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Vážení spoluobčané,
letošní mírná zima velí milovníkům zimních 
radovánek, aby za nimi vyrazili do hor. Oproti 
loňsku nám dosud ani nezamrzl rybník, sníh se 
udržel vždy jen velmi krátkou dobu. Zato není 
výjimkou zahlédnout hlouček cyklistů nebo 
skupinky s trekovými holemi na procházce či túře. 
Stará pranostika říká „Únor bílý, pole sílí.“ Inu, 
uvidíme.

V  měsíci lednu se konaly všechny tradiční 
sportovní akce, sportovní ankety. V  době, kdy 
vyjdou Hustopečské listy, ještě nebudou oficiálně 
zveřejněny výsledky ankety Sportovec okresu 
Břeclav, ale prozradím, že celkem osmkrát 
vystoupí na pódium zástupci různých sportů 
z  našeho města. Poděkovat chci ale všem, kdo 
Hustopeče reprezentují, a nemusí to být jenom 
ve sportu, ale v kultuře, soutěžích z nejrůznějších 
oblastí.
 
Máme za sebou další volby. Prezidentské. Pro některé voliče smutek a zklamání, protože věřili ve změnu, 
pro druhé důvod k oslavě. Ať patříte k jedné či druhé skupině, žijeme v demokratické společnosti a ani 
volba nejvyššího představitele státu by neměla lidi rozdělovat, znesvářit a stavět proti sobě. Výsledky 
voleb u nás ref lektovaly celorepublikový výsledek.

Ve městě pokračují velké investiční akce. Nejvíce se posunuje přestavba kina, probíhají vnitřní bourací 
práce přesně podle časového harmonogramu. Stavba nové Pavučiny má skluz kvůli počátečním 
problémům se zpevňováním pomocí pilotů a nástupem zimy. Práce pokračují tak, jak počasí dovolí. 
Jakmile to bude možné, firma zintenzivní práce a bude se snažit zdržení dohnat. Rovněž probíhá 
budování bezbariérových chodníků – nyní na ul. Hybešova, kde se občanům snížil dočasně komfort 
před vjezdy do domů apod. Děkuji za trpělivost. Dotační tituly na rozšíření Křížového kopce byly 
završeny instalací šestimetrového dubového kříže. Tzv. „zelené projekty“ jsou téměř celé financovány 
z dotací, proto jsme rádi, že jsme s nimi uspěli a vaše jarní procházka na Křižák tak může být milým 
překvapením. 

Zaměstnanci Městských služeb upravují pozemek v areálu nemocnice, který jsme znovuzískali od kraje 
na vybudování dvou domů pro sociální účely. Postupně vyčistili prostor tak, že zbourali nefunkční 
budovu, vykácí dva stromy a chystají odklizení garáží. Město podalo žádost na první z podporovaných 
domů. Do konce měsíce dubna bychom měli vědět, zda jsme dotaci na stavbu získali.

Vážení spoluobčané,
v našem okrese hned po pololetí začínají jarní prázdniny. Za vysvědčení, za půl roku vzdělávání, si naši 
žáci a studenti spolu se svými učiteli snad zaslouží týden volna. Tak ať si ho užijí a plni sil nastupí do 
druhého pololetí. 

Hana Potměšilová, starostka města

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady
Radní se sešli na 81. schůzi Rady města Hus-

topeče v úterý 19. prosince 2017.

Dláždění hřbitova pokračuje v urnovém háji
Už několik let se na hustopečském hřbitově 

dláždí chodníky použitými žulovými kostkami. 

Ty jsou příjemně opracované, kvalitní a hodí se 

do celkového rázu hřbitova. Hotovo je v kato-

lické a evangelické části, jakmile počasí dovo-

lí, bude se pokračovat v urnovém háji. Vedení 

města vybralo zhotovitele. Kromě dláždění 

se řeší i zlepšení osvětlení hřbitova, návrh je 

vyprojektovaný a čeká ho schvalování.

Místo obytné zóny „zóna 30“?
Obytné zóny jsou z  dopravního hlediska 

samostatným městem ve městě. Platí v  nich 

jiná pravidla, například rychlost 20 km/h 

nebo zákaz stání mimo vyhrazené plochy. 

Hustopeče mají jednu obytnou zónu, do které 

spadají ulice Mírová, Okružní, Údolní, Pionýr-

ská, U Větrolamu, Větrná, Generála Peřiny, Na 

Vyhlídce, Ludvíka Svobody, Polní, Družstevní 

a blok rodinných domů Záhumenice. Vede-

ní města má nyní k  dispozici Generel dopra-

vy, nezávislý dokument dopravní koncepce 

města, který v této lokalitě doporučuje změnu 

obytné zóny na „zónu 30“ se zákazem vjezdu 

vozidel nad 3,5 tuny. Na základě těchto odbor-

ných doporučení má dojít ke změně na „zónu 

30“ na začátku druhého čtvrtletí příštího roku. 

Vzhledem k  tomu, že se jedná o významnou 

změnu, musí před vlastní realizací proběhnout 

mezi obyvateli těchto ulic velká vysvětlovací 

mediální kampaň. 

Budování protihlukové stěny je 
naplánováno na rok 2019

Starostka Hana Potměšilová a radní pro 

dopravu Richard Homola informovali radu 

města o jednání s  Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, které přišlo s konečným konceptem budo-

vání protihlukové stěny. Současná výška stěny 

je 2,5 metru a změní se na 4 metry. Navíc ve 

směru na Břeclav bude prodloužena. Do květ-

na 2018 bude ŘSD ČR provádět geotechnický 

průzkum, dořeší opatření pro jeden z nosníků 

mostu ve směru na Kurdějov, který není vhod-

ný, a následně bude žádat o povolení ke stavbě. 

Budování stěny je naplánováno na rok 2019.

-ves-

V úterý 16. ledna 2018 se konalo 82. zasedání 

Rady města Hustopeče.

Ulice Mandloňová bude jednosměrná 
Po konzultaci s  Odborem dopravy města 

Hustopeče a Dopravním inspektorátem Poli-

cie ČR byla navržena změna provozu na místní 

komunikaci v  ulici Mandloňová. Důvodem je 

nedostatečná šířka vozovky pro obousměrný 

provoz. Zároveň dojde v celé lokalitě k doplně-

ní uličního označení. 

Hustopečské listy: více výtisků i změna 
ceníku inzerce

Měsíčník Hustopečské listy je zdarma dis-

tribuován do každé hustopečské domácnosti 

a nově i lidem bydlícím v bytovkách u šakvické-

ho nádraží. Radní proto schválili navýšení po-

čtu výtisků na 2770 kusů. Pro rok 2018 se také 

změnil ceník inzerce v Hustopečských listech.

Vnitřní podoba kina a jeho technologie mají 
zhotovitele

Interiér a technologie v Multifunkčním kul-

turním centru mají již své zhotovitele. Radní 

vybrali nejvhodnější nabídku na veřejnou za-

kázku týkající se technologie kina a divadla ze 

dvou uchazečů a zhotovitele interiéru vybrali 

ze čtyř přihlášených uchazečů. 

Jedná se o podobě parkoviště v ulici 
Bratislavská

Parkoviště pro zaměstnance společnos-

ti Frauenthal Automotive Hustopeče s. r. o. 

v ulici Bratislavská stojí na pozemcích města 

Hustopeče. Podmínky užívání byly vymezeny 

smlouvou, která nyní pozbyla platnost. Fir-

ma v minulosti přislíbila, že místo dočasného 

štěrkového parkoviště nechá na svoje náklady 

vybudovat standardní parkoviště, kde by bylo 

více míst. Úkolem vedení města je nyní vyvolat 

jednání se zástupci společnosti o budoucí po-

době a využití parkoviště.

-ves-

Z MĚSTA

V této lokalitě dojde ke změně dopravního provozu.
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Každoroční výběrové šetření Českého statis-

tického úřadu o životních podmínkách domác-

ností v  České republice se bude konat v  době 

od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím 

speciálně vyškolených tazatelů. Smyslem toho-

to zjišťování je získání dlouhodobé srovnatelné 

údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel 

v  celkem 34 evropských zemích. Úřad osloví 

11 545 domácností, z nichž se 6 825 zúčastnilo 

v přechozích letech. Do šetření budou zahrnu-

ty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 

obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů a jejich 

ochota spolupracovat je nesmírně důležitá 

a umožní získat informace, které nelze zjistit 

žádným jiným způsobem. Případné dotazy, 

pokud budete osloveni, směřujte na pracovni-

ci Krajské správy ČSÚ v Brně Michaelu Kolářo-

vou, tel.: 542 528 233.

Kateřina Sendlerová, 
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

Český statistický úřad plánuje výběrové šetření v domácnostech
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Vedení města plánuje postavit dva byto-

vé domy určené na sociální bydlení. U obou 

investic se žádá o dotace. V případě úspěšné-

ho výsledku se na jaře začne stavět dům pro 

seniory.

Nová nabídka sociálního bydlení bude 

zacílena na seniory ve věku nad 65 let a na 

samoživitele s  dětmi v  hmotné nouzi. V  ulici 

Žižkově budou postaveny dva bytové domy na 

pozemku dříve patřícímu nemocnici. „V roce 

2015, během předávání nemocnice pod kraj-

skou správu, jsme podepsali dohodu o tom, 

že tento nevyužívaný pozemek bude zpětně 

převeden do vlastnictví města Hustopeče

a že bude dále využíván k sociálním účelům,“ 

vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Vedení města proto vyzvalo Sociální komisi 

a Sociální odbor města Hustopeče, aby zváži-

ly budoucí využití pozemku. V  Hustopečích 

dlouhodobě chybí ubytování pro seniory, kteří 

potřebují pomoci s běžnými úkony, a Sociální 

odbor se stále potýká s  otázkou, jak pomoci 

samoživitelům s dětmi, kteří se ocitnou v byto-

vé nouzi. „Díky podnětům, které jsme dostali, 

vznikla pracovní skupina a následně koncepce, 

která se dnes naplňuje,“ uvedla Potměšilová. 

V  současné době je zpracována projekto-

vá dokumentace na dva bytové domy, které 

se postaví za předpokladu, že vyjdou dotační 

žádosti. První dům bude mít 11 bytů, 10 jedno-

lůžkových a 1 dvoulůžkový, a bude bezbarié-

rový. Bude určený pro osoby nad 65 let a pro 

zdravotně znevýhodněné osoby. „Předpoklá-

dané náklady jsou vyčísleny na 15,2 milionu 

korun. O dotaci bylo požádáno na konci roku 

2017 a žádali jsme z dotačního programu Mini-

sterstva pro místní rozvoj, který se jmenuje 

Podpora bydlení 2018,“ řekla projektová mana-

žerka Pavla Novotná. Maximální podpora 

dotace je 6,6 milionu korun. Výsledky žádosti 

o dotaci budou zveřejněny v  dubnu. „Pokud 

bychom dotaci dostali, tak se může ihned 

stavět,“ doplnila. 

V  druhé části pozemku vznikne bytový 

dům se šesti byty, určený pro matky nebo otce 

s  dětmi v  hmotné nouzi. Město bude žádat

o dotaci z výzvy Sociální bydlení II, která bude 

vyhlášena v  nejbližších týdnech. Domy tedy 

budou postaveny postupně. „Pokud se podaří 

zrealizovat oba tyto bytové domy, tak se naplní 

idea, že by se v tomto relativně malém prosto-

ru mohlo setkávat několik generací od seniorů 

po malé děti a mohlo by to příjemně fungovat,“ 

podotkl místostarosta Bořivoj Švásta.

Na pozemku začnou vyklízecí práce, jakmi-

le počasí dovolí. „Chceme to udělat svépomocí, 

abychom ušetřili peníze. Zdemolujeme budo-

vu, která nemá žádné využití, odstraníme 

přístřešek, součástí prací je i vyřezání dvou 

stromů. Garáže využijí městské služby,“ uzavřel 

Švásta. 

-ves-
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Návrh domu určenému pro seniory nad 65 let.

Město rozšíří nabídku sociálního bydlení  

Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k  31. prosin-

ci 2017 celkem 5 844 obyvatel. Co se týká 

občanů ČR v  Hustopečích, v roce 2017 se 

narodilo 64 dětí, přistěhovalo se 130 a odstě-

hovalo 107 občanů.  Zemřelo celkem 47 obča-

nů.  Průměrný věk občanů Hustopečí je 42 let. 

Občanů starších 80 let je v  Hustopečích 185, 

z toho starších 90 let je 22.

Mezi nejčastější ženská příjmení v  Husto-

pečích patří: Svobodová, Horáková, Novotná.       

U mužů jsou to: Svoboda, Stehlík a Novotný. 

Nejvíce je v Hustopečích žen se jménem Jana, 

Marie, Anna a mužů se jménem Petr, Jiří a Jan.

Město Hustopeče má v  současné době 

69 ulic, které jsou rozděleny do pěti voleb-

ních okrsků. Mezi nejobydlenější patří ulice 

U Větrolamu, Svat. Čecha, Masarykovo nám. 

a Gen. Peřiny.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo 

v roce 2017 uzavřeno 67 manželství a před orgá-

nem církve 13 manželství. Tato manželství byla 

uzavřena v  matričním obvodu Hustopeče, do 

kterého náleží obce Horní Bojanovice, Husto-

peče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána  zejména 

v obřadní síni, ale také na jiném vhodném 

místě. K nejčastěji voleným patří Barrio Gotico 

Cafe Kurdějov, vinařství ve městě Hustopeče 

a myslivna Šakvice. Mezi nejoblíbenější kalen-

dářní měsíce pro uzavření manželství mezi 

snoubenci patří červenec, srpen a září.

Průměrný věk snoubenců, kteří u nás 

uzavřeli manželství v roce 2017 je u mužů 36 let 

a u žen 32 let.

Jako dárek snoubenci dostávají blahopřání 

a pero, kterým podepisují protokol o uzavření 

manželství.

Za Správní odbor MěÚ Hustopeče: matrika 

a ohlašovna

Hustopeče v číslech za rok 2017

Ani v  letošním roce nechyběly Hustopeče 

na největším veletrhu turistických možností 

v  regionu. Veletrh Regiontour Brno se konal 

od 18. do 21. ledna na brněnském výstavišti. 

Během let se vyprofi loval jako hlavní reprezen-

tační platforma potenciálu cestovního ruchu 

v regionech České republiky. 

Stánek sdílelo město Hustopeče s  Mikro-

regionem Hustopečsko. Kromě řady propa-

gačních materiálů o městě, mandloňových 

sadech nebo o naučné stezce T. G. Masaryka, se 

návštěvníci dozvěděli řadu informací o pláno-

vaných akcích na rok 2018 a mohli si zakoupit 

i kapesní diáře města.                                              -ves-

Prezentace města byla opět součástí veletrhu Rengiontour Brno

Prezentace města Hustopeče na veletrhu Regiontour 

Brno, který se konal 18. - 21. ledna 2018.
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Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku     @mestohustopece
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Díl 10.: Odbor územního plánování
V  desátém díle seriálu o Městském úřadu 

Hustopeče vám představíme Odbor územní-

ho plánování, dříve známý jako Odbor regio-

nálního rozvoje.

Mezi hlavní činnosti Odboru územního 

plánování patří pořizování územních plánů, 

územně analytických podkladů a vydávání 

stanovisek k  záměrům obnovy kulturních 

památek. Na odboru pracuje pět zaměstnan-

ců – Stanislav Strbík (specialista na památko-

vou péči), Ondřej Rafl (specialista na územně 

analytické podklady), Milada Litschmannová 

a Marcela Horová (územní plánování). Vedoucí 

odboru je Lydie Filipová. 

Oblast územního plánování se věnuje tvor-

bě a rozvíjení územního plánu pro všechny 

obce patřící pod ORP Hustopeče. Územní plán 

je průběžně aktualizovaný dokument, který 

obcím umožňuje rozvoj. Je to přehled ploch, 

které jsou v území vymezeny a které říkají, kde 

se mohou stavět rodinné domy, bytové domy, 

kde může být výroba nebo naopak, kde výstav-

ba být nemůže a podobně. „Územní plán 

umožňuje stavby a opatření v krajině a v zasta-

veném území. Je platnou normou pro všechny. 

Ať už jsou to obce, podnikatelé, veřejní inves-

toři nebo občané,“ vysvětlila vedoucí odboru 

Lydie Filipová. 

Územní plán města Hustopeče byl vydaný 

v roce 2013. Na jeho podobě se pracovalo něko-

lik let a informace se čerpaly z  předchozích 

územních plánů. „Některé záměry jsou převza-

té, jiné vychází ze změn v  území a z  nových 

podnětů. K  zadání se sejde řada připomínek, 

i negativních, a ty se vyhodnotí,“ řekla Filipo-

vá. Součástí práce zaměstnanců je i pořizování 

územních studií nebo regulačních plánů, které 

jsou složené z  detailnější dokumentace a řeší 

dané území podrobněji. Obsahují řadu regula-

tiv, kterými se musí stavebníci při projektování 

řídit, a zároveň jim říkají, jaké jsou možnos-

ti, například připojení na technickou nebo 

dopravní infrastrukturu.

Každý občan, fi rma nebo orgán veřejné 

správy může podat podnět na změnu územ-

ního plánu u obce, které se to týká. Obec pošle 

návrh pořizovateli, tedy na Odbor územního 

plánování. „Posoudíme, zda není znám něja-

ký zákonný či jiný problém, který by záměru 

bránil. Jedná se o sociální, technické a přírod-

ní podmínky a limity v  území. Posoudíme 

i způsobilost žadatele k  podání žádosti. Musí 

totiž být občanem obce nebo tam musí vlast-

nit nemovitost,“ dodala Filipová. 

Pokud žádost splní všechny předpoklady, 

obec schválí pořízení změny územního plánu 

a požádá pořizovatele, aby dohlédl na zákon-

nost procesu. Projektant následně zpracuje 

dokumentaci, která je projednána s  dotčený-

mi orgány a veřejností. Pokud dojde ke všeo-

becné dohodě, změnu vydává zastupitelstvo 

příslušné obce jako veřejnou vyhlášku. 

Agendu územně analytických podkladů má 

na starosti Ondřej Rafl. Shromažďuje podkla-

dy pro územní plány, které dostávají k  dispo-

zici projektanti nebo je využívají zaměstnanci 

městského úřadu. „Elektronicky obdržíme 

zákresy jednotlivých jevů, například kanaliza-

ce, vodovodů, rozvodů elektrické energie nebo 

zákresy chráněných krajinných území, přírod-

ních památek apod.,“ uvedl Rafl. Informace 

jsou vloženy do databáze, kde jsou členěny 

do jednotlivých kategorií. „Na jejich základě 

potom vytváříme jednotlivé mapové podkla-

dy,“ dodal. Všechny mapy jsou v  elektronické 

podobě na webových stránkách města Husto-

peče, stejně jako územní plány všech obcí ORP 

Hustopeče.

Poslední oblastí, kterou řeší Stanislav 

Strbík, je památková péče a péče o válečné 

hroby.

„Máme za úkol posuzovat obnovu památek 

a vydávat závazná stanoviska, kde se hodnotí, 

jestli je obnova přípustná. Na starost máme 

201 movitých a 145 nemovitých památek,“ 

uvedl Strbík. Mezi nejzajímavější památky 

patří kostel v Kurdějově, kostel v Pouzdřanech 

nebo měšťanské domy v Hustopečích. 

Vydávání stanovisek se týká kulturních 

památek, tzn. věcí zapsaných v  Ústředním 

seznamu kulturních památek, který vede 

Národní památkový ústav. „Před obnovou 

památky má její vlastník ze zákona povin-

nost vyžádat si od nás závazné stanovisko. Při 

následné realizaci provádíme dozor nad obno-

vou,“ řekl Strbík.

Péče o válečné hroby zahrnuje vedení 

evidence hrobů a pietních míst v ORP Husto-

peče. Agenda zahrnuje i pomoc příbuzným 

nebo různým subjektům při pátraní po 

padlých. „Obrací se na nás spolky vojenské 

historie nebo Ministerstvo obrany, kterému 

třeba přijde dotaz od Červeného kříže,“ vysvět-

lil Strbík. 

Odbor územního plánování se na konci 

minulého roku přejmenoval. Dříve se mu říka-

lo Odbor regionálního rozvoje. Tato změna 

souvisí s  rozšířením činnosti odboru, kterou 

upravila novela stavebního zákona. Spočívá 

ve vydávání závazných stanovisek ke všem 

novým stavbám. „V  těch posuzujeme soulad 

s územním plánem obce, nadřazenými státní-

mi dokumenty a zásadami územního rozvoje 

kraje. Zkoumáme i architektonické a urbanis-

tické kvality projektu,“ vysvětlila Filipová. 

V příštím díle vám představíme Ekonomic-

ký odbor. 

-ves-

Vedení města Hustopeče se po konzultaci 

s Městskou policií a pracovníky Odboru dopra-

vy MěÚ Hustopeče rozhodlo obnovit dopravní 

seriál, který poradí, jak se chovat na hustopeč-

ských silnicích. „Cílem je vysvětlit dopravní 

situace na území města Hustopeče. Připraví-

me několik dílů, ve kterých si vyčleníme složité 

dopravní úseky a vysvětlíme, jak se mají řidiči 

v  daném úseku chovat,“ uvedl Robert Novák 

z krizového řízení města.  

V  prvním díle se zaměříme na křižovatku 

ulic Dvořákova a Tábory. „Křižovatka je jedno-

duchá, ale vzhledem k  její rozlehlosti zde 

dochází k  velmi častým dopravním přestup-

kům,“ podotkl Novák.

Křižovatka není označená dopravními svis-

lými značkami, které upravují přednost, takže 

zde platí tzv. pravidlo pravé ruky, vozidla přijíž-

dějící po pravé straně mají přednost. „Pokud 

vjedeme do křižovatky od ulice Komenského 

a pojedeme rovně, tak přednost nedáváme. 

Při odbočení doleva dáváme přednost proti-

jedoucím vozidlům. Po ulici Tábory, ve směru 

od Penzionu, dáváme přednost zprava autům 

přijíždějícím z ulice Dvořákova,“ řekl zkušební 

komisař Petr Pacela.  

Změna dopravy nastává, když auto přijíždí 

po ulici Dvořákova, která je jednosměrná, ale 

díky vjezdu do areálu ZŠ Komenského se na 

krátkém úseku mění ve dvousměrný provoz. 

„Ten je označený svislou dopravní značkou, 

tudíž se sem, na rozdíl od jednosměrky, najíž-

dí pouze na prostředek daného pruhu,“ uvedl 

Pacela. Tato křižovatka je také doplněna vodo-

rovnou dopravní značkou – žlutá čára podél 

krajnice. „Pokud je čára nepřerušovaná, tak 

jako je to tady, tak se jedná o zákaz zastavení,“

dodal.                                                                                  -ves-

Dopravní situace v Hustopečích 2018 – 1. díl
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Křižovatka Dvořákova a Tábory.
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Nové průhledy umožní vidět kapli sv. Rocha kdykoliv
V kapli sv. Rocha, kterou Hustopečští vybu-

dovali v  sedmnáctém století jako ochranu 

proti moru, se mše svaté slouží pouze ojedi-

něle. Takovými příležitostmi jsou například 

hustopečské hody, jejichž patronem je právě 

sv. Roch, či slavnostní ukončení školního roku. 

Jinak je kaple uzavřená. 

Na konci loňského roku ovšem prošly 

opravou hlavní vchodové dveře. „Řemeslní-

ci je obrousili, přetmelili a doplnili chybějící 

funkční i ozdobné prvky. Současně obnovili 

průhledová okna, provedli nátěr ve stávajícím 

odstínu, vrata upevnili a seřídili zámek,“ uvedl 

technik stavebních investic Biskupství brněn-

ského Radim Křivánek.

A právě díky skleněným průhledům můžou 

návštěvníci obdivovat vitráže a nástěnné 

malby uvnitř kaple kdykoliv. Jejich autorem je 

Ludvík Kolek. Ten současně zpracoval výtvarný 

návrh kostela sv. Václava na náměstí. 

S penězi na opravu pomohlo město Husto-

peče částkou  deset tisíc korun a zhruba  stej-

nou výší se podílela hustopečská farnost. 

Na Křížovém vrchu roste také nová rela-

xační zóna. Zaměstnanci dodavatelské fi rmy 

budují odpočívadla, herní prvky, pocitovou 

stezku  a vysazují zeleň. Lokalita má sloužit 

především k procházkám a odpočinku.

-hrad-
Průhledy umožňují nahlédnout do kaple.
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Místní   poplatek za odpady na rok   

2018 činí 448 Kč na osobu. Poplatek je splat-

ný jednorázově do konce března nebo čtvrt-

letně  prostřednictvím SIPO. 

Poplatek můžete uhradit hotově nebo 

kartou na pokladně v  budově radnice a na 

pokladně v  budově MěÚ Hustopeče. Dále 

můžete poplatek uhradit převodem na účet 

19-1382158309/0800. 

K  tomu je potřeba znát variabilní 

symbol, který Vám sdělíme na dotaz, 

telefonicky nebo e-mailem.

Místní poplatek za odpady 

Díky projektu Občanům ušetřili obyvatelé na energiích
Občané města Hustopečí v projektu Obča-

nům ušetřili na energiích 

V  minulém období v  našem městě pokra-

čoval projekt Obec občanům. Občané, kteří 

se zapojili, ušetřili v  průměru 5 250 Kč ročně 

a přidali se tak k  více než 85  000 domácnos-

tem a 784 obcím po celé České republice. Díky 

počtu zapojených domácností a výrazné úspo-

ře jsme získali Zlatý certifi kát, který pro město 

i občany do budoucna garantuje další možné 

výhody.   

  „Jsem ráda, že se projektu daří a občané 

využívají možnosti získat dodávky energií za 

výhodnější ceny. Věřím, že i do budoucna bude 

mezi občany o projekt zájem a přidají se i ti, 

kteří zpočátku projektu třeba nedůvěřovali,“ 

doplnila starostka města Hana Potměšilová.     

Garantem a organizátorem projektu je 

i nadále společnost Občanům s.r.o., která zajiš-

ťuje výhodnější služby pro vás i vaše sousedy. 

V  rámci aktuální kampaně je možné získat 

levnější dodávky elektřiny a plynu. Díky vyso-

kému počtu zapojených domácností, spolků 

a fi rem jsou ceny nižší až o 25%.   

Zapojte se a získejte energie výhodněji
Občané města Hustopečí se pro velký 

úspěch předchozích registrací mohou i nadále 

zapojovat a šetřit. Přihlášku pro domácnosti 

lze vyplnit na www.setrimeobcanum.cz,  a to 

z pohodlí domova. 

Nebo neváhejte kontaktovat koordiná-

tora projektu pana Petra Eckelta, kontakt 

+420  731  148  672 a domluvte si schůzku u vás 

doma.   

Kdo je poplatníkem:  
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt 

v Hustopečích

2. Osoba, která má podle zákona upra-

vující pobyt cizinců na území České repub-

liky povolen trvalý pobyt nebo přechodný 

pobyt na dobu delší než 90 dnů a osoba, 

která podle téhož zákona na území České 

republiky pobývá přechodně na dobu delší 

3 měsíců

3. Fyzická osoba, která má ve vlastnic-

tví byt nebo rodinný dům, ve kterém 

není hlášena k  pobytu žádná fyzická 

osoba
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Městská knihovna Hustopeče je součás-

tí Centra volného času Hustopeče, které je 

příspěvkovou organizací města. Je komunitní 

knihovnou, která zastává v našem městě funk-

ci kulturní a vzdělávací. Provoz knihovny zajiš-

ťují dvě knihovnice.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hustopeče za rok 2017

Rok Reg.

čtenářů

% z počtu 

obyvatel

Čtenářů 

do 15 let

Návštěvníků Výpůjček Kulturní + 

vzdělávací akce

2017 1 048 17,9 312 31 193 44 396 40 + 81

Aktivity pro širokou veřejnost
Již od roku 2008 se stalo tradicí, že pořádá-

me jednou za dva měsíce Literární kavárnu, do 

které zveme známé i méně známé osobnosti 

ze světa literatury. Tento literární pořad bývá 

doprovázen i poezií, dobrou kávou i sladkým 

doplňkem k ní. V roce 2017 byl naším prvním 

hostem knihovník Jan Horák, oslavili jsme 

spolu s  ním jeho životní jubileum a oceně-

ní Velkomoravský knihovník, které při této 

příležitosti dostal, dále u nás hostovali autoři: 

Alena Jakoubková, Zuzana Koubková, Zdeněk 

Grmolec.

Každý měsíc organizujeme přednášku na 

určité téma. V uplynulém roce to byly tyto:

 • přednáška Mgr. Petra Wurma „Královna

 detektivek“ o životě a díle Agathy Christie

• přednáška se zaměřením na prevenci

 rakoviny prsu - Mamma HELP

• přednáška Mgr. Zdeňka Stachoně „Kouzlo

 starých map“

• přednáška Ing. Jany Nosálové „Tajemství

 komunikace“

• přednáška cestovatele Jana Tomšíčka 

 „Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole“

• přednáška Arnošta Vašíčka „Labyrint

  záhad“

• přednáška Vlastimila Vondrušky „Oldřich

  z Chlumu - historický román a skutečnost“

• přednáška Mgr. Marka Skarka „Cizí světy ve

  Vesmíru“

• přednáška Jiřího Cahy „Solovecké ostrovy

 v Bílém moři, konvoj do Murmanska,

 zrození gulagu

Do vestibulu Městské knihovny instaluje-

me každý měsíc výstavu (zejména nabízíme 

prostor amatérským umělcům). V roce 2017 se 

uskutečnily tyto:

• výstava Na koleně pro parádu - tašky 

 a šperky z dílny Jitky Schubertové 

• výstava Kouzlo starých map - putovní 

 výstava

• výstava fotografi í Vladimíra Šálka „Krajina

 mého srdce“

• výstava pohlednic z uměleckého prostředí

  ze sbírky Jitky Hrabcové

• výstava „Nádražka v barvách“

• výstava kroužku „Veselého kreslení“

• výstava obrázků Petra Koblihy „7. VOKO“ 

• výstava obrazů a šperků Denisy Rylichové

  a Marie Fialové „Půvab ženy“

• výstava fotografi ckých momentek z celého

 světa ve kterých se čte.. „Čtenáři světa“

 JUDr, Libora Bureše

• výstava „Taškařice aneb Originálně po celý

 rok“- tašky, kabelky a batůžky Jitky 

 Schubertové

V  roce 2017 jsme pokračovali ve Virtuální 

akademii třetího věku, kterou zprostředková-

vá Provozně ekonomická fakulta České země-

dělské univerzity v Praze. Semestr o Cestování 

a o Lidském zdraví absolvovalo 25 studentů. 

Zdařilý byl také zájezd na závěrečný seminář 

do Chotěboře v červnu loňského roku.

V loňském roce proběhl také kurz Trénová-

ní paměti, na podzim pak i jeho pokračovací 

lekce.

Podpora dětského čtenářství
Téměř každé úterý během školního 

roku, kdy je zavřeno pro veřejnost, probíhají 

v  knihovně besedy a exkurze pro školy. Naše 

nabídka je poměrně rozsáhlá, největší oblibě 

se těší besedy zaměřené na doporučení k četbě 

(např. Malí detektivové, Chci se při čtení smát, 

Už vím, co si přečtu).

Spoustu příznivců si našla také soutěž Lovci 

perel, která má za sebou v  naší knihovně již 

3. ročník. Cílem této soutěže je přivést děti 

ke čtení. Účastníci získávají po zodpovězení 

otázek na pracovním listě za každou přečte-

nou knihu perlu na svou šňůrku na nástěnce 

v knihovně.  

Již tradicí se stalo každoroční pasování 

prvňáčků na čtenáře, které má úspěch nejen 

u dětí,  ale i u dospělých. Děti obdrží jako 

dárek průkaz do knihovny na rok zdarma. 

V  loňském roce jsme do řad čtenářů přivítali 

přes 100 prvňáčků.

Mateřské centrum Cipísek

Pro maminky s  malými dětmi máme 

k  dispozici mateřské centrum Cipísek - herna 

je otevřena v  provozní době knihovny. Od 

října 2017 probíhá v rámci aktivit centra každé 

pondělí cvičení maminek s dětmi, každý čtvr-

tek výtvarná výchova pro nejmenší.

To vše by se ale nedalo dělat bez podpory 

města, kterému patří velký dík za fi nanční 

zajištění provozu a náklonnost ke kultuře, jeli-

kož kultura je odrazem národa.

Jitka Horáková a Jana Unverdorbenová, 
knihovnice

Děti z Komendy vánočně naladily celý Penzion 
Žáci Základní školy Komenského si 

v  pondělí 18. prosince připravili pro obyva-

tele Penzionu příjemné vánoční překvapení. 

Navštívili místní obyvatele, každému zazpívali 

vánoční koledy, předali dárky a vánoční přání, 

které sami vyrobili a nabídli i teplý vánoční čaj. 

V očích některých seniorů se vyrojily slzy dojetí 

a milého překvapení, neboť o tom, co se bude 

dít, neměli tušení. „Bylo to velmi krásné, mohli 

by tady tak chodit klidně každý den,“ říkali 

všichni senioři. 

Celou akci si vymysleli a zrealizovali samot-

ní žáci ZŠ Komenského, za což jim patří velký 

dík a obdiv od všech obyvatel Penzionu. 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru

Školáci zpívali seniorům.Fo
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Mějte informace z první ruky    jsme s vámi na Facebooku     @mestohustopece
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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. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Perličky z radnice

Na začátek roku volím ve svém příspěvku 

trošku odlehčený tón. Půjde sice o vážné věci, 

kterým dalo rozhodnutí vedení našeho města 

až absurdní rozměr.

Hrozba teroristického útoku
Vánoční ohňostroj na náměstí proběhl 

v  pátek 22. prosince 2017 a to téměř rok po 

teroristickém útoku v  Berlíně, kdy útočník 

najel kamiónem do davu lidí při adventních 

trzích. V  reakci na tento berlínský útok krizo-

vý štáb našeho města v čele s paní starostkou 

rozhodl, že při vánočním ohňostroji v  roce 

2016 budou zataraseny všechny příjezdové 

ulice na náměstí, aby se tak preventivně zabrá-

nilo teroristickému útoku v našem městě. Měly 

k  tomu být použity hasičské vozy. Naštěstí si 

organizátor ohňostroje uvědomil absurdi-

tu tohoto rozhodnutí a ulice tak blokovala 

zemědělská technika, takže to vypadalo jako 

přehlídka této techniky. Za tři dny po této akci 

bylo na Štědrý den na stejném místě tradiční 

zpívání pod vánočním stromkem, kde se sešlo 

ještě více lidí, a ulice zablokovány nebyly. Co se 

stalo tak zásadního, že krizový štáb nezareago-

val? Zřejmě se za tyto tři dny stal svět daleko 

bezpečnějším, takže nebylo nutné ulice bloko-

vat. A o Vánocích 2017 už bylo tak bezpečno, že 

nemusel zasednout ani krizový štáb našeho 

města.

Nebezpečný přechod
Během zimy 2015-2016 se staly v Hustope-

čích na přechodu pro chodce u kina dvě vážné 

nehody. Z  toho jedna skončila smrtí oběti 

nehody, a to přesto, že dlouhodobě poukazu-

jeme na nevyhovující osvětlení tohoto přecho-

du, který sice splňuje normy, ale za špatné 

viditelnosti zejména v  zimě je v  tomto úseku 

velmi špatná viditelnost. Reakcí vedení města 

v  čele s  paní starostkou je vybudování kame-

rového systému čítajícího sedm kamer za více 

než milión korun. Ale na náměstí. Nevěříte? Já 

bych také nevěřil, kdybych nebyl osobně příto-

men diskusi na zastupitelstvu a neslyšel argu-

mentaci paní starostky.              Ing. Jiří Kadrnka,
zastupitel města Hustopeče za ODS

Poznámky J. Kadrnky jako opozičního 

zastupitele jsou na vážná témata. Nicméně 

i já se pokusím reagovat věcně v odlehčeném 

tónu a doplnit čtenářům informace.

Hrozba teroristického útoku
Popisovaná bezpečnostní opatření nebyla 

z  hlavy vedení města, ale šlo o trend v  rámci 

celé ČR. Nijak nás to netěšilo. Samotná 

bezpečnostní opatření při oslavách konce 

roku vycházela z  metodiky MV ČR a doporu-

čení bezpečnostních orgánů státu. Opravdu 

měla být použita hasičská vozidla (stejně 

jako třeba v Brně či jiných městech ČR), nako-

nec, po společném jednání s  pořadateli, jsme 

zvolili traktory. ☺Proč ne. Svůj účel to splnilo. 

Štědrovečerní zpívání patří svým charakterem 

k místním nehlášeným akcím, na které se přís-

ná opatření nevztahovala. 

Nebezpečný přechod
V  roce 2010 bylo ve městě vybudováno 

nové osvětlení. Po letech začíná vykazovat 

v  některých lokalitách opakovaně problémy 

(viz mapa závad). Máme vypracováno posou-

zení sloupů veřejného osvětlení na ulicích 

Bratislavská a Brněnská. Provádíme udržovací 

práce a uvažujeme o posupné obnově. Co se 

týče osvětlení zmiňovaného přechodu, necha-

li jsme ho odborně posoudit a výsledkem je 

možnost osadit jiná modernější a výkonnější 

svítidla. V  době, kdy dostanete do rukou tyto 

Hustopečské listy, by už měla být obě nain-

stalována. ☺ V  současnosti je zadán projekt 

na osvětlení přechodu u Hotelu Amande a na 

části ulic, kde bude probíhat obnova elektro-

sítě společnosti EON, např. na ulici Javorová 

nebo Kurdějovská.

Budování kamerového systému nemá 

s  přechodem pro chodce u kina nic společné-

ho. Každý občan má právo na ochranu majetku 

a svého zdraví a k tomu mj. pomáhá kamerový 

systém. Proč se začalo na náměstí, ovlivnila 

pouze ta skutečnost, že prostor náměstí je již 

zasíťován optickým kabelem, který je nutný 

pro realizaci systému. To, že je zde více kamer, 

je pouze z  toho důvodu, aby zabraly celý 

prostor, protože město nechce on-line sledo-

vání, ale chce mít pouze možnost zpětného 

dohledání protiprávních událostí, kdy došlo 

k  ohrožení majetku či osob. Dalším důvo-

dem většího počtu kamer je i to, že městský 

kamerový systém bude z části sloužit k  řízení 

statické dopravy v prostoru náměstí. Jak jsem 

již několikrát uvedla, budujeme bezobslužný 

kamerový systém, který bude mimo jiné slou-

žit k řízení dopravy ve městě.

Dalším krokem bude postupné dobudo-

vávání bezobslužného kamerového systému 

v  dalších částech města. Celý projekt bude 

rozdělen do více etap. Budeme také využívat 

plánované investiční akce, kdy při provádění 

zemních prací bude přikládána chránička pro 

budoucí optický kabel.

Hana Potměšilová,
 starostka

Dárky rozzářily dětem oči
Osmým rokem pořádají členové Apoštol-

ské církve Hustopeče akci Zářící oči, která je 

vyvrcholením jejich celoroční práce se sociál-

ně slabšími rodinami. Skrze společný vánoční 

program a dárkové balíčky se snaží pomoci 

lidem, kteří se ocitli v nouzi. S akcí je od počát-

ku spojen i Sociální odbor města Hustopeče. 

„Ve spolupráci s odborem navazujeme kontak-

ty s lidmi, kterých se pomoc týká. Děláme tak 

například i doučování pro děti z těchto rodin,“ 

vysvětlil pastor Karel Fridrich. 

Společný večírek se konal v modlitebně 

Apoštolské církve, kde na děti čekal program 

složený ze zpěvu koled, vyprávění a loutko-

vého představení. „Na závěr jsme jim předali 

dárečky plné potřebných věcí – hygienických 

a psacích potřeb, ale našly v  nich i hračky 

a cukrovinky,“ dodal Fridrich. 

Sociální odbor vyhlašuje na městském 

úřadě pravidelnou sbírku dárků pro děti. „Zjis-

til jsem, že jsme tím inspirovali krajský úřad, 

kde také zaměstnanci vybírají dárky. Rozdá-

vají je v rámci Family Pointu,“ uvedl vedoucí 

odboru Tomáš Laz. „Darů od pracovníků úřadu 

každý rok přibývá, navíc se zvyšuje jejich kvali-

ta. Dřív to byly opotřebované hračky, dnes jsou 

často nové a doplněné o hygienické či psací 

potřeby,“ dodal. 

Děti měly z  balíčků neskrývanou radost. 

„Za to bych velmi chtěl poděkovat všem, kteří 

se na akci podíleli. Ať to byli členové církve, 

zaměstnanci úřadu, různé fi rmy nebo město 

Hustopeče, které nám přispělo dotací,“ uzavřel 

Fridrich.  

-ves-
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Usnesení z 81. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 19.12.2017 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 4/81/17: RM schválila Smlouvu 

č.: HO- 014330046653/002 o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

7, 37001 České Budějovice na pozemku 

parc. č. KN 1557/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres 

Břeclav v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3658-21000/2017 zhotovený 

fi rmou MDP GEO, s.r.o. za jednorázovou 

náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/81/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy na provedení práce – dláždění 

urnového háje na městském hřbitově 

s  Pavlem Urbánkem, Uherčice 189, 

IČ 64456986, za vysoutěženou cenu 

443.097 Kč vč. DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 6/81/17: RM ukládá 

Městským službám vyčistit pozemek 

parc.č. 4542/237, následně jej zadláždit 

zámkovou dlažbou a oplotit. Zároveň 

vyčistit studnu a zabezpečit víko zámkem. 

Usnesení (úkol) č. 7/81/17: RM ukládá 

majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče 

navrhnout podmínky poskytnutí práva 

čerpání vody ze studny na pozemku 

parcela číslo KN 4542/237 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna případným 

žadatelům. 

Usnesení č. 8/81/17: RM schválila darovací 

smlouvu Women for Women, o.p.s. IČ: 

24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 

140 00 Praha 4 s obdarovaným Základní 

školou Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

ve výši 2660,-Kč pro úhradu obědů ve 

prospěch jednoho nezletilého žáka. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/81/17: RM schválila nájemní 

smlouvu na pronájem pozemku p.č. 

411/20 o výměře 38 m2 v k.ú. Hustopeče 

na ulici Na Hradbách se společností 

ALTENBERK s.r.o., Se sídlem Janáčkova 

888/7, 693 01 Hustopeče, IČ: 60718625. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/81/17: RM schválila změnu 

dopravního režimu a změnu dopravního 

značení obytné zóny „Větrná“ na „Zóna 30“. 

Rozsah zóny a stávající dopravní značení 

uvnitř „Zóny 30“ zůstane zachováno, a to 

včetně dodatkových tabulek, povolujících 

vjezd vozidlům zásobování. 

Usnesení č. 11/81/17: RM schválila souhlas 

s demolicí objektu na pozemku parc.č. 

1187, k.ú. Hustopeče u Brna pro investora 

Frauenthal Automotive Hustopeče, s.r.o., 

Bratislavská 130/2, Hustopeče. 

Usnesení č. 12/81/17: RM schválila souhlas 

s projektovou dokumentací na akci: „Garáž 

RD …, Hradní“, na pozemku parc.č. 1484, 

k.ú. Hustopeče, kterou předložil projektant 

Ing. …, Kobylí, v zastoupení investora Mgr. 

…, Hradní …, Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 13/81/17: RM ukládá upozornit 

investora stavby „Garáž RD …, Hradní“, 

na pozemku parc.č. 1484, k.ú. Hustopeče 

o plánu města vybudovat kanalizaci mezi 

jejím pozemkem a objektem Městských 

služeb, a s  tím souvisejícím možným 

dočasným omezením přístupu na 

pozemek.

Usnesení č. 14/81/17: RM neschvaluje vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku parc. č. 

KN 2429/1 o výměře 8 m2 zapsaného na 

LV 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. 

Usnesení č. 15/81/17: RM neschvaluje žádost 

společnosti RGV, a. s., se sídlem Břeclav, 

J. Opletala 2403, která žádá v zastoupení 

investora E.ON Distribuce, IČ 28085400, 

se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 

2151/6, město Hustopeče o vyjádření 

k územnímu rozhodnutí o umístění stavby 

na akci "Hustopeče, k.NN, Kuchyňka 

1030035833". 

Usnesení č. 16/81/17: RM konstatuje, že je RM 

konstatuje, že je vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č.3915/1 a 3918 zapsaných 

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

bezpředmětné, protože s odvoláním na 

Usnesení ZM č. 33/XXII/14: ZM prohlašuje, 

že město nehodlá prodávat pozemky 

v „Mandloňových sadech“ p.č. 3824/1, 

3906/3, 3907/3, 3908/3, 3913/1, 3913/2, 

3913/3, 3913/4, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 

3918, 3922/1, 3924, 3925, 3929, 3933, 3934/1, 

3934/2, 3935, 3936/2, 3937, 3938, 3939/1, 

3939/2, 3940, 3941, 3942, 3943, 3949, 3953, 

3954, 3955, 3956/1, 3956/2, 3957, 3958/1, 

3958/2, 3959, 3963, 3964, 3965, 3966, 3977/1, 

3977/2, 3977/6, 3977/7, 3978, 3979, 3981, 

3986, 3987, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 

4028/2, 5403/1, 5406/5, 5415/14, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Veškeré žádosti o prodej 

těchto pozemků budou automaticky 

odkládány. O prodeji bude jednáno pouze 

v případě, že zastupitelstvo z vlastní 

iniciativy rozhodne o jejich prodeji. 

Usnesení (úkol) č. 20/81/17: RM ukládá 

předložit návrh řešení in-line dráhy 

v  areálu hřiště Lipová v  předpokládaných 

variantách – bez mostu + stávající návrh 

řešení

Usnesení č. 21/81/17: RM schválila cenovou 

nabídku na vyhotovení projektové 

dokumentace komunikace na ulici 

Tábory v Hustopečích od společnosti 

Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za 

cenu 27.590 bez DPH. Cenová nabídka je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/81/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na vyhotovení projektové 

dokumentace ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení komunikace na 

ulici Tábory v Hustopečích od společnosti 

Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za 

cenu 27.590 bez DPH s termínem dodání 

do 30.06.2018. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 29/81/17: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

6.10.2017 na méněpráce v hodnotě 7 665 Kč 

bez DPH se STROMMY COMPANY s r.o., IČ 

01919652, Se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31. Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení č. 30/81/17: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon práv 

a povinností v zadávacích řízeních 

veřejných zakázek "Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče", 

"ZŠ Komenského, Hustopeče - Vybavení 

odborných učeben", "ZŠ Komenského, 

Hustopeče - HW a SW do učeben", "ZŠ 

Komenského, Hustopeče - Síťové vybavení 

a konektivita" s příkazcem WebSport & 

Consulting service s. r. o., IČ 29277825, se 

sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, 

jednající Mgr. …, za celkovou cenu 

127 050 Kč vč. DPH. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 31/81/17: RM ukládá řediteli 

SPOZAM ve spolupráci s Majetkoprávním 

odborem MěÚ připravit zadávací 

dokumentaci na výběrové řízení pro 

veřejnou zakázku na Rekonstrukci kotelny 

krytého bazénu (výměna plynových kotlů 

a rozvodů, výměna kogenerační jednotky 

a rozvodů a výměna bojleru na TUV včetně 

rozvodů) v ceně do 3.200.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 32/81/17: RM schválila nájemní 

smlouvu na pronájem nebytových prostor 

pro konání voleb prezidenta České 

republiky s Gymnázium T.G.Masaryka, 

IČ: 60680369, Dukelské nám. 7., 

69301 Hustopeče za částku 1.391,- Kč, příp. 

2.782,- Kč v případě konání 2. kola volby. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/81/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou se společností 

Jednota spotřební družstvo v Mikulově, se 

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

IČ: 00032247 na akci obslužná komunikace 

"Žižkova - Brněnská včetně OK". Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/81/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou se společností 

Agrotec a.s., se sídlem Brněnská 12/74, 

693 01 Hustopeče, IČ: 00544957 na akci 

obslužná komunikace "Žižkova - Brněnská 

včetně OK". Text smlouvy je přílohou 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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zápisu. 

Usnesení č. 35/81/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou s panem …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče 

na akci obslužná komunikace "Žižkova 

- Brněnská včetně OK". Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/81/17: RM schválila smlouvu 

o souhlasu se stavbou s panem … trvale 

bytem Na Kocínce …, 160 00 Praha na akci 

obslužná komunikace "Žižkova - Brněnská 

včetně OK". Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 37/81/17: RM schválila smlouvu 

o výpůjčce nebytových prostor ve 

Společenském domě v Hustopečích, 

Herbenova 4 pro Hustopečskou chasu 

a.s. se sídlem U Větrolamu 1119/4, 

693 01 Hustopeče, IČ 26637421 na dětský 

krojový ples 

Usnesení č. 38/81/17: RM schválila odmítnutí 

úhrady částky 300.775 Kč s přísl. 

společnosti Energie Pro s.r.o. se sídlem 

U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha – Karlín, 

IČ 24701921  na smluvní pokutě ve výši 

30% ceny bez DPH za námi neodebrané 

sjednané množství elektřiny a zemního 

plynu za rok 2016 a 2017 a ušlý zisk 

v podobě stálého měsíčního platu ve výši 

100  Kč za každý měsíc, v němž nedošlo 

k odběru komodity

Usnesení č. 39/81/17: RM schválila odmítnutí 

úhrady částky 55.225 Kč s přísl. Společnosti 

Amper Market. a.s. se sídlem Antala Staška 

1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ 242183 za 

dodávku elektřiny a plynu za období od 

01.12 do 10.12. 2015 a od 23.12. do 31.12.2015

Usnesení č. 41/81/17: RM schválila rozpočet na 

činnost Školské a kulturní komise na rok 

2018 ve výši 22.000 Kč. (Setkání pedagogů 

u příležitosti Dne učitelů - 8.000 Kč; 

Táborák ke konci školního roku - 8.000 Kč; 

Mikulášské/Vánoční dílničky - 6.000 Kč) 

Usnesení č. 42/81/17: RM schválila bezplatné 

umístění banneru s upoutávkou na 

Hustopečský Country bál na zábradlí 

křižovatky u kina. Banner bude umístěn 

v období 8.1. 2018 – 22.1. 2018, včetně 

bezplatného zveřejnění pozvánky 

A6 v Hustopečských listech.  

Usnesení č. 43/81/17: RM schválila dodatky 

smluv na pronájem bytových jednotek 

v Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 

1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 

01. 2018 do 31. 12. 2018. Seznam včetně 

dodatků jsou přílohu zápisu. 

Usnesení č. 44/81/17: RM schválila přijetí 

paní …, nar. …, trvale bytem: L. Svobody 

…, Hustopeče do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt. č. … 

k datu 1. 1. 2018. 

Usnesení č. 45/81/17: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. …, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem L. 

Svobody …, Hustopeče, jako nájemníkem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018 s možností opce. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/81/17: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným 

a …, nar. … trvale bytem L. Svobody …, 

Hustopeče jako dárcem. Smlouva se 

uzavírá s účinností k 1. 1. 2018. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/81/17: RM schválila smlouvy 

na pronájem bytových jednotek na 

ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 

1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy 

na dobu určitou s platností od 1. 1. 

2018 do 31. 1. 2018 s právem opce 1 měsíce, 

nejpozději však do 31. 12. 2018, pro 

následující bytové jednotky a uživatele: …

Usnesení č. 48/81/17: RM schválila nájemní 

smlouvu mezi městem Hustopeče 

a nájemníky … a …, oba trvale bytem Kpt. 

Jaroše …, Hustopeče, k bytu č. …, … a … 

v ubytovně Mostař a to od 1. 1. 2018 do 31. 

1. 2018 s právem opce 1 měsíce, nejpozději 

však do 31. 3. 2018. Manželé budou byt 

užívat s … a …. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 49/81/17: RM schválila přidělení 

bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností 

od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2019. 

Usnesení č. 51/81/17: RM schválila přidělení 

bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností 

od 01. 02. 2018 do 31 10. 2018. 

Usnesení č. 53/81/17: RM schválila žádost …, nar. 

…, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, 

o prodloužení nájmu bytu č. … na adrese 

Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 31. 1. 

2019. 

Usnesení č. 55/81/17: RM schválila žádost …, nar. 

…, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, 

o prodloužení nájmu bytu č. … na adrese 

Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 31. 1. 

2019. 

Usnesení č. 57/81/17: RM schválila pojistnou 

smlouvu s ČPP na pojištění motorových 

vozidel. Smlouva je uzavřená na dobu 

neurčitou s pojistným obdobím 6 měsíců

Usnesení č. 58/81/17: RM schválila dodatek 

č. 6 ke smlouvě č. 8060378519 s  ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 

45534306, Masarykovo náměstí 1458, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Dodatek smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 59/81/17: RM schválila smlouvy 

o odpovědnosti s  Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, poj. 

smlouva č. 8603403880 a poj. smlouva č. 

8603254576. Texty smluv jsou přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 60/81/17: RM schválila dodatek 

č.5 k pojistné smlouvě č. 8060378519 s ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 

45534306, Masarykovo náměstí 1458, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

a vinkulaci pojistného ve prospěch MMR 

ČR, odbor cestovního ruchu. Dodatek 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 61/81/17: RM schválila jmenování 

jednotlivých příkazců operací a správců 

rozpočtu k realizaci rozpočtu roku 2018. 

Usnesení č. 62/81/17: RM schválila 10. 

rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2017 dle samostatné přílohy tohoto 

bodu. 

Usnesení č. 63/81/17: RM schválila rozpočty na 

rok 2018 a střednědobé rozpočtové výhledy 

na 2019-2020 školských i neškolských 

příspěvkových organizací, zřízených 

městem Hustopeče dle samostatné 

přílohy. 

Usnesení č. 64/81/17: RM schválila vyřazení 

majetku z účetní evidence Města 

Hustopeče: 

ORJ 268 - likvidace odpadu - ve výši 7 130 Kč 

ORJ 269 - zeleň, parky, hřiště - ve výši 10 577 Kč 

ORJ 273 - OS Městské služby - ve výši 58 Kč 

ORJ 504 - OS MaK - ve výši 540 776,09 Kč 

PO MŠ Školní - ve výši 50 350,10 Kč. 

Vyřazení majetku bude provedeno v souladu 

se směrnicí Rady města k vyřazování 

a odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 67/81/17: RM schvaluje podání 

žádosti o zápis změny v údajích vedených 

v  rejstříku škol a školských zařízení 

pro Dům dětí a mládeže, jejíž činnost 

vykonává příspěvková organizace Centrum 

volného času Hustopeče, Šafaříkova 

1017/40, Hustopeče, která se týká zápisu 

místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na 

adrese Herbenova 4, Hustopeče 693  01, 

s účinností od 1.2.2018.

Usnesení č. 68/81/17: RM pověřuje ředitele 

příspěvkové organizace Centrum volného 

času Hustopeče, k  podání výše uvedené 

žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje, odbor školství.

Usnesení č. 69/81/17: RM schválila výjimku 

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

školský zákon ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ 

Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče pro 

školní rok 2017/2018 na celkový počet 

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

S účinností od 1.1.2018.

Současně pověřuje ředitelku MŠ Hustopeče, 

Na Sídlišti 5, Hustopeče, podáním žádosti 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 

odbor školství o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení (úkol) č. 70/81/17: RM ukládá Odboru 

dopravy Městského úřadu Hustopeče 

projednat a vydat rozhodnutí (opatření 

obecné povahy) k stanovení místní úpravy 

provozu spočívající omezení průjezdu 

nákladních vozidel nad 12 t přes město 
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Hustopeče na silnici II/425, s  náhradní 

trasou přes dálnici D2.

Usnesení (úkol) č. 71/81/17: RM ukládá 

Odborům Územního plánování 

a Životního prostředí Městského úřadu 

Hustopeče projednat možnost vytvoření 

zeleného koridoru mezi severozápadní 

částí města (u Agrotecu) a dálnicí D2 

(u sjezdu od Brna), včetně možnosti jeho 

zapracování do územního plánu města. 

Účelem je snížení hlučnosti a prašnosti 

z dálnice v této části. 

Usnesení č. 72/81/17: RM ukládá organizační 

složce Marketing a kultura města 

Hustopeče zajistit opravu a zprovoznění 

infokiosku na náměstí. 

Usnesení z XXVII. schůze Zastupitelstva 

města Hustopeče konané dne 

07.12.2017 v zasedací místnosti MěÚ 

Hustopeče

Usnesení č. 5/XXVII/17: ZM schvaluje 

dokument "Místní akční plán vzdělávání 

do roku 2023 pro ORP Hustopeče", 

zpracovaný v rámci projektu Místní akční 

plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0

.0/15_005/0002999. 

Usnesení č. 6/XXVII/17: ZM neschvaluje 

postoupení pohledávky společnosti 

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. 8/XXVII/17: ZM bere na vědomí 

informaci o ukončení činnosti paní … jako 

členky Finančního výboru zastupitelstva 

města Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu 

s Českou republikou – Hasičským 

záchranným sborem Jihomoravského 

kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, 

IČ:70884099 o poskytnutí fi nančních 

prostředků ve výši 100.000,-Kč na provoz 

a vybavení jednotky požární stanice 

Hustopeče HZS JmK. 

Usnesení č. 11/XXVII/17: ZM ukládá Radě města 

zpracovat ve spolupráci s jí zřízenými 

komisemi doporučení do příštího jednání 

ZM pro udělení a schválení dotací a darů 

z rozpočtu města pro rok 2018. 

Usnesení č. 12/XXVII/17: ZM neschvaluje žádost 

Nemocnice Hustopeče, p.o., o příspěvek ve 

výši 137.000 Kč na obnovu endoskopického 

systému pro gastroenterologickou 

ambulanci nemocnice. 

Usnesení č. 13/XXVII/17: ZM bere na vědomí 

možnost úpravy odměn uvolněných 

a neuvolněných zastupitelů v souvislosti 

s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ze dne 11.9.2017, 

s účinností od 1.1.2018. Odměny 

neuvolněných zastupitelů zůstanou ve 

stávající výši. 

Usnesení č. 15/XXVII/17: ZM schvaluje pana 

… jako nového člena Kontrolního výboru 

zastupitelstva města Hustopeče.

Usnesení č. 16/XXVII/17: ZM pověřuje vedení 

města o zajištění fi nancování projektu 

rozšíření Základní školy Hustopeče, 

Komenského.

Usnesení č. 17/XXVII/17: ZM schvaluje úpravu 

položky v  části Výdaje na ORJ na řádku 

33 (OdPa 3113, ORJ 215 na žáky) na částku 

2.261.000 Kč a na řádku 37 (OdPa 3113, 

ORJ 216 na žáky) na částku 1.096.000 Kč, 

v části Příjmy v položce 1211 DPH na částku 

39.288.000 Kč.

Usnesení č. 18/XXVII/17: ZM schvaluje rozpočet 

města Hustopeče na rok 2018 v předložené 

podobě, včetně doplnění v položkách 

v  části Výdaje na ORJ na řádku 33 

(OdPa 3113, ORJ 215 na žáky) na částku 

2.261.000 Kč a na řádku 37 (OdPa 3113, 

ORJ 216 na žáky) na částku 1.096.000 Kč, 

v části Příjmy v položce 1211 DPH na částku 

39.288.000 Kč. 

Usnesení č. 19/XXVII/17: ZM schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu města 

Hustopeče na roky 2019 - 2022. Text 

výhledu je přílohou zápisu.

Usnesení č. 20/XXVII/17: ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č.4542/237 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001. Součástí 

pozemku je studna. 

Usnesení č. 21/XXVII/17: ZM schvaluje 

projektovou dokumentaci projektanta 

REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., číslo stavby 

1040014126, Kosmákova obnova NN. 

Schválení je pouze se splněním podmínek 

doplnění následujících požadavků města 

do projektové dokumentace: 

1, zadláždění celkové plochy rozebraných 

chodníků. 

2, výkopy povolit pouze v mozaice kolem 

domů, vše ostatní protlakem. 

3, všechny pojistkové skříně do fasád 

nemovitostí. 

4, přiložit chráničku pro metropolitní síť do 

výkopu.  

5, zachování VO, položení kabelů do chráničky 

pro VO. Materiál na náklady města, 

položení na náklady investora. 

6, vytvořit odběrný bod u veřejných WC, novou 

pojistkovou skříň vedle záchodků 3x80A. 

pro krátkodobý odběr při městských 

akcích např. Burčákovky. 

Splnění podmínek ověří rada města před 

schválením Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice. 

Usnesení č. 22/XXVII/17: ZM schvaluje 

souhlas s projektovou dokumentací na 

akci: "Obnova NN sítě – Na Hradbách, 

Kurdějovská, Herbenova, Javorová". 

Schválení je pouze se splněním podmínek 

doplnění následujících požadavků města 

do projektové dokumentace: 

1, pro ulice Javorová, Herbenova, Kurdějovská, 

Na Hradbách – vložit do výkopu chráničku 

pro metropolitní síť, připoložení kabelů 

pro VO na náklady investora, kabel hradí 

město. 

2, Všechny pojistkové skříně do fasád 

nemovitostí (žádné venkovní „antoníčky“). 

3, Zákaz vstupu do asfaltového povrchu 

komunikace, použít protlak. V místech 

vstupu do dlážděných chodníků vždy 

předláždit celou plochu. 

4, na ulici Herbenova je poptávka pro zvýšení 

kapacity pro Kulturní Dům. Spojit 

dohromady s touto rekonstrukcí. 

5, dohodnout termín realizace tak, aby co 

nejméně zatížil provoz sklepů a vinařství 

v daných ulicích obzvláště Na Hradbách. 

Tedy od července do konce roku nelze 

stavět. 

Splnění podmínek ověří rada města přes 

schválením Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 23/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu 

s …, Herbenova …, 693 01 Hustopeče 

o prodeji zastavěných částí pozemků 

p.č.411/18 o výměře 1 m2 v rozsahu nově 

vyčleněného vyděleného pozemku 

p.č.411/27 dle GP č. 3624-155/2017, 

a p.č.387/1 o výměře 1 m2 v rozsahu nově 

vyčleněného a vyděleného pozemku 

p.č.387/15 dle GP č. 3624-155/2017 obojí 

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

u Brna za cenu 1.860,-Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu 

budoucí kupní na odkoupení pozemků do 

majetku města Hustopeče na parcelách 

číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 či jejich částí, 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna 

zapsaných na LV číslo 11061 se společností 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, 

IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 

157/9, Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/XXVII/17: ZM schvaluje 

vyhlášení záměru na uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí směnné na směnu 

částí pozemku par.č. KN 982/17 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 

cca 5.500 m2 v grafi ckém zákresu 

uvedené jako části a,b,c,d evidované 

na LV č.10001 pro obec Hustopeče 

a k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Hustopeče 

za pozemek ve vlastnictví třetí osoby 

par. č. KN 982/51 a části pozemku 

982/18 o výměře cca 30 m2 dle přiloženého 

zákresu označeného písmenem e) obojí 

evidované na LV 11230 pro obec Hustopeče 

a k.ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře 

směňovaných pozemků bude fi nančně 

vypořádán za cenu minimálně 1.500,- Kč/ 
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m2. Text záměru je přílohou zápisu

Usnesení č. 26/XXVII/17: ZM schvaluje 

Vyhlášení záměru darování pozemků 

města Hustopeče v tělese silnice 

II/420 parcela číslo KN 1236/3, 1236/13, 

1330/8 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 27/XXVII/17: ZM schvaluje úpravu 

zásad pro účastníky obřadů s účinností 

od 1.1.2018, v upravené podobě (Po-Pá 

– první obřad 400 Kč, každý další obřad 

200 Kč; So, Ne, státní svátek – první 

obřad 600 Kč, každý další obřad 350 Kč; 

účinkujícím dětem 200  Kč/den ve formě 

dárku). Text zásad v aktualizované podobě 

je přílohou zápisu

Usnesení č. 28/XXVII/17: ZM schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č.  3/2017 o nočním klidu. Text vyhlášky je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/XXVII/17: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č.  4/2017, o regulaci hlučných činností 

spočívajících v provozu plynových děl pro 

plašení špačků ve vinicích. Text vyhlášky je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/XXVII/17: ZM schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č.  5/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Text vyhlášky je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/XXVII/17: ZM schvaluje 

zvolení paní …, …, Hustopeče za přísedící 

Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení 

§ 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech 

a soudcích. 

Usnesení č. 32/XXVII/17: ZM bere na vědomí 

informaci o tom, že Rada města na svém 

79. zasedání schválila žádost o uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemcích v majetku města z důvodu 

plánované bytové výstavby na pozemku 

parc. č. 4792/47 v k. ú. Hustopeče u Brna 

(lokalita Křížový vrch) společnosti Obnova 

realit, s. r. o., IČO 02257271, se sídlem 

Bořetice 417, Bořetice PSČ 691 08, za 

předpokladu dodržení podmínek územní 

studie S2. 

Usnesení z 82. schůze Rady města Hustopeče 

konané

dne 16.01.2018 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení č. 2/82/17: RM schválila projektovou 

dokumentaci (verze 01/2018) novostavby 

RD umístěnou na pozemku parc.č. 1907, 

k.ú. Hustopeče investora …, Jiráskova …, 

Brno, zpracovanou projektantem Ing. … 

a uděluje souhlas k územnímu řízení. 

Usnesení č. 3/82/17: RM schválila zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí 

fi rmou VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/14, 

779 00 Olomouc Hodolany, IČ 25762702, 

za cenu dle nabídky 135.000 Kč + DPH

Usnesení (úkol) č. 4/82/17: RM ukládá 

vedoucímu Městských služeb prověřit 

možnost přesunutí části herních prvků 

dětského hřiště na ulici U Větrolamu na 

petanquové hřiště.

Usnesení č. 5/82/17: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace na přípojku 

kanalizace pro objekt BD Sýpka, Vinařská 

ul., Hustopeče pro investora Bydlení 

Břeclav s.r.o., Oleksovice č.p.200. Rada 

města podmiňuje udělení souhlasu 

doložením legalizace stavby. 

Usnesení č. 6/82/17: RM schválila vyhlášení 

záměru pachtu pozemků v lokalitě 

Šibenky parc. č. KN 5593/163 a parc. č. KN 

5593/258 vedených na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, za účelem zemědělského 

hospodaření – zahrádka. 

Usnesení č. 7/82/17: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s panem …, nar. … 

a paní …, nar. … na užívání pozemku města 

Hustopeče parc. č. 5593/131 o výměře 

921 m2 vedeného jako zahrada v trati 

Šilinky II, zapsáno u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče ke dni 31.01.2018. 

Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/82/17: RM schválila uzavření 

pachtovní smlouvy na dobu neurčitou 

s panem …, Větrná …, 693 01 Hustopeče, nar. 

…, na užívání pozemku města Hustopeče 

parc. č. 5593/131 o výměře 921 m2 vedeného 

jako zahrada v trati Šilinky II, zapsáno 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče 

od 01.02.2018, z a účelem zemědělského 

hospodaření - zahrádka. Záměr uzavření 

pachtovní smlouvy byl vyvěšen 06.12.2017 

- 22.12.2017. Text smlouvy na dobu 

neurčitou je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/82/17: RM schválila dohodu 

o ukončení nájemní smlouvy 

o nájmu stavby bez č.p./č.e. ve dvoře areálu 

"společenského domu" na ulici Herbenova 

423/4 v Hustopečích na pozemku parc.č. KN 

279 o výměře 60 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 

s Junák – český skaut, středisko Vranovice, 

z.s.,U koupaliště 113, 691 25 Vranovice, IČ: 

71196293, DIČ: CZ71196293. 

Usnesení č. 10/82/17: RM schválila smlouvu 

o výpůjčce nebytových prostor ve 

Společenském domě v Hustopečích, 

Herbenova 4, Centrem volného času, 

příspěvkovou organizací, Šafaříkova 

1017/40, 693 01 Hustopeče, IČ 

71200398 na pořádání Dětského karnevalu 

dne 25.2.2018. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 11/82/17: RM schválila smlouvu 

o nájmu nebytových prostor ve 

Společenském domě s Centrem 

volného času, příspěvkovou organizací, 

Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, IČ 

71200398 na nácvik tanečního kroužku 

MOVE AROUND. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 12/82/17: RM schválila smlouvu 

o nájmu nebytových prostor ve 

Společenském domě s Klubem historie 

a vlastivědy Hustopečska, Nádražní 

20, 693 01 Hustopeče, Centrum 

celoživotního vzdělávání Hustopeče, IČ 

26516411 na nácvik country tanců. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/82/17: RM schválila krátkodobý 

pronájem nebytových prostor 

Polikliniky na adrese Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, umístěné na pozemku 

parc. č. KN 1074/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, 

fi rmě NEO Ambulance s.r.o., Božetěchova 

2737/79, 61200 Brno, IČ 29280486. Jedná 

se o nebytové prostory ve 3. nadzemním 

podlaží o celkové orientační výměře 

30,4 m2 (ordinace o orientační výměře 

13,76 m2, sesterna o orientační výměře 

16,64 m2). Za účelem poskytování 

zdravotní péče, od 30.1.2018 do 28.2.2018, 

za nájemné ve výši 1/12 srovnatelného 

ročního nájmu v  již pronajatých 

prostorách. 

Usnesení č. 14/82/17: RM schválila vyhlášení 

záměru na pronájem nebytových prostor 

Polikliniky na adrese Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, umístěné na pozemku 

parc. č. KN 1074/2 v k. ú. Hustopeče 

u Brna. Jedná se o nebytové prostory ve 3. 

nadzemním podlaží o celkové orientační 

výměře 30,4 m2 (ordinace o orientační 

výměře 13,76 m2, sesterna o orientační 

výměře 16,64 m2). Za účelem poskytování 

zdravotní péče, příp. s ní souvisejících 

služeb. 

Usnesení č. 15/82/17: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 se společností SAPERO LIVING 

s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, 

zastoupená: Petra Strouhalová, IČO: 

04618807 ke Smlouvě o nájmu týkající 

se pronájmu částí městských pozemků 

parc. č. 24/1 o výměře cca 30 m2 a parc. č. 

626/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Hustopeče 

u Brna, na LV č. 10001, která byla uzavřena 

dne 25.07.2017. Dodatek č. 1 se týká 

prodloužení nájemního vztahu k pozemku 

parc. č. 626/1 o výměře 35 m2 a úpravy výše 

nájemného. Text Dodatku č. 1 je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 16/82/17: RM schválila ukončení 

smlouvy se společností Dynatech s.r.o., 

Londýnské nám. 853/1, Brno, na provedení 

kontroly smluv uveřejňovaných v registru 

smluv dle varianty 3 (Metodická podpora) 

k datu 31.1.2018. 

Usnesení č. 17/82/17: RM schválila odstoupení 

od smlouvy s ACCON human resources 

management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 
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170 00 Praha 7, Bubeneč, IČ 27208371 na 

„Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele 

města Hustopeče“ Školení 2 - Pokročilé 

techniky eGovernmentu - formuláře 

pro úplné elektronické podání I - tvorba 

formulářů, uzavřené dne 30.05.2017. 

Usnesení č. 18/82/17: RM schválila uzavření 

Smlouvy č. 01501721 o poskytnutí podpory 

ve výši 500 000 Kč ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, IČ 00020729,, 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, na 

pořízení vozidla s alternativním pohonem 

v rámci projektu „Elektromobil pro 

údržbu města Hustopeče.“ Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 19/82/17: RM schválila žádost 

pana …, Nerudova …, Hustopeče o udělení 

výjimky povolení vjezdu motorových 

vozidel nad 3,5t na ulici Nerudova za 

účelem závozu materiálu vydáním 1 ks 

přenosné karty. Povolení k vjezdu je pouze 

z ulice Šafaříkova na Nerudovu a zpět. RM 

si vyhrazuje právo odvolání souhlasu. 

Usnesení č. 20/82/17: RM schválila návrh 

změny provozu na ulici Mandloňová na 

provoz jednosměrný podle přiloženého 

návrhu. 

Usnesení č. 21/82/17: RM bere na vědomí 

podnět obyvatel ulice Hradní k vybudování 

komunikace za zahradami směrem 

k FÚ a předává tento podnět na jednání 

stavební komise. 

Usnesení č. 22/82/17: RM schválila smlouvu 

s Michalisem Charalambidisem, Fantova 

676/21, 614 00 Brno, IČ: 03884503 na 

zajištění technického dozoru investora pro 

stavební akce „Hustopeče –parkování na 

ul. Nádražní, parcela 1236/5“ a „Hustopeče-

ul. Vinařská, parkoviště pro OA“ za 43.680,- 

Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 23/82/17: RM schválila uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na pozemku parc. č. 4542/318 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v rozsahu dle GP č. 3663-

197/2017 se společností Němec Jiří stavitel 

s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno 

- Přízřenice, IČO: 26957841. Smlouva se 

uzavírá zejména za účelem provozování 

a údržby vodovodního řadu, a to na dobu 

neurčitou bezúplatně. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 24/82/17: RM odkládá 

projednání vyhlášení záměru 

prodeje části pozemku parcela číslo 

4542/2 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna o velikosti cca 43 m2. 

Rada ukládá prověřit existenci společných 

inženýrských sítí pod žádaným pozemkem.

Usnesení č. 25/82/17: RM neschválila 

záměr pronájmu pozemků parc.č. 

1185/1 a 1186 o výměře 1.000 m2 v obci a k.ú. 

Hustopeče u Brna do 31.12.2018 s právem 

opce na 1 rok. Zákres pozemku je přílohou 

materiálu. 

Usnesení (úkol) č. 26/82/17: RM ukládá jednat 

s  žadatelem (Frauenthal) o podmínkách 

vybudování parkoviště dle záměru 

a stavebního povolení z roku 2015.

Usnesení č. 27/82/17: RM schválila smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „STL plynovod 

a přípojky pro MOSS-Megahall, Hustopeče, 

Bratislavská ul., číslo stavby 8800087819“ 

na pozemcích města Hustopeče parcela 

číslo KN 3175/1, 3175/3, 3179/10, 3179/14, 

3233/1, 3233/24, 4870/8 s investorem 

GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou 

úplatu 9.320 Kč s kaucí ve výši 31.500 Kč. 

Realizace akce 2018 - 2020. 

Usnesení č. 28/82/17: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo na výrobu měsíčníku 

HUSTOPEČSKÉ LISTY s CCB, spol. 

s r.o., Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, 

IČ 18825435, kterým se zvyšuje počet 

vyráběných výtisků o 20 ks. Text dodatku 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/82/17: RM schválila souhlas 

s podáním žádosti o poskytnutí fi nanční 

podpory z Individuální dotace JMK 2018 na 

realizaci projektu Hustopečské skákání 

2018 ve výši 400 tisíc Kč. 

Usnesení č. 40/82/17: RM schválila sankce 

vůči společnosti KAVYL spol. s r.o., 

675 75 Mohelno 563, IČ 499 75 358 za pozdní 

předání díla na „Křížový kopec – relaxační 

zóna a mobiliář“ ve výši 11.843,- Kč + DPH. 

Usnesení č. 41/82/17: RM schválila sankce vůči 

společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o., 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, 

IČ 01919652 za pozdní předání části díla na 

„Křížový kopec – rozšíření biocentra – Dílčí 

plnění 1“ Vegetační úpravy ve výši 13.512,- 

Kč + DPH. 

Usnesení č. 42/82/17: RM schválila žádost Ing. 

arch. …, Dlouhá 1207/14, 693 01 Hustopeče 

o prodloužení termínu na odevzdání 

architektonické studie "Stavební 

úpravy a modernizaci kulturního domu 

v Hustopečích". Termín odevzdání studie 

do 28.2.2018. 

Usnesení č. 43/82/17: RM schválila zajištění 

vlastních prostředků ve výši odpovídající 

navrhovanému podílu žadatele na 

fi nancování uznatelných nákladů 

a zajištění vlastních prostředků na 

úhradu neuznatelných nákladů 

projektů „Hustopeče – chodník 

v úseku Komenského – Žižkova, I. etapa“ 

a „Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, 

Tábory“. 

Usnesení č. 44/82/17: RM bere na vědomí podání 

žádostí o poskytnutí fi nanční podpory ze 

SFDI na realizaci projektů „Hustopeče – 

chodník v úseku Komenského – Žižkova, 

I. etapa“ a „Hustopeče – cyklostezka ul. 

Žižkova, Tábory“. 

Usnesení č. 45/82/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – technologie kina a divadla“ 

uchazeče D – cinema, s.r.o., Jankovcova 

1037/49, 170 00 Praha7, IČ 28391683 

Usnesení č. 46/82/17: RM schválila umístění 

uchazeče na dalším místě na veřejnou 

zakázku „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče technologie kina a divadla“: 

2. GRADIOR, spol. s r.o., Křižíkova 2989/68a, 

612 00 Brno, IČ 43389406 

Usnesení č. 47/82/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – technologie kina a divadla“ 

s vítězným uchazečem D – cinema, s.r.o., 

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha7, IČ 

28391683 za částku 4 499 999,190 Kč,- Kč 

bez DPH. 

Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty 

pro podání námitek 

Usnesení č. 48/82/17: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – Interiér“ uchazeče DIVINA 

DESIGN s.r.o., Bílého 21, 602 00 Brno, IČ 

64509036 

Usnesení č. 49/82/17: RM schválila umístění 

uchazečů na dalších místech na veřejnou 

zakázku „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče - Interiér“: 

2. INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 

735 42 Těrlicko, IČ 25367498 

3. GEMEX SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 1/2034, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČ 44809590 

4. Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica, 

IČ 46997512 

Usnesení č. 50/82/17: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – Interiér“ s vítězným 

uchazečem DIVINA DESIGN s.r.o., Bílého 

21, 602 00 Brno, IČ 64509036 za částku 

2,940.452,- Kč bez DPH. Smlouva bude 

podepsána po uplynutí lhůty pro podání 

námitek 

Usnesení č. 51/82/17: RM schválila Zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku na 

stavební práce zadávanou v podlimitním 

režimu „ Podporované byty Žižkova I, 

Hustopeče“ 

Usnesení č. 53/82/17: RM schválila výpověď 

dohody o nájmu části pozemku uzavřené 

se Slavomírem Opatřilem, IČ:72384131, 

Havlíčkova 665E, Hustopeče, v souladu 

s článkem IV odst. 2 smlouvy, kdy 

výpovědní lhůta činí 3 měsíce. V případě 

trvání dluhu podání žaloby a jeho 

vymáhání prostřednictvím exekutorského 

úřadu. 

Usnesení č. 54/82/17: RM projednala příkazní 

smlouvu s M.B.A. LEGAL advokátní 

kancelář s.r.o., IČ 04329724, Praha 1, Nové 

Město, Opletalova 1603/57, na poskytování 

právních služeb týkajících se zejména 

inkasa pohledávek. Město tuto nabídku 

nevyužije. 

Usnesení č. 55/82/17: RM schválila přesun 

majetku – osobní automobil Škoda Fabia 

RZ 7B3 5856 nyní zařazeného na ORJ 255 - 

vnitřní správa na Sportovní zařízení města 
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Velkou oslavu a křest knížky zažila v úterý 

16. ledna městská knihovna. V rámci Literární 

kavárny, jejímž hostem byla tentokrát spiso-

vatelka Petra Nachtmanová, byla představena 

dětská knížka Co zvířátka obědvají a Strašidýlka 

z pozůstalosti Josefa Řičínka. Na vydání knihy 

se spolupodílela Městská knihovna Hustopeče. 

S nápadem knihu vydat přišly bývalé knihovni-

ce Radka Müllerová a Jitka Schubertová, které 

se obrátily na hustopečské knihovnice o pomoc 

při vydání knihy. Vše se zdařilo a knížečka 

půvabných veršů je na světě. 

Autor knihy Josef Řičánek byl vlivem posti-

žení malého vzrůstu, ale smutný úděl mu uleh-

čovala jeho básnická duše. „Přátelé mu říkali 

malý princ z Rousínova. On byl těžce postižený, 

ale ani to ho nezlomilo a psal nádherné zvučné 

verše,“ vzpomínala Jitka Šubrtová. „Jsme moc 

rádi, že nám Město Hustopeče a především 

knihovnice Jitka Horáková a Jana Unverdor-

benová pomohly s vydáním, protože ty veršíky 

a pohádky jsou opravdu kouzelné. A my doufá-

me, že toto bude jedna z těch knížek, kterou si 

děti zamilují a rodiče jim z ní budou rádi před-

čítat,“ dodala. 

Kniha byla vydána za účelem podpory 

dětského čtenářství. Kmotrou knížky se stala 

spisovatelka Petra Nachtmanová, která husto-

pečským zároveň představila svoji vlastní tvor-

bu.

Knihu Co zvířátka obědvají a Strašidýlka 

s básničkami Josefa Řičánka a ilustracemi 

Jany Moštkové si můžete zakoupit v Městské 

knihovně Hustopeče. 

-nov-

Hustopeče p.o., k 1.2.2018 

Usnesení č. 56/82/17: RM schválila spolupráci 

města Hustopeče při akci Vinobraní 

s Mercedesy, které se uskuteční v termínu 

28.9. - 30.9.2018 na Dukelském náměstí 

v Hustopečích. 

Město Hustopeče zabezpečí vyhrazení 

parkovací plochy na Dukelském náměstí 

pro cca 50 vozidel zdarma v čase 28.9. od 

16:00 hod. do 29.9. 2018 12:00 hod. 

Usnesení č. 58/82/17: RM ukládá Marketingu 

a kultuře připravit návrh propagačních 

předmětů (pásky, krabice, skleničky, 

otvíráky, ubrousky, označení sklepa,…) 

s logem Města Hustopeče a s  možností 

následného prodeje místním vinařům za 

nákupní cenu. 

Usnesení č. 59/82/17: RM na základě požadavku 

Vinařské komise požaduje, před 

podáním žádosti o umístění retardérů 

v navržených místech na snížení rychlosti 

na ulici Na Hradbách, doložit písemné 

souhlasy majitelů a uživatelů přilehlých 

nemovitostí s umístěním tohoto zařízení 

u jejich nemovitosti. 

Usnesení č. 60/82/17: RM schválila provedení 

havarijní výměny plynového kotle 

v městském bytě pronajatém manželům 

…, Smetanova …, Hustopeče, fi rmou Petr 

Jeřela, Bratislavská 545/47, Podivín za cenu 

56.104 Kč. 

Usnesení č. 61/82/17: RM schválila opravu 

komínových těles v nadstřešní výšce 

bytů Smetanova 2, Hustopeče za částku 

51.600 Kč bez DPH. Na komínech bude 

provedeno srovnání a doplnění chybějícího 

zdiva odbourání volných cihel, penetrace, 

flexibilní lepidlo, perlinka, fasádní barva. 

Rozpadlé kom. hlavy budou odstraněny 

a nahrazeny novými: ocel. plech. elox. 

Opravu provede fi rma AKKOMÍNY s.r.o., 

U Stadionu 2144/1, 690 02 Břeclav 

Usnesení č. 62/82/17: RM schválila provedení 

opravy městského bytu č. 28 na Svatopluka 

Čecha č. 3, Hustopeče v rozsahu: 

- koupelna a soc. zařízení – výměna vany, 

umyvadla, 2 ks vod. baterií a WC mísy. 

Dodavatelem - Jiří Kavalíř, Starovice ve výši 

29.300,- Kč bez DPH 

- instalace stropních svítidel, včetně výměny 

vypínačů a zásuvek, v celém bytě 

dodavatelem - Alois Jakeš, Hustopeče ve 

výši 12.000,- Kč. 

Usnesení (úkol) č. 64/82/17: RM ukládá prověřit 

možnost navýšení nájemného u nově 

uzavíraných nájemních smluv k  bytům 

v majetku města.

Usnesení (úkol) č. 65/82/17: RM ukládá vedení 

města jednat s  ředitelem SPOZAMu 

o možnostech a podmínkách rekonstrukce 

krytého bazénu.

Usnesení (úkol) č. 66/82/17: RM ukládá 

připravit návrh dodatku k nájemní 

smlouvě s  Tělovýchovnou jednotou na 

budoucí atletický areál, pro umožnění 

podnájemní smlouvy pro Fotbalový club 

Hustopeče.

Usnesení (úkol) č. 67/82/17: RM ukládá 

připravit návrh podnájemní smlouvy 

mezi Tělovýchovnou jednotou a FC 

Hustopeče pro možnost využití sportovišť 

(fotbalového areálu).

Usnesení č. 68/82/17: RM schválila realizaci 

administrace programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností a ukládá Odboru 

územního plánování MěÚ Hustopeče 

zajištění potřebné součinnosti 

s Ministerstvem kultury ČR. 

Usnesení (úkol) č. 69/82/17: RM ukládá 

Ekonomickému odboru zahrnout do 

příštího rozpočtového opatření města 

Hustopeče na rok 2018 částku na 

spoluúčast města na fi nancování Reko 

atletického stadionu ve výši 7.500.000 Kč 

dle návrhu z XIX. ZM z 15.12.2016.

Usnesení č. 71/82/17: RM schválila pokácení 

dvou keřů tisů rostoucích před bytovým 

domem na ul. Větrná 1 a 2 na pozemku 

v majetku města Hustopeče p. č. KN 

4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 72/82/17: RM neschvaluje pokácení 

břízy rostoucí před bytovým domem na ul. 

Větrná 1 a 2 na pozemku p. č. KN 4542/2. 

Usnesení č. 73/82/17: RM bere na vědomí 

vyúčtování akcí Hustopečský slunovrat 

s vínem, Nominační výstava vín 

a Burčákové slavnosti v roce 2017. 

Usnesení č. 74/82/17: RM schválila ceník služeb 

organizační složky Marketing a kultura 

města Hustopeče pro rok 2018. Ceník je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 76/82/17: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru MěÚ objednat 

zhotovení uličního označení pro 

ulice Alejní, Na Vyhlídce, Lékořicová, 

a pro doplnění názvu ulic Mandloňová 

a Starovická. 

Usnesení č. 77/82/17: RM schválila vyhlášení 

veřejné zakázky na Zadávací dokumentaci 

Veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

„Pevné telekomunikační a internetové 

služby pro město Hustopeče“. Zadávací 

dokumentace je přílohou. 

Usnesení (úkol) č. 80/82/17: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru uveřejnit 

nabídku prodeje zahradního domku 

z  autobazaru, bez určení ceny za nejvyšší 

nabídku.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

HUSTOPEČE SE BAVÍ 
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V Literární kavárně s Pavlou Nachtmanovou se křtilo

Kniha pro děti potěší malé i velké čtenáře.
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Do Vánoční země se podívali žáci ZŠ Nádražní
Předvánoční vystoupení pro rodiče je na 

Základní škole Nádražní už tradicí. Vždy je 

koncipováno komorněji a koná se v  patře 

školy. Děti ve hře Vánoční země zúročily to, co 

se naučily v  kroužcích. Novinkou tohoto škol-

ního roku je totiž dramatický kroužek, který 

vede Jaroslava Kostrhounová. Je určený pro 

žáky druhého stupně. „Děti se v  něm mohou 

realizovat, naučí se správně intonovat, vyslovo-

vat, mluvit a vystupovat. To se jim bude hodit 

nejen při hraní, ale i v  běžném životě,“ uved-

la Kostrhounová. Zájem dětí byl veliký. „Do 

kroužku se přihlásilo 18 dětí a další by se chtěly 

připojit. Uvidíme, jak to příští rok vyřešíme,“ 

dodala. 

V příběhu Vánoční země je hodně tance 

a zpěvu, proto děti z  dramatického kroužku 

doplnili žáci ze školního sboru a folklórního 

souboru. „Představení je o Hejhulových, kteří 

jsou zlí a chtějí vyplenit Vánoční zemi. Nako-

nec se z  nich stanou dobří lidé,“ uvedl Adam 

Albrecht, který hrál vrchního kuchaře. „Jde tam 

hlavně o to, jak se lidé dokáží změnit k dobré-

mu a jak umí vánoční čas s  lidmi pohnout 

k lepším činům,“ doplnila Kostrhounová.

Představení bavilo nejen samotné herce 

a rodiče. „Vždy zveme i děti z  hustopečských 

mateřských školek a ze Starovic. Pro děti je to 

taková generálka. Představení se všem líbilo, 

myslím, že to takto funguje hezky,“ řekla ředi-

telka ZŠ Nádražní Iva Matějíčková.

-ves-

Štědrý den ani letos nebyl bílý, ale i tak 

přinesl krásné zážitky.  Na vycházce s koňmi 

děti i dospělí přiložili ruce k dílu a společ-

ně nakrmili zvířátka. Ve tři hodiny odpoledne 

si Hustopečští zazpívali   na náměstí nejzná-

mější české koledy, okoštovali tekuté domá-

cí produkty a popřáli si pokojné svátky. Mše 

svatá, určená především dětem, začala v koste-

le sv. Václava ve čtyři hodiny odpoledne. Těsně 

před ní se postavili do dlouhé fronty ti, kteří 

chtěli vidět nádherný dřevěný betlém s právě 

narozeným Ježíškem.                                          -hrad-

Takový byl Štědrý den v Hustopečích

Děti zúročily dovednosti z kroužků.
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Městské muzeum a galerie Hustopeče 

zahájilo v  novém roce galerijní činnost výsta-

vou obrazů Evy Černohorské. Vernisáž se kona-

la v  neděli 7. ledna a příjemnou atmosféru 

si užily desítky návštěvníků. Tato uznávaná 

výtvarnice zde představila koláže, které tvoří 

vlastní metodou. „Různé druhy papíru si navá-

lím tiskařskou barvou a nechám je usušit. Poté 

je trhám, lepím a zakonzervuji. Olejové barvy 

téměř nepotřebuji, používám ofsetové barvy,“ 

vysvětlila Eva Černohorská.   

Umělkyně je bývalá pedagožka a vyučovala 

i výtvarnou výchovu. Její dílo zobrazuje okolní 

svět. „To, co život nese. Něco dobrého si přečtu 

nebo něco pěkného vidím a pak to v  hlavě 

zpracuji,“ dodala Černohorská.  

Výtvarnice tvoří soustavně 25 let a má za 

sebou kolem 40 samostatných výstav. „Kromě 

toho vystavuji se Sdružením břeclavských 

výtvarníků. Společně vystavujeme několikrát 

do roka a v  Břeclavi v  Cukrovaru pořádáme 

salón. V únoru nás také čeká výstava v Rakous-

ku,“ doplnila Černohorská.  

Výstava koláží Evy Černohorské byla v gale-

rii ke zhlédnutí do 28. ledna.                               -ves- 
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Městský bál ovládly klobouky

Eva Černohorská používá na koláže vlastní techniku 

Ať už jste fanoušci klobouků a stylových 

pokrývek hlavy nebo ne, jednou za čas by si 

tento opomíjený módní doplněk měl vyzkou-

šet každý. A městský kloboukový bál, který se 

ve společenském domě konal v pátek 12. ledna 

byl ideální příležitostí. 

Večerem provázel Salónní Orchestr Brno, 

jehož vznik se datuje až do roku 1993. Taneční-

kům na parketu dopřál pestrý výběr klasických 

i moderních skladeb. Pro návštěvníky bylo 

kromě bohaté tomboly připraveno i další zpes-

tření v podobě módní přehlídky dobových šatů 

a klobouků napříč historií. 

Na památku si všichni odnesli i fotografi i ze 

stylového fotokoutku. Ta ukáže, jak moc jim to 

v kloboučcích slušelo. A kdoví, možná se v nich 

přítomní cítili natolik dobře, že je budeme 

moci potkávat v ulicích Hustopečí mnohem 

častěji.

-nov-

Tanec, zábava a klobouky.

Vernisáž koláží Černohorské se nesla v příjemném 

duchu.
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V prostorech butiku Ryda Style je možno zájemcům 
změřit celkový stav jejich organismu, 

dále zde bude prováděna i Darkfield diagnostika (z kapky krve).

Měření provádí diagnostik s 15 letou praxí jak v ČR, 
tak i v zahraničí. Přístroj Oberon je velmi citlivý přístroj, 

který na základě kvantové fyziky zjišťuje 
nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického,

 tak psychického charakteru. 

Výsledkem je nejen určení celkového stavu organismu, 
ale i stavu jednotlivých systémů organismu, 

zjištění přítomnosti bakterií a virů v těle
 a v případě onemocnění i stanovení přesné diagnózy. 

Budou zde probíhat přednášky s praktickými ukázkami, 
např. o laserové terapii, s možností vše vyzkoušet zdarma.

Ryda style
Nový módní butik v Hustopečích

s přátelskou obsluhou
 a dobrou kávou.

Otevírací doba:
Po- 10.00–16.30
Út- 10.00–16.30
St- 10.00–16.30
Čt- 10.00–16.30
Pá- 10.00-16.30

Objednat se můžete na 
tel.: 775 058 022

laspot555@gmail.com
www.nuovotherapy.cz

Kollárova 1442/2 Hustopeče
tel.: +420 605 403 321
facebook: Ryda style

instagram: ryda_style
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Školní kapela Gymnázia T. G. Masaryka si 

opět připravila rozloučení s vánočním časem 

a udělala za ním tečku svým Tříkrálovým 

koncertem. Konal se v sobotu 6. ledna v diva-

delním sále pod kostelem sv. Václava, který byl 

zaplněný do posledního místa. Mladí studenti 

pod vedením učitelky Margity Křížové nacvi-

čili repertoár ovlivněný magickým číslem tři. 

„Písně tedy byly po trojicích. Pánové sólisti si 

písničky vybrali sami, ostatní písně byly starší, 

abychom nostalgicky zavzpomínali,“ uvedla 

sopranistka Markéta Jacqueline Šťastná.

Za celým programem stála snaha studen-

tů udělat profesionální koncert. „Nacvičování 

bylo poměrně složité, protože paní učitelka je 

perfekcionistka, je poměrně náročná. Trávili 

jsme zkoušením i pět hodin v kuse,“ vysvětli-

la Šťastná. „Za všechny bych ale řekla, že nás 

zkoušky naplňují,“ dodala.

Překvapením večera se stalo vystoupení 

učitelů - Ctirada Šedého a Simony Chrastilo-

vé, kteří se svým zpěvem přidali ke kapele na 

několik písní. Pozadu nezůstali ani diváci vyba-

vení zpěvníky.                                                                -ves-
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Koncert gymnazistů byl tečkou za Vánoci
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
únor 2018

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

st  21. 2.  19.30 Už zase miluju - divadelní šou jednoho pianisty
a dvou náruživých múz. Ú inkují: Michaela Dolinová, 
Sandra Pogodová a klavírista Václav Tobrman. 
Spole enský d m Hustope e. P edprodej vstupenek 
TIC Hustope e, d m U Synk .

P ipravujeme:
so  24. 3. 9.00 Slavnosti mandloní a vína.

Dukelské nám stí a mandlo ové sady. Degustace 
mandlových pokrm , jarmark s programem, 
vycházka mandlo ovou stezkou na rozhlednu, 
otev ené sklepy. Vstupné 80 K , p edprodej 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  1. 2.  10.00 Výtvarná innost – ko i ka.
t  15. 2. 10.00 Výtvarná innost – vlá ek. 
t  22. 2.  10.00 Výtvarná innost – dinosaurus.  

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

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

t   1.2 - 26. 2.  Blue moon - Výstava obraz  Terezie Tomkové.
Vestibul knihovny. 

t  1.2. 17.00  Cestopisná p ednáška: Japonsko. 
P ednáší Ji í Mára. U ebna knihovny.

st  21. 2.  15.00  Vyhlášení výsledk  d tské sout že 
Lovci perel 2017. U ebna knihovny. 

st 21.2. - 26. 2.  Výb r knih na burzu tená i tená m.
Máte doma zachovalé knihy,nevíte co s nimi
a nechcete je vyhodit? P ineste je na p ipravovanou 
burzu. Knihovna.

st  28. 2. – 26. 3. Burza knih tená i tená m. Knihovna.
st  28. 2. 16.00 Minikurz korálkování. U ebna knihovny.

ne  25. 2. – 25. 3. Budoucnost tradice: výstava prací pedagoga
a student  Ateliéru Design od vu Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlín  inspirovaných tradi ní od vní kulturou.

st 28. 2. 14.00 P átelské setkání len  tzv. Pokec - vinotéka
domu U Synk . Po ádá Muzejní spolek Hustope e.

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

po 5.2. – 9.2.   Jarní p ím stský tábor – Máme rádi zví ata. 
Pro d ti od 6 do 12 let. Program: hry, sout že...
Cena 1500 K  (zahrnuje dopolední a odpolední 
sva inu, ob d, celodenní pitný režim, pom cky).

ne  25.2. 15.00 D tský karneval – téma: Doba ledová. 
P ij te všichni v maskách! Spole enský d m 
Hustope e.

UŽ ZASE MILUJU
šou jednoho pianisty a dvou náruživých múz

st eda 21. 2. 2018 v 19:30 h
Spole enský d m HUSTOPE E

Hrají a zpívají:

Michaela Dolinová 
Sandra Pogodová

klavírista Václav Tobrman

Vstupné: 250 K . P edprodej:TIC Hustope e, Dukelské nám. 23,
prost ednictvím Ticketstream a SMS.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 12. 2. / 26. 2.
Papír, plast, nápojové kartony: 6. 2. 
Bioodpad: 5. 2. 

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

st  14. 2. 17.30 P ednáška o manželských radostech a starostech
v rámci Národního týdne manželství. 
P ednáší manželé Marek a Sabina Žitní. 
Kavárna Romance, Kosmákova 4.

každou   11.00 Výstava o Moravských bratrech - Obnovená
ned li   jednota bratrská a jejich misijní cesty. Prostory

evangelické fary. Ke zhlédnutí po bohoslužbách 
nebo po domluv  na tel. 605 545 592.

KRYTÝ BAZÉN
 Po – Pá 6.00 –  8.00  ranní plavání
 Po – Pá 14.00 –  20.00  dle aktuálního rozpisu 
 So – Ne 14.00 –  19.00

V dob  jarních prázdnin (5. – 9. 2.) bude k dispozici víc asu
 pro ve ejnost. Aktuální informace na www.spozam.cz,

 na facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

t  8.2. 18.00 Tradi ní tvrte ní p ehlídka vín
známých výrobc  z Moravy a ze Slovenska, 
p ehlídky se budou konat každých 14 dní až do
22. b ezna 2018. Sklep v ulici Na Hradbách. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
www.zahradkari.cz/zo/hustopece

so  3. 2. 10.00 Hustope ský masopust. Neváhejte a podpo te
Masopust i vy! Každá maska obdrží skleni ku 
a koštovací lístky. Sraz masek v 10.00 hod. p ed 
sklepem Aurora. Vstup a zabíja ková polévka 
zdarma.

t  22. 2. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z nám stí).

pá  16.2. 20.00 54. reprezenta ní ples Gymnázia T. G. Masaryka 
Hustope e. Téma: Vesmír. Hraje Red Socks 
Orchestra, Spole enský d m. 

pá  2.3. 20.00 Rock please. T etí ro ník rockového ve era. K tanci 
i poslechu hrají Jamiroquai Tribute Band (Brno), 
Pool Litters (Hustope e). Ob erstvení zajišt no.
Spole enský d m. 

so  10.3. 20.00 Rybá ská zábava. Koná se ve Spole enském dom
   Hustope e. 

PLESOVÁ SEZÓNA 2018

FUTSAL
so  3. 2.  19.00 TJ Agrotec Hustope e – Panama Brno 
so  10.2. 19.00  TJ Agrotec Hustope e - STŽ BRNO
HÁZENÁ
ne  25. 2. 14.00 Legata Hustope e – Velká Byst ice (1. liga)

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

úterky  16.30 Odpoledne plné her - jídelna Penzionu.
st edy   16.30 Tan írna na stará kolena - spole enský d m.

M sto Hustope e
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Tak znělo téma prvního lednového týdne 

nového roku 2018 v  MŠ U Rybiček. Děti se 

seznámily s  příběhem tří mudrců putujících 

do Betléma s dary pro Ježíška. V rámci tématu 

malovaly kometu, která Kašparovi, Melicha-

rovi a Baltazarovi ukázala cestu do Betléma, 

vyráběly královské koruny, hrály pohybové 

hry, pomáhaly hledat správnou cestu k  Ježíš-

kovi. Berušky upekly tříkrálové muffi ny pro 

pana děkana. Navštívili jsme kostel, kde si děti 

prohlédly postavený Betlém, varhany a zazpí-

valy koledy. Sluníčka se vydala na tříkrálovou 

koledu do ostatních tříd, kde si všichni společ-

ně zazpívali koledy. Naší snahou bylo pomocí 

příběhu Tří králů u dětí rozvíjet sociální vztahy, 

empatii a soudržnost. Měsíc jsme zakončili 

výletem na představení do divadla Radost. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Začátek roku byl u nás plný překvapení 

a dárečků. Ve všech třídách si děti rozbalova-

ly větší část vánoční nadílky. Právě tu, kterou 

učitelky z důvodu velké absence dětí v prosin-

ci ponechaly nerozbalenou. Hračky dětem 

přinesly spoustu radosti i nových námětů 

na hry. Všem sponzorům děkujeme za jejich 

otevřené srdce a fi nanční příspěvky. 

Součástí vzdělávání je i vést děti k sociál-

nímu cítění. Právě tohle téma bylo podstatou 

Tříkrálové sbírky. I naše děti jsme seznámili 

s  potřebou pomáhat chudším, navštívili jsme 

kostel a drobnými mincemi jsme přispěli do 

sbírky. 

V  druhé polovině ledna se provoz školy 

vrátil do zajetých kolejí. Děti se opět zabýva-

ly činnostmi, které učitelky plánovaly k  jejich 

rozvoji. I tak jim stále něco chybělo… a chcete 

vědět co? Přece sníh! Naštěstí přece jen nasně-

žilo a děti mohly k zimním radovánkám využít 

potenciál svahu za školkou. Sáňkovaly, bobo-

valy a stavěly i malé sněhuláky. 

Páteční dopoledne 19. ledna nám rozveseli-

lo divadlo Šikulky, které k nám přijelo s pohád-

kou. Děti si užily pohádku a opět si osvojily 

vhodné chování na představení.

Měsíc jsme zakončili hodnocením prvního 

pololetí i plánováním činností pro to druhé. 

Čekaly nás poslední hodiny kurzu Edukač-

ně stimulačních skupin, hovorové hodiny 

pro rodiče předškoláčků i intenzivní přípravy 

k zápisu do obou základních škol. K pobavení 

dětí plánujeme karneval, zdravotní přednášku 

i exkurzi. 

Kolektiv z MŠ Školní 

Leden na Pastelce

Tři mudrci na cestěKuřátka vyhrála výtvarnou soutěž 

Již u těch nejmladších dětí rozvíjíme výtvar-

né dovednosti. Třída Kuřátek se přihlásila do 

výtvarné soutěže, kterou vyhlásila fi rma na 

výrobu dětské obuvi z Hrušovan. Název soutě-

že zněl Koláž s vánoční tématikou. Děti se pod 

vedením učitelek Alenky a Lidky pustily s chutí 

do práce. Stříhaly, natíraly, lepily a modelovaly. 

Jejich usilovná práce byla odměněna prvním 

místem a za odměnu dostane každé dítě ze 

třídy bačkůrky s  vyšitým vlastním jménem. 

Gratulujeme našim nejmladším výtvarníkům! 

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ještě advent na Komendě

Už se stalo tradicí, že deváťáci z naší školy 

mají během adventu příležitost navštívit 

nějaké velkoměsto a tam si užít předvánoční 

atmosféru. Doposud to byla Vídeň, ale letos 

jsme změnili trasu a jeli do Budapešti. Tohoto 

jednodenního zahraničního zájezdu se zúčast-

nilo 50 dětí. 

Zájezd se konal v pátek 15. prosince. Vyje-

li jsme ráno v  sedm hodin. Prohlédli jsme si 

Budínský hrad s protilehlou budovou Parla-

mentu, Rybářskou baštu a pak jsme přešli most 

a ocitli se v samém centru města. Kvůli silné-

mu dešti jsme dostali tří hodinový rozchod, 

a tak jsme se mohli ve skupinkách snáze scho-

vat a sami si užít adventní trhy. Sice jsme měli 

vyměněných 5 000 forintů, ale to nebylo moc, 

když si představíte, že jeden balíček sušené 

papriky stál 300 forintů. Domů jsme se vrátili 

večer kolem osmé hodiny spokojení, v pořádku 

a plni mokrých dojmů.

Účastníci zájezdu z 9. A a 9. B

Učíme se aktivně. Učíme se interaktivně.

Učíme se praktickým činnostem. Učíme se vítězit i prohrávat.
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Advent jsme si užili v Budapešti.

Připojte se k nám. Jsme na facebooku

@zshuskom.cz
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Vánoční Zpívání na schodech 2017
Školní kapela Gymnázia T. G. Masaryka si 

jako každý rok přichystala pro studenty vánoč-

ní program ve formě koncertu. Tato akce se 

pravidelně koná poslední školní den před 

vánočními prázdninami, letos tedy v pátek 22. 

prosince.  

Vánoční Zpívání na schodech se uskuteč-

nilo po třídnických hodinách a po předávání 

dárků mezi studenty, na centrálním schodišti 

v  budově. Za letošním repertoárem převážně 

stojí vedoucí skupiny Margita Křížová. 

Žáci se mohli těšit i na tři malá překvape-

ní. První zaznělo již v  polovině koncertu, kdy 

Matyáš Kyncl a Ondřej List zazpívali známou 

píseň Vzhůru, bratři milí z  pohádky Anděl 

Páně 2. Když se vystoupení blížilo ke konci, 

zazpívala paní učitelka Simona Chrastilová, 

Margita Křížová a pan učitel Ctirad Šedý píseň 

Mám jizvu na rtu. Posledním letošním překva-

pením byla sólová píseň paní učitelky Simony 

Chrastilové Bridge over troubled water.

Po skončení akce byli všichni žáci plni 

dojmů a konstatovali, že akce se vydařila. 

Jakub Hytych, 8.C
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Zpívání na schodech tentokrát s překvapením.

Projektový den na SOŠ a SOU Hustopeče

Projektová činnost na škole

Druhý projektový den proběhl ve čtvrtek 21. 

prosince 2017. Přednášet nám přijeli odborníci 

z přerovské neziskové organizace Kappa-help, 

z brněnského Bílého kruhu bezpečí a výživová 

poradkyně ze ZkusToZdravě České Budějovice.

Prevence byla zaměřena na více oblas-

tí. Kappa-help realizovala dva čtyřhodinové 

workshopy, jeden se věnoval problematice 

menšin a uprchlictví. Cílem bylo zamyslet se 

nad hesly – Žijí tady s námi, Kdo patří do menši-

ny?, Co znamená označení Rom, Vietnamec 

atd.?

Druhý blok poskytl řadu informací o komu-

nikaci. Žáci se blíže seznámili i s  neverbální-

mi projevy. Díky workshopu si na vlastní kůži 

vyzkoušeli, jaké to je komunikovat v různých i 

nevšedních situacích.

ZkusToZdravě v  rámci projektu Zdraví 

dětem realizuje několik aktivit pro školy. My 

jsme si vybrali téma zaměřené nejen na správ-

nou výživu, ale i na vhodné zpracování suro-

vin v kuchyni, na nebezpečí diet a na poruchy 

příjmu potravy.

Psycholožka a právnička z  Bílého kruhu 

bezpečí mluvily o kriminalitě mladistvých a 

o stalkingu. Obě oblasti vysvětlily z  hlediska 

práva a doplnily svými zajímavými zkušenost-

mi z praxe.

Sešlo se dost žáků, preventivní účel byl 

naplněn. Další projektový den nás čeká až 

v červnu 2018.

Kateřina Bališová

V  rámci projektu Podpora přírodovědné-

ho a technického vzdělávání na středních 

školách v Jihomoravském kraji bude probí-

hat v jarních měsících v  rámci udržitelnosti 

projektu výuka žáků základních škol břeclav-

ského okresu. Jedná se o výuku předmětů 

chemie a fyziky zábavnou formou v rozsahu 

čtyř výukových dnů (výukový den v  délce pěti 

hodin) a o společnou návštěvu stavebního 

veletrhu v  Brně žáky základních škol a naší 

školy. V úterý 16. ledna naší školu navštívili žáci 

8. a 9. ročníku ze ZŠ Velké Němčice a 30. ledna 

přišli žáci ze ZŠ Komenského.

 

Do projektu PolyGram – Podpora poly-

technického vzdělávání, matematické 

a čtenářské gramotnosti v  Jihomoravském 

kraji se zapojila škola nejen za účelem pokra-

čovat ve spolupráci s dosavadními partnerský-

mi  základními školami i v dalších letech,  ale 

také s  tím rozšířit a zejména posilovat počet 

pokračování na str. 22
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ZŠ a rozvíjet zájem žáků těchto škol o poly-

technické vzdělávání.  Do tohoto projektu je 

zapojeno kromě SOŠ a SOU Hustopeče dalších 

27 středních škol a subjektů Jihomoravského 

kraje. V  období od února 2018 budou v  rámci 

projektové klíčové aktivity (Podpora polytech-

nického vzdělávání) modernizovány a dovy-

baveny dvě dílny oboru elektrikář a strojní 

mechanik a následně v těchto prostorech bude 

od září 2018 do listopadu 2020 probíhat podle 

nově vytvořených učebních materiálů výuka 

praktických dovedností žáků základních škol 

formou výroby společného výrobku. Výuka se 

uskuteční v  počtu 25 žáků na jeden výukový 

den. Dalším výukovým prostorem bude nově 

vytvořená videokomunikační učebna, která 

umožní vzdálenou komunikaci ze školami 

nejen základními, ale i partnerskými v zahra-

ničí, a svým vybavením přispěje k    rozšíře-

ní digitální gramotnosti žáků. Z  fi nančního 

příspěvku 3 092 tis. Kč bude čerpáno 1 862 tis. 

Kč na hmotný majetek a materiál a zbylou část 

bude tvořit zajištění služeb (doprava žáků, 

stravné) a osobní výdaje (odměny z  dohod, 

pojistné a jiné povinné výdaje).  

Zdeněk Hrabal, 
ředitel SOŠ a SOU Hustopeče

Naše škola se zapojila v  letošním škol-

ním roce do projektu Šablony do škol, který 

je spolufi nancovaný Evropskou unií a slouží 

jako  podpora vzdělávání nejen našich žáků, 

ale i pedagogů.  V rámci získané dotace v část-

ce 800  000 Kč je možno žákům poskytnout 

např. doučování, nebo je v  rámci kariérového 

poradenství připravovat na budoucí povolání. 

Pro pedagogy jsou určeny programy k  rozvoji 

jejich pedagogických dovedností, např. tande-

mová výuka, kdy výuku společně vedou dva 

pedagogové, nebo si mohou v rámci projektu 

rozšiřovat svoji kvalifi kaci jak prostřednictvím 

školení, tak i působením ve fi rmách formou 

odborné stáže. Projekt umožňuje také spolu-

práci školy a sociálních partnerů, díky níž 

získáváme podněty od fi rem, čímž můžeme 

usnadnit uplatnění žáků naší školy na trhu 

práce. 

Věra Horáková

Dalším prgramem, do kterého se škola 

zapojila, je projekt Nenech to být. Jedná se 

o internetový systém a mobilní aplikaci bojující 

proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách 

po celé ČR s podporou MŠMT, za spolupráce 

pedagogicko-psychologické poradny Brno 

a Linky bezpečí. 

V roce 2018 chceme i nadále realizovat akti-

vity podporující primární i specifi ckou preven-

ci, na které se nám v roce 2017 podařilo získat 

fi nanční prostředky z dotačního programu 

JMK, a to v projektu Prevence a zdraví, to nás 

baví!.

Stanislava Gergelová 

pokračování ze str. 21

Děkujeme za Vaši štědrost
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Koledníčci.

Letošní osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky 

je u konce. Nejen v Hustopečích, ale i v ostat-

ních obcích a městech, je již sečteno. Do této 

tradiční celorepublikové kampaně se zapo-

jilo téměř 1800 dobrovolníků z  břeclavského 

okresu. Tříkráloví koledníci od 1. do 14. ledna 

vyrážejí do ulic, navštěvují naše domovy, 

předávají radostnou zvěst o narození Ježíš-

ka, obdarují tříkrálovým cukříkem, a prosí 

o fi nanční příspěvek pro potřebné. 

I v  Hustopečích se malí i velcí koledníci 

s  20 zapečetěnými pokladničkami z  městské-

ho úřadu objevili v  městských ulicích. Počasí 

oproti loňskému ročníku bylo velmi teplé, 

žádný mráz ani sníh, což bylo dobrým impul-

sem ke zdárnému průběhu sbírky. Bohudíky!

Koledování je výjimečná událost. Je to čas 

plný překvapení a dobré nálady. Je pravda, že 

ne všechny dveře jsou pro koledníky otevřeny 

a není samozřejmostí, že by všechny domác-

nosti pochopily přínosy Tříkrálové sbírky.

Největší odměnou pro ty, kteří se do sbír-

ky různými způsoby zapojují, ať již samot-

ným obcházením či fi nančním přispěním do 

pokladničky, je dobrý pocit z  toho, že udělali 

něco pro dobrou věc, a to je, jak se domnívám, 

též motivací koledníků.

Letos se vykoledovalo
 v Hustopečích neuvěřitelných 

117 955 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2017 pomo-

hl již v  mnoha projektech břeclavské Charity. 

Mezi nejdůležitější projekty podpory patřil 

rozvoj mobilního hospice svatého Martina, 

domov pro matky s dětmi sv. Agáty bez přístře-

ší v krizových situacích a nový projekt, který se 

rozjíždí zejména letos, je podpora tzv. Charit-

ní záchranné sítě, která je zacílena na osoby 

v akutní nouzi, vypadávající ze systému pomo-

ci a podpory místních institucí a služeb. 

Jsem nesmírně ráda, že se pořád najdou 

lidé, kteří si cení tradic a  mají otevřená srdce 

pomoci druhým. Tříkrálová sbírka je sice 

u konce, dobrý pocit však přetrvává ještě dlou-

ho po rozpečetění poslední pokladničky.

Takže děkuji všem jménem Oblastní chari-

ty Břeclav, kdo přispěli k  charitnímu dílu, ať 

samotným koledováním, organizováním či 

přispěním do pokladničky. Upřímné díky!

Jana Studýnková,
koordinátorka tříkrálové sbírky OCH Břeclav
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Vstup do nového roku 
Minulý rok jsme, kromě bohoslužeb, 

uzavřeli tradičně akcí Zářící oči. Měli jsme 

radost, že jsme mohli přivítat děti i rodiče ze 

sociálně slabších rodin. Připravena zde byla 

pro ně spousta hraček a různých dárků. A jak 

již název napovídá, našim cílem bylo rozzářit 

oči dětí. Doufám, že se nám to spolu s pomocí 

pracovníků městského úřadu povedlo. 

Do nového roku jsme v  Apoštolské círk-

vi vstoupili s  mnohými plány. Hned první 

veřejnou akcí bylo v  polovině ledna povídání 

o misijní cestě do Jižního Súdánu. Tato misij-

ní cesta se uskutečnila v  listopadu minulého 

roku. Byl jsem mile překvapen zájmem ze stra-

ny veřejnosti. Jako sbor jsme se také zúčastnili 

společného ekumenického setkání, které se 

každý rok v  lednu koná. Děkuji tímto všem, 

kdo ho pro nás připravili. Mám radost, že se 

jako křesťané ze čtyř různých církví (AC, CČSH, 

ČCE a ŘKC) můžeme společně sejít a modlit 

se, jak za vzájemnou spolupráci, tak i za pokoj 

v naší zemi. V únoru vyjíždím poprvé v tomto 

roce do Afriky. Je to Tanzanie, kde bychom měli 

opět pomáhat v dětském domově. Zvláštností 

je to, že se jedná víceméně o dámský tým, který 

bude učit děti v domově šít. Letos bychom měli 

vyjet do této země ještě jednou, a to s týmem 

mužským. Co přesně se bude dělat, zatím neví-

me. Je ale možné, že se opět vydáme do Masaj-

ské stepi. Chceme také pokračovat v  projektu 

Malawi, který jsme otevřeli v  minulém roce. 

Rádi bychom sehnali nějaké peníze a podpo-

řili místní v nákupu domácího zvířectva (krávy 

a kozy) a tak jim pomohli v  práci se sirotky.  

Našim cílem není pouze fi nanční pomoc, ale 

podpora dlouhodobé samostatnosti.  

V neděli 18. února budeme mít bohoslužbu 

se zahraničním hostem z Anglie. Zahraničních 

hostů máme v plánu na tento rok více. Jak jsem 

už v  minulosti zmiňoval, hodně se těším na 

setkání s  kanadskou spisovatelkou habánské-

ho původu, která by měla přijet v létě. Již nyní 

přemýšlíme o tom, jak využít její návštěvu pro 

širokou veřejnost. Plánů a aktivit je celá řada, 

ale to, co mě naplňuje radostí, je skutečnost, že 

se v těchto aktivitách setkáváme spolu s vámi, 

s lidmi z Hustopečí a okolí. Osobně jsem i vděč-

ný za vaše podněty a nápady, které dostávám. 

Naše církev chce být otevřenou církví. 

Karel Fridrich,
pastor sboru

Evangelický sbor v Hustopečích vás zve
Národní týden manželství – už zase! Jako 

každý rok kolem Valentýna je příležitost zaos-

třit na partnerské vztahy. Téma tohoto ročníku 

je Manželské mýty. Takovým mýtem o manžel-

ství může být: „žili šťastně až do smrti“ nebo 

“po svatbě se změní“... No možná se změní, 

ale jinak, než dotyčná čekala.  A lze být spolu 

šťastně až do smrti?  Možná ano, ale samo to 

nepůjde, musí se na tom pracovat.  A tak jsme 

pozvali do Hustopečí Bořiče manželských 

mýtů. Oni sami si tak samozřejmě neříkají, to 

jsem vymyslela já, protože se mi líbí ten seriál 

v  televizi. Manželé Marek a Sabina Žitní jsou 

spolu 24 let, mají 7 dětí ve věku 4 až 21 let. 

Nejstarší a nejmladší jsou dcery a mezitím 

mají 5 kluků. Od roku 2010 organizují Moti-

vační víkendy pro manželské páry, od roku 

2014 pořádají Manželské večery. Kromě toho 

i různé akce pro rodiče a rodiny. Marek je 

stavební inženýr a má stavební fi rmu. Sabi-

na vystudovala sociologii, sociální politiku, 

sociální práci a je v domácnosti. Své děti do 

ukončení prvního stupně ZŠ vzdělávají doma. 

Starší děti jsou na ZŠ, gymnáziu a vysoké 

škole. Marka a Sabinu znám ještě za svobodna 

a vím, že od té doby mají hodně o čem vyprá-

vět, ale také umí naslouchat a přispět radou 

nebo vlastním příběhem, jak to či ono řešili. 

Rozhodně stojí za to si je přijít poslechnout 14. 

února 2018 v 17.30 hodin do kavárny Romance. 

Pro ženy budou opět přichystány kytičky a pro 

každého něco dobrého k zakousnutí.

Výstava o Moravských bratrech
O Moravských bratrech už víme dlouho. 

A vy asi taky. Ledasco už jsem o nich psala i do 

Hustopečských listů. Jedná se o Obnovenou 

Jednotu bratrskou, která se zformovala začát-

kem 18. století v Suchdole nad Odrou a posléze, 

kvůli pronásledování ze strany katolické vrch-

nosti, byli její členové nuceni opustit vlast.  Pod 

vedením Kristiána Davida, rodáka z moravské 

vísky, se roku 1722 usadili v  Německu, v  tak 

zvaném Herrnhutu. Nebyli to ekonomičtí 

migranti, ani váleční uprchlíci, zachraňovali 

své holé životy a svobodu vyznání.                

Z Herrnhutu se vydávali i na misijní cesty 

do všech koutů světa. Loni na sborovém poby-

tu na Blažkově jsme se jejich cestami a zážitky 

(konkrétně v  Grónsku) nechali inspirovat při 

celotáborovém programu. Shodli jsme se na 

tom, že chceme vědět víc. Proto jsme využili 

možnosti uspořádat v  našem evangelickém 

sboru tuto výstavu. Všechny zajímavé údaje 

o Moravských bratrech lze zhlédnout na pane-

lech, které vytvořila společnost YMCA. Výsta-

va je putovní, dvojjazyčná - česko-německá, 

připravovaná pro školy, zájmové organizace 

a církve. Panely visí v  prostorách naší fary na 

Masarykově nám. 4 a vidět je můžete vždy 

v  neděli po bohoslužbách, během úředních 

hodin (středa 10.30 – 15.00 a po 17.00) nebo 

po osobní domluvě na telefonu 605 54 55 92. 

Také při bohoslužbách 11. února, které začínají 

v  10.00, zazní krátká minipřednáška o těchto 

zajímavých lidech, kusu naší historie a posel-

ství, které nám zanechali. Moravské bratry 

tu máme už od ledna a budou tu ještě celý 

únor. V  březnu a dubnu bude ke zhlédnutí 

druhá část této výstavy, a to o jejich práci mezi 

severoamerickými indiány. Přijďte se podívat, 

popovídat, třeba vykouříme i dýmku míru. 

Howgh!

Kateřina Rybáriková,
kazatelka
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Návštěvníky farního plesu vezl vlak do stanice Zábava
Ve speciálním vlaku se svezli v  pátek 19. 

ledna všichni účastníci letošního Děkanátní-

ho plesu, jehož tématem byly uniformy. Vlak 

mířil do cílové stanice Zábava a cestou nabíral 

opravdu zajímavé soupravy. 

Startovní čárou bylo zázemí hustopečského 

kostela sv. Václava. To se podařilo opět trochu 

zvelebit a nově se pyšní opravenou jídelnou. 

První vagón vytvořili členové skupiny Move 

Around, kteří se postarali o předtančení. Poté 

se připojila výherní souprava. Ta odvezla šťast-

livce pro hodnotné dary z  bohaté tomboly. 

Následoval vůz, který organizátoři tajili do 

poslední chvíle. Představili se v něm uniformo-

vaní včetně současného děkana Jana Nekudy, 

bývalého děkana Pavla Kafky i faráře z  Kunš-

tátu na Moravě a hustopečského rodáka Petra 

Košuliče. 

Po celou dobu byl k  dispozici také jídelní 

vůz. Ten nabízel mimo alko a nealko nápojů 

také výtečné chlebíčky, jednohubky či koláče. 

Pro dobrou náladu cestujících hrála k tanci 

i poslechu kapela Impuls z  Blučiny. A tak se 

jízda nesla ve veselé a přátelské atmosféře 

až do brzkých ranních hodin, kdy bylo načase 

vyrazit do stanice Domov. 

Na organizaci se podílela celá řada lidí. Těm 

patří poděkování za společně strávené poho-

dové chvíle. 

Organizační tým plesu

Výstavba bytů na ulici Generála Peřiny
Volné byty leden 2018:

• Bytový dům G8 

4. NP - 3+kk- 2.683.610 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

• Stavíme bytové domy s vlastní kotelnou. 

•  Každý byt má svoje měření provozních 

 nákladů. 

•  Vnitřní dispozice bytů můžeme upravit dle

 Vašich požadavků. 

•  Bytový standard může být upraven dle 

 požadavků každého kupujícího.

•  Zajišťujeme i fi nanční poradenství 

 a v případě investiční koupě i nájemníka.

•  Prodáme Vaši starou nemovitost a nabídne- 

 me Vám bydlení v našem novém bytě.

Jakékoliv další dotazy na tel.: 739 444 139, 

nebo petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz

Po předchozí domluvě jsem pro Vás k dis-

pozici v provozní kanceláři v Hustopečích, 

Bratislavská 18- Tržnice Pavlína.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Prodejna metrového textilu (sezonní 

výprodej)  + kvalitní pracích prášků dovoz 

Rakousko, přestěhována na ul. Hybešova 1, 

vedle parkoviště polikliniky

INZERCE  OBČANSKÁ

• Koupíme byt 1+1 nebo 2+1. Dohoda jistá. 

Tel. 605 982 553

• Koupím garáž. tel.: 702 880 272

• Hledáme ke koupi RD do 4 mil. Hustopeče 

a okolí 15 km. Tel. 604 590 583

• Prodám málo používaný kočárek X-lander 

XQ 2013 dvojkombinace ve skvělém stavu. 

Cena 6300,-kč. Původní cena 15000,-kč. 

Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.cz, 

tel.: 777 066 804.

• Koupím nebo si pronajmu zahrádku 

v lokalitě Polní - Družstevní a okolí. 111.11@

seznam.cz, Tel.: 777 066 804.

• Prodám družstevní byt 2+1 v Hustopečích, 

Větrná ul. Tel.: 608 612 365. 

• Koupím garáž na ul. Vinařská. 

Tel.: 776 129 917
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Historici hodnotili svůj rok 2017
Na zhodnocení úspěšnosti své práce za 

uplynulý rok 2017 se sešli členové Klubu histo-

rie a vlastivědy Hustopečska poprvé ve středu 

13. prosince 2017 v jídelně Speciální a praktické 

školy v Hustopečích. Šlo o příjemné, neformál-

ní a už několik let pořádané „Přátelské setkání“ 

s posezením a občerstvením. Zakoupené chle-

bíčky a přinesené sladké i slané dobroty 

z  vlastních zdrojů všem chutnaly. Že bylo 

setkání neformální, srdečné a veselé, zakon-

čené zpěvem koled, dokládají jasně i přiložené 

snímky z akce.

Druhé hodnocení bylo už plně v režii řádně 

zvoleného a po celý rok pilně pracujícího výbo-

ru KHVH. Výroční členskou schůzi, svolanou 

do přísálí Společenského domu na středu 10. 

ledna 2018, řídila pohotově paní Helena Průd-

ková. Program výroční členské schůze je stano-

vený zákonem pro všechny podobné spolky 

jako náš a nemohl být neopomenut ani jeden 

z  důležitých a povinných bodů. Všechny byly 

přesně dodrženy.

Netradičně zpracovaná zpráva o činnosti 

KHVH předsedou spolku Bc. Dušanem Průd-

kem pak byla příjemným překvapením. Ke 

zprávě totiž promítal současně barevné sním-

ky z jednotlivých akcí: naučných přednášek, 

besed, exkurzí, zájezdů, odpolední plných her 

na Penzionu, Juniálesu či tří turnusů vyhledá-

vaných Táborů na stará kolena. Naši nadšení 

tanečníci pravidelně účinkují na Burčákových 

slavnostech nebo Country bálech rádi a bez 

čekání na pochvalu, i tyto snímky nechyběly. 

S vizuální  prezentací si dal předseda trpěli-

vou práci, což jsme ohodnotili s  povděkem. 

Po schválení zprávy revizní komise a zprávy 

o fi nančním hospodaření jsme jednomyslně 

schválili také plán práce na rok 2018. Tipy na 

jednotlivé akce dávají demokraticky a s před-

stihem všichni členové KHVH, takže kritické 

hlasy nezazněly ani v následné diskuzi. Ozva-

ly se naopak nové podněty pro práci spolku, 

např. o shromažďování historických fotogra-

fi í, sbírek, obrazů či starých předmětů, o něž 

nikdo nejeví zájem a tyto končí bez užitku na 

Sběrném dvoře. Jedná se o nevratné ztráty 

neživých svědků naší doby, která se závrat-

ným tempem mění. V  tomto smyslu budeme 

jednat s  MěÚ Hustopeče, jaké řešení zvolit 

hlavně při uskladňování věcí. 

Klub historie a vlastivědy Hustopečska má 

téměř 200 řádných členů a vykazuje nadprů-

měrný počet hojně navštěvovaných akcí. Nad 

jejich frekvencí a velikou účastí žasli zástupci 

obdobných spolků z Boskovic, Holešova i odji-

nud, jak nám sami řekli. Přesto „neusínáme 

na vavřínech“ jak se říká a stále se snažíme 

svoji činnost obohacovat a vylepšovat. Chuti 

do práce máme dost. Těšíme se, že s  novými 

prostorami v  rekonstruované budově kina, 

které budeme moci využívat, jí bude jen a jen 

přibývat.

Za KHVH  Iva Štěpánková, kronikářka
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Přátelské setkání bylo srdečné a veselé.

Krojované děti měly svůj ples
Začátek roku patří plesové sezóně a dětský 

krojový ples, který pořádá Hustopečská chasa, 

je již její pevnou součástí. Konal se letos posed-

mé a tančily na něm děti z folklórního souboru 

Krajcárek i přespolní. Kromě tance nechybělo 

ani občerstvení a bohatá tombola. Ples zaháji-

lo předtančení Moravskou besedou.

Děti z Krajcárku si připravily nové pásmo, 

které už s úspěchem prezentovaly na Advent-

ním punčování nebo na jarmarku Základní 

školy Komenského. „Pásmo jsme pojali jako 

Rok na vsi. Skládá se z mnoha různých tanců, 

od vrtěné přes skočnou. Také se v něm zpívá,“ 

vysvětlila vedoucí FK Krajcárek Sabina Novot-

ná.

Obroda folklórních tradic je patrná v celém 

regionu a soubor, který má nyní kolem 25 dětí, 

nové členy vítá. „Myslím si, že se to rozkřiklo 

i mezi ostatní. Do souboru přichází nejen děti 

rodičů bývalých stárků, ale i nepolíbení,“ doda-

la Novotná.

Ples si s malými stárky a stárkami užívali 

i jejich rodiče a přátelé.

-ves-

Děti předtančily Moravskou besedou. Fo
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HUSTOPEČSKÁ CHASA
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Na Hustopečské laťce padaly osobní rekordy

Tradiční úvod výškařského maratonu 

v  Hustopečích obstarala Hustopečská laťka. 

Před začátkem 19. ročníku Hustopečského 

skákání dostaly prostor ve sportovní hale děti 

z  hustopečských škol a atletického oddílu. 

Soutěžily v  kategoriích přípravka, mladší žáci, 

starší žáci a dorost. „Je to halový přebor města 

Hustopeče. Sešlo se kolem 60 závodníků, kteří 

se dnes mohou kvalifi kovat na Hustopečské 

skákání,“ uvedl pořadatel Zbyněk Háder.

Většinou se nominují první tři nejlepší 

v  každé kategorii, ale pokud mladí sportovci 

předvedou skvělé výkony, může se jich nomi-

novat víc. Během Hustopečské laťky si mohou 

skok vysoký zkusit děti, které se věnují jiným 

sportům. „To, že někdo to umí líp a někdo hůř, 

vůbec nevadí, protože skáčou rádi. Vidím na 

nich radost, když dokážou laťku překonat. Ale 

je zajímavé, že se tady vždy najdou nové talen-

ty,“ podotkl Háder. 

Řada dětí si skočila svůj osobní rekord. 

„Vendula Zemčíková, náš velký výškařský 

talent, skočila 154 cm. Myslím si, že ji to nomi-

novalo na Mistrovství ČR staršího žactva,“ řekl 

Háder. „Hned za ní skončila Karin Krejčiříková 

s osobním rekordem 135 cm,“ dodal.

Vítězi v  kategorii přípravka se stali Seďo-

vá Nikola (122 cm) a Jordán Jakub (138 cm). 

V  kategorii mladších žáků to byli Zemčíková 

Vendula (154 cm) a Klimeš Antonín (137 cm). Ve 

starších žácích skočili nejvíce Stehlíková Adéla 

(145 cm) a Prokeš Vojtěch (158 cm). Posled-

ní kategorii dorost vyhráli Stehlíková Denisa 

(158 cm) a Hovězák Lukáš (165 cm). 

-ves-

Výkony na laťce se děti kvalifi kovaly na Hustopečské 

skákání,

Hustopečské skákání přineslo třetí nejlepší výkon v historii
Už 19. ročník výškařského mítinku Husto-

pečské skákání Agrotec 2018 hostily Hustope-

če poslední lednový týden. Do městské haly 

se pořadatelům opět podařilo přivézt výškař-

ské hvězdy z  celého světa a s  jejich pomocí 

připravit divákům napínavou atmosféru plnou 

emocí.

První den patřil žákovským kategoriím
Ve čtvrtek 25. ledna v  9 hodin odstarto-

val výškařský mítink závody mladších žákyň. 

O vítězství bojovalo 23 dívek. Závody začaly na 

výšce 100 cm a skončily na 155 cm. Tato výška 

se zároveň stala osobním rekordem vítěz-

ky Venduly Zemčíkové z SK Atletika Hustope-

če. „Jsem ráda, že jsem osobák skočila doma,“ 

komentovala svůj úspěch Zemčíková. 

Po žákyních nastoupili na plochu mladší 

žáci. Tento rok závodilo pouze sedm atletů. 

Vítězem se stal  David Kovář z  oddílu BYAC 

Brno, který si na výšce 156 cm zopakoval svůj 

osobní rekord. 

Soutěž starších žákyň začala před poled-

nem a svůj boj o osobní rekord a umístění na 

prvních příčkách svádělo 13 závodnic. Dívky 

nakonec skončily na výšce 160 cm. První se 

umístila  Dominika Salčáková  z  JAC Brno, 

která ale čekala lepší výsledek: „Můj výkon byl 

docela dobrý, ale mohlo to být lepší.“ 

Čtvrteční program ukončila soutěž starších 

žáků. V  kategorii se představilo 17 závodníků 

a pět výškařů skákalo mimo soutěž. K výšce 

181 cm se dopracovali pouze dva závodníci: 

Radim Mlečka a Jakub Kopeček. Zlatou medai-

li nakonec získal Jakub Kopeček z BYAC Brno 

s novým osobním rekordem 181 cm. 

Sobotu zahájili dorostenci a junioři
Sobotní program Hustopečského skáká-

ní byl zahájen v devět hodin ráno prezen-

tací výškařů. Poté se na rozběžišti objevilo 

15 závodníků z kategorie dorostenci a tři z kate-

gorie junioři. Rekord mítinku v dorostencích 

je 208 cm. V roce 1999 tuto výšku překonal 

Jiří Křehula a v roce 2016 Andu Nuh. Právě 

skvělé výkony výškaře Jiřího Křehuly stály za 

nápadem uspořádat v  Hustopečích výškařský 

mítink, kterého se nyní účastnil jako čestný 

host. „Byl jsem jakási indicie k  tomu uspořá-

dat exhibici a vznikl z toho perfektní výškařský 

závod. Jeden z nejlepších na světě,“ řekl Křehu-

la. Výškař držel před 17 lety český juniorský 

rekord 226 cm. „Moc jsem si ho neužil. O dva 

roky později ho překonal Jarda Bába,“ vzpo-

mínal. Současné sportovce hodnotil Křehula 

kriticky: „Musím být upřímný. Nelíbí se mi 

jejich výkonost. Samozřejmě jim přeji, aby se 

zlepšovali. Někdo vyletí v raném věku nahoru, 

někdo v  tom pozdějším. Ale myslím si, že ta 

úroveň je slabá. Tím, že nejsou pouze kmenové 

sporty, ale je jejich několik, tak se kluci věnují 

ostatním sportům a to se podepíše na výsled-

ku.“

V  kategorii dorostu se na první příčce 

umístil Adam Novosad z AK Zlín, který skočil 

185 cm. Obhájil tak vítězství z minulého roku, 

ale z  výkonu byl rozladěný. „Myslím, že jsem 

mohl zvládnout víc,“ poznamenal.  

Soutěž juniorů byla do poslední chví-

le napínavá a diváci závodníky podporovali 

potleskem. Juniorský rekord je neuvěřitelných 

230 cm, což se v roce 2003 podařilo Jaroslavu 

Bábovi. Říha i Tadeáš Hacuš nakonec nepře-

konali laťku ve výšce 200 cm a v  soutěži zbyl 

pouze Štefela, kterému se ale také nedařilo. 

Zlatou medaili nakonec získal Jan Štefela z AK 

Škoda Plzeň za 197 cm. 

Následovaly dorostenky, juniorky a ženy B
Dorostence a juniory vystřídaly na rozběžiš-

ti dívky soutěžící ve stejných kategoriích a navíc 

výškařky závodící v  kategorii ženy B. Kromě 

českých a slovenských závodnic se na startovní 

listině objevily atletky z Velké Británie.

Vendula Zemčíková z SK Atletika Hustopeče vyhrála 

s výškou 155 cm.

Klára Krejčiříková z AK Olymp Brno překonala svůj 

osobní rekord a umístila se na první místě.
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Soutěž odstartovalo 10 dorostenek. Laťku 

ve výšce 170 cm zkoušely přeskočit čtyři doros-

tenky, čtyři juniorky a osm žen kategorie B. 

Kategorie dorostenek nakonec přinesla největ-

ší překvapení, protože Klára Krejčiříková z AK 

Olymp Brno  dvakrát překonala svůj osobní 

rekord a ladně se přehoupla přes výšku 180 cm. 

Vyrovnala tak rekord Hustopečského skákání, 

který v roce 2015 skočila Eliška Buchlovská. Ta 

byla přítomna v publiku a vítězce s úsměvem 

gratulovala. „Cítím se skvěle! Tahle výška byl 

můj cíl v tomto roce,“ jásala vítězka. 

Za juniorky soutěžilo pouze pět dívek. 

Zlatou medaili získala Monika Zavilinská z AK 

Junior Holič za 178 cm. 

Strhující bitva o první místo se strhla 

v poslední kategorii ženy B. O vítězce rozhodoval 

dodatečný čtvrtý pokus ve výšce 178 cm. Nako-

nec byla úspěšná loňská zlatá Emily Bortwick 

z  Velké Británie. Doufala v  lepší výsledek, 

ale akci chválila: „Miluju to tady. Povrch je na 

skákání skvělý. Jsou tady davy diváků, hudba 

a všichni skvělí závodníci pohromadě. Je to 

super.“ (pozn. překlad redakce) 

Závěr kategorie muži B patřil Bubeníkovi
Startovní listina kategorie muži B nabíze-

la napínavou podívanou. Favoriti byli Ryan 

z  Velké Británie, Nuh z  Qataru, Bubeník 

a Beer ze Slovenska. Výšku 206 cm se pokou-

šelo zdolat devět závodníků. Na 212 cm skončil 

Ryan a tak byl závěr kategorie čistě slovenský, 

na výšku 219 cm nastupovali Beer a Bubeník. 

Oba dva ji zdolali prvním pokusem a v  hale 

zavládlo napětí. Laťka ve výšce 221 cm byla 

pro Beera osudná. Vítězem v  kategorii muži 

B se stal  Matúš Bubeník ze Slovenska,  který 

jako nic zdolal výšku 224 cm, na třetí pokus 

skočil 226 cm a 230 cm přeskočil bez nejmen-

šího problému. S touto výškou nakonec vyhrál. 

Divákům předvedl strhující podívanou a nala-

dil je na nadcházející závody. „Dnes jsem si 

zkusil béčkovou soutěž asi po pěti letech. Chtěl 

jsem se dostat zpátky do formy a jsem rád, že 

se to tady povedlo,“ řekl Bubeník. 

Spencer stačilo na zlato 193 cm 
Úderem páté hodiny začalo slavnostní 

zahájení hlavní soutěže žen kategorie A. Adre-

nalinovou atmosféru umocnily děti z taneční 

skupiny Danceversity Hustopeče. Tanečníci se 

věnují populárnímu stylu disco dance, který je 

založený především na hbitosti a energii. Poté 

se slova ujali moderátoři a shrnuli historii, 

současnost i budoucnost mítinku Hustopečské 

skákání. Krátké proslovy přednesli i ambasador 

Vítězka kategorie Ženy A Levern Spencer.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

Mladší žákyně

1.  V. Zemčíková SK Atletika Hust. 155cm

2. V. Jakudisová ASK Blansko 152 cm 

3. Adéla Tkáčová AK Kopřivnice 149 cm

Mladší žáci

1. David Kovář BYAC Brno 156 cm 

2. Antonín Klimeš ZŠ Komenského  149 cm

3. Vojtěch Pechman  Vyškov 140 cm

Starší žákyně

1 Dominika Salčáková JAC Brno 160 cm

2. Lucie Šarafínová JAC Brno 160 cm

3. Patricie Augustínová JAC Brno 153 cm

Starší žáci

1. Jakub Kopeček BYAC Brno 181 cm

2 Radim Mlečka BYAC Brno 179 cm

3. Filip Jahn BYAC Brno 168 cm  

Dorostenky

1. K.a Krejčiříková AK Olymp Brno 180 cm

2. Bára Sajdoková  TJ TŽ Třinec 175 cm

3. Lucie Sedláčková AK Olymp Brno 173 cm

Dorostenci

1. Adam Novosad AK Zlín 185 cm

2. Roman Baše  A. C. Sparta Praha 185 cm

3. Roman Prokop AK Zlín 180 cm

Juniorky 

1. M. Zavilinská  AK Junior Holič 178 cm

2. Rebecca Hawkins Velká Británie 175 cm 

3. Nikola Gavendová SSK Vítkovice  170 cm

3. Lillie Franks  Velká Británie  170 cm

Junioři

1. Jan Štefela AK Škoda Plzeň  197 cm

2. Vojtěch Říha ASK Slavia Praha 197 cm

3. V. Tadeáš Hacuš Jablonec 194 cm

Ženy B

1. Emily Bortwick Velká Británie 178 cm

2. Tatiana Dunajská  Slovensko 175 cm

3. Kate Anson Velká Británie  175 cm

Muži B

1. Matúš Bubeník Slovensko 230 cm

2. Lukáš Beer  Slovensko 219 cm

3. M. Bahník TJ Sokol Hr. Králové  212 cm

Ženy A

1. Levern Spencer Svatá Lucie 193 cm

2. Alessia Trost Itálie 190cm

3. Morgan Lake Anglie 190cm

Muži A

1. Danil Lysenko ANA 237 cm

2. Sylwester Bednarek Polsko 231cm

3. Yu Wang Čína 228cm

Kompletní výsledkovou listinu naleznete na

www.hustopecskeskakani.cz

Ambasadoři a čestní hosté 19. ročníku 
Hustopečského skákání

Každý rok se v  roli ambasadorů představují 

významní sportovci z  regionu nebo ti, kteří mají 

k  atletice blízký vztah. Ambasadory 19. roční-

ku byli: Tomáš Janků, stříbrný medailista z  ME 

20016 ve skoku vysokém, Radek Juška, stříbrný 

medailista z halového ME 2015 ve skoku dalekém, 

a Šárka Kašpárková, mistryně světa v  trojskoku 

z  Atén a bronzová medailistka z  OH v  Atlantě. 

„Na tuto akci se vždy těším, protože je tady dobré 

osazení závodníků, dobré publikum a navíc velmi 

dobré rodinné zázemí. Jezdím sem velmi ráda,“ 

uvedla Kašpárková. Ambasadorka také zavzpo-

mínala na nejsilnější momenty své sportovní 

kariéry: „Pro mě je nezapomenutelným zážitkem 

první olympiáda, protože mi bylo tenkrát 21 let 

a najednou jsem byla na olympiádě v Barceloně.“

Hustopečské skákání navštívila také celá řada 

čestných hostů. Jedním z  nich byla dvojnásobná 

stříbrná medailistka z  MS 1983 Taťána Kocem-

bová – Netoličková. „Do Hustopečí jezdím velmi 

ráda. Je tady prima kolektiv, obecenstvo, atmo-

sféra a organizátoři. Sama jsem začínala jako 

výškařka a docela mě mrzí, že jsem u toho nezů-

stala, protože je to velmi atraktivní disciplína,“ 

uvedla Kocembová – Netoličková. 
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Anketa Sportovec roku 2017 má své vítěze

Sportovcem roku 2017 v kategorii jednotlivci se stal 

sportovní střelec Radek Kozák.

Ve středu 24. ledna se konalo slavnostní 

vyhlášení ankety Sportovec roku 2017 města 

Hustopeče. V  obřadní síni se sešli nejúspěš-

nější hustopečští sportovci, kteří za sebou 

mají mimořádné úspěchy. Anketu každoroč-

ně vyhlašuje Sportovní komise a o umístění 

sportovců rozhodovala odborná porota i veřej-

nost. „V porotě zasedlo 30 bodujících. Jejich 

hodnocení odpovídá výsledkům dosaženým 

v  roce 2017,“ řekl předseda Sportovní komise 

Petr Fridrich. Z  řad veřejnosti dostali spor-

tovci dohromady 379 hlasů. Vítězové převza-

li ocenění z  rukou Petra Fridricha, starostky 

města Hany Potměšilové a radního Zbyňka 

Hádera. 

Sportovci byli hodnoceni v několika 
kategoriích

Sportovcem roku 2017 v kategorii jednotliv-

ci se stal sportovní střelec Radek Kozák, který 

závodí v  disciplíně univerzální trap. „Střílím 

na pohyblivé cíle, které vylétávají asi 15 metrů 

přede mnou. Jejich dolet je do 65 metrů v úhlu 

až 45 stupňů. Vylétávají náhodně, takže nevím, 

kam poletí, a na jejich zacílení mám 0,6 vteři-

ny,“ vysvětlil disciplínu vítěz. Radek Kozák je na 

18. místě v  evropském žebříčku a vloni se na 

Mistrovství Evropy umístil v  soutěži týmů na 

třetím místě. Střelbě se věnuje naplno posled-

ní čtyři roky. „Z mého pohledu je broková střel-

ba z 20 procent o fyzické kondici, z 20 procent 

o technice a největší podíl patří mentální 

stránce. Důležitá je psychická odolnost a sebe-
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Tomáš Janků, starostka města Hana Potmě-

šilová a hlavní sponzor akce. Slavnostní úvod 

ukončilo představení a přivítání všech 13 závod-

nic, které doprovázel maskot závodu žabák 

Kwak a atleti z  oddílu SK Atletika Hustopeče.

Městská hala Hustopeče se postupně zaplni-

la a diváci s každou přeskočenou laťkou jásali 

a každý nepovedený pokus prožívali se závod-

nicemi. Na laťce ve výšce 190 cm skončily dvě 

favoritky Morgan Lake a Alessia Trost, Levern 

Spencer pokračovala ve skákání. Nechala si 

nastavit laťku do výšky 197 cm a snažila se 

vylepšit svůj osobní rekord z  haly. Bohužel 

se nepodařilo a  Levern Spencer z  ostrova 

Sv. Lucie  získala první místo na výšce 193 cm. 

Kromě zlaté medaile obdržela Spencer i pohár 

od Českého klubu olympioniků. „Závod jsem si 

skutečně užila. Přijela jsem s velkým očekává-

ním, před mítinkem jsem skočila 190 cm, takže 

jsem doufala, že skočím i víc, což se mi poved-

lo a vyhrála jsem. Děkuji a jsem za to vděč-

ná. Davy lidí byly skvělé a každý fandil,“ řekla 

Spencer. (pozn. překlad redakce)

Stříbrnou medaili získala  Alessia Trost 

z Itálie a bronzovou medaili si odnesla Morgan 

Lake z Velké Británie, obě skončily na 190 cm.

Lysenko zaútočil na rekord Hustopečského 
skákání

V  sedm hodin večer byla slavnostně zahá-

jena velmi očekávaná soutěž kategorie muži 

A. Publikum bylo představeno 12 špičkových 

výškařů z  celého světa a startovka byla plná 

známých jmen, které mají na Hustopečském 

skákání bohatou minulost, např. Tamberi, 

Bednarek, Rivera, Kandu, Baker či jediný český 

reprezentant Bába. Základní výšky sloužily 

výškařům k rozehřátí a diváci s  jásotem skan-

dovali. Mnoho z  nich mělo v  závodě svého 

favorita. Večerem se také neslo očekávání, zda 

bude pokořena rekordní výška 238 cm Husto-

pečského skákání, kterou v  roce 2011 zdolal 

Ivan Uchov a v roce 2016 zopakoval právě Gian-

marco Tamberi.

Výšku 220 cm skočila většina závodníků na 

první pokus. Na 225 cm skončilo pět výškařů 

a 228 cm už dávalo závodníkům zabrat. Třetí 

pokusy čekaly Riveru i Tamberiho. Hala šílela 

a tleskala ve stoje. Rivera skočil bez problémů, 

ale pod Tamberim se laťka zachvěla a po chvíli 

spadla. Tento italský výškař má v Hustopečích 

obrovskou základnu fanoušků, která nesla 

jeho konec v závodě s těžkým srdcem. Tamberi 

se s publikem za bouřlivého potlesku rozloučil 

saltem na doskočišti.

Výška 231 cm byla pro skokany kritická. 

Stabilní a skvělou formu ukázal Sylwester 

Bednarek, který si v minulém roce odnesl zlato 

za 230 cm. Laťku ve výšce 231 cm zdolal na 

první dobrou, stejně tak i druhý favorit Danil 

Lysenko. Na oba dva čekalo 233 cm a boj o zlato, 

ostatní výškaři se se závodem rozloučili. Lysen-

ko zvládl laťku na druhý pokus a dokázal proč 

je výškařskou hvězdou současnosti. Bedna-

rekovi se nepovedlo zopakovat svůj halový 

rekord a za mohutného aplausu se se soutěží 

i diváky rozloučil. 

Lysenko zůstal v  soutěži sám a nechal 

si nastavit laťku do výšky 237 cm s  ambicí 

útočit na nejlepší světový výkon tohoto roku. 

A překonal ji jako nic. Dalším skokem se výškař 

s osobním rekordem 238 cm pokusil překonat 

rekord Hustopečského skákání, když si trou-

fl na výšku 239 cm. Bohužel i potřetí se laťka 

zachvěla a šla k zemi. 

Zlatou medaili na 19. ročníku výškařské-

ho mítinku Hustopečské skákání Agrotec 

2018 vybojoval  Rus Danil Lysenko, který se 

přehoupl přes výšku 237 cm. Stříbrnou medai-

li získal  Polák Sylwester Bednarek  s  231 cm. 

Bronz si odnesl  Yu Wang z  Číny, který skočil 

228 cm.

Ředitel mítinku Zbyněk Háder neskrýval 

nadšení. „Byl to úžasný večer, který končil 

třetím nejlepším výkonem v  historii tady 

v Hustopečích a nejlepším světovým výkonem 

roku. Ženy to velmi dobře začaly a muži... To 

je vždy velká show. Skvěle skákal Bednarek, 

Wang. I když se nedařilo Tamberimu s Riverou, 

tak udělali aspoň velkou show. A já myslím, že 

je to o tom. Ať se lidé atletikou baví a vidí skvě-

lé výkony,“ uzavřel Háder.                                     -ves-

Danil Lysenko díky výkonu 237 cm na Hustopečském skákání vede letošní světové tabulky.
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důvěra,“ dodal Kozák.

Druhé místo obdržel se 117 body karatis-

ta Vojtěch Schubert, který je mistrem České 

republiky a bronzovým medailistou z Mistrov-

ství světa v  karate Goju ryu. Na třetím místě 

se umístil bodybuilder Lukáš Troubil. Ceny za 

nejlepší kolektivy roku 2017 si odnesl házen-

kář a trenér Petr Semerád, protože na prvním 

místě se umístily oddíly Házená Legata muži 

a Házená legata žáci. „Mám velkou radost za 

kolektivy, protože předvedly skvělé výsledky. 

Povedl se jim postup z druhé ligy do první,“ řekl 

Fridrich.   

Odborná porota vybírala sportovce i v kate-

gorii Naděje. Se ziskem 206 bodů zvítězil atlet 

Matěj Hycl. Tento velký výškařský talent sbírá 

medaile napříč soutěžemi, například je zlatým 

ve skoku vysokém z Evropských her mládeže. 

Za ním se umístil mladý karatista Vojtěch 

Sůkal soutěžící v  kata žáci. Třetí skončila 

výškařka Vendula Zemčíková, která si z Evrop-

ských her mládeže také odvezla zlato. 

V cenách veřejnosti byla největším 
překvapením kategorie Naděje  

Hlasování veřejnosti je obvykle projevem 

sympatií a náklonosti z  řad rodiny, přátel 

i fanoušků. V  kategorii jednotlivců již poně-

kolikáté vyhrála westernová jezdkyně Jana 

Sigmundová. Nejlepším kolektivem byla 

opět zvolena taneční skupina Dancever-

sity Hustopeče junioři, která má za sebou 

vítězství v  mnoha soutěžích i účast na mezi-

národních projektech. Překvapení přinesla 

kategorie Naděje. Vyhrála, nejmladší účast-

nice ankety v historii, Elisabeth Sigmundová, 

která je v  koňském sedle jako doma. Vloni se 

tato mladá jezdkyně dostala do fi nále soutěže 

juniorů v disciplíně Barell Race. „Trénovat koně 

a jezdit na nich mě naučila moje maminka,“ 

prozradila.

Sportovní komise vyhlašovala i cenu pro 

osobnost sportu roku. Je určena pro toho, kdo 

se celoživotně zasloužil o sportovní výsled-

ky, má zájem o sport a svým příkladem vede 

dál i svěřence. Volba padla na zakladatele 

sportovního plavání v Hustopečích, před-

sedu plaveckého klubu a trenéra Vladimíra 

Klemeše. „Na své začátky vzpomínám velice 

rád. Podařilo se nám vychovat spoustu naděj-

ných plavců a dodnes nám někteří pomáhají 

na závodech Hustopečský džbánek. Jsem rád, 

když se ke mně bývalí svěřenci hlásí. Myslím si, 

že plavání je sport na celý život,“ uvedl Vladimír 

Klemeš. 

Součástí předávání cen bylo i losování tří 

hlasujících z  řad veřejnosti. Tentokrát probí-

halo neobvyklou formou: Radek Kozák, vítěz 

v  kategorii jednotlivci, předvedl své střelecké 

schopnosti a jeho hod šipkami určil vítěze.

-ves-

Elisabeth Sigmundová přebírá první cenu v kategorii 

Naděje v hlasování veřejnosti.

Všichni ocenění při společném fotografování se starostkou Hanou Potměšilovou.

Zbyněk Háder předává cenu Matěji Hyclovi, který 

zvítězil v kategorii Naděje.
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Turnajovou sezónu v  Městské sportovní 

hale Hustopeče zahájili volejbalisté svým 

Tříkrálovým turnajem smíšených družstev, 

který pořádali již potřinácté. Letošní účast 

patřila ke slabším z důvodu nemocí, ale zahrá-

lo si sedm družstev, z  toho pět ze Slovenska. 

„Jsou to přátelé, se kterými jsme se poznali 

na družebním turnaji v Modre a od té doby se 

pravidelně každý rok scházíme i u nás,“ uvedl 

pořadatel Jaroslav Zechmeister. 

Hustopeče reprezentovali místní volej-

baloví nadšenci. „Už jsme ve věku, kdy si 

chodíme zahrát, abychom se drželi v kondici,“ 

řekl Zechmeister. Přátelské turnaje pořádají 

i slovenské týmy a volejbalisté se tak společně 

potkávají několikrát do roka. „V podstatě se 

schází stejná družstva a uděláme si příjemný 

den s  večerním vyhlášením, společnou večeří 

a zábavou. Jsou to zajímavá a přátelská setká-

ní,“ uzavřel Zechmeister. 

-ves-

Druhý lednový víkend hostila Městská 

sportovní hala Hustopeče Novoroční turnaj ve 

futsalu, který se konal už poosmnácté. Turnaj 

byl vypsán pro 24 týmů, do Hustopečí si nako-

nec přijelo zahrát 22 týmů.  

Dvoudenní turnaj je tradičně koncipován 

jako přátelské setkání příznivců futsalu, tedy 

halové obdoby fotbalu. „Přihlásit se mohou 

profesionálové i amatéři. Pravidelně se tady 

setkávají fotbalisté a futsalisté z  celé jižní 

Moravy,“ doplnil pořadatel Michal Stehlík. 

Podobné turnaje se po celé republice těší velké 

oblibě, mnoho z  nich vzniklo v  posledních 

letech, proto se účast týmů vymezila spíše na 

okolí. 

Hustopeče reprezentovaly místní futsalové 

týmy. A tým je ve skvělé formě a hraje v krajské 

soutěži. „Nyní jsme zhruba v  polovině a jsme 

na druhém místě. Letos bychom chtěli postou-

pit do divize,“ uvedl Stehlík. B tým je složený 

převážně z hráčů starší kategorie a hraje okres-

ní brněnskou soutěž. „Jde nám o to, abychom 

nezakrněli a zakopali si,“ dodal. Dětské týmy 

jsou v  Hustopečích dva – žáci a přípravka. 

Zúčastňují se halové soutěže dětské ligy v Brně.  

Ve fi nále Novoročního turnaje ve futsa-

lu se potkaly týmy Já nevím a Royal Gigolos. 

Se skóre 3:1 vyhrál výběr mladých fotbalistů 

okresu Břeclav Já nevím. Hustopečský A tým se 

umístil na třetím místě. 

-ves-

STOLNÍ TENIS

Volejbalisté zahájili sezónu přátelských turnajů

Na Novoroční turnaj ve futsalu přijelo 22 týmů

FUTSAL
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Volejbalisté se setkávají několikrát do roka.

Volejbalisté se setkávají několikrát do roka.

SPOZAM

Rád bych touto cestou poděkoval paní Marii 

Cichrové, pracující ve společnosti Sportovní 

zařízení města Hustopeče na pozici plavčík, 

která dne 5. ledna 2018 v  podvečerních hodi-

nách při své službě poskytla okamžitou první 

pomoc návštěvníkovi krytého bazénu, kterého 

postihla ve vodě náhlá vážná zdravotní indis-

pozice, a za pomoci své kolegyně plavčice paní 

Dáši Kralovičové a přítomných plavců ze stran 

veřejnosti vytáhli plavce z  bazénu a poskyt-

li mu tak kvalifi kovanou pomoc a zajistili 

okamžitý převoz do nemocnice.

Právě v  takových situacích se projeví již 

11 letá zkušenost - profesionalita a pracovní 

zařazení plavčík si řekne o RESPEKT a UZNÁNÍ 

a já jsem pyšný, že mám ve svém týmu plavčíků 

takové podřízené.

Proschek Aleš, ředitel SPOZAM

Poděkování

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Velký krytý bazén rezervován pro 

klienty Pojišťovny ČPZP 

2. 2. - 27. 4. 2018

úterky 19.30 – 20.30

středy 19.00 – 20.00

pátky 19.30 - 20.30

Při vstupu je nutné se prokázat na 

pokladně platnou průkazkou 

pojištěnce ČPZP. 
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na HPP pomocného

KUCHAŘE - KUCHAŘKU
 Práce na krátký - dlouhý týden. 

Plat 90 Kč/hodina. 
100% příplatek ve svátek, strava zdarma. 

 KUCHAŘE na HPP 
Práce na krátký-dlouhý týden.

Požadujeme: samostatnost,
spolehlivost a poctivost.

Nabízíme plat 25.000 až 35.000, provize ze 
zisku, zaměstnanecké benefi ty, dobrý kolektiv.

PLAVÁNÍ

Tak jako každý rok, i letos se konal 

na bazéně v  Hustopečích tradiční 

závod Hustopečský džbánek za účas-

ti devíti oddílů z  Jihomoravského kraje.

V  tomto roce jsme jako hosta pozva-

li a představili dětem slavnou osobnost 

plaveckého sportu z  let minulých, paní Hanu 

Černou-Netrefovou, která má 129 titulů 

z  Mistrovství ČR, tři medaile z Evropských 

šampionátu na 400m PZ (jednu zlatou a dvě 

bronzové v  letech 1993, 1998, 1999) a zúčast-

nila se tří olympiád v  roce 1992,1996 a 2000. 

Plavecké závody měly jako již tradičně velmi 

dobrou úroveň, viděli jsme tady několik medai-

listů z Mistrovství ČR mladších i starších žáků.

Velkou radost nám udělali především naši 

borci, bylo jich zde více jak čtyřicet a v domá-

cím prostředí zaplavali pěkné časy. Jejich 

zásluhou také zůstaly dva džbánky doma. Je 

vidět, že o plavání je mezi dětmi opravdu velký 

zájem, a za to jsme moc rádi. Hlavní disciplí-

nou (kde vítězové brali džbánek) byl závod na 

100m a 50 m prsa. Z naše plaveckého klubu si 

džbánek a první místo vyplavali Štěpán Pinka-

va (v ročníku 2006) a Václav Padrta (v ročníku 

2009).

Ostatní výsledky plavců
1. místo: Svobodová Lucie 100m VZ, Pinkava 

Štěpán 100m P, 100m PZ, Hošková Aneta 50m 

M, 100m PZ, Bečvová Julie 100m VZ, 100m Z, 

Náležínská Františka 25m Z, 25m VZ, Dole-

žal Pavel 50VZ, Padrta Vaclav 50m P, 50m VZ, 

Válek Simon 50m VZ, Havlín Matyáš 50m Z.

2. místo: Hošková Aneta 100m P, Svobodo-

vá Lucie 100m P, 50m VZ, Doležal Pavel 100m 

Z, Svoboda David 100m VZ, 50m M, Rozinka 

Vít 50m Z, Hnilička Jan 50m VZ, Hnilička Filip 

100Z, Havlín Matyáš 100m VZ, Kos Jan 25m VZ, 

25m Z, Kratochvílová Sofi e 25m Z.

3. místo: Hnilička Jan 100m VZ, Witpeerd 

Lukáš 100m VZ, 100m P, Bečvová Julie. 50m 

M, Doležal Pavel 100m P, Svoboda David 50m 

VZ, Kunc Marek 100m Z, Holásek Filip 50m Z, 

Havlín Matyáš 50m VZ, Ulmann Matyáš 50m 

VZ, Fiala Adam 50m VZ, Kratochvílová Sofi e 

25m VZ, Svatoň Štěpán 25m P, 25m VZ. 

Gratulujeme všem medailistům, ale hlav-

ně přejeme těm nejmenším hodně elánu 

a věříme, že v  budoucnu na stupních vítězů 

uvidíme právě je. Za podporu a věrnost děku-

jeme městu Hustopeče a také místní dopravní 

fi rmě, kteří nás celých pětadvacet let podpo-

rují. Závěrem bychom moc rádi poděkovali 

všem dobrovolníkům, kteří nám dlouhá léta 

pomáhají v udržení krásného tradičního závo-

du, a doufáme, že vytrvají. Díky Mirko, Blan-

ko, Jani, Renato a dalším minimálně dvaceti 

lidem!

Vladimír Klemeš, pořadatel závodů

Hustopečský džbánek oslavit čtvrtstoletí

Na džbánku závodilo devět oddílů.Hostem džbánku byla plavkyně Hana Černá-
Netrefová.
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Restaurace U Halmů přijme

Více informací v restauraci U Halmů, tel.: 605 247 736, e-mail: halm@halm.cz

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 



HUSTOPEČSKÉ LISTY    2 | 18STR 32

Vzpomínky

Poděkování

Poděkování

Jubilanti v prosinci 2017

Nikdy nezapomeneme na toho,  koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho,  který nám moc schází. 

Dne 10. února vzpomeneme deváté smutné výročí 

úmrtí pana Viktora Janoška z Hustopečí. 

S láskou vzpomíná maminka a ostatní členové rodiny.

Děkujeme, tatínku, za vše, čím jsi pro nás byl,

za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 2. února uplyne druhé smutné výročí úmrtí,

kdy nás navždy opustil pan Otto Wetter.

S láskou vzpomínají maminka,manželka,

bratr, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. ledna 2018 jsme se rozloučili 

s paní Miladou Sehnalovou, která zemřela po krátké 

těžké nemoci ve věku nedožitých 91 let.

Děkuji všem, kteří se s ní přišli rozloučit, za květinové 

dary a písemné projevy soustrasti.

Dcera Dana s rodinou

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manželka, 

maminka, babička a prababička 

paní Anna Herůfková.

Dne 28. února vzpomeneme 

4. smutné výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn Kamil. 

Naše rodino a přátelé,  vzpomeňte s námi.  Děkujeme.

Kdo Tě znal v dobrém vzpomene.

Kdo Tě měl rád nezapomene.

Dne 10. února 2018 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana 

Jindřicha Povolného.

S láskou vzpomínají otec Jindřich a sestry Jarmila a Marie 

s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 30. ledna 2018 by se dožil 80 let pan 

Jaroslav Ševčík.

S láskou vzpomíná manželka Zdenka, syn Radomír a vnuci 

Filip a Jakub.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Dne 10. února  by se dožil 74 let  

pan Jan Havel z Hustopečí. 

S láskou vzpomíná manželka a děti Luboš a Miroslav 

s rodinami. 

Sňatky
3.01.2018  Jan Schiller, Vel. Němčice

 Jarmila Herzánová, Vel.Němčice

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

V  době adventu se v  Nemocnici Hustopeče konalo vánoční setkání 

pořádané dobrovolníky.

Dobrovolnické sdružení Hustopečská vážka jarní se zaměřuje na 

pomoc pacientům na oddělení ošetřovatelských lůžek v  Nemocnici 

Hustopeče. Zhruba čtyřikrát do roka pořádá akce, kde si mohou senioři 

zazpívat se skupinou Kamarádi, něco vyrobit, nechat si předčítat z knížky 

a posedět se svou rodinou, známými i ošetřovateli a lékaři. 

Chtěli bychom poděkovat hudební škole YAMAHA a dětem pod vede-

ním Mgr. Hany Meredové, kteří obohatili program vánočního setkání.

Za oddělení ošetřovatelské péče Nemocnice HustopečeMUDr. Jitka Suská

01.12.1933 Ladislav Holcapfl

01.12.1934 Marie Fišerová

05.12.1937 Augusta Mašková

12.12.1928 Antonín Kaňa

12.12.1931 Růžena Hrabalová

14.12.1936 Ludmila Svobodová

15.12.1930 Oldřich Boháč

17.12.1923 Božena Podloucká

17.12.1931 Anna Hrabcová

24.12.1929 Vladimír Bukovanský

26.12.1933 Věra Benešová

30.12.1935 Bohumila Janečková 

31.12.1933 František Roman

Hustopeče, 17.01.2018
Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské růbrice, můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

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


