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Vážení spoluobčané,
ráda bych dnes začala pochvalou a poděkováním 
zároveň. V  celostátním projektu Obce v  datech, 
který srovnává kvalitu života ve všech 206 obcích 
s  rozšířenou působností, se naše město umístilo 
na 9. místě.  V rámci celé Moravy jsme byli nejlépe 
hodnocenou obcí. Na dotazy novinářů jsem chválila 
množství různorodých akcí kulturních, vinařských 
i sportovních. Jmenovala jsem fungující spolky, 
zájmové organizace a sdružení, spolupracující 
církve, školy i mimoškolní zařízení, podnikatele 
i firmy. Jako slabší jsem uvedla vyžití pro mladé 
lidi, kteří si jezdí zatancovat a bavit se třeba do 
Zaječí, a hustou dopravu. To je ale problém spousty 
obcí v republice. Vážení spoluobčané, děkuji všem 
aktivním členům výše jmenovaných institucí, neboť 
tak přispěli k úspěchu našeho města.
V  červnu proběhlo ve městě mnoho akcí. 
Připomenu alespoň Hustopečský slunovrat s vínem 
(359 platících návštěvníků), cyklistické putování 
Krajem André (310 registrovaných platících), 
přehlídku folklorních souborů Letní notování nebo Den sociálních služeb, který pořádal Sociální odbor. 
Pochvalu zaslouží Hustopečská chasa za vzornou reprezentaci města na folklorním festivalu Vidiečanova 
Habovka v  partnerské slovenské obci, stejně jako vinaři Hustopečska, kteří svůj region zviditelnili na 
největší vinařské soutěžní přehlídce v chorvatském Daruvaru. Cuvee z vinařství Bohemia Canopus se stalo 
šampionem soutěže. Všem blahopřeji a děkuji.
Ve městě probíhají rekonstrukce plynu, na ZŠ Komenského i Nádražní převzaly staveniště nasmlouvané 
firmy. Pokračuje zatrubňování Štinkovky u vlakového nádraží kvůli rozšíření plochy na parkoviště, čilý ruch 
je na stavbách víceúčelového kulturního centra (kino) i na Pavučině. O prázdninách – pravděpodobně v srpnu 
– začne budování chodníku a cyklostezky v ulici Tábory. Z akcí, kde není investorem město, jsou důležité dvě.  
Přestavba ve firmě Frauenthal – úprava vjezdu a výjezdu do areálu tak, aby se stala bezpečnější doprava 
v  okolí restaurace U Halmů a investice Jihomoravského kraje v  areálu nemocnice. Kromě rekonstrukce 
v přízemí nemocnice, kam se přestěhovala z  Polikliniky rehabilitace a zateplování jedné z  budov, byly 
zahájeny demoliční práce jako příprava pro vybudování nové výjezdní stanice Záchranné zdravotní služby. 
Nemocnice má schválený generel, který řeší i ve spolupráci s městem Hustopeče celý prostor až po parkoviště 
u Polikliniky. Mnoho let plánovaná stavba domova pro seniory se zvláštním režimem se dostala do seznamu 
investic JMK. Nyní probíhá aktualizace deset let starého projektu a pokud vše proběhne bez problémů, na 
jaře roku 2019 by měly být zahájeny stavební práce. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala třem osobnostem, na které budou vzpomínat i po letech stovky a stovky 
lidí různého věku. Do důchodu odcházejí tři ředitelé. Přeji hodně zdraví, klidu a zaslouženého odpočinku 
ředitelce MŠ Na Sídlišti Evě Javůrkové, řediteli ZŠ Komenského Miroslavu Patlokovi a řediteli Gymnázia T. 
G Masaryka Janu Sedláčkovi.

Vážení přátelé,
dovolte, abych vás pozvala do domu U Synků na výstavu Hustopeče před sto lety. V galerii bude ke zhlédnutí 
celé prázdniny. Jde o další akci uspořádanou ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky 
v roce 1918. Užijte si letní dovolenou, žáci a studenti své dvouměsíční prázdniny.

Hana Potměšilová, starostka města
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Z jednání rady

Z MĚSTA

V úterý 29. května se konala 94. schůze Rady 

města Hustopeče.

Školní autobus dostal zelenou

Každodenní přetížení silnic v  okolí škol 

je velký problém a školní autobus je jednou 

z  variant, která může situaci zlepšit. Projektu 

předcházel dlouhodobý průzkum, který zjišťo-

val počet dětí, nejčastější lokality, konzultace 

s  odborníky a teoretické i praktické možnosti 

provozování školního autobusu. 

„Máme za sebou i dotazníkové šetření, 

které se konalo v rámci projektu Obec přátel-

ská rodině. Potřeba zřídit školní autobus tam 

také zazněla,“ uvedla starostka Hana Potměš-

ilová.

Rekonstrukci krytého bazénu podpoří 

dotace

Krytý bazén patří mezi nejvytíženější spor-

toviště ve městě. Poslední větší rekonstruk-

ce se zde konala v  roce 2012 a dílčí opravy 

probíhají neustále. V  minulém roce podalo 

město žádost o dotaci z  Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Žádalo o 12,5 milionu 

korun na rekonstrukci sociálního zázemí (šaty, 

sprchy, toalety). Z  důvodu velkého převisu 

žádostí nebyl projekt doporučen k fi nancová-

ní. Po zpracování výsledků výběrových řízení 

úspěšnějších žadatelů se uvolnily fi nanční 

prostředky a akce byla podpořena. „Dotace 

pokryje zhruba polovinu nákladů. Teď bude-

me soutěžit fi rmu a předpokládáme, že se 

bude rekonstrukce konat na podzim a bazén 

bude pár měsíců zavřený,“ uvedla Potměši-

lová. Nová podoba sociálního zázemí bude 

spočívat v bezbariérovém  přístupu z vestibulu 

až k  bazénům,   převlékárny budou ve formě 

otevřeného prostoru s převlékacími kabinkami 

a novými skříňkami. Dále budou zrekonstruo-

vány toalety a sprchy. 

Sociální zařízení ZŠ Nádražní

Základní školu Nádražní trápí odpady 

a nevyhovující sociální zařízení. Projekt na 

rekonstrukci je připravený díky tomu, že 

byl součástí neúspěšné žádosti o dotaci na 

bezbariérovost. „Po domluvě jsme se nako-

nec rozhodli provést pouze část plánova-

ných oprav. Vyměníme sanitární techniku, 

dveře a uděláme základní opravy, které by 

měly zabránit možným haváriím,“ upřesnil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Základní škola Komenského má nového 

ředitele

V přijímacím řízení byl ze čtyř přihlášených 

uchazečů na pozici ředitele Základní školy 

Komenského vybrán Mgr. Jaroslav Vysloužil, 

který mnoho let vedl Základní školu a mateř-

skou školu v Rakvicích.

Stavební práce na ZŠ Komenského startují 

dle plánu

Radní vybrali zhotovitele stavebních 

úprav a vybavení Základní školy Komenské-

ho. „Přihlásily se čtyři fi rmy, jedna nesplnila 

podmínky zadávací dokumentace. Byla vybrá-

na nejvýhodnější nabídka, i ta však překročila 

projekční cenu,“ uvedl Švásta.

Poslední etapa rekonstrukce MŠ Pastelka 

odsunuta na příští rok 

Během minulých let byla ve třech etapách 

zrekonstruována obě křídla budovy Mateř-

ské školy Pastelka (všechny třídy) a kotelna. 

Nyní zbývá zmodernizovat kuchyň se sklady 

a ředitelnu. „Vyhlásili jsme veřejnou zakáz-

ku, ale nikdo se nepřihlásil. Rekonstrukci lze 

realizovat pouze o prázdninách, proto jsme se 

rozhodli ji přesunout na příští rok,“ zdůvodnil 

odložení Švásta.  

Dům zdraví změnil majitele

V  pátek 25. května se konalo ofi ciální 

rozloučení Bruno Wamsera, majitele Domu 

zdraví, s bývalými i současnými zaměstnanci 

a lékaři. Wamser z  důvodu věku po více než 

dvaceti letech opouští svoje aktivity ve městě. 

„Pan Wamser mi předal dárkový poukaz 

v  hodnotě 50 tisíc korun určený na sociální 

účely. Domluvili jsme se již předem, že sumu 

využijeme na zřízení služby Senior taxi,“ uved-

la Potměšilová. Novým majitelem Domu zdra-

ví se stala společnost Česká lékárna holding 

(značka Dr. Max). „Se zástupci fi rmy jsme 

také jednali o možnostech podpoření tohoto 

projektu,“ dodala.                                                             -ves-
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Bruno Wamser se rozloučil se svým působením 
v Hustopečích

V úterý 12. června se konala 95. schůze Rady 

města Hustopeče. 

Z 16 lokalit lze rozšířit zeleň pouze na šesti 

místech 

„Často chodí od obyvatel města různé 

připomínky k výsadbě zeleně ve městě. 

Víme, že zeleň dělá město krásnějším, i proto 

jsme nechali zaměstnance úřadu zhodno-

tit možnosti jejího rozšíření v  16 lokalitách,“ 

uvedla starostka Hana Potměšilová. Petr 

Berka s  Ondřejem Raflem zjišťovali, kde lze 

výsadbu udělat, protože umístění sítí v  zemi 

s  sebou nese různá omezení, často je nutné 

zeleň úplně vyloučit. Posuzovali například tyto 

lokality: stadion, autobusové nádraží, tržnici, 

COOP, ulici Bratislavskou, Šafaříkovu, Žižkovu 

apod. „Závěrem je, že pouze na šesti místech 

lze vysadit jednotlivé keře nebo stromy 

a město tuto výsadbu podpoří,“ komentovala 

Potměšilová.

Organizační složku Penzion a pečovatelská 

služba povede Monika Trčková

Organizační složka byla ustanovena od 

1. července a z  pěti uchazečů byla výběro-

vou komisí vybrána a radou města následně 

jmenována paní Monika Trčková. 

Zhotovitel cyklostezky byl vybrán z devíti 

zájemců

Úspěšná žádost o dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury posunula cyklostezku, 

která propojí město Hustopeče se sousední 

obcí Starovice, k blízké realizaci. Začátek stez-

ky je na hranici katastru Hustopečí a konec za 

křižovatkou ulice Tábory a Dvořákova, u jídel-

ny ZŠ Komenského. Její trasa povede podél 

silnice na ulicích Žižkova a Tábory. „Schválili 

jsme výběrové řízení na zhotovitele a vybírali 

jsme z devíti uchazečů. Cyklostezka bude stát 

necelých devět milionů korun,“ řekla Potměš-

ilová. Dokončení cyklostezky je naplánováno 

na léto 2019. 

Stavební úpravy ZŠ Komenského budou 

o téměř 10 milionů dražší

Jednou z  největších investic ve městě jsou 

plánované úpravy Základní školy Komen-

ského. Jejich hlavním cílem je zajistit bezba-

riérový přístup. K  tomu poslouží dva výtahy 

vybudované v  hlavní budově a v  přístavbě. 

Přibudou i moderně vybavené odborné učeb-

ny a okolní zeleň. Rozsáhlý projekt je spolufi -

nancován Evropskou unií. „Velkou část stavby 

uhradí dotace, která pokryje až 90% celkových 

nákladů. Původní odhad byl kolem 51 mili-

onů korun. Během výběru zhotovitele došlo 

k navýšení soutěžní ceny o více jak 8 milionů,“ 

vysvětlila Potměšilová. Z tohoto důvodu radní 

doporučili zastupitelstvu, aby schválilo navý-

šení výdajů o 10 milionů korun. Navýšení totiž 

zahrnuje i rezervu. 

Bluegrassová škola bude letos na ZUŠ 

Hustopeče

Každoročně se v období letních prázdnin 
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Z jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek 21. června se konalo XXX. zasedá-

ní Zastupitelstva města Hustopeče.

Osobnosti města budou vyhlášeny v září 

Další akcí města ke stému  výročí zalo-

žení Československé republiky bude slav-

nostní udílení čestného občanství, ceny 

města Hustopeče a ceny starostky města 

pro významné osobnosti města Hustopeče. 

„O nominaci osobností jsme žádali komise 

rady města a prosíme i spolky a obyvatele 

Hustopečí. Pokud vědí o někom, kdo si některé 

z ocenění zaslouží, ať pošlou do konce červen-

ce tip s krátkým zdůvodněním,“ sdělila starost-

ka Hana Potměšilová. Zásady pro udělování 

jsou na webu města v sekci Vyhlášky města.

V roce 2019 se začne stavět Domov pro 

seniory

Na ulici Hybešova se budovaly chodníky, 

dělala přeložka plynu a další práce, a tím se 

zmenšil také prostor parkoviště za poliklinikou 

kvůli skládce stavebního materiálu. V  letních 

měsících čeká tento prostor úprava povrchu, 

která se ale bude týkat pouze poloviny plochy, 

která patří městu. Druhá polovina patřící kraji 

zůstane beze změny. Ne však nadlouho. „Po 

dvouletém jednání se zástupci Jihomoravské-

ho kraje se nám podařilo dostat do investic 

kraje projekt Domova pro seniory se zvlášt-

ním režimem. Ten ležel na stole od roku 2008, 

proto se nyní aktualizuje, aby byl moderní 

a pokryl všechny potřeby. Svůj nový domov 

zde najde 52 seniorů,“ vysvětlila Potměšilová. 

Do konce roku 2018 bude vyhlášeno výběrové 

řízení na zhotovitele, a pokud vše půjde podle 

plánu, příští rok na jaře začnou práce, které 

by měly trvat 18 měsíců. „Kraj má s nemocnicí 

mnoho plánů. Další rozsáhlou investicí bude 

například výstavba nového objektu výjezdové 

základny zdravotnické záchranné služby, která 

bude již brzy zahájena“ dodala. 

Pozemky pod kruhovým objezdem se budou 

řešit na příštím zastupitelstvu

Zastupitelé neschválili smlouvu s  Jihomo-

ravským krajem o budoucím předání pozem-

ků pod plánovaným kruhovým objezdem ve 

směru na Starovice. Projednávaný bod vzbudil 

opět velké diskuze, protože kruhový objezd je 

vázaný nejen na budoucí obchvat města a vjez-

dy do areálů hustopečských fi rem, ale rovněž 

na plánovanou průmyslovou zónu napojenou 

na město Hustopeče. Ta se ale nachází v kata-

strálním území obce Starovice. Zastupitelé 

postupně vyjadřovali své názory, obavy apod. 

Společnost Uniport, která má průmyslovou 

zónu připravovat pro výrobní areál fi rmy Erba 

Lachema, podala městu nabídku, že by se stala 

investorem kruhového objezdu a části komu-

nikace budoucího obchvatu města. Bod bude 

znovu projednáván na příštím zastupitelstvu.

Čtvrté rozpočtové opatření bylo schváleno

Celkové příjmy rozpočtu jsou nyní ve výši 

349 milionů korun, stejně jako celkové výdaje, 

které činí mínus 348 milionů korun. Financová-

ní je výši 138 milionů korun a zahrnuje přeby-

tek z  minulých let, úvěrové zdroje a splátky 

úvěrů. 

Toto rozpočtové opatření řeší především 

investiční akce s  podporou dotací, např. 

cyklostezku mezi Hustopečemi a Starovice-

mi a rekonstrukci sociálních zařízení v  areálu 

krytého bazénu.

Některé plánované investiční akce byly 

přesunuty na další rok.

Po vyhlášení veřejné zakázky na staveb-

ní úpravy a vybavení ZŠ Komenského došlo 

k navýšení ceny o více než 8 milionů. Zastupi-

telé navýšení výdajů schválili, peníze půjdou 

z rozpočtu pro rok 2019. 

Audit navrhl pět oblastí zlepšení života 

v Hustopečích 

Cílem projektu Obec přátelská rodině je 

podpořit rodinnou politiku v  Jihomoravském 

kraji. Jak vysvětlil koordinátor projektu Michal 

Vejpustek, v  Hustopečích byly osloveny různé 

skupiny – senioři, rodiče s  dětmi, duchov-

ní, členové spolků, vedení města apod. Po 

několika pracovních setkáních a dotazníko-

vém šetření byly výsledky prezentovány radě 

města a vyplynulo pět hlavních oblastí, které 

zastupitelstvo v  rámci prorodinných opatření 

schválilo. Oblasti pokrývají například rozšíření 

sociálního bydlení, zeleň v centru města nebo 

vznik Senior taxi.                                                         -ves-

koná v  prostorech Základní školy Komen-

ského bluegrassová škola pořádaná Morav-

skou komorou Svazu autorů a interpretů 

a Bluegrassovou asociací Brno. Z  důvodu 

rekonstrukce základní školy se bude letní blue-

grassová škola konat v  termínu od 13. do 17. 

srpna v  prostorech Základní umělecké školy 

Hustopeče, jejíž budova patří městu, proto 

se k  možnosti pronájmu vyjadřovala i rada 

města. Kladně.                                                               -ves

Na pátek 8. června byla naplánována 

odstávka elektrické energie na celém Dukel-

ském náměstí, kde sídlí i obě budovy Měst-

ského úřadu Hustopeče. Kdo čekal, že úředníci 

dostanou volno, ten se spletl...

Sedmdesátka úředníků z 12 odborů se 

hned ráno rozešla po městě, kde po celý den 

opravovala dětská hřiště, čistila parky, uklíze-

la odpadky apod.  „Nechali jsme to na měst-

ských službách. Oni vědí, kde je co potřeba 

udělat a my jsme zas věděli, že je nás hodně, 

a že uděláme hodně práce,“ vysvětlil rozdělení 

zaměstnanců tajemník úřadu a hlavní iniciá-

tor akce Pavel Michalica.

Netradiční teambuildingovou akci vzali 

úředníci s humorem a nadsázkou a po celý den 

panovala v pracovních skupinkách rozpusti-

lá a uvolněná atmosféra.  „Já jsem pro, rád si 

vyčistím hlavu a budu se chvíli věnovat manu-

ální práci,“ svěřil se Tomáš Laz, vedoucí Sociál-

ního odboru, který se svými kolegy natíral plot 

dětského hřiště Na Sídlišti.  „Já si dnes zaží-

vám premiéru v natírání, protože u nás doma 

všechno natírá manžel,“ pochlubila se vedoucí 

Marketingu a kultury Jana Hrádková.

Kromě pochvalného pokyvování hlavou 

a úsměvů kolemjdoucích si úředníci vysloužili 

i početnou skupinu fanoušků na  facebooko-

vém profi lu města, kde jejich iniciativu kvito-

vala velká řada občanů. 

Přes velký zájem ze strany úředníků i veřej-

nosti se podobné iniciativy nebudou opakovat 

příliš často.  „Záleží na tom, jestli půjde nebo 

nepůjde elektřina.  (smích)  Hlavním úkolem 

zaměstnanců je především zajistit chod 

úřadu. My jsme využili této vzácné příležitos-

ti, abychom taky přispěli ke zvelebení našeho 

města, ale je to jen jednorázová akce,“  shrnul 

Pavel Michalica.                                                          -nov-

Úředníci města se práce nebojí
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Odbor dopravy patří k  největším odbo-

rům Městského úřadu Hustopeče. Vykoná-

vá činnosti na úseku státní správy pro všech 

28 obcí správního obvodu obce s  rozšířenou 

působností. V  současné době zde pracuje 

19 zaměstnanců, z  toho 17 úředníků a dvě 

administrativní pracovnice: Alžběta Novotná 

a Kateřina Benešová. Odbor spravuje něko-

lik druhů agend, které se jednotlivě prolínají 

a mají společného jmenovatele – dopravu. 

Vedoucí odboru je Dana Prajková: „Hlavní 

náplní odboru dopravy jsou činnosti zejmé-

na na úseku registru řidičů, registru silničních 

motorových vozidel a nejrozšířenější oblas-

tí jsou přestupky. Projednáváme přestupky 

nejenom na úseku dopravy, jako správní orgán 

řešíme i přestupky podle dalších zákonů, např. 

přestupky na úseku zbraní a střeliva, drog či 

alkoholu.“

Registr řidičů spravují Martina Žáková 

a Milada Štvrtecká. Žadatelům vydávají řidič-

ské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, 

průkazy profesní způsobilosti řidiče, paměťo-

vé karty řidiče, vozidla a servisní karty. Evidují 

oznámení o uložení pokuty za přestupek proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu a pravo-

mocné rozhodnutí soudu a správního orgánu, 

kterým byl uložen trest zákazu činnosti spočí-

vající v  zákazu řízení. Na základě podnětů 

rozhodují i o zadržení řidičského průkazu. „Také 

rozhodujeme o udělení, rozšíření a podmínění 

řidičského oprávnění a vydáváme data z regis-

tru řidičů v  podobě výpisu z  evidenční karty 

řidiče a v podobě výpisu bodového hodnocení 

řidiče,“ dodala Žáková. 

Na přepážkách sloužících k  registru vozi-

del pracují Petra Čechlovská a Petra Francová. 

Zde se kromě vozidel registrují veškeré změny, 

které žadatelé požadují, například přepisují se 

už registrovaná vozidla nebo přihlašují nová. 

„Měsíčně se přihlašuje kolem 150 nových vozi-

del a změn bývá kolem 1500. V rámci správního 

obvodu máme v registru vozidel kolem 50 tisíc 

aut, z  toho jich je aktivních kolem 30 tisíc,“ 

upřesnila Čechlovská. 

Na odboru dopravy se také přihlašu-

jí jednotlivě dovezená vozidla ze zahraničí, 

a pokud auta nepochází z  Evropské unie, tak 

se zde schvaluje jejich technická způsobilost. 

Také se zde vyřizují přestavby vozidel, napří-

klad změna pohonu na plyn, výměna moto-

ru, změna barvy, montáž tažného zařízení 

apod. „V  loňském roce bylo u nás přihlášeno 

ze zahraničí přes 540 vozidel jednotlivě dove-

zených a u 28 jednotlivě vyrobených vozidel 

byla schválena technická způsobilost,“ uvedl 

technik Miroslav Chládek. 

Agendu silničního hospodářství vykonávají 

Hana Řeháková a Jan Strmiska. V rámci silnič-

ního správního úřadu se starají o silnice druhé 

a třetí třídy, polní cesty a místní komunikace 

v Hustopečích. Náplň práce je velmi rozvrstve-

ná. „Od stanovení přechodné úpravy provozu, 

trvalého dopravního značení, uzavírek, veške-

rých prací, které máme nazvané jako zvláštní 

užívání pozemních komunikací, přes stavební 

řízení a kulturní a společenské akce, které se 

pořádají na vozovkách,“ vyjmenovala Řeháko-

vá. 

Nejrozsáhlejší oblastí odboru dopravy je 

úsek přestupků, který řeší dopravní přestup-

ky přicházející od městské i státní policie. 

S  rozvojem našeho města v  posledních 

letech, kdy jsou budovány nové obytné bloky 

jak rodinných, tak bytových domů, dochází 

k  situaci, že se vzdaluje dosah městské infra-

struktury, a to zejména velká docházková 

vzdálenost do škol, školek, k lékaři či na zastáv-

ky integrovaného dopravního systému. Vedení 

města rozhodlo, že je nutné v maximální míře 

pomoci obyvatelům s řešením této situace.

První vlaštovkou bylo rozhodnutí rady 

města v  maximální míře pomoci zejmé-

na mladým rodinám s  dopravou dětí jak do 

mateřských, tak základních škol, a to zřízením 

tzv. školního autobusu, který bude děti dopra-

vovat do škol. Samotnou myšlenku školního 

autobusu podporují i autoři generelu dopravy 

města Hustopeče, kteří v  některých pasážích 

rovněž zmiňují vhodnost zavedení městské 

hromadné dopravy. Samotný školní autobus 

začne v  tříměsíčním zkušebním provozu 

pravidelně dopravovat děti od prvního školní-

ho dne tj. od 3. září 2018. Trasa je navržena tak, 

aby byl autobus dostupný pro lokality s největ-

ší koncentrací dětí předškolního a školní věku. 

Na trase autobusu bude celkem jedenáct 

zastávek, z toho devět nástupních a dvě výstup-

ní. Jednotlivé zastávky, včetně stanovené trasy, 

jsou grafi cky znázorněny v přiložené mapě. 

O samotnou dopravu dětí se technicky postará 

přepravní společnost BORS a.s., která má v této 

oblasti velmi bohaté zkušenosti a již městskou 

dopravu zajišťuje. Děti budou přepravovány 

autobusy, které jsou konstruovány pro provoz 

v  rámci městské hromadné dopravy. Jedná se 

o nízkopodlažní vozy se schválenou přepravní 

kapacitou mini-

málně 90 osob. 

V  současné době 

je zpracováván 

jízdní řád linky 

tak, aby byli žáci 

včas a bezpeč-

ně dopraveni do 

škol či školek. 

V  případě auto-

busu považuje 

vedení města za 

samozřejmost, že 

rodiče mohou na 

lince své děti doprovodit. Dále bude v případě 

volné přepravní kapacity umožněna bezplat-

ná přeprava seniorů při cestě ze sídlišť do 

centra města, na nádraží či blíže ke zdravot-

nickému zařízení. Tato služba bude pro děti, 

jejich doprovod i seniory zcela zdarma a bude 

kompletně fi nancována rozpočtem města.

Projekt školního autobusu má i své nedo-

statky. Jedná se zejména o technické omezení, 

kdy nebude možné v některých ulicích, vzhle-

dem ke stavebnímu stavu, zajistit bezpečný 

průjezd autobusu školní linky. Jedná se zejmé-

na o ulice ve starší zástavbě města a v samot-

ném centru. Velice nás toto omezení mrzí, 

ale i dnešní moderní městské autobusy mají 

své technické hranice, za které není možné 

jít. Cílem  celého projektu je zejména bezpeč-

ná doprava našich dětí do školských zaříze-

ní a v neposlední řadě pomoc rodičům žáku 

s  řešením jejich nelehké situace při řešení 

bezpečné dopravy svých dětí do škol.

Samotné roční náklady na celý projekt 

jsou vzhledem k  předpokládanému množ-

ství bezpečně přepravených dětí či seniorů 

akceptovatelné. Na základě kalkulace se bude 

jednat o částku 97 tisíc Kč bez DPH za samot-

nou přepravu. V  prvním roce bude částka 

navýšena o pořízení označníků jednotlivých 

zastávek, což činí celkovou částku cca 19 tisíc Kč 

bez DPH.

Hana Potměšilová, starostka

Školní autobus vyjede 3. září
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Hustopeče se loučí se třemi dlouholetými řediteli

Hustopeče hlásí: Tady se žije dobře

Hustopečské školy opouští tři důležité 

osobnosti, které měly vliv na řadu svých žáků, 

utvářely prostředí stovkám dětí a ve školství 

nechaly kus svého života. Do důchodů odchází 

Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček, Miro-

slav Patloka, ředitel Základní školky Komen-

ského a Jan Sedláček, ředitel Gymnázia T. G. 

Masaryka. 

Eva Javůrková je ředitelkou školky 32 let. 

Předškolní vzdělávání zde probíhá v  kmeno-

vé budově i na odloučeném pracovišti. „Za ty 

roky jsem se snažila krůček po krůčku zvele-

bovat mateřskou školu, samozřejmě v  rámci 

fi nančních možností. Budovy prošly několika 

rekonstrukcemi, stejně tak i prostorná zahra-

da, která se postupně osázela a původní prvky 

se vyměnily za nové,“ uvedla Javůrková. 

Miroslav Patloka strávil na Základního 

škole Komenského skoro celý svůj profesní 

život a téměř 29 let ji řídí. Školu v  současné 

době čeká velká přestavba v  hodnotě přes 

50 milionů korun. „Jsme velká škola, je nás 

tady poměrně dost zaměstnanců, kolem 85, 

a společně se nám podařil velký kus práce, jak 

ve výchově a vzdělávání, tak i co se týká tech-

nického zázemí, oprav školy apod. Myslím si, 

že za celou dobu, kdy jsem řediteloval, jsem se 

snažil o velmi dobré vztahy na pracovišti,“ řekl 

Patloka.

 Devětadvacet let ředitelování má za sebou 

i Jan Sedláček. Gymnázium T. G. Masaryka zná 

z  pozice absolventa, učitele i ředitele. Škola 

příští rok slaví 100. výročí od svého založení 

a jeho zásluhou prošla řadami úprav. Nejvidi-

telnější je nová budova tělocvičny. „Jsem rád, 

že se nám podařilo ji vybudovat, už je v provo-

zu deset let,“ dodal Sedláček. 

Loučení nebývá jednoduché a odcházející 

ředitelé přeji svým školám do budoucna jen 

to nejlepší. „Chtěla bych nástupkyni popřát 

hodně pracovních úspěchů a poděkovat celé-

mu kolektivu za práci s  dětmi. V  neposled-

ní řadě bych chtěla poděkovat zřizovateli, 

konkrétně nynějšímu vedení, za vstřícnost, 

pochopení a za fi nanční podporu při zvelebo-

vání školky,“ přála Javůrková. „Škole bych chtěl 

popřát, aby zde zůstaly dobré vztahy, aby nové 

vedení, které nastoupí, mělo cit pro práci ve 

škole a dokončení přestavby,“ sdělil Patloka. 

„Budoucímu nástupci přeji opravdovou právní 

subjektivitu, dětem nadšené učitele a učite-

lům žáky, kteří mají zájem o to se vzdělávat,“ 

pokračoval Sedláček. 

Ředitelé opouští jednu významnou kapito-

lu svého života a těší se na novou, která slibuje 

aktivní odpočinek a čas strávený s rodinou. 

-ves-

První v Jihomoravském kraji, deváté v celé 

České republice. Tak vysoko se umístily Husto-

peče v žebříčku srovnávání kvality života 

v celkem 206 městech. 

Pořadí zveřejnila společnost Obce v datech, 

která hodnotila obce s rozšířenou působností. 

Kvalitu měřila pomocí indexů, které mají vliv 

na spokojený a šťastný život člověka. Ty rozdě-

lila do tří základních skupin – zdraví a životní 

prostředí, materiální zabezpečení a vzdělávání 

a posledním oddílem jsou vztahy a služby. 

Ukazatele nehodnotí subjektivně, ale 

porovnávají dostupnost daných služeb 

a možností. Můžou být také vodítkem pro 

samosprávu z hlediska dalšího rozvoje obce. 

„Máme obrovské množství zájmových spol-

ků a každý měsíc pořádáme zajímavé akce, 

skvěle spolupracují i církve,“ nastínila jedny 

z hlavních důvodů úspěchu starostka města 

Hana Potměšilová. Naopak problémem je 

velké dopravní zatížení a nedostačující kapa-

cita parkovišť.

-hrad-
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Miroslav Patloka Eva Javůrková Jan Sedláček

„Zabýváme se všemi účastníky silničního 

provozu. Největší procento přestupků tvoří 

řidiči vozidel pod vlivem jiné návykové látky 

a samozřejmě dopravní nehody,“ sdělil Michal 

Procházka. Pokud nebude řidiči uložen zákaz 

činnosti řízení vozidel, tak je možné přestupky 

řešit i příkazem na místě. Oddělení přestupků 

se rozšířilo o několik zaměstnanců po umístě-

ní radaru, který měří rychlost v  Hustopečích. 

Přestupky vyřizují: Silvie Čaloudová, Kristýna 

Langerová, Vladimíra Mikšíčková a Dana Ples-

kačová. Radar je v  provozu od poloviny roku 

2015 a spadá do kompetence Městské policie 

Hustopeče. „Městská policie nám oznamu-

je zjištěné překročení rychlosti vozidel. Poté 

provozovatelům zasíláme výzvu, aby ve lhůtě 

15 dnů buď zaplatili určenou částku, nebo nám 

sdělili totožnost řidiče. Pokud není splněna ani 

jedna z podmínek, tak se zahajuje správní říze-

ní,“ vysvětlila postup vedoucí přestupků Aneta 

Kosíková. Prostřednictvím radarů je v  letním 

období zaznamenáváno kolem 1500 přestup-

ků za měsíc, v  zimním období pak okolo 

800 přestupků měsíčně. Obyvatelé Hustope-

čí tvoří z  těchto čísel zanedbatelné procento. 

„Statistika ukazuje, že z  počátku byl počet 

oznámených přestupků daleko vyšší. Radar 

měl tedy kladný dopad na bezpečnost provozu 

v Hustopečích,“ dodala Kosíková.  

Důležitou náplní odboru je i bezpečnost 

silničního provozu. „V rámci BESIPu každoroč-

ně pořádáme oblastní kolo Dopravní soutěže 

mladých cyklistů a jednou za tři roky i kolo 

okresní. V letošním roce to bylo dokonce kolo 

krajské,“ řekla Prajková. Zkušební komisaři 

Petr Pacela a Jan Dufek v  rámci bezpečnosti 

silničního provozu zabezpečují výuku mateř-

ských a základních škol na dopravním hřišti 

Lipová. Vykonávají také státní odborný dozor 

v autoškolách a nad stanicemi emisí. „Priorit-

ní náplní naší práce jsou zkoušky z  odborné 

způsobilosti k  získání řidičského oprávnění, 

tzn. závěrečné zkoušky po absolvování auto-

školy. Na to navazují zdravotní a odborná 

způsobilost. Vedeme i evidenci autoškol 

a spravujeme jejich registraci,“ vysvětlil Pacela. 

Od 1. července dochází na úseku registru 

řidičů k několika změnám, které ulehčí situaci 

žadatelům, např. o řidičský průkaz. „Žadatel 

o něj může nyní požádat na kterémkoliv úřadě 

s  rozšířenou působností. Dokonce už nebude 

potřebovat ke své žádosti fotografi i, protože 

tato pracoviště budou vybavena fotoaparáty,“ 

uzavřela Prajková.                                                       -ves-
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V  rámci každoročního Dne sociálních 

služeb se ve středu 13. června v  Hustopečích 

uskutečnilo druhé veřejné setkání k  projek-

tu komunitního plánování sociálních služeb 

na území DSO Mikroregion Hustopečsko. 

Dukelské náměstí se zaplnilo stánky jako při 

tradičním jarmarku, každý z nich ale tentokrát 

připadl jednomu z  poskytovatelů sociálních 

služeb. Ti tak získali prostor, kde prezentovali 

svou činnost a seznamovali s ní veřejnost. 

Program začal v  11 hodin úvodním slovem 

starostky Hany Potměšilové, která vyzdvihla 

potřebu rozvoje sociálních služeb v celém regi-

onu. Následovalo vyhlášení vítězů výtvarné 

soutěže o nejkrásnější obrázek na téma Stáří 

očima dětí. Průběžně se náměstí plnilo žáky 

a studenty zdejších škol, pro které byla připra-

vena anketa zaměřená na vědomosti o sociál-

ních službách. Pro získání správných odpovědí 

mladí navštěvovali jednotlivé stánky poskyto-

vatelů, čímž získali chybějící znalosti a pově-

domí o sféře sociálních služeb. 

Kdo měl zájem, mohl nahlédnout do doku-

mentů, které doposud v rámci projektu komu-

nitního plánování vznikly. Všichni také měli 

možnost zvolit si logo komunitního plánování. 

Ze tří vybraných návrhů, které namalovaly děti 

místních škol a které nejlépe vystihovaly smysl 

komunitního plánování, se prostřednictvím 

hlasovacích lístků vybralo vítězné logo, které 

nadále bude provázet celý proces KPSS. 

Celé odpoledne provázela slovem Antonie 

Koblihová, pracovnice sociálního odboru MěÚ 

Hustopeče; o hudební doprovod se postarala 

cimbálová muzika. I přes větrné počasí byla 

atmosféra celého setkání příjemná a duch 

sociálního cítění rozhodně neuletěl. Naopak 

bylo by dobře, kdyby na příště přivál ještě více 

zájemců o tuto problematiku.

Tento projekt je fi nancován z prostředků 

ESF prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Pavel Furch, Sociální odbor MěÚ Hustopeče

Na náměstí bylo 16 stánků.

Akci zahájila starostka Hana Potměšilová.
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Veřejně o sociálních službách 

Třídění odpadů jde hustopečským skvě-

le. 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. „Jinými čísly vyjádřeno 

jde o nárůst množství vytříděného papíru 

o 56 %, skla o 49 % a plastů dokonce o 63 %,“ 

konstatoval Ondřej Němeček z  Odboru život-

ního prostředí. „Podle našeho názoru za tímto 

vzrůstem stojí mj. tašky na tříděný odpad. 

V první vlně jsme rozdali na konci roku 

2014 a v  roce 2015 do domácností celkem 

1500 sad tašek. Vloni to bylo 200 sad. I teď se 

ale občas objevil zájemce o snadnější třídění 

do tašek. V  Hustopečích přibyly nové domy 

a byty a my jsme rádi, že jejich obyvatelé mají 

zájem třídit odpad. Proto jsme objednali 

200 sad, které začínáme rozdávat na sběrném 

dvoře,“ doplnil vedoucí městských služeb Ivan 

Chrastina.  

Jedna sada obsahuje tři polypropylenové 

tašky – barevně odlišené a s  popisem, co do 

nich patří. Menší set tašek má objem cca 3x 

25 l, větší 3x 45 l. Jednotlivé tašky jsou opatře-

ny uchy pro pohodlný přenos ke kontejnerům 

a suchými zipy, kterými je lze spojit dohroma-

dy. Tašky lze snadno omýt, takže Vám doma 

mohou pár let sloužit. Úplně přednostně jsou 

tašky určeny novým zájemcům o třídění odpa-

dů, nebo když máte tašky poškozené.  

Pokud tedy chcete začít doma třídit, 

vyzvedněte si tašky na sběrném dvoře.

Provozní doba   Po  12.00 - 18.00

 St  8.00 - 12.00 

 Pá  12.00 - 18.00

 So  9:30 - 18.00

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ivan Chrastina, Městské služby Hustopeče
Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP

Chcete snadněji třídit? Opět máme tašky!

Fo
to

: J
an

a H
rá

dk
ov

á

Realizační tým diskutoval o návrzích.

Projekt Obec přátelská rodině vyhodnotil dotazníky od občanů
Projekt, jehož cílem je zlepšení rodinného 

klimatu, podpora mezigeneračního dialogu 

a zpříjemnění života v našem městě, se posu-

nul do další etapy. Ta spočívala ve vyhodnocení 

odpovědí z dotazníků, které se k lidem dosta-

ly v  Hustopečských listech nebo elektronicky 

prostřednictvím webových stránek města. 

Všem, kteří si našli čas na jejich vyplnění, patří 

velké poděkování.

Realizační tým ve složení zástupců z oblasti 

sociálních služeb, volnočasových aktivit, kultu-

ry, církví i studentů se sešel ve středu 23. květ-

na. Hlavní náplní byly návrhy opatření, které 

reagovaly na podněty a připomínky od obča-

nů. Hodně se diskutovalo například o Senior 

taxi, které by pomohlo starším lidem dostat 

se k  lékaři nebo na úřad s  potřebnými doku-

menty. Přání mít tuto službu i v Hustopečích se 

v dotaznících objevilo několikrát. „Tato vize je 

reálná, už o ní nějaký čas jednáme. Inspirací je 

například Hodonín, kde Senior taxi již funguje 

a lidé si to pochvalují,“ uvedla starostka Hana 

Potměšilová.

Dalšími častými náměty byly organizace 

rodinných dnů, zavedení rodinného vstupné-

ho, podpora bydlení pro mladé nebo napří-

klad více zeleně ve městě. Navržená opatření 

projedná zastupitelstvo města, občané budou 

informování přes webové stránky města 

i Hustopečské listy.                                                -hrad- 
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Sucho posledních let lze nejlépe vidět na 

hustopečském zadním rybníku. Jeho jediný 

přítok, potok Štinkovka, do něj přivádí velmi 

malé množství vody. Z  toho důvodu se nyní 

bagruje koryto potoka a čistí břehy. Práce má 

na starost fi rma, ale podílí se na ní místní rybá-

ři, spolek Všehoschopných i město Hustopeče. 

„Koryto bylo čištěno naposledy před deseti 

lety a vytvořily se v  něm nové nánosy. Snaži-

li jsme se vytvořit přirozené podmínky, aby 

se voda dostala tam, kde je potřeba,“ sdělil 

místostarosta Bořivoj Švásta. 

Současná údržba se týká pouze některých 

úseků. „Dohodli jsme se, že začneme u prame-

ne a vyčistíme úsek, který byl v  nejhorším 

stavu. Městské služby vyčistily koryto od nále-

tů, s tím jim pomohli i rybáři i členové spolku,“ 

řekl Švásta. Největším problémem se ukázalo 

přemostění Štinkovky, které mělo ucpanou 

propust. „Zprůchodnit ji byl náš největší úkol. 

Velmi děkuji hasičům, díky kterým se to poda-

řilo,“ dodal.  

Výsledky se projeví nejdříve za rok. „Doufej-

me, že naše práce přispěje k  tomu, že voda 

v  rybnících bude. Štinkovka teče od začátku 

ledna do konce května, proto se změny teď 

neprojeví, ale v  zimě snad naše snaha půjde 

vidět,“ řekl Mirek Vodák ze spolku Všehoschop-

ných. K  pramenu Štinkovky vede cesta vhod-

ná pro cyklistky i kočárky a potok se dá přejít 

suchou nohou díky mostu, který zde posta-

vili právě členové spolku. „Také jsme udělali 

u cesty tábořiště, které může využívat každý. 

Dokonce ho někteří lidé i posekají a uklízejí. 

To je skvělé, přesně takto by to mělo fungovat,“ 

dodal. 

Celé koryto potoku Štinkovka patří Povodí 

Moravy, které aktivitu města i spolků uvítalo. 

„Slíbili nám, že se postarají o tok Štinkovky od 

hráze předního rybníka přes Hustopeče. Vyčiš-

tění se zrovna projektuje a příští rok by se mělo 

začít pracovat,“ uzavřel Švásta. 

-ves-

Na úseku cestovních dokladů a občanských 

průkazů nastávají od 1. července 2018 některé 

významné změny.

Zásadní novinkou je možnost požádat 

o vydání těchto dokladů ve zkrácené lhůtě, a to 

buď do 24 hodin pracovního dne (tzv. SUPER-

BLESK) nebo do pěti pracovních dnů (tzv. 

BLESK). 

Průkaz SUPERBLESK, bude moci občan 

vyzvednout výhradně v  Praze, na pracovišti 

Ministerstva vnitra, bez ohledu na to, zda o něj 

žádal na úřadu nebo na ministerstvu. O průkaz 

BLESK bude možné žádat a průkaz vyzvednout 

buď na úřadech jako dosud nebo na pracovišti 

Ministerstva vnitra v Praze. 

Vydávání těchto „rychlovek“ je určitě dobrá 

zpráva pro ty, kdo potřebují naléhavě vycesto-

vat a zjistí, že nemají platné doklady. Cenou 

za tuto výhodu je, že rychlost vydání bude 

zohledněna ve výší správních poplatků, které 

uvádíme v přiložených tabulkách.

Další novinka, která by měla přinést uleh-

čení občanům, je možnost uvést do žádosti 

o nový průkaz svůj e-mail nebo číslo svého 

mobilního telefonu. Na ně potom žadatel 

dostane automaticky generovanou zprávu, 

že jeho doklad je již vyhotoven a je připraven 

k vyzvednutí. 

A poslední velkou novinkou, týkající se již 

jen občanských průkazů, je, že od 1. července 

2018 budou všechny nově vydávané OP auto-

maticky obsahovat elektronický čip, přičemž 

za vydání těchto čipových průkazů v  běžné 

lhůtě se nebude platit žádný speciální správní 

poplatek. 

Vložený elektronický čip si občan může 

nebo nemusí aktivovat. Pokud si jej neaktivu-

je, nic se pro něj nemění a průkaz bude moci 

využívat jako dosud. Pokud se občan naopak 

rozhodne k  aktivaci čipu ve svém OP, bude to 

pro něj, do budoucna, znamenat určitý komfort 

při jednání s úřady. S takovým průkazem totiž 

bude postupem času možné, z pohodlí domo-

va, přímo ze svého počítače, činit některá 

podání k  různým úřadům, např. podání na 

českou správu soc. zabezpečení, na fi nanční 

úřad apod. Proti zneužití budou doklady chrá-

něny bezpečnostními kódy, obdobně jako jsou 

např. kódy PIN na platebních kartách.

Kompletní informace o změnách 

od 1. června naleznete: 

www.mvcr.cz
www.hustopece.cz

Miroslav Svoboda,
vedoucí Správního odboru MěÚ Hustopeče

Od července nastávají změny při vydání pasů a občanek

Potok teče od ledna do května.

Fo
to

: N
in

a V
es

elá

Vyčištění koryta Štinkovky slibuje lepší průtok

Cestovní pas

Lhůta Věk Poplatek

5 pracovních do 15 let 1.000,-

dnů nad 15 let 3.000,-

24 hod. prac. do 15 let 2.000,-

dne nad 15 let 6.000,-

Občanský průkaz

Lhůta Věk Poplatek

5 pracovních do 15 let 300,-

dnů nad 15 let 500,-

24 hod. prac. do 15 let 500,-

dne nad 15 let 1000,-

Ulice Brněnská patří mezi dopravně nejvy-

tíženější ulice. Navíc zde sídlí několik lékáren 

i ordinace lékařů. Nyní je zde dopravní omeze-

ní, které potrvá podle harmonogramu prací 

do konce letních prázdnin. „Dochází k přelož-

ce vodovodního řádu, kterou dělá fi rma VaK, 

pokud půjde vše dobře, tak by mělo být hoto-

vo do konce června. Hned po nich nastoupí 

plynaři, kteří budou dělat přeložku plynu na 

obou stranách ulice. Práce jsou naplánované 

do konce srpna,“ vysvětlil důvody omezení 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Příští rok v březnu bude na ulici opět rušno. 

Společnost E.ON bude překládat vzdušné 

vedení do země. „Zruší sloupy, na kterých je 

nyní veřejné městské osvětlení. Z toho důvodu 

nyní projektujeme vlastní sloupy,“ uvedl Švás-

ta. 

Ulicí Brněnskou by také v  budoucnu měla 

vést další bezbariérová trasa. „V souladu 

s Generelem bezbariérovosti má město naplá-

nováno bezbariérovou trasu, která povede od 

Cukrárny Jitka přes ulici Tyršovu až k  Centru 

volného času Pavučina,“ upřesnil investiční 

technik Radek Krušina. 

-ves-
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Práce na ulici Brněnská potrvají do konce prázdnin

Práce na čas utichnou koncem prázdnin.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 93. schůze RM Hustopeče konané 

dne 15.05.2018 

Usnesení č. 3/93/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků parc.č. KN 1041/149 o výměře 

8252 m2 a parc.č. KN 1041/150 o výměře 

504 m2 na LV č. 1234 vlastník město Hustopeče 

v k.ú. Starovičky. 

Usnesení č. 4/93/18: RM doporučuje ZM schválení 

nového uspořádání pozemků p.č. 1234/1 a p.č. 

1234/2 v  majetku Města Hustopeče v  rámci 

komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. 

Starovičky zpracované fi rmou GEOREAL 

s.r.o.. 

Usnesení č. 5/93/18: RM schválila Vyhlášení 

záměru na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací s Jihomoravským krajem, 

Žerotínova nám. 44, Brno na budoucí 

darování částí pozemků Města Hustopeče 

parc.č. KN 982/17, 982/52 p. č. 982/69 v k.ú. 

Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji. 

Text záměru je přílohou zápisu 

Usnesení č. 6/93/18: RM schválila objednávku 

geometrického rozdělení pozemku parc. 

číslo KN 3613 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 7/93/18: RM schválila objednávku 

znaleckého posudku na prodej pozemků 

parc. číslo KN 3617, 3616 a 3613 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za znalečné 

6.000 Kč. 

Usnesení č. 8/93/18: RM doporučuje ZM schválení 

vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

parc.č. KN 387/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

o orientační výměře 51,5 m2. 

Usnesení č. 9/93/18: RM schválila vyhlášení 

záměru nájmu na část pozemku parc.č. KN 

387/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, o přibližné 

výměře 13,2 m2. 

Z REDAKČNÍ POŠTY

Chci se s Vámi podělit o pozitivní záži-

tek z Hustopečí u Brna, které jsem navštívila 

v  půli června v časných ranních hodinách. 

Kolem mne procházela dáma, která se poté, co 

přešla přechod na ul. Brněnská před Restaura-

cí U Špagáta, předklonila u domu zarostlého 

plevelem a začala plevel vytrhávat v  kostým-

ku, s  kabelkou na ruce. Na dotaz procházejí-

cích občanů jsem se zeptala, kdo byla ta dáma, 

která vytrhávala plevel, zda je místní. Odpově-

dí mi bylo sděleno: „To byla naše hodná, laska-

vá a vstřícná starostka Hana Potměšilová.“ 

Kdo z vás ostatních se s pokorou předkloní 

a uklízí po ránu město, za které má zodpověd-

nost, při cestě do zaměstnání? 

Vážená paní starostko Potměšilová ve vší 

úctě k Vám  jsem si dovolila Vaše dnešní pozi-

tivní konání vyfotografovat. Těším se, až příště 

pojedu do Hustopečí a budu opět fotit ,,jaké-

koliv pozitivno z místa, kde jsem prožila velmi 

pěkné dětství.“ Děkuji. 

Dana Teinitzer

Pozitivno z Hustopečí
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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. 

Radní schválili školní autobus. Od září bude 

jezdit po Hustopečích. Bude mít devět nástup-

ních a dvě výstupní zastávky. V  prvním roce 

provozu bude stát 200 tis. Kč v  dalších letech 

160 tis. Kč.

Pokud mám vycházet z  ofi ciálního vyjá-

dření města, které je zveřejněno na webu 

města, tak má školní autobus zabezpečit, aby 

nebyly přetížené silnice v okolí škol, což je prý 

velký problém. Autobus způsobí přesný opak, 

a to, že zablokuje dopravu už v  tak krátkodo-

bě přetížených lokalitách např. ulice Komen-

ského. Je pravda, že ráno je u školy docela 

„šrumec“, ale já tam jezdím každý den před 

8 hodinou a rodiče si vždy poradí a doprava se 

vyřeší. Snaha zregulovat to povede pouze ke 

komplikacím. Stačí se například postavit ke 

škole Komenského v  pondělí ráno a podívat 

se, jak jen průjezd popelářského vozu způsobí 

komplikace, natož průjezd autobusu. 

Pikantní zjištění lze najít při pohledu na 

trasu, kudy autobus pojede. Zjistíte totiž, že 

není jediná zastávka na trase od hlavní cesty 

(Bratislavská a Brněnská ulice) směrem k dálni-

ci D2, kde bydlí asi třetina obyvatel Hustopečí. 

Ale zřejmě tam podle radních nebydlí žádní 

žáci, že tam není jediná zastávka.

Nápad školního autobusu je klasickou 

ukázkou, jak vedení města nemá žádnou dlou-

hodobou vizi a strategii rozvoje našeho města 

a absenci vize nahrazuje nesmyslnými rozhod-

nutími jako je zavedení rozhlasu jako proti-

povodňového opatření, zavedení radarů pro 

naplnění pokladny města či teď nově školního 

autobusu. Svézt do školy 30 dětí z cca 800 žáků 

navštěvujících naše základní školy a vydávat 

to za pomoc mně přijde přinejmenším přita-

žené za vlasy. Myslím si, že bychom se měli 

snažit, aby děti měly přirozený pohyb. Těch cca 

200 tis. Kč za provoz busu v  prvním školním 

roce by se dalo investovat smysluplněji. Nedi-

vil bych se, kdyby naši radní příští týden došli 

s projektem metra v Hustopečích, které propo-

jí všechny školy. Vítejte u nás doma, v Kocour-

kově.                 Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Dočkají se po Praze metra i Hustopeče?

VÝSTRAHA
Dne 9. 5. 2018 kolem deváté hodiny ráno střílel neznámý pachatel v ulici U Vodojemu a nejbližším okolí po kočkách diabolkami 
Expander, které mají maximální expanzi a maximální devastaci cíle. Tento čin byl ohlášený Policii ČR, která zahájila šetření.
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Usnesení č. 10/93/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy se společností Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o., Bratislavská 2, 

693 01 Hustopeče, IČ: 24124664 na pronájem 

části pozemku parc.č. KN 1185/1 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 449 m2 a části 

pozemku parc.č. 1186 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 339 m2, vše zapsáno 

na LV č. 10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče za nájemné 28.784,- Kč. Smlouva, 

záměr, žádost a situace tvoří přílohu zápisu.

Usnesení č. 14/93/18: RM schválila záměr 

propachtování pozemku 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. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou. Minimálně však 0,95 Kč/m2/rok. 

Pachtovné je splatné ročně předem. Text 

záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 16/93/18: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části 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 období od června 

do října 2018. Písemné nabídky doručujte 

včetně uvedení navrhované výše nájemného 

za m2/měsíc, minimálně však 6,0 Kč/m2/

měsíc. Text vyhlášení záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení č. 17/93/18: RM schválila dohodu 

o skončení nájmu s panem … Hustopeče na 

užívání pozemku města Hustopeče parc. 

č. 3915/1 o výměře 1 739 m2 vedeného jako 

zahrada, v lokalitě Stromovka, zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 

30.09.2018. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/93/18: RM schválila vyhlášení 

záměru propachtování 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, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, za účelem zemědělského 

hospodaření, na dobu 15 let s jednoletou opcí, 

a to od 01.10.2018, s roční výpovědní dobou. 

Písemné nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše pachtovného za m2/rok, 

a předložením záměru využití, minimálně 

však 0,95 Kč/m2/rok. Zveřejnění záměru 

propachtování bude případně trvat i déle 

než zákonnou dobu, a to do doby, dokud se 

nepřihlásí zájemce, ledaže by následně bylo 

Radou města Hustopeče rozhodnuto jinak. 

Text vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 19/93/18: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu městského pozemku 

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

ostatní plocha v lokalitě Souvratě, zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné 

nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše nájemného za m2/rok, 

minimálně však 1,45 Kč/m2/rok, a předložení 

záměru využití. Text vyhlášení záměru je 

součástí zápisu. 

Usnesení č. 20/93/18: RM schválila novou 

rámcovou kupní smlouvu mezi městem 

Hustopeče a Bc. Jitkou Radovou se sídlem 

Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, 

IČ 64457699 ohledně prodeje lihoviny 

Mandle a dalších produktů v Turistickém 

informačním středisku Hustopeče. 

Usnesení č. 22/93/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení Kupní smlouvu s panem … 

Hustopeče na výkup nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 

158/2 o výměře 150 m2 a to geometrickým 

plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého 

z pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 200.000 Kč. Kupní 

smlouva včetně geometrického plánu je 

součástí zápisu. S podmínkou podpisu kupní 

smlouvy ze strany pana Vrby ještě před 

projednáním v ZM.

Usnesení č. 23/93/18: RM bere na vědomí 

informaci o schválení žádosti na cyklostezku 

„Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“ 

Výborem SFDI. 

Usnesení č. 24/93/18: RM schválila jmenování 

členů realizačního týmu projektu 

„Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, 

Tábory“: …

Usnesení č. 25/93/18: RM schválila znění výzvy 

na podání nabídky na veřejnou zakázku 

" Hustopeče- cyklostezka ul. Žižkova, 

Komenského" včetně příloh. 

Usnesení č. 28/93/18: RM schválila zadání veřejné 

zakázky na stavební práce „Mateřská škola 

Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa“ 

včetně zadávací dokumentace 

Usnesení č. 31/93/18: RM schválila Zadávací 

dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

a zadávací dokumentaci včetně příloh 

k výběrovému řízení na zakázku "Moderní 

a efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření 

elektronické spisové služby". Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/93/18: RM schválila Zadávací 

dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

a zadávací dokumentaci včetně příloh 

k výběrovému řízení na zakázku „Moderní 

a efektivně řízený úřad – plnění 2 – 

Doplnění vybavení Technologického centra 

o novou techniku“. Zadávací dokumentace je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/93/18: RM schválila Zadávací 

dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

a zadávací dokumentaci včetně příloh 

k výběrovému řízení na zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 

3 – Elektronická úřední deska“. Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/93/18: RM schválila zrušení 

výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Základní škola Nádražní, stavební úpravy 

sociálních zařízení“ z  důvodu překročení 

předpokládaných nákladů na realizaci 

zakázky a nezajištění této částky v rozpočtu 

města. Zakázka bude vyhlášena opakovaně 

po zajištění krytí rozpočtem.

Usnesení č. 41/93/18: RM schválila smlouvu o dílo 

na vypracování projektové dokumentace 

a inženýrskou činnost „Hustopeče – obytné 

zóny 2018“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880 za částku 79.880,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 42/93/18: RM schválila smlouvu o dílo 

na vypracování projektové dokumentace 

a inženýrskou činnost „Hustopeče – 

propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova“ 

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

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 

129.980,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 44/93/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na akci: "Hustopeče, 

Šafaříkova, DP-kabel NN, …" s E.ON 

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

Budějovice, IČ: 28085400 za jednorázovou 

úhradu 5.000 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 45/93/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou TI 

na pozemcích města se společností 

AQUAMID s.r.o., IČ: 26250055, Krátká 

1221/2, 693 01 Hustopeče pro stavbu: 

"Technická infrastruktura pro smíšenou 

zónu STARÝ VRCH" na pozemcích KN parc.č. 

3630/2 a 3583/3, k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 46/93/18: RM ukládá jednat o Smlouvě 

budoucí darovací na pozemky pro veřejné 

plochy a technickou infrastrukturu v lokalitě 

S10 s obdarovaným Městem Hustopeče. 

Usnesení č. 49/93/18: RM schválila souhlas 

s projektovou dokumentací společnosti 

ELING CZ s.r.o. na stavbu: "Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN AQUAMID - číslo stavby 

1030027260". Projektová dokumentace je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/93/18: RM schválila  uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na stavbou "Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN AQUAMID - číslo stavby 

1030027260" dotčeném pozemku parc.č. 

KN 498/1 A 505/1, k.ú. Hustopeče u Brna. 

Smlouva je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 51/93/18: RM neschválila žádost 

manželů …, Svat.Čecha …, Hustopeče na 

vybudování parkovacího místa v zeleném 

pásu na pozemku parc.č. 1612/13, k.ú. 

Hustopeče u Brna pomocí zatravňovací 

betonové dlažby. 

Usnesení č. 52/93/18: RM ukládá Městským 

službám opravu chodníků předlážděním 

stávající dlažby na ulici Javorová před 

nemovitostí č.p. 821/7, 9, 11. Oprava vstupů 

do nemovitosti je záležitostí vlastníků 

nemovitosti, popř. správce nemovitosti. 

Usnesení č. 55/93/18: RM schválila smlouvu 

č. 051181/18/ORR o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 

projektu „TIC Hustopeče 2018“ ve výši 50 tis. 

Kč. 

Usnesení č. 57/93/18: RM schválila smlouvu č. 

051731/18/OŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektu 

„Hustopečské skákání 2018“ ve výši 300 tis. 

Kč. 

Usnesení č. 58/93/18: RM bere na vědomí 

informaci o nutnosti zpracování plánu 

rozvoje sportu v termínu do 1. července 

letošního roku podle novely zákona 

o podpoře sportu. 

Usnesení č. 60/93/18: RM bere na vědomí 

informaci o nabídce na zpracování 

aktualizace povodňových plánů od fi rmy 

ENVIPARTNER s.r.o. 

Usnesení č. 63/93/18: RM schválila provedení 

prohloubení studen v  areálu SPOZAM, 

v ceně do 150.000 Kč. Práce budou provedeny 

z rozpočtu SPOZAM. 

Usnesení č. 64/93/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci malého 

krytého bazénu vč. ochozů, se Stavební 

projekční kanceláří, Ing. Václavem Cichrou, 

IČ 41530047, se sídlem Nádražní 9, 

693 01 Hustopeče, za cenu 185 000 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 66/93/18: RM schválila sníženou cenu 

za pronájem sálu Společenského domu 

za účelem zkoušek ve výši 90 Kč/ hod pro 

Divadelní soubor Motýl, z.s., Hlavní 324, 

Popice, IČ 06932340. S podmínkou odehrání 

alespoň jednoho představení v Hustopečích 

bez nároku na honorář. Jinak bude zpětně 

doúčtováno nájemné dle ceníku.

Usnesení č. 67/93/18: RM schválila snížení 

nájemného za bar ve společenském 

domě u určených akcí, které cílí na divadla 

a školní vystoupení (ZUŠ besídka taneční 

obor, divadelní představení Háta, Michal 

z kouzelné školky, divadlo ZŠ Komenského, 

akademie ZŠ Komenského a akademie 

gymnázia). 

Usnesení č. 69/93/18: RM schválila organizační řád 

Organizační složky Penzion a pečovatelská 

služba Hustopeče, včetně přílohy 

„Organizační schéma Organizační složky 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče“ 

a přílohy „Zařazení funkčních míst do 

platových tříd“. Organizační řád včetně příloh 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 70/93/18: RM schválila, že 

místostarosta metodicky řídí Organizační 

složku Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče. 

Usnesení č. 71/93/18: RM schválila vyhlášení 

výběrového řízení na funkci vedoucí 

Organizační složky Penzion pečovatelská 

služba Hustopeče. Text výzvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 72/93/18: RM schválila přijetí paní 

… Hustopeče, do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 

210 k datu 1. 6. 2018. 

Usnesení č. 75/93/18: RM schvaluje přijetí pana 

…, Hustopeče, do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 319, 

k datu 1. 6. 2018. 

Usnesení č. 82/93/18: RM schválila omezení 

provozu mateřských škol v době letních 

prázdnin 2018, a to následovně: MŠ Na 

Sídlišti bude otevřena od 2.7. do 27.7.2018 

MŠ Školní bude otevřena od 30.7. do 24.8.2018. 

Provoz školek bude plně obnoven v pondělí 

3.9.2018. 

Usnesení č. 83/93/18: RM neschválila poskytnutí 

investiční dotace ZŠ Komenského ve výši 

141 tis. Kč na pořízení dvou interaktivních 

tabulí z důvodu navýšení příspěvku na žáka 

z rozpočtu města pro rok 2018.

Usnesení č. 85/93/18: RM schválila vyřazení 

majetku města Hustopeče zařazeného 

na Základní škola Hustopeče, Nádražní 

4 v hodnotě 294 181,10 Kč dle přílohy. 

Likvidace bude provedena odvozen na 

sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 87/93/18: RM schválila smlouvu o dílo 

na zhotovení „Územní studie – Hustopeče S6“ 

s dodavatelem ATELIER TECL s.r.o., sídlo Strž 

554/1, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 283 20 816; 

cena za dílo 175 000,- Kč, s DPH 211 750,- Kč. 

 Usnesení č. 88/93/18: RM schválila zakoupení 

kvalitního párty stanu v ceně 35.000 – 

39.000 Kč. Podklady pro určení fi nančních 

nákladů na nákup kvalitního párty stanu 

budou zpracovány na základě souhlasu Rady 

města Hustopeče s nákupem kvalitního 

párty stanu. 

Usnesení č. 93/93/18: RM vzala na vědomí Zápis 

z  1. jednání konkursní komise výběrového 

řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ 

Hustopeče, Na Sídlišti 961/5.

Usnesení č. 94/93/18: RM schvaluje opětovné 

vyhlášení výběrové řízení na funkci ředitele/

ředitelky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5. 

Podmínky výzvy a konkurzní komise se 

nemění.

Usnesení z 94. schůze RM Hustopeče konané 

dne 29.05.2018

Usnesení č. 2/94/18: RM ukládá komisím rady 

města na základě Zásad města Hustopeče 

pro udělování čestného občanství, čestných 

poct a Ceny města Hustopeče navrhnout 

osoby k ocenění cenami města.

Usnesení č. 3/94/18: RM ukládá komisi životního 

prostředí prověřit možnosti omezení 

pěstování řepky a jiných technických plodin 

na propachtovaných městských pozemcích. 

viz. dopis a viz. článek v HL, a konzultovat to 

s odborníky.

Usnesení č. 4/94/18: RM neschvaluje přesun 

provozních prostředků do investičních na 

nákup dvou interaktivních tabulí pro PO ZŠ 

Komenského.

Usnesení č. 5/94/18: RM schválila vyřazení 

majetku PO ZŠ Komenského Hustopeče 

v celkové hodnotě 438 792,70 Kč. Seznam 

vyřazovaného majetku je přílohou. Vyřazení 

bude provedeno odvozem na Městské služby 

Hustopeče.

Usnesení č. 6/94/18: RM schválila vyloučení 

účastníka zadávacího řízení SKR stav, 

s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ 

26961474 z důvodu překročení celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

"Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče".

Usnesení č. 7/94/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče“ uchazeče Hrušecká stavební, 

spol. s r.o, U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 

25585143. 

Usnesení č. 9/94/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Stavební úpravy a vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče“ s vítězným 

uchazečem Hrušecká stavební, spol. s r.o, 

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585143 za 

částku 38.809.769,-- Kč bez DPH. Smlouva 

bude podepsána po uplynutí lhůty pro 

podání námitek. 

Usnesení č. 15/94/18: RM schválila projektovou 

dokumentaci společnosti Eling CZ s.r.o., 

Brno na stavbu:" Hustopeče, Nádražní, 

k.VN, TS, k.NN" investora E.ON Distribuce 

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

a uděluje souhlas k územnímu řízení. 

Usnesení č. 17/94/18: RM schválila žádost … 

Hustopeče a povoluje vjezd vozidel nad 3,5t 

na ulici Na Hradbách za účelem demolice 

stávajícího objektu a výstavby nového 

v období 01-08/2019. 

Usnesení č. 18/94/18: RM bere na vědomí 

stanovisko Povodí Moravy, s.p. ve věci 

majetkoprávního vypořádání v reakci na 

usnesení RM č. 16/78/17. 

Usnesení č. 20/94/18: RM podmíněně schválila 

variantu parkování č. 3 pro plánovaný bytový 

dům Sýpka na ul. Vinařská 2a, Hustopeče, 

pro zpětvzetí odvolání proti probíhajícímu 

stavebnímu řízení, s  následujícími 

podmínkami a úpravami:

- doložení oboustranně podepsané Smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní (případně přímo 

Smlouvy kupní) na prodej části pozemku p.č 

1318, pro vybudování 6 parkovacích míst pro 

bytový dům, kde bude uveden jako budoucí 

nabyvatel stavebník bytového domu, včetně 

doložení geometrického oddělení od 

pozemku p.č 1318 v k.ú. Hustopeče u Brna.

- závazek stavebníka na vybudování 
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6 parkovacích míst na pozemku odděleném 

od pozemku p.č. 1318 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

s  tím, že budou mimo stávajícího areálu, 

a budou volně přístupná (nebude přístup 

přes stávající areál).

- to spolu se doložením písemného závazku 

stavebníka na vybudování celkem 14 nových 

volně přístupných parkovacích míst do 

okamžiku předání stavby k  užívání nebo 

kolaudace, dle toho, co nastane dříve. 

Usnesení č. 21/94/18: RM vzala na vědomí 

informace k  postupu prací ke schválení 

uzavření kupní smlouvy s panem …, trvale 

bytem Palackého …, 693 01 Hustopeče na 

výkup nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parcela číslo KN 158/2 o výměře 

150 m2

Usnesení č. 23/94/18: RM schválila objednávku 

ocenění lesního pozemku parcela číslo KN 

4524 obce Kurdějov v katastrálním území 

obce Kurdějov. 

Usnesení č. 24/94/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o realizaci sítě překládky 

elektronických komunikací s Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 

04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 

3 – Žižkov na akci VPIC Hustopeče - ul. 

Brněnská - Žižkova za částku 154.592,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/94/18: RM pověřuje majetkoprávní 

odbor MěÚ a městskou policii k předložení 

možného řešení ve věci předmětů 

umístěných na městských pozemcích mimo 

pronajaté, příp. vypůjčené části pozemků na 

ulici Na Hradbách. 

Usnesení č. 29/94/18: RM bere na vědomí 

informaci o postupu projektu „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče.“ 

Usnesení č. 30/94/18: RM schválila přijetí dotace 

na rekonstrukci zázemí krytých bazénů 

z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně 

technické základy sportu- ÚSC, SK a TJ na rok 

2018. 

Usnesení č. 31/94/18: RM schválila zadávací 

dokumentace na zakázku ve zjednodušeném 

podlimitním režimu – Rekonstrukce krytého 

bazénu Hustopeče. 

Usnesení č. 32/94/18: RM schválila zrušení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Mateřská škola Školní, 

rekonstrukce objektu – 3. etapa“ 

Usnesení č. 33/94/18: RM schválila pověření pro 

ředitelku ZŠ Nádražní Mgr. … k uzavření 

objednávky na realizaci opravy sociálního 

zařízení (Celková výměna odpadů 

v budově školy + výměna sanitární techniky) 

v prostorách školy s fi rmou Jiří Matocha za 

cenu 300.000 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 34/94/18: RM schválila pověření pro 

ředitelku ZŠ Nádražní Mgr. … k uzavření 

objednávky na realizaci výměny 22 ks dveří 

na WC v prostorách školy s fi rmou Stolařství 

Votava za cenu 118.566 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 43/94/18: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci na XIII. 

Agrotec Petronas Rally s AGROTEC a.s. se 

sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 

00544957 

Usnesení č. 44/94/18: RM schválila umístění 

ŠKODA mini parku v prostorách Dukelského 

náměstí Hustopeče po dobu konání XIII. 

Agrotec Petronas Rally ve dnech 15. – 

16.6.2018

Usnesení č. 45/94/18: RM bere na vědomí 

informace o postupu projektu „Podporované 

byty Žižkova II., Hustopeče“ a schvaluje 

žádost o dotaci v režimu SOHZ. 

Usnesení č. 46/94/18: RM schválila pro potřeby 

žádosti o dotaci na akci „Podporované byty 

Žižkova II., Hustopeče“ výši nájmu ve výši 

57,50 Kč/m2. 

Usnesení č. 47/94/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon autorského 

dozoru na akci "Podporované byty Žižkova 

I." s Jančálek s r.o., IČ 26234149, se sídlem 

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, za cenu 

107 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostku 

podpisem příkazní smlouvy. 

Usnesení č. 48/94/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon technického 

dozoru investora na akci "Podporované byty 

Žižkova I." s Jančálek s r.o., IČ 26234149, se 

sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, za cenu 

196 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostku 

podpisem příkazní smlouvy. 

Usnesení č. 51/94/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

nadačního příspěvku č. OP 11_17, s Nadací 

ČEZ, IČ 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 

140 53 Praha. Text dodatku je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 52/94/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na odborné 

a organizační zajištění zadání veřejné 

zakázky na akci "Vybrané skladebné části 

ÚSES I." Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. Cena celkem je 54.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 53/94/18: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na odborné 

a organizační zajištění zadání veřejné 

zakázky na akci "Vybrané skladebné části 

ÚSES II." Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. Cena celkem je 102.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 55/94/18: RM schválila smlouvu 

o distribuci vstupenek na koncert Hany 

Zagorové a Petra Rezka se skupinou 

BoomBand Jiřího Dvořáka s Tomášem 

Greplem se sídlem Radošovec 639, 

798 52 Konice, IČ 64261867 

Usnesení č. 56/94/18: RM bere na vědomí 

informace o vyúčtování Hustopečského 

skákání 2018 

Usnesení č. 57/94/18: RM schválila smlouvu 

pořízení a provozování informačního místa 

– MIP s Carbon, s.r.o. se sídlem Křenová 67c, 

602 00 Brno, IČ 25548620 za částku 6.000,- 

Kč ročně. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 58/94/18: RM schválila pokračování 

v přípravě veškerých podkladů k projektu 

„Školní autobus Hustopeče“. Přípravu 

projektu, včetně technických, právních, 

smluvních a fi nančních otázek zajistí ve 

spolupráci dotčené odbory MěÚ Hustopeče 

(OKT, OD, MPO, FO, Městské služby 

Hustopeče. Propagaci celého projektu zajistí 

MaK. Případné zahájení (realizaci) projektu 

„Školní autobus Hustopeče“ je nutno 

směřovat k datu zahájení školního roku 

2018/2019. 

Usnesení č. 59/94/18: RM schválila realizaci změny 

dopravního režimu ve stávající obytné zóně 

Větrná dle předloženého grafi ckého návrhu. 

Současná obytná zóna bude rozdělena 

na „Zónu 30“ a v lokalitě Na vyhlídce 

a Záhumenice bude zachována obytná zóna 

ve stávajícím rozsahu, viz grafi cký návrh 

v příloze. Dodávka a realizace dopravního 

značení bude provedena společností Signex 

KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín. 

Financování bude provedeno rozpočtem 

Města Hustopeče, položka komunikace. 

Usnesení č. 62/94/18: RM nepovažuje „trvalé“ 

vystavení vozidel na Dukelském náměstí 

za vhodné. Město nabízí plochy na ulici 

Brněnská v areálu městského koupaliště. Ve 

vystavení v rámci jiných akcí jako např. Rally, 

neshledává RM žádný problém.

Usnesení č. 63/94/18: RM bere na vědomí 

přípravu žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 

výzvy č. 03_17_080 Operačního programu 

Zaměstnanost „Výzva pro územní 

samosprávné celky (obce, kraje a sdružení 

a asociace ÚSC). 

Usnesení č. 64/94/18: Rada města v  souladu 

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

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

znění pozdějších předpisů, s  ustanovením 

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 

122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, a nařízením vlády č. 

222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů,

a) bere na vědomí zápis z  2. jednání konkursní 

komise pro konkurzní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 

školy Hustopeče, Komenského 132/2, 

693 01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové 

organizace ze dne 29.5.2018 (příloha č. 

1 materiálu),

b) jmenuje s  účinností od 1.8.2018 Mgr …, 

bytem Přítluky, … na pracovní místo ředitele 

Základní školy Hustopeče, Komenského 

132/2, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvkové organizace, návrh jmenovacího 

dekretu tvoří přílohu č. 1 zápisu (příloha č. 

2 materiálu).

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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Koncert duchovní hudby rozezněl kostel 

sv. Václava v  neděli 27. května povznášející-

mi tóny. Společnost chrámových hudebníků 

z  Třebíče Musica Animata představila výběr 

z děl české i světové sborové literatury i moteta 

Karla Jenkinse. Sbor s  36letou historií založil 

varhaník a dirigent Karel Tomek. „Postupem 

doby jsem poznal, že mládež má touhu dělat 

kvalitní věci, takže jsme sáhli po jednodušších 

klasických skladbách a od té doby se snažíme 

zpívat kvalitněji a kvalitněji,“ uvedl Tomek. 

Za dobu existence se ve sboru vystřídalo 

zhruba 400 lidí, nyní čítá okolo 50 členů. Slože-

ní sboru je mnohogenerační a noví zpěváci 

jsou vítáni. „Je důležité, aby člověk uměl čistě 

zpívat. Nemusí znát noty, to se dá v  průběhu 

zpěvu naučit. Jak říkal náš velký pedagog Jan 

Amos Komenský: Co se má učit, konáním se 

učí. Tím, že zpíváme, tak jde postupně kvalita 

zpěvu nahoru,“ dodal Tomek. 

Musica Animata se zabývá převážně sboro-

vou hudbou minulých století. V  loňském roce 

absolvoval sbor několik desítek koncertů 

s  Händelovým Mesiášem a nyní prožívá klid-

nější období. „Soustřeďujeme se hlavně na 

renesanční a barokní skladby, ale snažíme 

se zkoušet i moderní sborovou hudbu. Na 

koncertě zazní například severský skladatel 

Ola Gjeilo. Jeho skladba je oslím můstkem 

mezi starými skladbami a novějším Karlem 

Jenkinsem,“ vysvětlil sbormistr Libor Komárek.  

Posluchači se nyní mohou těšit na CD, na 

kterém sbor doplní malý orchestr a také na 

nový repertoár. „V minulosti jsme zabrousili 

do lehčího žánru a udělali muzikál. Je to dnes 

celkem módní záležitost, možná se k  tomu 

příští rok vrátíme,“ navnadil Tomek.               - ves- 

V roce 1989 asi nikoho nenapadlo, že Mezi-

národní letní škola staré hudby ve Valticích se 

svému zájmu bude těšit i po třiceti letech. Rok 

co rok se do Valtic sjíždějí profesionální hudeb-

níci, tanečníci, studenti, děti ale i amatéři, kteří 

se chtějí věnovat problematice interpretace 

hudby předromantických stylů, a kteří nasá-

vají nové poznatky od renomovaných českých 

i zahraničních lektorů (Shalev Ad-El, Peter 

Holtslag). 30. ročník MLŠSH Valtice oslaví své 

jubileum pozváním stálých oblíbených lekto-

rů, ale i nových umělců s přívalem svěží ener-

gie i nápadů. Vyučovat se bude například hra 

na cembalo, barokní flétnu, smyčcové nástroje 

nebo cink – dechový nástroj nejvíce podobný 

lidskému hlasu. Četné pěvecké třídy doplní 

ansámblový zpěv, sbor či výuka gregoriánské-

ho chorálu. 

Tradiční součástí setkávání příznivců staré 

hudby je cyklus koncertů, který pod názvem 

Hudební Rendez-vous Valtice láká širokou 

veřejnost na koncerty umístěné do atrak-

tivních prostor Zámku Valtice či valtického 

farního kostela. Letošní cyklus zahájí přední 

český soubor Collegium Marianum v  čele 

s  flétnistkou Janou Semerádovou, jež se 

v jízdárně zámku představí s programem slav-

né kapely hraběte Morzina a hudbou barokní 

Prahy. Soubor Societas Incognitorum vzdá 

hold zakladateli MLŠSH Valtice Miroslavu 

Venhodovi. Překvapivě poutavé jsou lektor-

ské koncerty, na kterých nechybí virtuozita, 

neobyčejná dramaturgie, uvolněná atmosféra 

a nadhled tuzemských a zahraničních umělců.  

Valtická barokní noc je vždy očekávanou 

a hojně navštívenou akcí s  pestrým progra-

mem. Nejkrásnější místa Zámku Valtice na 

jeden večer ožijí spolu s postavami commedia 

dell´arte, které návštěvníky provedou barok-

ním zážitkem. Ve stejný okamžik hudba, tanec 

a zpěv vstoupí do  Zimní jízdárny,  barokního 

divadla i kaple a nocí tiché nádvoří zámku 

herci promění v  pouliční divadlo plné vtipu. 

Diváci nezmeškají jedinou porci zážitku: 

zahájení zajistí hudba slovenských archivů, 

zkušená lektorka povede barokní tančírnu pro 

každého, múzy 16. a 17. století doplní středo-

věký zpěv gregoriánského chorálu a tanečníci 

nechají vyniknout neobyčejnou perspektivu 

zámeckého divadla. Na závěr se všichni setka-

jí na nádvoří zámku, kde bude k mání stylové 

občerstvení a nabídka vín od místních vinařů. 

Atmosféru noční slavnosti korunuje barok-

ní ohňostroj. Těšit se můžeme na soubory 

Schola Gregoriana Pragensis, Chorea Histo-

rica, Solamente Naturali či divadelní soubor 

Geisslers Hofcomoedianten.

Valtická barokní noc je koncipována jako 

celovečerní program a jednotlivé části na sebe 

navazují. Začínáme v 19 hodin a diváci budou 

provedeni celým večerem a neujde jim jediná 

část programu. Večer nabízí i prostor pro odpo-

činek a občerstvení. Po začátku zahajovacího 

koncertu není možné se připojit do programu.

Mezinárodní letní škola staré hudby ve 

Valticích se koná pod záštitou Pavla Troja-

na, starosty města Valtice a ve spolupráci se 

Zámkem Valtice.

Více informací o programu Hudebních 

Rendez-vous Valtice 2018 na www.early-music.cz

Vstupenky na jednotlivé akce lze zakou-

pit online na webu Zámku Valtice anebo 

v pokladně. 

HUSTOPEČE SE BAVÍ 
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Chrámový sbor funguje už 36 let.

Chrámoví hudebníci z Třebíče naplnili kostel duchovní hudbou

Kurzy staré hudby slaví 30 let
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Kostely a modlitebny v  České republice 

pozvaly v noci návštěvníky do svých útrob 

již podesáté. Noc kostelů se k  nám rozšířila 

z Rakouska v roce 2009 a po celou dobu umož-

ňuje poznat jejich atmosféru i prostřednic-

tvím hudby, výtvarného umění, rozhovoru či 

setkání. V Hustopečích se v pátek 25. května již 

tradičně zapojily církve evangelická, římskoka-

tolická i apoštolská.

V evangelickém kostele program slavnost-

ně zahájili absolventi hustopečské základní 

umělecké školy. Završili tak svoje několikaleté 

úsilí, které bylo odměněno obdivným potles-

kem, kytkou i dárkem na památku na roky 

strávené ve škole.

Následovalo povídání o africkém Malawi. 

„Byli jsme tam s  bratrem Fridrichem hlavně 

pomáhat, a to fi nančně, materiálně i přednáš-

kami. Poděkovat chci i místnímu hustopeč-

skému sboru, jehož členové přispěli částkou 

7 tisíc korun. Ta pomohla pořídit auto, které 

jsme tamní organizaci starající se o více než 

300 sirotků darovali,“ upřesnila účel cesty 

evangelická farářka Kateřina Rybáriková. 

Odvážní návštěvníci mohli i ochutnávat typic-

ké africké pokrmy. Na jídelníčku byly medy, 

džemy, avokádo, hustá kaše nsima nebo třeba 

kobylky pražené na cibulce. 

Kostel se pochlubil ještě jednou raritou. 

„Zvon ve věži byl pořízen s  příspěvkem prezi-

denta T. G. Masaryka, na což jsme pyšní. Právě 

v letošním roce si připomínáme stoleté výroč-

ní vzniku naší církve i Československa,“ uvedla 

Rybáriková. 

Afrika prostoupila i modlitebnu apoštol-

ské církve. Pro jejího pastora Karla Fridricha 

byla cesta do Malawi již několikátou na tento 

kontinent. „Věnuji se v  Africe dvěma projek-

tům. Jedním  z nich je stavba škol a domů, tím 

druhým je Malawi, kde pomáháme s  překo-

náváním problémů sirotkům,“ vysvětlil chari-

tativní činnost Fridrich. Dalším lákadlem byla 

sbírka biblí. „Za každou stojí nějaký příběh. 

Najdou ze zde speciální bible pro armádu, 

pro děti nebo například jedna voděodolná,“ 

vyjmenoval Fridrich. Ve svém programu vsadi-

la apoštolská církev také na rodinnou atmosfé-

ru s nabídkou občerstvení.

V šest hodin odpoledne zahájila Noc koste-

lů mše svatá v kostele sv. Václava na náměstí. 

Poté děkan Jan Nekuda pozval všechny na 

izraelskou večeři. K pokrmům, jako byly napří-

klad ořechový koláč baklava, pita chléb, maso-

vé šašliky nebo rýžový puding, zalehli strávníci 

na připravené matrace. 

Hlavní sál byl  nachystaný za světel svíček 

k  rozjímání a v  devět hodin začala adorace 

doprovázená promítáním modliteb a zpěvy 

folkové kapely Srdce ze Šakvic. 

Program myslel i na děti. „Pro ty byla připra-

vena stezka Ovoce Ducha Svatého a děti také 

společně malovaly obraz. Každý vytvořil svoji 

malou část a dohromady vzniklo velké dílo,“ 

přiblížila za organizátory Veronika Nováková. 

Kaple svaté Anežky pod kostelem patřila 

tentokrát manželům, kteří zde mohli obno-

vit svůj slib. Na památku jim zůstane prsten 

z květin. 

Symbolicky otevřené dveře všech husto-

pečských církví tak avizovaly vstřícnost, 

otevřenost, ochotu k  dialogu i pomoci nebo 

jen možnost prostého setkání.

-hrad-
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Noc kostelů lákala na ručně malovaný obraz i voděodolnou bibli

V kapli mohli svůj slib obnovit manželé, na památku 
jim zůstal květinový prstýnek.

V devět hodin začala adorace doprovázená 
promítáním modliteb a zpěvy folkové kapely Srdce.

Evangelický kostel hostil absolventy základní 
umělecké školy.

Bronzové sochy zaujaly všechny generace návštěvníků.

Přednášku o africkém Malawi zpestřila ochutnávka 
typických jídel.

V  městském muzeu a galerii Hustopeče 

byly od neděle 3. června k  vidění bronzové 

sochy Pavla Hřebíčka. Většina z  nich pokuko-

vala po okolním světe pomocí různých zvět-

šovacích skel nebo brýlí. Kromě pozorování 

příchozích, si sochy ve volných chvílích mohly 

číst básně Marie Hřebíčkové. 

Plastiky odlité z ketkovského venkovského 

bronzu osloví svou bezprostředností a naho-

dilými detaily. Vystavené loutky také nabízí 

různé příběhy. Jedním z nich je postava Haňti 

z  knihy Příliš hlučná samota od Bohumila 

Hrabala. Ruku v ruce s plastikami jdou básně 

Marie Hřebíčkové. „Souzní to, protože máme 

společné zážitky, cesty a společně prožíváme 

každý den. Odkázala bych se na Jana Skácela, 

který říká, že píše, když studna přetéká. Stejně 

to cítím i já,“ vysvětlila Marie Hřebíčková.

Na zahájení výstavy vystoupila skupina Too 

Many Zooz Revival, která pomocí loutek před-

vedla vystoupení známé newyorské kapely. 

Výstava manželů Hřebíčkových trvala do 24. 

června. 

-ves-

Sochy chtějí vidět vás i básně
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V neděli 27. května se uskutečnil už devá-

tý ročník Dne koní v areálu CVČ Pavuči-

na na jízdárně. Letos se prezentovalo 

bezmála 30 účastníků z řad chovatelského 

kroužku, kteří představili koně i své jezdecké 

umění v parkurové jízdě pro začínající i pokro-

čilejší skokany. Mladší chovatelé si prověřili 

jezdecké dovednosti jízdou zručnosti. Vítě-

zové jednotlivých disciplín si odnesli drobné 

odměny a nechyběla ani zlatá, stříbrná nebo 

bronzová podkova. 

Po dvouleté odmlce se konal křest dvou-

měsíční krásné a silné kobylky, kterou jsme 

pojmenovali Galantiss. Jejími rodiči jsou naše 

chovná klisna Great Pettiniss a skvělý pleme-

ník Aristo Z, jenž má bohatou závodní spor-

tovní kariéru s mnoha úspěchy. 

Pro diváky byly připravené dvě zábavné 

aktivity a nechybělo ani vyhlášení výtvarné 

soutěže, do které přihlásilo bezmála 50 dětí 

ze základních škol svá výtvarná díla s koňskou 

tematikou v duchu “koní indiánských váleční-

ků“. Vítězové dostali menší drobnosti, nechy-

běl ani poukaz jízdy na koni a jako každý rok 

byla vyhlášena padavka roku. Den koní je pro 

letošní rok za námi a už se těšíme, jak oslaví-

me za rok jubilejní desátý ročník.

Simona Jakubčíková 
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Den koní se slavil soutěžemi i křtem hříbátka  

Kobylka dostala jméno Galantiss.

Oslava Dne dětí byla tento rok v  režii 

Centra volného času Pavučina i Sportovního 

zařízení města Hustopeče. Krásné slunečné 

počasí nebránilo vodním radovánkám, a letní 

koupaliště tak bylo otevřeno před ofi ciálním 

zahájením letošní sezóny. Kdo nechtěl zkusit 

teplotu vody, měl možnost vyzkoušet chůdy, 

střelbu z luku, skákací hrad nebo jiné atrakce. 

„Pro děti jsme připravili i prezentaci člunů, 

které si potom mohou zapůjčit na Pavučině. 

Máme tu i malování na obličej a děti si mohou 

dát zmrzlinu,“ doplnil ředitel sportovního 

zařízení Aleš Proschek.

Vítaným zpestřením byl příjezd pelotonu 

v čele s Josefem Zimovčákem. Tento deseti-

násobný mistr světa v  jízdě na historickém 

kole je zároveň zakladatelem Nadace Na kole 

dětem i autorem stejnojmenného sportovní-

ho projektu zaměřeného na podporu onkolo-

gicky nemocných dětí. „Před deseti lety jsem 

jel na kole v rámci jednodenní akce, jejíž výtě-

žek putoval k onkologicky nemocnému chlap-

ci. Poté nás napadlo, že můžeme pomoci více 

dětem. Každým rokem nyní pošleme zhruba 

400 dětí na rekondiční pobyty, během let 

jsme vybrali více než 10 milionů korun,“ uvedl 

Josef Zimovčák. 

Devátý ročník charitativní jízdy amatér-

ských cyklistů odstartoval z  Ostravy a končil 

v Domažlicích, cyklisté za 11 dní projeli 66 měst 

a urazili vzdálenost 1250 km. Do pelotonu 

se mohl připojit každý na libovolnou délku 

trasy. „Projekt má čtyři P: pomoc, přátelství, 

poznání a pohyb. Spousta účastníků si během 

jízdy uvědomí, jak je naše česká země krás-

ná a rozmanitá. Máme co nabídnout,“ dodal 

Zimovčák. 

Projekt podporuje řada známých osob-

ností, od počátku se cyklotour účastní i přední 

lékaři Jan Pirk a Pavel Pafko. „Každý rok u nás 

onemocní onkologickým onemocněním zhru-

ba 400 dětí. Veškeré léčení hradí pojišťovna, 

ale děti se poté potřebují zrekreovat a nabrat 

sílu. K  tomu právě slouží peníze, které vybe-

reme,“ vysvětlil kardiochirurg Jan Pirk. „Český 

národ je dobrosrdečný. Jezdíme po malých 

i velkých městech, vesnicích a všude lidé 

přispívají. Je to opravdu pěkné,“ dodal Pavel 

Pafko, specialista na hrudní a břišní chirurgii. 

Pomoci můžete i vy, například dobrovol-

ným startovným do kasičky, zakoupením trič-

ka či rukavic na kolo nebo přispěním na konto 

veřejné sbírky. „Předala jsem panu Zimovčá-

kovi dva poukazy. Jeden za město Hustopeče 

v hodnotě 5 tisíc korun. Druhý na částku téměř 

6,5 tisíc korun, který je od zaměstnanců měst-

ského úřadu,“ sdělila starostka Hana Potměš-

ilová.  

Více informací o projektu naleznete na 

stránkách nakoledetem.cz.

-ves-

Na oslavu Dne dětí dorazil peloton jízdy Na kole dětem 

Děti si vyzkoušely střelbu z luku.
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Písmenkové království má 100 nových rytířů
Městská knihovna Hustopeče se opět po 

roce proměnila v Písmenkové království. Král 

s  královnou se rozhodli vyzkoušet prvňáčky 

ze Základní školy Nádražní i Komenského 

ze čtení a dát jim příležitost získat titul rytíř 

čtenářského řádu. Děti se navíc seznámi-

ly s  koktavým šaškem Kecálkem, který byl 

poslán do školy, aby se naučil číst.

Král dětem vysvětlil, jaké povinnosti obná-

ší stát se rytířem čtenářského řádu: „Rytíř se 

zavazuje, že se bude ke všem knížkám chovat 

s  úctou, bude je chránit a stanou se jeho 

kamarády. Rytíř čte rád a čtením poznává 

krásu svého rodného jazyka a zdokonaluje si 

jeho znalost…“

Cesta prvňáčků k rytířskému titulu nebyla 

jednoduchá, museli splnit tři úkoly. „Prvním 

bylo najít první písmenko svého jména, 

druhým přiřadit text k  věci a třetí úkol byl 

nejtěžší: museli přečíst úryvek z  pohádky 

a určit, o kterou pohádku se jedná,“ vysvětlila 

knihovnice Jana Unverdorbenová.

Všem dětem se nakonec povedlo splnit 

čtenářské úkoly, a tak mohly slavnostně složit 

přísahu a za zvuku fanfár byly pasovány na 

rytíře čtenářského řádu. „Děti byly moc šikov-

né, proto od nás dostaly průkazku na rok zdar-

ma,“ uvedla Unverdorbenová. Malí čtenáři si 

mají v knihovně z čeho vybírat. „Myslím si, že 

zde najdou plno vhodných knížek, stále naku-

pujeme nové. Snažíme se, aby zde byly knížky, 

které děti opravdu baví,“ dodala. 

-ves- 
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Milovníci kvalitní hudby mají každoročně 

měsíc červen označený v  kalendáři. Meziná-

rodní hudební festival Concentus Moraviae 

se odehrává ve 13 městech a nabízí to nejlepší 

z české i světové scény. V minulém roce zkou-

mal fenomén lidského hlasu a letos hledá 

průsečíky mezi hudbou a humorem. 

V  Hustopečích se ve čtvrtek 7. června 

představil skladatel a klavírista Zdeněk 

Král, který se humorem jako zakládající člen 

Komediografu zabývá dlouhodobě: „Také 

hraji v  nekorektních skečích, což jsou scén-

ky Pavláska a Poláška a já mezi ně vstupuji 

humory na klavír a dělám Hýbánky pro děti, 

kde hraji klauna. S humorem navíc Král pracu-

je i s Tomášem Matonohou v jejich autorském 

projektu Inspektor Kluzó. 

V  Hustopečích zahrál klavírista koncipo-

vaný pořad z  vlastního repertoáru i improvi-

zaci inspirovanou oblíbenými komiky: Charlie 

Chaplinem a Luisem de Funésem. „Funés byl 

barovým hráčem a hrál jako živý jukebox, 

což budu i já dnes, a na závěr se ohlédneme 

za Chaplinovou hudební tvorbou, která je 

překvapivě vážná,“ uvedl Král. 

Druhý koncert se konal v neděli 24. června 

v Kurdějově. Hudební ochutnávka vín skloubi-

la hudbu, mluvené slovo i degustaci exkluziv-

ních vzorků. Hlavní slovo měl belgický soubor 

Zefi ro Torna, který jedinečným způsobem 

oživuje kulturní dědictví renesance. „Kromě 

toho propojujeme také rozdílné druhy umění. 

Vizuální umění s videem, současným tancem, 

jazzem i současnou hudbou,“ doplnil umělec-

ký vedoucí Jurgen De Bruyn.  Muzikanti se 

na festivalu představili již potřetí. Tentokrát 

oživili tvorbu skladatele Orlanda di Lassa. 

Do hudby vstupovaly příběhy, které četl 

herec Jan Kolařík, i povídání o vínu. Degustač-

ní vzorky byly vybírány pečlivě, s ohledem na 

tematičnost večera mapovaly cestu Orlanda 

di Lassa po Evropě. „Skladatel cestoval po 

celé Evropě, tvořil ve Francii, Itálii, Němec-

ku, Rakousku. Z  jeho zastavení jsme udělali 

skvělý výběr,“ poznamenal sommelier Janko 

Martinkovič.

-ves-

Concentus Moraviae hledal průsečíky mezi hudbou a humorem

Klavírista koncertem nadchl a pobavil. Koncert v Kurdějově byl prokládán degustací vína.

Rytíři slíbili, že se knihy stanou jejich kamarády..
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Výhledy do okolí stály za to.

V  sobotu 16. června se z  Hustopečí vypra-

vil autobus s  54 výletníky. Čekala je dlouhá, 

5,5 hodiny trvající cesta k  rozsáhlému areá-

lu na úpatí Kehlsteinu. Orlí hnízdo, ve výšce 

1  834 metrů, bylo horským útočištěm Adolfa 

Hitlera a jednalo se o komplex několika budov 

vzájemně propojených tunely a výtahem 

zabudovaným do nitra hory. Proto je v  areá-

lu také řada podzemních úkrytů a bunkrů. 

Na konci 2. světové války bylo Orlí hnízdo 

bombardováno a zbytky byly po válce vyho-

zeny do povětří. Dnes zůstal na vrcholku 

Kehlsteinu pouze horský hotel, přesto je místo 

vyhledávané kvůli dech beroucím výhledům 

do okolí, na zasněžené vrcholky hor i horská 

jezera.

Dalším cílem výletu byly solné doly v Berch-

tesgadenu. Všichni návštěvníci se převlékli do 

hornických obleků, protože je v dolech čekalo 

svezení vláčkem, lodí i řady skluzavek. 

Počasí přálo, co víc si přát.

-ves-

Kouzelné výhledy z Hitlerova Orlího hnízda zažilo 54 výletníků
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Hustopečský slunovrat se slavil vínem, 

hudbou a čarovnými kouzly. V  pátek 22. červ-

na otevřeli v  noci své sklepy místní vinaři, 

kteří nabízeli skvělá vína i různé pochutiny, 

a magické bytosti odhalovaly pradávné rituály. 

Na uvítanou bylo pro návštěvníky připraveno 

speciální Svatojánské víno, kterému čarovné 

byliny dodaly nevídanou moc, a nechyběla 

recese i přátelské klání vinařů z  obou ulic – 

Vinařské a Na Hradbách. „Skromně řeknu, že 

jsme se na to celý rok připravovali. Každý ve 

sklepě víme, co nás čeká. Štupr je naše druhá 

ženská a ty bečky, to jsou naše děti, takže jsme 

připraveni výborně,“ poznamenal před soubo-

jem Oldřich Vachala, vedoucí týmu z ulice Na 

Hradbách.  

Vinaři byli připraveni hájit čest své ulice 

a soupeřili o cennou kovovou plastiku, která 

byla po minulém slunovratu místěna v ulici 

Na Hradbách. Disciplíny jim byly šité na míru, 

vždyť kdo jiný zná lépe vinohradnické bedny 

a umí koštýřem lahvovat víno? Souboj byl do 

poslední chvíle nerozhodný. Nakonec zvítězila 

ulice Vinařská, která má větší siláky a přeta-

hování lanem pro ně byla hračka. „Ta cena ví, 

kam patří. Konečně došla na Vinařskou! Slavit 

budeme až do rána,“ radoval se Jan Stehlík, 

vedoucí týmu z ulice Vinařská.

Poražení vinaři z  ulice Na Hradbách nesli 

svou prohru se ctí. „Souboj byl vyvedený. 

Trochu nám tam chyběla vědomostní soutěž, 

protože my to máme v  hlavě a oni v  kilech,“ 

komentoval prohru Vachala. „Věřím, že za rok 

se to otočí a my vyhrajeme,“ dodal. Po souboji 

se vinaři společně sešli u ohně a rituálně spálili 

přinesené věnce. Obřad zakončili jak jinak, než 

skleničkou vína. „Přál jsem si, aby svítilo slun-

ce a pořádně zapršelo, aby byla bohatá úroda,“ 

prozradil prosby Stehlík. 

Cestu mezi vinnými sklípky hlídaly magické 

bytosti, které všechny příchozí zapojovaly do 

rituálů slunovratu. Nechybělo pálení čaroděj-

ných košťat, vymýšlení magických zaříkávadel, 

míchání svatojánského koření, uctívání bohy-

ně slunce, poznávaní lektvarů nebo bylinek 

a mnoho dalšího.  Kdo si chytil lesní víly, mohl 

si s nimi zatancovat. V  obou ulicích hořely 

rituální ohně, které sloužily i na opečení 

špekáčků, a hlavní roli postupně převzalo víno. 

Zábavu, která proudila do pozdních nočních 

hodin, podpořila na ulici Vinařská kapela Pool 

Litters a ve sklepech Na Hradbách vyhrávala 

harmonikářka Tereza Škrháková.                      -ves-

Čarovná noc se slavila se sklenkou vína v ruce

Čarovné bytosti prováděly rituály.

Vinaři rituálně spálili věnce.
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Z Hustopečí odstartoval v  sobotu 23. 

června třináctý ročník cyklistického puto-

vání Krajem André. Počasí tentokrát příliš 

nepřálo, nicméně i tak na trať vyrazily více 

než tři stovky zaregistrovaných účastníků. 

Na ty čekaly otevřené expozice, vyhlídkové 

rozhledny, cesty mezi vinohrady, ochutnávky 

vín i tradiční dobroty k zakousnutí. Na místní 

speciality lákaly již tradičně tetičky z  Kobylí. 

V jejich nabídce nechyběly meruňkové buchty, 

přesňáky, bílá omáčka nebo gulášová či fazo-

lová polévka. Raritou bylo i meruňkové pivo.

A cyklisté se mohli i zapojit do soutěže. „Každý 

návštěvník, který se zapsal do startovní listi-

ny a zaplatil startovné, měl možnost vyhrát 

zajímavé ceny. Podmínkou bylo sesbírat 

minimálně sedm razítek z  devíti a průkaz 

odevzdat do 18.00 hodin v  cíli, který byl – 

stejně jako start v  areálu Formanky v  Husto-

pečích. „Letos jsme opět vsadili na dárkové 

poukazy ve sportovních potřebách a různé 

další dary v  podobě vína, termo hrnků, vaků 

a různých drobností,“ představila ceny 

tajemnice mikroregionu Radka Raflová.

V Hustopečích čekal nejen na sportovce folk-

lórní program. Vystoupily dětské soubory 

Krajcárek z  Hustopečí, Hanýsek ze Šakvic 

a Dúbravěnka z Dubňan. Zatancovali a zazpí-

vali také členové Bučniku ze slovenské Habov-

ky, kteří spolupracují s  Hustopečskou chasou 

již více než pět let. Společnou činnost odstar-

toval projekt Uchovejme tradice a Husto-

pečští se v  Habovce na oplátku představili již 

před čtrnácti dny. „Naši krojovaní zpestřili 

program festivalu Vidiečanova Habovka, kde 

zatancovali Českou a Moravskou besedu, 

přednášeli o místních tradicích a lidových 

zvycích a učili je i tamější obyvatele,“ dopl-

nila starostka města Hana Potměšilová.

Více než tři stovky návštěvníků sobotních 

akcí neodradil ani vítr a chladné počasí. Ti 

tak potvrdili, že cykloturistika, víno a folklór 

opravdu táhnou a že náš kraj má co nabídnout.

-hrad-

Mezi vinohrady na kole již potřinácté

Cyklistické putování odstartovala starostka Hana Potěmšilová.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červenec, srpen 2018

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

pá  22.6. – 2. 9.  Otevřené sklepy Hustopeče – festival vína, 
každý den otevřou sklepy dva hustopečští vinaři. 
Vinařská ulice, ulice Na Hradbách. Podrobnosti 
v TIC Hustopeče, na plakátech a letácích. 

Divadelní festival Pod širým nebem
st 11.7.  20.30 Královny. Účinkuje Divadelní soubor Smotaná 

hadice Křenovice
   Tři generace žen, každá je jiná a každá se potýká se 

svými problémy.   
Ochutnávka vín vinařství První vinařská s. r. o.

   Vstupné: 150 Kč 
so 14.7. 20.30 Žena, která uvařila svého manžela. Originální a 

vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, 
zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový 
význam rčení, že „láska prochází žaludkem“.
Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová a Otmar 
Brancuzský.

   Po představení bude hrát CM Gracia, ochutnávka vín 
Vinařství Aurora. Vstupné: 350 Kč 

ne 15.7. 18.00 Hrnečku vař. Pohádka. Účinkuje Divadlo Strom.
st 18.7. 20.30 Dva. Účinkuje Divadelní soubor Amadis Brno.
   Děj inscenace se odehrává v průběho jednoho 

večera v průměrné venkovské hospodě.
   Hrají: Radka Schardová a Josef Širhal
   Proběhne ochutnávka vín Vinařství U Harmáčků.
   Vstupné: 150 Kč
pá 20.7.  20.30 Zelňačka. Francouzský venkov, víno, muzika, 

přátelství, polívka, hvězdná obloha a UFO. To jsou 
hlavní atributy této komedie.

   Hrají: Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml.v alt. 
Jan Szymik, Vojtěch Záveský, Barbora Jánová v 
alternaci s Barborou Hruškovou.

   Po představení bude hrát CM Sylván, ochutnávka vín 
Vinařství Starý vrch. Vstupné: 350 Kč

Hraje se za každého počasí na nádvoří domu U Synků. V ceně
vstupenky je sklenička vína. Předprodej vstupenek  v TIC. 

Výhodná permanentka pouze 850 Kč.

Letní kino Pod ořechem
út  31. 7.  Hmyz - Komedie / drama. esko / Slovensko, 

2018, 98 min.
st  1. 8.  LETŇÁK NASLEPO - Do poslední chvíle nebudete 

vědět, na jaký fi lm jste se vypravili. Platíte až po 
projekci částku, kterou sami oceníte nabitý zážitek. 
Pojďte do toho.  

čt  2. 8.   Věčně tvá nevěrná - Komedie / drama / 
romantický. Česko, 2018, 92 min.

pá  3. 8.   Tátova volha - Komedie / drama. Česko, 2018, 
90 min.

so  4. 8.   Bajkeři - Komedie. Česko, 2017, 95 min.
ne  5. 8.   Hastrman - Romantický / thriller. ČR, 2018, 100 min. 
M-klub, Herbenova, Hustopeče. Promítá se po setmění (po 21.00 hod)

 a za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč. 

Připravujeme:
čt  4. 10. – 6. 10.  Burčákové slavnosti 2018. Výhodný předprodej 

vstupenek za 150 Kč do 4. 10. v TIC Hustopeče.

Přetahování nakonec rozhodlo o vítězi.

V cíli čekalo na cyklisty hudební odpoledne - Letní notování.

Akci si nenechaly ujít přes tři stovky účastníků.

Jednou z disciplín bylo lahvování vína koštýřem.
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Letní otevřené
sklepy

SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 2. 7./16. 7./30. 7./ 1.8./ 13. 8./ 27. 8.

Papír, plast, nápojové kartony: 3. 7./ 7. 8.

Bioodpad: 9. 7./ 23. 7./  6. 8./ 20. 8.

SBĚRNÝ DVŮR – PROVOZNÍ DOBA
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

OTEVÍRACÍ DOBA
  Po - Ne 9.00   –  20.00

Krytý bazén bude otevřen jen v případě špatného počasí. 

Bližší informace naleznete na www.spozam.cz
nebo na telefonním čísle 702 204 601.

pá 17. 8. – 19.8.  Hustopečské hody – Herbenova ulice. Pátek: 
ruční stavění máje, hraje CM. Sobota: zvaní po 
městě, zábava pod májou s DH Sokolka. Neděle: 
hodová mše svatá, průvod městem od první 
stárky, zábava pod májou se zavádkou, hraje DH 
Legrúti. Pořádá Hustopečská chasa.

pá 31. 8.  19.00 Ovčí bál – k tanci a poslechu zahrají Pool 
Litters a Skrznaskrz, občerstvení zajištěno, 
ovčárna za prvním rybníkem, pořádá Spolek 
všehoschopných. Výtěžek z bálu půjde na dobrou 
věc. 

st  25. 7.  14.00 Dětská prázdninová party. Zábavné odpoledne 
pro děti. Děti vstup zdarma.

ne  26. 8. 14.00 Rozloučení s prázdninami. Děti vstup zdarma.

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

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

po 30. 7. - 10. 8.  Knihovna uzavřena, prázdninová půjčovací 
doba zůstává stejná jako doposud. 

so 30. 6. - 2. 9.  Hustopeče před 100 lety – Výstava představí 
Hustopeče v době 1. Československé republiky.

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

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

út  14. 8.  7.00 Zájezd pro prarodiče s vnoučaty. Vydáme se na 
zámek Milotice a do ZOO Hodonín. Odjezd z AN. 

Kam na víno
Stáhněte si aplikaci na www.hustopece.cz

Budete mít přehled o tom, který sklep je otevřený

a dozvíte se více o samotných vinařích.

Každý den otevřou sklepy dva hustopečští vinaři.

so    7. 7. – 14. 7.  Tábor na stará kolena – Střelské Hoštice.
so  21. 7. 7.30 Poznávací zájezd: Pernštejn, Bystřice nad 

Pernštejnem. Odjezd od nemocnice a AN. 
so 11. 8. – 18. 8.  Tančírna na stará kolena – Střelské Hoštice.

in
ze

rc
e

Lukáš Chynoradský
nar. 15. 10. 2017

Sofi e Flodrová
nar. 22. 04. 2018

Marie Drobílková
nar. 28. 02. 2018

Tony Červeňan
nar. 12. 03. 2018

Maxim Kus
nar. 05. 03. 2018

Vilém Gajdošík
nar. 13. 02. 2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ZE DNE 26. 5. 2018

V Hustopečích dne 28.05.2018
Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Foto: Pavla Strohova
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Přijď te si vybrat!

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

Pomocníci 
pro Vaši zahradu
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… a ten je vždy ve znamení akcí pro děti, 

výletů, ale také školy v přírodě. Jezdíme pravi-

delně do Ekocentra Trkmanka do Velkých 

Pavlovic. Někdo řekne: „To jezdíte jenom 

takový kousíček?“  Ale věřte tomu, že i kousek 

od domova se dá zažít spousta legrace, dobro-

družství a mnohému se naučit. Po některé děti 

je i tento krátký pobyt za humny s odloučením 

od rodičů úplný hrdinský čin! 

Na Trkmance máme vždy pohodu a skvělý 

servis a to díky celému týmu pracovníků cent-

ra. S dětmi se účastníme naučných programů, 

využíváme prostor budovy, ale hlavně zahrady 

a přilehlého rybníka. Celému týmu tak patří 

náš dík. Určitě se sem budeme rádi vracet! 

Letos jsme zažili i neplánovanou “třešnič-

ku na dortu“.   Při návratu z  výpravy nás na 

cestě překvapil a pohostil pan Pešák vynikají-

cími koláčky. A aby toho nebylo málo, pozval 

nás druhý den na exkurzi do jeho rodinného 

pekařství.  Děti tak viděly na vlastní oči, kolik je 

potřeba práce, než vznikne například chleba, 

rohlík nebo buchta. Děti slíbily panu Pešákovi, 

že odteď budou dojídat pečivo, i kůrky z chle-

ba, které tak nerady koušou. Za pěkný zážitek 

moc děkujeme. 

Škola v  přírodě se vydařila jako vždy, děti 

byly skvělé a odvážné, počasí nám přálo. 

A my vám všem přejeme pěkné léto plné 

odpočinku, krásných zážitků, setkání se zají-

mavými lidmi. 

Kolektiv MŠ Pastelky

Předškoláci vyjeli na kolech navštívit rybníky.

Den dětí připadá na 1. červen. V naší školce 

U Rybiček jsme slavili celý týden. Proč ne, když 

třeba v takové africké Guinei trvají oslavy celý 

měsíc. Byl to týden plný zábavy, sportování, 

výletů, sladkých odměn a nových poznatků. 

Své pohybové dovednosti děti prokázaly ve 

sportovní olympiádě, za poznáním života 

druhohor se vypravily do Dinoparku ve Vyško-

vě. S hospodářskými zvířaty jsme se seznámili 

na farmě v Šakvicích a mléčné farmě v Uherči-

cích. Při návštěvě ranče Valkýra děti poznávaly 

domácí i exotická zvířata. Veselé dopoledne 

prožily s  klaunem. Nechyběl ani pohádkový 

poklad ukrytý v lese na Křížovém vrchu. Teplé 

letní odpoledne trávily děti na školní zahradě, 

kde se osvěžily v  mlhovišti. Naši předškoláci 

prokázali zručnost v  jízdě na kole výpravou 

k  rybníku. Oslavu Dne dětí jsme zakončili 

návštěvou cukrárny, kde si děti vybraly zmrzli-

nu podle své chuti.

Kolektiv MŠ U RybičekFo
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Jak jsme U Rybiček slavili Den dětí

Týdenní pobyt dětí v přírodě

Návštěva kravína nás překvapila 

Prázdniny se blíží, školní rok nám končí…

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Jak už víte, v  naší školce rádi podporuje-

me prožitkové učení, proto jsme se s  dětmi 

z  modré třídy vypravili na další nevšední 

návštěvu, tentokrát do kravína ve Velkých 

Němčicích. Přijali jsme tak pozvání od jedné 

maminky našich dětí. A že to bylo opravdu 

zajímavé! I my, paní učitelky, jsme byly nadše-

né. Tento kravín neměl nic společného s našimi 

představami. Krávy jsme si důkladně prohléd-

li a zjistili, čím se živí a k  čemu jsou užitečné. 

Nejlepší to bylo ale stejně u telátek. Nejmladší 

telátka, která byla 1-2 týdny stará, měla dokon-

ce svůj domeček. Navštívili jsme i kraví porod-

nici, kde byla telátka ten den narozená. Celý 

tento výlet měl své kouzlo a my tímto článkem  

mamince ještě jednou děkujeme! 

V  týdnu od 21. do 25. května se skupina 31 

předškolních dětí zúčastnila pobytu v přírodě 

v  rekreačním středisku Vápenky v  lesnatém 

prostředí Bílých Karpat. Příroda dětem nabíze-

la spoustu netradičních aktivit a sportovního 

vyžití. Cílem tohoto pobytu bylo utužit kolek-

tiv dětí, posilovat jejich fyzickou zdatnost a 

poskytnout jim pobyt na čerstvém vzduchu. 

Naplňovali jsme tak princip environmentální 

výchovy směřující k  souladu člověka s  život-

ním prostředím a jeho vlivu na toto prostředí.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Dětem se nejvíc líbila telátka.

Během školy v přírodě jsme navštívili 
i pekárnu.
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V lesích Bílých Karpat jsme utužovali kolektiv.
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Měsíc červen byl na 1. stupni ve znamení 

společných akcí. Den dětí jsme oslavili spor-

tovní olympiádou, prvňáčci byli pasováni na 

čtenáře, třeťáci a čtvrťáci navštívili divadlo 

Radost, poznali jsme různá místa na školních 

výletech. Nejdelší cestu výletu podnikla třída 

5. A, která zavítala do stověžaté Prahy. Všechny 

akce jsme si užili, ale už se těšíme na prázdni-

ny.

Školní akademie 1. – 3. ročníku se konala ve 

čtvrtek 14. června netradičně ve dvou časech. 

I přesto byl sál k  našemu uspokojení zcela 

zaplněný. Pro rodiče a přátele školy si třídy 

připravily hodinový program plný tanečků a 

písniček. Děti děkují za hojnou účast, fi nanční 

příspěvek a bouřlivý potlesk.

Martin Hladký

Červen je ve znamení výletů, exkurzí, diva-

del. Zajeli jsme si do divadla Reduta na před-

stavení Věra, kde jsme se seznámili s osudem 

sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslav-

ské. Mladší žáci zhlédli pohádkové představe-

ní na Spoláku. První stupeň se vydal na hrad 

Veveří, Špilberk, školu v přírodě, druhý stupeň 

vyjel na kola do Lednice, na vodu do Cvrčovic, 

na trochu historie do Znojma a do Prahy, ale 

také za poznáním do Vídně. Svůj rakouský 

výlet zaznamenali žáci ze sedmého ročníku: 

„Byli jsme v  historickém centru města, kde 

jsme navštívili Přírodovědné a Umělecko-his-

torické muzeum, chrám sv. Štěpána, památník 

holokaustu, památník Isabely Bavorské a další 

památky. Ochutnali jsme nejlepší zmrzlinu 

na světě a také slavný rakouský Sachr dort. 

Procházeli jsme se i po obchodních ulicích 

Kohlmarkt a Graben. Jsme rádi, že jsme měli 

možnost poznat část historické Vídně.“

A teď už hurá na další prázdninové výlety. 

Přejeme krásné léto a na shledanou v září.

Kolektiv ZŠ Nádražní 

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Nádražka cestuje

Užívali jsme si výlety za poznáním.Fo
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ZŠ KOMENSKÉHO

Divadelní soubor Šikulky odehrál již 20. a 21. představení!
V  letošním školním roce byl opět velký 

zájem ze strany dětí o účast v divadelním 

kroužku Šikulky, který funguje pod tímto 

jménem již od roku 1995. V  prvních letech se 

představení pro kamarády ze školy a mateř-

ských škol odehrávala v  prostorách MŠ nebo 

školní jídelny, později v CVČ Pavučina a několik 

let zpátky na divadelních prknech společen-

ského domu. 

Každoročně pracuje v  kroužku okolo 25 

dětí, v  posledních letech počet narostl, před 

sedmi lety až na více než padesát! Letos to bylo 

čtyřiatřicet malých herců a hereček. Nezby-

lo, než nastudovat pohádky dvě, aby si každý 

zahrál větší či menší roli. 

V  pohádce Boty z  Pohádkové Lhoty hráli 

většinou ti, co stáli na divadelních prknech 

poprvé, přesto překvapili svými velmi dobrými 

výkony. 

Druhou pohádku Medvídek Pú obsadi-

ly děti, které si již malou roli dříve zkusily, 

průměrný věk 10 let, skvělé herecké výkony, a 

i když jejich hlasový potenciál nelze srovnat 

s  dospěláky, bylo je slyšet až na konec zcela 

obsazeného sálu. 

Poděkování zaslouží všichni členové soubo-

ru, věřte, že jejich práce od října do května 

nebyla jednoduchá. Soubor Šikulky rozhodně 

neudělal ostudu svému jménu, ba naopak.

Peníze vydělané na vstupném použije naše 

škola opět na nákup potřebných pomůcek a 

knih do žákovské knihovny.

Na závěr poděkování všem, kteří nám 

moc pomohli: p. Konečný (bezplatné zhoto-

vení plakátů a pozvánek), p. Vojtěšková (ušití 

kostýmů), p. Korábová (výroba rekvizit), p. 

Havlová (půjčení kostýmů z kostymérny), HTV 

(natočení představení) a všem maminkám a 

babičkám za pomoc s kostýmy.

Největší poděkování si zaslouží Petr 

Burget, naše obrovská technická opora! 

Vždy, když bylo potřeba, byl po ruce, pomá-

hal, osvětloval, povzbuzoval, nakoupil všem 

dětem občerstvení… Petře, obrovský dík, 

takových, jako jsi ty, mnoho není!!!

Za celý soubor V. Pešáková a S. Novotná
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Šikulky předvedly dvě představení.

Žáci prvního stupně měli nabitý program
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Již tradičně jsme se vydali objevovat krásy 

našeho blízkého okolí. Ve středu 23. května 

jsme se s našimi žáky z druhého stupně vypra-

vili na Pálavu. Počasí nám přálo, byl nádherný, 

skoro až letní den. Autobusem jsme se přemís-

tili z Hustopečí do Horních Věstonic a odtud se 

vydali do kopce směrem k Martince. Zde jsme 

si chviličku odpočinuli, nabrali síly a pokračo-

vali v túře. Po další přestávce, při které jsme 

se zároveň občerstvili, jsme se rozdělili na dvě 

skupinky. Jedna šla delší a náročnější trasu po 

hřebenu a ta druhá šla kratší a lehčí cestou k 

zřícenině hradu Děvičky, kde jsme se setkali. 

Rozkvetlá Pálava byla odměnou za namáha-

vou cestu a pohled na krajinu pod Pálavou 

byl vskutku překrásný. Z Děviček jsme seběhli 

do Dolní Věstonic. Zpět do Hustopečí jsme se 

přepravili opět autobusovou linkou. Pro děti 

byl takový výlet jednak příjemným zpestřením 

školního týdne a jednak nevšedním zážitkem 

v krásné přírodě pavlovských kopců. Musím 

pochválit všechny účastníky této akce.

Aleš Pavlů

… okupovali Hostýnské vrchy a Hotel na 

Trojáku ve dnech od 4. do 8. června. Někteří 

námořníci si vzali s sebou na pomoc i své rodi-

če. Dohromady nás bylo 42 a to už je pěkná 

posádka. Pobyt jsme si řádně užívali. Objevili 

jsme maják Maruška, vesničku Hošťálko-

vou, naučili jsme se morseovku, lodní uzel, 

zkoušeli jsme sílu v přetahování lanem, běh 

v ploutvích, lovili jsme ryby i perly. Vykoupali 

jsme se v bazénu ač krytém, tak ledovém i ve 

venkovním. Odvážlivci si mohli sáhnout při 

noční výpravě do truhly pokladů, kterou stře-

žil jednooký pirát. Ve středu jsme zkoumali 

zvířata celého světa v ZOO Lešná. Okouzlili nás 

rejnoci, které jsme si mohli pohladit, také jsme 

si nazdobili originální trička technikou savová-

ní. Dokazovali jsme, že máme potřebné schop-

nosti stát se námořníky. Domů jsme se vraceli 

s diplomem námořníka a keramickou medailí 

za vytrvalost. Ještě dnes si rádi zazpíváme tu 

naši: „Námořníci v pruhovaném tričku...“

za účastníky ozdravného pobytu H. Průdková

Jarní přechod Pálavy

Námořníci v pruhovaném tričku ...

Posádku tvořilo 42 členů.

V  pondělí  4. června jsme se my, studenti 

1.A, 2.A a 3.A Gymnázia T.G. Masaryka, vydali 

za krásami města Litomyšle. Po téměř třech 

hodinách cesty jsme dorazili do cíle.  Jako 

první jsme zamířili na zámek, který byl bohu-

žel zavřený, ale my jsme alespoň navštívili 

zámecké sklepení, kde se konala výstava soch 

Olbrama Zoubka, a prohlédli si okolí zámku.  

V  další etapě našeho výletu jsme zavítali do 

Portmonea - domu, kde bydlel spisovatel a 

malíř Josef Váchal.  Zde nás zaujaly přede-

vším výmalby a nábytek, které vytvořil on sám. 

Z těchto prostor jsme se přesunuli na překrás-

né renesanční náměstí, kde jsme měli rozchod. 

Následně jsme se vydali do kostela Povýšení sv. 

Kříže, kde naše exkurze končila. Celý výlet jsme 

si i přes úmorné letní teploty užili a těšíme se, 

až zase někam vyrazíme.

Alžběta Macková a Alexandra Josefíková, 1.A

TS Danceversity má na kontě další úspěchy! 

Letos se účastnila dvou prestižních tanečních 

tour – Czech Dance Masters a soutěže Taneční 

skupina roku, kde obě věkové kategorie získaly 

výborná umístění. 

Mladší skupina soutěžila v extralize s cheer-

leaders formací Pod hladinou, se kterou se v 

Praze na fi nále MČR CDO stala mistry České 

republiky. Z republikového kola TSR si odvez-

la medaili stříbrnou a titul 1. vicemistr ČR. Pro 

některé děti z této soutěžní formace to byla 

úplně první soutěžní sezóna, kterou zvládly na 

jedničku a na svoje medaile byli proto všichni 

náležitě pyšní!

Ostřílení junioři oslavili 2x titul mistrů 

České republiky v kategorii hobby, a to s 

formací s názvem Perfume a Running with the 

Wolves. 

,,Choreografi i dance art, Perfume jsme s 

děvčaty postavily za dva dny, vůbec jsme nepo-

čítaly s takovým výsledkem. Spíš jsme dostaly 

nápad, který jsme chtěly realizovat, a nakonec 

se to takto povedlo. Jsme pyšní i na ohodnocení 

formace Running with the Wolves, která byla 

prvním výtvorem našeho dlouholetého skvě-

lého tanečníka a dnes i choreografa Michala 

Furcha,” uvedla Barbora Komoňová. Formace 

showdance Ingonyama Nengwenamabala se 

ve velké konkurenci skupin z celé republiky 

umístila na sedmém místě. “ S výkonem našich 

tanečníků jsme byli moc spokojení, dali do 

toho všechno a sestavy předvedli moc hezky. 

Před nejdůležitějšími soutěžemi roku máme 

vždy víkendové velice náročné tréninky, které 

se opět vyplatily,” uzavřela Komoňová. 

I našim hiphopovým skupinám se dařilo. 

Dospěláci se poprvé dostali na prestižním 

fi nále MČR Beat Street do užšího výběru, kde 

nakonec skončili na šestém místě v republice. 

Už nyní se všichni těší na následující sezó-

nu, a pokud chcete tancovat s námi, přijímá-

me nové tanečníky od 3 let! Volejte, pište: 

608  887  393 nebo 606  887  393 a kmgbv@

seznam.cz.                                                 Věra Komoňová

Návštěva Litomyšle

TS Danceversity trojnásobným mistrem ČR! 
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V rámci projektu  KaPoDaV - Podpora 

kariérového poradenství, podnikavosti pro 

udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jiho-

moravském kraji, do kterého je naše škola 

zapojena, jsme se dne 29. května s  téměř 

padesáti žáky zúčastnili jednodenního 

programu Inspirací k podnikání. Jednalo se o 

inspirativní blok s  workshopovou částí zamě-

řený na představení principů podnikání. Skrze 

konkrétní příklady a diskuzi se žáci dozvěděli, 

co podnikání přináší, porovnali si možnosti 

stát se zaměstnancem či podnikat. Součástí 

programu byly i inspirativní příběhy konkrét-

ních podnikatelů či startupu z  prostřední 

JIC (Jihomoravského inovačního centra). 

Ve workshopové části si žáci osvojili meto-

du brainstormingu, kterou mohli využít při 

nalézání vlastního podnikatelského nápadu. 

V  týmech potom svoji myšlenku rozpracovali 

pomocí praktického nástroje Lean canvas a na 

závěr prezentovali výsledky svojí práce ostat-

ním žákům, lektorům a pedagogům.

V  poslední části programu v JIC jsme 

navštívili FabLab – první otevřenou digitální 

dílnu v Brně. Je prvním FabLabem v ČR, jedním 

z 1278 na světě. Seznámili jsme se s podmínka-

mi návštěv dílny a prohlédli jsme si vybavení 

– 3D tiskárny, 3D skenner, laserovou řezačku, 

CNC frézku, řezací plotter a termolis a Elektro 

a Iot dílnu.

Stanislava Gergelová

Výukový prostor Střední odborné školy a 

středního odborného učiliště Hustopeče se 

rozrůstá o novou budovu. Vznik moderního 

Malířského centra podpořila dotace z  Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj a stav-

ba v  hodnotě téměř 25 milionů korun roste 

doslova před očima. „Třípodlažní budova je 

polyfunkční. V  prvním patře budou pojízdné 

stěny určené pro moderní přípravu žáků oboru 

Malíř-lakýrník a 12 pracovišť na dokončova-

cí práce. Ve druhém patře budou pracoviště 

vybavená počítači na výuku reklamní grafi ky 

a v posledním patře bude dílna, která umožní 

lakýrníkům provádění dekorativních technik,“ 

popsal plánované využití budovy ředitel školy 

Zdeněk Hrabal. 

V  areálu se nachází také Domov mládeže 

a Školní jídelna. Školu v  současnosti navště-

vuje 260 žáků. „Stavy se snížily, je to obecný 

problém všech středních škol a zájmu o učeb-

ní obory,“ uvedl Hrabal. I přes snižování počtu 

žáků vznikla potřeba zbudování Malířského 

centra, zejména po přestěhování části odlou-

čeného pracoviště z Divák do Hustopečí. „Malí-

řům dlužíme, pokud chceme udržet tradici 

řemesel, kvalitní výukové prostory. Nemůže-

me čekat, až žáci budou, ale musíme se snažit 

vytvářet jim moderní prostory už nyní,“ dodal. 

Střední odborná škola nabízí dva studij-

ní obory: Informační technologie a Veřej-

nosprávní činnost. Na učilišti se vyučují 

klasické stavební obory. „Jedná se například o 

obor Strojní mechanik, Instalatér, Malíř-lakýr-

ník, Elektrikář silnoproud i slaboproud apod.,“ 

upřesnil Hrabal.  

Podle harmonogramu prací by měla být 

budova hotová do konce roku. Pokud vás zají-

má škola nebo studijní obory, můžete využít 

k návštěvě některý z Dní otevřených dveří. 

-ves-

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

CÍRKVE

V  květnu se vydal pastor apoštolské církve 

Karel Fridrich na svou druhou letošní cestu 

do Afriky. Tentokrát se vrátil do sirotčince 

v Malawi s cílem pokračovat v projektu, jehož 

základy položil už v  minulém roce. „Objevili 

jsme tam 15 center, která se starají o přibliž-

ně 300 sirotků. Rozhodli jsme se, že bude-

me rozvíjet vzájemnou spolupráci. Tu jsme 

podpořili tím, že jsme jim dovezli nějaké pení-

ze, ale hlavně jsme pomáhali se vzděláváním 

vedoucích a budovali jsme vzájemné vztahy,“ 

vysvětlil Fridrich. Společnost pastorovi dělala 

kazatelka evangelické církve Kateřina Rybá-

riková: „Tento rok jsem pocítila potřebu odjet 

za hranice své komfortní zóny, k čemuž přispěl 

i misijní kurz, který jsem absolvovala v lednu. 

Proto jsem tuto cestu vnímala jako pokyn 

s hůry.“ 

V  Malawi strávili duchovní dva týdny. 

Karel Fridrich vyučoval a kázal. Místní dokon-

ce uspořádali minifestival, kdy se více než 

300 Afričanů přijelo podívat na bílého kazate-

le.  Mimo to stavěl kamna a opravoval ty, které 

postavil při minulé návštěvě. „Překvapilo mě, 

že je používají a že z nich ženy mají radost. Měl 

jsem obavy, že se znovu vrátí k vaření na třech 

kamenech. Dokonce kolem kamen vybudova-

li přístřešek, a vznikla tak nádherná kuchyň,“ 

radoval se Fridrich. Kateřina Rybáriková se 

věnovala dětem a pomáhala ženám vařit. 

V  Africe se cítila jako doma. „Připadala jsem 

si, že tam patřím. Největší radost mi udělaly 

děti, které se stále pohybovaly se mnou. Vidět 

je, špinavé, otrhané, ale spokojené, to byl můj 

největší zážitek,“ řekla Rybáriková. 

Sirotčinec se dočkal i jiné pomoci. Obě 

dvě hustopečské církve vybraly kolem třiceti 

tisíc korun, fi nance postačily na nákup sluš-

ného auta. „Doprava je tam velký problém. 

K nejbližšímu lékaři je to 30 – 50 km. Věříme, 

že je to dobrá pomoc,“ sdělil Fridrich. 

Povídání o svých misijních cestách pořádal 

pastor v pátek 8. června. Africký večer začínal 

prezentací fotografi í a videí a shrnutím rozdí-

lů a zajímavých poznatků mezi zeměmi, které 

cestovatel navštívil. Návštěvníci měli také 

příležitost ochutnat typická africká jídla. Pokud 

vás zajímá, jak můžete pomoci, neváhejte 

a kontaktujte Karla Fridricha.                             -ves-

Duchovní navštívili sirotčinec v Malawi

Malířské centrum každým dnem roste

Škola se rozšíří o třípodlažní budovu.
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Inspirací k podnikání
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Děckanáda, děkanátní setkání pro děti 1. až 

5. tříd, se v kostele sv. Václava konala v sobotu 

9. června už poosmé. Letos si ji nenechalo ujít 

přes 140 dětí, které přijely i z okolních farnos-

tí. Tématem setkání bylo Tohle všechno je pro 

mě? a soutěže i ostatní činnosti se točily kolem 

svátostí. „Svátosti jsou dary od Boha. Jsou to 

neviditelné dary, ale skrz obřady a různé věci 

vidět jdou. Pro děti je to těžší téma. Docela 

jsme s tím bojovali, protože pochopit svátosti 

dělá někdy problém i dospělému, přitom je 

to jeden z pilířů, na kterých stojí naše víra. Ale 

myslíme si, že se to dětem bude líbit a něco si 

z toho odnesou,“ vysvětlila organizátorka Vero-

nika Nováková. 

Sedm svátostí: křest, zpověď, přijímání, 

biřmování, manželství, kněžství a pomazání 

nemocných si děti představily na 14 stano-

vištích. „Sedm z  nich představovalo scény 

jednotlivých svátostí a na dalších děti tvořily,“ 

upřesnil organizátor Miroslav Brúček. Děti 

vyráběly olej k svátku biřmování, přáníčka 

pro nemocné, které mají ve své farnosti nebo 

v rodině, batůžek, který si zdobily místo rouš-

ky, dělaly kalichy a hledaly snubní prsteny. „Já 

pomáhám dětem vyrobit hostii. Máme tu pec, 

starou oplatnici, do které lijeme těsto a uvidí-

me, co z toho vznikne,“ představil jedno zasta-

vení organizátor Petr Najman. 

Celodenní zábavu zakončily děti společnou 

bohoslužbou. 

-ves-

Děti si rozbalily dárky od Boha

Děti poznávaly svátosti a tvořily.
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Po celou dobu, co jsem pastorem, slyším 

z  úst mnoha lidí, že ke své víře nepotřebují 

žádnou církev. Víra je osobní, a tedy každý si 

může věřit, čemu chce. S tím naprosto souhla-

sím a je věcí každého člověka, jak věří a čemu 

věří. V  mnohých statistikách a průzkumech 

jsem se dočetl, že církev jako instituce je na 

posledních místech společenského žebříč-

ku. Mohlo by se zdát, že o církev není zájem. 

Dokonce jsem četl úvahy o tom, že církev zcela 

zmizí a vymře. Nedávno jsem si uvědomil, že 

se v této oblasti něco děje. Je to asi tak rok, co si 

všímám určitých změn. 

Přichází za mnou lidé, že byli někomu na 

pohřbu a ten civilní byl chladný a takový bez 

naděje. Oni by raději pro svého příbuzného 

nebo pro sebe chtěli křesťanský. Jestli nemám 

problém „pohřbít“ i nevěřícího člověka. Přichá-

zí snoubenci, kteří chtějí křesťanskou svatbu. 

Kolegové ze všech církví mají v poslední době 

plné ruce práce a svatební obřady musí někdy 

pro vytíženost i odmítat. Jeden snoubenec 

mi řekl, že je rozvedený a jeho první svatba 

byla civilní. Bylo to pro něj neosobní a stroje-

né. Nyní by chtěl něco jiného. Něco osobního 

a něco s  nadějí do budoucnosti. Mnohdy to 

snoubenci neumí vyjádřit, ale jako by toužili 

po požehnání svého manželství. Přibývá také 

lidí, kteří se přijdou jen tak vypovídat. Často to 

berou jako jakousi zpověď. Prostě mi řeknou, 

co prožívají co je trápí, a požádají mě, abych 

si to nechal pro sebe. Někteří to berou auto-

maticky, že je to zpovědní tajemství. Odchá-

zí s  úlevou a povzbuzením. Někdy přichází 

jednotlivci, někdy i manželské páry a chtějí 

poradit, co dál s manželstvím, jak na výchovu 

dětí a podobně. Jsou případy, kdy jim doporu-

čím navštívit odborníka na danou oblast, ale 

velmi často stačí je jen vyslechnout a povzbu-

dit. Přichází rodiče a ptají se mě, zda máme 

nějaké programy pro děti. Hledají něco, nějaké 

místo, kde budou v jakémsi bezpečí – bez vlivu 

cigaret, alkoholu, drog apod. Kde se budou 

rozvíjet jak fyzicky, tak i v nějakých morálních 

hodnotách. 

Nemluvím o věřících, ale o lidech mimo 

církev. O lidech, kteří nejsou často ani pokřtění 

a v  podstatě nevěří. Většinou jsou to „něcois-

té“ (věří, že něco někde asi je). Člověk může 

mít víru a nepotřebovat k  tomu církev. Na 

druhé straně vidím, že církev má co nabídnout 

i lidem, kteří nevěří. Můj osobní postoj je, že tu 

církev není jen pro věřící, ale má sloužit celé 

společnosti. Naše programy a aktivity jsou 

otevřeny všem, kdo o to mají zájem. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Je církev i pro nevěřící?
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Na základě memoranda tří měst, Benátek 

nad Jizerou - Hustopečí – Modry, se uskutečnil 

ve dnech 19. - 25. května mezinárodní senior-

ský tábor. Pořádajícím městem byla tentokrát 

Modra a tábor se konal v areálu termálních 

lázní Štúrovo. Z naší organizace se zúčastnilo 

17 členů. Ubytování jsme měli v čtyřmístných 

apartmánech se společnou kuchyňkou a soci-

álním zařízením. Čekaly nás tři krásné výlety 

- autobusem do Budapešti, vláčkem k bazili-

ce v Ostrihomu a lodí k Vyšegradu. Na všechny 

tři výlety jsme měli výborného průvodce, velmi 

šťastná volba, který historická data prokládal 

historkami. 

V Budapešti jsme šli procházkou přes 

město, kde jsme viděli všechny historické 

památky - baziliku, parlament, nám. hrdi-

nů a další, pak jsme vyjeli k rybářské baště, 

procházkou prošli okolí a na závěr jsme vyjeli 

na Citadelu, kde byl výhled na večerní osvětle-

nou Budapešť. Nádherný zážitek. V Ostrihomu 

jsme navštívili baziliku, která je třetí největší 

v Evropě. Při třetím výletě do Vyšegradu nás na 

vyhlídce zastihla bouřka. 

Ostatní volné dny jsme si užívali v termální 

vodě. Ve Štúrově je sedm venkovních bazénů 

s různými tryskami, chrliči a dalšími atrakcemi. 

Ráno nechyběla rozcvička. O zábavu se posta-

rala Fialova kapela. Užili jsme si celý týden. 

Poděkování patří panu Medlenovi a všem třem 

městům za umožnění těchto setkání. V nepo-

slední řadě děkujeme i vedení města Husto-

peče.

Bohumila Defeldová, předsedkyně
Pobyt v lázních jsme zpestřili třemi výlety.

Mezinárodní seniorský tábor jsme strávili v Modre
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

VÍNO A HUSTOPEČE

Slunovrat s  vínem, který se konal v  pátek 

22. června, zahájil sezónu letních otevře-

ných sklepů. Od soboty 23. června do 

neděle 2. září máte možnost navští-

vit  Otevřené sklepy místních vina-

řů.  Každý den budou mít od 18.00 do 

21.00 hodin (dle dohody i déle) otevře-

ny minimálně dva hustopečské sklepy.

Užijte si léto se skleničkou vína v ruce. Podrob-

nosti zjistíte v Turistickém informačním centru 

nebo si zdarma stáhněte na www.hustopece.

cz aplikaci Kam na víno a budete mít 

stále aktuální přehled o tom, který sklep 

je otevřený a dozvíte se více o samot-

ných vinařích. 

-ves-

Kam na víno? Každý den otevřou dva vinaři

S vděčností si připomínáme úsilí našich 

předků o postavení kostela a následné pořízení 

zvonu, který dodnes svolává ke slovu Božímu 

a vyprovází věřící na cestu domů.

Náš kostel byl postaven roce 1900. Téměř 

o 30 let později zaslali zdejší evangelíci pros-

bu prezidentu Masarykovi o příspěvek na 

zakoupení zvonu. Tehdy totiž obdrželi místní 

katolíci od pana prezidenta větší dar na poří-

zení zvonů, a tak se o podobné pokusil rovněž 

kurátor evangelického sboru bratr F. Klobása. 

Prosba byla vyslyšena, jak je i zaprotokolováno 

v kronice sboru: „Pan president Masaryk věno-

val našemu sboru 5 000 Kč, kterýžto obnos byl 

uložen do rolnické záložny jakožto zvonový 

fond.“

A dobrá věc se podařila! 20. září 1930 byla 

uspořádána velkolepá slavnost k 50. výročí 

založení evangelického sboru v Hustope-

čích. Při slavnosti byl svému účelu odevzdán 

nově zakoupený zvon, na jehož pořízení se 

svým darem výrazně podílel dr. T. G. Masaryk. 

Bylo přítomno velké množství českých brat-

ří z Klobouk, Nosislavi, Nikolčic, Miroslavi, 

Heršpic a Brna.

Letos se skupinka nadšenců z našeho sboru 

vydala na dobrodružnou zteč kostelní věžič-

ky, aby tento klenot přiblížila nám ostatním. 

Z farní půdy k němu vystoupali po želez-

né konstrukci v úzkém prostoru, nedbajíce 

prachu ani pavučin.

Zklamáním bylo, že nebude možné snést 

zvon dolů a vystavit ho na odiv návštěvníkům 

letošní Noci kostelů. Jeho váhu odhadli na 

200 kg. Ale mohli se ho aspoň dotknout a poří-

dit fotodokumentaci. Nápis na zvonu přenesli 

i výtvarnou technikou frotáže dolů do kostela, 

aby si všichni mohli přečíst tato slova:  

AŽ POTUD POMÁHAL NÁM HOSPODIN

1880 – 1930

NA PAMÁTKU PADESÁTILETÉHO TRVÁNÍ 

SBORU ZHOTOVEN 

ZA LASK. PŘISPĚNÍ NAŠEHO MILÉHO 

PRESIDENTA MASARYKA.

Radoslava Burianová, členka sboru

„Masarykův“ zvon v Hustopečích

Na náš zvon přispěl i T. G. Masaryk.
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Krajské kolo Dopravní soutěže mladých 

cyklistů se poprvé konalo na hustopečském 

dopravním hřišti. V úterý 5. června se 16 týmů 

utkalo o postup do závěrečného celorepubli-

kového fi nále. Soutěž zahájily děti bojovnými 

pokřiky. „Město Hustopeče bylo požádáno, aby 

se stalo pořadatelem krajského kola. Tak jsme 

se toho ujali a organizátoři tomu věnovali 

velkou spoustu času. Naše hřiště bylo vybrá-

no díky své kvalitě a zázemí. Stín zabezpečují 

party stany a vzrostlé stromy,“ sdělila starostka 

Hana Potměšilová.

Mezinárodní dopravní soutěž začíná na 

samotných školách, poté po jednotlivých 

kolech postupují ti nejlepší až do republiko-

vého fi nále. Z  krajského kola postupuje vždy 

jeden tým ve věku od 10 do 12 let a jeden ve 

věku od 12 do 16 let. Mladí cyklisté muse-

li dokázat svou zdatnost v  pěti disciplínách. 

„Čekají na ně testy, jízda po dopravním hřišti 

podle pravidel, práce s  mapou, jízda zručnos-

ti a zdravověda,“ upřesnil zkušební komisař 

Petr Pacela. Děti neměly problémy s  testy 

ani pohybem na dopravním hřišti, ale trochu 

se potrápily během jízdy zručnosti. Důležité 

zkušenosti nasbíraly také ve zkoušce ze zdra-

vovědy. „Na stanovišti máme ukázku první 

pomoci a děti budou zasahovat. Připravili jsme 

resuscitaci, otevřenou zlomeninu a pak běžná 

zranění typická pro pád z kola,“ vysvětlila Hana 
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16 týmů předvedlo své dovednosti.

Nejlepší cyklisté z kraje soutěžili o postup do republikového kola

SPORT

CYKLOTURISTIKA

V  noci z  16. na 17. června byl náhle ukon-

čen život kadibudky spolku Všehoschopných. 

Stála a poskytovala všem blahodárnou úlevu 

na hranici našeho katastru se spřátelenou obcí 

Starovice. Milá kadibudka věrně sloužila 

pocestným, hlavně v  období burčáků. Komu 

vadilo jediné opravdové hnojení v babišových 

polích? Kdo ji v noci rozštípal doslova na třísky? 

Umíme pochopit, že někdo v  alkoholovém 

opojení ulomí dveře, ale takto něco zničit, to 

už musí být opravdu unikátní jedinec. Rádi 

bychom proto dotyčného poznali. Nechť se 

přihlásí a bude mu zdarma odpuštěno. I přes 

tuto nešťastnou nehodu, budeme dále pokra-

čovat v budování všem lidem užitečných zaří-

zení jako ohnišť, posezení, alejí, mostků atd. 

Prosíme tedy o minutu ticha za naši kadibud-

ku.
spolek Všehoschopných

Tryzna za kadibudku

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

Kadibudka už sloužit nebude.

V pondělí 11. června jsme jeli do termál-

ních lázní Mošoň, Maďarsko. Léčebná voda 

v lázních je v kvalifi kačním žebříčku mezi pěti 

nejúčinnějšími léčivými vodami v Evropě. Byly 

otevřeny všechny bazény s různě teplou vodou: 

koupelový a sedací bazén venkovní a vnitřní, 

venkovní bazén s léčivou vodou apod. Bonu-

sem byla lehátka v ceně vstupu. Sluníčko hřálo, 

tak jsme si den užili, ať již v perličkovém bazé-

nu nebo jsme využili různé chrliče, zaplavali 

si nebo odpočívali na lehátkách.  Naše bolavé 

klouby se rozhýbaly. Unaveni, ale spokojeni 

jsme se vrátili domů. 

V pátek 8. června jsme navštívili Městské 

divadlo Brno a jeho muzikálovou komedii 

Děsnej pátek. Ellie je šestnáct let a má pocit, 

že jí celý svět, zejména její matka, nerozumí. 

Katherine je 40 let a zítra se po druhé vdává. 

Moc by si přála, aby ji  její dcera Ellie pocho-

pila a nepovažovala ji za nepřítele. Po jedné 

z dalších hádek se stane něco podivného - 

vymění si svá těla. A tak začíná kolotoč bláz-

nivých situací, v nichž obě hrdinky musí strávit 

den v cizím těle.  Na závěr diváci poděkovali 

všem hercům potleskem ve stoje.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Ve středu 13. června zaplnily náměstí 

v Hustopečích stánky, které obsadily orga-

nizace zajišťující sociální služby. Také naše 

organizace zde měla stánek, který vyzdo-

bila Maruška Fialová svými nádhernými 

výrobky, které zaslouženě poutaly pozornost 

návštěvníků. Samozřejmě jsme také infor-

movali o činnosti organizace, která sice 

neposkytuje sociální služby, ale pro své členy 

organizuje různé činnosti, ať již zájezdy do 

divadel, poznávací zájezdy, zájezdy do termál-

ních lázní, týdenní pobyty, cvičení ve fi tku, 

rekondiční a rehabilitační cvičení a mnoho 

dalšího. Den sociálních služeb organizova-

lo Město Hustopeče díky svému Sociálnímu 

odboru. Patří jim za tuto akci poděkování. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu 

Den strávený v lázních jsme si užili.

Zajeli jsme do lázní i do divadla

Náš stánek byl součástí Dne sociálních služeb
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Tesařová, zdravotní instruktorka Červeného 

kříže. 

Jihomoravský kraj je oblíbenou destinací 

cyklistů, kteří jezdí buď po běžných silnicích, 

nebo cyklostezkách. Jezdit na kole už není 

jenom sport, ale i životní styl. Dopravní výcho-

va začíná ve školkách a ve školách se děti učí 

fungovat v  provozu. „Vítáme každou aktivitu, 

která přispěje ke zvýšení odborných i praktic-

kých znalostí u dětí i dospělých. Cyklisté patří 

společně s  chodci mezi nejohroženější účast-

níky silničního provozu, proto je velmi důleži-

té nosit reflexní materiály a být dobře vidět,“ 

uvedl plukovník Miloš Skácel z Krajské ředitel-

ství policie JMK.

Vítězem krajského kola Dopravní soutěže 

mladých cyklistů se v mladší kategorii stalo 

družstvo ze Základní a mateřské školy Jevišovi-

ce a ve starší kategorii Základní škola Kravsko. 

- ves-

Do Wachau na kole 

Z okresního přeboru jde do Hustopečí 27 medailí

Krajský přebor: tři tituly a dalších sedm medailí

V  sobotu 19. května a v  sobotu 9. června 

se uskutečnily pod hlavičkou Centra volné-

ho času Pavučina dva cyklistické zájezdy do 

Wachau. Oblast je jedním z nejnavštěvovaněj-

ších turistických míst v  Rakousku a pro svou 

mimořádnou hodnotu bylo celé údolí Wachau 

v  roce 2000 zapsáno na seznam světového 

dědictví UNESCO. Přímo kolem koryta Duna-

je, na terasovitých svazích, dozrávají v sadech 

meruňky a ve vinicích vyhlášené víno. Je to 

nádherné údolí, kde jedna vinařská vesnička 

přechází v  druhou a na ně zpovzdálí z  kopců 

shlíží barokní kláštery a zříceniny hradů.

Nenáročnou až lehce náročnou 50kilome-

trovou trasu absolvovala osmdesátka cyklis-

tů. Společně navštívili města Krems an der 

Donau, Melk, Durstein, Spitz, hrad Aggstein 

i jiné zříceniny, místní taverny, malebná vinař-

ství…                                                            Hana Mokrá

Atleti z  Hustopečí na okresních přeborech 

opět prokázali, že patří mezi nejlepší v našem 

regionu. Z  břeclavského stadionu si domů 

odvezli 11 zlatých, 8 stříbrných a 8 bronzových 

medailí. „Nejenom ziskem dvaceti sedmi 

medailí, ale hlavně předváděnými výkony si 

naši závodníci vysloužili uznání všech přítom-

ných,“  komentoval výkony atletů vedoucí oddílu 

SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder. „Většina 

medailistů se ihned zařadila svými výkony 

mezi nejlepší v  Jihomoravském kraji,“ dodal. 

Nejlépe si vedla dorostenka Denisa Stehlí-

ková, která vyhrála skok vysoký i skok daleký 

a přidala ještě bronz v běhu na 60m. Stejnou 

medailovou sbírku má i mladší žákyně Karin 

Krejčiříková, která je ve své kategorii nejlep-

ší okresní sprinterkou na 60 m i dálkařkou 

a bronz přidala v běhu na 60 m překážek. Dvě 

zlaté medaile vybojovala i starší žákyně Adéla 

Stehlíková ve skoku vysokém a v  hodu oště-

pem. Titulem okresního přeborníka se může 

pochlubit i Vendula Zemčíková (ml. žákyně, 

skok vysoký), Marie Bohdálková (ml. žákyně, 

běh na 60 m př.), Kurachová Marta (st. žákyně, 

koule), Hovězák Lukáš (dorostenec, skok vyso-

ký) a Antonín Klimeš (ml. žák, skok vysoký). 

Stříbrné medaile přidali v  ml. žactvu Natá-

lie Humpolíková (800 m), Simona Knéblová 

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

Topolanský (koule); ve st. žactvu pak Humpo-

líková Mia (300 m), Hycl Matěj (skok vysoký), 

Prokeš Vojtěch (skok vysoký) a Romana Madě-

řičová (oštěp). Bronzovou medaili si na krk 

pověsili Marie Vrbová (800 m), V.Zemčíková 

(skok daleký), T.Petrásková (koule), R.Topolan-

ský (oštěp), Dominik Machala (koule) a Karolí-

na Klusáková (koule). 

-had- 

Krajský přebor mladšího a staršího žactva 

v  atletice se letos konal na břeclavském 

stadionu a téměř domácího prostředí využili 

hustopečští závodníci k  zisku deseti medailí. 

„V porovnání s minulým rokem je to o tři cenné 

kovy více a ve srovnání s ostatními jihomorav-

skými oddíly má cennější medailovou sbír-

ku pouze Břeclav, Vyškov a brněnské oddíly. 

V tomto srovnání za námi zůstaly i velké oddíly 

jako je Znojmo, Hodonín, Blansko, Slavkov, 

Kyjov či Čejkovice. Kromě deseti medailí se 

můžeme pochlubit i další desítkou umístění 

ve fi nálové osmičce,“ hodnotil vrchol sezóny 

Zbyněk Háder z oddílu SK Atletika Hustopeče.

Kompletní sbírku medailí vybojovala talen-

tovaná vrhačka Marta Kurachová. Tato st. 

žákyně vybojovala titul krajského přeborníka 

v disku, přidala stříbro v kouli a bronz v kladi-

vu. „Její výkony v  první části letošní venkov-

ní sezóny dávají naději na to, že by si mohla 

vybojovat účast na Mistrovství České repub-

liky. V  tuto chvíli je v  čele krajských tabulek 

v disku i kouli a pátá v kladivu. Pokud se přes 

léto ještě trochu zlepší, neměla by o účast 

na nejprestižnější atletické události u nás 

přijít,“ chválil svou svěřenkyni trenér Zbyněk 

Háder. Výborně se vedlo skokanům do výšky. 

Jak Vendula Zemčíková, tak Antonín Klimeš 

vyhráli své soutěže v  kategorii ml. žactva. 

Vendula Zemčíková potvrdila svým výkonem 

své postavení mezi nejlepšími výškařkami celé 

republiky a Antonín Klimeš nejenže nečekaně 

porazil vedoucího závodníka krajských tabu-

lek Kováře, ale sám se hned zařadil v  těchto 

tabulkách na druhé místo. Jen jediná setina 

sekundy dělila od zlata sprinterku Karin Krej-

čiříkovou v  běhu na 150 m, která k medaili 

přidala i klubový rekord v této disciplíně. Stří-

bro vybojovala i sprinterská štafeta děvčat 
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PLAVÁNÍ

Letní koupaliště zahájilo sezónu zábavou pro děti
V  neděli 17. června se konalo ofi ciální 

zahájení provozu letního koupaliště. Počasí 

bohužel nepřálo, přesto si zábavné odpoledne 

s postavičkami z fi lmu Madagaskar nenechala 

ujít řada dětí. „Máme tu i malování na obličej, 

skákací hrad, historický kolotoč nebo lukostřel-

bu,“ doplnil ředitel koupaliště Aleš Proschek. 

Letní koupaliště prošlo před zahájením 

řadou převážně kosmetických úprav. Opět byly 

opraveny přelivové hrany a odtokové žlaby, 

přestože letos nebylo kvůli krásnému počasí 

na práci tolik času. „Myslím si, že jako první 

koupaliště široko daleko jsme otevřeli už 31. 

května,“ poznamenal Proschek.  

Otevírací doba letního koupaliště bude do 

začátku prázdnin záviset na počasí. V červenci 

a srpnu bude otevřeno od 9.00 do 20.00 hodin. 

Aktuální informace jsou vždy uvedeny na 

webu www.spozam.cz. Na stránkách je také 

umístěna web kamera, která nabízí přímý 

pohled na celý prostor letního koupaliště. „Je 

tam i teplotní graf, který ukazuje dosažené 

teploty v průběhu dne,“ dodal Proschek. 

Zahajovací party nebyla poslední zábavou 

na letním koupališti. Ve středu 25. července 

bude další dětské odpoledne a v  neděli 26. 

srpna bude slavnostní ukončení sezóny. „Jako 

novinku bychom letos chtěli mít každý víkend 

nějakou atrakci, například bungee trampolínu 

nebo skákací hrad,“ řekl Proschek. 

Letní koupaliště nyní začíná svou dvaadva-

cátou sezónu, proto se pracuje na projektu 

jeho rekonstrukce a modernizace. „Díváme 

se směle do budoucnosti a budeme hledat 

fi nanční prostředky na to, abychom koupaliště 

opravili úplně celé,“ uzavřel Proschek.           -ves-

Marta Kurachová je jedním z velkých talentů 
hustopečské atletiky.Fo
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SPOZAM Vás zve dne 25. 7. – středa od 

14.00 hodin na zábavní odpoledne pro děti 

plné tancování, zpívání a zábavy. Vstupné 

pro děti ZDARMA. 

SPOZAM Vás zve dne 26. 8. – neděle od 

14.00 hodin na zábavní odpoledne pro děti 

plné tancování, zpívání a zábavy. Vstupné 

pro děti ZDARMA. 

Více informací najdete na

 www.spozam.cz/koupaliště nebo 

FB/koupaliště a krytý bazén Hustopeče

Otevírací doba letního koupaliště

červenec – srpen

pondělí – neděle  9.00 – 20.00

Otevírací doba se může měnit dle počasí.

Sledujte naše webové stránky a FB.

Upozorňujeme rodiče, že děti do 10 let 

mohou na koupaliště pouze v doprovodu 

osoby starší 18 let.

v  běhu na 4x60 metrů. Soutěž v  hodu krike-

tovým míčkem dlouho vedl Štěpán Paulík, ale 

nakonec se musel spokojit se stříbrem ve svém 

osobním rekordu. Další bronzové medaile 

vybojovaly ještě zkušená starší žákyně Adéla 

Stehlíková v  oštěpu a mladší žákyně Marie 

Bohdálková v běhu na 60 m překážek. Zejmé-

na ta druhá medaile byla velmi nečekaná, 

ale Maruška si ji zasloužila za výborný výkon, 

který předvedla.                                                          -had-

Na Mistrovství Moravy nejlepší Prokeš

Marta Kurachová reprezentovala Jihomoravský kraj

Nejlepšího výsledku na Mistrovství Mora-

vy a Slezska z  hustopečských atletů dosáhl 

Vojtěch Prokeš v  běhu na 1  500 m překážek, 

který v  silné konkurenci skončil na pátém 

místě. „Vojta bojoval od prvních metrů, výraz-

ně si vylepšil svůj osobní rekord, a pokud bude 

ještě zdravotně úplně v  pořádku, bude jistě 

usilovat o účast na Mistrovství ČR,“ pochvalo-

val si výkon mladého hustopečského talentu 

vedoucí oddílu Zbyněk Háder. Kromě Proke-

še se do první desítky celkového pořadí vešli 

hustopečští atleti ještě v sedmi dalších disciplí-

nách. „Spokojeni jsme jednak s předvedenými 

výkony, které dávají několika našim závodní-

kům naději na účast na mistrovství republi-

ky, a také s  výkony tří mladších žákyň, které 

se tohoto moravského šampionátu staršího 

žactva zúčastnily. Jejich Mistrovství Moravy se 

bude konat až na podzim a věřím, že se od nich 

dočkáme umístění ve fi nále a možná i medai-

le,“ dodal Háder.                                       -had-

Vedoucí závodnice krajských tabulek starší-

ho žactva ve vrhu koulí a hodu diskem Marta 

Kurachová z hustopečského oddílu SK Atletika 

byla nominována do dresu Jihomoravského 

kraje na Mezikrajové utkání v  Jihlavě. Mezi 

českou elitou se neztratila a svým bodovým 

ziskem se výrazně podílela na zisku bronzo-

vé medaile jihomoravského družstva. „Marta 

byla ziskem 12 bodů dokonce třetí nejlepší 

žákyní v družstvu,“ prozradil její trenér Zbyněk 

Háder. „Výborně si vedla zejména v disku, kde 

se poprvé dostala přes třicetimetrovou hrani-

ci. Výkonem 30,69 m si nejen vytvořila nový 

osobní rekord, ale dostala se také do elitní 

šestnáctky v této disciplíně v České republice,“ 

dodal Háder.                                                                        -had-
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Opět zvítězil Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem.
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Žáci FC Hustopeče ukončili působení v jarní 

části krajských fotbalových soutěží. Mladší 

žáci, po podzimu na čtvrtém místě, výborně 

zvládli vstup do jarní části, kdy soupeře jasně 

přehrávali a dostali se až na první místo tabul-

ky. Konec soutěže přinesl mezi hráče zranění 

a během rozhodujících zápasů se velké absen-

ce odrazily na výsledcích. Mladší žáci nakonec 

o bod skončili na druhém místě tabulky. I přes-

to, že tým dlouhodobě sužovaly zdravotní 

problémy, kluci v zápasech bojovali a předved-

li dobré výkony a medailové umístění jim patří 

právem. Poděkování patří všem rodičům, kteří 

se podíleli na celoročním fungování mladších 

žáků FC Hustopeče.

Dosavadní výsledky:

Podluží – FCH 1:2 – branky 1x Fiala, 1x Florián
Vracov – FCH 1:2 – branky 1x Šebesta, 1x Buček
FCH – Mutěnice 1:1 – branky 1x Kalců
Rajhrad – FCH 1:2 – branky 1x Kadlec, 1x Kokeš

Také starší žáci U15 atakovali ve stejné kraj-

ské soutěži medailové příčky, přestože převáž-

nou část kádru tvoří mladší hráči. Konečné 

čtvrté místo je úspěchem a slibným příslibem 

do budoucna.

Dosavadní výsledky:

Podluží – FCH 0:5

branky 2x Pitlach, 1x Grbavčic, 1x Šopf, 1x Polák
Vracov – FCH 2:4

branky 1x Grbavčic, 1x Dolíhal, 1x Pitlach, 1x 
Chorvát
FCH – Mutěnice 4:4

branky 2x Spusta, 1x Šopf, 1x Grbavčic
Rajhrad – FCH 10:1 –branka 1x Šopf

MK

FOTBAL

Mladší i starší žáci atakovali horní příčky
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popis: Zleva: Havlík J., Chorvát D. Sedí zleva: 
Ambros P., Kalců J., Halm V., Fiala J., Kadlec J., Kolek 
O. Nahoře zleva: Klimeš M., Kokeš F., Špaček M., 
Cedivoda P., Klimeš A., Florián T., Šebesta Š., Foret F.

RALLY

Rally mezi vinohrady dala závodníkům zabrat
V  Hustopečích byl třetí červnový víkend 

zasvěcený milovníkům rychlých aut a adrena-

linu. 14. ročník Agrotec Petronas rally sliboval 

napínavou podívanou už při prvním nahléd-

nutí do startovní listiny. Mezi 120 přihlášený-

mi dvojicemi bylo 15 prioritních jezdců, sedm 

z  Česka a osm ze Slovenska. „Poslední ročník 

vyhrál Honza Kopecký, který má opět velkou 

šanci na vítězství, ale jsou tu i jiní, kteří ho 

dokáží prohánět a mladí jezdci už stoupají na 

úrovně i rychlosti,“ uvedl organizátor a závod-

ník Martin Rada. 

Šest tras určených na rychlostní zkouš-

ky vedlo tradičními místy, přestože si letos 

organizátoři museli poradit s  mnoha uzavír-

kami. „Podařila se nám udělat kompaktní 

rally. Na 150 km rychlostních zkoušek máme 

180 km přejezdů. Dvoudenní závod zvládne-

me za 21 hodin. Novinkou je rychlostní zkouš-

ka Němčičky - Horní Bojanovice,“ dodal Rada. 

Rally mezi vinohrady startovala v  pátek 

15. června z  Dukelského náměstí a celý večer 

se nesl v  dramatickém duchu. Kvůli technic-

kým problémům nebo nehodám odstoupilo 

dvacet posádek a některé rychlostní zkoušky 

byly zrušeny. V  sobotu závod ovlivnil požár 

auta, oba členové posádky vyvázli bez zraně-

ní. Čtvrté vítězství v  řadě, sedmé v  Husto-

pečích, se nakonec podařilo jezdci Janu 

Kopeckému a navigátorovi Pavlu Dreslerovi. 

„Žádná podobná soutěž v Čechách není. Mezi 

vinicemi jsem závodil pouze v  Německu, kde 

ale byly vyšší kopce. Tady jsou zaprášené asfal-

ty, šotolina a to je unikát,“ komentoval prostře-

dí závodu sedminásobný vítěz Jan Kopecký. Ve 

Škodě Fabii R5 vyhrála posádka 11 z 12 rychlost-

ních zkoušek a její náskok byl více než minuta. 

„Jsme v továrním týmu, kde máme ty nejlepší 

podmínky, proto jsme snažili uspět,“ doplnil 

Kopecký. Druhé místo získala košická dvojice 

Martin Kočí a Radovan Mozner junior a třetí 

skončili Jan Černý s Patrikem Černohorským. 
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Opět zvítězil Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem.
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Sečení a mulčování trávy  tel: 608 065 337 

INZERCE  OBČANSKÁ

• Prodám větší RD v Hustopečích, vhodný i na penzion. Cena 

6 mil, příp. dohoda. Tel.: 774 570 077. RK nevolat!!!

• Prodám odrážedlo pro dítě 2 - 5 let. Pro kluky a holky. 

Cena 1000,-kč. Pro více fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám digitální kompaktní fotoaparát Panasonic DMC-

FX35E-N zlatý s příslušenstvím. Cena 1400,-kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777066804, email: 111.11@seznam.cz

Malí šachisté ovládli prostory apoštolské církve

Děti rybařily, tatínkové radili

Ukončení ve stylu velkolepé párty. I tak by 

se dal nazvat poslední kroužek hustopečských 

malých  šachistů. S  pomalu končícím školním 

rokem se rozloučili ve čtvrtek 31. května na 

společném šachovém turnaji, na který byli 

kromě hráčů pozvaní i všichni rodiče a souro-

zenci. Kluci a holky se utkali v  posledním 

předprázdninovém boji o vítězství, rodinní 

příslušníci povzbuzovali. Celé setkání se neslo 

ve velmi příjemné neformální atmosféře, 

ke které přispělo i zázemí apoštolské církve 

v Kollárově ulici. 

Šachový zájmový kroužek funguje pod 

hustopečským Centrem volného času již 

čtvrtým rokem. Role vedoucího se ujal Luboš 

Kuchynka, který má bohaté zkušenosti. 

Především jeho zásluhou se hráčská základna 

rozrostla z  původních deseti na současných 

třicet čtyři aktivních dětí. „Když jsme začínali, 

tak byla jedna skupina. V tomto školním roce 

jsme již měli tři a děti byly rozděleny na začá-

tečníky a ty pokročilejší,“ doplnil vývoj Kuchyn-

ka. 

V této sezóně mělo premiéru i žákov-

ské družstvo ŠK Agrotec Hustopeče C, které 

s pěti vítězstvími z deseti obsadilo šesté místo 

z jedenáctičlenného pole. 

O tom, že šachy v  Hustopečích táhnou, 

turnaj opravdu přesvědčil. Dorazily téměř 

všechny děti, zápal pro hru byl z  jejích tváří 

čitelný a ostatní hosté fandili nebo si jen tak 

povídali v  přátelské atmosféře. „Určitě se do 

kroužku přihlásím i příští rok, moc mě to tu 

baví,“ prohlásil rozhodně hráč Jakub Vykydal.

-hrad-

V sobotu 26. května pořádal místní rybář-

ský svaz rybářské závody pro děti. U hustopeč-

ských rybníků se tak sešla čtyřicítka malých 

rybářů, kteří soupeřili v několika disciplínách. 

„Hlavní výhry čekají na ty, kteří chytí největší 

rybu, největší ušlechtilou rybu a nejvíc kusů 

ryb. Ryby jsme vysazovali, takže jich tu máme 

dost a děti určitě mají co chytat,“ uvedl předse-

da místní organizace rybářů Miroslav Dohná-

lek.

„Původně jsme chtěli udělat i závody 

dospělých, v minulých letech to tak bývalo, ale 

protože jsme zjistili, že dospělí si sem raději 

zajdou v klidu mimo závody, tak letos závodí 

jenom děti. Ale pro ně děláme první poslední. 

Každý z nich si odnese medaili a nějakou cenu 

už jenom za účast, takže nikdo nebude zkla-

maný,“ vysvětlil Dohnálek.

Místní rybářský svaz letos plánuje úpra-

vy areálu kolem rybníků.  „Rybníky máme 

v nájmu, stará se o ně i Povodí Moravy a letos 

právě společně s městem Hustopeče a spol-

kem Všehoschopných plánujeme velkou 

akci, při které budeme obnovovat a čistit 

pramen Štinkavky tak, aby sem mohly rodi-

ny s dětmi na krásné procházky. Už teď je to 

podle mě nejkrásnější místo v Hustopečích, 

tak se o ně musíme postarat, aby to tu bylo 

ještě hezčí,“ svěřil se Dohnálek. 
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ŠACHY

RYBAŘENÍY

Čtyřicítka malých rybářů poměřila svoje síly.
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Šachisté měli poslední společný turnaj.



STR 31HUSTOPEČSKÉ LISTY    7, 8 | 18

Pomalé ochlazování poptávky a raketový růst cen nemovitostí
Přehřátí nyní pociťujeme nejenom venku 

na sluníčku, ale i v realitním trhu.

Meziročně se průměrná prodejní cena v ČR 

zvýšila bezmála o 16 procent. Za růstem cen 

bytů stojí stále více se snižující nabídka. Potká-

vám se s touto situací každý den několikrát, kdy 

se na mě nebo kolegy obracíte se stejnou otáz-

kou - jestli nemáme na prodej byt, pozemek 

nebo dům v Hustopečích. Vetšinou vám můžu 

nabídnout pouze alternativu v nejbližším 

okolí od Starovic až po Diváky. Pokud se objeví 

na prodej starší byt nebo dům v Hustopečích, 

v případě rozumné ceny se někdy uvedená 

nemovitost nedostane ani do inzerce, jelikož 

je nabídnuta čekajícím zájemcům. 

Jiná je situace u novostaveb bytů, kdy se 

většina prodá ve fázi výstavby. Máme tak již 

za sebou další úspěšný projekt na ulici Mrští-

kova, kde v červnu proběhla kolaudace a nyní 

začíname s prodejem dalších 20 bytů na ulici 

Husova.

Pak jsou třeba situace, které jste pocítili i na 

vlastní kůži, kdy na první pohled bylo k dispo-

zici cca 80 pozemků v lokalitě poblíž Křížové-

ho kopce, a pak se ukázalo, že ne vždy je cesta 

k úspěchu úplně snadná a může nastat několik 

nepředvídaných překážek, které dokážou celý 

projekt brzdit i několik měsíců, možná i let. 

O to těžší je pro klienta nepřehledná situace, 

když projekt řeší realitní kancelář, která není 

místní. Na trh se dostaly nemovitosti k prode-

ji, které byly i nebyly v nabídce, protože jejich 

prodej byl podmíněn výstavbou nového domu 

ve zmiňované lokalitě. 

Potkáváme s paradoxem situace, kdy ceny 

nemovitostí rostou a prodej klesá. V rámci celé 

republiky se dle statistiky katastrálního úřadu 

jedná o nejmenší počet prodejů za poslední 

čtyři roky. Jedná se o plošný výsledek, který se 

týká nejen republiky jako celku, ale i téměř 

všech krajů a naprosté většiny krajských 

měst. Detailním sledováním dat v posledních 

čtyřech letech můžeme dnes jednoznačně 

říci, že za růstem cen v posledních třech letech 

nestojí pouze zvýšená poptávka po bytech, ale 

výrazně více stále se snižující nabídka bytů 

k prodeji - a opět se to týká jak nových, tak 

starších bytů. I když je u aktuálních cen bytů 

meziroční nárust vysoký, data za první čtvrtletí 

letošního roku naznačují, že již může docházet 

k mírnému ochlazování poptávky, a to hlavně 

v oblasti prodeje starších bytů. Může to být 

i díky tomu, že ceny nových i starších nemovi-

tostí již dosahují výše, kterou si řada lidí buď 

nemůže dovolit nebo již je cena pocitově tak 

vysoká, že i kdyby si mohli dovolit koupit, tak 

zvažují, zda kupovat za současné ceny. Je těžké 

předpokládat, co s trhem udělá další zásah ze 

strany ČNB v oblasti regulaci hypoték. 

Až 25% lidí, kteří vloni získali hypoteční 

úvěr, by jej letos už nedostali. Proč? Banky 

v Česku i na Slovensku zpřísňují podmínky, 

protože se obávají tzv. přehřátí trhu, které 

jsem zmínil hned na začátku mého příspěv-

ku. Pomalu končí nejlepší období na prodej 

nemovitosti za posledních několik let. Méně 

lidí dostane hypotéku. A pokud ano, banka jim 

pujčí menší částku. To způsobuje, že lidé nebu-

dou moci kupovat v takovém množství a až tak 

drahé nemovitosti. 

Pokud tedy zvažujete prodej, je dobré příiš 

neváhat. Kdybyste potřebovali poradit, víte 

kde nás najdete.

Erik Lipnický

ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče

tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

web: www.schmidt-reality.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci květnu 2018
06.05.1935 Jarmila Ungerová

13.05.1930 Radoslav Beneš

16.05.1938 Ĺudmila Tomešová

18.05.1930 Jaroslava Fejfušová

20.05.1930 František Zedniček

25.05.1938 Jiří Kukla

28.05.1929 Růžena Brožková

29.05.1934 Jan Lipár

29.05.1938 Božena Doušková

30.05.1924 Emilie Cvanová

Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Omlouváme se za tiskovou chybu, v Husto-

pečských listech 5/2018 za chybějící uveřejně-

né jubilanty. Tímto se omlouváme.

Jubilanti v měsíci březnu  2018

27.03.1928 Josefa Lengálová

27.03.1934 Mária Koblihová

29.03.1938 Antonín Vykydal
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Vzpomínky

"Odešel jak osud si přál, ale v našich srdcích žije dál". 

Dne 3. července jsme vzpomněli 20. výročí co nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 

pan Jan Havel z Hustopečí. 

S láskou vzpomíná manželka, synové Luboš, Mirek 
a Jenda s rodinami.

Už nemůžeme ti ruku podat, a k narozeninám blahopřát, 
jen za lásku a život poděkovat a klidný spánek ti přát.

Dne 4. srpna by ose dožila 85 let naše maminka, 

babička a prababička paní Marie Strouhalová.

S láskou stále vzpomínají dcera Marie a syn Bohuslav 
s rodinami.

Již 8 roků spíš svůj tichý sen. Tvůj hlas se ztratil. 
Tvůj úsměv vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky, 
žal a bolest v srdci zanechal. 

Dne 9. června 2018 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí 

mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí a zároveň 

vzpomeneme 23. července 2018 jeho nedožité 

83. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi děkuje manželka a děti 
s rodinami. 

Naše babičko, Tvé srdce tlouklo pro děti.
Tluče dál, kousek z něj je v nás.
S láskou vnučky s rodinami.

Dne 12. srpna by se dožila 83 let 

paní Marie Vejpustková z Hustopečí a 19. srpna 

uplyne 21 let ode dne, co nás navždy opustila. 

S láskou vzpomínají sestry s rodinami.

Kdo v srdcích žije - neumírá. 

Dne 20. července 2018 vzpomeneme 5. smutné 

výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a prababička 

paní Josefa Hamerníková z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou. 

Hluboce zarmouceni oznamujeme,  že v pátek 

11. května 2018 se ve smuteční obřadní síni 

v Hustopečích konalo poslední rozloučení s naším 

drahým zesnulým manželem, tatínkem, bratrem, 

švagrem, strýcem a kamarádem 

panem Františkem Polachem.

Děkujeme všem za projevenou soustrast a květinové dary 
na posledním rozloučení. Jménem všech pozůstalých 
manželka Libuše, synové František, Petr a Radim.

Těžko se s Tebou loučilo, smutno je bez tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme mít. 

Dne 4. srpna 2018 uplyne 5 let, co nás navždy 

opustil pan Jiří Plšek. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinou. 

Vydal ses cestou jež chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. 

Dne 29. července vzpomeneme 4. smutné výročí 

úmrtí pana Jana Chaloupky. 

Stále vzpomíná cená rodina. 

01.06.2018 Kamil Kastner, Pardubice

 Pavla Přikrylová, Brno

02.06.2018 Tomáš Halm, Starovičky

 Eva Neubergová, Starovičky

02.06.2018 Pavel Kamenský, Hustopeče

 Lenka Tomášková, Těrlicko

09.06.2018 Jiří Reischl, Klatovy

 Iveta Škopková, Klatovy

09.06.2018 David Unčovský, Ostrava

 Jana Myšková, Šakvice

09.06.2018 Pavel Vrecník, Starovice

 Ilona Dvořáková, Starovice

16.06.2018 Aleš Stejskal, Brno

 Ivana Veselá, Hustopeče

23.06.2018 Adam Vetr, Vranovice

 Michaela Sedláková,

 Klobouky u Brna

23.06.2018 Petr Musílek, Brno

 Lenka Ondráčková, Hustopeče

23.06.2018 Antonín Krejčí, Telnice

 Lucie Vysokomenská, Brno

30.06.2018 Petr Heneš, Starovice

 Marcela Hanáková, Starovice

30.06.2018 Dalibor Kohut, Frýdek-Místek

 Michaela Žemličková, Diváky

30.06.2018 Roman Hönig, Hustopeče

 Lucie Rychlá, Přítluky

Bc. Dagmar Kočí, správní odbor

Poděkování

Sňatky
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M-klub, Herbenova, Hustopeče.
Promítá se po setmění (po 21. hod.)
a za každého počasí.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

Zveme vás na vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku Československa,
 která se uskuteční v úterý 21. srpna v 16.00 hodin v místní knihovně.



Výsek jakéhokoliv tvaruParciální UV lak, reliéfní písmoOdolný průmyslový UV tisk

Vinařská 2c, Hustopeče, mobil: 608 411 355

www.digitalcolor.cz

Neplatíte žádné výsekové šablony, kovolisty či tiskové štočky!
Výroba na nejmodernější UV tiskové technologii, návrh jde z počítače přímo na tiskárnu a výsekový stroj.

Množství již od 50 ks, cena již od 2,50 Kč bez DPH.

Také Vaše etiketa může být zcela originální!
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