Vyzkoušely 

si vyšetření ucha, ošetření zlomeniny nebo 

správné čištění zubů. Do všech činností se 

se zapojovaly s chutí a odnesly si spoustu 

poznatků. Děkujeme medikům, kteří tento 

projekt v naší mateřské škole uskutečnili už po 

několikáté.                                                                                          

Jarmila Pírková

Podzimní objevy

Modrásci a práce na zahrádce

Jednou ráno se v naší třídě objevil velký koš 

s  jablíčky a dvě velké krabice. Všichni máme 

jablíčka moc rádi, a tak jsme si je řádně umyli 

a ochutnali. Zjistili jsme, že jsou kulatá, voňavá 

a sladká. A někdy v  nich bydlí i červík Pepík. 

Taky jsme je počítali, malovali a tiskátkem 

z  nejmenších jablíček vyrobili „kompot“ do 

papírové sklenice. Naučili jsme se písničky 

a básničky o jablíčkách. Našli jsme jabloň, 

a tak víme, kde jablíčka vyrostla. Pak došlo i na 

dvě velké krabice. V  první jsme našli sušičku, 

a tak umíme dělat jablíčkové zdravé mlsání. 

Druhá skrývala odšťavňovač a naučili jsme se 

vyrábět čerstvý jablíčkový džusík. Tak takhle 

se u nás učíme, říká se tomu prožitkové učení. 

Tím, že něco děláme, něco se naučíme, a ještě 

si to užijeme. A podobně jsme zjistili spoustu 

zajímavostí o zelenině, hroznech, o zvířátkách 

a jistě ještě další objevy uděláme. Moc se na to 

těšíme, Vaši kamarádi ze školky Pastelky.

Kolektiv MŠ Pastelka

Myslím, že jsme s dětmi prožili v naší školce 

pěkný podzim. Byl hodně zaměřený na přírodu 

kolem ná s a její proměny v podzimním období. 

Začalo to pozorováním měnících se barev listů 

z oken naší třídy. A potom už hurá ven a listí 

jen lítalo. A jelikož bylo třeba také zazimovat 

školní zahrádku, děti neváhaly, vzaly hrabě 

a kolečka a o popadané listí se postaraly...

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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Výlet do muzea
Děti z  červené třídy dostaly  od Olinčiné 

maminky volné vstupenky do Technického 

muzea v Brně. Jeli jsme ve čtvrtek 2. listopadu 

a strávili tam příjemné dopoledne. Děti se 

seznámily se starými řemesly jako je hostinský, 

švadlena, hodinář,  či automechanik a také 

zhlédly kolekci starých telefonů, auta, motorky, 

vodní turbíny, vrtulník, letadla a jejich motory. 

Kromě toho jsme viděli fi lm o fotoaparátech 

a vyzkoušeli si nějaké mechanické stroje. Byl 

to moc fajn zážitek!

Kolektiv MŠ Pastelka

Od myslivce jsme se dozvěděli, jak se zvířátka 
připravují na zimu.
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Oblíbeným způsobem výuky jsou 

v  posledních letech projektové dny, kdy 

žáci věnují pozornost jednomu tématu 

a plní zadané úkoly, přičemž využívají dosud 

nabyté znalosti a prověřují si své schopnosti 

komunikace, spolupráce, logického myšlení 

a další. Takovým projektem, který se u nás 

uskutečnil, byl projekt Deváťáci pro prvňáčky. 

Deváťáci si dali práci a připravili cvičení, díky 

kterým si noví žáčci procvičovali své logické 

uvažování. Po důkladné přípravě a osvojení si 

práce s  myší mohli žáci začít trénovat logické 

myšlení i na portálu www. proskoly.cz, kde 

mají v rámci licence přístup k online testování. 

Můžou si tedy úkoly zkoušet i z pohodlí svého 

domova. Pro naše prvňáčky byla spolupráce 

s deváťáky velkým zážitkem. 

Naše škola se také pravidelně zapojuje 

a sama i vytváří projekty v  rámci eTwinningu. 

Tentokrát se projekt realizuje v  devátém 

ročníku v  hodinách německého jazyka. Již 

název projektu Reise mit! napovídá, že se bude 

cestovat, prozatím jen virtuálně, po německy 

mluvících zemích. První videokonferenci 

s našimi partnery mají již zdárně za sebou a již 

se těší na další virtuální cesty. 

Dalším projektem, kterého se účastníme, 

je Ovoce do škol, který už několik let probíhá 

v rámci prvního stupně. Od září tohoto roku 

byl rozšířen i pro žáky druhého stupně. 

Zde nic netvoříme, zde pouze přijímáme 

jedenkrát v týdnu dodávku ovoce pro každého 

žáka. V letošním školním roce se naše škola 

přihlásila také do projektu Mléko do škol, 

díky kterému každý žák získá jednou za 14 dní 

balení trvanlivého mléka.

Kromě projektů se účastníme i olympiád. 

První olympiáda, která již má své vítěze ve 

školním kole, je olympiáda dějepisná. Letošním 

tématem je první republika československá. 

Vítězové a postupující do okresního kola jsou 

David Svoboda 8. A, Mia Humpolíková 8.B 

a Klára Kadlecová 9.A. Gratulujeme.
Kolektiv ZŠ Nádražní přeje krásné prožití 

vánočních svátků!

Co nového u nás?
Poslední den měsíce října se na Komendě 

objevily masky. I když Halloween není český 

svátek, školní parlament i letos vyzval, aby se 

děti převlékly do kostýmů, a dopoledne se tak 

neslo v tomto duchu.

Začátkem měsíce listopadu se oba stupně 

školy procvičily v angličtině. Ti mladší navštívili 

představení Puss in boots (Kocour v botách), 

starší žáci se potřetí setkali s Peterem Blackem, 

aby s  ním tentokrát řešili, jak se vypořádat 

s dědictvím.

Vynikající 4. místo v okresním kole soutěže 

Přírodovědného klokana přivezl Petr Josefík, 

žák VIII. A.

A další akce?

Sbírali jsme šípky, pomerančovou kůru 

i papír. Byli jsme na koncertě, v divadlech 

i planetáriu. Soutěžíme ve šplhu i ve zpěvu… 

Děláme projektové dny a hodiny. A začínáme 

se těšit na Vánoce! Ve výtvarných a pracovních 

činnostech připravujeme drobné výrobky, 

které snad potěší naše blízké. Chystáme totiž 

letos Vánoční jarmark. 

Uskuteční se ve čtvrtek 14. prosince

od 15 do 17 hodin v jídelně naší školy. Jeho 

součástí bude vystoupení folklórního souboru 

Krajcárek, prodej vánočních drobností 

a v provozu bude také čajovna. 

Tak přijďte, těšíme se na vás!

I. Kahounová, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

 Přihlásili jsme se i do projektu Mléko do škol.

Děti strávily dopoledne v maskách.

Projektobraní na Nádražce
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Písmenko P jako piráti 

Turnaj v přehazované

Učení nemusí být jen mučení, ale taky 

pěkná zábava. My jsme se učili nové písmenko 

P, a tak v pondělí přišli do 1. B piráti! Vybarvovali 

jsme, psali, loupili příklady a na závěr hledali 

poklad!

My piráti z  1. B, počítáme, čteme, píšeme, 

školu máme rádi, jsme tu všichni kamarádi 

Jája a Pája

Hej, plavčíci vstávat! Ranní ptáče dál 

doskáče! Na krásné divadelní představení 

Jája a Pája se jeli druháci podívat do divadla 

Radost v Brně. Známý večerníček někteří viděli 

v divadle poprvé, ale určitě ne naposledy. 

Představení bylo vtipné, napínavé, s pěknými 

kostýmy a veselými písničkami. A děda 

Lebeda? Ten jde na všechno s námořnickou 

rozvahou.

5. A na výletě

V pátek 10. listopadu vyrazila  třída 

5. A vlakem do Brna. Prohlédla 

si  historické  památky, navštívila mnoho 

krásných míst, prozkoumala kasematy na 

Špilberku a připomněla  si některé brněnské 

pověsti. Nevšední den  dětem zpříjemnila 

sladká tečka v podobě horké čokolády. 

Domů se všichni vrátili s několika nachozenými 

kilometry, nezapomenutelnými zážitky 

a úsměvem na tváři :)

Žáci 5. A a p. učitelky Sabina Novotná 

a Iva Kahounová

Tradiční turnaj v  přehazované základních 

škol speciálních se konal v Mikulově. I když 

se nám v prvním zápase s hráči břeclavské 

školy příliš nedařilo, nakonec se vše obrátilo 

v dobré a z turnaje jsme si odvezli 1. místo. Na 

2. místě skončilo družstvo ze ZŠ Břeclav a 3. 

místo obsadili žáci ZŠ Mikulov. Ve vítězném 

týmu tvrdě bojovali především starší chlapci 

M. Ferkovič, J. Pilát a J. Vintrlík, ale zahanbit 

se nenechala ani děvčata V. Vozdecká, J. 

Petrásková, S. Milisová a E. Strouhalová. 

Blahopřejeme a doufáme, že příští rok zlato 

obhájíme.

YB

Žáci v přehazované vyhráli 1. místo.
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Den otevřených dveří ve Cvrčovicích
Ve čtvrtek 9. listopadu navštívili žáci 

osmého a devátého ročníku odborné učiliště 

ve Cvrčovicích.

Toto učiliště nabízí odborné vzdělání 

s výučním listem, a to i žákům s různou 

mírou podpory, v učebních oborech se 

zaměřením na zahradnické práce, květinářské 

a aranžérské práce, údržbu veřejné zeleně, šití 

oděvů – módní dekoratér, kuchařské práce, 

cukrářské práce, prodavačské práce, malířské 

a natěračské práce a provozní služby. Žáci měli 

možnost projít si celou budovu školy i rozsáhlý 

areál, nahlédnout do odborných učeben 

a na internát. Učiliště ve Cvrčovicích je malé, 

atmosférou velmi příjemné školské zařízení, 

což je pro naše žáky důležitým faktorem 

při rozhodování o dalším vzdělávání. Žáci si 

prohlídku učiliště velmi pochvalovali a někteří 

se rozhodli, že si právě sem budou podávat 

přihlášku ke studiu.

Aleš Pavlů
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Výlet do Olomouce
Zajeli jsme si na Noc na Karlštejně do 

Moravského divadla v Olomouci. Do města 

jsme dorazili dříve, a proto jsme čas využili na 

krátkou exkurzi po Horním náměstí. Kromě 

zajímavého orloje na radnici jsme si prohlédli 

i olomoucký čestný sloup Nejsvětější Trojice, 

jež je největším seskupením barokních soch 

v rámci jedné skulptury ve střední Evropě.

Poté naše kroky směřovaly do divadla. 

Necelé dvě hodiny jsme se nechali unášet 

známými i méně známými melodiemi Karla 

Svobody a vynikajícími hereckými výkony. 

Komedii Noc na Karlštejně z pera Jaroslava 

Vrchlického nastudoval soubor opery a operety 

Moravského divadla Olomouc pod vedením 

režisérky Dagmar Hlubkové. Muzikálové 

zpracování známého díla nás pohltilo. Dobové 

kostýmy, kulisy, zpěv, světelné efekty, to vše 

přispělo k dokonalému kulturnímu a citovému 

zážitku.

Kateřina Bališová

Regionální soutěž žáků oboru instalatér při MSV 2017
Ve dnech 10. – 11. října byla na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v  Brně 

pořádána soutěž žáků Středních odborných 

škol a Středních odborných učilišť oboru  

Instalatér. Soutěž byla vypsána pro žáky 3. 

ročníků a pořádal ji Cech instalatérů ČR pod 

záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Soutěže se zúčastnily školy a učiliště 

z  Jihomoravského a Moravskoslezského 

kraje. Soutěžilo se jak v  teoretické části, 

tak i v  praktické části. V  teoretické části se 

ověřovaly odborné vědomosti. V  praktické 

části měli žáci za úkol zhotovení rozvodů vody, 

kanalizace, plynu a podlahového vytápění, 

včetně zapojení radiátorů, kondenzačního 

kotle a montáže zařizovacích předmětů. 

Naši žáci Antonín Rousek a Michal Vričan se 

umístili na pěkném 4. místě.

Milan Haan,
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Naši žáci získali krásné 4. místo.

Ohlédnutí za podzimním děním
Školní rok rychle ubíhá a žáci kromě 

povinné docházky měli možnost zúčastnit se 

během měsíců září, října a listopadu mnoha 

doprovodných akcí pořádaných učiteli.

V  rámci každodenní výuky předmětu 

českého jazyka a literatury se jely  třídy 

septima a 3.A podívat na bydliště  bratří  

Mrštíků v Divákách. Tento výlet tematicky 

zakončily vzpomínáním na Maryšu 

u jejího hrobu na starém hřbitově u Těšan. Její 

osudové okamžiky viděly  zprostředkovaně 

v  brněnském Hadivadle, které její příběh 

pojalo ve stejnojmenné hře netradičně 

a moderně.

Někteří maturanti navštěvují seminář 

z jazyka českého a zavítali do Hustopečské 

televize, kde si vyzkoušeli práci redaktora při 

sestavování videoreportáže. 

Současně probíhaly i dějepisné exkurze. 

Třídy sexta a 2.C probírají ve výuce dějiny Velké 

Moravy, a proto jejich kroky vedly na nejbližší 

archeologickou lokalitu vztahující se k  této  

době – na Pohansko. V  terénu obdivovaly 

obydlí pocházející z tohoto období a v muzeu 

se blíže seznámily s  vědeckými fakty i s  prací 

archeologů.

Studenti primy jeli na dějepisně-výtvarnou 

exkurzi za lovci mamutů. Zaměstnanci 

Archeoparku v  Pavlově pro ně připravili 

nabitý program, během něhož si ověřili své 

dosavadní znalosti a dozvěděli se spoustu 

nových poznatků a zajímavostí. V  závěru 

se všichni aktivně zapojili do soutěže čtyř 

týmů. Důležitou roli hrály nejen znalosti, ale 

také rychlost, důvtip a nápaditost. Zklidnění 

a odpočinek jim následně nabídla keramická 

dílna: žáci si ověřili na vlastní kůži, jak je 

obtížné vymodelovat Věstonickou venuši. 

Nyní všichni netrpělivě čekají, až sošky jimi 

vymodelované vyschnou a vypálí se a poté 

budou vystaveny na školní expozici venuší na 

gymnáziu.

Učitelé angličtiny zprostředkovali svým 

žákům netradiční setkání: se žáky prvního 

ročníku a kvinty navštívili divadelní představení 

vedené v anglickém jazyce. Představení se již 

tradičně konalo v kulturním domě Semilaso 

v Brně a tentokrát  angličtí herci z TNT Theatre 

Britain připravili hru na motivy knihy Raye 

Bradburyho s názvem 451 stupňů Fahrenheita. 

Bradburyho vizi o budoucím světě, kde držení 

a čtení knih je nelegální a povrchní kultura 

medií vítězí, si studenti   užili a snad se nad 

smyslem hry i zamysleli. 

V  plánu jsou další a další akce, například  

maturanti  koncem listopadu vyjeli na 

dvoudenní exkurzi do Osvětimi a Krakova.

Mgr. D. Langarová

Výsledky našich žáků v Logické olympiádě
Logická olympiáda je soutěž pořádaná 

Mensou České republiky . Řešení logických 

úloh vyžaduje samostatný a kreativní 

přístup.  V kategorii B ( prima-kvarta) řešilo 

úkoly 29 našich žáků, celkový počet řešitelů 

v ČR byl 20722 a z toho 2983 v Jihomoravském 

kraji. Výborných  výsledků dosáhli žáci 

kvarty  Alžběta Dufková, Lukáš Witpeed 

a Adam Konečný. V kategorii C (vyšší ročníky) 

se do řešení úkolů zapojilo deset studentů. 

Vynikajícím  výsledkem si zajistila  postup do 

krajského kola Michaela Dunajová ze septimy. 

Toto kolo se konalo v pátek 3. listopadu 

a Michaela se prosadila mezi šedesáti 

nejlepšími v kraji, především z  Gymnázia 

Brno Jarošova. Také skvělý výsledek Martina 

Pleyera z  oktávy ho řadí mezi nejlepší 

z 10825 řešitelů z ČR (1222 v JmK).

RNDr. Jarmila Čeperová
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Pozdrav z Jižního Súdánu
Dnešní příspěvek píšu z  Džuby, hlavního 

města Jižního Súdánu. Večerní teploty jsou 

přes 30 stupňů. Ráno se probouzíme do 

28 stupňů a přes den se blížíme k 40 stupňům. 

Je to zatím nejteplejší destinace, kde jsem byl. 

Jižní Súdán vznikl v roce 2011, když se oddělil 

od Súdánu. Historicky to byly dvě oddělné 

britské kolonie se zcela jiným složením 

obyvatelstva. Od samého počátku nezávislosti 

(1956) probíhaly různé boje a šarvátky právě 

kvůli etnickým a náboženským rozdílům. 

Mnozí museli odejít z  Chartúmu (hlavního 

města Súdánu) a přestěhovat se na jih. 

Náš tým sem přijel stavět obvodovou stěnu 

kolem pozemku, kde má vyrůst jejich slovy 

školicí středisko. Mají tu být třidy, ubytovny 

a také kuchyně. V Africe je velmi důležité, aby 

pozemky byly obezděné vysokým plotem. 

Nahoře je často ještě žiletkový drát. Za vraty 

stojí většinou člověk se zbraní a chrání daný 

objekt. Dva týdny před naším příjezdem 

obsadila ozbrojená jednotka tento pozemek 

a stálo to mnoho úsilí, aby ho opustila. To se 

stalo asi tři dny před tím, než jsme přistáli. 

Máme tedy týden zpoždění, protože jsme 

museli nejprve budovat základy. V  této části 

světa jsou únosy, vraždy a vydírání běžným 

způsobem získávání peněz. Není výjimkou, 

že ozbrojené jednotky pod vedením silného 

vůdce obsadí nějaké místo a pak požadují 

peníze, aby odešly. Dostali jsme určité 

informace, abychom byli opatrní a nikde nic 

nefotili – jedině stavbu a soukromé věci. Určitě 

ne ulice a lidi. Také musíme být do tmy na 

ubytovně. Jednou jsme se na stavbě zdrželi 

a ostatní kolem nás byli nervózní. Zbraní je 

mezi lidmi více než dost. 

Ženy tu nosí vše na hlavě. Již malé holky 

nosí bez problémů 20 litrové kanystry na 

hlavách. Dospělé ženy pak nosí velké mísy 

plné zeleniny na trh nebo nákupy domů. Je 

zajímavé si všímat, jak jim často jejich mísy na 

hlavě ladí se sukní či kostýmkem, který mají na 

sobě. Celkem často jsem viděl, jak na hlavách 

nosí i kabelky (například psaníčko). 

Několik dnů jsem přemýšlel, na které 

straně se jezdí. Asi polovina aut má řízení vlevo 

a druhá polovina řízení vpravo. A silnice tu 

vlastně nejsou. Když jedete, hledáte nejmenší 

díru v  cestě a tak všichni jezdí po celé šíři 

vozovky a vyhýbají si, jak kdo umí. Nakonec 

jsem to zjistil, když jsme jednou najeli na 

kousek asfaltky. Jezdí se tu jako u nás. 

Velkým obchodním artiklem je zde voda. Je 

velmi drahá a lidé čekají, když pojede nějaká 

cisterna kolem domu. Přitom městem protéká 

Bílý Nil. Když nám na stavbu přivezli cisternu 

vody a přečerpávali do velké nádoby, sbíhali se 

lidé z  okolí a nosili 250 litrové nádoby, aby je 

také naplnili. Pak během dne, většinou matka 

s dcerou, přelévaly vodu do 20 litrových nádob 

a přenášely domů (jak jinak, než na hlavě). 

I v  naší zemi máme mnoho problémů, ale 

jsem rád, že žijeme v  bezpečí a máme klid. 

Státní orgány fungují a nemusíme se bát 

ozbrojeného vydírání. Jsem Bohu vděčný za 

zemi, ve které můžu žít. Co více si přát, než 

pokojný a požehnaný adventní čas. 

Karel Fridrich, pastor sboru   

Nové metody výuky matematiky a přírodních věd 
Matheu course ( Identifi cation, motivation 

and support of matematical talents) je název 

semináře, kterého jsem se zúčastnila poslední 

týden v  říjnu v  Nicosii na Kypru v  rámci  

projektu Erasmus+ KA1. Organizátorem 

semináře byl Dr. Gregory Makrides, 

prezident  Cyprus matematical society. Cílem 

semináře bylo představení evropského 

projektu této organizace, jehož aktivity jsou 

zaměřeny na využívání odlišných a zcela 

nových metod výuky matematiky a přírodních 

věd na školách. Tyto metody jsou založeny na 

rozvoji komunikace, kreativity a inovace výuky. 

Přispívají také k omezení klesající úrovně žáků 

v  základních dovednostech v  matematice 

a přírodních vědách. Cílem projektu byl vývoj 

metodologie pro výuku matematiky a její 

aplikaci v dalších přírodních vědách a vytvoření 

dvou základních nástrojů: MATHeatre - výuka 

matematiky prostřednictvím divadla a MATH-

factor - výuka prostřednictvím matematických 

komunikačních aktivit. 

K  partnerům projektu patří evropské 

univerzity (i Pedagogická fakulta KU v Praze), 

matematické společnosti, nadace, divadelní 

a umělecké školy i podnikatelské subjekty. 

Důležitým partnerem je Thales Foundation, 

nezisková vzdělávací organizace na Kypru, 

jejímž posláním je vyhledávání, podpora 

a rozvoj talentu žáka. Toho chce dosáhnout 

díky aktivitám, které podporují rozvoj 

kreativního a kritického myšlení, intuici, 

představivost, vynalézavost a inovativnost. 

Podílí se také na organizaci evropských soutěží 

MATHeatre Europe a MATHFactor Europe 

a evropské studentské konference euroMATH, 

jejíž další ročník se bude konat 6.3. -11. 

3.2018 v  Krakově v  Polsku. V  rámci programu 

kurzu jsme se zúčastnili také konference, 

která byla zaměřena na aplikaci matematiky 

v  průmyslu, v  lékařství a např. i při řešení 

dopravy v Nicosii. 

Podmínkou získání Certifi kátu byla 

praktická část zaměřena na využití získaných 

dovedností a nových metod při plánování 

vlastní výuky přírodních věd a prezentaci 

Lesson Plan. Podrobné informace o projektu 

na www.thalescyprus.com a www.le-math.eu.

Kypr je třetí největší ostrov ve 

Středozemním moři a leží na rozhraní tří 

světadílů Evropy, Asie a Afriky. Kvůli situaci, 

která na Kypru panuje, je ostrov rozdělen 

na několik částí. 57  %  se nachází pod 

kyperskou vládou, 37  %  pod tureckou, na 

3  %  území jsou rozmístěny  britské vojenské 

jednotky  a zbylá 3  %  představují Zelenou 

linii, kde operují  mírové sbory  OSN. Díky 

své geografi cké poloze v  sobě ostrov snoubí 

různé vlivy. Mísí se zde řecké, turecké, anglické 

a blízkovýchodní prvky, a tak zde vzniká 

opravdu pestrá škála zvyků, slavností,  jídel, 

jmen a slov. Během krátkého pobytu jsem 

měla možnost poznat pohostinnost Kypřanů, 

večeře v  taverně s  živou hudbou a loučení se 

svobodou, kterého jsme byli v taverně svědky- 

vše  bylo velkým zážitkem. Také přátelské 

setkání s  Aristosem, učitelem matematiky 

v Limassolu, kterého jsem poznala na semináři 

ve Finsku, bylo bonusem mého pobytu na 

Kypru.     

RNDr. Jarmila Čeperová     

Profesorka Jarmila Čeperová se učila novým 
metodám výuky.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

V životě nejde všechno rychle
Před několika lety jsem byl na setkání 

spolužáků ze střední školy, které začínalo 

prohlídkou nově opraveného gymnázia. 

Když jsme ve stanovenou hodinu stáli 

u dveří budovy a nikdo neotvíral, nedalo se 

nevšimnout, jak jedna spolužačka neustále 

nervózně popocházela a ke zpoždění měla 

spoustu kritických připomínek.

Před lety jsem slyšel jednu pěknou úvahu, 

že žijeme v době, kdy jsme zvyklí mít všechno 

hned – i zimě si můžeme v obchodech koupit 

letní ovoce, na počítači můžeme během krátké 

doby projít obrovské množství informací. 

Člověk je pak zvyklý přenášet rychlé digitální 

tempo do všech oblastí života. 

V životě ale nejde všechno tak rychle: někdo 

je třeba pomalejší v počítání, v  psaní a ve 

čtení. Někdo jde pomaleji a musíme na něj 

počkat. Někdo pomaleji mluví a vyslechnout 

ho a pochopit, co chce říci, vyžaduje ztratit 

s ním více času. Někdo nám nevyhoví hned, 

protože musí udělat ještě jinou práci. Někdo 

onemocní, a proto se musí domluvený termín 

přeložit na později.

Všichni se potřebujeme učit být trpěliví. 

Vychovávat sebe i druhé, děti k tomu, že 

na některé věci je třeba čekat, abychom se 

nestávali bezohlednými lidmi, kteří chtějí 

uspokojovat všechny své přání a potřeby, mít 

všechno hned.

Na této cestě nám může být pomocí 

a inspirací doba adventní, která se celá nese 

v duchu přípravy a radostného očekávání 

Ježíšova narození. Toto narození se odehrálo ve 

velké prostotě a chudobě. Proto i k přípravám na 

Vánoce patří prostota a střídmost. V dřívějších 

dobách začínal advent po svátku sv. Martina, 

kdy se před adventním postem při svátečním 

hodování jedla martinská husa. Člověk lépe 

vychutná vánoční jídlo, cukroví, když si ho 

před tím odřekne, podobně si rád zazpívá 

koledy a má radost z vánočního stromku, když 

se na ně o adventu těší a nepředbíhá vánoční 

atmosféru. Zříci se radosti z jídla nebo zábav, 

odložit některé věci na později a čekat na 

vhodnou chvíli, je také velmi užitečné k tomu, 

abychom dokázali umrtvovat svůj egoismus, 

učili se, co to znamená být pánem sebe sama, 

nezávislým na svých instinktech.

A když se něčeho svobodně zřeknu, mohu 

tím, co ušetřím, pomoci bližnímu, mohu čas 

jinak strávený u počítače, věnovat někomu ze 

svých blízkých, členům rodiny, nemocným. 

Přeji Vám i sobě, abychom se učili čekat, být 

trpěliví, myslet na potřeby druhých.  

Požehnaný advent a vánoční svátky přeje 

Jan Nekuda

V prosinci se většiny z nás zmocňuje neklid. 

Těšíme se na Vánoce a trochu se bojíme, jestli 

dobře dopadnou. Někdo panikaří, jestli stihne 

všechno uklidit a nachystat, jiný, jestli se trefí 

s dárkem. Faráři, a vlastně všichni, koho čekají 

proslovy k  lidem, si říkají, jestli vystihnou 

správnými slovy všechnu tu krásu, vznešenost, 

a přitom teplo a blízkost svátků. Všichni vědí, 

že Vánoce jsou čas, kdy má zavládnout pokoj, 

a všichni jsou z toho trochu nervózní. Už jsem 

o tom jistě psala a mluvila mnohokrát, ale 

připadá mi to znovu víc a víc důležité. 

Žijeme v  nepokojné době. Ten nepokoj 

paradoxně pramení z  toho, že Evropa zažívá 

snad nejdelší mír v historii. Není strach o holý 

život, majetek, přežití dětí, rodiny. Místo toho 

nám znepříjemňují život takové maličkosti 

jako je cena másla (mě teda taky pěkně 

naštvala), zeleniny a podobně. A protože 

neprožíváme jiné ohrožení, dáváme všechny 

své emoce, kterými jsme pro ten stav vybaveni, 

do reakcí na tyto ptákoviny. Tu a tam nás vyruší 

děs z  migrační vlny, která nás ale vždy dost 

minula a dopadla na nás v  podobě spršky 

poplašných zpráv. Také události v  našem 

malém politickém rybníčku občas zvíří vodu. 

Pak tu jsou ovšem osobní tragédie a utrpení 

jednotlivých lidí, kteří třeba pro nemoc si to 

drahé máslo ani nemohou jít koupit, nebo 

raději koupí obyčejný margarín, protože větší 

peníze dali za léky.  Osobních starostí je celá 

škála a mnozí by raději utíkali před bombami, 

než se plácali v  nekonečných vztahových, 

majetkových, rozvodových a jiných tahanicích. 

Od Vánoc všichni očekáváme, že nás 

alespoň na chvíli vytrhnou z těch žabomyších 

starostí a ukážou nám pohled na svět, na náš 

život, z  trochu vyšší perspektivy. To je dobré 

očekávání. Jsou to totiž dny, kdy se znovu bude 

ozývat jako už kdysi: Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle (Lk 2,14 - řecký 

text). Není to jen citace slov z Písma, nejsou to 

jen koledy a vánoční oratoria. Je to zaslíbení 

a požehnání. Je to slovo, které se skutečně 

děje. Pokud andělé tenkrát nebo kdokoli 

dnes vysloví nebo i jen pocítí „Sláva výsostech 

Bohu,“ tak v  tu chvíli je Bůh oslaven, vyvýšen, 

a udílí své požehnání. K tomu požehnání patří 

i udílení pokoje, pravého klidu a míru do srdce. 

Ale komu? Lidem dobré vůle. Těm, kdo o pokoj, 

mír a klid usilují. Kdo mají vůli to darované 

dobro v našem světě udržet. Ale pozor, tak jako 

je Ten, který pokoj dává, je tu také něco, co 

nám pokoj bere. Není to náhoda, že terorista 

s  kamionem před rokem najel do davu lidí 

v předvánočním čase. Lidská zloba, hněv, jako 

nástroj toho, kdo si nepřeje pokoj a mír. A to 

nemusí být ani nic tak velkého jako terorismus. 

Sami si neumíme udržet pokoj v srdci. Bereme 

si příliš povinností a zodpovědností, které 

nás stresují, a neumíme říct ne, abychom 

nevypadali jako sobci.

Pokud chci být tím, kdo si zachová mír, 

klid a pokoj v duši, musím vědět, kde ho brát. 

Musím na tom umět pracovat. Nic nepřichází 

samo od sebe, vždy k  tomu musíme udělat 

alespoň první krok. Očekávejte klid a pokoj 

od vánočních svátků, ale buďte také ochotni 

tou cestou klidu a pokoje chodit a nenechat se 

vytočit malichernostmi. Snažme se pokoj a klid 

tvořit: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť 

oni budou nazváni syny Božími (Mt 5,9). Ale 

nejspíš ze všeho hledejme Toho, který pokoj 

dává. Jehož narození budeme o svátcích slavit 

a o kterém je psáno: Neboť se nám narodí dítě, 

bude nám dán syn, na jehož rameni spočine 

vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, 

Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje 

(Iz 9,5). Pokojné svátky i dny příští přeje 

Kateřina Rybáriková, kazatelka

Buďte v klidu!

Tříkrálová
sbírka

Mnoho lidí v adventní době nacvičuje 

vánoční pásma a koledy nebo vyrábí přání, 

aby jimi o vánocích udělali radost druhým. 

Na různých místech v celé naší zemi se 

konají různé jarmarky a charitativní akce. 

Jedna z nich bude probíhat na začátku 

nového roku – tříkrálová sbírka, kterou 

každoročně pořádá Charita České republiky. 

Letos jsme mohli od 1. do 15. ledna v českých 

městech a obcích v kostýmech Tří králů 

potkat na padesát tisíc koledníků. Kdo by se 

chtěl stát koledníkem, prožít chvíle radosti 

a přátelství při smysluplné akci, tak se 

k nám ve farnosti Hustopeče může připojit. 

Rádi každého koledníka uvítáme.

3. 12.  v 16.00 h   Adventní koncert ZUŠ 

Bohoslužby o Vánocích

24. 12. v 10 00 Štědrý den

25. 12. v 10.00 Bohoslužby s Večeří Páně

25. 12. v 10.00 Dětská vánoční hra: 

Největší světlo (v rámci bohoslužeb)
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Stejně naléhavou otázkou nazval svoji 

přednášku náš listopadový lektor pan David 

Švejnoha z  Brna. Uskutečnila se dne 15. 

listopadu v  hustopečském Penzionu pro Klub 

historie a vlastivědy Hustopečska a širokou 

veřejnost. Týkala se především nejisté budoucí 

existence a zachování původního způsobu 

života přírodních kmenů a obyvatel tří naším 

pozorovatelem navštívených zemí: Barmy, 

Etiopie a Venezuely. Osobně sice poznal 

mnoho destinací z  několika kontinentů, ale 

agresivní civilizací bezprostředně ohrožená 

společenství lidí s  nezměněným životním 

stylem zaujala autora především. Cestuje 

a průběžně fotografuje buď s  manželkou 

Radkou, nebo s  rodiči, parťáky na dalekých 

cestách naprosto spolehlivými. 

Na asijském kontinentu např. navštívili 

exotickou Barmu. Po dvoudenním cestování 

džípem se seznámili v  Chiu State s  animisty 

a jejich původním náboženstvím, dosud 

neovlivněným misionáři. Spatřili kamenné 

kultovní stolce pro obětiny ze stád tamního 

skotu - gajalů a množství lebek různých 

zvířat, kultovně vystavovaných. V Barmě žije 

i nejmenší etnikum na světě Enn, vyznačující se 

zuby černými jako uhel. Způsobuje je žvýkání 

betelového sousta s  obsahem m. j. ořechů 

z  arekové palmy. Ennové tvrdí originálně, 

že „černé zuby – bílá duše!“ Pro kmen Upriů 

jsou zase příznačné výrazně tetované 

obličeje žen, prováděné původním, velice 

bolestivým způsobem pomocí bambusových 

třísek. Tetování mělo zabránit únosům 

žen nepřátelskými kmeny a bylo vlastně 

poznávacím znamením. Paduangové zase 

zdobí své ženy pomocí mosazných spirál okolo 

krku, jejž nepřirozeně prodlužují, zatěžují 

a deformují. Pro Evropana nepochopitelné, 

pro Paduangy tradiční kmenová krása.

Další zajímavosti nafotografoval Švejnoha 

v  africké Etiopii. Mezi členy kmene Mursiů 

strávil spolu s  manželkou a přáteli několik 

dní. „Nejdražší“ ženy kmene - např. v  ceně 

100 krav  - mají v proříznutém dolním rtu 

vsunutý objemný keramický talířek. Časté 

jsou různé ozdoby v  rozšířeném otvoru 

v  ušním lalůčku. Běžné je mnohoženství, 

muži si hlídají území, ženy, majetek i dobytek 

pomocí kalašnikovů čínské provenience. Je to 

nutnost pro přežití.  Kde je voda, tam je i život 

- platí zejména v povodí řeky Omo, přezdívané 

lidské safari, neboť zde se soustřeďuje nejvíce 

kmenů. Nejoblíbenějšími z  nich se stali 

i pro nás, byť jen na fotkách, hezcí a upravení 

Hamarové, krášlící se hlinkou a tradičními 

účesy, stvořenými pomocí  másla a kaolinu. Za 

jeden účes se platí dvě kozy. Autor snímků se 

mezi přírodními lidmi cítil bezpečně, zatímco 

povážlivějším Nyangatomům bylo lépe se 

vyhnout.

Originální cestování zažil Švejnoha 

v  Jižní Americe, konkrétně v  Ekvádoru. 

Pomocí pronajaté motorové kánoe s  názvem 

Ambulance se dopravil po řece k  přírodnímu 

kmeni Huaroani.  Mohl opět mezi nimi 

nějakou dobu pobývat, protože si získal jejich 

důvěru, a tím i věrohodné poznatky, např. jak 

se v  nepřehledné pralesní houšti orientují? 

Tak, že si   průběh cesty značí zalamováním 

větviček na keřích, a tím pádem najdou cestu 

zpět, aniž by zabloudili. Amazonští indiáni 

se zase neradi fotografují - asi stále funguje 

předsudek o fotkou ukradené duši.

Stát Venezuela ukáže každému svoji 

rozporuplnost. Na jedné straně obrovské 

bohatství diamantových nalezišť a ropy, kdy 

země doslova na ropě plave a 1l benzinu 

stojí našich 30 haléřů. Na straně druhé bída 

a hladomor chudého obyvatelstva, obrovská 

korupce a neklid v  zemi.  Kvůli polnostem se 

kácí pralesy a ničí příroda. Přitom skromný 

patnáctitisícový národ Sanemů se pralesními 

plodinami a rybami dokáže dobře uživit. 

Každý jen trochu myslící a citlivý člověk se 

o osud takových zranitelných přírodních 

národů musí obávat. Protože zánik těchto 

etnik začíná okamžikem, kdy je moderní 

civilizace objeví a nedej bože zasáhne! Pak 

nastoupí nemoci, nákazy, zahltí je technika 

i drancování jejich nedotčených území. Ke cti 

pana Davida Švejnohy a jeho přátel patří, že na 

tato území vstupují přátelsky, s porozuměním 

a mírumilovně, aby je narušili co nejméně. 

Pouze ve snaze poznat a zdokumentovat, 

dokud existují. Přesto si spolu s  nimi 

musíme klást neodbytnou otázku: Přežijí 

přírodní národy i v  budoucnosti? Přežijeme 

i my, takzvaně civilizovaní? Překážek je mnoho, 

nedejme se!

Iva Štěpánková, kronikářka spolku

SPOLKY

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Přežijí?
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VÍNO A HUSTOPEČE

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i čas 

obdarovávání druhých. Přemýšlíte, čím koho 

potěšíte? Dárek nejen pro milovníky 

vína můžete nyní zakoupit v Turistickém 

informačním centru. Čekají zde na vás 

vánoční balíčky s Hustopečským městským 

vínem. „Balíčky byly vytvořené na přání 

návštěvníků, protože podobný ucelený 

komplet doposud chyběl. Zároveň je to 

dárek, který potěší ženy i muže,“ vysvětlila 

Petra Otřísalová ze Stálé vinařské expozice.

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. 

„Vánoční balíčky jsou nachystané jako 

dvojbalení ročníků po sobě jdoucích. Nebo se 

dá zakoupit trojbalení, kde je bílé nebo červené 

víno posledních tří ročníků,“ dodala Otřísalová. 

V balíčku naleznete například tyto odrůdy: 

Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské 

zelené, Frankovku a André. „Bílé víno potěší 

hlavně ženy, protože dvě z vín jsou polosladká 

a jedno je suché. Červená vína potěší zase 

muže, protože je mezi nimi i André, které má 

kořenitou a výraznou chuť,“ řekla Otřísalová.

Za kvalitou vína stojí odborná komise, která 

ho vybrala z mnoha přihlášených vzorků. 

Jedinečná nabídka vánočních balíčků 

navíc nabízí Hustopečská městská vína za 

zvýhodněnou cenu. Neváhejte a potěšte své 

blízké dárkem, který odráží chuť místa a práci 

zdejších vinařů.

-ves-

Tip na originální dárek? Darujte Hustopečské městské víno
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V  pátek 10. listopadu jsme se sešli na 

podzimní členské schůzi naší organizace. 

Zúčastnilo se rekordních 246 členů. Po 

úvodním slovu vystoupily v  krojích děti 

z mateřské školky U Rybiček se svým 

miloučkým pásmem. Na závěr vystoupení 

zazpívala paní učitelka píseň Ta jižní Morava je 

krásná zem a publikum v hledišti se nadšeně 

přidalo. Toto hezké vystoupení u některých 

vyvolalo i slzičku. Děti si právem vysloužily 

velký potlesk. 

Následovalo vystoupení paní starostky 

PhDr. Potměšilové, přítomné pozdravila paní 

starostka ze Strachotína Ing. Gutmanová, 

pan starosta ze Starovic A. Kadlec poděkoval 

členům výboru a vyslovil uznání za jejich 

práci. Pan Mgr. Laz informoval o novinkách na 

Sociálním odboru, pan Bc. Michal Vejpustek 

seznámil s kroky na projektu Senior taxi. 

Předsedkyně Sociální komise paní Koblihová 

představila její činnost. Paní Kolínková, 

předsedkyně OV STP, také přítomné pozdravila 

a ocenila práci výboru. Následovala vystoupení 

paní Mgr. Haraštové, která promluvila 

o kriminalitě na okrese, znovu varovala 

všechny členy před přílišnou důvěřivostí vůči 

cizím osobám, které toho zneužívají a seniory 

okradou. Také upozornila, jak je nutné mít 

reflexní prvky na oblečení při chůzi večer. 

Předvedli nám to názorně naši členové jako 

manekýnky a manekýni. Bylo to velice milé 

a poučné a navíc to odlehčilo celé jednání. 

Po zprávě předsedkyně následovalo tolik 

očekávané kolo štěstí. Na závěr předsedkyně 

popřála všem krásné vánoční svátky prožité 

v kruhu rodiny a přátel a do nového roku hlavně 

hodně, hodně zdraví, pohody a optimismu. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Chtěla bych poděkovat členům výboru 

a důvěrníkům za jejich práci a ochotu 

pracovat pro naše členy ve svém volném 

čase. Současně přeji všem našim členům, 

příznivcům a sponzorům krásné vánoční 

svátky prožité v kruhu rodiny a přátel. 

V novém roce 2018 hlavně hodně, hodně 

zdraví, pohody, optimismu a radost z každé 

maličkosti všedního dne.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Naši členové zahájili návštěvu lázní Perla 

v Lednici. Objednání ambulantních balíčků 

v  lázních Lednice nám umožnila dotace 

z  města Hustopeče a také dotace z ostatních 

obcí. V ambulantním balíčku je parafínový 

zábal a masáž z léčivého konopí. První 

pětičlenná skupina začala ve středu 18. října 

a budeme pokračovat i v listopadu a dalších 

měsících. Je to velmi příjemná relaxace, která 

má velmi hezké reference. Šikovní maséři 

nám částečně ulehčí od bolesti páteře nebo 

rukou. Na ukončení nechybí kafíčko, nebo 

dobrý oběd. Trávíme tak příjemné odpoledne, 

prožité v klidu a pohodě. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Příjemná relaxace v lázních
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Přehlídka reflexních prvků. Kromě členů se chůze účastnili i pozvaní hosté.
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V lázních se skvěle relaxuje.

Členská schůze zaplnila společenský dům

Členy potěšilo vystoupení dětí z MŠ U Rybiček.

SKAUTI

Znáte tradiční hustopečskou turistickou 

akci Maryša? My skauti máme pro změnu 

Vávru.

V sobotu 14. října jsme se sešli u sportovní 

haly v Hustopečích – my skauti a naši rodiče + 

dva psi a vydali se na cestu. Nebylo ani horko ani 

zima, takže se nám šlo dobře. První zastávkou 

se stal hustopečský rybník. Tam jsme si dali 

menší oddech a zahráli si hry. O příští pauze 

na vydechnutí jsme dali průchod naší fantazii 

a každý vytvořil něco z  přírodnin. Dál jsme 

pokračovali na prosluněný Kamenný vrch. Poté 

jsme svižným krokem sešli do Předního kouta 

a nakonec až do Kurdějova. Tam jsme měli 

jedinečnou možnost prohlédnout si podzemí 

pod kostelem! Všichni se v  pořádku vrátili na 

povrch. Pokračovali jsme na hustopečskou 

rozhlednu, ti nejčilejší ji zdolali a ostatní si 

udělali přestávku na svačinu. Poslední etapa 

Vávry nás dovedla až do skautské klubovny 

v  Hustopečích. Dospěláci si sedli ke kávě, 

perníčků bylo pro všechny dost. Dobrá nálada 

a parádní počasí = úžasná sobotní výprava!!

M. Střelcová, skautka

Akce Vávra
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SPORT

Začátek roku 2018 bude v Hustopečích opět 

patřit světové atletice. Již podevatenácté se 

do našeho města sjedou nejlepší skokané do 

výšky na tradiční halový mítink Hustopečské 

skákání Agrotec 2018. 

A znovu zde nebudou chybět atleti, 

které známe z Mistrovství světa, Evropy 

i z olympijských her. 

Tradičně dvoudenní závod 

zahájí ve čtvrtek 25. ledna 

2018 v  Městské sportovní 

hale závody mladých atletů 

v žákovských kategoriích. 

Hlavní závod je pak 

naplánován na sobotu 

27. ledna 2018. A už první 

jména, která potvrdila start 

v  Hustopečích, naznačují, že 

se máme na co těšit. 

Mezi ženami, jejichž soutěž je opět 

vyhlášena jako memoriál olympijské vítězky 

Mileny Hübnerové, se bude snažit obhájit 

loňské prvenství britská výškařka Morgan Lake. 

Loni v Hustopečích zvítězila výkonem 192 cm 

a byl to její nejlepší výkon v halové sezóně. 

V létě si vytvořila nový osobní rekord 196 cm 

a ve fi nále MS v Londýně její výkon o centimetr 

nižší stačil na skvělé 6. místo. V Hustopečích 

bude mít výborné soupeřky. Ze startů u nás 

nám dobře známá Ruska Irina Gordeyeva se 

už několikrát přenesla přes magickou 

dvoumetrovou hranici (OR 204 cm), nejlepší 

současná kanadská výškařka Alex Treasure má 

osobní rekord 194 cm z OH v Rio de Janeiro. 

Výborným osobním rekordem 198 cm se může 

pochlubit i Naděžda Dusanova z Uzbekistánu. 

Největší soupeřkou Morgan Lake ale bude 

určitě kubánská sedmibojařka a výškařka 

Yorgelis Rodrigue, která 

skončila čtvrtá v sedmiboji na 

letošním MS a ve výškařském 

sektoru předvedla výkon 

195 cm. 

Fanouškům italské 

výškařské školy udělá velkou 

radost zpráva o potvrzeném 

startu rekordmana 

Hustopečského skákání 

Gianmarca Tamberiho. 

Všichni ještě máme v paměti 

jeho neuvěřitelný výkon z roku 2016, kdy ve 

velkém souboji s Britem Chrisem Bakerem 

vyrovnal rekord mítinku 238 cm (drží ho 

společně s Rusem Ivanem Uchovem). Jeho 

rozlet pak zarazilo zranění, ale letos se znovu 

vrátil ve výborné formě. V Londýně na MS 

mu o jedno místo uniklo fi nále a byl z toho 

velice zklamaný. Výkon 229 cm ale naznačuje, 

že se mu vrací výkonnost a musí se s ním 

v nadcházející sezóně opět počítat. Dokázat 

to bude chtít právě ve svých oblíbených 

Hustopečích, které si vybral jako jedno z mála 

míst, kde chce v halové sezóně startovat. 

Největší hvězdou nadcházejícího ročníku 

Hustopečského skákání Agrotec 2018 však 

bude stříbrný medailista z MS v Londýně 

Danil Lysenko z Ruska. Jeho osobní rekord 

238 cm z letošního roku je symbolicky roven 

právě rekordu Hustopečského skákání. A právě 

on má ambice ho v Městské sportovní hale 

pokořit. Kromě Tamberiho by mu měl pomoci 

i čtvrtý muž letošních světových tabulek 

Maksim Nedasekau z Běloruska (OR 233 cm), 

šestý z MS 2017 Rus Ilia Ivanyuk (OR 231 cm) 

nebo Ukrajinec Andrey Protsenko s osobním 

rekordem 240 cm. Máme se na co těšit.

Zbyněk Háder, 

pořadatel

Dvěma sportovním týmům z  Hustopečí 

se v  minulé sezóně podařilo probojovat do 

prvoligové soutěže. 

Stolní tenisté TJ Agrotec Hustopeče vyhráli 

v  minulém roce druhou ligu, a tak se opět 

vrátili do prvoligové soutěže. Hrají nyní proti 

12 soupeřům, jejichž kvalita je opravdu vysoká. 

„Je tu druhá nejvyšší soutěž v České republice 

a hraje tam spousta profesionálních hráčů, což 

není ani jeden z našeho oddílu. Naši hráči mají 

normální zaměstnání a trénují ve volném čase. 

Postup jsme si zasloužili, tak uvidíme, jak se 

nám bude dařit,“ řekl předseda TJ Agrotec Jan 

Matlach.  Kromě zvýšení prestiže znamená 

účast v  první lize i větší fi nanční zátěž. „Na 

všechna utkání musí být delegovaný rozhodčí 

a také víc cestujeme po celé republice,“ dodal. 

Stolní tenisté mají nyní za sebou sedm 

mistrovských utkání, tři vítězství a čtyři 

porážky, a čeká je ještě dalších 16 kol. „Na to, že 

od začátku počítáme s tím, že budeme bojovat 

o udržení, tak jsme nad míru spokojení,“ dodal 

Matlach. Sportovci hrají většinou v  klasické 

sestavě čtyř hráčů, které mohou další dva 

střídat, ale nyní se členové družstva potýkají 

s  různými zdravotními omezeními. Také je 

to těžší s hledáním talentů a výchovou nové 

generace hráčů. „Mládež o stolní tenis nejeví 

moc zájem, ale máme talentovaného Filipa 

Růžičku, který momentálně hraje v Hodoníně 

druhou ligu,“ doplnil Matlach.  

Navrátivším nováčkem v první lize je i tým 

Házená Legata Hustopeče, který se zatím drží 

na prvních příčkách tabulky a během podzimu 

ho čekají ještě čtyři zápasy. „Je to úplně jiná 

soutěž. Je vyrovnanější, tvrdší a rychlejší. Zatím 

jsme na druhém místě a jsme spokojení. Teď 

se asi posuneme na čtvrté, ale to nám nevadí, 

určitě nás to bude nabíjet dál,“ řekl trenér Petr 

Semerád. 

Poslední říjnový víkend se ve sportovní 

hale utkali místní házenkáři s  vedoucím 

týmem tabulky Tatranem Litovel. Přípravy na 

soupeře probíhaly klasicky. „Dívali jsme se 

na videa a dělali rozbor,“ vysvětlil Semerád. 

Po napínavém boji nakonec Legata prohrála. 

„Utkání bylo již od začátku emotivní, bojovalo 

se o každý balón. Měli jsme střeleckou smůlu, 

čehož soupeř dokázal využít a zaslouženě 

vyhrát,“ dodal Semerád. 

Stolní tenisté i házenkáři dokazují, že si 

místo v  první lize zaslouží. Závěr sezóny je 

zatím v  nedohlednu, ale i tak je krásných 

úspěch že mají Hustopeče své zástupce 

v mistrovských soutěžích.                                       -ves-

Rekordman Tamberi se po roční pauze vrací do Hustopečí

Hustopečští sportovci o sobě dávají v první lize vědět
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Ital Gianmarco Tamberi v roce 
2016 v Hustopečích vyhrál a výkonem 238 cm 
vyrovnal rekord mítinku.
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Další dvě důležitá vítězství si připsali 

prvoligoví stolní tenisté hustopečského 

Agrotecu. O  víkendu hostili na svých stolech 

celky z hlavního města Prahy. Příprava na 

tato utkání nebyla zdaleka ideální, Lukáš 

Pavlovský onemocněl angínou, Přemka 

Janouška trápila záda a Petr Hoferik byl celý 

týden služebně mimo republiku. Do sobotního 

utkání se Spartou Praha tak nastoupila sestava 

Schwarzer, Mesaroš, Dvořáček a Hoferik. 

A začala výborně - vítězstvími v obou čtyřhrách. 

Pohoda se přenesla do i do dalších zápasů 

a hustopečští se tak dostali do rychlého vedení 

7:2, hosté korigovali na 7:4, ale domácí opět 

navýšili vedení na 9:5.

Konec však byl velmi dramatický, hosté 

snížili na 9:7 a poté nastupoval ke svému 

poslednímu zápasu Dvořáček, který si 

poranil lýtkový sval a jeho pohyb tak byl 

velmi limitován. Heroickým výkonem však 

dokázal soupeře porazit a přivedl tak Agrotec 

k vítězství 10:7. Body domácích: tři Schwarzer, 

tři Dvořáček, dva Hoferik, nula Mesaroš a dvě 

čtyřhry.

V neděli nás pak čekal celek El Niňo Praha. 

Začátek utkání se nevyvíjel dobře, prohrávali 

jsme 1:3, pak ještě 3:4, ale poté třemi vítězstvími 

za sebou jsme začali překlápět vývoj na svoji 

stranu. Vynikající Schwarzer, který neprohrál 

žádný zápas, táhl tým ke konečnému vítězství 

10:5. Oproti sobotě se výrazně zvedl  Mesaroš, 

který vyhrál tři zápasy, Janoušek, který nahradil 

zraněného Dvořáčka, zvítězil dvakrát a Hoferik 

jedenkrát. Po osmi odehraných kolech tak má 

A družstvo v  první  lize čtyři vítězství a čtyři 

porážky a je na sedmém místě tabulky. Zatím 

skvělé, ale do konce soutěže zbývá odehrát 

ještě 16 utkání.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

STOLNÍ TENIS

1. liga mužů
1. SKST Mart Hodonín - Stavoimpex 8 8 0 0 0 80:30 24
2. TTC Moravská Slavia Brno 8 5 2 1 0 75:56 20
3. SKST Baník Havířov B 8 5 1 2 0 64:53 19
4. TJ Ostrava KST B 8 5 1 2 0 70:45 19
5. KST SK US Steinerová Choceň z.s 8 4 2 2 0 72:57 18
6. TTC Siko Orlová 8 4 1 3 0 62:63 17
7. TJ Agrotec Hustopeče 8 4 0 4 0 58:63 16
8. DTJ Hradec Králové B 7 3 1 3 0 57:56 14
9. AC Sparta Praha 8 2 0 6 0 47:75 12
10.TJ Sokol PP H. Králové 2 B IMEDA 7 2 1 4 0 55:56 12
11. TTC Elizza Praha B 7 1 1 5 0 41:66 10
12.SF SKK EL Niňo Praha C 8 1 0 7 0 39:78 10
13.SKST Warmnis Liberec B 7 1 0 6 0 40:62 9

Stolní tenisté TJ Agrotec jsou na sedmém místě tabulky 

Fo
to

:  
ar

ch
iv

 T
J A

gr
ot

ec

Vynikající Schwarzer neprohrál žádný zápas.

Ve dnech 18. - 19. listopadu se v Městské 

sportovní hale Hustopeče konaly bodovací 

turnaje mládeže ve stolním tenisu. Pořadatel 

události, oddíl stolního tenisu TJ Agrotec 

Hustopeče, se musel vyrovnat s obrovským 

zájmem. Za oba dny se v Hustopečích 

představilo 386 hráčů a hráček, což je absolutní 

rekord v počtu účastníků za všechny doposud 

odehrané ročníky.

Nicméně tento obrovský počet klade 

velké požadavky na pořadatele, kteří musí 

pro účastníky zajišťovat ubytování, musí 

zajistit kvalifi kované rozhodčí, hlasatelskou 

a pořadatelskou službu a připravit hrací 

podmínky pro 21 stolů. Ale zkušení pořadatelé 

si se vším poradili a účastníci vlastního turnaje 

byli v Hustopečích opět nadmíru spokojeni. 

A jak turnaje nakonec dopadly? Velká 

cena města Hustopeče svedla už potřetí proti 

sobě v této sezoně nejlepší české dorostence 

a dorostenky v rámci bodovacího turnaje.

Vítězem v kategorii chlapců se stal Tomáš 

Martinko z TJ Ostrava KST, který se podruhé 

za sebou probojoval do fi nále. Na rozdíl od 

předchozího turnaje tentokráte nezaváhal 

a vyhrál nad svým oddílovým kolegou 

Jakubem Plachtou 3:1.

Vítězkou dvouhry dorostenek se stala 

Tereza Pytlíková z SKST Vlašim, která 

v semifi nále v pěti setech vyřadila Lindu 

Záděrovou a pak si poradila ve fi nále rovněž 

s oddílovou kolegyní Kristýnou Pěnkavovou.

Ve fi nále dvouhry starších žáků porazil 

Adam Štalzer z TJ Ostrava KST svého bývalého 

kolegu z oddílu, ale nyní už druhou sezonu 

hráče TTC Ostrava 2016 Šimona Bělíka. Ve 

stejné soutěži děvčat potvrdila brněnská 

Linda Záděrová svoje postavení v čele žebříčku 

a porazila Helenu Sommerovou z Pražské 

Kotlářky. Domácí Filip Růžička se v kategorii 

dorostu probojoval mezi 16 nejlepších.

Jan Matlach, předseda TJ Agrotec

Velká cena Hustopečí měla rekordní účast
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Listopadový víkend strávilo v Hustopečích 386 mladých stolních tenistů.
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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

• Vánoční stromky přímo z plantáže (borovice 

a stříbrné smrky). Dle vlastního výběru. 

Kurdějov 226 (u hájenky). Tel.: 724 985 621. 

• Prodám málo používaný kočárek X-lander 

XQ 2013 dvojkombinace ve skvělém stavu. 

Cena 7000,-kč. Původní cena 15000 Kč. Pro 

více informací a fotek: 111.11@seznam.cz, 

tel.: 777 066 804.

• Prodám autosedačku Maxi Cosi Tobi černá 

9-18 kg z nebouraného auta, výborný stav. 

Cena 2000 Kč. Pro více informací a fotek: 

111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 804.

• Prodám pneu zimní 14",

4 kusy, vzorek 6mm cena, 2000 Kč,

 tel.: 608 054 187 

Volné byty k prosinci 2017:

Bytový dům G8

4.NP - 1+1 -  1.764.737,- Kč

Bytový dům G9

3.NP - 4+kk - 3.207.173,- Kč  

3.NP - 4+kk - 3.232.898,- Kč

4.NP - 4+kk - 3.210.905,- Kč    

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny
Petr Cicvárek
tel.: 739 444 139
petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz
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Jakékoliv další dotazy na telefonním čísle: 

739 444 139, nebo na mailové adrese:

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz

Po předchozí domluvě jsem pro Vás 

k dispozici v provozní kanceláři v Hustopečích, 

Bratislavská 18 - Tržnice Pavlína.

Přejeme příjemné prožití konce roku 2017.

PLAVÁNÍ

Mikulášské plavání pro klinety ČPZP 

ve dnech 9. 12. - 10. 12. (1 hodina ZDARMA)

Více informací na www.cpzp.cz/bazeny Neděle  24. 12. ZAVŘENO

Pondělí  25.12. ZAVŘENO

Úterý  26.12. ZAVŘENO

Středa  27.12.  6.00 – 8.00 14.00 – 20.00

Čtvrtek  28.12.  6.00 – 8.00 14.00 – 21.00

Pátek  29.12. 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00

Sobota  30.12.  14.00 – 19.00

Neděle 31.12. ZAVŘENO

Pondělí  1.1. ZAVŘENOTIP NA VÁNOČN DÁREK

SPOZAM Vám nabízí 

možnost zakoupení 

vánočního dárkového 

poukazu pro vstupy do 

krytého bazénu, 

posilovny a sauny.

Vánoční a Novoroční  otevírací doba ve dnech  24. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Zaměstnanci Sportovního zařízení města Hustopeče přejí Všem návštěvníkům a sportovním 

oddílům krásné prožití svátků vánočních, děkují Vám za projevenou přízeň v roce 2017 a přejí 

Všem hodně zdraví, štěstí, osobních a sportovních úspěchů v roce 2018.

Aleš Proschek, vedoucí Sportovního zařízení města Hustopeče

Sledujte reportáže on-line

vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky

jsme s vámi na Facebooku 
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Úspěšný rok 2017 realitního trhu na Jižní Moravě

Jsem rád, že vás můžu všechny ještě 

jednou letos pozdravit a to zrovna v tomto 

předvánočním čase. Blíží se jedno z nejhezčích 

období v roce a kromě Vánoc a všeho co k tomu 

patří se neodvratně blíží i konec roku. Období 

hodnocení a předsevzetí do dalšího období.

Proto mi dovolte malé ohlédnutí za 

rokem 2017. V první řadě vám všem patří 

obrovské DÍKY za vaši přízeň, za mnoho 

doporučení, vstřícnosti a spolupráce. I díky 

vám, jsme posílili svoji silnou pozici na trhu 

v oblasti realit a splečně jsme tak uskutečnili 

desítky úspěšných obchodů, kde jsou pevně 

věřím spokojené všechny strany. Jestli už se 

jedná pouze o pronájem, popřípadě prodej 

nebo koupě domu, bytu či pozemku. To vše 

tvoří komplexní výsledek, který nás pohání 

vpřed. I my se staváme každým obchodem 

úspěšnější a zkušenější. Měnící se legislativa 

nás provází v průbehu naší práce a proto se 

musíme proškolovat, aby jsme měli přehled 

o aktuálním dění v oblasti práva, daní a věcí 

spojených s obchodem. Jenom tak vás můžeme 

přesně informovat o průbežném vývoji 

a taky o možných následcích v obchodování 

s realitami.

Za největší úspěch letos považuji projekt 

Mrštíkova v Hustopečích, který se nám 

podařilo zrealizovat a již v přeprodeji prodat 

většinu bytů. Dnes mají už všechny byty své 

majitele a do třech měsíců budou komplet 

hotové k předání. I díky tomu se vyplnilo další 

prázdné místo v našem městě, kde si naši 

klienti pořídili novou střechu nad hlavou. 

Nekteří využili příznívé situace a koupili byt 

na investici s následným pronájmem. Jestli 

někdo z vás zaváhal, tak nezoufejte. Na jaře 

pokračujeme o pár metrů níže, kde na ulici 

Husova vyroste dalších 20 bytů s výtahem. 

Budete tak mít možnost pořídit si byt dle svých 

představ na této lukrativní adrese v centru 

města.

Nemůžu zapomenout i na další projekty 

a to v Mikulově, Břeclavi, Lednici, Valticích 

a v mnoha dalších místech Moravy. Naší velkou 

oporou se nám stala naše pobočka v Brně, díky 

které k nám přichází movitější klientela z Brna 

a okolí.Když k tomu připočítám několik desítek 

prodaných starších domů a bytů, tak nezbývá 

nic jiného, než zhodnotit končící rok 2017 za 

velmi úspěšný. 

No a co předsevzetí do Nového roku? Ať je 

rok 2018 alespoň tak úspěšný, jak rok uplynulý. 

Přeji vám všem krásné a veselé Vánoce v kruhu 

svých nejbližších a do Nového roku hlavně 

pevné zdraví, ať se nám všem plní všechna 

přání a to nejenom v obasti bydlení.

Erik Lipnický,
ředitel pobočky

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

e-mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
web: www.schmidt-reality.cz

Erik Lipnický, ředitel pobočky Schmidt-reality s.r.o. 

Hustopeče
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Vzpomínky

Poděkování Blahopřání

Jubilanti v měsíci říjnu 2017

Nikdy již nezazní Tvůj hlas, ruku Ti v tento den nepodáme, 

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám. 

Život s Tebou, Lucinko, byl krásný a my Ti za něj děkujeme. 

Dne 28. prosince by se dožila 33 let naše drahá 

dcerka, Lucie Vintrlíková z Hustopečí. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají zarmoucení rodiče 

a bratr Miloš s rodinou. 

Dne 5. prosince 2017 se dožívá 

paní Augusta Mašková významného jubilea.

 

Přichází chvíle nadevše hezká, kulaté výročí slavíš dneska.

Ať radost a štěstí Tě provází a zdravíčko ti neschází.

 

To vše Ti přejí vnučky Pavlínka, David, Martínek 

a Verunka

Děkuji touto cestou pánům Danielovým za poctivé vrácení nalezené 

peněženky u supermarketu a předání u pokladny dne 24.října 2017. 

Moc děkuji. Haluzová

Jako list srdce chvěje se 

myšlenka vzpomínku, když přinese. 

Spánek Tvůj obejmout Tebe nám brání, 

co v srdci nosíme, kéž sám Bůh chrání. 

Dne 4.prosince 2017 uplyne 10 let co odešla naše 

maminka,  Jiřina Kozlová. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel, 

syn Zdeněk, dcera Petra, syn Jiří s dětmi (za veškeré 

příbuzenstvo). Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 

s námi. 

Dne 25. listopadu 2017 by se dožil 66 let 

pan Zdenek Koráb. 

S láskou vzpomíná manželka Marie, dcery Jana, Petra 

a Pavla. 

Dne 7. listopadu jsme vzpomněli nedožité 

60. narozeniny drahého manžela, tatínka, švagra, 

strýce a kamaráda, pana Jana Šťavíka.

 

Děkujeme všem za vzpomínku, kterou jste mu věnovali. 

Když zemře maminka, sluníčko zajde,

v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.

Na celém světě sotva se najde,

kdo by jak maminka uměl mít rád.

8. prosince 2017 vzpomenete 5. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní Jana Slaninová, roz. Paschová.

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají

syn Petr a dcera Martina s rodinami. 

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, 

nezhasnou však nikdy na ni v srdci naše vzpomínky. 

Dne 14.prosince 2017 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

naší drahé maminky, babičky a prababičky, 

paní Heleny Hrouzkové. 

S láskou vzpomíná dcera Dana, vnoučata a pravnoučata.  

Sňatky
03.11.2017 Zdeněk Vojtěšek, Hustopeče

 Denisa Peprníčková, Hustopeče

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Děkujeme všem, kteří se s námi přišli rozloučit s paní Annou 

Bartošovou, za květinové dary a písemné projevy soustrasti. Dále 

děkujeme pohřební službě Nostalgie za pomoc s vyřizováním 

pohřbu a panu děkanovi Nekudovi za důstojné rozloučení s naší 

maminkou.

Syn Rostislav a dcera Jana s rodinami.

02.10.1932 Jaroslav Charvát

05.10.1928 Zdenka Straková

05.10.1934 Eliška Ješinová

06.10.1935 Helena Mankovická

06.10.1935 Marie Šebestová

07.10.1933 Zuzana Knápková

07.10.1936 Bohumila Mikulicová

07.10.1936 Drahomír Krejčiřík

09.10.1932 Anna  Štůlová

11.10.1936 Božena Novotná

13.10.1929 Jiřina Skácelová

16.10.1928 Danuše Homolová

17.10.1936 Anna Bagarová

20.10.1933 Milena Markovičová

21.10.1927 Cecilie Stehlíková

21.10.1937 Vojtěch Maděryč

23.10.1934 Bohumil Mikulica

26.10.1935 Božena Šauerová

29.10.1936 Věra Charvátová

31.10.1933 Jan Svoboda

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



UŽ ZASE MILUJU
šou jednoho pianisty a dvou náruživých múz

VÁNOČNÍ
OHŇOSTROJ

www.agrotec.cz

22. 12. 2017 | 18:00
Dukelské náměstí | Hustopeče

ZVEME VÁS NA

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme za ni.
Užijte si vůni Vánoc, pohodu a klid. Přejeme Vám šťastný

nový rok a těšíme se na spolupráci v roce 2018.



Vstupenka s místenkou 180 Kč (sklenička v ceně vstupenky)
Předprodej: TIC Hustopeče, Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909 

Bohat  tombol  - fotokoute  - bufe

Spole ensk  d m Hustope
páte   12. ledn   2018 od  20.00 

hraj   Salonn  Orchest  Brn
Módn  p ehlídk  klobouk   (Dante  Brn )

hustopece.cz
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