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Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny se spoustou pravidelných 
kulturních i společenských akcí. Počasí bylo 
v červenci proměnlivé, zato srpen podle meteorologů 
patřil k nejteplejším od roku 1961. Přinesl tropické 
teploty a velké sucho, které se projevily nepříznivě na 
úrodě velkopěstitelů i malých zahrádkářů. Teprve 
poslední prázdninový víkend zapršelo a ochladilo se.
Tradiční akce měly letos velmi dobrou úroveň i účast. 
Zdůraznila bych alespoň letní kino, krojované hody, 
kočovné divadlo a Ovčí bál pořádané spolkem 
Všehoschopných nebo Nominační výstavu vín 
Velkopavlovické podoblasti v  Amande Hotelu. 
Tu doplnilo Zarážení hory v  podání Hustopečské 
chasy. V  deštivém počasí krojovaní absolvovali 
tuto tradiční podívanou. Stálicí v Hustopečích jsou 
již několik let Letní otevřené sklepy, které hojně 
navštěvují místní i turisté. Všem pořadatelům 
letních akcí velký dík.  
Ve městě pokračujeme v  investičních akcích. Brzy 
bude hotová hrubá stavba víceúčelového kulturního 
zařízení, stejně jako budovy Pavučiny. U obou staveb pracují řemeslníci také uvnitř budov. Dělníci také opět 
nastoupili na stavbu odstavných parkovišť u nádraží. Tu v létě zastavily vysoké teploty, které znemožňovaly 
pokládání dlažby, a demontáž nefunkčního sloupu vysokého napětí v břehu Štinkovky, který bránil příjezdu 
jeřábu a pokládce betonových skruží. Rovněž pokračuje rekonstrukce v ZŠ Komenského a v krytém bazénu, 
dokončují se nové omítky domu U Synků. Hotovo hlásí ze ZŠ Nádražní, kde během prázdnin zmodernizovali 
zastaralé sociální zařízení.
K realizaci se chystá projekt cyklostezky, kterou jsme připravovali spolu s obcí Starovice. Jejich část, která končí 
na hranici katastrů v poli nedaleko firmy Linden, je nachystaná k asfaltování. Starovice většinu trasy vedou 
přes pole, proto je její stavba jednodušší. Aby ji mohli cyklisté již využívat, vznikne provizorní stezka v poli 
až k silnici u areálu Jednoty. Ještě tento měsíc podle plánu odstartuje pátá etapa budování bezbariérových 
chodníků – od Masarykova náměstí, přes ulice Komenského, U Větrolamu až po Údolní. Soutěžíme také 
zhotovitele nových parkovacích míst v ulicích Brněnská, Šafaříkova a Komenského. Dokončuje se asfaltový 
povrch mezi bytovými domy v Brněnské ulici. Hotová je také dokumentace k tzv. zeleným projektům. Již 
v tomto roce začnou odborné firmy vyměřovat a čistit lokality, na jaře v roce 2019 začne výsadba na deseti 
hektarech pozemků směrem na Starovičky a Šakvice. 
Jsem ráda, že můžu vyzvednout dvě výstavy, které vznikly jako další akce k připomenutí stého výročí vzniku 
Československé republiky – výstava v domě U Synků a výstava v městské knihovně. Obě stojí za zhlédnutí, 
jsou poučné, poutavé a velmi zajímavé.

Vážení spoluobčané,
skončila doba dovolených, doba odpočinku. Začal nový školní rok. Žákům a studentům přeji, aby byl úspěšný. 
Rodičům i učitelům přeji trpělivost. Všem ostatním přeji hodně úspěchů a klidu, ať doma nebo v zaměstnání.
Za několik týdnů, v době Burčákových slavností, budeme moci využít svého volebního práva při komunálních 
volbách. Využijte ho a běžte k volbám. Rozhodnutí je na vás.

Hana Potměšilová

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady

Z MĚSTA

Radní se sešli na své 96. schůzi v úterý 26. 

června. 

Zkušební jízda autobusu přinesla několik 

změn

Školní autobus vyjel na trasu, tentokrát 

s radními a odborníky z  dopravy. „Touto 

zkušební jízdou jsme hlavně chtěli vychytat 

drobné odchylky. Je lepší řešit to s  předsti-

hem, než potom za ostrého provozu.  Některé 

zastávky budou mírně posunuty na přehled-

nější místa,“ vysvětlila starostka města Hana 

Potměšilová. Zkušební jízdy se zúčastnili 

zástupci břeclavské dopravní policie, husto-

pečského odboru dopravy, společnosti BORS, 

městské policie i vedení města. Jak nám potvr-

dila starostka, dohlížet a koordinovat jízdu 

autobusem bude preventista kriminality. 

S opravou problematických silnic se začalo 

koncem srpna 

Opravy se dočkaly další komunikace 

v  Hustopečích.  Na základě vytipovaných 

problémových míst, mezi které patří napří-

klad nefunkční kanál v  ulici Javorová, propa-

dená dlažba v ulici Dlouhá, poškozená silnice 

v Herbenově ulici, potřeba napojení na beton 

před vinařstvím ve Vinařské ulici a celá řada 

dalších, byly poptány stavební fi rmy. Nejlev-

nější nabídka přišla od společnosti Správa 

a údržba silnic Břeclav. Práce začaly koncem 

srpna. 

Komunikace mezi bytovkami na Brněnské 

bude obnovena

Obnova čeká i cestu mezi bytovkami v ulici 

Brněnská. Situaci zde komplikovaly majetkové 

poměry, kdy část komunikace nepatřila městu. 

„Jakmile původní vlastníci převedli darovací 

smlouvou pozemky, začali jsme s  přípravou 

opravy. Je vysoutěžená fi rma a rozpočet města 

na rok 2018 s penězi na rekonstrukci komuni-

kace počítá,“ potvrdila Potměšilová. Jakmile 

bude se zhotovitelem upřesněn termín realiza-

ce (pravděpodobně v termínu mezi 20. srpnem 

a koncem září), vedení města osloví obyvate-

le bytových domů a občany, kteří parkují své 

automobily v přilehlých garážích kvůli znepří-

stupnění cesty, které potrvá asi jeden týden. 

Oprava horní části Dukelského náměstí se 

přesouvá na další období 

Město nechalo nacenit také rekonstrukci 

horní části náměstí od spořitelny po ul. Smeta-

novu. „Je zde potřeba odfrézovat horní část 

asfaltu, upravit kanály a částečně i obrubníky 

a dlažbu. Je to v plánu, ale letošní rozpočet to 

již nepokryje,“ vysvětlil místostarosta města 

Bořivoj Švásta.

Nový nájezd získá Frauenthal

Firma Frauenthal sídlí na frekventovaném 

místě uprostřed Hustopečí a doprava je zde 

často velmi komplikovaná a nepřehledná. 

„Nyní je zpracovaná projektová dokumentace 

a fi rma plánuje realizaci. Po jejím dokončení 

by již kamiony neměly blokovat ulici Vrchlické-

ho,“ doplnil Švásta. 

Budování metropolitní sítě odstartuje první 

etapou

Radní schválili projektovou dokumentaci 

na trasu první etapy metropolitní sítě. Stavba 

připojí budovy radnice a staré pošty, nového 

kulturního a informačního centra, budoucí 

záchytné parkoviště, knihovnu a obě základní 

školy na vysokorychlostní síť elektronických 

komunikací realizovanou optickými vlákny.  Ta 

zajistí rychlejší přenos dat v celé oblasti. 

V budově radnice bude nově vymalováno 

Podle hygienických předpisů je nutné 

výmalbu obnovovat jednou za osm let a tato 

doba již uplynula. Proto radní schválili prove-

dení výmalby objektu radnice na Dukelském 

náměstí.                                                                         -hrad-
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Odborníci z dopravy a policie a zástupci 
města diskutovali o provozu školního autobusu přímo 
na trase.

Radní se sešli na 97. schůzi rady města v úte-

rý 17. července.

Ve směru na Starovičky a Šakvice vzniknou 

prvky ekologické stability 

Projekt na vybudování dalších prvků územ-

ního systému ekologické stability se připra-

voval dva roky. Radní nyní vybrali zhotovitele 

a ve směru na Starovičky a Šakvice na rozlo-

ze přibližně 10 hektarů vzniknou osázená 

místa, která rozdělí lány polí a pomohou při 

migraci zvířat. Dojde tak ke zvýšení ekolo-

gické stability území, rozšíření biodiverzity 

a omezení vodní a větrné eroze půdy.  „Oba 

územní systémy podpořila dotace z  Operač-

ního programu životního prostředí. Jeden je 

zcela hrazený a druhý s  malou spoluúčastí. 

Náklady se pohybují ve výši přes 6 milionů 

korun,“ sdělil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Zemědělci hospodařící na půdě města 

budou vyzváni k jednání

Zemědělci hospodařící na větší rozlo-

ze půdy patřící městu Hustopeče obdrží od 

starostky Hany Potměšilové dopis vyzývající 

k  jednání o  dodatku stávajících smluv. „Není 

nám jedno, jak se s půdou města hospodaří, 

primární je zabránit erozi půdy. Proto chce-

me na toto téma vést diskuzi, jejímž výsled-

kem budou jasně stanovená pravidla,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová. 

Bývalé prostory rehabilitace jsou nyní 

k pronájmu

Rehabilitace se přestěhovala do prostor 

v nemocnici. Došlo tak k uvolnění celého sute-

rénu Polikliniky. Radní schválili záměr proná-

jmu těchto prostor za účelem poskytování 

zdravotní péče nebo služeb s ní souvisejících. 

V září se udělí ve druhém kole dotace 

z rozpočtu města

Příští zasedání Zastupitelstva města 

Hustopeče se bude konat ve čtvrtek 13. září 

a bude schvalovat dotace organizacím a spol-

kům z  rozpočtu města v  roce 2018. „Význam-

nou sumu jsme rozdělili už na začátku roku, 

v  rozpočtu zbývá 250 tisíc korun. Nyní je na 

komisích, které žádosti posoudí a doporučí 

k podpoře,“ vysvětlila Potměšilová. 

Muzejní a vlastivědná společnost upomíná 

na odsun Čechů po roce 1938  

Muzejní a vlastivědná společnost Brno chce 

vzpomenout na osud řady českých a morav-

ských obyvatel, kteří museli nuceně opustit své 

domovy po Mnichovské dohodě v  roce 1938. 

Na památku událostí bude v  Mikulově umís-

těna pamětní deska. Hustopeče na ni přispějí 

částkou 2 tisíce korun. 

Hustopeče opustí poslední telefonní budka

Provozovatel telefonních automatů se 

rozhodl odstranit posledního automat ve 

městě. Ten se nachází na Dukelském náměstí 

vedle budovy městského úřadu a dlouhodobě 

vykazuje minimální provoz. 

Vánoční osvětlení bude bohatší

Radní schválili rozšíření vánočního osvět-

lení. Nově bude ozdoben smrk, který stojí 

u prodejny Jednota v  blízkosti autobusového 

nádraží. „Také doplníme osvětlení vánočního 

stromu na Dukelském náměstí,“ dodal Švásta.

-ves-
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Radní se sešli v úterý 14. srpna na 100. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Další čtyři byty na Penzionu budou mít nové 

kuchyně

Kuchyně na Penzionu slouží seniorům 

už dvacet let. „Z toho důvodu jsme začali 

s  postupnou výměnou kuchyňských linek. 

V  minulém roce jsme vyměnili čtyři a letos 

pokračujeme. Senioři mají radost,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová. Nové kuchyně se 

vybudují opět ve čtyřech bytových jednotkách. 

Vybraná fi rma provede montáž včetně spotře-

bičů za cenu necelých 150 tisíc korun.

Automatická parkovací zábrana u Penzionu 

Před služebním vchodem do Penzionu 

bude nainstalovaná automatická parkova-

cí zábrana, kterou zde umístí zaměstnanci 

městských služeb. Neukáznění řidiči často 

parkují u služebního vchodu do kuchyně 

a jídelny, blokují vjezd auta Pečovatelské služ-

by a komplikují tím např. rozvoz obědů. „Na 

nákup zábrany jsme uvolnili z rozpočtu 6 tisíc 

korun,“ řekla Potměšilová.

Bude vyhlášena výzva na stavbu nových 

parkovacích míst

Parkování je problém v  mnoha městech 

a s  nárůstem počtu aut na rodinu je jediným 

řešením budování nových parkovacích míst. 

„Již delší dobu se zabýváme nejvytíženějšími 

lokalitami ve městě. Nová místa k  parkování 

vzniknou v ulici Šafaříkova, Brněnská, Komen-

ského, řeší se ulice Sv. Čecha a Pitnerova.“ 

vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. Výzva 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu bude uveřejněna na úřední desce a na 

profi lu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

Rostlina Klejicha hedvábná je invazivní 

druh

V  Hustopečích se začala hojně vyskyto-

vat rostlina Klejicha hedvábná, která pochází 

ze Severní Ameriky. Do České republiky byla 

zavlečena jako okrasná a medonosná rostli-

na. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ji 

označila jako invazivní druh. Odbor životního 

prostředí proto navrhl její likvidaci na pozem-

cích města, aby nedošlo k dalšímu šíření. 

-ves-

Pavučina bude mít velkoryse řešené prostory
Budova Centra volného času Pavučina už 

získává jasné obrysy. V přízemí se budou dělat 

hrubé omítky a patro brzy dostane zelenou 

střechu. Děti se mohou těšit na nové prostory 

pro různé kroužky, konírnu, prostornou kera-

mickou i výtvarnou dílnu u velkoryse řešený 

taneční sál. „Na Pavučinu se bude vstupovat 

hlavními dveřmi, po levé straně bude kance-

lář s okýnkem, takže děvčata budou vidět, kdo 

přišel, a mohou poradit nebo někam navést. 

Naproti vstupu je foyer, kde rodiče mohou 

čekat na své děti. Bude tady posezení, skříňky 

na odložené věci, naši osmáci a další drobné 

zvířectvo,“ představil vstup do budovy vedoucí 

CVČ Pavučina Petr Fridrich. 

Po pravé straně od vchodu se nachází 

taneční sál. Ten bude vybavený zrcadlovou 

stěnou, dvěma šatnami, skladem a je konci-

povaný jako multifunkční prostor, který může 

sloužit i na spoustu jiných aktivit. Hojně využí-

vaným místem na Pavučině byla vždy kera-

mické dílna. „Budou v ní čtyři hrnčířské kruhy 

a vypalovací pece. Místnost bude rozdělená na 

dva úseky, na glazovací část a na část samotné 

výroby, aby tu mohly fungovat dvě skupiny, 

aniž by se rušily,“ upřesnil Fridrich. Na dílnu 

navazuje výtvarná místnost určená pro tvoření 

všeho druhu a levá strana budovy bude posky-

tovat zázemí dalším kroužkům Pavučiny i soci-

álně-terapeutickým dílnám. 

V prvním patře se nyní vše chystá na poklá-

dání zelené střechy. „Koncem měsíce přijdou 

panely a začneme pracovat na střeše. Mezi-

tím se v přízemí dělají elektroinstalace, vzdu-

chotechnika a od příštího týdne bychom měli 

dělat hrubé omítky,“ popsal současné práce 

stavbyvedoucí Libor Man. 

Dominantou patra je velká terasa, která 

bude sloužit na zájmovou činnost i pěstování 

bylinek. Vcházet se na ni bude z multifunkční-

ho prostoru, ve kterém bude i jídelna. „Máme 

v  plánu spoustu nových kroužků. Chystá-

me zajímavé, ekologicky zaměřené vaření,“ 

prozradil Fridrich. Zbytek patra bude sloužit na 

ubytování pro tábory i různé spřátelené orga-

nizace. Nachází se zde i byt pro správce a další 

místnosti s širokou škálou využití. 

Třetí úsek budovy tvoří konírny, kde bude 

mít zázemí chovatelský kroužek. „Máme zhru-

ba 40 dětí, které pravidelně navštěvují tento 

kroužek a konečně budou mít vlastní adekvát-

ní prostor,“ řekl Fridrich. 

Stavba nyní pokračuje podle plánu a počí-

tá se s  jejím dokončením k  31. říjnu tohoto 

roku. „Součástí zakázky nebylo vnitřní vyba-

vení, takže bude potřeba ještě budovu vybavit 

novým nábytkem. Pevně věříme, že od 1. ledna 

se Pavučina vrátí zpět z náhradních prostor,“ 

uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. 

Po vybudování nového centra se úprav 

dočká i jeho okolí. Počítá se s vysázením nové 

zeleně, motýlích louček, výběhem pro ovce, 

jezírkem apod.

-ves-
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Dvoupatrová budova se otevře návštěvníkům v roce 
2019.

Bývalá budova kina se postupně mění 

v nové centrum kultury a informací. Priorita-

mi rekonstrukce jsou divadelní sál s postup-

ně se svažujícím hledištěm a pohodlnými 

sedadly  i odpovídající zázemí pro účinkující. 

Další výhody, které modernizace zastara-

lého a dnešním trendům neodpovídajícího 

objektu nabídne, jsou digitalizace kina, nové 

a kvalitní ozvučení, osvětlení a jevištní 

mechanika, bar s kavárnou a malou divadel-

ní scénou, bezbariérovost i místo pro setká-

vání členů hustopečských spolků. Sídlo zde 

najdou také Turistické informační centrum 

a kanceláře organizační složky Marketing 

a kultura. Stavební dělníci na místo nastoupi-

li v listopadu loňského roku a po problémech 

s nestabilním podložím a nastupující spodní 

vodou dokončují hrubou stavbu a připravují 

se na omítky. Kontrolních dnů, které se konají 

každý týden, se účastní už i zástupci dodava-

telů technologií. Ti zatím řeší přípravné práce.

-hrad- 

Stavba nového centra kultury a informací pokračuje
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Kontrolního dne se účastní zástupci města, 
dodavatelů, projektant, technický dozor i koordinátor 
bezpečnosti.
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Vážení spoluobčané,

za necelé čtyři týdny – 5. a 6. října, budeme 

volit nové zastupitelstvo. To bude v následují-

cích čtyřech letech udávat směr našeho města 

a rozhodovat o investicích i běžných výdajích. 

Právě nyní je tedy čas na bilanci končícího 

volebního období, na pomyslné skládání účtů. 

Není možné zrekapitulovat všechny akce, 

projekty a události, ale vybrali jsme ty, které 

považujeme pro rozvoj Hustopečí za nejdůle-

žitější.

Není to práce jednoho člověka. Velké podě-

kování patří zastupitelům, členům výborů 

zastupitelstva i komisí rady města, ale rovněž 

zaměstnancům státní správy a samosprávy, 

ředitelům příspěvkových organizací. Podě-

kování zaslouží všímaví občané, kteří osobní 

návštěvou, přes webovou „mapu závad“, tele-

fonicky nebo písemně upozorňovali na různé 

poruchy a nedostatky, ale hlavně nápady 

a přání, jejichž řešení a realizace vedly ke zlep-

šení podmínek života ve městě. Poděkování 

patří drobným živnostníkům i větším podni-

katelům, organizacím a spolkům. Rolí města 

je umožňovat rozvoj aktivit podnikatelských 

i volnočasových, a o to se vedení města snaží.

Od roku 2015 do července 2018 se v Husto-

pečích uskutečnily investiční akce za více než 

163 milionů korun. Řadu z  nich podpořily 

peníze z  dotací. Poskytovatelé z  národních 

i evropských zdrojů schválili během uplynu-

lého čtyřletého období pro naše město přes 

100 milionů korun a tyto fi nance postupně 

platí výdaje konkrétních projektů. Část inves-

tic pokrývá úvěr, jehož splátky jsou již od 

roku 2008 téměř stejné. Bankovní instituce 

i parametry nastavené Ministerstvem fi nan-

cí hodnotí hospodaření města velmi dobře. 

Rozvoj jde vidět v  každé části města, ať už se 

jedná o veřejné osvětlení, rekonstruované 

silnice a chodníky, navýšení kapacity parkova-

cích míst nebo modernizace budov. 

KULTURA

Zastaralá budova bývalého kina se mění na 

centrum kultury a informací. Hlavním impul-

sem byl chybějící divadelní sál s  postupně se 

svažujícím hledištěm, komfortním prostředím 

pro návštěvníky a důstojným zázemím pro 

účinkující. V dvoupodlažní bezbariérové budo-

vě najdou svoje místo i malá divadelní scéna, 

digitalizované kino, bar s kavárnou, menší sál 

pro přednášky a místní spolky nebo Turistické 

informační centrum.

Novou tvář v budoucnu získá i společenský 

dům. Vznikla studie, která počítá s rekonstruk-

cí budovy, letním areálem s venkovním poseze-

ním a tanečním parketem, který bude sloužit 

nejenom hustopečským hodům. Připravený je 

i projekt na rekonstrukci nejstarší budovy ve 

městě – budovy sýpky v ulici na Hradbách, kde 

vznikne výstavní prostor zaměřený na historii 

vinařství. 

Kulturní nabídka města se rozšířila o dvě 

nové akce, které potěší milovníky vín. Příchod 

léta se nyní slaví Hustopečským slunovratem 

s  vínem a vína usilující o postup do Salonu 

vín ČR se degustují vždy na konci prázdnin 

na Národní soutěži vín Velkopavlovické 

podoblasti. Změnou prošel původní koncept 

Slavností mandloní a vína, nyní jsou zacílené 

více na gurmánské zážitky. Městské muzeum 

a galerie obohatilo své výstavní prostory o dvě 

nové stálé expozice: Hustopeče a trhy a Osvo-

bození 1945.   

SPORT

Sportovní oddíly mají v  Hustopečích 

tradičně velkou základnu a využívají všechna 

dostupná sportoviště. Ta se rozšířila o nafu-

kovací halu ve dvoře ZŠ Komenského, kterou 

přes den využívají žáci a v  odpoledních hodi-

nách oddíly nebo jiní zájemci. U krytého bazé-

nu také přibylo workoutové hřiště. Slouží 

seniorům, sportovcům a pobaví se na něm 

i děti. Hustopečský krytý bazén je nyní 

v  rekonstrukci, která přinese kompletně nové 

zázemí. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Jedny z  největších investic města míří ke 

zkvalitnění vzdělávání dětí. Jedná se o rekon-

strukce ZŠ Komenského a CVČ Pavučina. 

ZŠ Komenského získá pět nových učeben 

a dva výtahy, které zabezpečí bezbariérový 

přístup a pomohou v  začleňování hendike-

povaných dětí do výuky. Centrum volného 

času Pavučina poskytne od začátku roku 

2019 velkoryse řešené prostory ušité na míru 

pro všechny druhy zájmového vzdělávání. ZŠ 

Co přinesly uplynulé čtyři roky?

Nafukovací hala slouží žákům ZŠ Komenského, 
sportovním oddílům i veřejnosti.

Bezbariérové trasy přinesly městu nové chodníky 
a místa pro přecházení.

CVČ Pavučina přivítá od ledna děti v novém prostředíVizualizace nového sálu v budově kina.
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Nádražní má nyní zateplenou fasádu, předo-

kenní rolety a zrekonstruované sociální zaří-

zení. Řadou úprav prošly i obě školky a jejich 

zahrady. V MŠ Školní jsou opravené dvě třídy 

a jejich sociální zařízení. 

BEZPEČNOST

Bezpečnost obyvatel města byla vždy 

na prvním místě. Město má nyní k  dispozici 

generel bezbariérovosti a generel dopravy, 

dokumenty doporučující rozvoj dopravy ve 

městě, které pomáhají plánovat vývoj a inves-

tice s  ním spojené. Hustopeče křižuje něko-

lik nových bezbariérových tras a míst pro 

přecházení, které město zpřístupňují osobám 

se sníženou schopností pohybu i rodinám 

s  kočárky. Na mnoha místech přibylo veřejné 

osvětlení. Na Dukelském náměstí byl nain-

stalován kamerový systém, počítá se s  jeho 

rozšířením i na další místa. Všech 19 městských 

veřejných budov bude postupně propojeno 

optickými vlákny v  rámci projektu budování 

metropolitní sítě. V  příštím roce spojí město 

Hustopeče a obec Starovice první cyklostezka 

ve městě, která nabídne nejrychlejší spojení 

mezi oběma místy. Součástí protipovodňo-

vých plánů pro všechny obce spadající pod 

ORP města Hustopeče, bylo i nainstalování 

rozhlasu. Používá se pro informování o spole-

čenských událostech a na mimořádné zpravo-

dajství (havárie, uzavírky apod.). V roce 2019 by 

mělo Ředitelství silnic a dálnic začít se stavbou 

protihlukové stěny, bude vysoká více než čtyři 

metry a o 100 metrů delší než stávající stěna

PARKOVÁNÍ

Kapacita parkovacích míst se stále zvedá. Do 

konce roku bude hotové záchytné parkoviště 

u nádraží, které poskytne více než 100 nových 

míst. Nová parkovací místa jsou také v ulicích 

Nerudova, Alšova, Tábory, Komenského nebo 

Vrchlického. V současnosti se vybírají fi rmy na 

stavbu dalších míst, které vzniknou v  ulicích 

Šafaříkova, Brněnská a Komenského.

HŘBITOV

Městský hřbitov dostal důstojnější 

podobu. Nezpevněné plochy jsou postupně 

nahrazovány žulovými kostkami a přibyly 

pochůzkové trasy. Zadní část hřbitova je oplo-

cená, plot znemožňuje vstup zvěři. Zeď okolo 

hřbitova je v  dezolátním stavu a plánuje se 

její nahrazení zdí novou. Do urnového háje 

byl zaveden vodovod. Návštěvníci mohou 

nyní využívat mobilní toaletu a hřbitov čeká 

výměna osvětlení. Obnovený židovský hřbitov 

v  ulici Svat. Čecha zdobí od roku 2016 kovaná 

brána s židovskými symboly. 

ZELEŇ

Z  městské zeleně se největších změn 

dočkal Křížový vrch, který nyní nabízí příjem-

ný prostor určený ke sportu i odpočinku. 

Došlo zde k  rozsáhlé úpravě zeleně a rozší-

ření lesoparku o nové stromy různých druhů 

i sbírku stepních rostlin. Na návštěvníky čekají 

informační tabule, odpočívadla, stojany na 

kola i gril. Zábavu pro děti i dospělé poskytuje 

nová zóna, kde se nachází bludiště, hmatové 

cesty nebo balanční prvky. K  názvu odkazuje 

i nový dubový kříž, který dává místu duchov-

ní rozměr. Mandloňové sady ročně navštíví 

tisíce lidí. Aby unikátní tradice pokračovala, 

v rámci Dne rodin byly vysázeny dva nové sady 

mandloní čítající na 300 stromů. Na spadnutí 

je budování několika prvků ekologické stabi-

lity (ÚSES), které podpoří biodiverzitu a brání 

erozi půdy. 

EKOLOGIE

Třídění odpadů jde hustopečským od 

ruky. Zatímco v roce 2014 domácnosti vytřídi-

ly 89 tun papíru, 65 tun skla a 49 tun plastů, 

v  roce 2017 už to bylo 139 tun papíru, 97 tun 

skla a 80 tun plastů. V  roce 2016 byl rozšířen 

sběrný dvůr, jeho kapacita se tak zvýšila na cca 

1400 tun odpadů/rok. Také zde byl zprovozněn 

bazar Druhá šance – místo, kde můžete odlo-

žit věci, které mohou mít užitek pro někoho 

jiného. V Hustopečích je 45 veřejných sběrných 

míst, některá jsou nově vybavena i o popelnice 

pro sběr kuchyňských tuků a olejů a kontejne-

ry na kovy.

ROZVOJ MĚSTA

Rozvoj města se naplňuje v  souladu 

s  územním plánem, který bych schválen 

v roce 2013. Ten počítá například s budováním 

nových bytových domů i rodinnou zástavbou, 

s  rozšířením průmyslové zóny ve směru na 

Starovičky a Velké Němčice. V  této lokalitě 

také vznikne kruhový objezd a komunikace, 

která ulehčí dopravě, zejména obyvatelům 

směřujícím do nové zástavby u Gen. Peřiny. 

Otázku sociálního bydlení řeší dva bytové 

domy, které vznikají v  ulici Žižkova. Podporo-

vané byty budou určeny pro seniory nad 65 let 

a rodiče samoživitele s  dětmi. Zatepluje se 

Poliklinika a spolu s  vedením Jihomoravské-

ho kraje spolupracujeme na podobě celého 

areálu nemocnice, včetně budování krajského 

domova pro seniory se zvláštním režimem, 

který na Hustopečsku velmi chybí. Hustopeče 

se stanou dopravním uzlem kombinujícím 

automobilovou a veřejnou dopravu. Záchytná 

parkoviště budou k  dispozici do konce roku 

a elektrifi kace a modernizace trati Hustope-

če – Šakvice plánovaná na rok 2019, umožní 

přímý spoj do Brna. 

NOVINKY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Městský úřad Hustopeče rozšířil otevíra-

cí dobu, jeho služby mohou nyní návštěvníci 

využívat v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 h 

a v  úterý a ve čtvrtek 8:00 do 14:00 h, mimo 

polední pauzu (12:00 až 12:30 h). Od začátku 

roku 2017 jsou v  provozu nové internetové 

stránky www.hustopece.cz, které informují 

o dění ve městě i na úřadě. Do kalendáře akcí 

může každý pořadatel zařadit svoji událost 

a stránky ukazují i přehled fi rem, obchodů, 

restaurací nebo vinařství působících ve městě. 

Nabízí se odebírání novinek, transparentní 

radnice, mapa závad a všechny podstatné 

informace z odborů. Úřad prošel elektronizací, 

která vedla ke zjednodušení a urychlení jedná-

ní. Zaměstnanci se stále vzdělávají, například 

díky projektu orientovanému na strategické 

řízení města.

Přejeme si, ať Hustopeče dále vzkvéta-

jí a svým obyvatelům poskytují spokojený 

domov. 

Členové Rady města Hustopeče:

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
(Sdružení nestraníků)
Bořivoj Švásta, místostarosta (Zdravé Hustopeče)
Ing. Mgr. Zbyněk Háder (Sdružení nestraníků)
Richard Homola (ANO 2011)
Kamil Konečný (zvolen za ANO 2011)
Bc. Michal Vejpustek (ČSSD)
Roman Záruba (Sdružení nestraníků)

Součástí záchytných parkovišť jsou i nová 
místa v ulici Nádražní.

Nová relaxační zóna na Křížovém vrchu baví děti 
i dospělé.

Nová relaxační zóna na Křížovém vrchu baví děti 
i dospělé.
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Z důvodu stále většího dopravního zatížení 

a nedostatku parkovacích míst v  okolí auto-

busového i vlakového nádraží, podalo město 

Hustopeče v roce 2016 žádost o dotaci z fondů 

Evropské unie na projekt přestupních terminá-

lů. „Dostali jsme dotaci ve výši 90 %, původně 

se jednalo o 18 milionů korun. Po výběrovém 

řízení se ale náklady snížily na částku přes 

12 milionů korun. Město uhradí z  rozpočtu 

neuznatelné náklady kolem 1,5 milionu korun 

a 10 % celkové částky,“ vysvětlila projektová 

manažerka Eva Bohutínská. 

Cílem žádosti bylo zbudování záchytných 

parkovišť, na kterých budou moci cestující 

odstavit auto a přestoupit na vlak nebo auto-

bus. Ruku v ruce s touto myšlenkou jde i pláno-

vaná elektrifi kace a modernizace železnice 

Hustopeče - Šakvice, po které se město stane 

dopravním uzlem kombinujícím automobilo-

vou a veřejnou dopravu. 

Nová parkovací místa vznikají v ulici Vinař-

ská a Bratislavská a hotovo hlásí ulice Nádražní. 

„Na ulici Vinařská auta již parkují, ale pouze na 

zpevněné ploše. Zde bude vybudováno parko-

viště podle platných norem,“ upřesnil investič-

ní technik Radek Krušina. Na ulici Bratislavská 

byl v délce 40 metrů zatrubněn potok Štinkov-

ka a nové parkoviště bude mít 120 metrů. „Od 

bytového textilu až po začátek potoka vznikne 

plocha pro 75 nových míst,“ dodal. 

Od prosince tak bude v  Hustopečích 

k dispozici 101 parkovacích míst a 18 parkova-

cích míst pro jízdní kola. Navíc budou parko-

viště s  nádražími propojena bezbariérovým 

chodníkem, který ocení vozíčkáři i rodiny 

s kočárky.                                                               -ves-
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Na dvou lokalitách se čile pracuje, třetí hlásí hotovo.

Do konce roku vznikne přes 100 parkovacích míst

Krytý bazén v Hustopečích se po 

osmadvaceti letech fungování pochlubí 

kompletně novým zázemím. Modernizace 

vestibulu, šaten, ohříváren nebo sociálek je 

součástí projektu za více než 12 milionů korun. 

Z rozpočtu města je na něj vyčleněno přes 

5 milionů, zbývající část pokryje dotace z Mini-

sterstva školství.  Dotace byla v řádném listo-

padovém kole v roce 2017 neúspěšná, mezi 

podpořené žadatele se město Hustopeče 

posunulo až letos v květnu. I přes rychlé dopi-

lování projektu a zahájení soutěže dodavatele 

nebylo možné stihnout prázdninový termín, 

kdy návštěvníci využívají krytý bazén jen mini-

málně. Stavební dělníci tak nastoupí od září, 

hotovo by mělo být v prosinci letošního roku.

„Krytý bazén musí být po dobu rekonstruk-

ce zavřený, protože ta je opravdu podrobná. 

Její součástí budou prostory tvořící zázemí, 

odpady, rozvody teplé a studené vody, elekt-

řina i nová vzduchotechnika,“ vysvětlil důvod 

čtyřměsíčního přerušení provozu ředitel Aleš 

Proschek. 

Nutná odstávka tak přinese komplikace 

milovníkům plavání z řad veřejnosti i plavecké 

škole. „Nejbližší náhradní bazén je asi v Bluči-

ně, tak ho určitě můžou zájemci využít. Věřím, 

že to všichni překonáme, čtyři měsíce nejsou 

zas tak dlouhá doba a potom nás čekají zbrusu 

nové prostory, na které se už všichni moc těší-

me,“ doplnil optimisticky Proschek.

Ten má i další smělé plány. Týkají se výměny 

obou vnitřních bazénových van i úprav venkov-

ního koupaliště, které slouží již dvaadvacet let.

-hrad-
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Opravy začnou ve vestibulu, moderní budou šatny, 
sprchy i toalety.

Hustopečský krytý bazén bude mít nové zázemí

Lepší pohyb hendikepovaným, seniorům 

nebo například maminkám s  kočárky zajistí 

pátá etapa trasy bez bariér. Na poškozených 

místech nových dlažeb na chodnících, širších 

obrubníků, vodících linií i moderních míst pro 

přecházení se tak dočkají ulice Komenského, 

Masarykovo náměstí, ulice U Větrolamu, Míro-

vá, Okružní a částečně Žižkova.  „Začít by se 

mělo v září letošního roku, hotovo by mělo být 

o prázdninách v roce 2019,“ nastínil plánovaný 

harmonogram prací investiční technik města 

Radek Krušina. 

Projekt získal dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury, která zaplatí více než 

dvě třetiny celkových nákladů. Ty se pohybují 

okolo 5 milionů korun. 

Opravovaná etapa vyplynula ze zpracova-

ného generelu bezbariérovosti. Ten má město 

připravený pro úseky podél místních komuni-

kací, schválený Úřadem vlády a řešil i předcho-

zí etapu. „V letošním roce jsme dokončili úseky 

od Městských služeb, přes Sv. Čecha, Tábory, 

Žižkovu a také Hybešovu, kde máme Poliklini-

ku,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. 

V plném proudu jsou přípravy na šestou 

trasu bez překážek. „Už máme domluvený 

termín na konzultaci v Praze, kde musí nejdří-

ve navrženou cestu schválit. Další úsek by 

tak měl jít po pravé straně Brněnské, odbočit 

před bazénem na ulici Tyršova a pokračovat 

směrem k Pavučině, to znamená na ulici Šafa-

říkova,“ doplnil Švásta.                                           

-hrad-
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Bezbariérová trasa tentokrát povede ulicí Komenského, přes Masarokovo náměstí a dále ulicemi U Větrolamu, 
Mírová, Okružní a Žižkova.

Další cesta bez bariér bude dlouhá téměř kilometr a půl



STR 7HUSTOPEČSKÉ LISTY 9 | 18

V hustopečské nemocnici měli důvod 

k  oslavě. Zástupci Jihomoravského kraje, 

nemocnice a města Hustopeče v  úterý 

10. července slavnostně otevřeli nové prostory 

rehabilitace.  

Po čtyřměsíční rekonstrukci dosud nevyu-

žívaných míst se přímo do budovy nemocnice 

přestěhovali pacienti i zaměstnanci oddělení 

z  nedaleké polikliniky. „Pacienti budou mít 

větší komfort díky tomu, že je zde více místa, 

vyšší kapacita a některé léčebné terapie, které 

dříve byly dohromady, jsou oddělené. Usnad-

ní to i práci zaměstnancům, kteří nemocné 

z  ošetřovatelských lůžek vozili na rehabilitaci 

přes dvůr za každého počasí, nyní je vše v jedné 

budově a stačí sjet výtahem,“ pochvaloval si 

modernizaci ředitel nemocnice Karel Dole-

žal. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský 

kraj, který také osmimilionové stavební úpra-

vy zaplatil. Uvedení nových ambulancí do 

ostrého provozu se zúčastnil i radní pro oblast 

zdravotnictví Milan Vojta. Ten nastínil i další 

záměry v areálu hustopečské nemocnice. „Nyní 

probíhají demolice nepotřebných objektů, na 

jejichž místě vyroste nová výjezdová základna 

zdravotnické záchranné služby,“ přiblížil Vojta. 

Kraj počítá i s postupnou rekonstrukcí budovy 

nemocnice, na které se už podepsal čas. 

Investicí za několik desítek milionů korun 

by měl být nový dům pro seniory. O ten Husto-

pečští usilují už od roku 2008 a nyní se posu-

nul mezi priority kraje. „Chceme využít tady 

toto stanoviště, protože na Břeclavsku je nedo-

statek míst pro seniory,“ doplnil Vojta. Tento 

projekt je ve fázi studie a plánování fi nancí, 

které by měl pokrýt úvěr z Evropské investiční 

banky. 

-hrad- 

Nová rehabilitace je předzvěstí dalších investic:
V plánu je zázemí pro záchranáře i dům pro seniory
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Ofi ciálního zahájení se zúčastnila také starostka 
města a krajská zastupitelka Hana Potměšilová.

Nechybí ani vybavení pro cvičení s dětmi. Moderní místa zajistí kvalitnější prostředí pacientům 
i zaměstnancům.

Uzavřený vjezd na odstavnou plochu 

a práce těžké techniky v těchto dnech překva-

pily návštěvníky polikliniky. Zaměstnanci 

hustopečských městských služeb zahájili úpra-

vu povrchu.  „Rozhodli jsme se tak proto, že ten 

stav tady byl dlouhodobě velmi špatný a využi-

li jsme nabídky získat bezúplatně potřeb-

ný materiál. Proto v těchto dnech navážíme 

štěrk, který ve spolupráci s místními fi rmami 

zaválcujeme a v následujících dnech bude-

me zalévat asfaltem,“  popisuje průběh úprav 

místostarosta Bořivoj Švásta. 

Úprava povrchu je však jen provizorní 

z důvodu blížících se investic Jihomoravské-

ho kraje, který na své části pozemku začne 

s výstavbou domova pro seniory.  „Plány na 

vybudování tohoto domova s pečovatelskou 

službou jsou na stole kraje už deset let, ale 

v letošním roce došlo k jejich aktualizacím a my 

už teď víme, že v příštím roce by měla výstavba 

začít. Smlouva s Jihomoravským krajem už má 

dva dodatky schválené zastupitelstvem města, 

které řeší případný časový posun investice. Na 

zářijovém zastupitelstvu ještě budeme řešit 

jeden takový dodatek tak, aby stavba mohla 

být opravdu realizována,“ vysvětluje starostka 

Hana Potměšilová. 

Plánovaná investice je také důvodem 

pouze provizorní úpravy a navíc jen na části 

parkoviště.  „My opravujeme pouze tu část 

pozemku, který je v majetku města. Zbytek 

plochy má v kompetenci už Jihomoravský 

kraj. Získal jej od města darem s příslibem 

vybudování zmíněného domova,“  vysvětluje 

starostka. „Byla by to pro kraj zmařená investi-

ce, kdyby teď opravovali něco, co budou do pár 

měsíců muset opět bourat,“ dodává. 

Přesto, že úprava je pouze částečná a provi-

zorní, občané a návštěvníci polikliniky ji víta-

jí. „Konečně tu budeme mít slušné parkoviště 

a v podstatě zadarmo,“ raduje se místostarosta 

Bořivoj Švásta. 

-nov- 

Konečně pohodlné parkování u Polikliniky
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Nové parkoviště bude sloužit návštěvníkům polikliniky.

20. 9. 2018 v 16:00 hodin

Adresa: Girasole, z.s.

Mrštíkova 122/1, Hustopeče

Srdečně zveme pečující z Hustopečí a okolí na 
další setkání, na němž se budeme věnovat jak 

běžným problémům souvisejícím s péčí, tak 
jednomu z odborných témat. 

Téma: Dekubity - jak předcházet 

proleženinám a jak je správně ošetřovat, 

pokud se vytvoří. 

Vstup zdarma.
Více informací a přihlášky

na tel.: 775 246 708
Bc. Zuzana Šrahůlková, koordinátor podpory

Setkání pečujících
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„Ve středu 1. srpna ofi ciálně nastoupil do 

funkce ředitele ZŠ Komenského, po všech 

nezbytných předávacích formalitách, nový 

ředitel Mgr. Jaroslav Vysloužil," informoval 

místostarosta Bořivoj Švásta, který se s oběma 

řediteli sešel na půdě školy. Tam došlo také 

k podpisům předávacích protokolů.

„S panem Vysloužilem se známe ze společ-

ných akcí, protože on je také dlouholetý ředitel, 

takže pro mě není neznámá tvář. Naši školu 

několikrát navštívil, prošli jsme si ji a v podsta-

tě už teď všechno podstatné ví,“ uvedl odstupu-

jící ředitel Miroslav Patloka, který však na půdě 

školy zůstává i nadále.

„Moje role tady bude spočívat v jakési 

koordinaci stavebních prací. Nový ředitel se 

bude moci plně věnovat vnitřnímu chodu 

a já dohlédnu na stavbu. Je to logické řeše-

ní, protože já tady znám každý kout a jsem 

schopný přesně popsat, kde je jaký kabel, 

kudy vede kanalizace a podobně, takže bude 

všestranně výhodné, když ty opravy dovedu do 

konce,“ zdůvodnil setrvání Patloka.

Rekonstrukce, jejíž náklady šplhají 

k 50 milionům korun, začala koncem června 

a pokračuje podle plánu.  „Momentálně se 

v okolí budovy vrtají sondy, které mají najít 

vhodná místa k umístění nosných pilotů. Nad 

dílnami už je zbouraná střecha a budou se tam 

betonovat věnce. Uvnitř budovy se vše připra-

vuje k rekonstrukci toalet a bouracím pracím, 

které ale začnou až po dokončení výtahových 

šachet,“ popsal postup prací Patloka.  

Nový ředitel Jaroslav Vysloužil už se stačil 

seznámit se svými kolegy a správními zaměst-

nanci.  „Já se sem velmi těším, ale nic nového 

ani převratného nečekejte. Hlavní cíle školy 

jsou celkem jasné - výchova a vzdělávání žáků, 

na tom není co měnit. No a ty provozní cíle vidí-

te sami, to je úspěšné dokončení rekonstrukce 

školy. Je to pro mě výzva,“ uvedl Vysloužil.

Všech 678 žáků, kteří v září usednou do škol-

ních lavic, se rekonstrukce dotknou jen mini-

málně.  „První školní den se sejdeme trochu 

netradičně v jednotlivých třídách, protože 

školní dvůr, kde se v loňských letech konalo 

společné slavnostní zahájení, se změnil ve 

staveniště.“ shrnul Patloka.                                  -nov- 

V  dvorním traktu domu U Synků se od 

začátku srpna dělají nové omítky. Po dokonče-

ní prací se dům vrátí do své pozdně renesanční 

podoby. Při rekonstrukci v  90. letech minulé-

ho století zůstala část stěn obnažena a v  roce 

2008 se z  důvodu sanačních opatření odstra-

nily omítky do výše přes metr, aby zdivo zasa-

žené vlhkostí mohlo odvětrávat a vysychat. 

„Míváme tu odborníky na sanaci a v zadní části 

traktu jsme zjistili, že cihly začaly erodovat. 

Není tady hydroizolace, a protože tady byly 

stáje, tak vystupují na povrch soli a dusičnany. 

Proto je z  hlediska ochrany zdiva lepší, když 

je nahozeno,“ vysvětlila vedoucí muzea Soňa 

Nezhodová. 

Dům U Synků je památkově chráněná stav-

ba, která nemůže mít hydroizolaci. Samotná 

oprava musí být prováděna speciálními mate-

riály a technikami, které navrhnou odborníci 

z  památkové péče. „Zvoleným materiálem je 

vápenná malta, která tam, kde došlo ke kaver-

nám, byla vyplněna úlomky cihel, aby byla 

stěna rovná. Na ni přijde vápenný nátěr. Všech-

no musí probíhat ručně, aby byla na stěnách 

přirozená nerovnost,“ popsala Nezhodová. 

Město Hustopeče podalo v  únoru úspěš-

nou žádost o dotaci na  ministerstvu kultury 

v  rámci titulu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s  rozšířenou 

působností. „Získali jsme dotaci ve výši 70 tisíc 

korun a celkové realizační náklady jsou ve výši 

125 tisíc korun,“ doplnila projektová manažer-

ka Eva Bohutínská. 

Dílčích oprav se dočká i fasáda v  prvním 

patře a v přední části domu U Synků. 

-ves- 

Nové omítky vrací domu U Synků renesanční podobu 
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Omítky se dělají speciální vápennou maltou.

Family Point je místo určené pro rodiče 

s  dětmi. Bezplatně zde najdete informace, 

nasměrování a pomoc v oblastech života rodin. 

Nabízí se možnost přebalit a nakrmit své dítě 

a využít služeb dětského koutku. Family Point 

byl zřízen z  dotace Jihomoravského kraje 

a v budově městského úřadu slouží již mnoho 

let. Nově ho najdete v prvním patře v blízkosti 

kanceláří Sociálního odboru. Na Family Poin-

tu mohou rodiče a prarodiče nejenom pečovat 

o dítě, ale také se zastavit a odpočinout si při 

návštěvě města či úřadu. Pro děti jsou připra-

veny hračky, knihy nebo časopisy. Family Point 

je místo, které můžete využít pro příjemnější 

čas s rodinou ve veřejném prostoru.

-ves-

Family Point nově najdete v prvním patře městského úřadu
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Family Point je místo určené pro rodiče s dětmi.

Miroslav Patloka předal funkci ředitele školy Jaroslavu Vysloužilovi.

Nový ředitel převzal ZŠ Komenského
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V  pondělí 3. září vyjel z  autobusového 

nádraží školní autobus. Jeho trasa má deset 

zastávek, které pokrývají nejobydlenější loka-

lity ve městě, děti vystoupí u škol a autobus 

se vrátí zpět. Cílem autobusové linky je ulevit 

dopravě v  ranní špičce a pomoci rodičům 

bezpečně dopravit své děti do školy nebo 

školky. „Doprava je určená i pro seniory, kteří 

mohou například vystoupit na Žižkově ulici, 

kde pak mají blízko k  lékařům nebo do léká-

ren,“ upřesnila starostka Hana Potměšilová. 

Oproti původnímu návrhu došlo z bezpeč-

nostních důvodů k  drobným úpravám trasy 

autobusu. „Cestující budou nyní nastupo-

vat pouze z  chodníku nikoliv z  komunikace,“ 

vysvětlila Potměšilová. Nová trasa nabízí 

dětem z lokality Záhumenice možnost nastou-

pit na ulici Javorová nebo Polní. Doprava bude 

zdarma. „Navíc v autobuse bude vždy přítom-

ný strážník nebo pracovník úřadu, který bude 

dbát na bezpečnost provozu,“ dodala. 

Pro pohodlné cestování seniorů připravuje 

město Hustopeče i Senior taxi. „Služba bude 

dotovaná. Rozdíl mezi autobusem a senior taxi 

bude v tom, že taxi si můžete objednat kdyko-

liv během dne, kdežto školní autobus vyjede 

pouze jednou denně podle jízdního řádu,“ 

uvedla základní rozdíly Potměšilová.  

Linka školního autobusu zahájila v pondě-

lí 3. září svůj tříměsíční zkušební provoz. 

O dalším pokračování rozhodne její vytíženost. 

„Věřím, že tato nová služba bude využívaná, 

že si do autobusu najdou cestu děti, dospělí, 

senioři nebo osoby s tělesným postižením, a že 

bude lidem sloužit,“ přeje si Potměšilová. 

-ves-

Od pondělí 3. září můžete nasednout do školního autobusu

Vyzýváme Vás tímto k  zapojení do další-

ho, tentokrát již třetího ročníku dobročinné 

akce Kabelkománie Hustopeče, která bude 

tradičně součástí Burčákových slavností 

města Hustopeče. Sběr nošených kabelek 

(avšak zachovalých v pěkném stavu) bude 

probíhat do 30. září na obvyklých sběrných 

místech (podatelny MěÚ Hustopeče, Soci-

ální odbor MěÚ Hustopeče a Nemocnice 

Hustopeče). Následný prodej těchto kabelek 

se bude konat v sobotu 6. října 2018 v rámci 

Burčákových slavností města Hustopeče na 

Dukelském náměstí, kde budeme mít po 

celý den dva prodejní stánky. Minimální cena 

za prodávanou kabelku bude ve výši 50 Kč, 

můžete však samozřejmě při koupi přispět do 

kasičky i větší částkou. Veškerý výtěžek popu-

tuje ve prospěch Nadace pro transplantaci 

kostní dřeně. Více informací poskytne Sociál-

ní odbor města Hustopeče, konkrétně Pavel 

Furch, DiS. (tel.: 607 516 037, furch@hustope-

ce.cz). Všem zapojeným předem děkujeme.

Pavel Furch, 
Sociální odbor MěÚ Hustopeče

Kabelkománie je opět zde

Hustopečský rybník hlásí úhyn 1 600 kg ryb
Vyschlé břehy rybníků a úhyn desítek ryb. 

To jsou smutná fakta letošního léta, které 

přineslo tropické počasí a minimum srážek. 

Zadní hustopečský rybník je vyschlý úplně 

a v spodním rybníku je hladina více než metr 

pod obvyklou úrovní. V  pátek 10. srpna zde 

v  důsledku změny tlaku při bouřce a úbytku 

kyslíku došlo k  úhynu 1600 kilogramů ryb. 

„Máme to vyčísleno, není pravda, že by uhynu-

lo všechno, jednalo se o tolstolobika a pár kusů 

kapra, štik a candátů,“ upřesnil čísla Miloslav 

Dohnálek, jednatel místní rybářské organiza-

ce.  

Uhynulé ryby odstranili místní členové 

Moravského rybářského svazu a zaměstnanci 

městských služeb. „Na dvou místech jsme do 

země udělali díry, do kterých jsme dali ryby 

a zasypali je vápnem a hlínou. Je to ekologicky 

ošetřeno,“ popsal Dohnálek. 

Podobné situaci se bohužel nedá dopředu 

zabránit. Rybník o takové rozloze není možno 

vychytat a na čeření vody pomocí čerpadel je 

potřeba elektrického vedení, které k rybníkům 

nevede. „Sucho a teplé počasí má pokračovat, 

proto se nedá vyloučit, že se neotočí další ryby,“ 

uvedl Dohnálek. 

V zlepšení stavu vody na rybníku a zvýšení 

průtoku rybáři doufají po vyčištění pramene 

Štinkovky. „Přítok trvá přibližně od listopadu 

do května, ale koryto bylo zanesené. Společný-

mi silami jsme ho se zaměstnanci městských 

služeb a členy spolku Všehoschopných  vyčis-

tili,“ poznamenal Dohnálek. Rybáři se také 

rozhodli oslovit proutkaře. „V okolí jsou vlhčí 

místa a chtěli bychom, aby nám pomohli určit, 

která z  nich má smysl vybagrovat a strouhou 

vést k rybníku,“ pokračoval. 

Aby se předešlo problémům s  rybí obsád-

kou před zimou, požádali rybáři Moravský 

rybářský svaz o výjimku k  odlovu dvou kusů 

kapra se zákonnou mírou 35 cm do konce toho-

to roku. Během 14 dnů se bude vědět, zda byla 

žádost úspěšná. Dozvíte se to na webových 

stránkách a vývěskách rybářského svazu. 

-ves-

Pohled na nyní vyschlé trdliště ryb.
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JÍZDNÍ ŘÁD 

Autobusové nádraží - Generála Peřiny 

- ZŠ Komenského - Autobusové nádraží

7.25 Hustopeče,,aut.nádr..

7.26 Hustopeče,,Svatopluka Čecha

7.27 Hustopeče,,Javorová

7.29 Hustopeče,,Dlouhá

7.30 Hustopeče,,U Větrolamu

7.32 Hustopeče,,Generála Peřiny

7.33 Hustopeče,,Starovická

7.36 Hustopeče,,Mírová

7.38 Hustopeče,,Žižkova 

7.39 Hustopeče,,ZŠ Komenského

7.42 Hustopeče,,aut.nádr.

(jede v pracovních dnech, nejede od 29.10.18 do 30.10.18, 
od 27.12.18 do 2.1.19, od 11.2.19 do 15.2.19)
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

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. Poté nemusí být 

z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece.cz. 

Zneužít Hustopečské listy k volební kampa-

ni je lákavé a někdo neodolá. Odolala či neodo-

lala naše starostka Hana Potměšilová?

Na úvod trochu statistiky: v  dubnovém 

čísle 2018 byly tři fotografi e paní starostky, 

v  květnovém už čtyři a v  červnovém už devět 

(!) fotografi í. Asi nemusím dodávat, že v  roce 

2017 v červnovém čísle byly jen tři fotky. Takže 

klasika: čím blíže volbám, tím více a houšť 

sebepropagace. Pro někoho to může být zneu-

žití městského periodika pro vlastní prezenta-

ci, pro jiného to může vyznít jako standardní 

záležitost. Je to jen o míře vkusu.

Ale v  posledních Hustopečských listech, 

v  prázdninovém dvojčísle 7-8/2018, dosáhla 

míra nevkusu (alespoň tedy pro mě jedno-

značně) sebeprezentace paní starostky 

vrcholu. Možná jste také jako já, nevěřícně 

zírali na článek Pozitivno z  Hustopečí v  rubri-

ce Z redakční pošty. Aby bylo jasné, mně je 

sympatické, že paní, která článek psala, chvá-

lí paní starostku za trhání plevele na chod-

níku u Špagáta v  kostýmku a s  kabelkou. 

Každé poděkování v  dnešní době zaslouží 

obdiv. A proti textu samotnému absolutně 

nic nemám. Ale mám výhradu k jeho zveřej-

nění. A to i přesto, že autorovi to nevadí či to 

někdy dokonce vyžaduje. Nechat text zveřejnit 

v Hustopečských listech vede jen k domněnce, 

že jde jen o další sebepropagaci paní starost-

ky před volbami, a to sebepropagaci naprosto 

nevkusnou. 

Když pomáhám zištně a tak, aby se to veřej-

nost dozvěděla, tak se tomu říká propagace 

a s  altruismem jako takovým, to nemá nic 

společného.

Tento text nepíši proto, aby se paní starost-

ka „chytla za nos“, ale proto, že si toho třeba 

všimnou kompetentní osoby, které mají vliv na 

vydávání a obsah Hustopečských listů a zastaví 

tu nezdravou míru předvolební sebeprezenta-

ce.

Ing. Jiří Kadrnka,
zastupitel za ODS

Míra nevkusu či míra vkusu?

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

Centrum společných služeb při Mikro-

regionu Hustopečsko funguje jako servis-

ní středisko, ve kterém, v  rámci projektu 

Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce, pracují odborní-

ci na veřejnou správu. Projekt zaštiťuje Svaz 

měst a obcí ČR a je do něj zapojeno 83 dobro-

volných svazků obcí. „Název zní složitě, ale jde 

o to, že se pracovníci center snaží pomáhat 

obcím v jejich práci, ve veřejné správě i samo-

správě,“ vysvětlila specialistka pro rozvoj regio-

nu Radka Raflová. 

Centrum společných služeb pomáhá obcím 

od nejjednodušších rad, např. právních, až po 

hledání dotačních možností, přípravu vzoro-

vých dokumentům i lehčích projektů. Jenom 

za minulý rok pomohlo nebo poradilo v téměř 

600 případech. „Typickým příkladem, se 

kterým se na nás obec obrátí, je žádost o infor-

mace podle zákona o svobodném přístupu 

k  informacím. Obec musí na takovou žádost 

reagovat v požadované lhůtě a určitým způso-

bem. Tyto informace jim předáme a pomůže 

i se stylizací odpovědi. Navíc z podobné žádos-

ti můžeme udělat příklad pro ostatní obce,“ 

uvedla Raflová. 

Kromě již jmenovaných aktivit se na Cent-

rum společných služeb mohou obracet obce 

i se zadáváním  veřejných zakázek, jejich 

konzultací, kontrolou dokumentů i samotným 

vyhlášením. „Další aktivitou je problematika 

GDPR, tedy ochrana osobních údajů. Nyní tyto 

služby poskytujeme 26 obcím našeho mikro-

regionu,“ dodala Raflová. Projekt začal v  roce 

2016 a končí v  červnu 2019. „Předpokládáme, 

že budeme pokračovat návazným projektem, 

protože obce si meziobecní spolupráci velmi 

chválí. Zvláště pro malé obce je sdílení praxe 

a informací významnou pomocí,“ pokračovala. 

Na Centrum společných služeb se mohou 

obracet i samotní obyvatelé Mikroregionu 

Hustopečsko. Užitečné informace poskytu-

je i zpravodaj, který vychází dvakrát ročně 

a je dostupný na webových stránkách husto-

pecsko.net. Kromě toho pořádá centrum řadu 

školení, například ohledně rozpočtování, 

ochrany osobních údajů i zaškolování budou-

cích zastupitelů.                                                    -ves-

Problémy obcí nejlépe řeší jejich vzájemná spolupráce

Rubrika Z  redakční pošty je určena všem, 

kteří chtějí vyjádřit názor na dění v  Hustope-

čích, ale i někomu poděkovat či zavzpomínat 

na časy strávené v  našem městě.  Jak už její 

název napovídá, patří pisatelům z  řad veřej-

nosti. Pokud je příspěvek v souladu s Pravidly 

publikování, zejména jeho délka, a neobsa-

huje urážky či vulgarismy, neupravujeme ho 

a otiskneme v  původním znění. Stejně tak to 

bylo s příspěvkem od paní Dany Teinitzer. 

Za články od lidí jsme rádi a těch pozitiv-

ních si vážíme dvojnásob. Poděkování nebo 

pochvala někoho druhého v  dnešní době 

opravdu obdiv zaslouží. 

Paní starostka si článek poprvé přečetla 

až ve fi nálním vydání Listů, nevěděla o něm 

dopředu a nejedná se o její sebeprezentaci.

Jana Hrádková,
 vedoucí organizační složky

 Marketing a kultura města Hustopeče

Rubrika Z redakční pošty patří lidem
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V sobotu 21. července se v nedalekých 

Němčičkách konal druhý ročník benefi ční-

ho fotbalového utkání na podporu osmileté 

Anetky, žákyně praktické školy v Hustopečích.

„Anetka prodělala  zhruba měsíc po naroze-

ní mozkovou meningitidu a od té doby zůstala 

na vozíku. Je postižená jak fyzicky, tak mentál-

ně. Často trpí únavou, potřebuje klidový režim, 

její zdravotní stav vyžaduje pravidelná rehabi-

litační cvičení s maminkou. Každý rok jezdí do 

Dětské léčebny pohybových poruch do Bosko-

vic, ale rádi bychom ji poslali i do lázní Klim-

kovice, od kterých si hodně slibujeme,“ popsal 

stav Anetky tatínek Jaroslav Suský.

S přípravou benefi čního odpoledne 

pomáhala řada dobrovolníků a přátel.  Akci 

podpořily i známé tváře jako Amálie Foltýno-

vá, slovenský raper Tvoj, bojovníci Vagabund 

Gym nebo dětská muzikálová zpěvačka Natál-

ka Němcová. Celým programem provázeli 

návštěvníky ostřílení hustopečští moderátoři 

Miroslav Strouhal a Zbyněk Háder. A to neby-

la jediná spojitost s Hustopečemi. Anetka 

totiž druhým rokem navštěvuje v Hustopečích 

praktickou školu a do výzvy o její podporu se 

zapojilo i několik hustopečských fi rem.

„Rehabilitace pomáhá hodně, i když si 

neděláme naděje, že by ještě chodila. Spíš se 

nám zdá, že se stále víc zlepšuje po mentál-

ní stránce, s čímž nám hodně pomohli na 

praktické škole v Hustopečích,“  pochvalovala 

si maminka Monika Suská.  „Anetka se tam 

hodně těší, nechce se jí ani domů. Minulý týden 

jsme s ní byli i na škole v přírodě a musím říct, 

že přístup učitelů k dětem je naprosto perfekt-

ní a děkujeme jim,“ doplnil Suský.

Základní škola a praktická škola Husto-

peče je školou samostatně zřízenou pro žáky 

se zdravotním postižením. Navštěvují ji žáci 

ve věkovém rozpětí 7–22 let s různou mírou 

a různým typem postižení. Jedná se v první 

řadě o mentální postižení, od lehkého až po 

těžké, a souběžná postižení více vadami včet-

ně autismu. V současné době vyučuje podle 

tří vzdělávacích programů – základní škola 

praktická (zvláštní škola), základní škola speci-

ální (pomocná škola) včetně rehabilitačního 

programu a vzdělávací program praktická 

škola jednoletá. 

-nov-

Žákyni praktické školy podpořila benefi ce

Již třetí ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO 

HUDEBNÍHO FESTIVALU 2018 (LVHF 2018) 

opět obohatí podzimní kulturní a společen-

ské dění na jižní Moravě a okolních regionech. 

Osm festivalových koncertů letos proběhne 

v období od 29. září do 13. října, dramaturgic-

ky se váží k výročí rozpadu Rakouska-Uherska 

– tento milník československých dějin připo-

menou umělci přizvaní z Maďarska, Rakouska 

a Slovenska. V  kouzelné atmosféře památ-

kových staveb Lednicko-valtického areálu si 

diváci mohou vychutnat skladby Franze Josefa 

Haydna, Georga Friedricha Händela či Antonia 

Vivaldiho v  podání souborů Barocco sempre 

giovane, Musica Florea nebo Janáčkova 

komorního orchestru. Jako sólisté se představí 

například Václav Hudeček, Petr Nekoranec, 

Simona Šaturová a jako speciální host též 

Josef Somr.

Letošní dramaturgie festivalu opět pracuje 

s osobností Josefa Triebenseeho, kapelníka 

rodu Lichtenštejnů. Tento skvělý hudebník 

hrál na druhý hoboj při premiéře Mozartovy 

Kouzelné flétny, jako kapelník působil u kníže-

te Aloise I. až do rozpuštění kapely v době napo-

leonských válek. V roce 1816 se stal na třicet 

let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při 

tvorbě programů budou pořadatelé festivalu 

i v dalších ročnících zčásti vycházet z  doku-

mentů uložených ve vídeňských archivech, 

které vypovídají o hudebním výběru Trieben-

seeho na dvoře svých pánů. Díky tomu letos 

po více než dvou staletích znovu na někdejším 

panství Lichtenštejnů zazní během zahajova-

cího koncertu 29. září jedna z posledních skla-

deb Franze Josefa Haydna, moteto „Insanae et 

vanae curae“, jejíhož provedení se ujme Český 

fi lharmonický sbor Brno a orchestr St. Gellért 

Academy z  maďarského Segedínu. Sólové 

party přednesou hudebníci z univerzity Moza-

rteum v Salcburku.

Lovecká hudba ovládne 30. září Dianin 

chrám díky nadějnému dechovému soubo-

ru Belfi ato Quintet. V Lednici zahrají 3. října 

též fagotistky Michaela Špačková a Denisa 

Beňovská. Za doprovodu Janáčkova komor-

ního orchestru na festivalu opět vystoupí 

houslový virtuos Václav Hudeček, tentokrát 

po boku violistky Kristiny Fialové. Koncert 

duchovní hudby ve Velkých Bílovicích ozdobí 

hostující sólisté Národního divadla v Praze 

barytonista Svatopluk Sem a sopranistka 

Doubravka Součková s trumpetistou Markem 

Zvolánkem. Komorní soubor Musica Florea 

a herec Josef Somr společně přednesou Hayd-

novo oratorium Sedm slov Vykupitelových na 

kříži v kostele v Břeclavi-Poštorné, jehož okto-

gon se stal ústředním obrazovým motivem 

letošního festivalu. 

Závěrečnému gala koncertu bude 13. října 

dominovat dvojice vyhledávaných sólistů. 

Sopranistka slovenského původu Simo-

na Šaturová a tenorista Petr Nekoranec 

v  doprovodu souboru Barocco sempre giova-

ne rozezní jízdárnu Státního zámku Valtice 

výběrem árií z operní a oratorní tvorby Georga 

Friedricha Händela.

Přidanou hodnotou LVHF 2018 jsou výuko-

vé koncerty pro základní školy v  provedení 

Prague Cello Quartet, který vystoupí v  rámci 

festivalu také na zámku Wilfersdorf (Rakous-

ko). Ten je letošním obohacením festivalové 

přehlídky tradičně umístěné do architektonic-

ky cenných lichtenštejnských objektů. 

Více o programu a prodeji vstupenek 

naleznete na www.lvhf.cz

LEDNICKO | VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Sečení a mulčování trávy  tel: 608 065 337

• Penzion a vinařství U Vrbů  přijme paní na 

úklid.  Tel.: 724 821 004. 

INZERCE  OBČANSKÁ

• Ihned koupím byt v Hustopečích a okolí 

do 20 km. Balkon výhodou. Prosím volejte 

736 411 776

 

• Mladá rodina shání ke koupi RD se zahrád-

kou. Do 3 mil. Nabídněte, i SMS: 604 560 454

• Prodám levně pěknou, zachovalou sedací 

soupravu, větší rozměr, barevný potah. Není 

rozkládací. Spěchá. Tel.: 724261767. 

• Prodám výhodně polykarbonátové desky 

1x3 m – 2 ks. Prosím ozvěte se na 

tel.: 602 662 455

• Prodám stavební míchačku  tovární výroby. 

Zachovalá, na 3-4 kolečka malty, šnekový tichý 

chod, na 400 V. Cena dohodou. 

Tel.: 608 624 658, Hustopeče 

• Prodám kombinovaný sporák zn. Amica, stáří 

5 let. 4 varné plynové kotouče, elektrická trou-

ba 240 V. Cena dohodou. Tel.: 608 624 658, 

Hustopeče. 
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Jako každý rok se děti ze všech škol v Husto-

pečích sešly na závěrečném táboráku, aby se 

rozloučily se školními povinnostmi a zahájily 

sezónu dvouměsíčního nicnedělání... 

Program pro děti si vzali na starost zaměst-

nanci  CVČ Pavučina, členové  Kulturní komise 

města a spolku Všehoschopných. Ten do akce 

povolal svůj nově objevený kmen indiánů 

Buriánů, kteří pro děti připravili bojové úkoly 

a postavili dokonce opravdová týpí.

„Děláme to tak každý rok. Letos tedy popr-

vé tady, protože Pavučině je v rekonstrukci, ale 

myslím si, že je to příjemná změna, a že si to 

děti užijí. I téma jsme vybrali s  ohledem na 

toto místo, jsou tu přírodní disciplíny, indiá-

ni, noční bojovka a děti můžou přespat pod 

stanem,“ popsala členka kulturní komise Ivana 

Brabcová.

I když se děti na prázdniny těší, občas si 

přece jenom po škole zastesknou.  „Budou mi 

chybět hlavně kamarádi, protože po prázd-

ninách jdu na gympl, tak se s některými už 

neuvidím a asi mi bude smutno,“  svěřila se 

žákyně pátého ročníku Lenka Odvářková.

Celé odpoledne si děti i rodiče užili a všich-

ni se těší na to, že příští rok se akce bude konat 

v nových prostorech Pavučiny.  „Uvidíme, moc 

se na to těšíme, ale už teď víme, že se pláno-

vané dokončení stavby posune. Osobně bych 

to ale moc nehrotil. Budu rád, když se to udělá 

pořádně. Zvládli jsme to celý tento rok a něja-

ký ten měsíc už to vydržíme,“ těší se ředitel CVČ 

Pavučina Petr Fridrich.     -nov-

Městském muzeum a galerie Hustopeče 

na letní prázdniny připravilo unikátní výstavu 

o Hustopečích z doby, kdy se rozpadala monar-

chie a formoval první stát. Poznali byste vůbec 

naše město?

„Máme osmičková výročí, kdy si připomíná-

me události kolem přelomového roku formo-

vání Československa a my touto výstavou 

navazujeme na oslavy. Výstava se zaměřuje 

na politické, sociální a kulturní dějiny města 

v prvním desetiletí nového státu. Před několi-

ka lety jsme tu měli výstavu o událostech, které 

vedly k vypuknutí první světové války, takže 

tohle je její pokračování,“ představila expozici 

vedoucí muzea Soňa Nezhodová.

Už po prvních krocích mezi vystavenými 

exponáty na návštěvníky dýchne duch minu-

lých časů, které máme tendence si trochu idea-

lizovat. „My máme dneska takové představy, že  

doba monarchie byla moc pěkná, že se možná 

Rakousko-Uhersko nemělo rozpadat; Masaryk 

byl často obviňován z rozpadu monarchie, ale 

zásadní událostí té doby byla světová válka. 

A to bylo něco, co nešlo vrátit zpět a společ-

nost prostě musela nějakým způsobem 

reagovat,“  vysvětlila historické souvislosti 

Nezhodová.

Oko návštěvníka zaujmou dobová plati-

dla, známky, užitkové předměty, dokumenty 

i plakáty kulturních akcí, kterým je věnována 

značná část výstavy. „Když se na ty plakáty podí-

váte a uvědomíte si, že tyto akce pořádali titíž 

učitelé, kteří se angažovali i v činnosti Sokola 

nebo nacvičovali divadla, a to na velmi vysoké 

úrovni, tak si myslím, že to se s dnešní dobou 

nedá vůbec srovnat,“ zamyslila se Nezhodová.

Výstavu Hustopeče před sto lety máte 

možnost navštívit do 7. října.   

-nov- 

HUSTOPEČE SE BAVÍ 
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Jaké byly Hustopeče před 100 lety

Výstava ukazuje Hustopeče před 100 lety.

Kromě táboráku čekaly na děti různé aktivity.

Táborák přivolal prázdniny!
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Hustopeče mají za sebou týden plný fi lmů 

promítaných pod ořechem na zahradě M-klu-

bu. Opět si našel spokojené diváky a potvrdil, 

že letňák má své pevné místo v prázdninové 

kulturní nabídce a nic na tom nezmění ani 

moderní digitální kinosál, který bude součástí 

dokončovaného multifunkčního centra. 

Pomyslným vítězem mezi nabízenými 

fi lmy se stala Tátova volha režiséra Jiřího 

Vejdělka s Eliškou Balzerovou v hlavní roli. 

Naopak neobstála svérázná komedie Hmyz 

Jana Švankmajera, která celý festival zaháji-

la. „Věděli jsme, že je to velmi specifi cký fi lm, 

ale rozhodli jsme ho v Hustopečích nabídnout, 

protože nikdy nejde přesně říct, co by se divá-

kům mohlo zalíbit. Bylo to něco trochu jiného, 

než klasické komedie,“  vysvětlila produkční 

Martina Ondrová a jedním dechem dodala, že 

české produkce mají u diváků vždy velký ohlas, 

i když jsou netypické.  „Velmi se nám osvědči-

ly fi lmy bez titulků a spíše takového lehčího 

zaměření. To prostě k létu patří,“  usmívala se 

Ondrová. 

Tradičně početnou základnu zvědavců si 

vysloužil letňák naslepo, kam diváci přicházeli 

s odlišným očekáváním. Potvrdilo se, že každé-

mu se líbí něco jiného a pořadatelé mají vždy 

nelehký úkol trefi t se do chutě všem.  „Letos 

jsme vsadili na zahraniční fi lm Vražda v Orient 

Expresu v originálním znění a i ten měl u divá-

ků úspěch,“ vysvětlila Ondrová. 

Týden plný fi lmové pohody utvrdil pořa-

datele v tom, že příští rok jej opět zařadí do 

kulturní nabídky. A to i přesto, že tou dobou 

by měl být již plně v provozu moderní digitální 

kinosál, který bude součástí právě probíhají-

cí stavby multifunkčního centra.  „Nové kino 

budeme využívat pro velkofi lmy, které budeme 

moci promítat premiérově v prvotřídní kvalitě 

srovnatelné s brněnskými multikiny. Letňák 

je spíše pro osvědčenou a divácky prověřenou 

kvalitu. I atmosféra je tady úplně jiná. Možná 

budeme trochu zvažovat harmonogram 

promítání, protože diváci by uvítali, kdyby se 

fi lmy promítaly po celé léto o víkendech. To 

zatím není z technických ani personálních 

důvodů možné, ale plánovaná rekonstrukce 

společenského domu a přilehlého areálu, kde 

by promítací plátno bylo napevno umístě-

no, by nám to velmi usnadnila,“  zamyslela se 

Ondrová.                                      nov- 

Letňák neohrozí ani moderní kinosál

Prázdniny jsou za námi a mnoho dětí si 

je užívalo na příměstských nebo pobytových 

táborech. Centrum volného času Pavučina 

přišlo s  nabídkou různě zaměřených aktivit, 

ze kterých si podle svých zálib mohlo vybrat 

každé dítě. Nechyběly tábory sportovní, vodác-

ké, výtvarné, vzdělávací, taneční, s koňmi a ani 

ty, které zavedly děti do různých sfér fantazie. 

Celé léto se také děti učily jezdit na koních 

a pečovat o ně na ranči Valkýra.                       -ves-

Prázdniny na táboře? Ta největší zábava!

Tábory 2018: Nová kamarádství a plno spokojených úsměvů.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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IVK, Bratislavská 7, 693 01 Hustopeče
e-mail: ivk@ivk.cz, tel.: 602 603 865

Dukelské náměstí 30, Hustopeče
e-mail: obchod@ivk.cz, tel.: 602 603 864

JEDEN akumulátor
SPOUSTA možností
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Městská knihovna Hustopeče hostí výsta-

vu připravenou k 100. výročí vzniku Českoslo-

venska. Za nápadem a výběrem vystavených 

exponátů stojí Jaroslav Cabal, nadšený sběra-

tel a člen Klubu historie a vlastivědy Hustopeč-

ska. Výstava drobnými památkami navozuje 

atmosféru doby, která vládla v čase jejich vzni-

ku. „Použil jsem materiály, které už léta schra-

ňuji já nebo moji přátelé, 

a také jsem třikrát navští-

vil Mikulovský státní 

archív, kde jsem našel 

spoustu dalších věcí,“ 

uvedl Jaroslav Cabal.

V  učebně knihovny 

naleznete staré tiskopi-

sy, pohlednice, poštovní známky, fotografi e, 

obrazy, mapy, plakáty, bankovky, dokument 

o roce 1989 a mnoho dalšího. Cabal spolu 

s  Růženou Kynclovou vypracovali brožuru 

Stručný průvodce našeho státu, která mapuje 

české dějinné milníky – roky 1918, 1938, 

1948, 1968 a 1989. Návštěvníci si ji mohou 

odnést a prostudovat v klidu domova. 

Výstava vznikla za podpory města 

Hustopeče a byla slavnostně otevřena 

21. srpna, v  den smutného padesátého výročí 

vpádu sovětských vojsk do České republiky. 

„Hlavní podíl na spolupráci z  naší strany má 

místostarosta Bořivoj Švásta, který si vzal za 

úkol veškeré formální záležitosti. Také bych 

ráda poděkovala městské knihovně a našim 

knihovnicím. Věřím, že si sem občané Husto-

pečska najdou cestu, že se podívají na všech-

ny ty krásné materiály, které připomínají naši 

zemi před 100 lety,“ podotkla starostka Hana 

Potměšilová. 

Výstavu můžete navštívit v  provozní době 

knihovny. K vidění bude do 14. září.

-ves-

Letní divadelní festival Pod širým nebem se 

konal na nádvoří renesančního domu U Synků 

již poosmé. Pět představení, čtyři pro dospě-

lé a jednu pohádku, navštívily stovky diváků. 

Festival zahájilo ve středu 11. července před-

stavení Královny, ve kterém diváky okouzlily 

svými hereckými výkony tři divadelnice ze 

souboru Smotaná hadice Křenovice. Soubor 

založily členky hasičské jednoty před 11 lety 

a má za sebou řadu divácky úspěšných před-

stavení. V Hustopečích ochotnice předved-

ly úsměvnou tragikomedii, ve které jeden 

lázeňský pokoj spojí dohromady osudy tří 

žen. „Potkají se tři generace – babička, žena 

středního věku a slepá mladá dívka - a v lázeň-

ském pokoji si povídají svůj životní příběh. Liší 

se zkušenostmi a zážitky, ale nakonec dojdou 

k jakémusi smíření a přátelství jim vydrží i po 

propuštění domů,“ představila hlavní myšlen-

ky hry vedoucí souboru Emilie Vránová. 

Druhé představení se konalo v sobotu 14. 

července. Černá komedie Žena, která uvařila 

svého manžela prokládala černým humo-

rem citlivé téma nevěry, zrady a vášně. Před 

vyprodaným nádvořím domu U Synků exce-

lovaly známé herečky Ilona Svobodová a Nela 

Boudová, kterým sekundoval Otmar Brancuz-

ský. „Režisér Petr Kracík říká, že to je příběh, ve 

kterém se všichni poznají. Je to příběh o nevě-

ře, přebíhání od manželky k milence a o tom, 

že se muž uškvaří ve vlastní šťávě a nakonec 

zjistí, že neměl ženu opouštět,“ představila 

námět herečka Nela Boudová. Hra je protka-

ná retrospektivními scénami, které vedou ke 

společné večeři a rozuzlení příběhu. „Konec 

se povedl, ale upozorňuji, že to není návod na 

manželství, ani pro ženy, jak se mají chovat,“ 

uvedla herečka Ilona Svobodová. Představení 

mělo premiéru v roce 2015 a pobavilo už stov-

ky diváků. „Získali jsme zajímavou zkušenost, 

že ženy se představení smějí více než muži. Ti 

mají často kamenný obličej,“ dodala Boudová.

Čtvrté představení se hrálo ve středu 

18. července. Komorní hra Dva z pera Jima 

Cartwrighta nabídla hereckou příležitost pro 

dva herce: Radku Schardovou a Josefa Širha-

la. Ačkoliv ve hře vystupuje 14 postav, všechny 

jsou hrány pouze dvěma herci. Celé představe-

ní se odehrává během jednoho večera v klasic-

ké hospodě. „V hospodě se může stát spousta 

věcí. Divákům ukážeme hned několik příbě-

hů obyčejných lidí, kteří chtějí žít svůj vlastní 

život, ale různé věci jim ho komplikují,“ popsal 

představení Širhal. Herci nehráli pouze na 

pódiu, v některých scénách zapojovali diváky 

a také vtipně glosovali současnou politickou 

situaci.

Festival vyvrcholil v  pátek 20. července 

komedií Zelňačka. Předlohou představení 

byla slavná kniha Reného Falleta. Hlavní role, 

scénáře i režie se ujal Oldřich Vízner: „Je to 

moc hezký příběh, mám ho rád.“ Představení 

vypráví o dvou osamělých stařících popíjejících 

víno a pernod. Jejich moudré řeči vedené na 

společném dvorku přivolají mimozemšťana. 

„Mimozemšťanovi zachutná zelňačka. Jedno-

mu z mužů se stýská po ženě, tak mu ji přiveze. 

Zádrhel je v tom, že ji zná pouze z fotografi e, 

takže tomu sedmdesátníkovi přivede dvacít-

ku,“ prozradil zápletku Vízner. Hra zaujala svou 

nadčasovostí a humorem.

Kulturní zážitek návštěvníkům zpříjem-

ňovala sklenka vína místních vinařů a po dva 

večery i cimbálová muzika.

nov- 

Pod širým nebem tekly slzy smíchu

Fo
to

: 2
x N

in
a V

es
elá

, 1
x J

an
a H

rá
dk

ov
á

Na pódiu se odehrávaly různé lidské osudy.

Nádvoří praskalo ve švech.

Exponáty připomínají naši minulost.

Děti pobavila pohádka Hrnečku vař.

Drobné památky mapují stoletou historii naší země
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Pohádka, kočovníci z Hustopečí, spaní 

pod širákem, pohoda a radost. Že nevíte, co 

to vše má společného? To máte tak. V Husto-

pečích žije celá řada šikovných lidí. A právě 

takové sdružují spolek s názvem Všehoschop-

ní i ochotnický divadelní soubor Foor, který 

funguje pod městem Hustopeče. 

Ti první, jak už jejich název napovídá, jsou 

prostě schopni všeho. Baví lidi, umí si udělat 

srandu sami ze sebe, starají se i o naše okolí 

– vysazují stromy a umisťují budky pro ptáky 

– a dokonce i staví kadibudky pro pocestné 

(které jim občas zase ti méně šikovní boří). 

Ty druhé, ochotníky z Fooru, také těší dělat 

radost ostatním a mají za sebou skvělé kous-

ky jakými je například i poslední úspěšná hra 

Jeppe z Vršku. Tak tahle skvělá parta se rozhod-

la, že vyrazí kočovat i za hranice našeho města 

s  pohádkou Zvířátka a Petrovští. Režisérské 

role se ujal Jiří Merlíček po několikaměsíčním 

poctivém zkoušení mohli vyjet. S vozem taže-

ným koňmi a naloženým vším potřebným byly 

první zastávkou sousední Starovice. Místní 

byli nadšení a herce odměnili  nejen naturáli-

emi v  podobě vína, buchet, syrů či klobásků. 

A tak posílení pokračovali kočovníci dál. Teď 

zamířili na Mikulovsko. Z  jejich vystoupení 

se těšili diváci v  Dolních Věstonicích, Perné, 

Klentnici či Zaječí.  Pouze v  Mikulově,  k lítosti 

účinkujících i návštěvníků, představení přeru-

šila bouřka. „Smetla nás vichřice a roztrhaly se 

i nějaké kulisy, lidi v panice utíkali, hráli jsme 

asi 3 minuty,“ uvedl jeden z herců, Jiří Caha. 

Po týdnu doputovali v  pátek 10. srpna 

konečně  na domácí půdu – do Hustopečí. 

I přes mírnou únavu ze dnů, kdy teploty sahaly 

vysoko přes 30 stupňů, se na místní diváky těši-

li a do hry dali vše. A domácí to ocenili. „Tady 

přišlo nejvíc lidí, asi třikrát víc, než kdekoliv 

jinde, takže to bylo moc příjemné,“ neskrýval 

nadšení Caha. 

V Hustopečích letošní kočovnou pouť 

zakončili. S pocitem, že je to bavilo a navíc 

věnovali kus svého volného času dobré věci. 

Odměnou jim byly především rozesmáté děti. 

A celá akce má ještě druhý rozměr. Část výtěž-

ku z dobrovolného vstupného bude věnována 

Dětskému domovu v Mikulově. 

A jak to bude příští rok? „Zájem obcí je 

obrovský, takže za rok s výpravou zase počítá-

me,“ nastínil budoucí plány organizátor Kamil 

Konečný. 

-hrad-
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Kočovné divadlo zakončilo svou pouť v Hustopečích.

Hustopečští kočovali. Kudy jeli, tam bavili pohádkou

Hustopeče budou první říjnový víkend 
tradičně žít Burčákovými slavnostmi, které 
ve čtvrtek 4. října odstartují už 24. ročník. 
Zábava všeho druhu se soustředí kolem 
Dukelského náměstí. To se zahalí do středo-
věkého hávu, nebude chybět historické trži-
ště, přehlídka tradičních řemesel, zvěřinec 
a především mázhausy plné burčáku. Tříden-
ní oslavy bouřlivého moku slibují pořádnou 
dávku recese, vystoupení hudebních kapel, 
divadelníků a kejklířů.   

Přinášíme vám kompletní program Burčá-

kových slavností, který svou pestrostí cílí na 

všechny návštěvníky. Slavnosti zahájí ve čtvr-

tek pásmo Hustopeče se baví. Od 16.00 hodin 

se na pódiu představí děti i dospělí z tanečních 

i pěveckých kroužků a v  17.30 hodin zahra-

je pro malé i velké divadelní soubor FOOOR 

pohádku Zvířátka a Petrovští. V  19.00 hodin 

začne koncert místní pop-rockové kapely 

Na2fáze a ve 20.30 hodin vystoupí kapela In 

Vino Musica.  

Pátek: Horenská rada otevírá mázhausy, 
ohňová show, Hamleti

Páteční program slavností jako obvykle 

odstartuje v  17.00 hodin divadelním před-

stavením. Tentokrát se můžete těšit na hru 

Vojna není kojná v podání souboru S. P. G. Old 

Guard. Přesně v 18.00 hodin zazní z  radnice 

uvítací fanfáry a horenská rada se vydá otevřít 

všechny burčákové mázhausy a nezapomene 

se poklonit kvasince vinné. Degustaci burčá-

ku poté umocní od 20.00 ohňová show a od 

20.30 hodin koncert kapely Hamleti. Pokud 

máte chuť vyměnit burčák za víno, stavte se na 

malou scénu na nádvoří domu U Synků, kde 

se od 17.00 do 23.00 hodin koná ochutnávka 

vín regionálních vinařů. Od 18.30 hodin zde 

zazní lidové písně v  podání Café Baret a od 

21.00 koncert kapely Víťův brácha.    

Sobota: Středověký jarmark, historický 
průvod, zasedání Burčákové unie, Walda 
Gang, Jelen  

Během sobotního dopoledne se náměs-

tí změní ve středověký jarmark, atmosféru 

dokreslí dobová hudba Tempus nebo Café 

Baret, nebude chybět ani pravé rytířské klání 

a zasedání Burčákové unie. Po obědě bude 

následovat folklórní pásmo doprovázené 

cimbálkou Jana Bradáče a od 13.00 hodin se 

bude u Centra volného času Pavučina řadit 

historický průvod, který po půl druhé dorazí na 

Dukelské náměstí. Po pásmu Laškovně i vážně 

o víně a historii vystoupí v 15.30 hodin harmo-

nikářka Tereza Škrháková, kterou na pódiu 

o hodinu později vystřídá kapela The Tap Tap. 

Poté se bude promítat retrospektivní ohléd-

nutí za uplynulými ročníky a v 18.45 hodin 

roztančí náměstí rocková kapela Walda Gang. 

Program 24. Burčákových slavností uzavře 

česká akustická skupina Jelen. 

Zábavu pro děti bude celý den poskyto-

vat Šapitó na parkovišti u Staré pošty. Od 

10.00 hodin se zde budou střídat pohádky 

s  kouzelnickými vystoupeními a kejklíři. Stej-

ně jako v  pátek nabídne hudební program 

i nádvoří domu U Synků. K  ochutnávce vín 

zahraje flašinetář Jan Bondra, dobová hudba 

Tempus, harmonikářka Tereza Škrháková, 

cimbálka Radošov a kapela Midnight Cofee 

Session.  

Navštivte třídenní oslavy bouřlivého moku!  
Vstupenky jsou k  dostání v  Turistickém 

informačním centru Hustopeče, v  síti Ticket-

stream nebo přes portál SMS Ticket. Do 4. října 

máte možnost zakoupit zvýhodněné vstupné 

na oba dva dny slavností za 150 korun. 

 www.burcakoveslavnosti.cz 
 -ves-

První říjnový víkend poteče v Hustopečích burčák proudem
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Vážení spoluobčané, 

ve dnech 4. 10. – 6. 10. 2018 se uskuteční na Dukelském náměs-

tí a v přilehlých ulicích BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 

znamenají významný zásah do života města. Přinesou vyloučení 

provozu a určitá omezení pro obyvatele bydlící v okolí náměstí i pro 

fi rmy, které zde podnikají.

Na příjezdových cestách na Dukelské náměstí budou insta-

lovány historické vstupní brány, a to od pondělí 1. 10. na ulicích 

Mrštíkova a Smetanova, od úterý 2. 10. na ulici Husova a od středy 

3. 10 u prodejny zdravé výživy.

Od čtvrtka 4. 10. od 8.00 hodin do pondělí 8. 10. do 10.00 hodin 

bude uzavřeno velké parkoviště na Dukelském náměstí a od pátku 

5. 10. od 6.00 do neděle 7. 10. do 18.00 bude uzavřeno parkoviště 

pod Starou poštou. 

Od pátku  5. 10. od 6.00 hodin do neděle 7. 10. do 6.00 hodin 

bude uzavřen vjezd na Dukelské náměstí od restaurace U Špagáta, 

bude uzavřena ulice Mrštíkova, Smetanova, ulice Husova. 

Z toho plyne, že bude omezeno zásobování provozoven a obcho-

dů v  těchto ulicích. Prosíme vás proto, abyste zásobování svých 

fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd na náměstí možný, a nepar-

kovali v tuto dobu se svými vozy v těchto lokalitách.

V době programu Burčákových slavností bude vstup na Dukel-

ské náměstí možný pouze s platnou vstupenkou. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíkovy, Kosmákovy a Smeta-

novy ulice budou mít na náměstí vstup volný po předložení občan-

ského průkazu.

Děkujeme za pochopení.

Jana Hrádková,
vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče

kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
září 2018

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

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otevřena v době provozu knihovny.

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

ne  23. 9. 15.00 Vítání podzimu aneb Křižák plný pohádkových 
bytostí. Sraz v 15.00 na Křížovém vrchu. Čekají 
na vás lesní skřítci, divoženky, hejkalové a ostatní 
obyvatelé lesa, u kterých budete plnit různé úkoly. 

Připravujeme:
st  3.10. 16.30 Klasické taneční – zahájení tanečního kurzu 

pro žáky středních škol. Kurz zahrnuje 10 lekcí a 
prodlouženou. Společenský dům. Cena 900 Kč za 
osobu.

st  3.10. 18.30 Taneční polepšovna – zahájení kurzu pro 
dospělé. Kurz zahrnuje 10 lekcí a prodlouženou. 
Společenský dům. Cena 1800 Kč za pár.
Přihlášky do tanečních kurzů k vyzvednutí v TIC 
Hustopeče. Přihlašuje se do 27. září. Více informací - 
Jana Tupá, tel.: 519 411 008, tupa@hustopece.cz.

čt  4.10. – 6.10.   Burčákové slavnosti 2018. Výhodný předprodej 
vstupenek za 150 Kč do 3. 10. v TIC v domě U 
Synků, na portálech Ticketstream nebo SMSticket. 
Více na www.burcakoveslavnosti.cz

st  7.11. 19.30 Jakub Smolík. Koncert oblíbeného zpěváka. 
Společenský dům.

so 17.11. 10.00 Oslava svatomartinských vín a husí.
   Dukelské náměstí.
čt  22.11. 19.30 Tchýně na zabití. Divadelní představení, ve 

kterém exceluje např. Dana Homolová nebo
Martin Kraus. Společenský dům.

ne 25.11. 7.00 Zájezd do Vídně. Přihlášky a informace: Martina 
Ondrová, tel.: 519 441 088

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

ne 9.9. 16.00 Andrej Frič – Výstava keramiky, obrazů a grafi k 
slovenského tvůrce. Galerie.

st  12.9. 16.00 Marek Šalanda – Pěšky v kroji po hranici mezi 
ČR a SR. Beseda s cestovatelem. Přednáškový sál 
domu U Synků. 

čt  13.9.   Ivana Tesařová – Woman – výstava obrazů. 
Vinotéka v zadním traktu domu U Synků. 

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

st     5. 9. – 27. 9.  Spolkla mě knihovna - putovní výstava Kláry 
Smolíkové. Vestibul knihovny. 

čt  6. 9. 17.00 Jak zdravě jíst a nezbláznit se! - přednáška
Mgr. Sylvy Šmídové, učebna knihovny.

út  11. 9. 16.30 Literární kavárna s Danielou Mičanovou, která 
představí svoji novou knihu Smrt pod vinicemi. 
Knihovna.

Upozornění občanům
a podnikatelským subjektům
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 10. 9. / 24. 9. 

Papír, plast, nápojové kartony: 4. 9.

Bioodpad: 3. 9. / 17. 9.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37

Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

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

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Otevírací doba (každý den se aktualizuje)

 Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 

nebo na telefonním čísle 702 204 601.

VOLEJBAL
so  22.9.  9.00 Kvalifi kace krajského přeboru žákyň 

Jihomoravského kraje ve volejbale. 
Městská sportovní hala.

FOTBAL
so  1.9. 12.30  FC Hustopeče – Svratka Brno B (st. žáci)   
  14.30  FC Hustopeče – Svratka Brno B (ml. žáci)   
  16.30 FC Hustopeče – Kostice (muži A)   
ne  2.9. 14.15 FC Hustopeče – FK Znojmo (dorost)
st  5.9.  16.00  FC Hustopeče – Mutěnice (st. žáci) 
  17.45  FC Hustopeče – Mutěnice (ml. žáci)  
so  8.9. 10.00 FC Hustopeče – ČAFC přípravka 
  12.00  FC Hustopeče – 1.SC Znojmo (přípravka) 
so  15.9.  12.00  FC Hustopeče – Bzenec (st. žáci) 
  14.00  FC Hustopeče – Bzenec (ml. žáci)
  16.00  FC Hustopeče – Hlohovec (muži A)
ne  16.9. 14.00 FC Hustopeče – Novosedly (dorost)
so  29.9. 11.00  FC Hustopeče – Mor. Slávie (st. žáci) 
  13.00  FC Hustopeče – Mor. Slávie (ml. žáci)
  15.00  FC Hustopeče – Hrušky (muži A) 
pá 28.9. 9.00 Turnaj mladších přípravek
ne  30.9. 14.15  FC Hustopeče – Miroslav (dorost) 
so  6.10.  10.00  FC Hustopeče – Svratka Brno (přípravka)
  12.00  FC Hustopeče – Ivančice (přípravka)
STOLNÍ TENIS
so  29.9. 15.00 Agrotec Hustopeče – TTC Františkovy Lázně (1. liga)
ne  30.9. 10.00 Agrotec Hustopeče – Elizza Praha (1. liga)

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

ne  2.9.   Žehnání aktovek prvňáčků a žehnání dětem a 
učitelům do nového školního roku.

so  8.9.   Pěší a autobusová pouť na Zlatou Sobotu do 
Žarošic.

pá  28.9.   Oslava svátku sv. Václava, patrona kostela.

M sto Hustope e

Krytý bazén je v době od 13.8. do 31.12.2018
uzavřen z důvodu rekonstrukce. 

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

út  11.9. 7.00 Zájezd do výrobny svíček Unipar Rožnov 
pod Radhoštěm a  návštěva skanzenu Dřevěné 
městečko v Rožnově pod Radhoštěm. Odjezd 
z autobusového nádraží. 

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

ne  30.9. 14.30 Svatováclavské dětské hody. K tanci a poslechu 
zahraje DH Pálavanka. Společenský dům 
Hustopeče. Spolupořádá DFS Krajcárek.

čt  13.9. 17.00 Zasedání zastupitelstva města 
   V zasedací místnosti na radnici (vstup z náměstí). in
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11 2 3 4 5

ZŠ Komenského ZŠ Nádražní ZŠ Nádražní ZŠ Nádražní Penzion
Dvořákova Bratislavská Dobrovského Družstevní Alšova
Dlouhá Habánská Dukelské nám. Alejní Brněnská 
Javorová Hradní Havlíčkova Alfonse Muchy Hybešova
Komenského Kpt. Jaroše Herbenova Gen. Peřiny L. Svobody
Krátká Masarykovo nám. Herbenova farma Kuberova Mírová
Lipová Nádraží místní Husova Lékořicová Okružní
Na Sídlišti Nádraží Šakvice Janáčkova Mandloňová Pionýrská 
Na Výsluní Nádražní Jiráskova Na Vyhlídce Tábory
Nová Pitnerova Kollárova Polní Tyršova 
Stodolní Svat. Čecha Kosmákova Starovická U Dálnice
Střední Vinařská Kurdějovská U Větrolamu Údolní 
Školní Mrštíkova Větrná Vrchlického 
U Vodojemu Na Hradbách Zahradní

Na Úvoze Žižkova
Nerudova
Palackého 
Smetanova
Šafaříkova
Třebízského

Volební okrsky, seznam ulic a volební místnosti pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do 
Senátu PS ČR v roce 2018

MAPA VOLEBNÍCH OKRSKŮ V HUSTOPEČÍCH

Změna volebních místností
Místo do budov Radnice a Gymnázia zamíří voliči do 
ZŠ Nádražní. Tato změna souvisí s termínem voleb 
5. a 6. října, ve kterém se rovněž uskuteční v našem 

městě tradiční Burčákové slavnosti.

Volby
do zastupitelstev obcí

pátek 5. 10.  a v sobotu 6. 10. 2018
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MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA
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ZŠ KOMENSKÉHO

Paní ředitelko, děkujeme
Naši mateřskou školu opouští paní ředi-

telka Eva Javůrková. Odchází na zaslou-

žený odpočinek. Po studiích v  Kroměříži 

sbírala pedagogické zkušenosti jako učitelka. 

Je to jako včera, když do MŠ U Rybiček přišla 

drobná, energická žena se spoustou snů 

a plánů, jak, vytvořit pěkné prostředí stovkám 

dětí, které se jako dospělé rády do MŠ vracejí 

a svěřují nám s  důvěrou své děti. Nezapome-

nutelné jsou její mažoretky, školní akademie, 

vystoupení pro veřejnost a besídky pro rodiče, 

které jsme pod jejím vedením připravovali. 

Vždy se snažila vycházet nám vstříc a pomoci 

nejen na pracovišti, ale i ve složitých život-

ních situacích. Děkujeme Vám, paní ředitelko, 

a přejeme Vám hodně zdraví a klidu na zaslou-

ženém odpočinku. 

Jarmila Pírková, za kolektiv MŠ

Loučíme se s paní ředitelkou Evou Javůrkovou.
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Prázdniny na MŠ Školní
Letošní prázdninový provoz probíhá od 

poloviny prázdnin, tedy od 30. července. 

V provozu máme dvě třídy. Kromě našich dětí 

do školky chodí také některé děti z MŠ Na Sídli-

šti.

Dobu uzavření provozu jsme tradičně 

využili k pravidelnému malování - letos vyma-

lování zelené a modré třídy, k  hloubkovému 

čištění koberců, lůžkovin a ostatních textilií 

a k  desinfekci hraček. Provozní zaměstnanky-

ně to opět s  velkým nasazením stihly včas, za 

což jim děkujeme. Také jsme nechali opravit 

všechno nefunkční zařízení, zrenovovali někte-

ré přístroje a ve třídách pracujeme na drobných 

úpravách. Opravujeme ještě i některé části 

zahrady, například drobné závady na herních 

sestavách, posezení a lavičkách. Opraveny by 

měly být i splachovadla na zahradních WC pro 

děti. Jelikož rekonstrukce školy letos neproběh-

la, museli jsme v kuchyni přistoupit k drobným 

opravám, například tlakovému čištění odpadů, 

seřízení některého vybavení atd. 

Zaměstnanci vybrali svoji řádnou dovole-

nou a pomalu se chystáme na uzavření provo-

zu v  pátek 24. srpna. V  posledním srpnovém, 

tzv. přípravném týdnu, se sejdeme již v plném 

počtu a po poradě a nezbytném bezpečnost-

ním proškolení se soustředíme na úpravu 

šaten, tříd i vstupních prostor. Většinou fi na-

lizujeme seznamy dětí ve třídách, nadepisu-

jeme a chystáme nezbytnou dokumentaci, 

zdobíme prostory. 

Věřím, že všechno včas stihneme a v pondě-

lí 3. září opět přivítáme naše děti do tříd. A co je 

čeká? Pro radost dětí máme na zahradu objed-

nané houpačky, a ve třídách přibudou nové 

didaktické hračky k  obohacení jejich rozvoje. 

Klidný konec prázdnin Vám všem přeje 

kolektiv MŠ Školní 25

Děti ve školce strávily druhý měsíc prázdnin.

ZŠ Komenského – Co nového od školního roku 2018 / 2019
Základní škola Komenského zažila během 

letošních letních prázdnin dvě důležité událos-

ti. Po mnoha letech ukončil svoji profesní peda-

gogickou dráhu dlouholetý ředitel školy, Mgr. 

Miroslav Patloka. Na jeho místo nastoupil od 

1. srpna ředitel nový. Druhým důležitým poči-

nem je zahájení stavebních prací v prostorách 

hlavní budovy, školních dílen a v  prostoru 

nádvoří mezi budovami. Obě události se bezpo-

chyby promítnou do běžného života školy.

Letos má do 26 tříd ZŠ nastoupit celkem 

677 žáků, tj. přibližně o třicet více nežli v  září 

loňského roku. Pouze druhý ročník má dvě 

třídy, všechny ostatní pak po třech. Přihlášení 

žáci 1. stupně budou docházet do pěti oddě-

lení školní družiny. Především pro zájemce 

z druhého stupně je zachována činnost škol-

ního klubu. Pedagogický sbor byl během léta 

částečně pozměněn, v současné chvíli je perso-

nální zabezpečení vyučování plně zajištěno.

Vlastní výuka, stejně jako v  letech minu-

lých, bude vycházet ze školního vzdělávacího 

programu školy. Tento základní dokument naší 

školy nedoznal během prázdnin žádnou zásad-

ní úpravu. Dosavadní školní priority, které 

vycházejí především z aktuálních možností 

školy, zůstávají i pro nový školní rok neměnné. 

O faktu, že výstavba nových pěti učeben, 

vybudování dvou výtahů a rekonstrukce WC 

(v hlavní budově), zasáhne negativně do 

běžného života školy, asi nikdy nikdo nepo-

chyboval. Do jisté míry se tak děje už dnes, a to 

je v době, kdy ve škole ještě nebyl ani zahájen 

školní rok. Snahou všech osob odpovědných 

za průběh stavebních prací zcela určitě bude, 

aby tyto průvodní nepříjemnosti „výstavby za 
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Malování bytů na Penzionu.

provozu“ nastaly v co nejmenší míře. Vyhnout 

se jim však asi nebude možné. Nakolik stavba 

ovlivní vlastní vyučování v  prostorách budov, 

ukáže až čas. 

V  době uzávěrky srpnového vydání Husto-

pečských listů ve škole probíhala ještě další 

jednání nad možnými změnami v dlouhodobě 

zaběhnuté organizaci školy. Proto nemohou 

být v tuto chvíli přesněji popsány. O případ-

ných úpravách běžných školských dnů budou 

vždy včas informováni jak žáci, tak i rodiče. 

Defi nitivní podoba těchto kroků bude vždy 

včas taktéž uveřejněna na webových stránkách 

školy – www.zshuskom.cz.

Jednu dílčí a aktuální změnu však lze 

prozradit již nyní. Oproti letům minulým 

neproběhne slavnostní zahájení školního roku 

na nádvoří školy, kde je stavební dvůr, ale ve 

školní jídelně. Zde vedení školy se svými hosty 

přivítá nové prvňáčky, kteří zcela určitě přijdou 

i s  patřičným doprovodem.  Žáci ostatních 

ročníků se potkají první školní den se svými 

třídními učiteli už přímo ve svých třídách. 

Přeji všem příjemné vykročení vstříc nové-

mu školnímu roku 2018 / 2019!

Jaroslav Vysloužil, ředitel ZŠ Komenského

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Na Pálavském dráčeti se hustopečští neztratili
V  pátek 22. června se s  tým Knedlíci z SOŠ 

a SOU Hustopeče pokusil získat některý z pohá-

rů a obhájit tak skvělé pozice z minulých roční-

ků závodu škol dračích lodí Pálavské dráče. 

V novém týmu, který letos bojoval o umístění, 

se sešli žáci, kteří soutěž ještě nikdy neabsolvo-

vali. Disciplína pro ně ale nebyla žádnou novin-

kou. Sportovní klání se opět konalo v  areálu 

Slováckého veslařského klubu v Břeclavi. 

„Po přihlášení následovalo čekání na dvě 

tréninkové jízdy, během kterých se tým snažil 

sladit tempo. Před desátou hodinou odstarto-

valy tři měřené jízdy. Soutěžilo se ve dvou kate-

goriích, v  kategorii mladších byla zastoupena 

družstva základních škol, v  kategorii starších 

družstva škol středních. Střední školy měly 

měřené tři jízdy, jednotlivé týmy tedy muse-

ly jet naplno v  každé jízdě,“  popsala průběh 

soutěže pedagožka Stanislava Gergelová, pod 

jejímž vedením tým funguje již několik let.

Od začátku závodu si Knedlíci vedli skvěle 

a dotahovali vedoucí družstvo. „Ve druhé jízdě 

museli organizátoři dokonce použít jestřá-

bí oko k  vyhodnocení výsledku na prvním 

a druhém místě. Naše družstvo po třetí jízdě 

skončilo na krásném druhém místě. Na prvním 

místě se umístil tým, který má možnost 

v  průběhu roku trénovat na vodě. Podařilo se 

získat stříbrný pohár! Už teď se všichni těší 

na trénování v následujícím roce,“  neskrývala 

nadšení Gergelová.

 -nov-
Získali jsme stříbrný pohár!
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CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Členové sboru Apoštolské církve malovali na Penzionu
Na tradici malování bytu seniorům navá-

zali členové sboru Apoštolské církve i letos. 

Na setkání s  obyvateli Penzionu zjistili, kolik 

lidí by mělo zájem nechat si vymalovat byt. 

„Zájem nás jako každý rok potěšil, opět nás 

oslovilo kolem pěti seniorů. Byt jim vyklidíme, 

vymalujeme, umyjeme, a vše nastěhujeme 

zpět,“ uvedl pastor Karel Fridrich. 

Malování pěti bytů trvalo dva dny a podíleli 

se na něm dobrovolníci všech věkových kate-

gorií i samotní senioři. „Pomáhá nám i naše 

omladina, aby si práci vyzkoušela a nasbírala 

zkušenosti,“ vysvětlil Fridrich.  

Od seniorů mířila velmi pozitivní odezva. 

„Spokojenost dokazuje i to, že do bytů jsme 

zváni opakovaně. Vznikají tak přátelské vztahy, 

které dávají naší dobrovolnické práci smysl,“ 

uzavřel Fridrich. 

-ves- 

Fo
to

: N
in

a V
es

elá

Život v Křesťanském Centru 
Letošní horké léto mi neustále připomína-

lo naše Africká dobrodružství. Ne, že bychom 

v Tanzanii zažívali něco podobného. Tam jsme 

měli po celou dobu kolem 25 stupňů. Při této 

teplotě byla práce úplnou pohodou. Ale je prav-

da, že v  Jižním Súdánu jsme v  minulém roce 

pracovali v teplotách kolem 40 stupňů. Během 

prázdnin nás navštívil náš súdánský přítel 

Bashir, který využil své cesty do Evropy, aby 

nám osobně poděkoval za práci, kterou jsme 

v Jižním Súdánu odvedli. Současně nás zval na 

další projekt, který mají v jiné části země. Je to 

další velká výzva a tak pokud se sejdou všech-

ny věci, pak bychom příští rok vyrazili opět do 

této země. Ale je také možné, že pojedeme do 

Maroka, nebo úplně jinam. 

V tuto chvíli se moje mysl již obrací k další 

návštěvě Malawi. Ta proběhne v  listopadu. 

Nejen, že připravuji vše potřebné pro výjezd, 

ale hlavně přemýšlím, jak pomoci lidem, kteří 

se starají o několik stovek sirotků. Chci podě-

kovat všem, kteří se mi přihlásili, že by rádi 

podpořili nějakého studenta střední školy 

– školné a jiné výdaje spojené se vzdělává-

ním. Jako sbor chceme podpořit nákup koz 

a krav, které jsou pro místní lidi velkou inves-

ticí. Během rozhovorů s  Keyasonem Manjolo, 
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Hustopečský děkan Jan Nekuda je známý 

svojí zálibou v dlouhých procházkách a pěších 

poutích. Má jich za sebou už bezpočet a na 

tu poslední do 250 km vzdáleného Mariazell 

pozval své současné i bývalé farníky.

„Já jsem cestu do Mariazell absolvoval již 

šestkrát, vždy po stopách brněnských pout-

níků, a tentokrát jsme se rozhodli vyjít přímo 

z Hustopečí. Pozval jsem věřící z naší farnosti 

i okolí a zájem projevili dva z nich. Ti se nako-

nec bohužel poutě nemohli zúčastnit, a tak 

jsem vyrazil se svými bývalými farníky z Blažo-

vic, Tvarožné a Náměště nad Oslavou, kde jsem 

nějaký čas působil,“  seznámil nás s přípravou 

poutě děkan Jan Nekuda.

Třiadvacetičlenná výprava absolvovala 

téměř 250 kilometrovou cestu napříč Rakous-

kem a překonala převýšení 1 100 metrů. 

Jednotlivé denní etapy čítaly kolem 40 kilo-

metrů a oddechové pauzy byly velmi skrom-

né.  „Každý den jsme začínali společnou mší 

svatou v 6.15 hodin a hned po snídani jsme 

vyrazili na cestu. S menšími pauzami na občer-

stvení a oběd jsme vlastně celý den šli. Jistilo 

nás doprovodné vozidlo, kdy si každý mohl 

odpočinout tak, že se kousek svezl nebo třeba 

i řídil. Ubytování jsme měli zajištěné předem 

na farách a jednou jsme dokonce přenocova-

li i přímo v kostele, protože na faře už nebylo 

místo,“ popsal Nekuda.

Společné chvíle na cestě si zpříjemňovali 

modlitbami a čtením.  „Po celou cestu jsme si 

předčítali nejnovější dokument papeže Fran-

tiška,  Radujte se a jásejte, kde se mluví o povo-

lání ke svátosti. Při odpočinkových pauzách 

jsme si pak vyměňovali pocity z jednotlivých 

pasáží, co koho z nás oslovilo. Bylo to velmi 

příjemné a myslím, že tento dokument se nám 

všem vryl nesmazatelně pod kůži,“  svěřil se 

Nekuda.

Že pro poutníky nebyl ani tak důležitý cíl 

pouti jako spíš cesta sama, dokazuje i fakt, že 

v samotném Mariazell strávila výprava pouze 

necelý den. K bazilice totiž dorazili v pátek 

13. července večer po pěti dnech na nohou. 

Ještě toho večera zakončili celou pouť děkov-

nou modlitbou a adorací. Sobotní dopoled-

ne patřilo křížové cestě, při které se účastníci 

poutě navzájem modlili za všechny své starosti 

i radosti. V 11.00 hodin se k poutníkům připojil 

i vypravený autobus, který znavené, ale šťast-

né poutníky odvezl po společném obědě zpět 

domů.

„Pro mě je taková pouť možností na chvíli 

utéct od svých každodenních starostí a povin-

ností, kdy si člověk dá i fyzicky do těla a vlastně 

se tím uvolní. Zároveň je to skvělá příležitost 

k modlitbě a všechno, co nosíte v srdci, může-

te svěřit do rukou Bohu. Jako byste své úmysly 

Bohu přímo nesli,“ povzbudil Nekuda.

V nejbližší době by děkan rád zorganizo-

val pěší pouť do nedalekých Žarošic, ke které 

by chtěl přizvat i krojovanou mládež s proce-

sím.  „Zlatá sobota v Žarošicích je velká pouť, 

na kterou se schází davy poutníků a rád bych 

mezi nimi viděl i hustopečské,“ doufá Nekuda 

ve splnění svého plánu. 

Mariazell - Maria v cele

Legenda o vzniku vyhledávaného poutního 

místa vypráví o mnichovi jménem Magnus, 

který byl vyslán do okolí dnešního Mariazell, 

aby pečoval o duchovní život tamních obyvatel. 

Na svou cestu si vzal sošku Panny Marie z lipo-

vého dřeva. V podvečer 21. prosince 1157 mu 

cestu zatarasil skalní blok. Magnus se obrátil 

s modlitbou k Panně Marii, na jejíž přímlu-

vu se skála rozestoupila a on mohl pokračo-

vat v cestě. Když dorazil k cíli, postavil sošku 

Madony na pařez a vybudoval si celu (němec-

ky Zelle), která mu sloužila zároveň jako kaple 

i jako přístřeší. "Maria v cele" dala místu název 

a stala se vyhledávaným cílem poutníků.

Dnešní  bazilika  bývala ještě v  17. stole-

tí kostelem, jenž byl stavebním dílem známé-

ho  italského  stavitele  Domenica Sciassia. 

Císař Karel VI. dal městu jako děkovný dar hlav-

ní oltář, který byl postaven v roce 1692 (posvě-

cen v roce  1704) na základě plánu  Johanna 

Bernharda Fischera von Erlach. Na oltáři pro 

milostnou sochu, který navrhl Joseph Emanu-

el Fischer, je umístěna  Madona, jež trůní 

s  Ježíškem  posazeným na klíně. Pravděpo-

dobný vznik  sochy  je odhadován ještě před 

rokem  1300. Kostel byl povýšen na baziliku 

v roce 1907.                                                           -nov-

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

který je odpovědný za celý projekt, jsem si 

uvědomil, že je spousta věcí, kterými můžeme 

pomoci, aniž by nás to cokoliv stálo. Jednou 

z nich jsou brýle. Brýlové obruby jsou pro míst-

ní zcela nedostupné. Takže, pokud někdo má 

nějaké brýle, které už nepotřebuje, může je 

darovat pro tento projekt. Druhou věcí, kterou 

můžeme snadno dostat do Malawi v  našich 

zavazadlech, jsou prošlé autolékárničky. Každý 

z nás musí čas od času autolékárničku vyměnit, 

aniž bych tu starou kdy použil. Přitom se může 

stát základní výbavou centra pečující o sirotky. 

Těchto center mají patnáct. Rád bych vybavil 

každé z  nich alespoň jednou autolékárnič-

kou, protože obvazový materiál je v odlehlých 

částech Malawi těžko dostupný.   

Práce našeho centra se netočí jen kolem 

Afriky. Během prázdnin jsme rozvíjeli 

potravinou pomoc, pořádali dětské tábory 

a probíhaly další aktivity. Ale ani podzimní čas 

nebude ochuzen o spoustu zajímavých věcí. 

Royal Rangers připravuje na září tematickou 

víkendovku pro děti podle knihy Hraničářův 

učeň. V  druhé polovině září by se měl rozjet 

kurs patchworku pro začátečníky. V  neděli 

16. září budeme mít jako každý rok sborový den 

s díkůvzdáním se zahraničním hostem. Pokud 

vás cokoliv oslovilo, neváhejte nás kontaktovat 

či navštívit. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Patchwork
pro začátečníky

Projděte si základní techniky od 

řezání látky po prošívání a lemování 

a odneste si originální výrobek. 

Přihlášky a bližší informace na: 
katerina.fridrichova@gmail.com, 

tel. 739524885

23 poutníků podniklo cestu do Mariazell.

250 pěších kilometrů - když se cesta stane cílem
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ohlédnutí za prázdninami
Během letních prázdnin pořádala naše 

farnost dva tábory – jeden pro mladší a druhý 

pro starší děti. Děti z Hustopečí a okolí tak 

mohly prožít dny her a zábavy, výlety, koupá-

ní i chvíle společné modlitby. Když jsem se jel 

na tábory podívat a pobyl s  dětmi, bylo pro 

mě potěšující vidět, že jsou spokojené, že se 

jim na táboře líbí. A to i přes velká vedra, která 

v tomto období panovala. Patří za to poděko-

vání všem vedoucím a kuchařkám, že se už po 

několikáté přípravy táborů ujali a obětavě se 

dětem věnovali.

Prázdniny jsou pro nás časem, kdy se snaží-

me vyšetřit si několik dnů na dovolenou, strá-

vit tyto dny ve větším klidu a pokoji, v přírodě, 

v kruhu svých blízkých a přátel. Když jsem se 

sám na dovolenou chystal, dostal jsem zprá-

vu od svého známého, že se z dovolené musel 

kvůli nemoci vrátit dříve, než plánoval. Za 

několik dní jsem dostal telefonát, že jeden můj 

spolubratr kněz byl hospitalizován v nemocni-

ci, další kněz z děkanství o něco později ozná-

mil, že má také do nemocnice nastoupit. 

Člověk si v takových chvílích uvědomuje, 

že nic v našem životě není samozřejmé, že ne 

všichni mají možnost využít dovolené, jak by si 

přáli, že jsou mnozí, kteří se jí z různých důvo-

dů musí zříci.

Také letošní vedra a nedostatek vláhy 

nám připomínají, že to, co máme, není vůbec 

samozřejmé. Zvláště, že ty největší a nejdůle-

žitější věci našeho života jako je slunce, světlo, 

vzduch, který vdechujeme, voda, krása země, 

láska, přátelství, se nedají koupit, zaplatit, ale 

že je můžeme pouze dostat jako dar.

Ať si těchto darů vážíme a děkujeme za ně 

Bohu. Ať s vodou a ostatními dary země zachá-

zíme tak, aby mohly sloužit nejen nám, ale 

i dalším generacím.  

Na začátku školního roku se ve farnosti 

znovu rozbíhají tradiční  aktivity - výuka nábo-

ženství, mše sv. pro děti, Cvrčci.  Je darem, že 

tyto aktivity ve farnosti máme, že jsou ti, kteří 

je obětavě připravují, že díky nim mohou děti 

vyrůstat v dobrém prostředí a vytvářet spole-

čenství s věřícími kamarády.  Všechny, kteří by 

se chtěli mezi nás přijít podívat nebo se připo-

jit, srdečně zveme. S přáním Božího požehnání 

do nového školního roku 

Jan Nekuda, děkan

Sucho
Nejsem zemědělec, abych přesně věděla, 

jak velký vliv má toto letošní horko a sucho na 

úrodu. Nejsem klimatolog, abych věděla, jest-

li jde skutečně o globální oteplování. Nejsem 

vědec jakéhokoli odvětví vědy, abych věděla, 

jestli jde nebo nejde o normální fungování 

naší planety. A nejsem ani ekolog, abych vědě-

la, zda za tyto výkyvy počasí můžeme my, lidé. 

Jen vím, jak malými pány na této planetě jsme. 

Stačí pár stupňů Celsia, aby nám tuto skuteč-

nost připomněly. A vím, že abychom se nad 

zdroji vody a čistého vzduchu začali zamýšlet, 

není jiné cesty, než že o ně začneme přichá-

zet. Jsem věřící člověk a věřím, že je tu Někdo 

větší než my, kdo nám může pomoci odvrátit 

zlo jakéhokoli druhu. Jak už jsem ale zmíni-

la, nevím, jestli tohle horko a sucho je taková 

situace. Pokud kdysi bylo moře tam, kde teď 

není, pokud kdysi před tisíci či miliony lety 

byly pralesy tam kde teď je poušť, jak víme, že 

toto není jen nějaká další fáze života Země? 

V Bibli je verš, že Země se mění jak hlína pod 

pečetidlem (Job 38,14) anebo příběh o Eliášovi, 

skrze kterého Bůh ohlásil sucho, a nepršelo tři 

roky. To jsou verše zapsané před dvěma a půl 

tisíci lety a tradované ještě o 400 let déle. Jsem 

člověk, co čte Bibli a tam jsou popsány jasné 

zákony přírody jednou pro vždy pevně dané, 

ale také Boží zásahy, jak varovné, tedy takové, 

které mají člověka přimět ke změně myšlení 

a chování, tak zásahy pomoci a slitování.  Také 

je tam psáno, že lidé často reptají a Bohu vyčí-

tají, tím si ale moc nepomohou a celou situaci 

ještě zhorší. Ne, že by se Bůh začal pro reptá-

ní víc zlobit (to asi taky), ale především, tím 

reptáním a nadáváním roste míra zla, tvrdosti 

a hrubosti na tomto světě.  Ne nadarmo se 

stávají těžké věci, které lidi přimějí spolupraco-

vat, držet při sobě a chovat se konečně k sobě 

hezky, lidsky. K  tomu stačí jen trochu pokory, 

přijetí reality a ochota zvládnout ji. Ne se jen 

bouřit. Bouřit se můžeme proti bezpráví pácha-

ném lidmi na lidech, dospělými na dětech, 

člověkem na zvířatech. Cokoli je mimo lidské 

schopnosti, tam zloba nic neřeší. 

Připustit, že nemusí být vždycky po našem, 

je asi potřeba se do budoucna hodně učit. Jak 

už v osobním životě, v rodinném, tak i v životě 

lidstva jako takového.

Jsem obyčejný člověk, je toho mnoho, co 

nevím; jen útržky z  jednotlivých oblastí bytí, 

a právě proto nemám právo říkat, jak se věci 

mají. Jistě vím to, že pokud prožíváme situa-

ci, která je velice vážná a neumíme ji vyřešit, 

ani nijak změnit, je to příležitost obrátit se 

na Někoho, kdo je větší než my. Klidně si mu 

i postěžovat, vykřičet, co všechno nás na tom 

zlobí, jak se cítíme bezmocní a že to načasová-

ní je taky úplně špatně, ale vždy s  respektem 

k jeho moci a ochotě pomoci. 

Svatou trojicí je víra, naděje a láska. Tyto tři 

věci přeje srdcím čtenářů Hustopečských listů

Kateřina Rybáriková,
kazatelka

Od září v evangelickém sboru 

začne obvyklý sborový program:

Pravidelná setkání začnou 

v týdnu od 10. září 

· Biblická hodina - středa  v  9.30 

· Náboženství pro menší děti-středa v 16.00

· Zpívání pro radost - středa v 18.00

· Konfi rmační příprava - čtvrtek 13.9 v 16.00

 na další se pak domluvíme

· Filmový klub - čtvrtek 27. 9. a pak každý

 4. čtvrtek v měsíci

Mimořádné akce: 

· neděle 2. 9. bohoslužby v Nikolčicích 

 u příležitosti 150 let založení sboru v 9.00 

·  neděle 16. 9. bohoslužby se křtem v 10.00

·  neděle 23. 9. Žehnání Hustopečím – 

 v 15.00 na náměstí u sloupu Nejsvětější 

 trojice, ekumenické setkání

·  sobota 29. 9. zájezd do Pardubic na 

 celocírkevní oslavy 100 let Českobratrské 

 církve evangelické

V polovině září bude zahájena

ve farnosti společná

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

Přihlásit se mohou mladí od 15 let,

dospělí i důchodci,

kteří ještě svátost biřmování nepřijali.

Příprava bude probíhat 

od září 2018 do září 2019.

Svátost biřmování je nazývána svátostí 

křesťanské dospělosti, je potřebná k plnému 

uvedení do křesťanského života.

Biřmovanec v ní přijímá Ducha Svatého s jeho 

dary, aby byl posílen ve víře a měl sílu vydávat 

Kristu svědectví.
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Dne 14. srpna jsme pořádali zájezd pro 

prarodiče s vnoučaty na zámek Milotice. 

Zámek Milotice je nazývaný perlou jihový-

chodní Moravy. V prohlídkovém okruhu jsme 

prošli reprezentativní a obytné prostory, které 

představují život posledního majitele JUDr. 

Ladislava Seilerna a jeho rodiny, kteří zámek 

obývali do roku 1945. Měli jsme štěstí na milé-

ho průvodce, který zasvěceně provázel historií 

zámku.  Příjemné prostředí zámecké kavárny 

lákalo k občerstvení - zmrzlině, kávě. Někteří 

naši účastníci využili možnost vyfotografovat  

se v dobových kostýmech.

V ZOO Hodonín nás čekala zajímavá 

prohlídka zvířat, různých ptáků či savců. 

Děti zaujaly opice, také jaguár, je zde k vidě-

ní i v černé formě, klokani, lemuři, ale i plazi, 

ryby. Měli jsme také možnost sledovat krmení 

některých zvířat. Děti si užily 3D Bludiště, které 

nabídlo dobrodružství v korunách stromů.

Počasí nám celkem přálo, nebylo tak úmor-

né vedro, jak všechny předchozí dny. 

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně svazu
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Výlet se povedl a počasí přálo.

Prarodiče strávili výlet s vnoučaty

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Horké letní počasí žene úrodu vpřed a vina-

ři tak letos začali se sběrem skorých odrůd až 

o tři týdny dřív. Výrobci Svatomartinských vín 

jásají, milovníci Burčákových slavností jsou 

mírně nervózní... „Letos budeme mít vinobraní 

zhruba o tři týdny dřív, než je standard. Začne-

me v polovině srpna naším nejranějším vínem, 

což je Muškát Moravský a budeme pokračovat 

odrůdou Müller Thurgau,“  informoval vinař 

Miloš Konečný, který obhospodařuje vinice 

jak v Hustopečích, tak v sousedních Starovič-

kách. „Troufám si říct, že v srpnu začnou s vino-

braním všichni vinaři, protože hrozny už jsou 

zaměklé, to je vidět na první pohled,“ přitakal 

Pavel Košulič, který svá vína pěstuje na viniční 

trati Stráně a Růženy.

„Myslím si, že za to může hodně teplé jaro 

a celkem dobrá vláha díky tajícímu sněhu. 

Letos jsme ani nějak nebojovali s houbovými 

chorobami, což vinohradům taky pomoh-

lo a teď už bychom jen potřebovali déšť, aby 

hrozny získaly i na hmotnosti, protože cukru 

budou mít dost,“ vypočítal Konečný.   

Teplé počasí vínům sice svědčí, ale v kombi-

naci s nedostatkem vláhy a extrémním teplo-

tami posledních dnů může dojít k poškození 

hroznů. „Ještě to není moc vidět, ale pokud to 

takhle bude pokračovat, tak se na bílých hroz-

nech začnou objevovat hnědé skvrny a víno 

bude potom nahořklé, může mít až připálené 

tóny,“ varoval Košulič. „Bojujeme s tím, proto-

že to počasí posledních let se vyvíjí tak, že po 

zimě vlastně hned následuje hodně teplé jaro 

a hrozny už vlastně začínají nabírat cukr, aniž 

by byly fyzicky zralé a nemají dostatek kyselin. 

Loni jsme dokonce kyselinky přidávali, což se 

nám běžně nestává,“ doplnil. 

Přesto jsou vinaři přesvědčeni, že navzdo-

ry počasí bude úroda bohatá a kvalitní.  „My 

to říkáme už několik let, že čekáme bohatou 

až nadprůměrnou úrodu, ale ono to tak zase 

vypadá,“ usmíval se Konečný.

A tak zatímco výrobci Svatomartinských 

vín budou mít víc času na zpracování, milov-

níci burčáku a Burčákových slavností, které 

v Hustopečích vypuknou o víkendu 4. - 6. října 

se obávají, že nebude dostatek této typicky 

moravské pochutiny.

„Řekl bych, že to s tím burčákem bude na 

hraně. Už tak jsou Burčákové slavnosti celkem 

pozdě a ještě to dřívější vinobraní. Bude to letos 

hodně těsné,“ napínal Košulič. „Já si myslím, že 

se to povede, nebudou to možná ty skoré odrů-

dy, ale to se přece nemůže stát, aby na Burčá-

kových slavnostech chyběl burčák,“ smál se se 

Konečný.

Nechme se tedy překvapit kvalitou i množ-

stvím letošního vína a věřme, že proudy burčá-

ku potečou na  Burčákových slavnostech  opět 

proudem. 

-nov-

Vinobraní už v srpnu? 

VÍNO A HUSTOPEČE

Vinohrady slibují bohatou úrodu.
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Pět degustátorů s  platnými senzorický-

mi zkouškami a dva degustátoři z  lidu. Tak 

vypadalo složení komise, která ve čtvrtek 23. 

srpna, vybírala Hustopečské městské víno pro 

rok 2018. Jejím úkolem bylo vybrat z  devíti 

bílých a šesti červených přihlášených vín to, 

které nejlépe vykresluje chuť vína z  Husto-

pečí a bude se pyšnit titulem Hustopečské 

městské víno 2018. „Hustopečské městské 

víno slouží k propagaci našeho vinařství v celé 

České republice. Díky představitelům města se 

dostává i za hranice, takže prezentuje město 

a jeho vinařskou tradici,“ vysvětlila produkční 

Petra Otřísalová.

Do výběru se mohli přihlásit pouze vina-

ři, kteří sklidili hrozny na katastru Hustopečí. 

Stanovy navíc povolují pouze osm odrůd vína. 

Letos převládalo Veltlínské zelené a André. 

Jaké víno vyhrálo, se dozvíte v průběhu Burčá-

kových slavností, ale můžeme vám prozradit, 

jak bílé víno popsal degustátor Aleš Urbánek: 

„Víno je velmi svěží a pěkně voní.“  A jaké je 

vybrané červené? „Je to víno s  velmi intenziv-

ní sytou barvou. Aromatika není ještě úplně 

vyzrálá, vyležená. Je to víno pořád ještě mladé, 

takže má nějakou perspektivu a poměrně 

výrazné třísloviny,“ uvedl.

Hustopečská městská vína z  minulých 

ročníků můžete zakoupit v  Turistickém infor-

mačním centru a degustovat ve Stálé vinař-

ské expozici nebo na kulturních akcích města. 

„Součástí Burčákových slavností a Slavností 

mandloní a vína je náš stánek, kde mohou 

návštěvníci víno ochutnat, případně zakoupit,“ 

uzavřela Otřísalová. 

-ves-

Městské víno 2018 ochutnáte na Burčákových slavnostech

Třetí srpnový víkend se v  Hustopečích 

hodovalo. Vše začalo pátečním postavením 

třiadvacet metrů vysoké máje. V  sobotu ráno 

vyrazili za slunečného počasí krojovaní s muzi-

kanty do ulic města. Stárci si nejdříve vyzvedli 

svoje stárky a už společně zamířili pro ofi ciální 

povolení hodů k paní starostce. To dostali a tak 

začalo to pravé hodové veselí.

V sobotu obešly krojované páry celé město 

a na odpolední i večerní taneční zábavy, zavád-

ku i průvod všechny místní pozvaly. „Lidí 

přišlo opravdu hodně, odhadujeme tak okolo 

šesti stovek na celé hody,“ zhodnotila první 

stárka Veronika Furchová. Kromě Hustopeč-

ských dorazili také přespolní. „V krojích přijeli 

z Velkých Němčic, Popic, Pouzdřan nebo napří-

klad z Boleradic. My také jezdíme do okolí 

a vždycky tamější zveme k nám,“ uvedl hlavní 

stárek David Sůkal. 

Neděle začala mší svatou v  kapli svatého 

Rocha na Křížovém kopci. Právě ten je patro-

nem hodů. Odpolednímu programu vévodil 

průvod od první stárky k máji a obřadní tanec 

zavádka. „Zavádka se zpívá a má svoje stálé 

sloky, ale i nové. Ty se vždy týkají prvních čtyř 

párů, jsou pro ně ušité na míru,“ vysvětlil Sůkal. 

Dny plné tance, zpěvu, svátečních šatů, 

krojů a dobrého jídla a pití ukončila nedělní 

večerní zábava. „Myslím, že se hody poved-

ly, samozřejmě jsme řešili v  jejich průběhu 

hodně věcí – například bylo potřeba narychlo 

dokoupit pití, protože díky vedrům nestačilo, 

ale jednalo se spíš o takové drobnosti. Nevy-

skytlo se nic, co by se nedalo zvládnout,“ těšila 

se z úspěchu Furchová. 

-hrad-

Hody, milé hody. Jaké byly ty v Hustopečích?

HUSTOPEČSKÁ CHASA

Hody v Hustopečích se povedly.
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Degustátoři vybírali Hustopečské městské víno 2018.
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SPORT

PLAVÁNÍ

Tentokrát se rozepíšu o trénincích a účasti 

svých plavců na závodech. A že to bylo za uply-

nulé čtyři roky závodů!!!

Trénujeme poměrně hodně, plavání má 

– ostatně jako každý sport, svá specifi ka. Je 

to sport pro silné a odolné osobnosti. Plavete 

ode zdi ke zdi, moc si s kamarády nepokecáte 

a o legraci to taky není. Zvládnout musíte čtyři 

hodně odlišné styly – a zapojujete při tom 

různé svalové skupiny – od špiček prstů na 

rukách až po šlapky a paty na nohách. Navíc se 

zde setkávají dvě diametrálně odlišná prostře-

dí – voda a vzduch. V každém z nich se šíří 

zvuk jinak a plavec mívá navíc gumovou čepici 

přes uši, ta funguje jako další překážka. Pohyb 

povrchu vody v bazénu by se dal svým charak-

terem přirovnat pohybu vody v nějakém 

horském potoku nebo vodopádu. A tak chce-

te-li se s plavcem ve vodě dorozumět, musíte 

pořádně přidat na hlasu. Je jedno jestli učíte 

plavat dítě čtyřleté nebo čtrnáctileté – chce-

te-li ho upozornit na chyby, kterých se ve vodě 

dopouští, musí vás slyšet, aby je mohlo opra-

vit. Možná mi namítnete, že bych mohla mít 

zápisníček, tužku, dělat si poznámky a potom, 

až dítě vyleze z vody, ho upozornit. Třeba takto: 

„Když jsi plaval po sedmnácté toho motýlka, ve 

třetím a pátém tempu jsi pozdě ponořil hlavu 

do vody. A ve dvacátém třetím bazénu jsi od 

šestého tempa až do obrátky nedržel správně 

prsty, a proto tvá rychlost poklesla.“ 

Musím říct, že děti většinou trénují s chutí 

a nevadí jim, když za dvě hodiny tréninku 

naplavou (podle věku) třeba dva, tři nebo 

i více kilometrů. A že křičím, děti nepovažují 

za nadávání, ale za povzbuzování k lepšímu 

výkonu.

A každý z nás rád zapomene na všechny 

tréninkové útrapy, když stojí na stupni vítězů 

a dostává diplom, medaili či pohár. 

Věřte mi, že prožíváte pocit k nezaplacení, 

když sledujete svého svěřence, jak září štěstím, 

že se mu něco povedlo. A zapomenete rádi na 

to, že v účetnictví oddílu je za pět let v kolonce 

mzda a odměna trenérovi stále stejná cifra – 

nula.

A jsme u toho. Ani děti a ani já netrénuje-

me proto, abychom trénovali, ale abychom se 

mohli účastnit závodů a obstáli v nich co nejlé-

pe.

Snažila jsem se, a dělám to stále, aby si 

děti alespoň jedenkrát měsíčně zazávodily. 

Nezáleží na druhu závodů. Jde spíše o to, aby 

si mohly změřit své síly s kamarády z jiných 

oddílů a samy sobě dokázat, že trénují dobře 

a jejich výkony se zlepšují – nebo naopak, že 

musí přidat. Vysvětluji dětem, že úspěch není 

jen výhra a získání ceny, ale mnohdy právě 

to malé vítězství nad sebou samým – osobní 

zlepšení. U malých plavců to ale vždy neplatí, 

ti potřebují občas i ten diplom či medaili nebo 

alespoň stoupnout na stupně vítězů. Proto 

jsem ráda s dětmi jezdila na přátelská utká-

ní do Blanska, Boskovic či Hodonína. Jen nás 

(a zejména rodiče) vždy mrzelo, že jsme nebyli 

přijati k závodům pořádaným v bazénu, kde 

trénujeme – k Hustopečskému džbánku.

Ti, co trénovali poctivě, pravidelně chodi-

li na tréninky, účastnili se soustředění 

a kontrolních závodů, se postupně zlepšovali. 

Mohli se tak účastnit i větších závodů, mnohdy 

i s mezinárodní účastí. Např. Májového Brna, 

Plzeňských sprintů, starší se probojovávali i do 

závodů Českého poháru.

Pravidelně moji plavci vozili medai-

le z mezinárodního mítinku ve Vídeňském 

Novém Městě. Zaplavali si i v Žilině, Linci, St. 

Poeltenu, Tullnu. Protože jsme brněnský oddíl, 

mohli čtyři z mých svěřenců reprezentovat 

město Brno na jubilejních mezinárodních 

závodech ve Stuttgartu v roce 2015. Setkali 

se tam s plavci z Ruska a hlavně ze západní 

Evropy, se kterými si u nás na mládežnických 

soutěžích síly nezměří. Opět si nevedli špatně. 

Startovali ve 32 závodech a společně vybojovali 

15 medailí.

V roce 2013 se plavkyně našeho oddílu, 

tehdy ještě členka Koupaliště Hustopeče, 

účastnila dětské olympiády – tzv. Olympiády 

dětí a mládeže, která se koná jednou za dva 

roky. Vybojovala si tehdy stříbrnou medaili. 

V letech 2015 a 2017 jsme znovu měli, už jako 

Fakultní klub, zastoupení v reprezentačním 

týmu Jihomoravského kraje. A v roce 2015 opět 

s medailovým úspěchem.

Vrcholem každé plavecké sezony jsou celo-

republikové soutěže. Pořádají se dvakrát ročně 

– letní a zimní. Pro děti 10 a 11 leté je to Pohár 

Moravy a od 12 let Mistrovství ČR.

Příště podrobněji z  výsledků na mistrov-

ských soutěžích.

Milada Hradilová, trenérka FaBr

Plavu si… ve Fakultním klubu Brno – 3. část

SPOZAM

Letní koupaliště má za sebou 22. sezónu
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K létu neodmyslitelně patří koupání 

a vzhledem ke stále vyšším teplotám se každo-

ročně posouvají i začátky koupací sezóny. Letní 

koupaliště v Hustopečích letos otevřelo brány 

návštěvníkům už koncem května, ale průběh 

léta se nevyvíjel ideálně. V červenci bylo poča-

sí jako na houpačce, úspěch sezóny zajistil 

tropický srpen. Návštěvníci si užívali vodu 

a ostatní atrakce.                                                -nov-

SPOZAM zahájil rekonstrukci 

zázemí velkého a malého 

krytého bazénu.

Předpokládaný termín otevření 

leden 2019.

Sauna bude v provozu 

od 1. 10. 2018

Provoz letního koupaliště 

v měsíci září dle klimatických 

podmínek.
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FOTBAL

Minulé dva roky jsme vzhledem k  věku 

našich hráčů pořádali vždy pouze příměstský 

tábor přímo na hřišti FC Hustopeče. Letos už 

jsme si mohli dovolit s hráči odcestovat mimo 

jejich domov, proto jsme se vydali na týden na 

Vysočinu do obce Ujčov. Velmi nás potěšil vyso-

ký zájem rodičů a tak mohly být splněny všech-

ny cíle, které jsme si stanovili. Mezi ně patřilo, 

například stmelování kolektivu. Prolínají se 

nám zde totiž hráči až tří ročníků, rozdíly jsou 

tak v mnoha směrech. Aby to klukům klapalo 

na hřišti, musí to klapat i mimo, fotbal je totiž 

týmová hra. Toto se nám skvěle podařilo. Kluci 

vytvořili výbornou partu, která spolupracovala 

celý týden. 

Největším cílem soustředění byl ale samo-

zřejmě fotbal. Každodenním rituálem se tak 

staly dvoufázové tréninky zakončené fotbál-

kem. První část začala pořádným rozcvičením, 

získáním fyzičky, prací s  míčem a nemohly 

chybět ani kličky. V  druhé části (pro hráče 

nejoblíbenější) následoval již zmiňovaný 

fotbálek, rozdělený na týmy formou turnaje, 

kde si kluci skutečně nic nedarovali. Však šlo 

o hodně, vyhrát.

Tak jako celou republiku, i nás zde dostih-

ly velmi vysoké teploty, přesto jsme mohli být 

vděčni za teplotu cca o 3-5⁰C nižší než v Husto-

pečích. Hráči měli ale jednu velkou výhodou. 

Každý den je čekal po tréninku velký bazén, 

který byl součástí penzionu. Zde opět našli 

nějaké ty zbytky energie pro pořádné vyblb-

nutí. 

Měli jsme k dispozici skutečně krásně vyba-

vený penzion s výbornou domácí kuchyní. Kluci 

tak určitě netrpěli hladem, mohli si přidávat 

a navíc se opět 

ukázalo pravi-

dlo, že slovo 

„toto nejím“ 

je vzhledem 

k  hladu napros-

to bezvýznamné. 

Většinou prázdné 

talíře byly ukázkou, co dokáže kolektiv. Když 

oni, já také. To stejné kluky čekalo i při hodno-

cení uklizených pokojů. Některé děti s  tím 

trochu bojovaly, jejich spoluhráči měli totiž 

o stavu „uklizeno“ jiné představy. 

Kluci byli celý týden výborní, rodiče na ně 

můžou být pyšní a my trenéři jsme si to užili 

jako skutečnou dovolenou. Poznali jsme kluky 

po jiných stránkách, a  tak můžeme s nimi tak 

zase lépe pracovat. Už víme, kdo se bojí pavou-

ků, či na noční stezce odvahy. To vše jsme zažili 

na skvělém týdnu plném fotbalu a zábavy. 

Těšíme se na příští rok.

Michal Vlk, 
trenér mladší přípravky

Soustředění mladší přípravky FC Hustopeče

 Strávili jsme skvělý týden plný fotbalu a zábavy.
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Že by český reprezentant získal následov-

níka? Hráč mladší přípravky FC Hustopeče 

Luca Migliarini (rok narození 2011) se účastnil 

v červenci kempu do slavného italského klubu 

AS Řím, za který třeba hraje český reprezentant 

Patrik Schick. Přímo v Itálii mohli z 200 přihlá-

šených proklouznout do výběru pouze tři hráči 

a já jsem velmi hrdý, že právě náš hráč byl 

úspěšný. Luca je velmi mladý a čeká ho dlou-

há cesta, ale věřím, že je to hráč mimořádný, 

zejména pro svoji poctivost a cílevědomost. 

Díky jeho vlastnostem a přístupu se mu poda-

řil takový úspěch a nám je ctí být jeho součás-

tí. Nezbytná je také podpora rodiny, která je 

nezpochybnitelná. Jsme rádi, že v našem týmu 

najdeme ale i další velmi šikovné hráče podob-

ných kvalit, protože ti nejlepší pomáhají ostat-

ním se zlepšovat. 

Michal Vlk, trenér mladší přípravky

Další Patrick Schick? 

Náš hráč se účastnil slavného italského kempu.
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VOLEJBAL

Volejbalový oddíl ve spolupráci s  Cent-

rem volného času Pavučina pořádal před-

poslední prázdninový týden přípravný 

Volejbalový Camp. Děti ve věku od 10 do 18 let 

trávily dny v městské sportovní hale, věnovaly 

se hře a rozvíjely své volejbalové schopnosti. 

„Máme tu dvě věkové kategorie. Mladší, která 

hraje barevný minivolejbal a starší, kde převlá-

dá kategorie žákyň, kterou doplňují čtyři kluci,“ 

doplnil trenér Petr Groh. 

V  Hustopečích funguje volejbalový oddíl 

již řadu let a využívá několik sportovišť – měst-

skou sportovní halu, tělocvičnu gymnázia i ZŠ 

Komenského. „Volejbal tady asi nikdy nebude 

masový sport, nicméně velkou tradici tady má,“ 

podotkl Groh. Děti mohou začít hrát volejbal 

už od první třídy, kdy během soutěží barevné-

ho minivolejbalu získávají zkušenosti, učí se 

techniku a tráví aktivní čas s  kamarády. „Je to 

týmová hra. Důležitá je soudržnost, přátelství 

a kolektiv,“ dodal.   

V  sobotu 29. září hostí Hustopeče turnaj 

krajského přeboru žákyň Jihomoravského 

kraje. Volejbalistky z oddílu se přeboru účastní 

druhým rokem. „Holky, které hrají tuto soutěž, 

přišly do týmu jako starší, proto nemají tolik 

volejbalových zkušeností. První ročník přeboru 

máme za sebou a z 32 týmů jsme skončili na 27. 

místě,“ řekl Groh. 

Nábor do volejbalového oddílu začne 

v  září. Informace naleznete na plakátech ve 

školách nebo sportovištích. „Byli bychom rádi, 

kdyby volejbal v Hustopečích zůstal, kdyby se 

základna rozšířila v dětských i dospělých kate-

goriích,“ uzavřel Groh.

-ves-

Týden pod volejbalovou sítí ? 

Mladí volejbalisté zdokonalovali své dovednosti
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ATLETIKA

Hustopečská atletka Marta Kurachová 

z  oddílu SK Atletika Hustopeče zažívá letos 

svou nejlepší sezónu. V hale vybojovala v kouli 

bronz na Mistrovství Moravy a Slezska a byla 

devátá na halovém Mistrovství České repub-

liky, v  létě mění historické tabulky okresu 

v  disku a má šanci, že se na MČR probojuje 

hned ve třech disciplínách.

„Pečlivá příprava a cílevědomost jsou hlav-

ní devízy Marty v  této sezóně,“ ocenil svou 

svěřenkyni její trenér Zbyněk Háder. „Přestože 

Marta v hale získala svou první velkou medaili, 

nebrala ji jako úspěšnou, protože se jí nepoda-

řilo dostat se do užšího fi nále na MČR v kouli. 

Možná právě to ji nabudilo do letní sezóny. 

Její intenzivnější příprava přinesla v  létě své 

ovoce,“ dodal Háder. 

Marta Kurachová se specializuje na vrhač-

ské disciplíny. Už před letními prázdninami 

se jí nejvíce dařilo v  disku. Na Mezikrajovém 

utkání v  Jihlavě poprvé překonala třicetimet-

rovou hranici a zařadila se mezi kandidáty na 

účast v nejvyšší atletické akci své věkové kate-

gorie, kterou je Mistrovství České republiky. 

„V  létě na ni čekala série vrhačských závodů 

v Brně a v Břeclavi, kde jsme čekali podstatné 

vylepšení jejího maxima nejen v  disku, ale 

také v  kladivu. A to se také stalo,“ řekl Háder. 

Marta postupně vylepšovala své osobní maxi-

mum v disku. V prvním závodě na 33,40 m; ve 

druhém už překonala okresní rekord výkonem 

36,43 m a ve třetím ho ještě vylepšila, když 

poslala disk do vzdálenosti 36,85 m. Tímto 

výkonem je v současné době na čtvrtém místě 

českých tabulek a má již zajištěnou účast na 

Mistrovství České republiky v Jablonci. Tam se 

může představit ještě v  dalších dvou disciplí-

nách, kde se drží v elitní dvacítce závodnic ČR. 

V kouli je výkonem 11,08 m zatím na 16. místě 

a v létě si vylepšila osobní maximum i v kladivu 

na 31,61 m a drží devatenáctou pozici v repub-

lice. Ve všech třech disciplínách je v  čele kraj-

ského žebříčku. „Letos je to už druhý okresní 

rekord pro naše děvčata,“ připomněl Háder. 

„V hale nejprve vyrovnala okresní maximum 

ve výšce mladší žákyně Vendula Zemčíková 

výkonem 157 cm a teď Marta Kurachová překo-

nala výrazně okresní rekord v  disku st žákyň,“ 

pochválil svěřenkyně Háder. 

-had-

Kurachová překonala okresní rekord a chystá se na MČR

Marta Kurachová překonala v létě okresní rekord 
v hodu diskem výkonem 36,85 m.
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Mladým hustopečským závodníkům 

z oddílu SK Atletika Hustopeče začne hned po 

prázdninách perný atletický podzim s  řadou 

vrcholů. Prvním závodem, na kterém by měli 

dokázat svou formu, je 6. září fi nále krajského 

přeboru atletických přípravek. Tam se probojo-

valo nejlepších třináct týmů Jihomoravského 

kraje a naši nejmenší atleti by se chtěli dostat 

mezi desítku nejlepších. Poté naše nejmenší 

čekají dva závěrečné závody Zajícovy ligy.

Žactvo má svůj první vrchol ve dnech 

10. – 12. září, kdy se opět zúčastní Evropských 

atletických her v Brně. Loni zde získali tři zlaté, 

a tak budou chtít určitě navázat na tyto úspě-

chy i letos. Mladší žactvo má tři vrcholy sezóny. 

Nejprve to bude Přebor Jihomoravského kraje 

družstev. Všichni věříme, že se z  něj alespoň 

jedno družstvo probojuje také na Mistrovství 

Moravy a Slezska. Stejnou soutěž jednotliv-

ců bude letos hostit nedaleké Blansko a naši 

závodníci by chtěli domů přivézt alespoň dvě 

medaile jako loni.

Do fi nále Mistrovství Moravy a Slezska 

družstev staršího žactva se probojoval tým 

děvčat, který má šanci bojovat o umístění 

mezi nejlepšími šesti družstvy. Vrcholem celé 

sezóny pak bude Mistrovství České republiky 

v  Jablonci nad Nisou. Sem budou vybráni jen 

ti nejlepší z  celé ČR. Jistou účast má již Kura-

chová v disku, která má také naději i na účast 

v  soutěži koulařek a kladivářek. Velice blízko 

účasti na MČR je Vojtěch Prokeš v  běhu na 

1  500 m překážek, kde se drží v  žebříčku ČR 

těsně za první desítkou. Navíc patří k  širší 

republikové špičce i ve skoku vysokém. O svou 

šanci závodit v  Jablonci budou ale usilovat 

i jiní hustopečští atleti. „Naději mají překáž-

kářka Martina Galburová, výškaři Matěj Hycl 

a Vendula Zemčíková, sprinterka Karin Krejči-

říková nebo dvojice oštěpařek Romana Madě-

řičová a Adéla Stehlíková,“ myslí si vedoucí 

oddílu Zbyněk Háder. „K účasti na republice 

však musí všichni vylepšit své osobní rekordy. 

Jakákoliv účast na Mistrovství České republi-

ky je považována za obrovský úspěch jak pro 

každého závodníka, tak i pro celý oddíl. Loni se 

dvěma děvčatům poprvé podařilo kvalifi kovat 

se na tuto soutěž. Letošní výkony našich závod-

níků naznačují, že by to mohlo být ještě o něco 

lepší,“ věří svým svěřencům Háder.

-had-

Atlety čeká perný podzim s řadou vrcholů sezóny

Atletika je sport, ve kterém se pečlivě vedou 

tabulky nejlepších výkonů jak mezi dospělými, 

tak žactvem. Existují nejen celostátní tabulky, 

ale také krajské žebříčky všech věkových kate-

gorií. Oddíl SK Atletika Hustopeče sice nepatří 

mezi největší oddíly se stovkami závodníků, 

přesto si v tomto srovnání nevede vůbec špat-

ně.

V  krajských tabulkách najdeme celkem 

27 hustopečských atletů v  padesátce nejlep-

ších s  celkovým počtem 127 zápisů v  hlavních 

disciplínách. Do elitní desítky závodníků ales-

poň v jedné hlavní disciplíně pronikli tři mladší 

žáci, pět mladších žákyň, tři starší žáci a sedm 

starších žákyň. Nejlépe je na tom st. žákyně 

Marta Kurachová, která je ve svých disciplínách 

v elitní dvacítce českého žebříčku. Druhá místa 

v krajském žebříčku drží ml. žáci Štěpán Paulík 

v  kriketu, Antonín Klimeš ve výšce (oba jsou 

v desítce nejlepších i v ČR), ml. žákyně Vendula 

Zemčíková ve výšce a st. žákyně Marie Vrbo-

vá v  sedmiboji. Pomyslnou bronzovou příčku 

pak drží Karin Krejčiříková v  běhu na 150 m 

ml. žákyň a Martina Galburová v sedmiboji st. 

žákyň. 

Alespoň ve dvou disciplínách se v  desítce 

nejlepších v  kraji objevují Vendula Zemčíko-

vá (výška, oštěp, kriket, dálka, 800m, pětiboj); 

Karin Krejčiříková (60m, 150m, dálka, výška, 

pětiboj); Kurachová Marta (koule, disk, kladi-

vo, oštěp); Galburová Martina (sedmiboj, 100m 

př,. 200 m př.); Prokeš Vojtěch (1  500m př., 

výška, 800m); Stehlíková Adéla (oštěp, výška); 

Šamalíková Agáta (kladivo, koule); Vrbová 

Marie (sedmiboj, 100m př.); Bohdálková Marie 

(60m př., pětiboj); Knéblová Simona (oštěp, 

60m př.) a Petrásková Tereza (koule, oštěp).

-had-

Atletika v řeči čísel
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 95. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 12.06.2018

Usnesení RM č. 4/95/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon činností 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, s Safe Thing s.r.o., IČ 05583390, se 

sídlem Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno; 

za částku 49 000 Kč bez DPH.  Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení RM č. 5/95/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy panem …, nar. …, trvale 

bytem Generála Peřiny …, 693 01 Hustopeče 

na část městského pozemku parc. 

č. 4542/242 o orientační výměře 21, 

5 m2, vedený jako ostatní plocha, zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče (dle 

zákresu) za účelem umístění nadzemního 

kruhového bazénu na dobu určitou do 

01.10.2018 vč., s jednoměsíční výpovědní 

dobou, za částku 483 Kč. Text nájemní 

smlouvy je součástí zápisu.

Usnesení RM č. 9/95/18: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor na 

dobu určitou na část objektu občanské 

vybavenosti   Společenský dům, vč. inventáře, 

který je ve vlastnictví města Hustopeče. 

Objekt občanské vybavenosti se nachází na 

ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče a je 

součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

v rozsahu 4 hodiny týdně vždy v úterý 18:00 

- 20:00 hod., a čtvrtek 18:00 - 20:00 hod., za 

snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za 

každou započatou hodinu, na dobu určitou, 

a to do 31.10.2018. Text záměru je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 10/95/18: RM neschvaluje 

záměr pronájmu částí městských pozemků 

parc. č. 4129, vedený jako ostatní plocha 

a parc. č. 4028/1, vedený jako ostatní plocha, 

oba zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče.

Usnesení (úkol) RM č. 11/95/18: RM ukládá 

Komisi životního prostředí a zemědělství 

prověřit využití a možnost pronájmu částí 

městských pozemků parc. č. 4129, vedený 

jako ostatní plocha a parc. č. 4028/1, vedený 

jako ostatní plocha, na listu vlastnictví č. 

10001, k.ú. Hustopeče u Brna, dle žádosti p. 

… a s ohledem na ostatní vlastníky okolních 

pozemků.

Usnesení RM č. 12/95/18: RM schválila text 

záměru prodeje pozemků parc. číslo KN 3617, 

3616 a 3613 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna, minimálně za cenu dle znaleckého 

posudku t.j 1.010 Kč/m2 a souhlasu se 

zřízením věcného břemene – zajištění 

přístupu k přilehlým pozemkům SPÚ.

Usnesení RM č. 14/95/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parc.č. KN 4545/37 a parc.č. KN 

4545/38 v obci Hustopeče a katastrálním 

území Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 17/95/18: RM neschválila výmaz 

věcného břemene na pozemku parcela číslo 

KN 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. Případný 

výmaz věcného břemene podmiňuje RM 

náhradním zajištěním přístupu na pozemky 

v  areálu bývalých prasečáků a uvedení do 

souladu s předepsanou územní studií pro 

lokalitu vedenou pod názvem S6.

Usnesení RM č. 19/95/18: RM odkládá rozhodnutí 

o schválení záměru stavebních úprav 

a změny užívání objektu "U Krbu". Žádost 

předává RM do Stavební komise a požaduje 

doplnění vyjádření odboru dopravy MěÚ. 

Usnesení RM č. 20/95/18: RM neschvaluje 

zkrácení vodovodního řadu v lokalitě 

"Na Vyhlídce" k z důvodu výstavby RD na 

pozemku parc. č. 4544/130 k.ú. Hustopeče 

u Brna. Město v současnosti předává majetek 

společnosti VaK Břeclav a.s..

Usnesení RM č. 21/95/18: RM schválila souhlas 

paní …, Údolní …, Hustopeče se stavebními 

úpravami RD dle PD pod názvem "Stavební 

úpravy a změna využití rodinného domu 

v Hustopečích, Mrštíkova …" na pozemku 

462. projektová dokumentace je přílohou 

zápisu.

Usnesení RM č. 22/95/18: RM schválila PD 

parkoviště pro nově budované bytové domy 

na ulici Gen.  Peřiny předložené společností 

Němec Jiří, stavitel s.r.o. Podmínkou 

souhlasu je neuzavření parkoviště vjezdovou 

zábranou tak, aby parkoviště zůstalo veřejné.

Usnesení RM č. 23/95/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

"Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" 

uchazeče M-SILNICE a.s., Husova 1697, 

530 03 Pardubice, IČ 42196868.

Usnesení RM č. 28/95/18: RM doporučuje ZM 

vzít na vědomí žádost o zahájení jednání ve 

věci možného převzetí investorství výstavby 

veřejně prospěšné stavby okružní křižovatky 

fi rmou Uniport Investment I, s.r.o. 

Usnesení RM č. 30/95/18: RM schválila souhlas 

s  vybudováním parkovacích míst na 

pozemku p.č. 870/1 v  k.ú. Hustopeče u Brna 

v  souvislosti s  realizací projektu „Stavební 

úpravy a změna užívání objektu tiskárny na 

p.č. 868/2 v k.ú. Hustopeče u Brna“.

Usnesení RM č. 32/95/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy mezi Sportovním 

zařízením města Hustopeče, Brněnská 

526/50, Hustopeče a ČESKÁ LÉKÁRNA 

HOLDING, Nové sady 996/25, 602 00 Brno 

na část prostor v areálu letního koupaliště 

na ul. Brněnská 50 v k.ú. Hustopeče u Brna  

na pozemku par.č.KN 891/1 vedeného jako 

ostatní plocha za účelem umístění 1 kusu 

reklamního poutače na části plotu na výše 

uvedeném pozemku v areálu letního 

koupaliště na ul. Brněnská 50 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 33/95/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na provádění inženýrsko-technických 

a poradenských činností v oblastech 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle zákona 

č. 309/2006 Sb., s fi rmou RENVODIN – 

ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., U Vodojemu 1275/34, 

69301 Hustopeče, IČ 26896982, v celkové 

ceně 73.500 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 34/95/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení navýšení výdajů na realizaci 

projektu „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“ o 10 mil. Kč s DPH 

z důvodů navýšení vysoutěžené ceny oproti 

ceně projekční z  31.481 tis. Kč bez DPH na 

38.809 tis. Kč bez DPH. Navýšení zahrnuje 

i rezervu. Realizace akce proběhne v letech 

2018-2019.

Usnesení RM č. 35/95/18: RM schválila souhlas 

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi 

Základní uměleckou školou Hustopeče, se 

sídlem Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče 

jako nájemcem a Moravskou komorou Svazu 

autorů a interpretů a Bluegrassovou asociací 

Brno se sídlem Brno jako podnájemcem 

na pořádání Letní bluegrassové školy 

v nebytových prostorech ZUŠ, na adrese 

Komenského 4, Hustopeče v termínu od 13.-

17.8.2018

Usnesení RM č. 37/95/18: RM schválila provedení 

opravy podlahy ve sportovní hale na ulici 

Šafaříkova ve výši předpokládaných nákladů 

300.091 Kč bez DPH, fi rmou Demicarr, s.ro. 

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna. Oprava 

bude hrazena z  provozních prostředků 

provozovatele, tj. SPOZAM.

Usnesení RM č. 38/95/18: RM schválila smlouvu 

o nájmu stánku č. 3 v areálu Sportovního 

zařízení města Hustopeče, Brněnská 

526/50, Hustopeče, na dobu 30 dnů s paní …, 

Starovice ...

Usnesení RM č. 39/95/18: RM schválila pokrytí 

ztráty SPOZAM za rok 2017 ve výši 

-173 352,75 Kč z rezervního fondu příspěvkové 

organizace.

Usnesení RM č. 41/95/18: RM schválila instalaci 

podružných vodoměrů na teplou a studenou 

vodu v domově pro seniory, Žižkova 1, 

Hustopeče ve výši 71.382,- Kč bez DPH, 

fi rmou Binder Miroslav, Plynoinstalace, IČ 

12444855, Brněnská 35, 693 01 Hustopeče.

Usnesení RM č. 42/95/18: RM schválila jmenování 

na funkci Vedoucí organizační složky Penzion 
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a pečovatelská služba Hustopeče paní Mgr. …, 

s účinností od 01.07.2018, se zkušební dobou 

6 měsíců a s dobou neurčitou. V období 

01.07.2018 - 31.08.2018 bude výkon funkce 

s pracovním úvazkem 20 hodin/týden a od 

01.09.2018 bude výkon funkce s pracovním 

úvazkem 40 hodin/týden.

Usnesení RM č. 44/95/18: RM schválila 

Smlouvu o poskytnutí fi nanční podpory na 

poskytování sociálních služeb mezi Městem 

Hustopeče a Jihomoravským krajem – č. 

smlouvy 052026/18/OSV. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 49/95/18: RM schválila spolupráci 

s fi rmou Carla, s.r.o., Krkonošská 2850, Dvůr 

Králové nad Labem, při vytvoření projektu 

100g Hořké 70% čokolády s motivem města 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 52/95/18: RM projednala 

plán výsadby stromů ve městě a souhlasí 

s  doporučením Odboru životního prostředí 

MěÚ na nové výsadby ve městě.

Usnesení RM č. 53/95/18: RM bere na vědomí 

postup prací na rozpracovaném materiálu 

Plán rozvoje sportu města Hustopeče, 

zpracovaný sportovní komisí.

Usnesení RM č. 54/95/18: RM schválila objednání 

realizace přeložky přípojky plynu pro 

polikliniku u společnosti GASPRO s.r.o., 

Na Drahách 728, 686 04 Kunovice, IČ: 

25517252 za nabídnutou cenu 198.164 Kč bez 

DPH..

Usnesení (úkol) RM č. 56/95/18: RM ukládá 

zkontrolovat stav chodníků a parkovacích 

ploch na ulici Gen. Peřiny v  souvislosti 

s  prováděnými stavebními pracemi fi rmy 

Stavitel Němec. Při zjištění poškození je 

vyzvat k okamžité nápravě 

Usnesení RM č. 57/95/18: RM schválila zkušební 

realizaci projektu „Školní autobus“ na 

dobu tří měsíců, kdy bude průběžně 

vyhodnocováno využití školáky a zejména 

jeho přínos ke zvýšení bezpečnosti a snížení 

zátěže osobními vozidly u škol před začátkem 

vyučování. Před koncem zkušební doby 

bude dle zjištěných skutečností rozhodnuto, 

zda projekt ukončit nebo dále pokračovat.

Usnesení z XXX. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče ze dne 21.06.2018

Usnesení č. 8/XXX/18: ZM ukládá RM zabývat 

se, strukturou příjmů a výdajů spojených 

s  provozem krytého bazénu, spolu 

s  vytížením a využíváním jednotlivými 

zájmovými skupinami. To vše v  souvislosti 

s  projektem rekonstrukce krytého bazénu 

v areálu SPOZAM.

Usnesení č. 9/XXX/18: ZM ukládá RM zabývat 

se efektivitou hospodaření Základní školy 

Hustopeče, Komenského s  důrazem na 

vedlejší hospodářskou činnost – vedení 

účetnictví pro další školské organizace.

Usnesení č. 10/XXX/18: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru uzavření smlouvy o směně 

1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku st. 

p.č. 50 vedeném jako zast. pl. o výměře 709 m2, 

dále 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku 

p.č. 51 vedeném jako zast. pl. o výměře 

50 m2 a části pozemku p. č. 5217/1 o max. 

výměře cca 5.000 m2 /dle zákresu v příloze/, 

který bude oddělen geometrickým plánem 

vše v katastrálním území Kurdějov, které 

jsou ve vlastnictví města Hustopeče za 

pozemek p. č. 4524 vedeném jako lesní 

pozemek o výměře 10.426 m2 v katastrálním 

území Kurdějov, který je ve vlastnictví obce 

Kurdějov s tím, že Město Hustopeče uhradí 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

pozemku parcela číslo 4524 a pozemku 

5217/1 a rozdíl v ceně směňovaných pozemků 

a náklady spojené se směnou pozemků. 

Usnesení č. 11/XXX/18: ZM schvaluje 

vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

parc.č. KN 387/1 o orientační výměře 

49 m2 s tím, že kupující uhradí náklady 

spojené s vyhotovením geometrického 

plánu a s převodem pozemku za cenu 

minimálně 980,- Kč/m2. Text záměru včetně 

zákresu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/XXX/18: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 

387/1 o výměře cca 50 m2 v  k.ú. Hustopeče 

u Brna. Prodej se uskuteční po vypořádání 

potřeb města Hustopeče na vybudování 

trafostanice v  této lokalitě. Cena prodeje 

pozemku bude stanovena znaleckým 

posudkem platným v době prodeje.

Usnesení č. 16/XXX/18: ZM schvaluje nové 

uspořádání pozemků města Hustopeče 

označené v návrhu komplexní pozemkové 

úpravy jako parc.č. KN 1234/1 o výměře 

6798 m2 a parc.č. KN 1234/2 o výměře 

1962 m2 evidované na LV č. 1234 pro město 

Hustopeče v katastrálním území Starovičky. 

Soupis nových pozemků je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/XXX/18: ZM schvaluje Vyhlášení 

záměru na uzavření smlouvy směnné či 

případně smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné na směnu části pozemku parc. č. 

982/17 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3675-127/2017 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku 982/111 vedeného 

jako v KN jako orná půda o výměře 

3.510 m2 zapsaný na LV č. 10001 pro obec 

Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna, 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

celé či případné části pozemků ve vlastnictví 

třetí osoby: část pozemku parc. č. KN 

982/90 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku 982/121 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 92 m2, 

za část pozemku parc. č. KN 982/57 v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku 982/122 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 154 m2, za část 

pozemku parc. č. KN 982/60 v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku 982/124 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 6 m2, za část 

pozemku parc. č. KN 982/61 v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku 982/125 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 1 m2, za pozemek parc. č. 

KN 982/63 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 13 m2, za část pozemku parc. č. KN 

982/59 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku 982/59 vedeného 

ostatní plocha o výměře 701 m2, za pozemek 

parc. č. KN 1047/5 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 32 m2, za pozemek 

parc. č. KN 1047/6 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 121 m2, za pozemek 

parc. č. KN 1047/7 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 19 m2, za pozemek parc. 

č. KN 1047/9 vedeného v KN jako ostatní 

plocha o výměře 54 m2 a dále za pozemek 

parc. č. KN 1047/10 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 40 m2 vše zapsáno 

na LV č. 11377 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče. Rozdíl ve výměře směňovaných 

pozemků bude fi nančně vypořádán za cenu 

minimálně 1.500,- Kč/ m2 

Usnesení č. 20/XXX/18: ZM bere na vědomí 

žádost o zahájení jednání ve věci možného 

převzetí investorství výstavby veřejně 

prospěšné stavby okružní křižovatky fi rmou 

Uniport Investment I, s.r.o. 

Usnesení č. 21/XXX/18: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 

2/2018, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Usnesení č. 22/XXX/18: ZM schvaluje rozpočtové 

opatření města Hustopeče č. 4/2018. 

Celkové příjmy činí 348 731 tis. Kč 

celkové výdaje - 348 731 tis. Kč a 

fi nancování je 136 781 tis. Kč. 

Text rozpočtu města včetně rozpočtového 

opatření č. 4/2018 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/XXX/18: ZM schvaluje navýšení 

výdajů na realizaci projektu „Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ 

o 10 mil. Kč s DPH z důvodů navýšení 

vysoutěžené ceny oproti ceně projekční 

z 31 481 tis. Kč bez DPH na 38 809 tis. Kč bez 

DPH. Navýšení zahrnuje i rezervu. Realizace 

akce proběhne v letech 2018-2019. Navýšení 

bude zahrnuto do rozpočtu města na rok 

2019. 

Usnesení č. 24/XXX/18: ZM schvaluje zajistit 

spolufi nancování povinné spoluúčasti 

a nezpůsobilých výdajů projektu 

„Podporované byty Žižkova II., Hustopeče“ 

ve výši 2 600 000 Kč z rozpočtu města 

Hustopeče.

Usnesení č. 25/XXX/18: ZM schvaluje 

v rámci Auditu Familyfriendlycommunity 
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rozvoj v rámci prorodinných opatření 

v následujících oblastech: 

 1. Oblast bydlení: rozšíření dostupných 

městských bytů (sociální byty) 

 2. Oblast životního prostředí: více zeleně 

v centru města 

 4. Oblast rodinného života: příspěvek pro 

občany při narození dítěte. 

 7. Oblast školství: zvýšení bezpečnosti dětí 

u škol. 

 8. Oblast sociální péče: vznik Seniortaxi. 

Usnesení č. 26/XXX/18: ZM ukládá Kontrolnímu 

výboru ZM prověřit průběh prodeje 

dřevěného domku, koupeného městem 

jako součást bývalého autobazaru na ulici 

Bratislavská v Hustopečích.

Usnesení z 96. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 26.06.2018 

Usnesení RM č. 2/96/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na instalaci klimatizační 

jednotky Daikin FTXB 35C-3,5 kW za částku 

29.725,-Kč bez DPH v ordinaci Logopedické 

ambulanci v I. nadzemním podlaží objektu 

polikliniky na adrese: Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče.s panem Zdeňkem 

Hladkým, Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 

70480354. 

Usnesení RM č. 3/96/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na instalaci podružných vodoměrů 

v Domě - penzionu pro důchodce na ulici 

Žižkova 1, 693 01 Hustopeče ve výši 71.382,- Kč 

bez DPH fi rmou Binder Miroslav, Brněnská 

35, 693 01 Hustopeče, IČ: 12444855. 

Usnesení RM č. 5/96/18: RM bere na vědomí 

stížnost osoby … ze dne 13.06.2018 na rušení 

nočního klidu. 

 Stěžovateli bude opětovně sděleno, že 

rada města nemá žádné kompetence řešit 

přestupky na úseku veřejného pořádku 

a to ani, pokud jde o podezření na porušení 

obecně závazné vyhlášky vydané městem 

Hustopeče. Je nutno se vždy obrátit 

neprodleně na Policii ČR. Rada města 

není ani oprávněna řešit s vlastníkem 

budovy na pozemku 1232 v k.ú. Husopeče 

u Brna jako soukromým subjektem, způsob 

užívání a nájem nebytových prostor zde se 

nacházejících. 

Usnesení RM č. 6/96/18: RM schválila smlouvu 

se společností Linden s.r.o., IČ: 26292904, 

Hustopeče u Brna, Žižkova 750/40, PSČ 

69301 o souhlasu se stavbou „Hustopeče – 

obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, 

včetně OK“ jejíž nedílnou součástí je 

koordinační situace. RM pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 7/96/18: RM schválila 

uzavření nájemní smlouvy se společností 

RUSTIKAL, s.r.o., se sídlem Na Hradbách 5, 

693 01 Hustopeče, IČO 26291495 na pozemek 

města Hustopeče v lokalitě Souvratě parc. 

č. 5736/3 o výměře 2 124 m2 vedený jako 

ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče, za účelem skladování hnoje 

pro následné pohnojení vinohradů, na dobu 

neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, 

za částku 3 080 Kč/rok. Text nájemní smlouvy 

je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 8/96/18: RM schválila objednání 

oprav vybraných částí místních komunikací 

u společnosti Stavba a údržba silnic s.r.o., 

Riegerova 37, Břeclav za nabídnutou cenu 

196.481 Kč včetně DPH. 

Usnesení RM č. 10/96/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo se společností Správa 

a údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, Břeclav na 

opravu komunikace mezi BD č. p. 801 a 802 za 

nabídnutou cenu 211.717 Kč včetně DPH. 

Usnesení RM č. 13/96/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Hustopeče, Gen.

Peř. rozšíření NN,…" a uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce a.s., 

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 

28085400 za jednorázovou náhradu 5.000,-

Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 14/96/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti 

KAMPARA s.r.o. na stavbu "Vjezd do závodu 

Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o." pro 

investora Frauenthal Automotive Hustopeče 

s.r.o., Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, 

IĆ: 24124664 a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu pro stavební řízení. 

Usnesení RM č. 15/96/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci a souhlas se 

stavbou na akci: "Metropolitní síť města" 

předloženou projektantem společnosti 

VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/ 14, Olomouc. 

Usnesení RM č. 16/96/18: RM schválila objednávku 

zhotovení projektové dokumentace 

rekonstrukce areálové kanalizace koupaliště 

a krytého bazénu podle cenové nabídky 

společnosti AQUA Centrum Břeclav s.r.o., 

Kapustova 27, Břeclav za cenu 75.000,-Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 19/96/18: RM schválila nabídku 

na zpracování projektové dokumentace 

ke konektivitě k projektu Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče 

od fi rmy Jiří Harmáček, Nádražní 181/18, 

693 01 Hustopeče, IČ 68625677 za 50 tis. Kč 

bez DPH. 

Usnesení RM č. 20/96/18: RM schválila uzavření 

Zpracovatelské smlouvy v souvislosti s již 

uzavřenou Příkazní smlouvou na odborné 

a organizační zajištění zadání veřejné 

zakázky na akci "Vybrané skladebné části 

ÚSES I.", s DEA Energetická agentura 

s r.o., IČ 415 39 656, se sídlem Benešova 425, 

664 42 Modřice. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 21/96/18: RM schválila uzavření 

Zpracovatelské smlouvy v souvislosti s již 

uzavřenou Příkazní smlouvou na odborné 

a organizační zajištění zadání veřejné 

zakázky na akci "Vybrané skladebné části 

ÚSES II.", s DEA Energetická agentura 

s r.o., IČ 415 39 656, se sídlem Benešova 425, 

664 42 Modřice. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 22/96/18: RM schválila 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene pro realizaci sítě 

překládky elektronických komunikací na 

stavbu pod označením 16010-046142 VPIC 

Hustopeče Cyklostezka_Žižkova-Táb.na 

pozemcích parc. č. 1047/18, 1047/26, 1047/25, 

1047/24, 1047/14, 1047/17, 1045/1, 1761/11, 

1761/8 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s., IČ: 04084063, se 

sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00 za 

jednorázovou náhradu ve výši 450,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/96/18: RM schválila objednání 

studie dopravně bezpečnostních opatření 

v rozsahu dle přílohy, dle nabídky fi rmy Via 

designe, s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 

 690 02 Břeclav, v ceně 48.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 24/96/18: RM schválila objednání 

autorského dozoru na stavbu cyklostezky: 

"Hustopeče - cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" 

dle nabídky fi rmy Via designe, s.r.o., Na 

Zahradách 1151/16,690 02 Břeclav, v ceně 

72.420,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 29/96/18: RM bere na vědomí 

výsledek provedené kontroly hospodaření 

školských zařízení města. 

Usnesení RM č. 30/96/18: RM schválila 

hospodářské výsledky podnikatelských 

subjektů, zřízených městem Hustopeče, a to:

 TS Hustopeče s.r.o. mínus 226 tis.Kč 

 Městské zdravotní centrum Hustopeče a.s. 

mínus 9,71 tis.Kč. 

Usnesení RM č. 31/96/18: RM schválila pojistnou 

smlouvu s ČPP na pojištění kloubového 

nakladače New Holland za roční pojistné 

16 723 Kč.

Usnesení RM č. 32/96/18: RM schválila stanovení 

platu vedoucí organizační složky Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče Mgr. … 

s účinností od 01.07.2018, dle platového 

výměru, který je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/96/18: RM schválila provedení 

výmalby objektu Radnice fi rmou Josef 

Rouzek, Křepice 410, IČ 13660241, za 

vysoutěženou cenu 198.226 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 35/96/18: RM schválila vyřazení 

majetku 

 ZŠ Komenského v hodnotě 80 164,10 Kč 

 vnitřní správy města v hodnotě 2 067,18 Kč. 

 Soupis majetku je uveden v příloze bodu. 

Likvidace vyřazeného majetku bude 

provedena odvozem na sběrný dvůr města.

Usnesení RM č. 36/96/18: RM bere na vědomí 

informaci Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Hustopeče k problematice 

pěstování řepky, kdy zákon neumožňuje 

správním orgánům omezování, popřípadě 

nařizování pěstování jednotlivých druhů 

zemědělských plodin v bezprostřední 

blízkosti lidských sídel. 
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Usnesení RM č. 38/96/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 2 ke smlouvě č. GORDP001M2LN 

o komplexní podpoře provozu a užití systému 

pro správu IS GINIS® Města Hustopeče se 

společností Gordic s.r.o., Erbenova 4, Jihlava, 

IČ 47903783, za cenu 396.970 Kč bez DPH 

Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 43/96/18: RM neschválila odpis 

negativního výsledku hospodaření ZŠ 

Hustopeče, Komenského 163/2 za předchozí 

období. Stav ztráty a způsob snižování bude 

řešen s novým ředitelem ZŠ. 

Usnesení RM č. 44/96/18: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 2 – 

doplnění vybavení Technologického centra 

o novou techniku“ uchazeče C SYSTEM CZ 

a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ: 

27675645, s cenou 1.893.940 Kč bez DPH.

Usnesení RM č. 46/96/18: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 

3 – Elektronická úřední deska“ uchazeče 

emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, 

IČ 29284414, s celkovou cenou 594.990 Kč.

Usnesení RM č. 49/96/18: RM schválila ve 

funkci valné hromady akciové společnosti 

Zprávu o průběhu likvidace a souhlasí 

s tím, aby likvidační zůstatek, který ke dni 

31.12.2017 činil 1.982.544,58 Kč, byl převeden 

na účet jediného akcionáře – města 

Hustopeče č. 1382158309/0800, vedený 

u České spořitelny, a.s.

Usnesení RM č. 51/96/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o přijetí daru se společností Dům 

zdraví, s.r.o., Nové Sady 996/25, Staré Brno, 

602 00 Brno, IČ 60725575, ve výši 50.000 Kč. 

Dar bude využit k sociálním účelům.

Usnesení RM č. 52/96/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu 

„Výroba a distribuce dokumentárního fi lmu 

28. říjen 1918 na Moravě“ se společností 

ACSYS s.r.o., Bešůvka 785/3, 641 00 Brno – 

Žebětín, IČ 29261627.

Usnesení z 97. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 17.07.2018 

Usnesení RM č. 2/97/18: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 41/96/18 a schvaluje nové 

usnesení: Rada Města Hustopeče v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

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

znění pozdějších předpisů, schvaluje podání 

žádosti o zápis změny v  údajích vedených 

v  rejstříku škol a školských zařízení pro 

mateřskou školu, jejíž činnost vykonává 

příspěvková organizace Mateřská škola 

Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, 

příspěvková organizace, která se týká zvýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole 

z 133 na 137 s účinností od 1.9.2018.

Usnesení RM č. 3/97/18: RM pověřuje vedení 

města jednáním za dalším účelem využití 

objektu ZUŠ na ul. Nádražní od 1. 1. 2019. 

Usnesení RM č. 6/97/18: RM schválila vyhlášení 

záměru na pronájem kantýny na Základní 

škole na ulici Nádražní 175/4 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 7/97/18: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

"Vybrané skladebné části ÚSES I." uchazeče 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113. 

Usnesení RM č. 10/97/18: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

"Vybrané skladebné části ÚSES II." uchazeče 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113. 

Usnesení RM č. 14/97/18: RM schválila text dopisu 

"Sdělení ke smlouvě o zemědělském pachtu", 

který bude zaslán pachtýřům hospodařících 

na zemědělských pozemcích v majetku 

města. Dopisem je navrženo zahájení 

jednání k úpravě způsobu hospodaření na 

pozemcích města s výměrou nad 1 ha. Dopis 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/97/18: RM ukládá vedení 

města jednat s  vedením Hotelu Amande 

a společností E.ON o možnostech 

vybudování dobíjecí stanice elektromobilů 

na veřejném parkovišti v majetku města.

Usnesení RM č. 16/97/18: RM schválila záměr 

pronájmu části objektu občanské 

vybavenosti – poliklinika, který je součástí 

pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností v 1. 

podzemním podlaží. Záměr je vyhlášen za 

účelem poskytování zdravotní péče, příp. s ní 

souvisejících služeb. 

 Minimální částka nájemného je 90 Kč/m2/

měsíc.

 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. 

Záměr pronájmu bude případně vyvěšen 

i déle než zákonnou dobu, a to do doby, 

dokud se nepřihlásí zájemce, ledaže by 

následně bylo Radou města Hustopeče 

rozhodnuto jinak. Text záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení RM č. 19/97/18: RM bere na vědomí 

vypovězení smlouvy o nájmu části pozemku 

města Hustopeče parc. č. 81/8 o výměře 

cca 14 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

v k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče 

uzavřené dne 01.06.2017, ve znění dodatku 

č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřeném dne 

06.12.2017, ze strany pana …, trvale bytem 

Luční …, 616 00 Brno. 

Usnesení RM č. 20/97/18: RM schválila uzavření 

pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, trvale 

bytem Větrná …, 693 01 Hustopeče, na 

pozemek města Hustopeče v lokalitě Šilinky 

parc. č. 5593/129 o výměře 1 047 m2 vedeného 

jako zahrada zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče, za účelem zemědělského 

hospodaření, na dobu neurčitou, za částku 

995 Kč/rok. Text pachtovní smlouvy je 

součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 23/97/18: RM schválila uzavření 

pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, 

trvale bytem Kollárova …, 693 01 Hustopeče 

týkající se pozemků města Hustopeče 

v lokalitě Stromovka parc. č. 3915/1 o výměře 

1 739 m2 vedeného jako zahrada a parc. č. 

3918 o výměře 9 m2 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, oba zapsané u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče, za účelem zemědělského 

hospodaření, na dobu 15 let s jednoletou opcí 

od 01.10.2018, s roční výpovědní dobou, za 

částku 2 000 Kč/rok. Text pachtovní smlouvy 

je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 25/97/18: RM pověřuje městskou 

policii v součinnosti s majetkoprávním 

odborem vyzvat majitele předmětů 

umístěných na městských pozemcích na 

ulici Na Hradbách k prokázání právního 

titulu umístění těchto předmětů, příp. 

odstranění těchto předmětů vlastníkem na 

jeho náklady, a to nejpozději do 10.08.2018. 

Usnesení RM č. 26/97/18: RM neschvaluje záměr 

možného čerpání vody z městské studny 

nacházející se na městském pozemku parc. 

č. 4542/237 o výměře 31 m2 vedeného jako 

zahrada zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Na studnu bude umístěna ruční 

pumpa.

Usnesení RM č. 27/97/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

NN se společností E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 

28085400 z důvodu navýšení příkonu pro 

objekt Multifunkčního kulturního centra. 

Usnesení RM č. 30/97/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemku města s investorem …, Nádražní …, 

Hustopeče na stavbu 5-ti parkovacích míst 

a na pozemku p.č. KN 1348/1, k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení RM č. 32/97/18: RM doporučuje ZM 

uzavření dodatku č.3 ke smlouvě ze dne 

22.12.2010 s Jihomoravským krajem, 

Žerotínovo nám.3/5, Brno, IČ: 70888337, 

kterým se prodlužuje lhůta k výstavbě 

pobytového domu poskytující péči seniorům 

na pozemku p.č.1074/5 v k.ú. Hustopeče 

u Brna do termínu 31.12.2020.

Usnesení RM č. 33/97/18: RM ukládá komisím 

Sportovní, Školské a kulturní, Pro práci se 

seniory, Sociální a Grantové a investiční 

posoudit podané žádosti o dotace z rozpočtu 

města pro druhé kolo roku 2018, včetně 

doporučení k projednání a schválení v ZM 

dne 13.9.2018. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci červnu 2018
05.06.1936 Pavlína Fridrichová

10.06.1933 Jaromír Šauer

15.06.1937 Emil Otřísal

15.06.1938 Ludmila Strohová

15.06.1938 Anna Třeštíková

16.06.1927 Ludmila Štefáčková

16.06.1931 Anežka Jerglová

19.06.1937 Pavel Húsek

22.06.1937 Jindřiška Martinková

23.06.1929 Naděžda Lukášoválavností

Dne 13. července 1968 si naši rodiče, 

Hana a Bedřich Kuchařovi, řekli své ANO.

Bohužel se tatínek zlaté svatby o pár měsíců 

nedožil....

Přesto, a právě proto, na na tento den vzpomínáme 

s úctou i úžasem současně a naší mamince přejeme 

pevné zdraví a ať ji život stále baví!

Dcery

Dne 12. září oslaví 79. let naše maminka, babička 

a prababička, paní Ludmila Tesařová z Hustopečí.

Maminko, k Tvým narozeninám přejeme, co je 

v životě třeba ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí, 

rozum, co v nouzi poradí, a hlavně zdraví, to ať 

Tě nikdy nezradí. Někteří lidé mají tu moc, dělat 

ostatní šťastnými jen tím, že existují. Ty jsi jedna 

z nich. Děkujeme Ti za to, co jsi pro nás udělala 

a stále děláš.

To Ti přejí Tvoje děti Ludmila a Eva s rodinami, syn 
Jiří, vnoučata Monika, Lukáš, Eva, Josef a Michal 
s rodinami. K přání se připojuje i pan Tomeček 
z Pohořelic a manželé Peškovi z Dolních Bojanovic. 
A kdyby žil i Tvůj manžel, náš tatínek, rád by se 
k přání připojil.

Dne 29. srpna oslavila paní Marta Šopfová krásných 

85 roků. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody. 

Dcera, vnučky Dana a Stáňa, pravnuk Vašík a Tomáš 
a prapravnouče Tomášek. 

Blahopřání

Dne 23. září se dožívá 75 let 

paní Božena Pšenčíková. 

Dnes máš, milá babičko, velmi slavný den,

léta rychle utekla, zdá se to jak sen.

A tak při tom dnešním svátku

slavíš svoji pětasedmdesátku.

Přejeme Ti do dalších let,

ať jsi jako z růže květ.

Teď už není dobré spěchat,

někdy to chce všeho nechat,

zapomenout na práci,

užívat si legraci.

Drž si dál svou životní metu,

ukaž, že jsi stále k světu,

elán ať Tě provází,

vůbec nic Ti neschází.

Ve zdraví, štěstí, lásce,

jdi vstříc krásné osmdesátce.

To Ti přejí Tvoje dcery a milující zeťáci, 
vnoučata a jejich lásky,
Pravnouček ti pusu oplácí.

Usnesení RM č. 34/97/18: RM schválila 

poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč pro Muzejní 

a vlastivědnou společnost v Brně z.s. na 

zhotovení pamětní desky na připomenutí 

odsunu českých a moravských občanů po 

mnichovské dohodě v roce 1938. 

Usnesení RM č. 36/97/18: RM schválila výjimku 

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

zákon ve znění pozdějších předpisů z počtu 

žáků ve třídě pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní 4 pro školní rok 2018/19 pro třídu 

5. A na 32 žáků. Současně pověřuje ředitelku ZŠ 

Hustopeče, Nádražní 4 podáním žádosti 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 

odbor školství o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení RM č. 37/97/18: RM schválila navýšení 

fi nančních prostředků ve výši 150.000 Kč, na 

zajištění víceprací spojených s provedením 

oprav sociálního zařízení na ZŠ Nádražní. 

Usnesení RM č. 38/97/18: RM bere na vědomí 

výsledek hospodaření příspěvkových 

organizací města za I. pololetí roku 2018 

Usnesení RM č. 39/97/18: RM schválila 

udělení pololetních odměn pro ředitele 

příspěvkových organizací města. Zdůvodnění 

a výše jsou samostatnou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 41/97/18: RM schválila vyjmutí 

areálu Křížového vrchu ze správy organizační 

složky Marketing a kultura města Hustopeče 

a předává jej do správy SÚB. Majetkoprávní 

odbor MěÚ zahrne změnu do přípravy 

změny zřizovací listiny dotčených složek. 

Usnesení RM č. 42/97/18: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 

1 - Rozšíření elektronické spisové služby“ 

uchazeče GORDIC spol. s r. o., Erbenova 

4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, s cenou 

2.156.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 49/97/18: RM nesouhlasí 

s pokácením stromů rostoucích před 

bytovým domem Okružní 7 a 8 na pozemku 

p. č. KN 1626 v k. ú. Hustopeče. 

Usnesení RM č. 51/97/18: RM projednala návrh 

Odboru územního plánování Městského 

úřadu Hustopeče na vytvoření zeleného 

koridoru na sjezdu z D2 ve směru od Brna 

za účelem snížení hlučnosti a prašnosti 

z dálnice. 

 RM ukládá jednat s  panem … a panem … 

o možnosti výsadby zeleně a to zeleného 

pruhu pod dálnicí.

Usnesení RM č. 52/97/18: RM ukládá zvážit 

schválení OZV na omezení provozní doby 

restauračních zařízení. 

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

Městského úřadu Hustopeče
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Vzpomínky

Tak, jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce  života.
Dne 26. června tomu bylo 12 let co nás navždy 

opustila naše maminka  a babička, 

paní Růžena Halmová z Hustopečí

a dne 7. července to bylo 26 let, kdo nás navždy 

opustil náš tatínek a dědeček, 

pan Václav Halm z Hustopečí.

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

Dne 6. září 2018 jsme vzpomněli 10. výročí  úmrtí 

paní Jarmily Kiliánové. 

V únoru 2018  jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí jejího 

manžela, pana Jiřího Kiliána, 

a v letošním roce by se dožila 100 let naše maminka, 

babička a prababička paní Marie Kiliánová  

z Hustopečí. 

Za vzpomínku děkuje rodina Kiliánova a Dočkalova. 

Dne 2. září 2018 by se dožil 84 let

MVDr. Eduard Boleslav.

S láskou vzpomíná manželka a děti Hana a Ivo 
s rodinami.

Dne 31. srpna uplynulo 8 let, co odešla maminka, 

babička, švagrová, teta 

Marie Bartlová.

Vzpomíná syn Daniel s rodinou.
Maminka
Kdyby to šlo na chvilku, obejmout svoji maminku,
do ouška bych jí pošeptal: Život bez tebe jde dál. 
Převeliká škoda, že už tu nejsi s náma,
pro nás navždy budeš naše máma.
Rakovina nám tě vzala, do srdce se bolest dala.
Slzy stékají po tvářích, už nikdy neuslyším tvůj smích.
Moc hodná byla, pro nás jenom žila,
v životě měla jenom utrpení, proto mezi námi není.
Složil Dandy

Je těžké hledat slova, která by vyjádřila náš smutek.  
Vzpomínky na Tebe, Lucinko, se stále vracejí a bolest 
v srdci nezahojí ani čas.
Dne 9. září uplyne již čtrnáct roků plných smutku 

a bolesti, kdy od nás navždy odešla ve věku  

nedožitých 20 let naše milovaná dcerka, 

Lucie Vintrlíková z Hustopečí.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucení rodiče a bratr Miloš s rodinou.

Život je krásný,  měl jsi nás všechny rád,
ten kdo Tě nejvíce miloval, nepřestane nikdy vzpomínat.
Dne 22. srpna by se dožil 63 let pan

Otto Wetter z Hustopečí.

S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka,
bratr, dcera a syn s rodinami.

07.07.2018 Ladislav Hefka, Šenov

 Michaela Krůpová, Šenov

14.07.2018 Jakub Lexa, Kašnice

 Kateřina Holešinská, Šardice

21.07.2018 Jaroslav Matýšek, Kurdějov

 Barbora Volšíková, Kurdějov

28.07.2018 Samuel Fiala, Říčany

 Gabriela Lísková, Karlovy Vary

28.07.2018 Zbyněk Prchal, Hustopeče

 Aneta Marková, Hustopeče

11.08.2018 Adam Čápek, Brno

 Linda Kučerová, Brno

11.08.2018 Jakub Lacina, Šakvice

 Kamila Šlorová, Šakvice

18.08.2018 Libor Rohrer, Hustopeče

 Kamila Kunčarová, Hustopeče

18.08.2018 Jan Jakš, Nosislav 

 Sabina Sedláčková, Brno

18.08.2018 Ruslan Petročenko, Brno

 Eva Říkovská, Brno

25.08.2018 Radim Blažek, Hustopeče

 Andrea Plchová, Hustopeče

25.08.2018 Miroslav Peterka, Praha

 Eliška Koblihová, Hustopeče

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Sňatky

Jubilanti v měsíci červenci 2018
02.07.1938 Věra Sůkalová

12.07.1936 Václav Schejbal

15.07.1933 Marie Crháková

18.07.1935 Ilona Lutzká

19.07.1937 František Hőnig

22.07.1936 Erich Proschek

23.07.1927 Bohuslav Kadrnka

26.07.1927 Anna Paarová

28.07.1938 Božena Frýbortová

29.07.1934 František Ondra





Plnobarevný potisk ze všech stranVýsek přesně na míru lahvímProstor pro propagaci vašeho sklepa

Vinařská 2c, Hustopeče, mobil: 608 411 355
www.DigitalColor.cz

Výroba na nejmodernější UV tiskové technologii.

Návrh jde z počítače přímo na tiskárnu a výsekový stroj. 

Výroba je extrémně rychlá, krabička je hotová za pár minut. 

Neplatíte žádné výsekové šablony, kovolisty či tiskové štočky. 

Vaše balení bude nepřehlédnutelné a naprosto originální.

Zvládneme i tisk a výsek tvarových etiket od pár kusů.

Množství již od 10 ks, cena již od 20,- Kč bez DPH.
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