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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Komunální volby 2018 

První říjnový víkend bude volební

Termín voleb

Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhod-

nou o obsazení zastupitelstev měst a obcí, 

se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 

2018 spolu s prvním kolem doplňovacích voleb 

do třetiny Senátu. 

Volební místnosti budou otevřené v pátek 

od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 

14.00 hodin. 

O termínu konání voleb do zastupitelstev 

obcí a třetiny Senátu, který je v  Hustopečích 

totožný s  termínem  Burčákových slavnos-

tí, rozhodl na jaře prezident Miloš Zeman. 

Případné druhé kolo senátních voleb proběh-

ne v pátek 12. a v sobotu 13. října 2018.

Kdo může volit a co dělat, když nemám 

občanský průkaz

Volit může každý občan, který v době koná-

ní voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je 

nutné přijít s platným občanským průkazem 

nebo pasem. V dny voleb může občan rovněž 

požádat o vydání občanského průkazu ve 

zkrácené lhůtě s platností jeden měsíc. Potře-

buje k tomu dvě aktuální fotografi e a originál 

rodného listu. 

V komunálních volbách nejsou vydávány 

voličské průkazy, pro senátní volby ano.

Volební lístky

Volební lístek dostane každý občan 

v  komunálních volbách jediný a budou na 

něm všechny kandidující strany v pořadí podle 

vylosovaných čísel a všichni jejich kandidá-

ti v  pořadí navrženém stranami. Tento lístek 

bude vložený v modré obálce společně s hlaso-

vacími lístky do Senátu a doručen bude domů 

nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud 

se tak nestane, nebo volič lístky ztratí, nic se 

neděje, náhradní lístky budou k dispozici také 

v jednotlivých volebních místnostech.

Jak volit

Volič může v Hustopečích  volit maximálně 

jedenadvacet zastupitelů. Může tak na hlaso-

vacím lístku křížkem označit jednotlivé vybra-

né kandidáty napříč stranami. Může rovněž 

označit jednu volební stranu.

Možná je i kombinace označení jednot-

livých kandidátů a strany. Hlas tak dostávají 

zaškrtnutí kandidáti a rovněž kandidáti vybra-

né strany tak, aby jejich součet odpovídal 

celkovému počtu volených zastupitelů, což je 

v Hustopečích jedenadvacet.

Po úpravě hlasovacího lístku ho volič vloží 

za plentou do šedé úřední obálky, která je 

určená pro volby do zastupitelstev obcí, vyjde 

z  prostoru za zástěnou a před zraky komise 

vhodí do volební urny. 

Pro volby do Senátu platí žlutá obálka 

s vybraným lístkem.

Kde volit

Hustopeče jsou rozdělené do pěti voleb-

ních okrsků a otevřeno tak bude pět voleb-

ních místností. Jedna bude v  Základní škole 

Komenského, další v  penzionu a hned tři 

volební místnosti najdete v  Základní škole 

Nádražní. Právě sem se přesunuly volební 

místnosti z  budov gymnázia a radnice, které 

není možné pro volby využít z důvodu konání 

Burčákových slavností. Podrobnému rozpisu 

a volební mapě pro Hustopeče je věnována 

celá strana mimořádného vydání Listů.

Přenosná volební schránka

Voliči, kteří nejsou schopni do volební míst-

nosti přijít ze závažných, zejména zdravotních 

důvodů, můžou požádat, aby za nimi přišli dva 

členové komise s  přenosnou volební urnou. 

Tuto možnost mohou využít jen ti, kteří se 

nacházejí na území okrsku, kde volí.

Kde najít více informací

Konkrétní a podrobné informace o způso-

bu hlasování budou uvedeny přímo na hlaso-

vacích lístcích, které voliči dostanou do svých 

poštovních schránek nejpozději tři dny před 

konáním voleb. Podívat se můžete také na 

webové stránky města do sekce Volby nebo na 

web Českého statistického úřadu www.volby.

cz, na kterém budou zveřejněny i ofi ciální 

výsledky voleb.

Kontaktní osoby pro účely voleb 

v Hustopečích

Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392

Eliška Babáčková, tel.: 702 207 366

Zdroj: MěÚ Hustopeče,
zpracovala: Jana Hrádková

Vedle komunálních voleb budou lidé ve 

třetině senátních volebních obvodů vybírat své 

zástupce v horní parlamentní komoře. Případ-

né druhé kolo proběhne v pátek 12. a sobotu 

13. října

Vážení občané, dostává se vám do rukou 

speciální vydání Hustopečských listů, které 

se věnuje volbám do Zastupitelstva města 

Hustopeče. Ty se uskuteční o víkendu 

5. a 6. října a právě vy vyberete nové jedenadva-

cetičlenné Zastupitelstvo, které bude v  násle-

dujících čtyřech letech odpovídat za rozvoj 

Hustopečí a hospodařit s obecním majetkem. 

Cílem tohoto mimořádného čísla Listů je 

informovat vás o vizích a nabídce kandidátů, 

kteří usilují o vaše hlasy. Každá z osmi poli-

tických stran či uskupení dostala k prezentaci 

stejný prostor – dvě strany A4, seřazeny jsou 

podle vylosovaných čísel. 

Souběžně s komunálními volbami se usku-

teční také volby do Senátu a i o těch vám přiná-

šíme základní údaje.

Z důvodu zachování rovnosti v tomto vydá-

ní již nenajdete žádné jiné příspěvky, mimo 

pozvánek na společenské akce pořádané ve 

městě. Patří mezi ně i Burčákové slavnosti, 

které ovládnou Hustopeče rovněž první říjno-

vý víkend, a v souvislosti s nimi upozorňujeme 

na přesun volebních místností z budov radnice 

a gymnázia do prostor Základní školy Komen-

ského.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám 

hodně úspěchů.

Jana Hrádková , vedoucí organizační složky 
Marketing a kultura města Hustopeče 

5. - 6. 10. 2018 - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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11 2 3 4 5

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

Na Úvoze Žižkova
Nerudova
Palackého 
Smetanova
Šafaříkova
Třebízského

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

POZOR!  
ZMĚNA VOLEBNÍCH

MÍSTNOSTÍ

MAPA VOLEBNÍCH OKRSKŮ V HUSTOPEČÍCH
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Volební program pro město Hustopeče – 2018

volební číslo:1
Vážení spoluobčané,

blíží se termín voleb do městského zastupi-

telstva, ve kterých voliči rozhodnou o novém 

vedení radnice. Jde především o to, vybrat do 

vedení radnice odpovědné občany, kteří o práci 

v  zastupitelstvu mají zájem. Naši zastupitelé 

podpoří každý návrh, který bude prospěšný 

pro občany a město, ať ho předloží kterákoliv 

strana.Podle KSČM je sociální a mezigenerační 

solidarita nezbytná, zejména pro zájmy všech 

občanů. Občané musí mít přednost před zájmy 

jednotlivců a skupin.

Chceme se přičinit o to, aby se v  našem 

městě, které máme rádi, žilo dobře všem jeho 

občanům.

1.   Prioritou je vybudování domova pro 

seniory

2.   Řešit sociální bydlení – především 

podpora pro mladé a sociálně slabé, 

rozšiřovat dostupnost a kvalitu 

sociálních služeb.

3.   Zdravé životní prostředí, rozvoj 

péče o zeleň města-pokračování 

a rozvíjení sběru separovaného 

odpadu

4.   Podporovat stávající školky ve městě 

prostřednictvím rozpočtu města. 

V základním školství vytváření 

dobrých podmínek pro výuku, sport, 

mimoškolní aktivity dětí vytváření 

podmínek pro rozvoj tělovýchovy 

a sportu.

5.  Bezpečné ulice města – Městská  

policie – rozvíjet opatření na 

úseku prevence se  zaměřením  na 

děti, mládež, větší kontrola při 

dodržování vyhlášek města.

6.   Více se zajímat o lokality Farma 

a Šakvice nádraží.

Proto budeme podporovat:

Kandidátní listina do zastupitelstva obce

1. Živná Ludmila 66 KSČM důchodce

2. Urbánková Kateřina 36 BEZPP MD

3. Šumberáková Hana 65 BEZPP důchodce

4. Živný Ladislav 44 BEZPP řidič

5. Svobodová Miluše 68 KSČM důchodce

6. Žižlavský Radomír 59 KSČM OSVČ

7. Otáhalová Růžena 72 KSČM důchodce

8. Baláčová Pavlína 72 KSČM důchodce

9. Königová Libuše 72 BEZPP důchodce 

10. Sáčková Věra 64 BEZPP důchodce

11. Pilíšek Jaroslav 71 KSČM důchodce

12. Létal Miroslav 72 KSČM důchodce

13. Korduliak Josef 72 BEZPP důchodce

14. Horáková Marie 72 BEZPP důchodce

15. Řihánková Marie 72 BEZPP důchodce

16. Lipárová Růžena 76 KSČM důchodce

17. Plšková Božena 74 KSČM důchodce

18. Maděryč Vojtěch 80 KSČM důchodce

Volby do 
zastupitelstva obce

5. - 6. 10. 2018

Za Vaši podporu Vám děkují kandidáti 
do městského zastupitelstva za KSČM ve volbách 2018

NAŠE OBEC
- MÍSTO K BYDLENÍ I K ŽITÍ
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Sdružení nestraníků vytvořilo program, 

který zrcadlí naši dlouhodobou vizi – vytvo-

řit z  Hustopečí dobré místo pro život. I proto 

jsme se v  rámci volebního období pustili do 

rekonstrukcí a budování, do oprav a příprav na 

investice. Práci vykonáváme transparentně, 

jsme otevřeni názorům občanů i opozice, tak 

jak jsme slíbili již v roce 2006. 

Podporu veřejnosti se opětovně snažíme 

získat pomocí aktuálního volebního progra-

mu, který je založen na šesti styčných bodech. 

Sdružení nestraníků chce pokračovat v  zapo-

čaté práci a postupně řešit problémy s dopra-

vou, péčí o veřejný prostor, projekty v kultuře 

a vzdělanosti, konkrétně pomáhat rodinám 

s  dětmi i seniorům. Poskytujeme podporu 

začínajícím i zkušeným živnostníkům a inves-

torům, aby v Hustopečích vznikla širší nabíd-

ka kvalifi kovaných pracovních pozic. 

Společně se Zdravými Hustopečemi jsme 

ve městě uskupení, která vycházejí z občan-

ské společnosti. Program předkládáme lidem, 

kteří chtějí a jsou připraveni podílet se na 

rozhodování o veřejných záležitostech, kteří 

chtějí mít vliv na to, jak bude vypadat jejich 

život i život jejich dětí.

1. Otevřená komunikující radnice

Chceme být nadále otevřenou radnicí pro 

všechny občany a jejich připomínky a názory. 

Slušnost je pro nás na prvním místě. Obča-

nům musí být zajištěna dostupnost informací 

a transparentní fungování radnice.


         6x ročně bude (tak jako doposud) umož-

něna delší diskuze občanů v rámci veřej-

ného zasedání zastupitelstva. Ze zasedání 

zastupitelstva bude zajištěn přímý přenos 

na webové stránky


         Budeme dále pořádat neformální setkání 

s občany „Z očí do očí“


         Webové stránky města jsou otevře-

nou platformou pro diskuzi s občany, 

stejně jako sociální sítě města, potažmo 

Sdružení nestraníků


         Prosazovali bychom pravidelná setkávání 

občanů s vedením radnice


         Na radnici bude nadále umístěna schrán-

ka pro Vaše podněty

2. Podpora podnikatelského prostředí


         Zasazujeme se o rozvoj eGovernmentu, 

zásadně na principu servisu pro občany, 

ne pro úředníky (komunikační a informač-

ní technologie)


         Investujeme do napojení na metropolitní 

sítě, chceme se stát SMART city („chytrým 

městem“)


         Chceme udržovat fi nanční zdraví města


         Budeme podporovat místní malé a střed-

ní podniky a rozvoj služeb


         Dlouhodobě budujeme značku města 

jako destinaci cestovního ruchu zaměře-

nou na vinařství a mandloně

3. Moderní městská infrastruktura


         Zajistíme nová parkovací místa


         Zasazujeme se o zlepšení dopravní situa-

ce ve městě


         Chceme žít ve městě bez bariér


         Opravíme hřbitovní zeď a vytvoříme nová 

parkovací místa u hřbitova


         Dobudujeme cyklostezku do Starovic


         Podporujeme MHD -  školní autobus ne-

jen pro školáky z okrajových částí města


         Město bude bezpečnější díky posílení 

městské policie


         Zrekonstruujeme Formanku s cílem zajis-

tit ubytovací kapacity propojené s životem 

města (společenské, kulturní a sportovní 

akce)


         Zefektivníme nakládání s odpady


         Veškeré rozvojové aktivity budou v soula-

du s ochranou životního prostředí


         Modernizace parkoviště nad poliklinikou 

Společně pro Hustopeče

volební číslo:3

Ivana Bundilová Zbyněk Háder Zdeněk Tupý Martina Ondrová Blanka Marková

Adam Roman Jana Sigmundová Tereza Machová Stanislav Ivičič Roman Záruba

2

 Hana Potměšilová

1

3 4 5 6

1110987

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
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Kandidátní listina

 1. Potměšilová Hana PaedDr., 58 let, 

starostka

 2. Bundilová Ivana Ing., 40 let, dispečer 

nákladní silniční dopravy

 3. Háder Zbyněk Mgr. Ing., 52 let, ředitel ZŠ

 4. Tupý Zdeněk Ing., 56 let, učitel

 5. Ondrová Martina, 50 let, produkční

 6. Marková Blanka Mgr. Ph.D., 34 let, vedoucí 

provozu

 7. Roman Adam MDDr., 27 let, zubní lékař

 8. Sigmundová Jana, 37 let, trenérka 

a chovatelka zvířat na ranči Valkýra

 9. Machová Tereza Bc., 23 let, student

 10. Ivičič Stanislav Ing., 57 let, jednatel fi rmy

 11. Záruba Roman, 43 let, obchodní manager

 12. Nešporová Blanka Mgr., 49 let, ředitelka 

mateřské školy

 13. Stančišová Bronislava Ing., 48 let, projekt 

manažer

 14. Bartoš Vojtěch, 21 let, student

 15. Tomečková Monika Mgr., 38 let, učitelka ZŠ

 16. Potměšil Tomáš Ing., 32 let, strojní 

inženýr 

 17. Háder Juraj MgA., 28 let, herec a manager

 18. Nemeškal Radim, 44 let, jednatel

 19. Otřísalová Petra, 31 let, produkční

 20. Merlíček Jiří, 74 let, OSVČ 

 21. Teplý Jiří Ing., 79 let, penzista

4. Dostupné zdravotnictví a sociální služby


         Již nyní je v přípravě výstavba podporo-

vaných bytů pro matky s dětmi, mladé 

rodiny a seniory


         Zajistíme komplexní nemocniční péči ve 

spolupráci se zřizovatelem


         Dokončíme úsilí o stavbu nového domova 

pro seniory, investici Jihomoravského 

kraje


         Zřídíme dotovanou službu Seniortaxi pro 

bezproblémovou a bezpečnou přepravu 

seniorů po městě

5. Široká nabídka kulturních, sportovních 

a volnočasových aktivit


         Dostavíme kino a Centrum volného času 

Pavučina


         Přeměníme Střelnici na Městské muzeum 

vína


         Podpoříme projektování Společenského 

domu a jeho okolí


         Podpoříme spolkové činnosti


         Budeme hledat rovnováhu mezi akcemi 

pro místní obyvatele a pro návštěvníky 

města


         Vytvoříme městský park pro aktivní rekre-

aci v rámci Sadů Kapitána Jaroše


         Zlepšíme veřejné prostory ve městě včet-

ně dětských hřišť


         Budeme nadále usilovat o celkovou 

rekonstrukci městského stadionu na 

multifunkční sportovní areál


         Zavedeme pravidelný provoz M-klubu 

s programem pro mladé

6. Kvalitní vzdělávání pro všechny věkové 

skupiny


         Budeme pokračovat v modernizaci a roz-

šiřování školek


         Podpoříme činnost knihovny jako 

kulturně-vzdělávacího komunitního 

centra


         Poskytneme vhodné podmínky pro vznik 

a činnost dětských skupin


         Přispějeme na aktivitu vzdělávacích 

spolků

Naši práci vidíte každý den.

Blanka Nešporová Bronislava Stančišová Vojtěch Bartoš Monika Tomečková Tomáš Potměšil

Juraj Háder Radim Nemeškal Petra Otřísalová Jiří Merlíček Jiří Teplý

Společně pro Hustopeče
ZDRAVÉ

HUSTOPEČE

12 13 14 15 16

2120191817

Zveme vás na předvolební setkání 

s kandidáty Sdružení nestraníků

 a Zdravých Hustopečí

Zazpívejme si se Sklepankou

 pondělí 24. 9. 2018 v 17.00 

Stodola U Juráků, ul. Na Hradbách

Drobné občerstvení zajištěno
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C

volební číslo:4

ZDRAVÉ
HUSTOPEČE

Na čem chceme pracovat v následujícím volebním období?
•   Dokončit započaté investiční projekty města do zdárného konce

•   Připravit nové investiční záměry (např. rekonstrukce Společenského domu, vybudování podpo-

rovaných bytů na ulici Žižkova, modernizace venkovního koupaliště) a k jejich realizaci využívat 

dostupné dotace

•   Realizovat tzv. zelené projekty (biokoridory)

•   Navýšit počet míst v mateřských školách  (nástavbou v MŠ Na Sídlišti)

•   Pokračovat v opravách chodníků a vybudovat další parkovací místa

•   Zlepšit kvalitu cyklotras

•   Podporovat konání tradičních kulturních, společenských a sportovních akcí

•   Zlepšit informovanost občanů o investičních projektech města

•   Pořádat vzdělávací a kulturní akce pro seniory, podpora aktivního občanství ( např. projekt 

Hodinový vnuk, kdy mládež dochází pravidelně na Penzion - čtou, povídají si se staršími lidmi)

•   Kultivovat sběrná místa

Co se s naší podporou povedlo v minulém volebním období?

Dlážděné cesty na hřbitově 
a prodloužený vodovod.

Nová relaxační zóna 
na Křížovém kopci.

ŘSD přislíbilo rekonstrukci 
protihlukové stěny.

Převod nemocnice 
pod správu JmK.

B

IN

ZDRAVÉ HUSTOPEČE
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ZDRAVÉ
HUSTOPEČE

Z bývalého kina budujeme 
Centrum kultury a informací.

Nové Centrum volného
 času Pavučina.

Kandidátní listina 

 1. Bořivoj Švásta, 58 let, místostarosta

 2. Michal Stehlík, 42 let, podnikatel

 3. Mgr. Beata Kynclová, 43 let, pedagog

 4. Lukáš Straka, 39 let, vedoucí výrobního 

závodu 

 5. Ingrid Florusová, 43 let, pedagog CVČ

 6. Ing. Petr Groh, 52 let, podnikatel

 7. Bc. Petr Semerád, 41 let, pedagog 

 8. Bc. Pavel Jurák, 38 let, vinař

 9. Mgr. Blanka Cahová, 58 let, pedagog

 10. Mgr. Petr Fridrich, 38 let, ředitel CVČ

 11. Mgr. Jiří Caha, 58 let, OSVČ Hustopeče

 12. lng. Kateřina Kopová, 39 let, 

podnikatelka

 13. Jan Potůček, 44 let, revizní technik elektro

 14. lng. Jana Hrádková, 40 let, vedoucí 

organizační složky MaK Hustopeče

 15. Bronislav Halm, 43 let, vedoucí pracovník

 16. Jana Tupá, 48 let, produkční

 17. Vladimír Klemeš, 60 let, OSVČ 

 18. Lenka Machová, 43 let, administrativa

 19. Petr Burget, 55 let, technik

 20. Mgr. Ivana Franková, 52 let, pedagog

 21. Mgr. Zlata Heřmanová, 62 let, důchodce

BOŘIVOJ ŠVÁSTA

1

2

3

4

5

Proč kandiduji?  Mnoho investičních záměrů se podařilo zrealizovat, ale některé jsou rozpracované a zaslouží si být dokončeny. Rád bych 

u toho byl, ale každý je nahraditelný.

 Co vidím pozitivně, co negativně v našem městě? Pozitivní pro mne je a věřím, že i pro mnohé, rekonstrukce Pavučiny. Cením si 

hlavně toho, že se prosadila zelená střecha, využívání srážkové a studniční vody a je vyprojektované zahradně architektonické řešení areálu 

Pavučiny. Je již dokonce schválena dotace na realizaci. Všichni se mají doopravdy na co těšit.

Znepokojuje mne nárůst dopravy. Vybudování každého nového parkovacího místa nám ubírá zeleň.

Proč kandiduji?  Chtěl bych se podílet na kvalitní přípravě investičních akcí města. Myslím  že poslouchat názory občanů a přizvat je 

k rozhodování o důležitých otázkách města může pomoci stabilitě a rozvoji města.

Co vidím pozitivně, co negativně v našem městě? 

Pozitivně - široký výběr kulturního, společenského, sportovního vyžití ve městě. Kvalitní práce s dětmi v jejich volnočasových aktivitách.  

Negativně - nedostupnost levného bydlení pro mladé rodiny.

Proč kandiduji?  V Hustopečích bydlím 17 let. Přirostly mi k srdci a okouzlily 

prostředím i laskavými lidmi. Je to báječné místo pro život, chci se aktivně podílet na 

jeho rozkvětu.

 Co vidím pozitivně, co negativně v našem městě? Líbí se mi široká nabídka 

služeb, akcí, vyžití pro děti. Bezpečné prostředí malého města i realizované projekty.  

Posílila bych aktivní občanství, dobrovolnictví (zapojení mládeže do chodu města).

Proč kandiduji? Záleží mi na tom, aby město, ve kterém žiji stejně jako moje žena 

a děti od narození, bylo čisté, kulturní a ekonomicky stabilní, zkrátka aby bylo ve 

všech ohledech zdravé.

Co vidím pozitivně, co negativně v našem městě? Líbí se mi směrování obce 

v posledních letech, otevřenost „radnice“ k občanům města, důraz na realizaci 

kvalitních projektů i za cenu toho, že není jistá jejich podpora z evropských fondů.

Proč kandiduji? Názorově souzním se současným vedením města a chci je i nadále 

podporovat a snad i pozitivně ovlivňovat.

Co vidím pozitivně, co negativně v našem městě? Snažíme se obohatit 

zeleň, ale přesto má u nás příroda stále velice málo životního prostoru. Lidé se rádi 

schovávají za názor, že je něco zbytečné, protože je to jen kapkou v moři, ale moře je 

z kapek.

Stavební úpravy a vybavení 
ZŠ Komenského, rozpracovaný 

projekt na navýšení kapacity 
MŠ Na Sídlišti.

Do konce roku 2018 více než 
100 nových parkovacích míst 

u vlakového nádraží.

MICHAL STEHLÍK

BEATA KYNCLOVÁ

LUKÁŠ STRAKA

INGRID FLORUSOVÁ

Společně pro Hustopeče
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ROZUMEM  SRDCEM  PROFESIONÁLNĚ

SLEDUJTE NÁS

�       Chcete vědět víc o kandidátovi na starostu Ing. Petru Čechovi?

�       Chcete znát jeho představy o vedení města, a další názory?

�       Chcete vědět, kam dnes směřují Hustopeče?

Sledujte www.odshustopece.cz nebo   @odshustopece 

a čtěte 20 leté ohlédnutí s Ing. Jiřím Kadrnkou, 

nejdéle sloužícím zastupitelem města za ODS.

Pište nám na e-mail: info@odshustopece.cz nebo do zpráv na FCB @odshustopece

Kandidátní listina 

 1.  Ing. Petr Čech, kandidát na starostu města

 2.  Marek Svoboda, majitel fi tcentra, jednatel 

  a spolumajitel logistické společnosti

 3.  Ing. Oldřich Vachala, ekonom a vinař

 4.  Hana Pregrtová,DiS., majitelka hudební 

  školy a moderátorka

 5.  Zdenek Rybář, podnikatel a předseda 

  Tělovýchovné jednoty Agrotec Hustopeče

 6.  Libor Sadílek, vedoucí střediska

 7.  Mgr. Václav Schejbal, učitel, zástupce 

  ředitele základní školy

 8.  Ing. Jiří Kadrnka, spoluvlastník a jednatel 

  logistické společnosti

 9.  Ing. Radek Homola, specialista logistiky

 10.  Mgr. Miroslav Patloka, projektový 

  manažer a důchodce

 11.  Ing. Jiří Kukla, jednatel vinařské 

  společnosti

 12.  MUDr. Milan Poul, lékař

 13.  Erik Lipnický, ředitel realitní kanceláře

 14.  Martin Beránek, výrobní ředitel

 15.  Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka 

  základní školy 

 16.  Ivan Chrastina, vedoucí Městských služeb

 17.  Michal Zapletal, živnostník

 18.  Ing. Jaroslav Šebesta, projektový 

  manažer a předseda FC Hustopeče

 19.  Mgr. Petra Ebachová, majitelka jazykové 

  školy

 20.  Milan Bohdálek, veterinární technik

 21.  Ladislav Krejčiřík, živnostník

„Rozumem, srdcem, 
profesionálně“

A protože chceme všichni 
v Hustopečích dobře žít, 

je dobré jít i volit.

volební číslo:5

Vážení spoluobčané,

za pár týdnů všichni rozhodneme o tom, kdo 

bude stát v čele našeho města, jak bude slože-

no zastupitelstvo a následně i rada města. 

ODS tradičně nabízí odbornost, zkušenost 

a kvalifi kovaný tým, který je schopný profesio-

nálně spravovat naše město pro další generace 

Hustopečských obyvatel.

Není třeba dělat nějaké převratné věci, 

ale používat při správě našeho města zdravý 

rozum. Přesně podle našeho volebního hesla: 

Do hospodaření s veřejnými penězi je 

potřeba vnést smysluplný řád a zamezit 

jejich nesystémovému plýtvání. Hustopeče 

jsou totiž všech obyvatel, nikoliv jen určité 

zájmové skupiny lidí. Město se nemůže orien-

tovat pouze na jednu úzce zájmovou skupi-

nu a vyčerpat svůj rozpočet například jen na 

kulturu či na sport. Musí být schopno uspo-

kojit široké spektrum potřeb obyvatel města. 

Je potřeba situaci v  našem městě stabilizo-

vat a nemít dva znepřátelené tábory, které si 

nedůvěřují. 

Chceme se věnovat problémům ve 

Vaší ulici, na Vašem sídlišti. Máme vizi pro 

rozvoj celého města, ale budeme se zabývat 

i detailními problémy, které trápí hustopeč-

ské občany.

Podněty pište na kontakty uvedené níže, 

využijte zpráv na našem facebookovém profi lu 

a nebo nám je přijďte říct osobně na připravo-

vané setkání u kávy. Těšíme se na Vás v úterý 

25. 9. | čtvrtek 27. 9. | úterý 2. 10. 2018, v kavárně 

Pekařství MAMA, 1. patro Nové tržnice, vedle 

COOP. Vždy od 15.00 do 17.00 h.

V závěru si dovolíme být osobní a požádat 

Vás o hlas pro kandidáty ODS Hustopeče, 

protože již tradičně :

·  máme jasnou vizi a program k tomu, aby

 se nám v Hustopečích lépe žilo

·  neutíkáme od problémů

·  držíme stále stejné hodnoty

·  nabízíme odbornost, zkušenost a kvalifi -

 kovaný tým, který je schopný profesio-

 nálně spravovat naše město pro další

 generace.

Za celý tým ODS Hustopeče Ing. Petr Čech, 
Váš kandidát na starostu

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
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„Mám rád své město a lidi v něm. Nic nám tu 

v podstatě nechybí. Hustopeče působí přívětivě, už 

vymizela ta komunistická šeď. Podívejme se kolem 

sebe, za tu dobu od revoluce se zbudovalo mnoho 

krásných věcí.“

Co byste chtěl posílit, či změnit na rozvoji 

města?

„V prvé řadě tu dopravní vytíženost hlavního 

průtahu Hustopečemi. Větší spolupráci spolků 

a města. Začít se konečně zabývat věcmi důležitými 

a ty méně důležité prozatím odložit. Město je všech 

obyvatel a měly by se tudíž řešit problémy všech 

skupin občanů. Hlavně brát v potaz názory a návr-

hy i od oponentů v zastupitelstvu. Někdy ten selský 

rozum chybí, a to je na škodu celého města.“

„Na svoje Hustopeče, kde jsem se narodil, žiju 

a podnikám od roku 1993, jsem velmi hrdý. Každý, 

kdo k nám přijede na návštěvu, tak vyzdvihuje 

především čistotu města a celkový příjemný pocit. 

Horší jsou pocity z husté dopravy a složitého parko-

vání, a to zvláště při větších akcích.“

Jak byste se chtěl podílet na rozvoji města?

„Moje ambice míří do rady města. Být součástí 

vedení, které bude Hustopeče posouvat správným 

směrem, bude rozumně a smysluplně investovat. 

A které nerozděluje obyvatele a více se zajímá 

o jejich problémy. O tématech se musí víc komuni-

kovat. Když se to vezme za správný konec, věřím, že 

bude i většina obyvatel spokojena.“

„Jsem rodilý Hustopečák a drtivou většinu rodi-

ny mám v Hustopečích. Chodil jsem tu na základ-

ní i na střední školu, mám tu kamarády a přátele. 

Pracuji tady, jsem tu zkrátka doma.“

Jak byste se chtěl podílet na rozvoji města?

„Rád bych zastupoval především vinaře. Napří-

klad právě teď sedíme před vinařstvím Václav a za 

tu chvilku bychom se nedopočítali, kolik tudy proje-

lo aut. Z  klidné ulice se stala rušná frekventovaná 

silnice. Dřív tu bylo zvykem se zastavit, popovídat 

si se sousedem, v klidu vyložit hrozny atd. Teď 

na nás všichni troubí a zlobí se. Tohle vše má za 

vinu nesmyslné vytvoření jednosměrné silnice na 

ul. Smetanova. Takže určitě lépe řešit parkování 

a provoz ve městě.“

„Hustopeče jsou mým milovaným rodným 

městem. Městem, kde jsem vyrůstala, studovala 

a posledních 13 let i pracuji. Městem, kde žije moje 

rodina.“

Jak byste se chtěla podílet na rozvoji města?

„Jak vyplývá z  mého povolání, především 

v kultuře a školství. Je třeba sjednotit pořadatelské 

úmysly města se spolky, jako jsou vinaři nebo třeba 

sportovci. Vidím velké mezery v předškolním vzdě-

lávání. Často se setkávám s kritikou rodičů, kterým 

nepřijali dítě do školky z  kapacitních důvodů. 

I přesto, že zde žijí a pracují, musí své děti vozit do 

okolních obcí. Je na vedení města, aby tuhle situaci 

řešilo. Město potřebuje jasnou a zřetelnou koncepci, 

jakým směrem se chce ubírat.“

Marek SvobodaPetr Čech

Vedoucí hudební školy, nejen 

v Hustopečích, ale i okolí

Manažer, sportovec, 

Ironman, zastupitel

Zemědělský inženýr 

a vinař na plný úvazek

Srdcař, Hustopečák, který tady 

žije a podniká už řadu let

Byl ve vedení města 8 let 

místostarostou, realizoval 

řadu projektů

Je nám ctí 
mít podporu osobností,

 kterých si vážíme

Nekrácené rozhovory čtěte na www.odshustopece.cz

Další osobnosti, které nás podporují 
najdete na www.odshustopece.cz

  a FCB @odshustopece.

„Hustopeče pro mně znamenají domov. Místo, 

kde se cítím dobře.  Potkávám na ulicích své známé 

a kamarády. Můžu si s nimi povídat. Místo, kde 

jsem vyrostl, kde žiju a jsem tu moc rád.“

Jak byste se chtěl podílet na rozvoji města?

„Já doufám, že už se podílím. Jsem pravidelným 

účastníkem zastupitelstev a zajímám se o budouc-

nost mého rodného města. Dávám připomínky 

a návrhy k  problémům, které město trápí a jsem 

předsedou Tělovýchovné jednoty Agrotec Husto-

peče. Sport také aktivně provozuji, tak je to blízké 

téma. Ale hlavně bych chtěl větší spolupráci napříč 

všemi stranami. Bez ohledu na stranickou přísluš-

nost. Je nutné se dohodnout a podpořit se v řešeních 

všech problémů.“

„I s odstupem času hodnotím toto období pozi-

tivně. Práce pro Hustopeče mi hodně dala a něco 

i vzala. Získal jsem přehled v mnoha oblastech. 

Například v neziskových projektech. Pokud mají 

konkrétní cíle a dávají smysl, jsem jejich velkým 

podporovatelem.“

Jak byste se chtěl podílet na rozvoji města?

„Zajímá mě sociální oblast z pohledu regionál-

ních projektů, rozvoj turistického ruchu a podpora 

soukromého sektoru. Práce ve všech oblastech by 

měla být vykonávána nejen s chutí, ale i profe-

sionálně. V Hustopečích mi dnes chybí právě profe-

sionalita i odpovědnost volených zástupců. Město 

má méně organizovat a více podporovat činnosti 

obyvatel a spolků.“

1 2

Zdeněk Rybář

Oldřich Vachala

Hana Pregrtová Libor Sadílek

Zemědělský inženýr, ekonom, 

kandidát na starostu
3

4 5 6

NEZÁVISLÍ PODPORUJÍ
Mgr. Miroslav Patloka
důchodce

MUDr. Milan Poul
lékař

Ing. Jaroslav Šebesta
projektový manažer 
a předseda FC Hustopeče

Volební program pro roky 2018 – 2022

 najdete na www.odshustopece.cz

a ve volebním magazínu

 ve Vašich poštovních schránkách
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Volební program ČSSD Hustopeče
Co se v uplynulém volebním období povedlo:

1. Záchrana nemocnice: zasadili jsme se 

o převedení městské nemocnice pod kraj 

(nemocnice by byla vzhledem k  zadluženosti 

velkou zátěží pro město). 

2. Výstavba domova pro seniory: podpořili 

jsme diskusi o opětovném otevření tématu 

výstavby domova. V  současné době máme 

příslib realizace stavby v příštím roce. 

3. Výstavba pečovatelských bytů: penzion 

svou kapacitou nestíhá reagovat na vysokou 

poptávku zájemců. I proto jsme se zasadili 

o výstavbu dalších bytů pro nejstarší generaci. 

4. Výstavba bytů pro osamělé rodiče: 

v  rodině vidíme potenciál, z  tohoto důvodu 

jsme podpořili výstavbu bytů pro tuto cílovou 

skupinu. 

5. Podpora sociálních služeb: fi nančně 

jsme podpořili ty sociální služby, které se 

starají o občany našeho města. Dále jsme se 

zasadili o rozšíření městské pečovatelské služ-

by na práci večer a o víkendech. 

6. V posledním roce jsme usilovně pracova-

li na vzniku seniortaxi, který by měl usnadnit 

pohyb zejména starším handicapovaným 

občanům v  našem stále rozlehlejším městě. 

Seniortaxi by měl být uveden co nejdříve do 

provozu. 

7. V  rámci prevence kriminality jsme 

podpořili rozšíření počtu strážníků městské 

policie. 

volební číslo:6 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Vejpustek Michal Bc.

37 let, zaměstnanec města

Vincour Ivan

73 let, důchodce

Strouhal Miroslav

63 let, učitel

Koblihová Antonie DiS.

54 let, referentka státní správy

Vejpustek Pavel

62 let, řidič osobní dopravy

Strážnický Pavel

67 let, OSVČ

Zechmeister Jaroslav

61 let, OSVČ

Pinkas Antonín

71 let, OSVČ

1 2 3 4

5 6 7 8

Seznamte se s našimi kandidáty do zastupitelstva města

www.cssd.cz
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A s čím jdeme do dalšího volebního období: 
1.  Péče o občany na prvním místě

Péče o občany je naší tradiční hodno-

tou. Naším cílem jsou Hustopeče, ve kterých 

potřebný občan dostane vždy adekvátní 

pomoc v  těžkých životních situacích (sníže-

ní soběstačnosti, rodičovství, ztráta bydlení, 

zdravotní komplikace a jiné), tak aby mu byl 

zajištěn důstojný život. Proto budeme: 

· ve spolupráci s  Jihomoravským krajem pra-

covat na dokončení výstavby domova pro se-

niory, 

· podporovat rozvoj sociálních služeb, které se 

starají o naše občany v těžké životní situaci, 

· pracovat na inovativních projektech typu se-

niortaxi. 

2. Rodina jako základ

V rámci projektu Audit familyfriendlycom-

munity (obec přátelská rodině) jsme načer-

pali spoustu podnětů, jak pomoci rozvoji 

prorodinného klimatu v  Hustopečích. Spoko-

jenost v rodinném životě se projeví ve spokoje-

nosti celého města. Proto budeme: 

· požadovat jednorázovou fi nanční podporu 

při narození dítěte, 

· prosazovat 100% slevu za svoz tuhého komu-

nálního odpadu pro děti do 3 let věku,  

· rozšiřovat provozní dobu školek a družin tak, 

aby měli pracující rodiče zajištěnu péči o své 

děti, 

· hledat prostředky na výstavbu bytů pro mla-

dé a začínající rodiny, 

· se zasazovat o zavedení sníženého rodinného 

vstupného pro rodiny s dětmi na akce pořáda-

né městem

· podporovat sportovní aktivity a oddíly zamě-

řené na mládež. 

3. Dostupné zdravotnictví

Hustopeče byly vždy centrem zdravotnic-

ké péče v regionu. Chceme, aby tomu tak bylo 

i nadále. Proto budeme: 

· se snažit o udržení lékařské pohotovostní 

služby a zavedení této služby i pro děti, 

· v  rámci vyjednávání o pohotovosti jednat 

i o zavedení zubní pohotovosti, 

· podporovat kvalitní personální obsazení v ne-

mocnici (můžeme poskytnout městské byty, 

čímž se zvýší zájem kvalitních pracovníků pra-

covat právě v Hustopečích)

4. Další sféry života v našem městě

Život není jenom sociální sféra. Při našem 

rozhodování se řídíme zejména zdravým 

selským rozumem. Rádi podpoříme jakoukoliv 

oblast života ve městě, která bude dávat smysl 

nejen nám, ale zejména občanům Hustopečí 

a přispěje ke zkvalitnění života ve městě. Proto 

budeme: 

· podporovat rozšíření zeleně v celém městě, 

· pro rozvoj kamerového systému ve městě, 

neboť bezpečí občanů je důležité, 

· jednat o možnostech rozvoje městské policie,

· vyvíjet snahy, aby byly zachovány historické 

a kulturní hodnoty, které se budeme snažit 

udržet pro další generace

Kandidátní listina do zastupitelstva obce

 1 Vejpustek Michal Bc. 37 ČSSD zaměstnanec města Hustopeče

 2 Vincour Ivan 73  ČSSD důchodce Hustopeče

 3 Strouhal Miroslav 63 BEZPP učitel Velké Němčice

 4 Koblihová Antonie DiS. 54 ČSSD referentka státní správy Hustopeče

 5 Vejpustek Pavel 62 ČSSD řidič osobní dopravy Hustopeče

 6 Strážnický Pavel 67 ČSSD OSVČ Hustopeče

 7 Zechmeister Jaroslav 61 BEZPP OSVČ Hustopeče

 8 Pinkas Antonín 71 ČSSD OSVČ Hustopeče

 9 Vejpustková Vlasta 58 ČSSD zdravotní sestra Hustopeče

 10 Straka Zdeněk Bc. 39 BEZPP vinař Hustopeče

 11 Hádlík Rudolf 77 ČSSD jednatel společnosti Hustopeče

 12 Malík Ladislav 64 ČSSD důchodce Hustopeče

 13 Straková Pavlína 34 BEZPP OSVČ Hustopeče

 14 Šimkovič Pavel 55 BEZPP provozní dělník Hustopeče

 15 Zajdáková Petra 31 BEZPP seřizovačka nástrojů Hustopeče

 16 Jurníková Lenka Ing. 56 BEZPP úřednice Hustopeče

 17 Galousek Vratislav Ing. 74 BEZPP důchodce Hustopeče

 18 Velecký Tomáš 41 BEZPP OSVČ Hustopeče

 19 Kunýt Tomáš 33 BEZPP dělník Hustopeče

 20 Straka David 25 BEZPP kovoobráběč Hustopeče

 21 Prokeš Vít 39 BEZPP číšník Hustopeče

Volby do 
zastupitelstva obce

5. - 6. 10. 2018
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JAUNER Československo 2018
volební číslo:7

Strana nevyužila možnost  prezentovat se.

VOLBY 2018
KOMUNÁLNÍ



STR 17HUSTOPEČSKÉ LISTY    VOLBY | 18

VOLBY 2018
KOMUNÁLNÍ



Říkají nám lidovci a to právě proto, že jsme 
obyčejní lidé. Věříme, že vzájemná spoluprá-
ce je nejúčinnějším nástrojem k dosažení těch 
nejhodnotnějších cílů. Zakládáme si na křes-
ťanských tradicích. Věříme ve fungující rodi-
nu a chceme bydlet ve městě, které je čisté, 
funkční a poskytuje dobrý základ k výchově 
budoucích generací. Jsme KDU-ČSL a chceme 
s vámi pracovat na lepší budoucnosti pro nás 
všechny. Ve městě, které je naše #srdcovka! 

HUSTOPEČE JSOU NAŠE SRDCOVKA!

Naše hodnoty reprezentují: 1. Bc. Josef Horák, 2. Aleš Rozek, 3. Ing. Daniel Svoboda, 4. Pavel Košulič,   
5. Bc. Pavel Kamenský, 6. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. 7. Mgr. Milan Ziaťko, 8. Ing. Alice Dufková,  

9. Ludmila Klobásová, 10. Stanislav Jeřábek, 11. Jaroslav Novotný, 12. RNDr. Jiří Hytych, 13. David Prchal, 
14. Ing. Petr Najman, 15. Rudolf Poslušný, 16. Ing. Veronika Košuličová, 17. Alois Jakeš, 18. Bohumil Němeček,  

19. Josef Samek, 20. Karel Zemánek, 21. Františka Mikolajková

9. Ludmila Klobásová
44 let
porodní asistentka

1. Josef Horák
32 let
jednatel společnosti

6. Zdeněk Konečný 
34 let,
vysokoškolský učitel

2. Aleš Rozek
37 let
vedoucí nákupu

3. Daniel Svoboda
50 let
geodet

4. Pavel Košulič
40 let
vinař

5. Pavel Kamenský 
38 let
hasič záchranné služby

7. Milan Ziaťko
44 let
učitel

8. Alice Dufková
39 let
OSVČ

9. Stanislav Jeřábek 
68 let
důchodce

volební číslo:8



CO NÁS NEJVÍCE TRÁPÍ?

EXODUS (MLADÝCH) RODIN
Developerské firmy vydělávají na poptávce a mladé hus-
topečské páry nemají kde zakládat rodiny. Přezkou-
mali jsme všechny možnosti výstavby nových rodin-
ných domů? Využili jsme všechny možnosti bydlení  
s podporou města? Nechceme, aby mladé rodiny z dů-
vodu předražených nemovitostí opouštěly naše město. 

NEŘEŠENÁ STOUPAJÍCÍ DOPRAVA
Rodiče se bojí pouštět děti samotné pěšky po Hus-
topečích, ulice jsou plné aut a nelze bezpečně pro-
jet. Vyřešil by to obchvat? Přehodnocení doprav-
ních změn, které proběhly za poslední roky, je zcela 
jistě na místě. Řeší město uspokojivě nedostatečné parko-
vací plochy ve staré i nové zástavbě ve spolupráci s občany?

BETONOVÉ MĚSTO
Město se postupně mění na jednu velkou betonovou zónu. 
Ani dětská hřiště nejsou chráněná proti přímému slunci a ka-
menná drť na nich je rozpálená. Podporujeme více přírodních 
ploch ve městě. Lze v našem městě efektivněji bojovat se su-
chem? Budeme prosazovat budování částečně propustných 
zpevněných ploch místo nepropustných zpevněných povr-
chů. Používejme místo asfaltu či betonu zatravňovací dlaž-
by a rošty či zatravněné štěrkové vrstvy. Vyčleněním zvlášt-
ního pracovníka můžeme pomoci našim občanům získat 
dotace pro zlepšení boje se suchem např. Dešťovka a další.

NEROVNOMĚRNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V sociální oblasti se toho za poslední roky podařilo ve městě 
mnoho. Stále však chybí větší podpora nesoběstačných seni-
orů a především větší zájem o potřeby samotných občanů. 
Rodiny pečující o své blízké potřebují naši podporu a dostup-
né sociální služby, na které se mohou obrátit. Město musí 
přistoupit zodpovědně k financování těchto sociálních i hos-
picových služeb, které ve městě potřebují naši občané. Ko-
munitní plánování je jedním ze základních nástrojů, jak do-
sáhnout efektivní sociální podpory tam, kde je jí nejvíce třeba. 

Proč byste měli volit naše rodiče?

Barunka a Jolanka Klobásovy
kandiduje máma Ludmila

„Mamka umí vždycky všechno 
nejlíp rozhodnout a chce mít 
ve všem pořádek.“

Barunka a Kačenka Košuličovy
kandidují rodiče Pavel i Veronika

„Taťka zvládá spoustu věcí 
najednou a mamka mu pomáhá 
na nic nezapomenout.“

Aleš a Miriam Rozkovi
kandiduje táta Aleš

„Táta umí dobře počítat a 
vždycky si se vším poradí.  
I s náma dvěma!“

Karolínka a Jiřík Horákovi
kandiduje táta Josef

„Tatínek pracuje pořád!“

www.srdcovkahustopece.cz
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Exkluzivní vína světa
na jednom místě

24.11.2018 Hustopeče
 od 10.00 Amande Hotel

8

hustopece.cz

Předprodej vstupenek, informace:  
Turistické informační centrum Hustopeče, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909, 
v síťi Ticketstream a SMS ticket. Vstupenky v předprodeji: 1.200 Kč, na místě: 1.500 Kč


