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DO ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NASTOUPÍ 
PRŮMĚRNĚ 68 OSOB DENNĚ

OD ŘÍJNA ZAHAJUJE SENIOR TAXI 
ZKUŠEBNÍ TŘÍMĚSÍČNÍ PROVOZ

DO HUSTOPEČSKÝCH ŠKOL SE 
VRÁTIL ŽIVOT

DĚTI POMOHLY LETNÍ KRÁLOVNĚ 
PŘIVOLAT PODZIM

SPORTOVCI Z SK ATLETIKA UMÍ 
FANDIT I VYHRÁVAT

ROČNÍK 2018 . ČÍSLO 10
ZDARMA
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Exkluzivní vína světa
na jednom místě

24 11 2018 Hustope e 
od 10.00 Amande Hotel

8

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
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Vážení spoluobčané,
podzimní královna započala svoji vládu, ranní 
pohled na teploměr tomu plně odpovídá. Přes den 
ale paprsky sluníčka ještě dokáží zahřát a přejí 
vinařům, zahrádkářům, turistům, cyklistům, 
dokonce i houbařům. 

V  září se konaly tradiční akce, jako vítání 
podzimu na Křížovém kopci nebo dětské krojové 
hody v sále společenského domu. Tentokrát se parket 
hemžil hlavně malými dětmi, převážně děvčaty 
a spolu s většími kamarády si to při živé dechové 
hudbě náležitě užívali. Žáci obou základních 
škol jeli na dva dny do Benátek nad Jizerou, kde 
probíhala sportovní klání v  rámci spolupráce tří 
měst (Hustopeče, Benátky a slovenská Modra). 
Sportovalo se i na stadionu v  Hustopečích. 
Zajímavou akci pro děti z  mateřských škol 
a prvního stupně základních škol s názvem Můj 
první gól zorganizoval fotbalový klub - krásné 
počasí, vzorná organizace. Úspěšní byli rovněž 
f lorbalisté, házenkáři i fotbalisté. 

Velké poděkování patří členům Spolku 
Všehoschopných, kteří odevzdali na pokladně 
města 30 tisíc korun jako příspěvek na vyčištění 
koryta Štinkovky. Šlo o výtěžek z  Ovčího bálu, 
který se letos konal poslední srpnový den. Zástupci spolku přišli na radnici a oficiálně předali symbolický 
šek. Ještě jednou velký dík. 

V  rámci oslav stého výročí vzniku samostatné Československé republiky jsme na návrh zastupitelů 
a komisí udělovali ve čtvrtek 27. září čestné pocty významným občanům. Jednalo se o ceny starostky 
města (Růžena Hrabalová, Marie a Jaroslav Semerádovi, Zdeněk Bažant, Soňa Nezhodová, Spolek 
Všehoschopných), ceny města Hustopeče (Bohumila Defeldová, Josef Babáček, Jaroslav Šponer) a jedno 
čestné občanství in memoriam hustopečskému rodákovi, malíři Janu Obšilovi.

Co se týká investic, probíhají všechny rozdělané stavby, přestavby, zateplování, zároveň se připravují 
a projektují další možné investice města pro další období, především parkovací plochy, bezbariérové trasy 
nebo nástavba mateřské školy. Z neinvestičních akcí se rozjíždí Senior taxi nebo služba pro neslyšící na 
městském úřadě – tzv. Tichá linka. 

V září také proběhlo poslední jednání městského zastupitelstva v tomto volebním období. Ještě jednou 
děkuji všem zastupitelům, všem předsedům výborů a komisí za jejich čtyřletou činnost. Chci se ještě 
stručně vyjádřit k problémům, které byly před volbami interpretovány zcela zkresleně. Například pro 
výstavbu asi 70 rodinných domů v lokalitě za Křížovým kopcem splnila developerská firma Obnova realit 
všechny požadavky, které vyplývaly z územního plánu a územní studie. Tyto byly zakotveny ve smlouvě 
a město souhlasilo s napojením na veřejné sítě. Tím role města skončila a územní a stavební povolování 
probíhá ve správním řízení. S čistým svědomím prohlašuji, že tato nová obytná zóna je z pohledu města 
velmi dobře připravena a kdyby neprobíhaly obstrukce, mohlo se bydlet. Zcela popírám a velice se ohrazuji 
proti tvrzení, že jsem jednala anebo jednám v zájmu developera, ať už tohoto nebo firmy Uniport, která 
má připravit průmyslovou zónu na katastru Starovic, na hranici našich katastrů. Mohla bych stejně 
dobře jednat v zájmu jiných firem, které v této lokalitě chtějí investovat (Dermacol, Westfalia, Jednota, 
Linden). Společně jednáme více jak dva roky – od projektování cyklostezky Hustopeče – Starovice, kdy jsme 
řešili pozemky až po projektování kruhového objezdu a nové komunikace (začátku budoucího obchvatu 
města). Město koupilo za 11 milionů strategický pozemek, který toto vše umožnil, navíc město získá své 
peníze zpět prodejem zbytných částí pozemku dvěma firmám. Město předalo práva a povinnosti investora 
kruhového objezdu na společnost Uniport, což znamená, že mnohamilionová investice přejde na firmu 
a město nebude muset výstavbu investovat. Přicházejí ovšem další obstrukce, obdobnými prostředky, 
jako u výstavby za Křížovým vrchem, tedy přes Děti Země. Nemám na tomto místě tolik prostoru, abych 
vše vysvětlila. Ostatně i na stránkách HL jsem tyto problémy několikrát objasňovala. Každé dva měsíce 
pořádáme pravidelná setkávání s  občany Z  očí do očí. Ale i mimo tuto platformu jsem připravena na 
veřejnou debatu.

Vážení spoluobčané,
přeji vám krásný podzim. Snad jste si užili Burčákové slavnosti a pomalu se můžeme těšit na Šmardovo 
sousedské divadlo, oslavu Svatomartinských vín a husí nebo Světový duel vín v Hotelu Amande.

Hana Potměšilová, starostka

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

Z MĚSTA

V úterý 28. srpna a 11. září  se konala 101. a 102.  
schůze Rady města Hustopeče.

Na ulici Žižkova vzniknou podélná parkovací 
stání 

Pravá strana ulice Žižkova je součástí 

bezbariérové trasy, má nové chodníky i místa 

pro přecházení. „Rádi bychom zde pokračova-

li, tentokrát vybudováním podélných parko-

vacích stání, proto jsme uzavřeli smlouvu na 

vypracování projektové dokumentace,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová.  

Město usiluje o převod pozemků na 
Herbenově farmě

V lokalitě Herbenova farma vlastnil pozem-

ky mezi bytovkami stát nebo církev. Po dokon-

čení restitučního řízení je majitelem většiny 

pozemků pod komunikacemi Státní pozem-

kový úřad. „Žádáme nyní o bezúplatný převod 

části pozemků, abychom se o ně jako město 

mohli starat. Chceme opravit silnici, chodníky 

a pečovat o veřejnou zeleň,“ vysvětlila Potmě-

šilová.

Do jara se rozšíří možnosti parkování 
v Hustopečích o více než 30 míst

Do konce roku přibudou parkovací místa 

v ulicích Brněnská a Šafaříkova. V ulici Brněn-

ská se jedná o prostor před budovou Policie 

ČR, kde vznikne šest podélných parkovacích 

míst. V  ulici Šafaříkova, v  místě, kde navazuje 

na ulici Havlíčkovu, vzniknou podélné parko-

vací pruhy, které umožní pohodlně zaparkovat 

18 vozidlům. „Od jara 2019 bude k  dispozici 

také osm parkovacích míst v  ulici Komenské-

ho, přímo naproti vchodu do základní školy. 

Projekt počítá i s chodníkem a přechodem pro 

chodce,“ doplnila Potměšilová. 

Vybavení šaten krytého bazénu bude hotové 
do konce roku

Rekonstrukce zázemí krytého bazénu je 

v  plném proudu. Město poptalo na vybave-

ní šaten tři fi rmy. „Důležitá pro nás byla cena 

i rychlost. Vybraná fi rma by měla mít do konce 

roku hotovo,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švás-

ta. „Předpokládáme, že v lednu už bude krytý 

bazén v provozu, ale je důležité, jak dopadnou 

revize a následná kolaudace,“ doplnil Švásta.

Přeložka plynu se dotkne čtyř ulic
V  ulicích Údolní, U Větrolamu, Pionýrská 

a Ludvíka Svobody bude společnost GAsAG 

spol. s r.o. provádět přeložku plynu. „Nyní jsme 

schválili jejich projektovou dokumentaci“ 

řekla Potměšilová.

Parkování v ulicích Vinařská a Kpt. Jaroše 
dostane jasnou podobu

Radní zadali zpracování studie, která řeší 

možnosti parkování v  ulicích Vinařská a Kpt. 

Jaroše. Studie bude řešit celou lokalitu včetně 

chodníku. „V ulici Vinařská vzniká bytový dům. 

Proto chceme řešit parkování jak pro stávající 

obyvatele, tak pro nové,“ shrnul Švásta. 

Boží muka se dočkají obnovy
Boží muka umístěná nad Hustopečemi 

ve viniční trati Růženy pochází ze 17. století. 

Tato nemovitá kulturní památka se nachá-

zí ve značně narušeném stavu, způsobeném 

zejména povětrnostními vlivy a přirozeným 

stárnutím materiálů. „Dlouhá léta se s Božími 

mukami nic nedělo, hlavně z  toho důvodu, 

že ofi ciálně nikomu nepatřila. Zmiňovaná 

památka je již v  majetku města a připravuje-

me podklady k  její obnově. Protože se jedná 

o kulturní památku, budou veškeré kroky 

schvalovány Státním památkovým úřadem,“ 

objasnila současnou situaci Potměšilo-

vá. O úpravu povrchu terénu a odstranění 

náletových rostlin se postarají zaměstnanci 

městských služeb.                                                       -ves-

Články byly zveřejněny 29. 8. a 12. 9. 2018 

na webu města.
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Současný stav Božích muk.

Z jednání zastupitelstva města
Ve čtvrtek 13. 9. se konalo XXXI. zasedání 
Zastupitelstva města Hustopeče.    

Skauti konečně získají svou klubovnu
Hustopečští skauti patřící pod středisko 

Junák Vranovice hledají už několik let svou 

klubovnu. Jednou z  možností, která došla 

až k  nachystanému projektu a zajištěnému 

fi nancování, byla část budovy Halp Printu 

v areálu Centra volného času Pavučina. Při 

udělování stavebního povolení se proti vyslo-

vili hasiči i hygiena, protože stěny nesplňují 

bezpečnostní normy. „Náprava by stála téměř 

300 tisíc korun, proto jsme začali hledat jiné 

možnosti,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švás-

ta. Své prostory najdou skauti v budově v ulici 

Pitnerova, kterou zatím využívá Základní 

umělecká škola pro taneční a výtvarný obor. 

Od roku 2019 zde skauti zahájí svou činnost.

Protihluková stěna má za sebou 
geofyzikální průzkum

Projekt protihlukové stěny se posunul do 

další fáze. Výsledky geofyzikálního průzkumu, 

od ulice Nerudova po Herbenovu, ukázaly, že 

pod dálnici vede 61 dutin. Ředitelství silnic 

a dálnic potřebuje zjistit od majitelů nemovi-

tostí, které sklepní prostory jsou užívané. Pilo-

ty, které ponesou novou stěnu, by totiž mohly 

některý z užívaných sklepů poškodit.

Vedení města jednalo o možnostech investic
Jednání se zástupci agentury CzechInvest 

a Regionální rozvojové agentury jižní Moravy 

se týkalo možných investic českých i zahra-

ničních investorů na území města Hustopeče 

a okolí. „Předmětem byla např. budova sýpky 

v  ulici Na Hradbách, lokalita ve směru na 

Starovičky, prostory kolem bývalého vepřína, 

průmyslová zóna ve směru na Velké Němčice 

apod.,“ upřesnila starostka Hana Potměšilová. 

Bod předání pozemku pod kruhovým 
objezdem nebyl opět schválen

Zastupitelé opakovaně jednali o budoucím 

předání pozemků pod okružní křižovatkou 

ve směru na Velké Němčice, která vznikne na 

krajské komunikaci.  Bod opět vzbudil diskuze, 

protože otevřel otázku vzniku nové průmy-

slové zóny v  této lokalitě, nakonec nebyl 

podpořen. Zastupitel Jiří Kadrnka navrhl, aby 

zastupitelstvo odhlasovalo převzetí pravomocí 

ohledně plánů s touto lokalitou z Rady města 

Hustopeče na Zastupitelstvo města Hustope-

če. Návrh byl podpořen 10 zastupiteli a nebyl 

tudíž přijat.

Dotace z rozpočtu města mají své příjemce 
V druhém kole dotací organizacím 

a spolkům z  rozpočtu města bylo rozděle-

no 250 tisíc korun. Přidělené částky navrhly 

příslušné komise. Největší částka připadla 

sportovnímu odvětví, ale podporu získaly také 



STR 3HUSTOPEČSKÉ LISTY   10 | 18

například divadelní soubor Motýl, sdružení 

pro pomoc a rozvoj Girasole nebo Klub historie 

a vlastivědy Hustopečska. 

Rozpočtové opatření bylo schváleno
Páté rozpočtové opatření vzali zastupitelé 

na vědomí a šesté rozpočtové opatření schvá-

lili. Celkové příjmy činí přes 213 milionů korun 

a výdaje 350 milionů korun. Rozdíl je kryt 

přebytkem z minulých let a úvěrem. Financo-

vání se zvýšilo o řadu investic. Nejvýznamněj-

ší z  nich se týkají komunikací a parkovacích 

míst, vzniku metropolitní sítě a rekonstrukce 

Formanky a Polikliniky.

Plán rozvoje sportu města Hustopeče dostal 
zelenou

Plán rozvoje a sportu v  Hustopečích pro 

roky 2018-2025 je nutný pro možnosti čerpání 

dotací. Za jeho zpracováním stojí Sportovní 

komise a zastupitelé ho podpořili. 

Veřejná zakázka na zpracování projektové 
dokumentace společenského domu bude 
opakovaně vypsaná

Modernizace Společenského domu Husto-

peče je ambiciózní projekt, který se snaží 

z místa vytvořit prostor, který ve městě chybí. 

Vznikne tu zázemí pro řadu společenských 

akcí, místo k  odpočinku i venkovní plac na 

Hustopečské hody a koncerty. „Na první 

výběrové řízení se přihlásilo několik architek-

tonických kanceláří, ale navrhované částky 

byly příliš velké, proto zastupitelstvo jednalo 

o podpoření projektu a pokračování v  přípra-

vě projektové dokumentace,“ komentovala 

Potměšilová. 

Udělení čestného občanství, ceny města 
a starostky

Na slavnostním setkání ve čtvrtek 27. září 

bylo uděleno Čestné občanství, Ceny města 

Hustopeče a Ceny starostky města. Zastupi-

telstvo podle platných zásad schválilo udělení 

čestného občanství in memoriam významné-

mu rodáku, malíři Janu Obšilovi, cenu města 

Ing. Bohumile Defeldové, Ing. Jaroslavu 

Šponerovi a panu Josefu Babáčkovi. Zastu-

pitelé byli informováni o Cenách starostky, 

které schvaluje rada města. Tuto cenu obdrží 

manželé Marie a Jaroslav Semerádovi, Ing. 

Zdeněk Bažant, paní Růžena Hrabalová, Mgr. 

Soňa Nezhodová PhD. a Spolek Všehoschop-

ných. Slavnost se konala v předvečer státního 

svátku jako další z  akcí k 100. výročí vzniku 

Československé republiky.

Do školního autobusu nastoupí průměrně 
68 osob denně

Školní autobus má za sebou necelých 14 dní 

provozu. V  pondělí 3. září začal jeho zkušeb-

ní tříměsíční provoz. Kapacita autobusu je 

44 míst k  sezení, 48 míst k stání. Užívají ho 

žáci, rodiče s dětmi i senioři. Statistika provo-

zu je velmi pozitivní, průměrně ho použije 

68 osob denně. Provoz je hrazen z  rozpočtu 

města a denně stojí necelých 400 korun. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 14. 9. 2018 na webu města.
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Slavnostní předávání cen ve čtvrtek 27. září v obřadní síni.

Alternativou proti městu ucpanému auty 

je rozvoj cyklistické dopravy. První cyklostez-

ka v  Hustopečích, na které se s  obcí Starovice 

pracuje už od roku 2014, postoupila do další 

fáze. Na katastru Starovic se začalo s bagrová-

ním a navážením prvních vrstev a dokončení 

je naplánováno na říjen tohoto roku. „Většina 

této části nejde zastavěnou obcí, což je právě 

problém u nás. Naše cyklostezka začíná u ZŠ 

Komenského a přes ulici Tábory vede na Žižko-

vu. Tady všude se bydlí,“ vysvětlil místostarosta 

Bořivoj Švásta. 

Komplikace přináší vjezdy do nemovitos-

tí, přejezdy křižovatek nebo parkovací místa. 

Stavbě cyklostezky bude v  Hustopečích také 

předcházet přeložení kabelů a vybudování sítí. 

„Cyklostezka je z části navržená jako společná 

pro cyklisty a chodce, proto se řeší i bezbarié-

rový pohyb chodců,“ upřesnil podobu stezky 

investiční technik Radek Krušina. Z  těchto 

důvodů musí být stavba rozložena do několi-

ka částí. „Úsek na ulici Žižkova se provede po 

přeložce kabelů, ale v  ulici Tábory začneme 

stavět v tomto roce,“ dodal. 

Poslední vybudovanou částí bude přímé 

napojení na cyklostezku ležící na katastru 

obce Starovice. Proto se nyní uvažuje o provi-

zorním napojení starovické cyklostezky na 

zpevněné plochy v  Hustopečích, což cyklisté 

jistě uvítají. „Dokončení je naplánováno na 

léto příštího roku. Věřím, že v  druhé polovině 

příštího roku se budou moci cyklisté bezpečně 

svézt,“ řekl Švásta.  

Město Hustopeče podalo úspěšnou žádost 

na výstavbu cyklostezky na začátku roku. Dota-

ce byla poskytnuta ve výši 85 %. „Získali jsme 

dotaci ve výši téměř 6,5 milionů korun. Nákla-

dy dosahují přes 10 milionů korun,“ upřesnila 

projektová manažerka Eva Bohutínská.  

Nyní se připravují podklady na následující 

etapu cyklostezky, která povede od ZŠ Komen-

ského na nádraží a propojí i ulici Bratislavskou, 

kde se budou moci cyklisté napojit na cyklotra-

su. 

-ves-
Článek byl zveřejněn 23. 8. 2018 na webu města.

 

Starovická část cyklostezky bude hotová do konce roku
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Práce na starovické cyklostezce jsou již v plném 

proudu.
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Na internetových stránkách města je 

aplikace UtilityReport, která má usnadnit 

stavebníkům získat vyjádření od správců sítí, 

např. veřejného osvětlení, plynu, vody nebo 

internetového připojení. Nově je uživatelsky 

příjemnější, nabízí videonávod, ověřování vůči 

centrálním registrům, mapové okno i našeptá-

vání u adres. 

Žádost o vyjádření k  sítím najdete v  sekci 

Městský úřad pod důležitými odkazy. Aplikace 

vás postupně provede zadáním údajů o žada-

teli, určením dané lokality a výběrem subjek-

tů, které působí ve vybraném území. Některé 

subjekty tak můžete přímo kontaktovat elek-

tronicky a některé poštou s  žádostí, kterou 

vám aplikace připraví.                                                      

-ves-

Článek byl zveřejněn 24. 9. 2018 na webu města.

Aplikace určená k získání vyjádření správců sítí má řadu zlepšení
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Nová budova Centra volného času Pavuči-

na je navržena tak, aby poskytovala mnoho 

možností na zájmové vzdělávání dětí. Oproti 

původní budově se zvětšila rozloha a přibylo 

jedno patro. Stavba se proto významně dotkla 

zeleně v okolí budovy, ale nikdo nemusí zoufat. 

Město Hustopeče podalo v  minulém roce 

žádost o dotaci z  Národního programu život-

ního prostředí a na podporu environmentální-

ho vzdělávání získalo 500 tisíc korun. „Celkové 

náklady projektu jsou odhadovány na 590 tisíc 

korun. Realizace začne na jaře 2019 a bude 

trvat do podzimu,“ uvedla projektová mana-

žerka Pavla Novotná. 

Projekt zahrnuje úpravu vstupu do areá-

lu, kde vznikne motýlí záhon, jehož součástí 

budou postupně vykvétající trvalky. „To ocení-

me při environmentálních aktivitách a pro 

účely přírodovědeckého kroužku,“ objasnila 

Novotná. Počítá se také s  hmatovou stezkou 

ve tvaru pavučiny a nebude chybět ani oblíbe-

ná ohrada pro ovce. Stávající voliéru pro ptáky 

nahradí gabionový altán. „Jeho součástí bude 

vnitřní a venkovní voliéra pro chované exotic-

ké ptactvo a ve stěnách budou zabudované 

dvě klece pro hlodavce. Své místo zde také 

najde včelařská výstava o životě včel. Informa-

ce zde mohou čerpat návštěvníci areálu i děti 

z včelařského kroužku,“ dodala.  

Určité úpravy zaznamená i zadní část areá-

lu Pavučiny. Jezírka, průlezky i skate park ale 

zůstanou. „Očekáváme, že tu bude osazen 

kompostér, suchý záchod a vybudovaná 

venkovní učebna,“ objasnil budoucí podobu 

ředitel CVČ Pavučina Petr Fridrich. 

Stavební fi rma nyní dokončuje izolaci stře-

chy, a tím se ukončuje hrubá stavba Pavučiny. 

V  přízemí jsou hotové omítky, je rozvedena 

elektroinstalace a zdravotechnika. Řeší se také 

odvod vody ze střechy do retenční nádrže. „Tu 

osadíme před budovu. Voda bude sloužit na 

splachování toalet a budeme ji sem také dopl-

ňovat ze studny,“ vysvětlil Fridrich. 

Zatímco se pracuje na stavbě, tak v kance-

lářích Pavučiny se s  architektkou řeší podoba 

interiéru i exteriéru. „Těch věcí je spousta: 

jak to bude vypadat na záchodech nebo 

chodbách, vybavení kuchyní, učeben, kance-

láří apod. Také probíráme fasádu a šambrány 

kolem oken. Snažíme se, aby to vypadalo útul-

ně,“ prozradil Fridrich.  

Od října se v náhradních prostorech rozjíždí 

většina nabízených kroužků pro děti. „Množ-

ství dětí je stejné jako v  minulých letech, ale 

provoz je teď spíš udržovací. Nová budova 

přinese nové možnosti i kroužky. Těšíme se na 

to,“ popsal provoz Fridrich. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 26. 9. 2018 na webu města.

Návštěvníci Pavučiny se mohou těšit na novou zahradu

Do nádrže bude sváděna voda ze střechy i ze studny. Zahradně architektonická studie zahrady CVČ Pavučina.
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Téměř čtvrt století dominuje hustopečské-

mu náměstí kostel svatého Václava. Čas se na 

něm již podepsal a farnost musí postupně řešit 

opravy i údržbu. 

Kostel disponuje také rozsáhlým suterénem, 

kam nyní nastoupili stavební dělníci. „Rekon-

strukce se nyní týká foyeru a práce navazují 

na ty, které jsou již hotové v sále a v jídelně, to 

znamená nové sádrokartonové podhledy, elek-

troinstalace a topení. Změní se také vybavení 

interiéru, které bylo doposud takové spíše provi-

zorní. Naší snahou je, aby zázemí pod kostelem 

tvořilo kompaktní celek,“ přiblížil úpravy husto-

pečský děkan Jan Nekuda.

Náklady na opravy a rekonstrukce jsou 

vysoké, a proto je farnost realizuje na etapy. 

„Modernizace foyer bude stát přibližně 

450 tisíc korun. Velkou podporou je pro nás 

Nadace ČEZ, která přispěla částkou  200 tisíc 

korun, dalších 50 tisíc přidalo město Hustope-

če. Zbývající část uhradíme z běžného rozpoč-

tu naší farnosti,“ uvedl Nekuda. 

Prostor pod kostelem slouží nejen farní-

kům, ale také širší veřejnosti. Klubovnu pro 

svoje schůzky zde mají skauti, v zimě sem 

návštěvníci chodí na farní plesy, dětské karne-

valy, adventní i novoroční koncerty i nejrůz-

nější vystoupení dětí a divadelních spolků. 

Pravidlem jsou také zajímavé přednášky, 

potkávání lidí a rodinné oslavy.

Co dalšího přijde na řadu?  „Teď nás nejvíc 

trápí  kostelní věž, kterou je nutné zasíťovat 

kvůli velkému množství holubů. No a další vizí 

je výmalba v celém kostele, která je po 25 letech 

již potřebná,“ nastínil další plány Nekuda. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn 31. 8. 2018 na webu města.

Kostel dominuje náměstí již téměř čtvrt století

Zázemí pod kostelem prokoukne. Nové 

budou například sádrokartonové podhledy 

a elektroinstalace.
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Potravinové banky shromažďují jídlo 

a propojují dárce s neziskovými organizacemi, 

které zajišťují  jeho distribuci přímo k potřeb-

ným. Tato pomoc funguje na principu přebyt-

ků potravin, které jsou bezpečné, ale zároveň 

jim hrozí nespotřebování a likvidace. Mohou 

to být výrobky s  rozbitým obalem, chybnými 

popisky nebo ty, které se na trhu neujaly. 

Do projektu se zapojila také hustopečská 

Apoštolská církev, která má pro lidi v  nouzi 

dveře otevřené. „O tuto formu pomoci mohou 

požádat   lidé, kteří se například ocitli v  něja-

ké neočekávané situaci. Jedná se o mamin-

ky samoživitelky, nezaměstnané, nemocné 

a další. Těch nepředvídatelných případů přiná-

ší život hodně,“ vyjmenoval důvody pastor 

Karel Fridrich. 

Síť potravinových bank posílila také změna 

v  zákoně. Od 1. ledna 2018 musí obchody 

s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních 

darovat neprodejné potraviny těmto pomáha-

jícím organizacím. „Potravinová pomoc je tady 

už několik let, nicméně takhle změna umožni-

la vstup většího množství poskytovatelů potra-

vinové pomoci,“ vysvětlil výhody Fridrich. 

A jak se lidé v  nouzi k  pomoci dostanou?   

„Spolupracujeme se sociálním odborem 

i úřadem práce. Právě tyto subjekty je nasmě-

rují přímo k  nám. Zde vyplní jednoduchý 

formulář, ve kterém prohlásí, že pomoci nebu-

dou zneužívat a současně uvedou, co nejvíce 

potřebují. Zda se jedná o jídlo pro malé děti, 

seniory či například pro někoho s  určitým 

typem alergie,“ vysvětlil Fridrich. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn 17. 9. 2018 na webu města.

Potravinové banky: Konec plýtvání jídlem

Zboží před expirací, s poškozeným obalem či 

chybnými popisky se dostane k lidem v nouzi.
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Senior taxi Hustopeče bude přepravovat 

seniory a zdravotně postižené za zvýhodně-

ných podmínek. Službu poskytuje organizační 

složka Penzion a pečovatelská služba Husto-

peče.

Je určena osobám, které dovršily věk 65 let 

nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 

a které mají trvalý pobyt 

v Hustopečích. K použí-

vání senior taxi potřebuje 

klient průkazku, kterou 

mu na základě podané 

žádosti vydají na Penzionu 

vždy v úterý a ve středu od 

8 do 11 hodin, v jiném čase 

po telefonické domluvě na 

tel. čísle 702 207 313.

K žádosti je nutné 

předložit občanský průkaz 

a jednu fotografi i. Podání žádosti a vydání 

průkazu je zdarma. 

Služba má určitá kritéria, např. maximální 

počet jízd v jednom měsíci je osm, přepravit 

lze na místa na území města a službu je možné 

využívat výhradně na základě předcházející 

telefonické objednávky. Ty se přijímají od 

pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin na 

tel. čísle 702 207 313. 

„Zatím zkoušíme třímě-

síční provoz jedenkrát 

týdně, a to ve středu v době 

od 7 do 14.30 hodin. Cena 

za jednu jízdu je 20 korun, 

čekací doba, pokud nasta-

ne, je zpoplatněna 

20 korunami za každých 

započatých 10 minut,“ 

doplnila informace starost-

ka Hana Potměšilová. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 27. 9. 2018 na webu města.

Od října zahajuje Senior taxi Hustopeče zkušební provoz

Zkušební provoz 

SENIOR TAXI
od října (na 3 měsíce)

Cena 20 Kč

Pro občany

ZTP nebo ZTP/P 

nebo nad 65 let

středa 7.00 - 14.30
objednávky na tel.: 

702 207 313

SENIOR TAXI
HUSTOPEČE
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Poliklinika má nový výtah, světla, čalou-

nění lavic i zpevněné parkoviště. Kromě toho 

dostane i nový kabát. Město bylo úspěš-

né v  žádosti o dotaci na zateplení objektu, 

kterou poskytl operační program Životního 

prostředí, jehož účelem bylo snížit energetic-

kou náročnost veřejných budov. „Je to pěkně 

vysoutěžená zakázka. Náklady na zateple-

ní Polikliniky, včetně střechy a rekonstrukce 

kotelny, nás vyjdou na něco přes 3 miliony 

korun,“ objasnil místostarosta Bořivoj Švásta. 

„Dotaci jsme získali více než 1 milion, zbytek je 

spoluúčast města,“ dodala projektová mana-

žerka Pavla Novotná.

Práce na zateplení objektu jsou v  plném 

proudu. Termín dokončení je naplánovaný na 

říjen. Stavební úpravy se běžného chodu Poli-

kliniky dotknou minimálně. „Snažíme se, aby 

se investice nájemců nedotkla. Je to v součin-

nosti s fi rmou a fi rma pracuje dobře,“ řekl Švás-

ta. Město také vedlo rozhovory se současnými 

nájemníky prostor. „Někteří si přáli klimati-

zační jednotky, proto budou před závěrečným 

zateplením nainstalovány do tří ambulancí,“ 

doplnil. 

Na zateplení Polikliniky významně přispě-

la dotace. Proto zde bude zavedený důsledný 

energetický management. „Spotřebované 

energie budou v pravidelném měsíčním inter-

valu sledovány naším investičním technikem. 

Chceme sobě i fondu dokázat, že opatření, 

které jsme zavedli, vedou k energetické úspo-

ře,“ uzavřela Novotná. 

-ves-
Článek byl zveřejněn 19. 9. 2018 na webu města.
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Poliklinika v novém kabátě ušetří energie

Senioři mohou využít novou službu a zřídit 

si Seniorskou kartu, která je součástí projektu 

Integrovaného záchranného systému Jiho-

moravského kraje. Tato karta pomáhá v  situ-

aci tísně a ohrožení zachránit život. Získáte 

ji na Sociálním odboru MěÚ Hustopeče, kde 

vám ji zaměstnanci pomohou částečně vypl-

nit. „Pomůžeme se základní hlavičkou, kde je 

datum vyplnění, jméno člověka a jaké nemoci 

má. Senior s  kartou poté půjde k  lékaři, který 

doplní úplnou anamnézu a léky, které skuteč-

ně bere,“ vysvětlil radní pro sociální oblast 

Michal Vejpustek. Poté se karta složí a vloží do 

obálky. Netradičně se v bytě umisťuje do dveří 

lednice. „Záchranáři zjistili, že když se dosta-

nou do objektu, domu nebo bytu, tak místo, 

kde se dá karta nejrychleji nalézt, je právě 

lednice,“ dodal. 

A jak pomáhá Seniorská karta zachránit 

život? Záchranář například najde seniora, 

který je v bezvědomí a není u něj žádná blízká 

osoba. Neví tedy, co má za alergie, jaké užívá 

léky a jakou má celkovou anamnézu. Proto 

najde lednici, vytáhne z  ní kartu a následně 

zvolí správnou medikaci. Seniorská karta je 

dobrovolná a na sociálním odboru ji získáte 

zdarma. 

-ves-
Článek byl zveřejněn 18. 9. 2018 na webu města.
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Karta se netradičně uchovává v lednici.

Seniorská karta pomáhá zachránit život

V posledních týdnech se v redakci Husto-

pečské televize hromadí stížnosti občanů na 

opakované vypadávání signálu kabelové tele-

vize. 

Tyto výpadky nejsou způsobeny ze stra-

ny Hustopečské televize, signál z redakce je 

v pořádku a několikrát denně je kontrolován. 

Problémy proto konzultujeme s poskytovate-

lem kabelového vysílání, kterým je společnost 

Selfnet. 

Po vzájemné dohodě prosíme občany, 

kterých se tyto výpadky týkají, aby kontakto-

vali zákaznické centrum společnosti na tele-

fonním čísle  533 383 335  případně na mail 

zakaznicke.centrum@selfnet.cz.  Operátoři 

zákazníky otázkami navedou, zjistí problém 

a pomohou s řešením.

Za výpadky se omlouváme a doufáme, že 

všechny problémy budou brzy odstraněny. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 19. 9. 2018 na webu města.

Máte problémy s kabelovkou? Volejte!

Zateplení Polikliniky se dotklo provozu pouze 
minimálně.

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Ráda bych touto cestou poděkovala členům 

Školské a kulturní komise rady města Hustope-

če za jejich ochotu, spolupráci a dobré nápady 

při realizaci akcí, které během posledních čtyř 

let spadaly pod taktovku právě výše zmíněné 

komise. Podařilo se nám zorganizovat povede-

né společenské události určené převážně pro 

místní - táborák na konci školního roku, vánoč-

ní či mikulášské dílničky, setkání a ocenění 

nadaných žáků hustopečských škol nebo 

setkání pedagogů u příležitosti Dne učitelů. 

V rámci poděkování nesmím ale také zapo-

menout na Spolek Všehoschopných, Centrum 

volného času Pavučina a samozřejmě radu 

města, bez jejichž pomoci a podpory by se 

nám tyto akce nepodařilo přivést na součas-

nou úroveň. 

Během našeho působení jsme také aktivně 

spolupracovali při přípravách projektů, které 

jsou v dnešní době již v realizaci, např. budo-

va nového multifunkčního kina či nového 

areálu kulturního domu, jehož realizace čeká 

na budoucí zastupitelstvo. Ještě jednou tedy 

všem velké poděkování za milou spolupráci, 

pomoc a vůbec za vaši angažovanou činnost 

v našem městě.

Ivana Brabcová, 
předsedkyně komise

Poděkování za spolupráci
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

Usnesení z 98. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 25.07.2018 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/98/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

Rekonstrukce krytého bazénu Hustopeče 

s KERAMO D - Dohorák, Zahradní 583, 

768 21 Kvasice, IČ: 27716104 

Usnesení RM č. 3/98/18: RM schválila umístění 

uchazeče na veřejnou zakázku Rekonstrukce 

krytého bazénu Hustopeče na dalším místě: 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363. 

Usnesení RM č. 4/98/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na rekonstrukci krytého bazénu 

Hustopeče s KERAMO D - Dohorák, 

Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 27716104, 

za částku 9 776 327,74 Kč bez DPH. Smlouva 

bude uzavřena po uplynutí lhůty pro podání 

námitek. 

Usnesení RM č. 5/98/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo se STROMMY COMPANY, 

s.r.o. , IČ 01919652 se sídlem Andělská Hora 

143, 793 31, Andělská Hora, za cenu 78 707, 

84 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 6/98/18: RM schválila podání 

žádosti o změnu k projektu Přestupní 

terminál v Hustopečích, CZ.06.1.37/0.0/0.

0/16_029/0001926. Původně projektovaný 

kryt z asfaltobetonu bude nahrazen 

rozebíratelnou dlažbou. 

Usnesení RM č. 7/98/18: RM schválila zadávací 

dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Hustopeče – 

chodník v úseku Komenského - Žižkova“ 

Usnesení RM č. 8/98/18: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou na veřejnou 

zakázku „Hustopeče – chodník v úseku 

Komenského - Žižkova“: 

1. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ 42324149 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 

48035599 

3. COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, 

198 21 Praha 9, IČ 26177005 

4. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 

150, 628 00 Brno, IČ 45 47 42 81 

5. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

6. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem M. 

Benky 3320/12, 695 01 Hodonín, IČ 46983309 

7. DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 

Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 26255618 

8. TD LKW s.r.o. se sídlem Mrštíkova 13/15, 

693 01 Hustopeče, IČ 29380421  

Usnesení RM č. 9/98/18: RM schválila toto složení 

komise pro otvírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – chodník v úseku Komenského 

- Žižkova“: 

Členové komise: … 

Náhradníci: … 

Usnesení RM č. 10/98/18: RM schválila podání 

žádosti o povolení skácení 3 ks smrků na 

pozemku pč. 3142/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Žádost je podávána z důvodu špatného 

zdravotních stavu a nebezpečnosti stromů.

Usnesení RM č. 11/98/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 se společností RUSTIKAL, s.r.o., 

se sídlem Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče, 

IČO 26291495 k nájemní smlouvě ze dne 

04.07.2018. Text dodatku č. 1 je součástí 

zápisu.

Usnesení RM č. 12/98/18: RM neschválila 

zálohovou platbu zhotoviteli díla 

společnosti DMC CZ s.r.o., Hvězdová 308/13, 

Brno, IČ 25574710, v  souvislosti s  realizací 

dodávky stropních panelů v  rámci výstavby 

„Polyfunkčního komunitního centra 

Pavučina, Hustopeče“. 

Současně však souhlasí s  přímou platbou 

subdodavateli zakázky fi rmě GOLDBECK 

Prefabeton s.r.o., Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, 

IČ 49823329, ve výši 565.000 Kč bez DPH. 

RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo s dodavatelem DMC CZ s.r.o., Hvězdová 

308/13, Brno, IČ 25574710, kterým dodavatel 

souhlasí s tím, že ze sjednané ceny díla 

bude namísto dodavateli uhrazena částka 

565.000 Kč bez DPH přímo poddodavateli 

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. se sídlem 

Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, IČ 49823329. Text 

Dodatku č. 2 je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 13/98/18: RM schválila podání 

žádosti o změnu názvu Mateřské školy, Na 

Sídlišti 5, okres Břeclav na Mateřská škola 

Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková 

organizace s účinností od 01.09.2018.

Usnesení z 99. schůze Rady města Hustopeče 

konané 

dne 07.08.2018 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM č. 2/99/18: RM schválila u veřejné 

zakázky na služby „Vybrané skladebné části 

ÚSES I.“ rozhodnutí o vyloučení účastníka 

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

615 32 Brno, IČO: 27707113, ze zadávacího 

řízení dle § 122 odst. 5 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 3/99/18: RM schválila uvolnění 

jistoty ve výši 90.000,- Kč Zahradnickým 

úpravám s.r.o., se sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113, složené u veřejné 

zakázky„Vybrané skladebné části ÚSES I.“ 

formou bankovní záruky. 

Usnesení RM č. 4/99/18: RM ukládá na základě 

příkazní smlouvy č. 17356 DEA Energetická 

agentura, s.r.o., zajistit oznámení o vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení. 

Usnesení ze 100. schůze Rady města Hustopeče 

konané 

dne 14.08.2018 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM č. 2/100/18: RM schválila kupní 

smlouvu na 4 kuchyňské linky do Domu 

– Penzionu v Hustopečích s fi rmou Interia 

3000 spol. s r.o. se sídlem Sportovní 101, 

664 61 Opatovice, IČ 29284252 za částku 

129.305 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 3/100/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení Vyhlášení záměru 

prodeje části pozemku parcela číslo KN 

3178/6 v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3710-181/2016 par. č. 3178/7 o orientační 

výměře 23 m2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna , za cenu dle znaleckého 

posudku, minimálně však za 980 Kč/m2.

Usnesení RM č. 4/100/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení uzavření kupní 

smlouvy se …, trvale bytem: Dvořákova 

…, 693 01 Hustopeče na pozemky p.č. 

3616 zahrada o výměře 561 m2 a p.č. 

3617 zahrada o výměře 371 m2 za celkovou 

kupní cenu 938.320 Kč. Kupní smlouva je 

přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 5/100/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na praní prádla s MUDr. 

Danou Papouškovou, Hoblíkova 4, Brno, IČ: 

70288283. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 6/100/18: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na výměnu plynového 

kotle v bytě pana …, bytem Smetanova 

…, 693 01 Hustopeče se zhotovitelem: 

AKKOMÍNY s.r.o. se sídlem U Stadionu 

2144/1, 69002 Břeclav, IČ: 02321483 za částku 

45.850 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 7/100/18: RM schválila výzvu 

k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu: "Hustopeče – parkoviště 

2019" v rozsahu: 

Hustopeče – podélné parkování na ulici 

Brněnská, 

Hustopeče ul. Šafaříkova – odstavné pruhy, 

Hustopeče – ul. Komenského, parkování 

a chodník, 

Hustopeče – ul. Svat. Čecha, parkování v rozsahu 

7 parkovacích míst kolmo na silnici.

Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/100/18: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou podání nabídky na 

veřejnou zakázku: "Hustopeče – parkoviště 

2019" 

1. H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

2. INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., 

Martina Benky 12, 695 00 Hodonín, IČ: 

46983309 

3. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 

4. Stavba a údržba silnic s.r.o., Na Zahradách 16, 

690 02 Břeclav, IČ 26264081 

5. SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 

48035599 
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Usnesení RM č. 32/100/18: RM schválila návštěvní 

řád relaxační zóny na Křížovém kopci. Text 

návštěvního řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 33/100/18: RM schválila seznam 

poddodavatelů na zakázku "Stavební úpravy 

a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče", 

který bude přiložen k uzavřené Smlouvě 

o dílo ze dne 20.6.2018 s fi rmou Hrušecká 

stavební spol. s r.o. 

Usnesení RM č. 34/100/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu: "Hustopeče, Gen. Peřiny, 

přel. k.NN, k.VN, Němec" se společností 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera, České 

Budějovice na pozemku parc.č. 4542/386, 

4542/333, 4542/393, 4542/397 a 4542/364, k.ú. 

Hustopeče za jednorázovou náhradu ve výši 

5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 35/100/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zajištění provozu a údržby 

plynové přípojky se společností GridServices 

s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno na stavbu: 

"Plynovodní přípojka pro polikliniku 

Hustopeče". 

Usnesení (úkol) RM č. 36/100/18: RM bere na 

vědomí návrh dohody o úhradě plateb 

přímou úhradou plateb za zhotovení části 

díla, a to dodávku a montáž zdravotechniky, 

ústředního vytápění a plynoinstalace 

společnosti BYTOP - Gas, spol. s r.o. a ukládá: 

jednat se společnostmi DMC CZ s.r.o. 

a BYTOP-GAS, s.r.o. o podmínkách smlouvy 

a vzájemných úhradách prací prováděných 

fi rmou BYTOP-GAS v  rámci projektu 

„Polyfunkční kulturní centrum Pavučina, 

Hustopeče“. 

Usnesení RM č. 37/100/18: RM schválila 

organizační změny v OS Muzeum a galerie 

města Hustopeče spočívající ve vytvoření 

pracovního místa Výstavář v 9. platové 

třídě s pracovním úvazkem 0,6 a v rozšíření 

druhu práce u stávající pracovní pozice 

Výstavář v 9. platové třídě o pracovní činnosti 

druhu práce Etnograf v 10. platové třídě se 

zachováním stávajícího pracovního úvazku 

1,0. Organizační změny jsou schváleny 

s účinností od 01.09.2018. Organizační 

schéma OS Městské muzeum a galerie 

Hustopeče i zařazení funkčních míst do 

platových tříd jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/100/18: RM bere na vědomí 

vzdání se mandátu zastupitele města Ing. 

Stanislava Ivičiče z důvodu jeho odstěhování 

se z Hustopečí. 

Usnesení RM č. 39/100/18: RM schválila 

dle ustanovení § 56 odst. 2) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění, předání osvědčení o tom, že se stala 

zastupitelkou města Ing. Jitce Hejlové 

Usnesení RM č. 40/100/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení udělení jednorázového peněžitého 

plnění (odměny) předsedům komisí rady 

města, kteří nejsou zastupiteli ve výši rozdílu 

odměny zastupitele předsedy komise 

a řadového zastupitele za období leden - 

říjen 2018. Týká se to …, …, …, …. Výpočet je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/100/18: RM schválila, aby 

Městské služby Hustopeče průběžně 

likvidovaly klejichu hedvábnou na 

pozemcích ve vlastnictví Města Hustopeče. 

Usnesení RM č. 42/100/18: RM schválila 5. 

rozpočtové opatření města Hustopeče pro 

rok 2018. 

příjmy rozpočtu činí 209 773 tis.Kč 

výdaje rozpočtu činí 346 554 tis.Kč 

fi nancování je ve výši 136 781 tis.Kč 

Usnesení RM č. 43/100/18: RM bere na vědomí 

informaci o prázdninovém provozu 

SPOZAMu. 

Usnesení (úkol) RM č. 44/100/18: RM ukládá 

dát informaci o omezení provozu na WC 

ke vchodu na koupaliště, aby se návštěvníci 

mohli rozhodnout ještě před zaplacením 

vstupného.

Usnesení RM č. 45/100/18: RM schválila nákup 

a následnou instalaci automatické parkovací 

zábrany před služební vchod „Penzionu 

Hustopeče“ na ulici Žižkova Hustopeče. 

Na pořízení a instalaci zařízení, bude 

rozpočtem města uvolněna částka do výše 

6.000 Kč. Samotnou instalace provedou 

Městské služby Hustopeče. 

Usnesení RM č. 46/100/18: RM schválila dodatek 

č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 26, na adrese 

Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený 

mezi městem Hustopeče a … nar. …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, kterým se 

současné nájemníci prodlužuje nájem do 31. 

07. 2019. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 47/100/18: RM schválila Stanovy – 

Hustopečské městské víno 2018. Text stanov 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/100/18: RM vzala na vědomí 

Petici obyvatel Svatopluka Čecha 1-5 proti 

budování parkoviště u domu. V  současné 

době nebude realizováno parkoviště před 

a za domem. Budou realizováno 7 kolmých 

parkovacích míst přímo přiléhajících k silnici.

Usnesení RM č. 49/100/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení zvolení přísedící paní …, nar. 

…, bytem Hradní …, Hustopeče za přísedící 

Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 

64 zákona č. 6/2002 Sb. 

Usnesení RM č. 50/100/18: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 51/100/18: RM schválila dar ve 

výši 10.000 Kč pro Dětský domov Mikulov, 

příspěvková organizace, který bude hrazen 

z dobrovolného vstupného, vybraného 

Kočovným divadlem pro organizační složku 

města Marketing a kultura. 

Usnesení (úkol) RM č. 52/100/18: RM ukládá 

prověřit možnosti výsadby zeleně ve městě 

zejména stromů i na pozemcích pod nimiž 

vedou inženýrské sítě. Jaké jsou možné 

důsledky pro město, pokud vysadíme stromy 

na sítích? 

Usnesení (úkol) RM č. 53/100/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru MěÚ prověřit 

pozemky pod komunikacemi, kdo je vlastní 

a prověřit možnosti jejich nabytí do majetku 

města.

Usnesení (úkol) RM č. 54/100/18: RM bere na 

vědomí informaci o nabídce knihy z  řady 

Česko z  nebe. Nabídku město nevyužije. 

Současně RM ukládá Marketingu a kultuře 

města prověřit aktuálnost stávajících knih, 

tiskovin a dalších materiálů o Hustopečích 

a mandloních. Tyto připravit k aktualizaci. 

Usnesení ze 101. schůze Rady města Hustopeče 

konané 

dne 28.08.2018 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM č. 2/101/18: RM pověřuje 

Majetkoprávní odbor přípravou smlouvy 

o dlouhodobém pronájmu mezi městem 

Hustopeče a Junák Vranovice na objekt ZUŠ 

na ulici Nádražní s  dobou pronájmu 5 let 

s roční opcí, s účinností smlouvy od 1. 1. 2019.

Usnesení (úkol) RM č. 3/101/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru připravit 

vyhlášení záměru pronájmu objektu ZUŠ na 

ulici Nádražní s dobou pronájmu 5 let s roční 

opcí, s účinností smlouvy od 1. 1. 2019.

Usnesení RM č. 4/101/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení bezúplatné nabytí 

pozemku parcela číslo KN 4545/42, 

4545/45 a částí pozemku 4545/33 vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna, které se nacházejí 

v zastavitelné ploše a jsou určené k zastavění 

veřejně prospěšnou stavbou. 

Usnesení RM č. 5/101/18: RM konstatuje Město 

Hustopeče se zavazuje umožnit panu 

… průchod a průjezd na pozemek parc. 

č. 158/1 přes pozemek parc. č. 158/2, oba 

v k. ú. Hustopeče u Brna, a to za stávajícího 

dispozičního a funkčního charakteru 

předmětného pozemku parc. č. 158/2. 

Usnesení RM č. 6/101/18: RM schválila smlouvu 

o dopravní obslužnosti provozováním 

městské autobusové dopravy s BORS 

BUS s.r.o. se sídlem Bratislavská 2284/26, 

690 02 Břeclav, IČ 63473089

Usnesení (úkol) RM č. 7/101/18: RM ukládá 

Městským službám provést provizorní 

úpravu povrchů místní komunikace v lokalitě 

Herbenova farma.

Usnesení RM č. 8/101/18: RM schvaluje 

objednávku doplnění pasportu komunikací 

za 7.400  Kč bez DPH u fi rmy Viadesigne 

s.r.o., Na Zahrádkách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ: 27696880.

Usnesení RM č. 9/101/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

parcela číslo KN 3202/4, 3202/6, 3201/1, 

části pozemku 3207/1a 3207/2, a částí 

3203/2 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna, které se nacházejí pod komunikací. 

Usnesení RM č. 10/101/18: RM schvaluje realizaci 

provizorního napojení cyklostezky ze 

Starovic na ul. Žižkova, mezi plotem Jednota 
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Usnesení RM č. 9/100/18: RM schválila složení 

komise pro otevírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: 

"Hustopeče – parkoviště 2019": 

členové komise: …, …, …

náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 10/100/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IĆ: 27295567 na 

stavbu: „Reko MS Hustopeče – Žižkova +2, 

číslo stavby: 59427“ na pozemcích města p.č. 

KN 930/1, 954/1, 1047/12, 1047/13, 1047/14, 

1047/16, 1047/17, 1110/1, k.ú. Hustopeče u Brna 

za jednorázovou úplatu ve výši 12.540 Kč bez 

DPH. 

Usnesení RM č. 11/100/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností GasNet s.r.o., Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 27295567 na stavbu: „Reko VTL DN 

500 Brodské - V. Němčice IV“ na pozemcích 

města p.č. KN 5032/2, 5117/4, 5117/6, 5177/2, 

k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 

úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 12/100/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci na výstavbu 

nových RD na ulici Herbenova společnosti 

Úsporné bydlení s.r.o., Nádražní 1000, 

Dubňany za podmínky uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemcích města 

a Smlouvy budoucí darovací na vybudované 

chodníky a veřejné osvětlení.

 

Usnesení RM č. 13/100/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti 

Stafalia s.r.o., V Trnkách 550, Hlohovec 

na vodovodní přípojku pro RD investora 

…, Dvořákova …, Hustopeče realizovanou 

na pozemku města parc.č. KN 3613, k.ú. 

Hustopeče. Podmínkou souhlasu je 

uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemcích města.

Usnesení RM č. 14/100/18: RM schválila 

smlouvu o poskytování servisních služeb 

se společností Bio - Nexus s.r.o. se sídlem 

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ: 

29002567 k provozování online mapové 

aplikaci CLEERIO. 

Usnesení RM č. 15/100/18: RM schválila Nájemní 

smlouvu s paní …, Gen. Peřiny …, Hustopeče 

na pronájem části městského pozemku 

parc. č. 4542/364 o orientační výměře 

16 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 (viz 

zákres) za účelem umístění terasy, na dobu 

neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. 

za roční nájemného ve výši 200 Kč. Text 

smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 16/100/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 

81/1 v k.ú. Hustopeče u Brna za částku 

8.000 Kč bez DPH na dobu určitou od 

14.08.2018 do 21.08.2018 včetně na umístění 

kolotočů s Pavlem Šimkem, Horní 19, 

696 21 Josefov, IČ: 47940026. 

Usnesení RM č. 17/100/18: RM doporučuje 

ZM neschválení uplatnění přednostního 

práva k úpisu akcií v I. kole od Vodovodů 

a kanalizací Břeclav, a.s. 

Usnesení RM č. 18//100/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – chodník v úseku Komenského 

– Žižkova“ uchazeče: 

1. Stavby RUFA s.r.o., se sídlem 691 63 Velké 

Němčice 597, IČ 29313449 

Nabídková cena bez DPH 3.816.022,06 Kč, včetně 

DPH 4.617.386,69 Kč 

Usnesení RM č. 19/100/18: RM schválila pořadí 

na dalších místech ve veřejné zakázce 

„Hustopeče – chodník v úseku Komenského 

– Žižkova“: 

2. H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, 

693 01 Hustopeče, IČ 25325043 

Nabídková cena bez DPH 3.849.928,14 Kč, včetně 

DPH 4.658.413,05 Kč 

3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 

150, 628 00 Brno, IČ 45474281 

Nabídková cena bez DPH 4.250.397,85 Kč, vč. 

DPH 5.142.981,40 Kč 

4. VHS Břeclav, s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ 42324149 

Nabídková cena bez DPH 4.390.353,03 Kč, včetně 

DPH 5.312.327.17 Kč 

5. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., se sídlem 

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, 

IČ 26285363, Nabídková cena bez DPH 

4.723.521 Kč, včetně DPH 5.715.460 Kč 

Usnesení RM č. 20/100/18: RM schválila smlouvu 

o dílo na stavbu „Hustopeče – chodník 

v úseku Komenského – Žižkova“ s vítězným 

uchazečem Stavby RUFA s.r.o. se sídlem 

691 63 Velké Němčice 597, IČ 29313449 za 

částku 3.816.022,06 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 21/100/18: RM schválila 

zadávací dokumentaci na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Zpracování 

projektové dokumentace „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu 

Hustopeče. Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/100/18: RM schválila 

oslovení těchto uchazečů s výzvou na 

veřejnou zakázku Zpracování projektové 

dokumentace „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“: 

1) Ing. Václav Cichra se sídlem Šakvická 405, 

691 05 Zaječí, IČ 41530047 

2) O.K. Atelier s.r.o., se sídlem Zámecké náměstí 2, 

690 02 Břeclav, IČ 60744456 

3) JANČÁLEK s.r.o., se sídlem U Tržiště 22, 

690 02 Břeclav, IČ 26234149 

4) Ing. Schwarz Libor, Stavební projekční kancelář 

se sídlem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ10563229 

5) Ječmen – Caha architekti, Rybkova 23, 

602 00 Brno, 

6) Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za 

Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706 

Usnesení RM č. 23/100/18: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy a modernizace 

Společenského domu Hustopeče“: 

Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

 

Usnesení (úkol) RM č. 24/100/18: RM ukládá 

Ekonomickému odboru Městského úřadu 

zpracovat přehled fi nancování města – 

splátky úvěrů v následujících letech.

Usnesení RM č. 25/100/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku: „Hustopeče – cyklostezka ul. 

Žižkova, Tábory“ s M-SILNICE a.s., Husova 

1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868. 

Usnesení (úkol) RM č. 26/100/18: RM pověřuje 

Majetkoprávní odbor MěÚ k  projednání 

řešení požadavku fi rmy Energie Pro, s.r.o., 

podle předložené varianty 2 spočívající 

zejména ve zjištění všech relevantních 

podkladů pro případné uzavření nové 

smlouvy na dodávku energií. 

Usnesení RM č. 27/100/18: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon autorského 

a technického dozoru investora k akci 

„Rekonstrukce krytého bazénu Hustopeče“ 

s Ing. Václavem Cichrou, Stavební projekční 

kancelář, IČ 41530047, se sídlem Nádražní 

9, 693 01 Hustopeče, za částku 80 000 Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 28/100/18: RM schválila darovací 

smlouvu s Jednotou, spotřebním družstvem 

v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, Mikulov, 

IČ 00032247, jako dárcem na částku 

19.239 Kč určené pro nákup vánočního 

osvětlení – světelného řetězu pro Město 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 29/100/18: RM schválila Kupní 

smlouvu s Blachere-Illumination CZ s.r.o., 

se sídlem: Ostrá horka I 511, Mladcová, 

760 01 Zlín, IČ: 02184770, na pořízení 

vánočního osvětlení za cenu 50.590 Kč vč. 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 30/100/18: RM schválila smlouvu 

o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2018 v Hustopečích s Bc. 

Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 

693 01 Hustopeče, IČ 64457699

Usnesení RM č. 31/100/18: RM schválila 

uzavření Smlouvy o dílo na provádění 

inženýrsko – technických a poradenských 

činností v oblastech kompletace podkladů 

a zpracování energetických dokumentů 

k závěrečnému vyhodnocení dotace na akci 

„Zateplení objektu polikliniky Hustopeče“ 

s RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČ 

26896982, se sídlem U Vodojemu 1275/34, 

693 01 Hustopeče, dle nabídky ze dne 

3.8.2018 za cenu celkem 39 000 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 
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COOP a parkovištěm u Linden. Realizace 

bude v režii obce Starovice.

Usnesení RM č. 11/101/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí 

práv a povinností ze stavebního povolení 

na realizaci stavby: "Hustopeče - obslužná 

komunikace Brněnská - Žižkova, včetně 

okružní křižovatky" s fi rmou UNIPORT 

INVESTMENT I. s.r.o. 

Usnesení RM č. 12/101/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o postoupení práv a povinností 

ze stavebního povolení na realizaci stavby: 

"Hustopeče – obslužná komunikace 

Brněnská – Žižkova, včetně okružní 

křižovatky" s fi rmou UNIPORT INVESTMENT 

I. s.r.o. se sídlem Novomoravanská 321/41, 

Přízřenice, PSČ 619 00 Brno, IČ: 04496418.

Usnesení RM č. 13/101/18: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemku p.č. 387/16 zapsaného na LV č. 

10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za částku ... Kč 

s panem Antonínem Sadílkem, trvale bytem: 

Herbenova 392/16, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 14/101/18: RM schválila žádost 

o pronájem ploch pro umístění atrakcí 

a ukládá Majetkoprávnímu odboru připravit 

návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu 

určitou 1 rok s opcí a zálohovou platbou vždy 

rok předem. 

Usnesení RM č. 15/101/18: RM schválila výzvu 

k podání veřejné zakázky na dodávku – 

zakázka malého rozsahu: " Vnitřní vybavení 

krytého bazénu Hustopeče". 

Usnesení RM č. 16/101/18: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou podání nabídky na 

veřejnou zakázku: "Vnitřní vybavení krytého 

bazénu Hustopeče" 

1. Frajt s.r.o., se sídlem Chropyňská 2848, 

767 01 Kroměříž, IČ: 25556550 

2. ADI interiér s.r.o., se sídlem: Sochorova 3178/23, 

616 00 Brno, IČ: 25599925 

3. AMFORA – Marketing. s.r.o., Na Březince 

1513/14, IČ: 256 27929 

Usnesení RM č. 17/101/18: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: "Vnitřní vybavení krytého bazénu 

Hustopeče". 

Členové: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 18/101/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o smlouvě budoucí směnné ze dne 

14.03.2018 s Westfalia Metal s.r.o., se sídlem: 

Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26239680. 

Usnesení RM č. 19/101/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení dodatek č. 8 ke zřizovací listině 

organizační složky Správa a údržba budov 

města Hustopeče 

Usnesení RM č. 20/101/18: RM doporučuje 

ZM ke schválení přílohu č. 1 ke zřizovací 

listině organizační složky Městské služby 

Hustopeče ve znění Dodatků č. 1 - 3 

Usnesení RM č. 21/101/18: RM schválila 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

20.06.2018 se společností Hrušecká stavební 

spol. s r.o., se sídlem U zbrojnice 588, 

691 56 Hrušky, zastoupená Ing. …, jednatel, 

IČ: 25585142. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 22/101/18: RM neschvaluje 

žádost o vyhrazení parkovacího místa 

před Obchodní pasáží na ulici Bratislavská 

žadatele COOLCZ s.r.o., Husova 28/1, 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 23/101/18: RM schválila instalaci 

3 klimatizačních jednotek ve výši 77.546,- Kč 

bez DPH, v prostorách městské polikliniky 

Hustopeče v ordinaci: MUDr. …, MUDr. …, 

MUDr. …. Lékaři uhradí polovinu nákladů. 

Dodavatel: Zdeněk Hladký, Na Sídlišti 964/10, 

693 01 Hustopeče 

Usnesení RM č. 24/101/18: RM revokuje 

Usnesení RM č. 24/96/18, kterým RM 

schválila objednání autorského dozoru 

na stavbu cyklostezky: "Hustopeče – 

cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" dle nabídky 

fi rmy Via designe, s.r.o., Na Zahradách 

1151/16,690 02 Břeclav, v ceně 72.420,- Kč bez 

DPH 

Usnesení RM č. 25/101/18: RM schválila 

objednání autorského a technického 

dozoru na stavbu cyklostezky: "Hustopeče – 

cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" dle nabídky 

fi rmy Via designe, s.r.o., Na Zahradách 

1151/16,690 02 Břeclav, v ceně 136.680,- Kč 

bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 26/101/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy se společností Viadesigne s.r.o., 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ 27696880 na zhotovení projektové 

dokumentace na stavbu: "Podélné parkování 

Žižkova" za 59.048 Kč vč. DPH, a na technický 

(za 30.927 Kč vč. DPH) a autorský (za 15.463 Kč 

vč. DPH) dozor dle nabídky zhotovitele. 

Usnesení RM č. 27/101/18: RM schvaluje zrušení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu Zpracování projektové 

dokumentace na „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“.

Usnesení RM č. 28/101/18: RM ukládá dopracovat 

výzvu na veřejnou zakázku na zpracování 

projektové dokumentace na „Stavební 

úpravy a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“ o další hodnotící kritéria, aby 

nebyla hodnotícím kritériem jenom nejnižší 

cena.

Usnesení RM č. 29/101/18: RM předává informace 

o projektu  „Stavební úpravy a modernizace 

Společenského domu Hustopeče“ na jednání 

ZM k  seznámení s projektem a zajištění 

fi nancování akce v budoucím období.

Usnesení RM č. 30/101/18: RM ukládá poptat 

zpracování projektu na rekonstrukci 

vstupních schodů do ZŠ Komenského

Usnesení RM č. 31/101/18: RM bere na vědomí 

zápis ze Sociální komise ze dne 06.08.2018 

Usnesení RM č. 32/101/18: RM schválila 

přenesení působnosti RM při rozhodování 

o schválení smlouvy a o podepisování smluv 

o poskytnutí pečovatelské služby dle zákona 

č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, na 

Organizační složku Penzion a pečovatelská 

služba Hustopeče. RM pověřuje podpisem 

těchto smluv vedoucího Sociálního odboru 

Městského úřadu Hustopeče.  

Usnesení RM č. 33/101/18: RM schválila přijetí 

paní …, nar. …, trvale bytem …, 

do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, 

Hustopeče, byt č. 107 k datu 1. 9. 2018. 

Usnesení RM č. 34/101/18: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 107, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče 

jako pronajímatelem a …, nar. …, trvale 

bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se 

uzavírá s účinností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 

2018 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 35/101/18: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 50.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, 

nar. …, trvale bytem … jako dárcem. Smlouva 

se uzavírá s účinností k 1. 9. 2018. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/101/18: RM schválila přijetí 

paní …, nar. …, bytem Hustopeče, Masarykovo 

nám. …, do Domu – Penzionu pro důchodce, 

Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 209 

k datu 1. 9. 2018. 

Usnesení RM č. 37/101/18: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 209, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a paní …, nar. …, bytem …, jako 

nájemníkem. Smlouva se uzavírá s účinností 

od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 s možností opce. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/101/18: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, 

nar. …, bytem …, jako dárcem. Smlouva se 

uzavírá s účinností k 1. 9. 2018. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 39/101/18: RM schválila přijetí paní 

…, …, trvale bytem …, do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 318 

k datu 1. 9. 2018. 

Usnesení RM č. 40/101/18: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 318, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče 

jako pronajímatelem a paní …, …, trvale 

bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se 

uzavírá s účinností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 

2018 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 41/101/18: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným 

a paní …, nar. …, trvale bytem …, jako dárcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 9. 2018. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 42/101/18: RM schválila smlouvu 

s Jihomoravský krajem, se sídlem Žerotínovo 
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nám. 3, 601 82 Brno, IČO 70888337, na 

spolufi nancování webové aplikace Evidence 

závazných stanovisek; celková cena je 

18 000,- Kč, rozložená do splátek tak, že 

v prvním roce provozu bude zaplaceno 

6000,- Kč a za 2. – 5. rok provozu 3000,- Kč 

za rok. Ceny jsou bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) RM č. 43/101/18: RM odkládá 

projednání podmínek nákupu energií pro 

SPOZAM a ukládá řediteli SPOZAM doplnit 

žádost o vlastní návrhy řešení. 

Usnesení (úkol) RM č. 44/101/18: RM ukládá 

MaK a Městským službám označit výlepové 

plochy pro komunální a senátní volby 

2018 následujícím způsobem: 

- Městské služby Hustopeče umístí od pátku, 

19. září 2018 u COOP Jednota čtyři výlepové 

plochy, které viditelně svisle rozdělí každou 

na polovinu.

- MaK umístí na tyto výlepové plochy dole 

oznámení: Toto je výlepová plocha 

vyhrazená starostkou města Hustopeče pro 

výlep materiálů pro volby do zastupitelstev 

obcí podle § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů.

- Dále MaK umístí na každou část plochy nahoru 

číslo a název volební strany tak, jak byly 

vylosovány (informace poskytne Ing. …). 

Strany si budou výlep na svém vymezeném 

místě zajišťovat samy. MaK bude plochy 

průběžně kontrolovat, příp. odstraní 

neoprávněně vylepené materiály.

- MaK zveřejní tyto informace o výlepech 

v  zářijovém „volebním“ čísle Radnice (příp. 

Ing. … ještě sdělí zmocněncům volebních 

stran).

Usnesení RM č. 45/101/18: RM schválila 

S platností od 1.9.2018 bude vykonávat u ORJ 

272 - Penzion pro důchodce funkci příkazce 

operace …, funkci správce rozpočtu ... 

Usnesení RM č. 46/101/18: RM schválila vyřazení 

majetku likvidací: 

ZŠ Komenského ve výši 54 500 Kč 

SPOZAM ve výši 205 512,48 Kč 

města Hustopeče ORJ 255 vnitřní správa ve výši 

4 288,00 Kč 

města Hustopeče ORJ 272 OS Penzion pro 

důchodce ve výši 9 990,00 Kč,

bude vyřazeno odvozem na Sběrný dvůr. Seznam 

vyřazeného majetku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 47/101/18: RM schvaluje 

krátkodobý pronájem prostor 

Společenského domu pro ZŠ a PŠ Hustopeče 

na období od 10.9. do 14.9. případně až do 

30.9. pro zajištění výuky žáků ZUŠ v  čase 

od 07:30 do 13:30 hod. (mimo již obsazené 

hodiny). Nájemné je stanoveno na částku 

80 Kč/hod + náklady na úklid.

Usnesení (úkol) RM č. 48/101/18: RM ukládá 

komisím města doplnit krátké zdůvodnění 

u jednotlivých jimi navrhovaných osobností. 

Současně doplnit na jakou cenu jsou 

osobnosti navrhovány. 

Usnesení RM č. 49/101/18: RM bere na vědomí 

výsledek Interního auditu k posouzení 

nákladů a výnosů doplňkové činnosti 

ZŠ Komenského spočívající v provádění 

účetnictví pro další školy. Materiál předává 

k posouzení fi nančnímu výboru ZM 

a kontrolnímu výboru ZM. 

Usnesení RM č. 50/101/18: RM bere na vědomí 

stav oběžných aktiv a pasiv ZŠ Komenského 

k 30.6.2018. RM konstatuje, že stav na 

běžném účtu ZŠ Komenského byl k tomuto 

datu (minus) -1.139.589,06 Kč. 

Usnesení RM č. 51/101/18: RM bere na vědomí 

rozsah využívání krytého bazénu v  areálu 

SPOZAMu veřejností a organizacemi. 

Po rekonstrukci krytého bazénu dojde 

k  úpravě cen nájemného, aby byly prostory 

pronajímány minimálně za částku 

odpovídající nákladu

Usnesení RM č. 52/101/18: RM bere na vědomí 

vývoj nákladů do kultury ve městě od roku 

2011 do 2018. 

Usnesení RM č. 53/101/18: RM bere na vědomí 

vývoj dotací a nákladů na sport ve městě od 

2011 do 2018. 

Usnesení RM č. 54/101/18: RM bere na vědomí 

návrhy na rozdělení dotací projednané 

v Grantové a investiční komisi, Sociální 

komisi i Komisi pro práci se seniory. Návrhy 

komisí byly zapracovány do návrhu udělení 

dotací, který bude projednáván v ZM dne 

13.9.2018. 

Usnesení RM č. 55/101/18: RM bere na vědomí 

vývoj a výše úvěrů města od roku 2009, 

s výhledem do roku 2026 

Usnesení RM č. 56/101/18: RM bere na vědomí 

vývoj zadluženosti města od roku 2009, 

s  výhledem do roku 2026, zejména 

s ukazatelem dluhové služby města. 

Usnesení RM č. 57/101/18: RM schvaluje zábor 

části pozemku p.č. 1045/2 na dny 6. – 7. září 

2018 pro … za účelem stěhování tiskařského 

stroje.

Usnesení ze 102. schůze Rady města Hustopeče 

konané 

dne 11.09.2018 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM č. 2/102/18: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

Hustopeče – parkoviště 2019 s uchazečem: 

KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., Vendryně 886, 

739 94 Vendryně, IČ: 26863278. 

Usnesení RM č. 3/102/18: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: " 

Hustopeče – parkoviště 2019" s vítězným 

uchazečem KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., 

Vendryně 886, 739 94 Vendryně, IČ: 

26863278 za částku 1.377.020,41 Kč bez DPH. 

Smlouva bude uzavřena po uplynutí lhůty 

pro podání námitek. 

Usnesení RM č. 4/102/18: RM nedoporučuje 

ZM schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 1223/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení RM č. 5/102/18: RM nedoporučuje 

ZM schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 1660 v k.ú. Hustopeče u Brna  

Usnesení RM č. 6/102/18: RM nedoporučuje 

ZM schválení vyhlášení záměru prodeje 

pásu o šířce 3,8 m a délce 50 m o celkové 

rozloze 190 m2 ležících na pozemcích p.č. 

4542/281 a p.č. 4542/282 zapsaných na LV č. 

10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče 

u Brna za částku 1.500,-Kč dle přiloženého 

zákresu. 

Usnesení RM č. 7/102/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení Podání žádosti o bezúplatný 

převod pozemku 1226/38 vedený jako ostatní 

plocha, ostatní komunikace v katastrálním 

území Hustopeče u Brna od České republiky, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

Usnesení RM č. 8/102/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem kantýny 

v ZŠ Nádražní na adrese: Nádražní 175/4, 

693 01 Hustopeče za částku 1.000,-Kč/

rok (nájem + energie) s panem Alešem 

Skoumalem, trvale bytem: Nerudova 65, 

693 01 Hustopeče, IČ: 64457974. 

Usnesení RM č. 9/102/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 869/1 o výměře cca 2x7 m dle 

GP za částku minimálně 980,-Kč/m2. 

Usnesení RM č. 10/102/18: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 15/101/18, č. 16/101/18 a č. 

17/101/18 o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu – vnitřní vybavení bazénu 

Usnesení RM č. 11/102/18: RM schválila výběr 

dodavatele zakázky vnitřní vybavení krytého 

bazénu od dodavatele Frajt s.r.o., se sídlem 

Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ: 

25556550 s nejvýhodnější cenovou a časovou 

nabídkou za cenu 1.588.366,-Kč vč. DPH 

s termínem dodání do 20.12.2018 

Usnesení RM č. 12/102/18: RM schválila smlouvu 

na dodávku vnitřní vybavení krytého 

bazénu s dodavatelem Frajt s.r.o., se sídlem 

Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ: 

25556550 s nejvýhodnější cenovou a časovou 

nabídkou za cenu 1.588.366,-Kč vč. DPH 

s  termínem dodání do 20.12.2018. Smlouva 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 13/102/18: RM schválila uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci 

krytého bazénu Hustopeče s: KERAMO D - 

Dohorák, s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, 

IČ: 27716104.

Usnesení RM č. 14/102/18: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na dobu neurčitou 1 rok 

s opcí a zálohovou platbou vždy rok předem 

s panem Pavlem Šimkem, trvale bytem: 

Horní 19, 696 21 Josefov, IČ: 47940026. 

Usnesení RM č. 15/102/18: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 1225/5, p.č. 1224/3, p.č. 1222/5, p.č. 

2009/3, p.č. 2009/4, p.č. 2009/5, p.č. 4542/66, 

p.č. 4542/69 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. 

Hustopeče u Brna. Město upřednostňuje 

směnu za jiné pozemky žadatele, které jsou 

součástí veřejného prostranství.
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Usnesení RM č. 16/102/18: RM schválila smlouvu 

o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a. 

s. se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, 

IČ 26296195 

Usnesení RM č. 17/102/18: RM schválila Směrnici 

starostky č.1/2018 k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a přímému nákupu 

výrobků a služeb 

Usnesení RM č. 18/102/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru MěÚ rozeslat 

všem zřizovaným složkám města 

a příspěvkovým organizacím města Směrnici 

starostky č.1/2018 k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a přímému nákupu 

výrobků a služeb 

Usnesení RM č. 19/102/18: RM schválila 

projektovou dokumentaci společnosti 

GAsAG spol. s r.o. Brno na akci: "REKO plyn 

Údolní, L. Svobody, U Větrolamu, Pionýrská" 

pro investora Gas Net s.r.o., Ústí nad Labem, 

souhlasí se stavbou a pověřuje starostku 

města k podpisu koordinačního výkresu. 

Usnesení RM č. 20/102/18: RM bere na vědomí 

žádost společnosti Stavební kancelář 

KMZ, s.r.o., Vackova 39, Brno o vyjádření 

k projektové dokumentaci na stavbu 

kanalizační přípojky pro objekt "Sýpka, 

Vinařská, Hustopeče" investora Bydlení 

Břeclav s.r.o.. 

Město Hustopeče nemá v současné době doklad 

o tom, že je majitelem stoky, do které má 

přípojka zaústit, z tohoto důvodu se nemůže 

a nebude k žádosti vyjadřovat. 

Usnesení (úkol) RM č. 21/102/18: RM ukládá 

MPO a OŽP MěÚ prověřit možnosti nabytí 

vlastnictví kanalizační stoky na ulici Vinařská 

pro Město Hustopeče. 

Usnesení RM č. 22/102/18: RM schválila cenovou 

nabídku společnosti Via Design s.r.o. Břeclav 

na zpracování studie řešení komunikace 

a parkovacích míst na ulici Vinařské za 

nabídnutou cenu 96.558,-Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 23/102/18: RM schválila 

polohu nového umístění kontejnerů pro 

BD na ulici Gen. Peřiny na pozemku p.č. 

4542/246 v  k.ú. Hustopeče za podmínky 

vybudování kontejnerových míst i pro 

kontejnery na separovaný odpad v daném 

místě, tj. rozšíření plochy na cca 10,5 m. 

Usnesení RM č. 24/102/18: RM odkládá schválení 

PD a vydání souhlasu se stavbou optické sítě 

dle projektové dokumentace stavby „SEK – 

Optická síť Fair-Net z. s.“ společnosti Fair-Net 

z.s. 

Usnesení (úkol) RM č. 25/102/18: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru jednat se 

společností Fair–Net z. s., Janáčkova 

1 693 01 Hustopeče, IČ: 27047989, 

o podmínkách vstupu do pozemků města 

v souvislosti se stavbou SEK - Optická síť Fair-

Net z. s..

Usnesení RM č. 26/102/18: RM neschvaluje 

umístění totemu podle předloženého 

návrhu hotelu Amande. Doporučuje najít 

vhodnější umístění např. o vjezdové brány 

vpravo při výjezdu z parkoviště. 

Usnesení RM č. 27/102/18: RM schválila Darovací 

smlouva s Dětským domovem Mikulov, 

příspěvkovou organizací se sídlem Nádražní 

974/26, 692 01 Mikulov, IČ 63434610 na dar ve 

výši 10.000,- Kč.

Usnesení RM č. 28/102/18: RM schválila revokaci 

rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části 

ÚSES I." Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem 

Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, 

k uzavření smlouvy o dílo s nabídkovou 

cenou celkem 3.197.235,44 Kč bez DPH 

resp. dodavatele STROMMY COMPANY 

s.r.o., se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652, 

k uzavření smlouvy, jakožto účastníka 

dalšího v pořadí dle výsledku původního 

hodnocení nabídek s celkovou nabídkovou 

cenou ve výši 3.982.079,89 Kč bez DPH, 

z důvodu nedodržení zadávacích podmínek 

dle odst. 10.5 zadávací dokumentace. 

Zadavatel nevyzval účastníka ke zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny dle odst. 

10.5 zadávací dokumentace a v souladu § 

113 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 29/102/18: RM schválila zajistit 

prostřednictvím DEA Energetická agentura, 

s.r.o. žádost o zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny veřejné zakázky 

"Vybrané skladebné části ÚSES I." účastníka 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 

124, 615 32 Brno, IČO: 27707113 a STROMMY 

COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská 

Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 

01919652 v souladu s odst. 10.5 zadávací 

dokumentace a dle § 113 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 30/102/18: RM schválila 

revokaci rozhodnutí o vyloučení účastníka 

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

615 32 Brno, IČO: 27707113, ze zadávacího 

řízení „Vybrané skladebné části ÚSES I.“ dle 

§ 122 odst. 5 ZZVZ. Z důvodu nedodržení 

zadávacích podmínek dle odst. 10.5 zadávací 

dokumentace. Zadavatel nevyzval účastníka 

ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 

ceny dle odst. 10.5 zadávací dokumentace 

a v souladu § 113 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 31/102/18: RM ukládá na základě 

příkazní smlouvy č. 17356 DEA Energetická 

agentura, s.r.o., odeslat oznámení o revokaci 

rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné 

zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES I." 

všem účastníkům zadávacího řízení. 

Usnesení RM č. 32/102/18: RM ukládá na základě 

příkazní smlouvy č. 17356 DEA Energetická 

agentura, s.r.o., zajistit oznámení 

o revokaci rozhodnutí vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení „Vybrané skladebné části 

ÚSES I.“ 

Usnesení RM č. 33/102/18: RM schválila revokaci 

rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části 

ÚSES I." Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem 

Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, 

k uzavření smlouvy o dílo s nabídkovou 

cenou celkem 2.110.880, 25 Kč bez DPH 

resp. dodavatele STROMMY COMPANY 

s.r.o., se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652, 

k uzavření smlouvy, jakožto účastníka 

dalšího v pořadí dle výsledku původního 

hodnocení nabídek s celkovou nabídkovou 

cenou ve výši 2.472.765, 36 Kč bez DPH, 

z důvodu nedodržení zadávacích podmínek 

dle odst. 10.5 zadávací dokumentace. 

Zadavatel nevyzval účastníka ke zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové ceny dle odst. 

10.5 zadávací dokumentace a v souladu § 

113 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 34/102/18: RM schválila zajistit 

prostřednictvím DEA Energetická agentura, 

s.r.o. žádost o zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny veřejné zakázky 

"Vybrané skladebné části ÚSES II." účastníka 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 

124, 615 32 Brno, IČO: 27707113 a STROMMY 

COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská 

Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 

01919652 v souladu s odst. 10.5 zadávací 

dokumentace a dle § 113 ZZVZ. 

Usnesení RM č. 35/102/18: RM ukládá na základě 

příkazní smlouvy č. 17357 DEA Energetická 

agentura, s.r.o., odeslat oznámení o revokaci 

rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné 

zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES II." 

všem účastníkům zadávacího řízení. 

Usnesení RM č. 36/102/18: RM schválila změnu 

trasy pro výjezd prázdných nákladních 

vozidel od provozovny pana …, Nerudova … 

po ulici Nerudova.

Usnesení RM č. 37/102/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení 6. rozpočtové opatření města 

Hustopeče na rok 2018. 

Celkové příjmy 6.RO ... 213 773 tis.Kč 

Celkové výdaje 6.RO ... 350 554 tis.Kč 

Financování 6.RO ... 136 781 tis.Kč 

Usnesení RM č. 38/102/18: RM bere na vědomí 

zápis ze sportovní komise ze dne 28.8.2018

Usnesení RM č. 39/102/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení uzavření smluv o udělení 

dotací a darů organizacím a spolkům dle 

přiloženého seznamu: 

1. Moravský rybářský svaz - 1.000 Kč na nátěr 

laviček u rybníka 

2. Klub historie a vlastivědy Hustopečska - 

30.000 Kč na činnost dle přiloženého plánu 

3. Divadelní soubor Motýl, z.s. Popice - 10.000 Kč 

na běžnou činnost 

4. Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 

70.000 Kč na dopravu dětí na bazén do 

Ratíškovic 

5. Fitness Freedom race team, z.s. - 8.000 Kč na 

zajištění vybavení pro Všeobecnou sportovní 

přípravu 

6. TJ Agrotec Hustopeče, 27.000 Kč na činnost 

+ 23.000 Kč na organizaci turnajů (Vánoční 

atletika, Dvoudenní turnaj mládeže, 

starší žactvo a dorost, Turnaj v barevném 

minivolejbale) 

7. L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice - 20.000 Kč na 

činnost (dle popisu v žádosti) 

8. FBC Hustopeče, z.s., - 12.000 Kč, příspěvek na 
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startovné setrvání v Amatérské florbalové 

lize 

9. Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj - 

30.000 Kč na sociální služby 

10. Středisko pro ranou péči - 16.000 Kč na péči 

o určené osoby 

11. Linka bezpečí z.s. - 4.000 Kč na činnost 

Usnesení RM č. 40/102/18: RM bere na vědomí 

dopis rodičů za zachování dětského hřiště na 

ulici U Větrolamu.

Usnesení RM č. 41/102/18: RM schválila čerpání 

rezervního fondu na pořízení nového 

vybavení CVČ Pavučiny. Dle povahy 

pořízeného majetku bude následně 

zaúčtován do příslušné kategorie (investice, 

provoz). 

Usnesení RM č. 42/102/18: RM doporučuje ZM 

ke schválení Plán rozvoje sportu města 

Hustopeče 2018-2025, který je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 43/102/18: RM schvaluje udělení 

Ceny starostky města Hustopeče za zásluhy 

pro město Hustopeče. Seznam osob 

a zdůvodnění jsou přílohou zápisu. 

Spolu s oceněním uděluje RM fi nanční dar ve 

výši 10.000 Kč.

Usnesení RM č. 44/102/18: RM schvaluje úpravu 

rozpočtového opatření města Hustopeče č. 

6/2018 na ORJ 242 v položce 3339 o 100.000 Kč 

na zajištění odměn v souvislosti s oceněním 

osobností města. 

Usnesení RM č. 45/102/18: RM bere na vědomí 

zjištěný stav památky (Boží muka na 

pozemku p. č. 5359/1 v k.ú. Hustopeče u Brna) 

a ukládá 

- odboru majetkoprávnímu připravit podklady 

k obnově kulturní památky 

- městským službám úpravu povrchu terénu 

a náletových rostlin v okolí kulturní památky 

Usnesení RM č. 46/102/18: RM bere na vědomí 

Zápis č. 1/2018 z jednání komise státní 

památkové péče. 

Usnesení RM č. 47/102/18: RM schválila smlouvu 

o pronájmu nebytových prostor učebny 

č 625 o ploše 36 m2, mezi MŠ Na Sídlišti 

5 jako pronajímatelem, a …, Alšova …, 

693 01 Hustopeče za částku 1.500 Kč/měsíc.

Usnesení RM č. 48/102/18: RM schvaluje 

bezplatnou zápůjčku prostor Společenského 

domu na ul. Herbenova pro Hustopečskou 

chasu, z. s., na organizaci Dětských hodů 

2018.

Usnesení RM č. 49/102/18: RM schválila přípravu 

Veřejné zakázky na zpracování projektu 

výměny kogeneračních jednotek v  areálu 

SPOZAM. Při zpracování zakázky posoudit 

i varianty pořízení majetku (EPC x vlastní)

Usnesení RM č. 50/102/18: RM uděluje 

pověření pro vedoucí SÚB na pořízení 

osobního vozidla pro Senior taxi v  částce 

do 300.000 Kč. Nejvhodnější typ vybrat 

ve spolupráci s  Pečovatelskou službou 

a Sociálním odborem MěÚ.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Hrstka Čechů ve zcela německých Husto-

pečích se začala organizovat a vzdělávat na 

počátku 90. let 19. století založením Českého 

čtenářského spolku (r. 1891), který prostřed-

nictvím české knihovny a různých českých akcí 

začal sebeuvědomovat české občany a získávat 

je pro české záležitosti. V roce 1893 uskutečnil 

prvou a velkolepou českou národní slavnost 

jako veřejnou manifestaci za velké pomoci 

českého venkova. Spolek až do přelomu stole-

tí rozvíjel bohatý kulturní a společenský život 

a v jeho čele od svého příchodu do Hustopečí 

v r. 1889 z rodných Ivančic stál soudní úředník 

Filip Kuber, narozen v r. 1858 (160. výročí). Jeho 

největší a nejúspěšnější akcí se stala skvělá 

výstava jeho švagra, tehdy již ve Francii uznáva-

ného malíře Alfonse Muchy, konaná ve dnech 

8. - 23. 9. 1898 v Národním domě. Z osmdesá-

ti vystavených obrazů Mucha většinu zaslal 

přímo z Paříže. Výstavu navštívilo velké množ-

ství osob i ze širšího okolí, ale Němci ji igno-

rovali, údajně proto, že pořadatelé pozvánky 

nevytiskli i v němčině. Město se může dodnes 

hrdě hlásit ke svému prvenství výstavy tomu-

to významnému umělci a letos s uspokojením 

vzpomínat 130. výročí této události. O deset let 

později Filip Kuber založením místního odbo-

ru Národní jednoty posunul vývoj českých věcí 

ve městě, tedy založení české školy. Na půdě 

této instituce škola byla dohodnuta i zabezpe-

čena. Ve městě to vyvolalo bouřlivý nesouhlas 

Němců, ale rozvoj českého školství nepoškodi-

lo. Proto je zcela oprávněná připomínka 120. 

výročí Národní jednoty, neboť ona hrála až do 

jejího vzniku v  r. 1914 vůdčí roli v  naplňování 

českých požadavků. 

Po vzniku republiky v  r. 1918 přebral její 

úlohu Národní výbor, který chtěl svoji radost 

nad samostatností náležitě oslavit, proto 

vyzval místní ochotníky, vesměs bývalé diva-

delníky čtenářského spolku, kteří si v  novém 

Československu ve svém nadšení zvolili název 

Slovač. Ti si nenechali takovou příležitost ujít 

a přes odpor faráře Jurena, který byl zásadně 

proti divadlu, rozhodli se hrát české hry. Pro 

nás dnes s  neuvěřitelnou vervou se pustili do 

příprav a nácviku. A výsledek na sebe nedal 

dlouho čekat. S  dobrým úspěchem dne 8. 12. 

1918 se hrála Fidlovačka od J. K. Tyla. Hmotný 

a morální výsledek byl dobrý, takže na vše-

obecnou žádost obecenstva se hra opakova-

la 14. 12. 1918 a opět bylo vyprodáno. Dámský 

odbor NJ požádal ochotníky uspořádat tradič-

ní silvestrovskou zábavu. Ti neodmítli, neboť 

odbor se podílel na chodu české školy, a tak 

čistý výtěžek putoval na ten účel. V novém 

roce chtěl kroužek v národním duchu  sehrát 

v  únoru Maryšu bratří Mrštíků, ale pro zane-

prázdnění účinkujících dam kolkováním peněz 

byla sehrána ve vyprodaném domě a s báječ-

ným úspěchem až 16. 3. 1919 a na všeobecnou 

žádost byla opakována 23. 3. 1919. Hra byla 

4. 5. sehrána s  velikým úspěchem 

i v Morkůvkách a ochotníci za provedení obdr-

želi kladnou kritiku v novinách Moravský jih. 

Trojici manifestačních her k  naší samo-

statnosti“ zakončila přáteli divadla oblíbená 

a milovaná Lucerna A. Jiráska. Její přípravě 

ochotníci věnovali mimořádnou pozornost. 

Nácvik i provedení bylo velmi obtížné, ale 

nadšení i přes technické problémy vše překo-

nalo a přivodilo mimořádnou pochvalu diváků.

Divadelní snažení ochotníků Slovače 

pokračovalo ve zvolněném tempu i výběru 

repertoáru. Úspěšný rok 1919 zakončila tradič-

ní představení pro Dámský odbor NJ Mikuláš-

ská zábava a Silvestr. V příštím roce se kroužek 

zapojil do nově vzniklého zábavního odboru 

Sokola v  Hustopečích a ten se poprvé před-

stavil při příležitosti oslav 28. října výpravným 

historickým dramatem Pražský Žid, a to ve 

dnech 27. a 28. října 1920.

Čeští obyvatelé po čtvrt století žili v němec-

kých Hustopečích bohatým kulturním 

a společenským životem v  samostatném 

Československu, aniž tušili, co neblahého je 

čeká.

Jan Horák

Jak oslavovali vznik republiky

Z REDAKČNÍ POŠTY

Dobové pohlednice zachycují ochotníky ze souboru 

Slovač.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

Divadelní soubor Motýl představil v sobotu 

1. září divákům novou hru s názvem Na dosah. 

Její autorkou, stejně jako zakladatelkou a hereč-

kou souboru, je Marie Fasorová z Popic. „Hra je 

o dvou párech lidí, kteří spolu žijí. Je o lásce, 

nenávisti, sobectví, naději i o prohrách,“ před-

stavila svoji autorskou prvotinu Fasorová. 

Ta má k  divadlu blízko již od základní 

školy, kdy ji k  němu přivedl její učitel Ivan 

Poul. Hodně zkušeností jí přineslo půso-

bení v  hereckém  studiu Švandova divadla 

i angažmá v  hustopečském ochotnickém 

souboru Foor.  „Tento projekt by se nikdy 

nepodařil bez fyzické, psychické i fi nanč-

ní podpory celé řady lidí. Chci poděkovat 

všem, kteří se na něm podíleli, a především 

svojí kamarádce, výborné režisérce a herečce 

Švandova divadla Martině Krátké, která ho 

dotáhla do konce,“ vyjádřila vděčnost Fasorová. 

Hra Na dosah od diváků, kteří po představe-

ní aplaudovali ve stoje, sklidila velký úspěch. 

Reprízu soubor uvede v Hustopečích v sobotu 

20. října. Nenechte si ji ujít, máte ji na dosah. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn 5. 9. 2018 na webu města.

O letních prázdninách si Městská knihovna 

užívala odpočinku, ale s příchodem nového 

školního roku opět nastartovala své obvyklé 

tempo plné přednášek a výstav. A začala popu-

lárním tématem současné doby, které přiláka-

lo desítky návštěvníků.

„V dnešní době je to hodně o tom, že lidé 

až příliš řeší, co, kdy, jak a proč jíst. Objevu-

je se spousta fám ohledně některých druhů 

potravin a je velmi těžké se v tom všem orien-

tovat. Proto je přednáška nazvaná - Jak zdravě 

jíst a nezbláznit se. Protože někdy je to až na 

zbláznění; internet je zahlcený informacemi 

a většina z nich nejsou vůbec pravdivé,“ sezná-

mila se svým oborem nutriční specialistka 

Sylva Šmídová.

Během přednášky Šmídová několik těchto 

fám osvětlila a posluchačům dala pár cenných 

rad, jak se orientovat ve světě zdravého život-

ního stylu.  „Ty fámy, které všude kolem slyší-

te, nezmizí. Budou se objevovat nové a nové. 

A dokud lidé budou zaměňovat pojmy žít zdra-

vě a být superhubený, tak se těchto fám budou 

chytat. Ale neměli bychom zapomenout na 

to, že je úplně jedno jaké suroviny vynechává-

te z jídelníčku nebo jaké diety držíte. Hlavní 

je pohyb, a pokud se nehýbete, tak je vlastně 

úplně jedno, co jíte,“ shrnula Šmídová.

Kromě této přednášky mohli návštěvníci 

v knihovně zhlédnout i putovní výstavu ilustra-

cí Spolkla mě knihovna ze stejnojmenné knihy 

spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora 

Vojtěcha Sady.  „David by mohl číst neustále 

– při chůzi, v posteli, pod lavicí i na záchodě. 

Jenže do jeho přeplněné knihovny se už žádná 

další kniha nevejde. Když se pokusí silou 

nacpat do regálu ještě jednu útlou knížečku, 

knihovna se naštve a kluka spolkne i s kocou-

rem Koniášem. Tím začne dobrodružná výpra-

va do knižní historie. Autorka knihy, paní Klára 

Smolíková, připravila výstavu, která putuje 

po knihovnách a dalších místech ve dvou 

sadách a  je k zapůjčení zdarma. Využily jsme 

toho a výstavu pro naše návštěvníky objedna-

ly,“  představila výstavu knihovnice Jitka Horá-

ková. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 7. 9. 2018 na webu města.

První poprázdninové pozvání do literární 

kavárny patřilo hustopečské rodačce Danie-

le Mičanové. Autorka známé upírské trilo-

gie, překladatelka, milovnice starého Egypta 

a všeho tajemného představila svou poslední 

knihu Smrt pod vinicemi. „Všechny moje knihy 

jsou tak trochu prokleté. Počítala jsem s tím, že 

bude venku před dvěma lety, ale podařilo se 

nám to až tento rok. Ale bylo to k  dobru věci, 

protože jsem po spolupráci s  malými nakla-

datelstvími dostala smlouvu s  velkým nakla-

datelstvím MOBA,“ prozradila spisovatelka 

Daniela Mičanová. 

Smrt pod vinicemi je řazena do detektiv-

ního žánru, ale autorka jí dodala mysteriózní 

rozměr. Sama ji označuje za horor typu knih 

Stephena Kinga. „Kniha není pro každého, je to 

žánrová záležitost. Dokonce bych se odvážila 

říct, že to je horor, a to jeden z nejstrašlivějších, 

jaký jsem kdy napsala. Chvilkami až připo-

míná masakr. Já doufám, že čtenáři pochopí 

nadsázku, pobaví se a odpustí mi to,“ předsta-

vila s úsměvem knihu Mičanová. 

Děj se odehrává v současnosti a je zasaze-

ný do typického jihomoravského městečka 

jménem Štinkava. „Tímto se omlouvám husto-

pečské říčce Štinkavě, že jsem si vypůjčila její 

jméno, ale ono to navádělo. Německé stinken 

znamená smrdět. Jednou z  charakteristik, 

které jsou pro tu vesnici typické, je to, že po 

večerech nelibě zapáchá, což, jak se ukáže 

dále, je znamení příchodu temných sil. Ale 

to bych moc prozrazovala, to nemohu,“ řekla 

Mičanová.

Mičanová nebyla hostem literární kavár-

ny poprvé. Navíc některá svá díla zde i křtila. 

Podobná setkání se čtenáři velmi vítá. „Autor je 

sám od sebe samotář. Nedá se to jinak napsat, 

než sedět sám ve čtyřech stěnách. Když má 

kniha několik set stran a píšete ji několik měsí-

ců, tak vám schází lidská společnost. Proto je 

důležité, abyste knihu představili, abyste měli 

od čtenářů zpětnou vazbu a abyste se s nimi 

setkali,“ vysvětlila Mičanová.

Příští rok vyjde spisovatelce další kniha. 

Smrt v  recepci slibuje opět detektivní záplet-

ku, ale tentokrát nadpřirozené síly vystřídá 

selský rozum. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 12. 9. 2018 na webu města.
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Divadelní hra Na dosah má za sebou premiéru

Knihovna přivítala září výstavou a přednáškou

Štinkavě se nevyhnou vraždy ani příchod temných sil

Autorka hry Marie Fasorová společně s režisérkou 

Martinou Krátkou.
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Autorka představila svou poslední knihu.
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Turistické informační centrum sídlí na 

Dukelském náměstí v  renesančním domě 

U Synků. Během letošní sezóny, kdy je otevře-

no celý týden od 8 do 18 hodin, si do něj našlo 

cestu téměř 5000 návštěvníků. „V červnu 

chodí méně lidí, protože není sezóna hlavních 

dovolených. Větší nápor bývá v období letních 

prázdnin,“ uvedla pracovnice TIC Klára Knáp-

ková. 

V  Turistickém informačním centru kromě 

rady najdete i suvenýry, mapy, pohlednice, 

mandlovici, levandulové 

produkty z  nedaleké farmy 

nebo Hustopečské měst-

ské víno. „Turisté nejčastěji 

chodí pro turistické vizitky, 

což jsou nálepky, které si 

lepí do turistických deníků 

a dávají si do nich i razít-

ka. Také si kupují turistic-

ké známky a magnetky,“ 

prozradila Knápková. 

V  Hustopečích patří 

mezi největší lákadla 

rozhledna v  mandloňových sadech nebo 

Křížový vrch. Dalšími tipy na výlet jsou nejčas-

těji Lednicko-valtický areál, Mikulov, Pavlov či 

Pasohlávky. „Místa doporučujeme podle toho, 

aby tam bylo co navštívit a zhlédnout,“ upřes-

nila Knápková. Cyklisté si zase mohou vybrat 

z řady různě náročných okruhů.

Hojně využívanou službou Turistické-

ho informačního centra 

je i prodej vstupenek na 

kulturní a společenské 

akce. „V  současné době 

prodáváme koncert Hany 

Zagorové a koncert Jakuba 

Smolíka. Na podzim bude 

také divadlo Tchýně na zabi-

tí, festival Šmardovo soused-

ské divadlo a One Man Show 

Boba Klepla,“ vybrala několik 

akcí Knápková. 

Celotýdenní provoz Turi-

stického informačního centra končí o prvním 

říjnovém víkendu. 

-ves-
Článek byl zveřejněn 28. 8. 2018 na webu města.

V pondělí 3. září odstartoval nový školní rok. 

Stavební úpravy a vydatný ranní déšť nasměro-

valy v obou základních školách prvňáčky, jejich 

rodiče i žáky vyšších ročníků dovnitř, kde je 

vítali zástupci škol, města i unie rodičů. 

V Základní škole Komenského jako první 

popřál prvňáčkům všechno nejlepší do nové 

životní etapy ředitel Jaroslav Vysloužil. Ten 

vede školu od 31. srpna letošního roku a převzal 

ji po dlouholetém řediteli Miroslavu Patlokovi, 

který odešel do důchodu. Hodně zdaru dětem 

popřála také starostka města Hana Potmě-

šilová a  za unii rodičů Renata Harmáčková. 

Základní škola Komenského přijala do svých 

řad 59 nových prvňáčků, kteří jsou rozděleni do 

tří tříd. 

Základní škola Nádražní otevřela jednu 

první třídu. Všechny nové i stávající žáky 

přivítala ředitelka školy Ivana Matějíčková 

s místostarostou města Bořivojem Švástou. 

A na děti čekalo po prázdninách překvapení. 

V novém kabátě mají sociální zázemí a toalety, 

které již nějakou dobu po modernizaci volaly.

Do hustopečských ulic také poprvé vyjel 

školní autobus. Děti ho můžou využívat 

i v dalších dnech a základní informace o trase 

najdou na webu města.

Děti se po prázdninách vrátily také 

do hustopečských mateřských škol. Tu U Rybi-

ček vede nově Ivana Kouřilová, která  zvítězila 

ve výběrovém řízení a nahradila Evu Javůrko-

vou. V obou školkách se první školní den mísily 

slzy se smíchem a zejména ti nejmenší si na 

školku, paní učitelky i nové kamarády teprve 

zvykají. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn 3. 9. 2018 na webu města.

Do hustopečských škol se vrátil život

Po přivítání se prvňáčci i s rodiči přesunuli do svých tříd.Poprvé také vyjel školní autobus.

Oblíbené jsou turistické známky.
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Letní návštěvnost TIC? Téměř 5000 lidí
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Beseda s   cestovatelem Markem Šalandou 

se konala ve středu 12. září v  přednáškovém 

sále muzea. Hlavním tématem byla jeho 

poslední přes 350 kilometrů dlouhá cesta, kdy 

pěšky navštívil moravsko-slovenské pomezí. 

„Chtěl jsem oslavit 100 let výročí vzniku Česko-

slovenska, a protože mě moc nebaví chození 

a baví mě spíš potkávání s  lidmi, tak jsem na 

své cestě potkal přes 50 lidí a vyslechl si kolem 

stovky příběhů,“ prozradil Šalanda. 

Na cestu, jejíž trasa se podobala „zaší-

vá hranice“, chtěl Šalanda původně vyrazit 

v kroji. Nakonec změnil plány především kvůli 

nepraktičnosti materiálu. „Měl jsem pouze 

klobouk a šátek kolem krku. V kroji jsem cestu 

zakončil až v Lanžhotě, kde mě vítaly soubory 

z různých obcí. Šel jsem v něm tedy jenom pár 

kilometrů,“ vysvětlil Šalanda. 

Během cesty spolupracoval poutník 

s Českým rozhlasem Brno. Každý den měl živý 

vstup, kdy vyprávěl příběhy, které na cestě 

vyslechl a zažil. Jedním z nich je i příběh osla-

vující sílu ženství. „Na začátku první světové 

války narukoval muž z Bílé, který měl pět dětí, 

do rakousko-uherské armády. Bohužel, brzy 

zahynul u Sarajeva. Tehdy pošta fungovala 

velmi rychle a jeho žena se brzy dozvěděla, že 

je mrtvý. Půjčila si žebřiňák a na něm jela z Bílé 

do Sarajeva, asi tehdy vůbec pořádně netušila, 

kam jede. Ale s  pomocí církve se tam dostala 

a podařilo se jí exhumovat muže z hromadné-

ho hrobu. Odvezla ho zpátky do Bílé, kde ho 

pohřbila se všemi poctami,“ vyprávěl Šalanda. 

Poznávat český kraj je Šalandovým velkým 

koníčkem. Podobných cest uskutečnil několik. 

„Začalo to tak, že jsem chtěl zdolat vzdále-

nost mezi Prahou a Brnem, protože na dálnici 

trávím hodně času, tak jsem to chtěl jednou 

jít pěšky, bez kolon. Tehdy se to zvrhlo, proto-

že jsem začal potkávat lidi a poslouchat jejich 

příběhy. V  té chvíli mě to začalo zajímat, ne 

chození, ale poznávání těch lidí. Chtěl bych 

všechny povzbudit, aby podobnou cestu určitě 

absolvovali, kolem nás je toho spousta zajíma-

vého,“ uzavřel cestovatel.

-ves-

Článek byl zveřejněn 13. 9. 2018 na webu města.

Jezinky, divoženky, skřítci, elfové, kořenov-

ník, vichrnice či hejkal. Kouzelné bytosti si daly 

v neděli 23. září sraz na Křížovém kopci. Přišly 

sem pomoci letní královně předat vládu nad 

počasím a zároveň plnit různé úkoly společně 

s dětmi. 

Nejvíc o sobě dával vědět hejkal: „Svým 

řevem zaháním zvířátka a pak nevím, jaké 

vlastně vydávají zvuky. Proto jsem dnes prosil 

děti, aby mi ukázaly, jaké zvuky dělá např. 

sova, pejsek či kočička.“ Některé bytosti stavě-

ly domky pro zvířátka, zachraňovaly včeličky 

z  pavoučí sítě, malovaly plody rostlin nebo 

pomáhaly ptáčkům. „Já na rozdíl od hejkala 

umím krásně zpívat a stavím ptáčkům hníz-

dečka, i děti mi s tím dnes pomáhaly,“ chlubila 

se vichrnice zpěvná. Ale našly se i bytosti, které 

lesu vyloženě škodily. Jako třeba raráš čmudi-

vý: „Rozhazuju po lese papírky! Hodné děti mi 

je pak pomáhají sbírat.“

Děti se cestou seznámily se všemi kouzelný-

mi bytostmi a při čekání na podzimní královnu 

si mohly opéct špekáček, jablíčko, bramboru 

a další pochutiny. Letní královna náhradni-

ci bedlivě vyhlížela a svou dosavadní vládu 

si pochvalovala: „Byla velmi dlouhá a velmi 

teplá. Myslím si, že si všichni léto úžasně užili, 

ale sluníčko už je teď unavené.“ 

Vítr zalézající pod bundy, slunce daleko za 

mraky. Děti společně s letní královnou přivola-

ly podzim. Podzimní královna usedla na trůn 

a připomněla všechny kratochvíle, které tato 

roční doba nabízí. Už jste letos sbírali kaštany 

a dělali z  nich zvířátka? A dívali jste se, kolik 

barev může mít jeden list? 

-ves-

Článek byl zveřejněn 25. 9. 2018 na webu města.
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Šalanda vyprávěl o své pouti po české a slovenské hranici

Děti pomohly letní královně přivolat podzim

Marek Šalanda slavil výročí poutí po hranici.

Za odměnu si opekly jablíčko, špekáček nebo bramboru.

Děti strávily odpoledne s kouzelnými bytostmi. Pomáhaly zachraňovat včelky z pavoučí sítě. Předváděly hejkalovi, jak dělají zvířátka.

S vichrnicí zpěvnou stavěly hnízda ptáčkům.

Podzimní královna se ihned ujala vlády.
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
říjen 2018

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

st  3.10. 16.30 Klasické taneční – zahájení tanečního kurzu 
pro žáky středních škol. Kurz zahrnuje 10 lekcí a 
prodlouženou. Společenský dům. Cena 900 Kč za 
osobu.

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

čt  4. – 6.10   Burčákové slavnosti 2018. Výhodný předprodej 
vstupenek za 150 Kč do 3. 10. v TIC v domě U 
Synků, na portálech Ticketstream nebo SMSticket. 
Více na www.burcakoveslavnosti.cz

so  20.10. 19.00 Na dosah – divadelní představení v podání 
divadelního souboru Motýl. Společenský dům 
Hustopeče. 

Připravujeme:
st  7. 11. 19.30 Jakub Smolík. Koncert oblíbeného zpěváka. 

Společenský dům.
so  17.11.  Oslava svatomartinských vín a husí. Dukelské 

náměstí.
út  20.11. 9.00 O Balynce, dobrém štěněti – ekologicky laděná 

pohádka pro děti. Společenský dům Hustopeče, 
vstupné 30 Kč. 

čt  22.11. 19.30 Tchýně na zabití. Divadelní představení, ve 
kterém exceluje např. Dana Homolová nebo Martin 
Kraus. Společenský dům. 

so  24.11. 14.00 Světový duel vín – ochutnávka vín z celého světa. 
Hotel Centro.

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

st  3.10.  16.00 Přednáška Soni Nezhodové: Osm dní po 
Mnichovu - zánik židovské obce v Hustopečích. 
Přednáškový sál muzea. 

čt 4.–28.10.   Pawla Šoltisová: Koláže, Karol Weisslechner: 
Autorský šperk. Výstava slovenských výtvarníků. 
Galerie. 

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

po 1. - 5. 10.   Týden knihoven - amnestie upomínek. Knihovna.
st 3. - 29. 10.   Výstava obrazů (akryl) Jiřího Fialy -  vestibul 

knihovny.
út  9.10. 9. 30  Virtuální U3V - České dějiny a jejich souvislosti II.
čt 18.10.   Učebna knihovny.
čt  11.10.  17.00 Beseda s novinářem a spisovatelem 

Stanislavem Motlem - Děti Antonína Kaliny. 
Učebna knihovny.

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

čt  4.10. 10.00 Výtvarná výchova – Ježek
čt  11.10.  10.00 Tělesná výchova
čt  18.10.  10.00 Výtvarná výchova - Houby v lesein
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Klára Malíková
nar. 04.04.2018

Adéla Šmídová
nar. 12.04.2018

Lucie Gálová
nar. 07.04.2018

Lillien Zoja Konorzov
nar. 01.06.2018

Lucas Fröhlich
nar. 16.07.2018

Tomáš Kendík
nar. 27.05.2018

Šimon Gála
nar. 09.06.2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 15. 9. 2018

Hustopečích dne 17.09.2018

Zpracovala: Simona Procházková

komise obřadů a slavností

Foto: Pavla Strohova
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 8.10./22.10.
Papír, plast, nápojové kartony: 2.10.
Bioodpad: 1.10./15.10./29.10.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

SPORT

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

STOLNÍ TENIS
ne  28.10.  18.00 Agrotec Hust. B - Stavoimpex Hodonín (kr. soutěž)
po  29.10.  17.30 Agrotec Hust. B - Jiskra Strážnice (krajská soutěž)
HÁZENÁ
ne  7.10. 11.00 Legata Hustopeče – HC Zlín (muži)
so  13.10.  Legata Hustopeče – Tatran Bohunice (starší žáci)
so  13.10.  Legata Hustopeče – Tatran Bohunice (mladší žáci)
ne  28.10. 11.00 Legata Hustopeče – HK Bystřice p. H. (muži)
FOTBAL
so 6.10. 10.00 FC Hustopeče - Svratka Brno (ml. a st. přípravka)
  12.00 FC Hustopeče - Ivančice (ml. a st. přípravka)
so 13.10. 11.00  FC Hustopeče – Sparta Brno B (starší žáci)
  13.00  FC Hustopeče - Sparta Brno B (mladší žáci)
  15.00  FC Hustopeče – Zaječí (muži A)
ne 14.10. 14.45  FC Hustopeče – Višňové (dorost)
so 27.10. 10.00  FC Hustopeče – Hodonín B (starší žáci)
  12.00  FC Hustopeče – Hodonín B (mladší žáci)
  14.00  FC Hustopeče – Boleradice (muži A)
ne 28.10. 14.00  FC Hustopeče – Moravský Krumlov (dorost)

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

út  16.10. 18.00 Dětský vzdor - přednáška psycholožky a 
psychoterapeutky Mgr. Lucie Kotkové. 
Klubovna kostela Sv. Václava. 

ne 14.10. 16.00 Koncert farní schóly, po koncertě charitativní 
bazar na podporu farní charity. Kostel Sv. Václava. 

ne 21.10.  Misijní neděle, po mši sv. divadlo Světlo z Arsu.

M sto Hustope e

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

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

út  9.10.  6.45 Zájezd do termálních lázní Györ, Maďarsko. 
Odjezd z autobusového nádraží v 7.00 od 
Kamenné krásy v 6.45 hod.

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

ne  21.10. 15.00 Bramboriáda - bramborové tvoření, podzimní 
hry. M-klub, Hustopeče.

po 29. – 30.10.   Podzimní prázdniny s Pavučinou - příměstský 
tábor pro děti od 6 do 12 let. Vždy od 8.00 do 
16.00 hodin v M-klubu. Cena: 600 Kč (svačina, 
oběd, svačina, pitný režim, program, výlet). 
Přihlašování na www.volny-cas.cz. 

so 20.10. 7.00 Divácké putování Maryša. Pořádá Klub českých 
turistů Agrotec Hustopeče. Start 7.00 – 11.00 
v Městské sportovní hale, cíl tamtéž do 19.00 h.
Pěší trasy jsou od 5 km do 40 km, cyklotrasy 
od 30 km do 100 km.

pá 5.10. 14.00 - 22.00 Volby do zastupitelstva
so 6.10. 8.00 - 14.00 města Hustopeče

KNIHA Z KNIHOVNY 

Přinášíme vám novou službu:
možnost si on-line koupit novou knihu 
s velkoobchodní slevou
a vyzvednout u nás v knihovně. 
Nemusíte tak platit poštovné, ani pro knihu jezdit někam 
daleko… Jak to funguje?
Navštivte web www.knihazknihovny.cz
�       Kupte zde knihu online
�       Zadejte, do které knihovny vám má být kniha doručena 
�       Po doručení knihy do knihovny vám přijde avízo k odběru
�       Přijdete si vyzvednout svou knihu do knihovny

Nová služba pro vás!

ADVENTNÍ KONCERTY 2018
Neděle 2. 12. 2018  v 18:00

Deo Gratias: Krok do Vánoc
kostel sv. Václava a sv. Anežky České, Hustopeče

Neděle  9. 12. 2018 v 18:00
Husak Quartet

Evangelický koncert, Hustopeče

Neděle 16. 12. 2018 v 18:00
BORŠIČANKA  Antonína Koníčka

Společenský dům, Hustopeče

Neděle 23. 12. 2018 v 18:00
Zuzana Stirská & Fine Gospel Time „Bez toho nejsou Vánoce“

Kostel  sv. Václava a sv. Anežky České, Hustopeče

Přádá: Marketing a kultura města Hustopeče
Předprodej: TIC (Dům U Synků), Dukelské nám. 23, tel. 519 412 909.
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IVK, Bratislavská 7, 693 01 Hustopeče
e-mail: ivk@ivk.cz, tel.: 602 603 865

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

JEDEN akumulátor
SPOUSTA možností
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Od prvního srpna má Mateřská škola Na 

Sídlišti neboli U Rybiček novou ředitelku. Ivana 

Kouřilová nahradila Evu Javůrkovou, která po 

dvaatřiceti letech v ředitelské funkci odešla do 

zaslouženého důchodu. Kouřilová strávila ve 

školství také celý svůj profesní život: „Ve škol-

ství pracuji šestatřicet let, z toho šestnáct let ve 

vedoucí funkci.“

Do Hustopečí přišla Kouřilová z  Mateřské 

školy v  Bludově. „Měli jsme pět tříd, z  toho 

jednu třídu pro děti se speciálními vzděláva-

cími potřebami – logopedickou. Společnými 

silami jsme vybudovali krásnou školní zahradu 

v environmentálním stylu. Získali jsme i certi-

fi kát Přírodní zahrada,“ popsala školku Kouři-

lová. 

Nová ředitelka hodnotí své současné 

působiště velmi kladně. „Školka je velice 

nadstandardně vybavená, má opravdu krás-

nou zahradu. Je tu stabilní pedagogický sbor, 

o který se mohu opřít. Jsou tady vytvořené 

tradice, postupy a standardy. Myslím si, že není 

potřeba velkých zásahů a nic měnit,“ chválila 

Kouřilová. 

Přesto má se školkou smělé plány do 

budoucna. Jedním z  nich je například zřízení 

smíšených tříd, ve kterých tříleté děti fungují 

společně se šestiletými dětmi. „Je to dneš-

ní trend, aby sourozenci byli spolu, aby děti 

měly stále stejnou paní učitelku, stále stejnou 

třídu a potažmo i stejné kamarády ve třídě. 

Samozřejmě je nutné o tom přesvědčit rodiče, 

zdůraznit výhody, které v  takové třídě jsou,“ 

prozradila Kouřilová. 

Další změny se týkají zahrady, která by měla 

dostat přírodní ráz. Město Hustopeče také 

plánuje nadstavbu kmenové budovy školky 

a rozšíření o dvě nové třídy, které by ulevily 

přeplněným třídám a vyšly vstříc poptávce po 

umístění nových dětí. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 11. 9. 2018 na webu města.

MŠ U RYBIČEK

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA
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ZŠ KOMENSKÉHO

Ivana Kouřilová je novou ředitelkou MŠ Na Sídlišti

Ivana Kouřilová nastoupila 1. srpna.

Provoz ve školce Pastelka byl opět zahájen
Jak jsme slibovali, tak jsme i otevřeli. Zají-

má vás co? No přece brány školky, a to v pondělí 

3. září po šesté hodině ranní.  Ve všech třídách 

čekaly usměvavé paní učitelky, paní asistentky, 

pěkná výzdoba a drobné dárečky. A tak bránou 

postupně přicházely děti. Každé z  nich vědě-

lo, kam patří. Týden předem si mohli rodiče 

překontrolovat, jestli jejich brouček zůstává 

ve své třídě nebo už postoupil mezi předško-

láky. Právě čerství předškoláci si hrdě vyšlapo-

vali do prvního poschodí a prohlíželi své nové 

třídy. Ostatní zase spolehlivě zamířili ke svým 

značkám dole ve třídě a vítali se s paní učitel-

kou i kamarády z  loňska. A samozřejmě jsme 

s  otevřenou náručí přivítali i naše nováčky. 

To víte, že ukápla nějaká ta slzička, ale to už 

k loučení s rodiči patří. 

Na děti čekaly ve třídách nové hračky, na 

zahradě školky pak venkovní houpačky. První 

dny nám ale propršely, proto jsme se poprvé 

pohoupali, až se vrátilo slunečné počasí.

Dnes už se pláč ze stýskání ozve jen výji-

mečně. Děti si hrají, objevují, co je ve školce 

nového a z  oken tříd zní i první písničky. To 

hlavně v horních třídách, kde předškoláci začali 

s nácvikem vystoupení na Burčákové slavnosti. 

Kolektiv MŠ Školní
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Od 3. září je u nás opět živo.

Jaroslav Vysloužil chce řešit přeplněnost tříd
Od srpna 2018 vede Základní školu Komen-

ského nový ředitel. Pomyslnou štafetu převzal 

Jaroslav Vysloužil po Miroslavu Patlokovi, 

který škole, jejímu budování a rozvoji zasvětil 

mnoho let. Vysloužil začal svou pedagogickou 

kariéru v roce 1987 na základní škole v Břecla-

vi a následně ve Velkých Bílovicích. Vyučoval 

tělesnou výchovu, zeměpis a práci s počítačem. 

Od roku 1989 pracoval v  Rakvicích. „Zde jsem 

25 let působil ve funkci ředitele. Za tu dobu se 

škola v roce 1997 rozrostla o mateřskou školu. 

Na okraji obce vznikl jeden velký areál plus 

venkovní hřiště, sad a park. Je to ideální rozlo-

žení, ideální škola,“ popsal své poslední působi-

ště Vysloužil. 

V   Rakvicích bylo kolem 300 dětí, ale 

rozlohou byla velmi podobná Základní škole 

Komenského. Tu v  tomto roce navštěvuje 

671 žáků a má kolem 80 zaměstnanců. „Po 

příchodu jsem se zde střetl se vstřícností 

a s  pracovitými lidmi, ale také s  provozními 

problémy, které jsem do této doby nepoznal. 

Co do interiéru a vybavení školy jsem se posu-

nul o několik let zpátky, ale o to příjemnější 

bude budování,“ seznámil se svými prvními 

pocity po příchodu Vysloužil. 

Nový ředitel vidí jako největší problém školy 

její přeplněnost. Všechny učebny jsou vytíženy 

Jaroslav Vysloužil převzal štafetu po Miroslavu 

Patlokovi.
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a chodby školy jsou o přestávkách plné stěhu-

jících se dětí. „Z těch 671 žáků bydlí přibližně 

polovina dětí mimo Hustopeče. Realita je 

taková, že na druhém stupni je téměř ve všech 

třídách 30 žáků, což je na hraně únosnosti jaké-

koliv pedagogické práce,“ shrnul Vysloužil. 

Navíc se právě probíhající výstavba učeben 

a výtahů, která přinese objektu bezbariérovost, 

dotkla dílen, místnosti pro keramiku a školní 

kuchyňky. „Tento rok je pro nás tzv. stavebním 

rokem. Jsme tím limitováni, ale bez problémů 

to přežijeme a cena ve formě výstavby pěti 

nových učeben za to určitě stojí,“ řekl Vysloužil. 

Vize do budoucna jsou jasné. Pokračovat 

ve vzdělávání žáků a pracovat na možnos-

tech snižování počtu dětí ve třídách. „Věřím, 

že pokud se podaří vyřešit přeplněnost tříd, 

uvolníme si prostory a snížíme počty žáků ve 

třídách, což jde, ale je to dlouhodobý proces, 

tak se zlepší vše, co těm žákům můžeme 

předat,“ uzavřel Vysloužil.

-ves-

Článek byl zveřejněn 20. 9. 2018 na webu města.

Během prvního týdne tohoto školního roku 

se konaly jednodenní adaptační kurzy v našich 

třech šestých třídách. Místem pro jejich koná-

ní nám byly vnitřní, a díky přívětivému počasí 

i venkovní prostory hustopečského M-klubu. 

Začátek byl vždy v  osm hodin, zakončení pak 

odpoledne, kolem jedné.  V  tomto čase bylo 

nutné stanovit si pravidla hry nejen pro tento 

den, ale přenést je i do těch dalších. Dopoled-

ne bylo vyplněno aktivitami, které zjišťovaly 

i podporovaly sounáležitost třídy. 

Cílem celé akce bylo bližší seznámení 

s  novými žáky, spolupráce, vytvoření nových 

vazeb či tvorba strategií. Věřme tedy, že společ-

ně prožitý adaptační den napomohl  tvorbě 

dobrých kolektivů ve škole i mimo ni.  

Martin Hladký, pedagog

Adaptační dny pro šesté ročníky

Šesťáci pracovali na sounáležitosti třídy.

Stejně jako ve většině školách, i u nás 3. září 

začal nový školní rok. Kvůli deštivému počasí 

muselo být slavnostní zahájení přesunuto ze 

školního dvora do tříd, kde prostřednictvím 

rozhlasu paní ředitelka přivítala všechny žáky 

a popřála jim spoustu úspěchů v nadcházejí-

cím roce. Vůbec poprvé do školních lavic usedlo 

23 prvňáčků. 

Seznamování neminulo kromě prvňáč-

ků ani šesťáky, kteří se rozdělili do dvou tříd 

a přivítali mezi sebe nové spolužáky ze Šakvic. 

K adaptaci a zdokonalení kolektivu přispěly 

i stmelovací dny, které byly pro žáky šestého 

ročníku připraveny.

Sté výročí vzniku republiky připomínají mj. 

i dvě hustopečské výstavy – v městské knihov-

ně, která se věnuje celé republice, a Husto-

peče před sto lety v domě U Synků, jež, jak 

název napovídá, zrcadlí život v našem městě 

za poslední století. Žáci druhého stupně obě 

výstavy navštívili a odnesli si cenné poznatky. 

Ty jistě zužitkují při vlastní práci na celoškol-

ním projektu 100 let republiky. V rámci něj 

každá třída zpracuje vybrané téma z naší histo-

rie a 1. října ho přiblíží ostatním na projekto-

vém dni. Výsledky prací si budou na chodbách 

školy moci prohlédnout také voliči, kteří mají 

v naší škole volební místnosti během říjnových 

voleb do zastupitelstva. 

Začátkem září jsme uvedli do provozu nové 

webové stránky, které by měly usnadnit orien-

taci a informovanost o dění ve škole nejen 

rodičům. Od tohoto školního roku také všech-

ny třídy začaly používat elektronické žákovské 

knížky. 

Všem zaměstnancům ZŠ Nádražní přejeme 

spoustu sil, žákům pak mnoho studijních úspě-

chů a kamarádů.                     Kolektiv ZŠ Nádražní

Nový školní rok na Nádražce

Stmelovací dny si užívali žáci šestých tříd.Viděli jsme výstavy věnované 100. výročí republiky.
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V  období hlavních prázdnin probíhala na 

SOŠ a SOU Hustopeče dlouhá léta plánovaná 

výstavba tzv. Malířského centra a běžné opravy 

majetku. Počasí stavbě přálo, a byť moc nezapr-

šelo, rostla jako z vody. Jednotlivé činnosti byly 

plněny dle harmonogramu stavby, v  prázdni-

nových měsících tak tedy proběhly práce insta-

latérské, elektrikářské, byly provedeny vnitřní 

omítky, osazení okenních výplní, konstrukce 

střechy a taktéž byly zahájeny obklady a zatep-

lení fasády. Doslova před očima roste budova, 

která bude sloužit pro výuku praktického 

vyučování oboru Malíř a lakýrník a Zedník. Do 

budoucna je také počítáno s opuštěním odlou-

čeného pracoviště v obci Diváky a přestěhová-

ním dílen oboru Strojní mechanik. 

Do školních lavic usedlo 3. září 2018

 238 žáků, kteří se připravují ve tříletých  učeb-

ních oborech Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, 

Instalatér, Malíř a lakýrník, Strojní mechanik 

a Zedník, ve čtyřletých studijních oborech 

studují Informační technologii a Veřejnospráv-

ní činnost. V domově mládeže, který je součástí 

školy, se ubytovalo 11 žáků školy a jedna žákyně 

gymnázia. I když se stavy  žáků a ubytovaných 

snížily, zůstává škola v naplněnosti žáků v celo-

republikovém průměru vykazovaném střední-

mi školami. 

Aby došlo k zlepšení naplněnosti školy 

a zvýšení zájmu o učební obory, v nichž se již 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Budova Základní a praktické školy Husto-

peče nebyla v posledních letech plně využíva-

ná. Z toho důvodu rozhodl Jihomoravský kraj 

jako zřizovatel o přestavbě části školy na výuku 

zájmového vzdělávání. Své místo zde najdou 

obory základní umělecké školy – taneční 

a výtvarný.

Praktická škola má odloučené praco-

viště v  Morkůvkách, to navštěvuje 16 žáků 

a do Hustopečí dochází 40 dětí. Současná čísla 

dokazují velký pokles docházky, ale přesto 

škola díky potřebám svých žákům potřebuje 

využívat více prostoru. „Vzhledem k  postiže-

ním, které děti mají, prostory opravdu potře-

bujeme. Není to jenom o třídách, ale máme tu 

i rehabilitační místnost, dílny, výtvarný ateliér 

apod.,“ popsala ředitelka školy Blanka Vetýš-

ková.  

Rozdělení budovy je nastaveno tak, aby 

vyhovovalo potřebám praktické i umělecké 

školy. Stavební úpravy začaly o prázdninách. 

Týkají se přízemí budovy, kde se musely dílny, 

sociální zařízení a sklady přesunout do části, 

která bude patřit k  praktické škole. V  druhé 

části budovy určené pro uměleckou školu vzni-

kají taneční sál a výtvarné dílny. 

Výuka školy se zatím koná v  náhradních 

prostorech: ve společenském sále, přileh-

lé restauraci a v  M-klubu. „Věnujeme se spíš 

herní činnosti. Potřebujeme si zvyknout 

sami na sebe, protože máme spoustu nových 

dětí. Nové místo je pro nás velmi atraktivní 

a děti trošičku rozptyluje od soustředění, tak 

se tady učit nemůžeme. Ale my si to užíváme, 

je to taková malá škola v přírodě,“ představila 

náhradní program pedagožka Helena Průdko-

vá. 

V pondělí 17. září se děti vrátí zpět do školy. 

„Jsme domluvení se stavební fi rmou, že naše 

část už bude zprovozněná. Děti budou moci 

projít nahoru do výukových prostor a tam už se 

budou normálně učit,“ řekla Vetýšková.  

Celková přestavba by měla být hotová do 

konce listopadu.                                                              -ves-
Článek byl zveřejněn 13. 9. 2018 na webu města.

V budově školy najdou zázemí dva obory umělecké školy
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Přestavba by měla být hotová do konce listopadu.

S blížícím se začátkem nového školního 

roku touží většina dětí po prodloužení prázd-

nin aspoň o pár dní. A žákům naší školy se toto 

přání letos splnilo. Z důvodů nedokončených 

stavebních úprav školy jsme byli nuceni zahá-

jit školní rok 2018/19 o týden později. Zatímco 

každé dítě jásalo nadšením, rodičům i peda-

gogům vrtala hlavou nerudovská otázka Kam 

s ním??? Ale jak se říká, každý problém má 

řešení. A tak chtě, nechtě i naši žáci museli 10. 

září do školy. 

První týden nového školního roku jsme 

zahájili v náhradních prostorech Společen-

ského domu a M – klubu. A nebyl to obyčej-

ný školní týden, byl to týden plný her, výletů 

a zábavy. Někteří procvičovali matematiku 

počítáním schodů na hustopečské rozhledně 

jiní při sběru kaštanů, český jazyk a čtení jsme 

trénovali při čtení pohádek, které jsme si také 

zahráli jako divadlo, v tělocviku jsme zdolávali 

zákoutí Křížového kopce a nechyběly ani hodi-

ny zdravého životního stylu u táboráku, jak 

jinak než s pěkně opečeným buřtem. Zkrátka, 

netradiční první školní týden se nám opravdu 

vydařil. 

YB

Prodloužené prázdniny

Fo
to

:  
A

rc
hi

v 
šk

ol
y

První týden školy jsme oslavili opečeným buřtem.

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Nový školní rok zahájilo 238 žáků
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dnes celorepublikově objevuje nedostatek 

řemeslníků, vyhlásila škola možnost navští-

vit prostory a výuku nejen v  dny otevřených 

dveří, které se konají 23. října, 28. listopadu, 

12. prosince, 16. ledna a 13. února v době od 

8 do 17 hodin., ale i ve dnech pravidelné výuky, 

tj. v  čase od 7 do 14 hodin, resp. návštěvu lze 

uskutečnit po předchozí domluvě i ve dnech 

pracovního klidu. 

Pro příští školní rok nabízí škola zřizovate-

lem odsouhlasené výkony, tedy množství žáků, 

které může přijmout ke vzdělání. Pro obor 

Informační technologie jde o 30 žáků, Veřej-

nosprávní činnost 30 žáků, Strojní mechanik 

24 žáků, Instalatér 24 žáků, Zedník  24 žáků, 

Malíř a lakýrník 12 žáků, Elektrikář, zkrácená 

jednoletá forma 12 žáků a nástavbové Podni-

kání 20 žáků.   Škola bude prezentovat svoji 

nabídku na veletrzích vzdělávání konaných 

ve dnech 3. - 4. října v Hodoníně, 16. - 17. října 

v  Břeclavi, 22. - 24. listopadu na BVV v  Brně. 

Nově chceme prezentovat kouzlo řemesel i na 

Burčákových slavnostech v Hustopečích. 

S  počátkem školního roku byly odstar-

tované současně i další činnosti v  některých 

projektech. Od konce září v  rámci projektu 

POLYGRAM bude probíhat výuka žáků břec-

lavských škol v  nově vybavené dílně oboru 

Elektrikář a dílně pro zpracování dřeva. V rámci 

projektu vzniká rovněž video-komunikační 

učebna, která bude vybavena mj. 3D tiskárnou 

a skenerem. Dalším projektem, do něhož je 

škola zapojena, je projekt KAPODAV, který je 

zaměřen na podporu kariérového poradenství, 

podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 

vzdělávání v  jihomoravském kraji. Pokraču-

jí aktivity v  projektech Šablony pro SŠ a VOŠ, 

Škola pro udržitelný život, 72 hodin, Škola 

podporující zdraví, Jeden svět na školách.

Zdeněk Hrabal,
ředitel školy

GYMNÁZIUM 

Studenti kvarty a kvinty místního Gymná-

zia T. G. Masaryka se účastnili ve dnech 

10. – 12. září tzv. adaptačního kurzu. Cílem 

těchto pravidelně pořádaných pobytů je 

prostřednictvím společně prožitých zážitků 

stmelit kolektiv. Letos se tento kurz uskuteč-

nil v  rekreačním středisku Prudká, které se 

nachází v přírodě a zároveň nabízí požadované 

zázemí.  Celkem se zapojilo čtyřicet studentů 

s doprovodem tří učitelů.

Program byl velmi naplňující a jistě si v něm 

každý našel něco, co ho obohatilo a bavilo. 

Velkou měrou se na tom podíleli profesionální 

lektoři, kteří hry a zábavu připravovali. Většina 

aktivit byla zaměřena sportovně, například 

aljašský baseball nebo studenty oblíbená hra 

,,sloupy“. Došlo i na hry logické, jako venkov-

ní scrabble. Všechny tyto činnosti měly za cíl 

prohloubit schopnost vzájemné spolupráce.

Všichni účastníci si pobyt velmi užili a už se 

těší na další roky. 

E. Tolárková, kvinta

Adaptační kurz kvarty a kvinty

Od prázdnin má nového ředitele i Gymná-

zium T. G. Masaryka. Jan Sedláček odešel 

po 29 letech v  ředitelské funkci do důchodu 

a na jeho místo nastoupil Radim Šebesta. Nový 

ředitel zná školu velmi dobře, sám ji absolvo-

val a mimo jednoho roku na ní strávil celou 

svou pedagogickou kariéru. Řada studentů ho 

zná jako důsledného učitele biologie a mate-

matiky. „Mimo to jsem se věnoval jako před-

seda i Odborovému svazu pracovníků školství 

a postupně jsem se po 19 letech působení na 

tomto ústavu dostal až do této místnosti, do 

ředitelny,“ dodal Šebesta. 

Gymnázium sídlí na Dukelském náměstí 

od 60. let 20. století. Budova je jednou z jeho 

dominant a má za sebou bohatou historii. 

Její stáří si však žádá mnoho různých oprav, 

které se uskutečňují i za pomoci sponzorských 

darů. Nový školní rok zde zahájilo 305 studen-

tů a pedagogický sbor má stabilně kolem 

30 členů. „Podle mého názoru je gymnázi-

um velice slibná škola, na vynikající úrovni. 

Myslím tím úroveň pedagogickou i materi-

ální vybavení,“ popsal školu Šebesta. Kromě 

nových studentů, zahájilo svoje působení ve 

škole i šest nových zaměstnanců. „Věřím, že se 

všichni nový kolegové stanou platnými členy 

našeho týmu,“ dodal.  

Pro Šebestu nebylo neznámé prostředí 

školy ani kolektiv, ale s novou funkcí čelí výzvě 

v  podobě stále se rozrůstající administrativy 

ze strany zřizovatele, Jihomoravského kraje. 

„Člověk má určité plány, jak by to mohlo vypa-

dat, jak by se mohl věnovat výuce a kolegům, 

ale ten čas, který ta administrativa zabírá, je 

neskutečný,“ uvedl Šebesta. 

Touhou ředitele je rozšířit stávající huma-

nitní směr školy o polytechnické vzdělávání. 

„Je to celoškolský trend, kdy se má žákům 

ukázat, že přírodní vědy a technické disciplíny 

nejsou žádným strašákem, že naopak v těchto 

disciplínách mohou najít uplatnění. Polytech-

nické vzdělávání je věc, která se dotýká našeho 

průmyslu, a protože se průmysl rozvíjí, tak do 

budoucna bude velká poptávka po zaměst-

nancích, kteří jsou vzdělaní v  těchto disciplí-

nách,“ vysvětlil Šebesta. 

 V plánu je také pořádání projektových dní, 

účast na soutěžích a projektech fi nancovaných 

z  jiných zdrojů, například z  Evropské Unie. 

Škole se už v  minulosti podařilo získat řadu 

zajímavých dotačních titulů. „Bylo to vždy 

ku prospěchu školy a žáků. Jednalo se napří-

klad o program Erasmus +, Do světa!, což je 

program Jihomoravského kraje. Letos se nám 

povedlo díky programu Fulbrightovy nadace 

sehnat americkou lektorku, která u nás bude 

celý rok vyučovat angličtinu,“ pochlubil se 

Šebesta. 

Příští rok čeká gymnázium řada oslav, 

protože 14. října 2019 uplyne 100 let od jeho 

založení. „Plánujeme vzpomínkové akce. 

Byly bychom proto rádi, kdyby se nám ozvali 

absolventi, kteří by mohli poskytnout něja-

ké archivní materiály. Rádi bychom je využili 

při takové malé reminiscenci našeho ústavu,“ 

vyzval Šebesta.

-ves-

Článek byl zveřejněn 26. 9. 2018 na webu města.

Radim Šebesta vidí budoucnost v polytechnickém vzdělávání 
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Radim Šebesta působí na škole už 19 let.
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Budova malířského centra roste podle plánu.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Hustopečské církve zařadily do svých 

bohoslužeb a programů žehnání městu. První 

impuls vzešel od pastora apoštolské církve 

Karla Fridricha. „Tato myšlenka mě napad-

la až v  daleké Africe, kam jezdím pravidelně 

pomáhat zejména sirotkům. Již delší dobu 

jsem přemýšlel, jak být Hustopečím co nejví-

ce užitečný, a v  té souvislosti mě napadl verš 

z  Bible, který říká, že žehnáním spravedlivých 

se město pozvedá,“ vysvětlil Fridrich. 

Připojili se také představitelé evangelické 

a římskokatolické církve. „Tento rok si připo-

mínáme 100 let od vzniku Československé 

republiky. Res publica znamená věc veřejná, 

společná, to znamená, že se na ní podílíme 

a ovlivňujeme ji všichni,“ doplnil děkan Jan 

Nekuda. 

Modlitby za město odstartovaly dohroma-

dy v neděli 23. září ve tři hodiny odpoledne na 

Dukelském náměstí. Potom budou pravidlem 

každou čtvrtou neděli v  měsíci při bohosluž-

bách v jednotlivých církvích. „Budeme rádi za 

podněty od lidí. Aby zazněly konkrétní potře-

by, aktuální bolavá místa Hustopečí, která je 

potřeba nějak uhladit, ošetřit, pečovat o ně,“ 

vyzvala farářka evangelické církve Katka Rybá-

riková.

-hrad- 
Článek byl zveřejněn 14. 9. 2018 na webu města.

Jednou z  tradic, kterou v  našem centru 

Apoštolské církve v Hustopečích máme, je den 

díkůvzdání. Tato slavnost se odehrává třetí 

neděli v  září. Průběh bohoslužby se nese ve 

znamení vděčnosti a děkování. Lidé přichází 

a vyjadřují poděkování Bohu za všechno, co pro 

ně během roku udělal. Někteří využívají této 

příležitosti k  veřejnému poděkování jiným, 

například za pomoc. Program letošní slavnosti 

byl rozšířen o nádhernou událost. Dva lidé se 

rozhodli potvrdit své následování Ježíše křtem 

ve vodě. Po skončení následovalo společné 

občerstvení a čas vzájemných rozhovorů. 

V  jednom výzkumu se ptali různých lidí, 

jestli se cítí bohatí či chudí. Asi není překvape-

ním, že většina se cítila být chudými. Dokonce 

i ti, kteří se měli dost dobře. Důvodem tohoto 

pocitu byl pohled na možnosti, kterých neby-

li dotyční lidé schopní dosáhnout. Pokud se 

budeme dívat na to, co nemáme a co nám 

ještě chybí, pak budeme žít v  pocitu chudoby 

a nedostatečnosti. A do důsledku nebudeme 

ani šťastní. Ještě horší je, pokud máme dojem, 

že na to všechno kolem máme nárok, že nám 

to někdo dluží. Naše bohatství či chudoba, jak 

daný průzkum ukázal, není v  tom, co máme, 

anebo co nám chybí, ale v našem postoji a ve 

směru, kterým se díváme. I přes veškerou snahu 

bude před námi stále spousta věcí, kterých 

nikdy nedosáhneme. Přitom je mnoho věcí, 

které již máme a ze kterých se můžeme rado-

vat. Ukazuje se také, že věci, které nám život 

usnadňují a přináší více pohodlí, nevedou vždy 

k  naší spokojenosti a radosti, ale jsou často 

zdrojem frustrace a zoufalé touhy je dosáh-

nout. A tato touha pak vede mnohé k půjčová-

ní si peněz na nemalý úrok. Přeci si zasloužíme 

být šťastní a tak se jeden úrok nabaluje na 

druhý. Během září se v médiích objevil článek 

popisující množství exekucí a zničených životů 

v  naší zemi. Na začátku mnoha příběhů byla 

obyčejná touha po něčem novém – novém 

mobilu, nové dovolené, novém … Není špatné 

chtít víc, není problém toužit po něčem novém, 

pokud umíme být vděční za to, co již máme. Je 

to vděčnost, která přináší daleko větší radost 

z nových věcí. Protože je nebereme automatic-

ky s tím, že na ně máme nárok. Je to vděčnost, 

která umí udržet naše touhy na uzdě, když na 

danou věc nejsou v  tuto chvíli peníze. A naše 

vděčnost a pokora umí otevřít srdce druhých 

víc, než ohánění se svými právy. Apoštol Pavel 

věděl, proč v Bibli říká: „Buďte vděčni.“

Karel Fridrich, pastor sboru 

Hustopečské církve žehnají městu

Vděčnost 

Slavení výročí je někdy úžasná zábava. 

Někdy nuda, někdy mravenčí práce, někdy 

dřina, při níž se použité nádobí dá hrnout 

bagrem. Záleží na tom, kdo oslavy pořádá 

a kdo si kterou část práce vezme na starost.  

Někoho třeba těší umýt nádobí, všechno 

pěkně nachystat, ale třídit archivní materiál by 

pro něj byl, jak se říká „vopruz“. Někdo zase rád 

organizuje, telefonuje, zajišťuje, ale promluvit 

veřejně, přivítat hosty, to mu dělá potíže. Moje 

profese mě vede vždy spíš k  těm duchovním 

a ideovým úkolům. A to je asi dobře, protože 

o sobě vím, že se snadněji orientuji v Bibli, než 

v kuchyni.

Při nedávném 150. výročí evangelického 

sboru v  Nikolčicích, kde jsem také kazatel-

kou, jsem se probírala písemnostmi a chystala 

z nich výstavku. Unikátní zakládací dokumen-

ty kolem roku 1868, byť těžko čitelné, byly 

opravdovou lahůdkou pro historiky. Ale zají-

mavé byly i třeba faktury z  padesátých let, 

kdy se stavěl druhý kostel, objednávky zboží 

nebo jen obyčejná korespondence. Kuriózní 

byl třeba vývoj pozdravu na závěr dopisů, ať 

už obchodních, úředních nebo soukromých: 

Církevní korespondence většinou končíva-

la slovy „s  bratrským pozdravem“, úřední 

listiny z  dob Rakouska-Uherska nebo první 

republiky končívaly pozdravem „v  plné úctě“ 

nebo „s dokonalou úctou“. To ještě byla sluš-

nost na světě a lidé si jeden druhého vážili. 

Pak postupně nastoupily dva režimy, kde 

úcta musela ustoupit ideologii. V  dopisech 

se objevila motivační hesla jako „Pětiletce 

zdar!“ nebo „Světu mír“. Tam, kde pisatel už 

nebyl takový optimista, bylo jen „Míru zdar!“. 

Kupodivu podniky zabývající se hutním mate-

riálem i za socialismu zdravily „Zdař Bůh“. Po 

předloňském synodu, který rozhodl, že faráři 

ČCE nebudou moci být voleni na déle než pět 

let, možná znovu oprášíme ono Pětiletce zdar 

a přidáme přání Božího požehnání . 

Probírání starých dokumentů přineslo ale 

i jinou rekapitulaci průběhu dějin v  našem 

národě. Ukázala, čím vším jsme si prošli.  Našla 

jsem úřední poštu, vyhlášení, výnosy a rozka-

zy, které dokumentují, jak nám postupně brali 

svobodu, majetek, identitu a chtěli i víru. Zača-

lo to před 2. větovou válkou, kdy nikolčický 

sbor (ale jistě mnoho jiných organizací) musel 

vrátit plaketu s  Masarykem. Později přišel 

výnos, že záznamy o křtech v  dokumentech 

židovského obyvatelstva, budou považovány 

za neplatné. To bylo v  době, kdy někteří Židé 

doufali, že je před koncentrákem zachrání 

konvertování ke křesťanství a faráři, katoličtí 

i evangeličtí, jim tímto potvrzením ochot-

Pětiletce zdar!
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ně toužili zachraňovat životy. Hitlerovi však 

nevadila židovská víra, ale krev. Poté přišel 

výnos o zákazu používání slova český a česko-

slovenský v  názvu jakékoli organizace, což se 

Českobratrské církve evangelické přímo dotý-

kalo. Pak pod hrozbou vězení bylo nařízeno 

zimní oblečení a vybavení odevzdat na obecní 

úřad a lifrovalo se to hromadně na východní 

frontu. Po válce přišel teror zase z  jiné strany 

– z  té komunistické. Teror a ponižování. Když 

si chtěl farář pozvat hosta na kazatelnu, když 

si chtěl vybrat dovolenou, uspořádat oslavu, 

vždy musel žádat církevního tajemníka podle 

okresu o tzv. státní souhlas. Vrcholem byl 

zákaz veřejného shromažďování se z  důvodu 

nebezpečí nákazy z  roku 1971, pro který se na 

čas zrušily nedělní bohoslužby. Nikolčický sbor 

slavil v září roku 1968 svých 100 let. Dovedu si 

představit, jaké radostné byly přípravy oslav 

během prázdnin a jak trpké samotné oslavy po 

srpnovém vpádu spojeneckých vojsk. 

To vše lze vyčíst ze sborových archivů 

a získat představu, jakých bylo těch uplynulých 

150 let. Bylo to neradostné čtení. Ale přivedlo 

mě k  obrovské vděčnosti. Vděčnosti za dobu 

a společnost, ve které žijeme teď. Jistě, není 

to ideální, spousta věcí nás zlobí, ale žijeme 

ve svobodě. Lidské společenství se posunulo 

ve svém vývoji tak daleko, že by si dnes nikdo 

nedovolil sáhnout na něco, co je druhému 

svaté. Nikdo nám nezakazuje a neurčuje kam 

jezdit, co číst, v  čem vychovávat děti, na co se 

koukat, co zpívat, čemu věřit. A pokud by si to 

dovolil nějaký politik nebo organizace, víme, 

že se najde dost těch, kteří se proti tomu posta-

ví. Nikdy už nesmíme dovolit, aby se nám něco 

podobného ve státě vyskytlo. Kdykoli volíte 

nové představitele, ujistěte se, že jejich jedná-

ní, ideologie, program nevede ani k zárodku 

diskriminace, omezování svobody a degradaci 

vašich hodnot. 

Někdy je dobré podívat se do minulosti, 

abychom si uvědomili, co je už díky Bohu za 

námi, z čeho jsme venku. A do čeho nesmíme 

už nikdy spadnout. Ale někdy je ta rekapitu-

lace děsivá. A to tehdy, když zjistíme, že jsme 

se v  určitých věcech za celou tu dobu nikam 

neposunuli, k ničemu nedospěli. Že jsme těch 

100 nebo 150 let pořád stejně umínění, stejně 

zahledění do sebe, s  klapkami na očích vůči 

okolnímu světu. Když prezident Masaryk psal 

o malosti národa českého, neměl na mysli jen 

jeho rozlohu.  Jaké budou oslavy 100 let repub-

liky?  Bude to bědování nad tím, jak jsme to tu 

dopracovali nebo hrdost, kam jsme to dotáhli?

S  veškerou úctou a bratrským pozdravem 

vám do další pětiletky přeji Zdař Bůh a zdar 

všemu, za co stojí bojovat. 

Kateřina Rybáriková,
kazatelka

Měsíc říjen je v naší církvi tradičně věnován 

misiím. Je to měsíc, kdy se předposlední nedě-

le slaví jako neděle misijní, kdy se modlitbou 

i fi nančním darem zapojujeme do podpory 

misijního díla církve, kdy si připomínáme 

poslání, které Pán Ježíš svěřil svým učední-

kům: „Jděte do celého světa a hlásejte evange-

lium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15). Proto se už od 

počátku snažili křesťané odpovědět na tento 

Ježíšův příkaz – hlásali Ježíšovo učení, dělili 

se s druhými o svou radost z víry a také pomá-

hali potřebným, kde bylo třeba. Někteří kvůli 

tomu opustili i svůj domov, svou vlast a odjeli 

do dalekých zemí, kde svou službu konali i ve 

velmi nehostinných až nebezpečných podmín-

kách.

Dnes misijní aktivity katolické církve na 

všech kontinentech koordinuje organizace 

Papežské misijní dílo, které má své národ-

ní kanceláře ve 117 zemích světa. Každý rok 

podporuje konkrétní projekty, jejímiž autory 

jsou lidé přímo z misijní oblasti, kteří znají 

domácí situaci a hovoří domorodými jazyky.

Z České republiky bylo loni v rámci papež-

ského díla podpořeno 111 projektů v mnoha 

zemích světa, ať už se jedná o pomoc nejchud-

ším rodinám, sirotkům, podporu škol, nemoc-

nic, opravy domovů pro staré lidi, kostelů, far 

nebo pastoračních center. 

Někteří lidé se cítí povoláni k větší službě 

a odjíždějí pomáhat daleko od svého domo-

va. Těm můžeme pomáhat svou modlitbou 

i fi nančními prostředky, a tak se podílet na 

jejich velmi obtížné a často nebezpečné práci. 

Přesto není misie práce jenom několika vyvo-

lených, kteří opustí svůj domov a jedou na 

druhý konec světa. Misijně pracovat znamená 

svědčit o Kristu svým životem v prostředí, kde 

žiji. Máme podle svých možností napomáhat 

rozvoji takových hodnot, jako je stejná důstoj-

nost pro všechny lidi světa, vzájemná láska, 

solidarita, spravedlnost, nezištná služba. 

A to můžeme dělat doma, ve svém zaměstnání 

i mezi přáteli a známými.

Také děti v naší farnosti bychom letos rádi 

vedli k většímu zapojení do misijního díla, aby 

se učili aktivně zapojovat do života farnosti, 

seznamovali se se životem lidí i misionářů 

v různých oblastech světa, měli zájem o pomoc 

druhým, uměli si něco odřeknout ve prospěch 

potřebných. 

Papežská misijní díla v ČR mají pro děti 

program zvaný MOST, který stojí na čtyřech 

pilířích – modlitba (můžeme na lidi myslet 

v modlitbě), oběť (vzdám se něčeho ve 

prospěch druhého), služba (něco konkrétního 

udělám), tvořivost (dívat se, přemýšlet, zapojit 

se svými dary, svými schopnostmi). 

V rámci bohoslužeb zaměřených na děti 

a dalších aktivit se děti budou snažit takový 

most se svými kamarády budovat.  

Jan Nekuda, děkan

Říjen - měsíc misií

INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

       Sečení a mulčování trávy tel: 608 065 337 

       Ihned koupím byt v Hustopečích a okolí, 

do 20 km. Balkon výhodou. Prosím volejte 

736 411 776

       Mladá rodina shání ke koupi RD se zahrád-

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

INZERCE  OBČANSKÁ

       Koupím vinný sklep, Hustopeče a okolí. 

Tel. 774 915 690

       Prodám odrážedlo pro dítě 2 - 5 let. Pro kluky 

a holky. Cena 900,-kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

       Prodám digitální kompaktní fotoaparát 

Panasonic DMC-FX35E-N zlatý s příslušen-

stvím. Cena 1000Kč. Pro více fotek nebo infor-

mací mě kontaktujte: tel.: 777066804, email: 

111.11@seznam.cz

       Prodám otočný ventilátor Ako - velmi 

výkonný - výkon 65 W - 45cm. Cena 390 Kč. Pro 

více fotek nebo informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

       Prodám boty nové pracovní - celokožené. 

Číslo 46. Výrobce VM Import s.r.o.. Cena 

500 Kč. Pro více fotek nebo informací mě 

kontaktujte: tel.: 777066804, email: 111.11@

seznam.cz

       Prodám kvalitní odrůdové víno, ročník 2017, 

nedoslazované, 50 Kč/l. Telefon: 608 612 365
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Výlet se nám moc líbil.

Dne 11. září jsme navštívili rodinnou fi rmu 

Unipar Rožnov pod Radhoštěm, která již od 

roku 1992 vyrábí zdobené svíčky. Patří mezi 

přední výrobce interiérových svíček na světě. 

Firma zaměstnává osm pracovníků, kteří 

pracují v příjemném prostředí. K výrobě použí-

vá čisté suroviny šetrné k životnímu prostře-

dí i zdraví spotřebitelů. U svíček se setkává 

harmonie, lidský um a krása. Využití svíček 

je ke stolování, relaxaci i k osvětlení. Jsou zde 

speciální edice svíček, které se dodávají do 

luxusních hotelů v Evropě, Americe i Dubaji. 

Svíčky jsou vyráběny lisováním za studena, 

s vysokým podílem ručního zdobení. Součástí 

je prodejna, kde jsme nakoupili různé svíčky 

jako dárky pro své blízké.

V Penzionu Staré časy jsme měli připravený 

výborný oběd. Posilněni jsme se přesunuli do 

skanzenu Rožnov pod Radhoštěm. Navštívili 

jsme Dřevěné městečko. Je nejstarším muze-

em v přírodě v celé střední Evropě. Prezentuje 

způsob života na malém městečku v období 

od poloviny 19. století. V domcích se zabývali 

výrobou kamenných brousků, nebo dlabání 

drobných  dřevěných výrobků. Stojí zde kopie 

obytného stavení fojta (rychtáře). Při vstupu 

nás zaujala kramplovací stolice na česání ovčí 

vlny, proutěná skříň na uzené maso, truhla na 

obilí. Ve světnici se shromažďovali poddaní 

k rozdělení roboty, také sloužila jako hospoda, 

zde se tancovalo při muzice. Součástí prohlíd-

ky byly další zajímavé budovy.

Výlet se nám moc líbil, počasí nám také 

přálo.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Letní otevřené sklepy. Prázdninový festival 

vyhledávaný milovníky vína zval od soboty 23. 

června do neděle 2. září k návštěvě minimálně 

dvou hustopečských sklepů. Místní i turisté tak 

měli příležitost ochutnat vína z různých vinič-

ních tratí a strávit nejeden příjemný večer nad 

sklenkou vína. Velmi pozitivně festival hodno-

tí i samotní vinaři. „Jsme spokojení, lidé o akcí 

ví, protože funguje už nějakých deset let, a na 

víno rádi chodí,“ pochvalovala si Libuše Vrbo-

vá z  vinařství U Vrbů. „Zvlášť letos v  létě bylo 

příjemné a pěkné počasí,“ pokračoval Jiří Kunc 

z vinařství U Kunců. 

Do festivalu se zapojilo 18 hustopečských 

sklípků z obou vinařských ulic – Vinařské a Na 

Hradbách. Svou cestu do nich si našlo mnoho 

turistů z Čech i zahraničí a posezení ve sklepě 

nebo na zahrádce si užívali i místní. „Husto-

pečští chodí hodnotit, testovat a poznávat. 

Takže potom slyším, jak si vykládají, co a kde se 

jim líbilo. Jsem vždy rád, když někdo dojde, je 

jedno jestli pět nebo třicet lidí, důležité je, aby 

byli spokojení a aby to byla příjemná návště-

va,“ řekl Kunc. 

Víno má mnoho podob. Ve vinotékách 

se více prodávají vína s  vyšším zbytkovým 

cukrem, tedy sladká nebo polosladká. Vinaři 

ale nabízeli mnohem větší variabilitu chutí. 

„Hlavně v poslední době si návštěvníci nechají 

poradit. Když jim povykládám, jak to v Husto-

pečích chodí a kterým odrůdám se tady daří, 

tak si rádi odnesou Veltlínské zelené, přestože 

je suché,“ uvedla Vrbová. Stejnou zkušenost 

má i Kunc: „Jsem příjemně překvapen, protože 

my neděláme příliš komerčně zajímavá vína, 

ale vína suchá. Proto jsem rád, když lidem 

chutnají. Nakonec si mnohdy koupí i to nejsuš-

ší víno, které ve sklepě máme.“ 

Letní otevřené sklepy už skončily, ale příští 

rok si léto se sklenkou vína v ruce můžete opět 

užít.

-ves-

Článek byl zveřejněn 27. 8. 2018 na webu města.

Celé léto zvali vinaři do svých sklepů

Nominační kolo Národní soutěže vín hosti-

ly již počtvrté za sebou Hustopeče. Odborní 

degustátoři celkem 618 přihlášených vzorků 

z  Velkopavlovické vinařské podoblasti ohod-

notili ve dnech 15. a 16. srpna a návštěvníci 

je měli možnost ochutnat v  Amande Hotelu 

v sobotu 1. září. Přišlo jich přes 250 a ke košto-

vání nejlepších vín z  Velkopavlovicka jim 

zahrála cimbálová muzika Vonica. 

Cenu šampiona výstavy si připsal Merlot 

2017 z  Vinařství Na Soutoku. „Určitě je to pro 

nás velká čest, že jsme získali toto ocenění. Je to 

také signál, že to děláme snad dobře a součas-

ně závazek do budoucna, abychom takto 

pokračovali,“ neskrýval radost z vítězství vinař 

z Vinařství Na Soutoku Přemysl Průša. Nejlep-

ší kolekcí se pyšní Vinařství Bauman z Velkých 

Bílovic. Vína byla rozdělena do kategorií podle 

odrůd a kromě dvou již zmíněných vinařství si 

první příčku připsaly také Vinné sklepy Zaple-

tal, Pechor Vinařství, Vinařství Vajbar Broni-

slav, Víno J. Stávek a Bohemia Sekt.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 3. 9. 2018 na webu města.

Národní soutěž vín rozdávala na Velkopavlovicku medaile

Šampionem výstavy se stal Merlot z Vinařství Na 

Soutoku.

Tradiční Zarážení hory v podání Hustopečské chasy 

zkomplikovalo počasí.
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SPOLKY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Navštívili jsme Rožnov pod Radhoštěm
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V sobotu 22. září se na ranči Valkýra konal 

první ročník Sousedských jezdeckých hobby 

závodů. Příjemné odpoledne plné soutěží si 

nenechaly ujít desítky dětí a dospělých. „Spor-

tovní stáj Valkýra se domluvila se sousedící 

stájí Pavučina, Chovatelé z  Pavučiny, protože 

obě máme jezdecké kroužky, kde děti učíme. 

Ty si teď mohou vyzkoušet poměřit si síly 

a zjistit, co komu líp jde,“ prozradila základní 

myšlenku závodů Jana Sigmundová z Valkýry. 

Zazávodit si ale přijeli i jezdci z  dalších 

spřátelených stájí. Své dovednosti předvedlo 

na několika soutěžích kolem dvaceti závodní-

ků. Nechyběla jízda zručnosti, křížkový parkur 

či parkur podle výšky. „Začali jsme jízdou 

zručnosti, určenou pro nejmenší. Pak máme 

parkury pro malé i větší děti. Zasoutěží si také 

starší závodníci, které už se účastní ofi ciálních 

závodů,“ představila program dne Sigmundo-

vá. 

Děti se těšily, že mohou se svým koněm 

předvést to, co dlouho trénovaly, a pořadate-

lům se dala z  tváří vyčíst spokojenost. „Sešlo 

se hodně jezdců, jsou tady rodiče, kteří přišli 

fandit. Myslím si, že v budoucnu budeme urči-

tě v podobných závodech pokračovat,“ uzavře-

la Sigmundová.

-ves-

Článek byl zveřejněn 24. 9. 2018 na webu města.

JEZDECTVÍ
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Děti si přátelsky zazávodily.

SPORT

Hustopečský spolek Všehoschopných, 

který sdružuje šikovné a aktivní lidi, pořádal 

v pátek 31. srpna čtvrtý ročník Ovčího bálu. Ten 

se konal za druhým hustopečským rybníkem, 

přišlo přes pět stovek návštěvníků, z  udírny 

voněly ovčí klobásky a pivo teklo proudem. 

Taneční atmosféru navodily kapely TR!CKJAM, 

Skrznaskrz či Poollitters a výtěžek z dobrovol-

ného, ale povinného vstupného, které v součtu 

činilo více než 30 tisíc korun, podpoří vyčištění 

a posílení pramene Štinkovky. 

Že mají Všehoschopní „tam nahoře“ protek-

ci, je už jasné. Jak jinak by šlo vysvětlit ukázkové 

počasí načasované Ovčímu bálu přímo na míru 

navzdory deštivým okolním dnům? A s výbor-

nými povětrnostními i jinými podmínkami 

naložili skvěle. Taneční parket byl stále plný, 

podávalo se dobré jídlo i pití   a patrná byla 

uvolněná a pohodová atmosféra. Chybělo 

snad něco? „Pro příští rok musíme nachystat 

víc stolů a laveček, je tady tolik lidí, že si nemají 

kam sednout. S tak velkou účastí jsme nepočí-

tali, ale jsme za ni moc rádi,“ uvedl jeden z hlav-

ních organizátorů Mirek Vodák. Návštěvníci si 

s  tím ale hlavu nelámali. Tancovali, postávali 

u stánků s  místním pivem či Hustopečskou 

mandlovicí nebo usedli na mez do trávy. 

A stejně jako na každém správném bále, 

ani tady nechyběla tombola. Losovalo se o vína 

místních vinařů, knihu od Daniely Mičanové 

Smrt mezi vinicemi a hlavní cenou byla litr 

a půl objemná láhev Hustopečské mandlovi-

ce. Ovšem tu nejhodnotnější cenu si nakonec 

odnesl starosta – Tonda Kadlec, ze sousedních 

Starovic. Ten vyhrál pět litrů pravé nefalšova-

né vody z  místní Štinkovky. Radost měl veli-

kou a dle jeho slov ji vyleje do hustopečského 

rybníku, který se v době sucha potýkal s nízkou 

hladinou. 

Právě s  vodou byl letošní Ovčí bál spojený. 

„Lidé dohromady přispěli více než 30 tisíci 

korun a ty věnujeme na zlepšení průtoku Štin-

kovky. S odbornou fi rmou a rybáři jsme ji čistili 

již na jaře a teď plánujeme ještě hledat další 

drobné pramínky a nasměrovat je do potoka. 

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme, návštěv-

níci byli opravdu štědří. A také děkujeme za 

podporu dárcům tomboly a kapelám, které 

hrály pro Štinkovku zadarmo,“ shrnul dobro-

činnost Bálu Vodák.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 2. 9. 2018 na webu města.

Ovčí bál: plný taneční parket a 30 tisíc pro Štinkovku

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

Správný bál se neobejde bez tomboly. Tu nejhlavnější cenu - 5 lirů vody z místní Štinkovky, si 

odnesl starosta ze sousedních Starovic, Tonda Kadlec.
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Sousedské závody v koňském sedle
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FOTBAL

Žijeme horu! Turnaj mladší a starší příprav-

ky, který v neděli 9. září hostil desítku týmů 

z celého okresu, zahájil fotbalistům novou 

sezonu. „Je to turnaj, který pořádá Okresní 

fotbalový svaz, a my tu máme z každé kategorie 

dva týmy, protože máme hodně dětí,“ pochlu-

bil se trenér starší přípravky Aleš Rojka. 

I když se nehrálo na góly a nepočítaly se 

body, nešlo přehlédnout, že si hustopečští 

fotbalisté vedou dobře.  „Jsou šikovní, máme 

z nich radost. Kromě těchto okresních turnajů 

hrajeme i krajskou soutěž, kde se potkáváme 

s kvalitními týmy z Brna nebo Znojma a děti 

to baví. Je to sice trošku náročnější na přípra-

vu, protože míváme tréninky dvakrát až třikrát 

týdně a o víkendech jezdíme turnaje, ale i tak 

těch hráčů máme dost,“  vysvětlil Rojka. Záro-

veň dodal, že důležitou roli v přípravě dětí hrají 

i rodiče. „Děti může jakýkoliv sport bavit sebe-

víc, ale pokud nebudou mít podporu v rodičích, 

tak to prostě nebude fungovat. Je potřeba vodit 

děti na tréninky, vozit je na turnaje, podporo-

vat je, a pak to má smysl,“ apeloval Rojka.

A jaké další akce děti z FC Hustopeče čeka-

jí?  „Příští neděli hrajeme tento stejný turnaj 

v Břeclavi a potom 18. září nás čeká Ondrášov-

ka Cup,“ zval Rojka.

Přestože na nedostatek dětí si trenéři 

nemohou stěžovat, pořádají v pátek 21. září 

nábor nových hráčů a hráček.  „Bereme děti 

od čtyř let, kluky i holky a informace budou 

na našem webu a ve školách. Hráčů v týmech 

máme sice dost, ale vždycky se najde někdo, 

koho to třeba přestane bavit, proto ten 

nábor,“ vysvětlil Rojka. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 10. 9. 2018 na webu města.

FC Hustopeče zahájil sezonu turnajem

Turnaj hostil desítku týmů.
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Hustopečský fotbalový stadion se celé 

páteční dopoledne hemžil dětmi. Ty si přišly 

vyzkoušet různé sportovní disciplíny, jimž 

vévodil fotbal. Akci pořádal FC Hustopeče za 

podpory Fotbalové asociace ČR. 

Organizátoři připravili pro děti z hustopeč-

ských mateřských a základních škol celkem 

deset stanovišť, na kterých plnily zajíma-

vé  úkoly. Mezi ně patřily například přetaho-

vaná s  lanem, přeskakování překážek nebo 

střílení míčem na branku. „Naším hlavním 

cílem je, aby si děti zamilovaly sport a aktiv-

ně se mu věnovaly. A pokud to bude fotbal, 

tak tím lépe,“ uvedl jeden z organizátorů z FC 

Hustopeče Jaroslav Šebesta. 

Dětem se věnovali zkušení trenéři v  čele 

s  Luďkem Zlámalem, který získal ocenění pro 

nejlepšího dorosteneckého fotbalového kouče 

roku 2017.

A co když fotbal děti opravdu nadchne? 

„Moc rádi je přivítáme na našich trénincích, 

kontakty a podrobnější informace najdou 

rodiče na  našem webu. Máme několik kate-

gorií, začínáme už s mini přípravkou, kde jsou 

hráči třeba už od čtyř let,“ lákal Šebesta. A je 

fotbal i pro holky? „Jasně, za holky jsme moc 

rádi. Je s  nimi výborná práce a navíc si na ně 

zvyknou i kluci a nejsou potom překvapení, 

když se s nimi potkají v soupeřově týmu,“ dopl-

nil Šebesta.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 21. 9. 2018 na webu města.

Cíl náboru na fotbalovém hřišti: Aby si děti sport zamilovaly

Organizátoři z FC Hustopeče za podpory Fotbalové 

asociace ČR pro děti připravili různé sportovní 

disciplíny.
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ATLETIKA

Mladí sportovci z  SK Atletika mají za 

sebou spoustu soutěží a sezóna ještě nekon-

čí. Zažít závody jinak, z  pozice fanoušků, si 

vyzkoušeli na Kontinentálním poháru, který 

hostila Ostrava druhý zářijový víkend. Mezi-

národní atletický šampionát byl největší 

atletickou sportovní akcí tohoto roku v  České 

republice. Oddíly a školy pozval na pohár 

Atletický svaz, a děti tak dostaly příležitost 

zažít unikátní atmosféru závodů. „Oddíly byly 

rozdělené do čtyř kontinentů, aby fandění bylo 

vyrovnané. My jsme dostali Asii a Pacifi k, ale 

stejně jsme drželi palce našim závodníkům,“ 

prozradil trenér SK Atletika Zbyněk Háder.

Na Kontinentálním poháru startova-

li v  každé disciplíně dva nejlepší z  jednoho 

kontinentu, takže se zde představila plejáda 

olympijských vítězů, mistrů světa a světových 

Atleti z Hustopečí umí fandit i vyhrávat

Hustopečští atleti fandili na Kontinentálním poháru v Ostravě družstvu Asie a Pacifi ku.
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Nejrychlejší sprinterku okresu Břeclav mezi ml. 

žákyněmi Karin Krejčiříkovou vybrali pořadatelé 

na motivační kemp do Ostravy. Na snímku se svým 

trenérem Zbyňkem Háderem.
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rekordmanů. Součástí poháru byl i přípravný, 

motivační kemp pro mladé atlety. Z jižní Mora-

vy jich bylo vybráno deset a mezi nimi byla 

i Karin Krejčiříková - nejlepší sprinterka mlad-

šího žactva na okrese Břeclav. „Byl to skvělý 

zážitek. Našla jsem si tam kamarády a setka-

la jsem se s největšími sportovci, které běžně 

nemám šanci potkat. Užila jsem si to,“ shrnula 

svoje pocity Krejčiříková. 

Dalším mezinárodním závodem, který 

sportovci z  oddílu navštívili, byly Evropské 

hry dětí a mládeže v Brně. Tady už se zapotili, 

protože samotní bojovali o medaile. Na závo-

dech se představili závodníci z 16 zemí Evropy. 

„Už šest let se pravidelně účastníme. I letos 

jsme se vrátili s medailemi, zlatou získal Jakub 

Jordán, to je mladý talentovaný výškař a stříbr-

nou medaili dovezl Štěpán Paulík v hodu krike-

tovým míčkem,“ pochlubil se Háder. 

Štěpán Paulík se snažil obhájit loňské zlato, 

bohužel mu nejcennější kov unikl o 8 cm. 

„V kvalifi kaci jsem hodil 57 metrů a ve fi ná-

le o tři metry méně. Jsem hodně zklamaný, 

protože můj rekord je kolem 60 metrů, takže 

jsem přijel pro zlato,“ neskrýval rozmrzelost 

nad výkonem Paulík. 

Vloni zaznamenal klub na Evropských 

hrách doslova medailovou smršť. V  první 

dvacítce fi gurovalo více než deset jmen. „Letos 

jich bylo podstatně méně. Je to způsobené tím, 

že nám teď skončila jedna úspěšná generace 

atletů v Hustopečích. Odešli na střední školy,“ 

vysvětlil Háder. 

Klub právě pořádá nábory nových dětí a má 

v  plánu pokračovat ve výchově dalších úspěš-

ných generací. 

-ves-

Článek byl zveřejněn 20. 9. 2018 na webu města.

Starší žákyně desáté na Moravě. Na přebo-

ru Jihomoravského kraje družstev skončilo 

společné družstvo Hustopečí a Břeclavi na 

třetím místě, a tím se kvalifi kovalo na Mistrov-

ství Moravy a Slezska. To se konalo v Hranicích 

a naše děvčata měla před sebou těžký úkol 

se ctí obstát proti daleko silnějším a hlavně 

početnějším týmům. Nakonec skončilo naše 

družstvo na očekávaném desátém místě. 

Nejvíce bodů získala Marta Kurachová, která 

byla dvakrát čtvrtá. Dobré výkony podala 

i Martina Galburová na obou překážkových 

tratích, Magda Hercogová v  běhu na 60 m, 

Marie Vrbová v  dálce a Agáta Šamalíková ve 

vrhačském sektoru.                                                    -had-

Úspěšná sezóna mladšího žactva vyvr-

cholila na Přeboru Jihomoravského kraje. Na 

stadionu v Břeclavi patřilo společné družstvo 

Břeclavi, Hustopečí a Valtic k favoritům zejmé-

na v kategorii ml. žákyň. Svou roli naše atletky 

potvrdily a od první disciplíny sbíraly pravidel-

ně cenné body. Nakonec naše družstvo vyhrálo 

suverénně se ziskem 187 bodů a druhý oddíl 

JAC Brno porazilo o neuvěřitelných 73 bodů. 

Hustopeče ve dvacetičlenném družstvu zastu-

povala osmička atletek, které všechny doká-

zaly v náročné soutěži bodovat a na celkovém 

výsledku se podílely téměř polovinou získa-

ných bodů. Vůbec nejlépe bodujícími z celého 

družstva byly naše atletky Vendula Zemčíková, 

Karin Krejčiříková a Tereza Petrásková. Další-

mi členkami mistrovského týmu jsou Marie 

Bohdálková, Veronika Špačková, Simona Knéb-

lová, Petra Blažková a Natálie Humpolíková. 

Poděkování zaslouží i všichni trenéři, kteří se 

na historickém úspěchu podíleli. Děvčata si 

také vybojovala postup na Mistrovství Moravy, 

které se uskuteční v říjnu. Mladší žáci bohužel 

doplatili na velkou absenci závodníků. A i když 

naše trojice Štěpán Paulík, Antonín Klimeš 

a Daniel Skoček ve svých disciplínách patřila 

mezi nejlepší, na lepší než čtvrté místo to naše 

družstvo nedotáhlo. I tak jim patří poděkování 

za výborný výkon.                                                          -had-

Družstva jdou do fi nále svých soutěží

Mladší žákyně jsou mistryně jižní Moravy

Skvělý výkon podali hustopečské atletky na 

Mistrovství jihomoravského kraje mladších žákyň.Fo
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Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval Všem 

návštěvníkům letního koupaliště, kteří využili 

našich služeb a všem zaměstnancům Sportov-

ního zařízení města Hustopeče, včetně brigád-

níků – plavčíků, za bezproblémové zvládnutí 

letošní náročné a dlouhé letní sezóny.

Proschek Aleš, ředitel

SPOZAM

V současné době probíhá rekonstrukce zázemí velkého 

a malého krytého bazénu dle časového harmonogramu. 

Předpokládaný termín otevření konec roku 2018.

Platnost zakoupených a nevyužitých permanentek na krytý bazén 

nebo posilovny v roce 2018 se tak prodlužuje na rok 2019.
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Restaurace U Halmů

Hustopeče, Brněnská 1
tel.: 519 413 921

 19. – 20. října 2018
na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

www.halm.cz

Vás zve ve dnech

Jsem rád, že Vás opět můžu pozdravit v tomto 

podzimním období a stručně vám popsat situa-

ci na realitním trhu v našem nejbližším okolí. 

Máme za sebou turbulentní období. Léto 

i září se neslo ve znamení prodeje nemovitostí, 

kdy se nám povedlo prodat téměř vše, co nám 

přišlo pod ruku. Z  velké části nám pomohla 

zpřísňující se legislativa a kritéria pro vyřízení 

hypoték, které nabývají platnost  právě v těchto 

dnech. Mnoho zejména mladých lidí kupovalo 

nemovitosti v Hustopečích a okolí, jelikož vědě-

li, že po 1 .říjnu už to bude jenom těžší. Všichni 

napjatě čekáme, co nastane teď. Jak se to proje-

ví na prodeji nemovitostí, co stane s cenami 

a jestli se bude poptávka snižovat nebo nikoliv. 

Osobně si myslím, že to nějak rapidně nepo-

stihne byty a investiční nemovitosti. Ty budou 

i nadále atraktivní díky možnosti následného 

pronájmu, po kterém bude ještě větší poptáv-

ka než doposud. Jestli se naplní předpověď, že 

30 % lidí už na hypotéku nedosáhne, tak jim 

nic jiného nezbyde, než žít v nájmu a šetřit 

své prostředky na budoucí vlastní nemovitost. 

Otázkou je, co to udělá s cenami rodinných 

domů a předražených bytů, jak v Hustopečích, 

tak v okolních vesnicích. V hodně případech se 

momentálně prodávají nemovitosti za nesmy-

slnou, takzvanou netržní cenu. Odhalíme ji 

jedině tak, že sledujeme nemovitost v čase 

a víme, že se dlouho neprodala a stále se inze-

ruje.

Co si budeme nalhávat, cena a stav nemovi-

tosti je alfa a omega celého obchodu. Proto je 

důležité zapojit do určování ceny správně srov-

nané nemovitosti (tedy srovnané pohledem 

kupujícího a nikoliv prodávajícího), databáze 

prodaných nemovitostí, informace z katastru 

nemovitostí a také profesionální názor realitní-

ho makléře. V uplynulém období bylo o to těžší 

cenu správně určit, jelikož poptávka byla vyšší 

než nabídka, což umožnilo trhu navýšení cen. 

Uvidíme, co bude dál, ale je předpoklad, že se 

ceny i trh stabilizují. 

Za jeden z největších úspěchů uplynulé-

ho období považuji prodej velice specifi cké 

nemovitosti přímo na náměstí v Hustopečích. 

Určitě ji všichni znáte, jelikož se nachází hned 

vedle gymnázia. Tato nemovitost byla vybu-

dována na přelomu milénia a byla vystavěna 

takzvanou. ,,na míru’’ pro fi rmu, která obcho-

duje s kořením. O to těžší byl její prodej, jelikož 

to byla kombinace bytu, kanceláří, wellnessu, 

penzionu atd. Pracoval jsem na tomto projektu 

více než rok a beru to jako velký úspěch, jak můj 

osobní, tak úspěch celé naší realitní kanceláře. 

Píle, propagace a vytrvalost přinesly úspěch 

v podobě spokojených klientů na obou stra-

nách. Jsem rád, že i tato nemovitost opět po 

letech ožije a bude důležitou součástí našeho 

náměstí.

Pokračuje výstavba nových bytů na ulici 

Husova. Jestli ještě váháte, tak doporučuji 

zrychlit své rozhodování, protože o byty v této 

lokalitě je velký zájem. Nedá mi nezmínit i další 

náš projekt, a to výstavbu rodinných domů 

v Kurdějově. Tento pilotní projekt ve spolupráci 

s developerem přinesl v průběhu výstavby zají-

mavé zjištění. Domy se nám nepodařilo prodat 

ve fázi hrubé stavby. Klienti v dnešní době díky 

pracovní vytíženosti nemají čas dostavět dům 

a chtějí do hotového. Taky mají v mnoha přípa-

dech špatnou zkušenost se stavební fi rmou. 

Proto v tomto období fi nišují dokončovací 

práce a domy se budou prodávat hotové ,,na 

klíč’' za cca 3,2 mil. Kč. 

To vše je jenom malá ochutnávka z našich 

projektů, které tvoříme pro vás po celé Mora-

vě. Jestli se chcete dozvědět víc, nebo se chcete 

poradit o problematice realit, jsem vám i s kole-

gy k dispozici  v naši kanceláři na Dobrovského 

2 v Hustopečích. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky

Schmidt-reality Hustopeče

tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

web: www.schmidt-reality.cz

Přehled realitního trhu
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Vzpomínky
Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš.

Dne 20. října uplyne rok, kdy nás opustil 

pan Anton Pařil.

S láskou vzpomínáme, chybíš nám.

Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách  jsi stále 

s námi...

Marta Kotonová

* 1. 6. 1959   † 22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 

S láskou manžel, děti a brácha.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, 

jen to moc uspěchal. 

Dne 19. října by se dožil 47 let pan Ladislav Sadílek. 

S bolestí a láskou vzpomínají Kristýna, Tomášek,

Viktorek, rodiče, prarodiče a bratr s rodinou. 

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem 

odpočíváš…

Dne 11. října 2018 uplyne již patnáct let, kdy nás 

navždy opustila naše milovaná maminka, babička 

a prababička Marie Mrkvicová z Hustopečí.

Stále vzpomínají dcery Božena, Hana, Věra a Ivana 

s rodinami. 

Dne 14. října 2018 to bylo 40 let, kdy nás navždy 

opustil náš tatínek, dědeček, bratr a strýc

pan Jan Horák z Hustopečí, ul. Javorová 23.

Stále vzpomínají manželka, synové Jiří, Jan, Milan, 

František a dcera Jarka s rodinami.

Dne 24. října 2018 to bude 8 let, kdy nás opustil 

pan Jan Krajíc.

S láskou a vždy se vzpomínko

u vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 21. října tomu bude 20 let kdy tragicky zahynul 

náš tatínek a dědeček pan Ing. Vladimír Mikulica. 

Vzpomínají synové Vladimír, Radek a dcera Jana 

s rodinami. 

Kdo v srdcích žije - neumírá.

Dne 14. října 2018 vzpomeneme 2. smutné výročí 

úmrtí pana Josefa Přibyla.

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

01.09.2018 Miloš Konečný, Hustopeče

 Věra Paveláková, Hor. Bojanovice

08.09.2018 Radim Striegler, Hustopeče

 Veronika Fialová, Hustopeče

08.09.2018 Petr Šabata, Velké Němčice

 Šárka Kaplanová, Hustopeče

22.09.2018 Petr Fribert, Hustopeče

 Lenka Samková, Hustopeče

22.09.2018 Jan Stehlík, Hustopeče

 Zuzana Haškovcová, Hustopeče

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, 

správní odbor – matrika

Sňatky

Jubilanti v měsíci srpnu 2018
01.08.1929 Jindřich Povolný

05.08.1933 Eva Šponerová

06.08.1921 Marie Bőhmová

06.08.1934 Jindřiška Romanová

06.08.1938 Marie Růžičková

09.08.1931 Helena Vidlárová

12.08.1935 Anežka Manková

17.08.1922 Růžena Wetterová

20.08.1937 Petr Šalášek

24.08.1929 Marie Holcapflová

27.08.1938 Vladimír Vespalec

29.08.1933 Marta Šopfová

29.08.1934 Miloslava Klepáčková

31.08.1924 Josef Hanák

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností

Redakce Hustopečských listů se omlouvá
paní Naděždě Lukešové za tiskovou chybu 

v HL 09/2018 u jména jubilantky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



Vánoční Vídeň
neděle 25. listopadu 2018

Návštěva předadventní Vídně je určena těm co chtějí nasát vánoční 
atmosféru.  Průvodce nás provede historickým centrem 

(Stephansdom, Albertina, Hofburg, Maria-Theresien-Platz, 
Parlament...), navštívíme tradiční jarmark u radnice, 

kde jsou velké vánoční trhy.  

Odjezd z Hustopečí z autobusového nádraží v 7.00 hodin, 
předpokládaný návrat v cca 19.00 hodin.

Závazné přihlášky a informace na: 
kultura@hustopece.cz, tel.: 519 441 088
Cena: 300 Kč
Pořádá Marketing a kultura města Hustopeče. 

hustopece.cz

19. 12. 2018 • 19.30 • Hustopeče
Společenský dům • Herbenova ul.
Vstupné: I. pořadí – 350 Kč, II. pořadí – 320 Kč
Předprodej: TIC Hustopeče (dům U Synků, tel. 519 412 909)
a Ticketstream.

One man show Boba Klepla 



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

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

Výroba na nejmodernější UV tiskové technologii.

Návrh jde z počítače přímo na tiskárnu a výsekový stroj. 

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

Neplatíte žádné výsekové šablony, kovolisty či tiskové štočky. 

Vaše balení bude nepřehlédnutelné a naprosto originální.

Zvládneme i tisk a výsek tvarových etiket od pár kusů.

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