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Vážení spoluobčané,
zimní měsíc únor překvapil ve své druhé polovině značným 

oteplením, když padaly dlouhodobé teplotní rekordy. 

Věřme, že to byl skutečný, byť předčasný, začátek jara. 

V souvislosti s počasím začaly Městské služby s úklidem po 

zimě. Čistí se komunikace, chodníky, dětská hřiště a další 

veřejná prostranství. Ráda bych na tomto místě poděkovala 

všem občanům, kteří v zimních měsících odklízeli sníh před 

svými domy a bytovkami. A ráda věřím, že budou udržovat 

a zvelebovat okolí svého bydliště i v měsících dalších.

Po zimní pauze pokračují stavební práce v ulici Žižkova 

na bytovém domě, který bude sloužit seniorům a budeme 

vybírat zhotovitele na stavbu druhého domu v  sousedství 

tak, aby na něm mohly být práce započaty o letních 

prázdninách. Na Pavučině, na ZŠ Komenského a Formance 

probíhají práce v souladu s časovým harmonogramem. Po 

dokončení parkovacích zálivů v ulici Šafaříkově se stavební 

fi rma přesune zpět na budování bezbariérové trasy. V době 

jarních prázdnin už přednostně vybudovali část kolem 

ZŠ Komenského. Současně nastoupí realizační fi rma na zhotovení cyklostezky Starovice – Hustopeče (tato 

etapa skončí u ZŠ Komenského). Budeme usilovat o dotaci na další etapu cyklostezky, která povede směrem 

k nádraží. Trápí nás veřejné osvětlení na hřbitově, proto připravujeme jeho postupnou rekonstrukci.

Zastupitelstvo schválilo několik obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Poplatek ze psa 

a poplatek za ukládání odpadu – zůstávají ve stejné výši. Poplatek z  ubytovací kapacity byl zvýšen ze dvou 

korun na šest za lůžko a noc. Nově byl zaveden poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který asi každý z nás 

zná, pokud jezdí na dovolené. Za jednu noc zaplatí rekreant na příjmový doklad 10 korun ubytovateli. Ten jej 

potom odevzdá správci poplatku, tj. městu. Vyhlášky nabývají účinnost od července 2019. Nyní se na městském 

úřadě připravuje metodika, která pomůže poskytovatelům ubytování v Hustopečích tyto změny zvládnout.

Únor byl klasicky měsícem plesů, karnevalů a tradičních kulturních i sportovních akcí. Bohatý na události 

bude i březen. Čeká nás největší jarní kulturní akce, Slavnosti mandloní a vína se spoustou překvapení a novinek. 

Mnozí z vás netrpělivě očekávají otevření Kina. V polovině měsíce by mělo proběhnout první promítání fi lmu, 

ofi ciálně bude budova otevřena koncem měsíce divadelním představením. Uvnitř probíhá instalace nábytku 

a spotřebičů, známe nájemce kavárny, chystá se ceník pronájmů, smlouvy s  poskytovateli služeb, plánují se 

akce. Věřím, že si najdete cestu do tohoto kulturního stánku, který se po desítkách let dočkal rekonstrukce 

a modernizace tak, aby se stal důstojným místem setkávání lidí a zároveň splňoval standardy dvacátého 

prvního století.

Z připravovaných březnových akcí mě ještě zaujala výstava žákovských prací v městské galerii, kde budou 

vystavovat studenti gymnázia, děti ze ZUŠ a CVČ Pavučina. Určitě zajímavý počin připravuje ZUŠ – taneční 

koncert v sále společenského domu na přivítání jara a projekt Hraje celá rodina na konci měsíce v evangelickém 

kostele. 

Vážení spoluobčané,
první březnový víkend jsme navštívili město Milevsko, které projevilo zájem stát se naším partnerským městem 

a kde právě probíhala jejich největší kulturní akce roku – třídenní Milevské maškary. Jednali jsme s vedením 

města, nastínili si možné varianty spolupráce. Již v květnu chtějí u nich pořádat moravský den – oslavu mandlí 

a vína. Milevsko se stane dalším členem Burčákové unie. 

Ještě upozorňuji, že ve středu 20. března od 16 do 18 hodin bude v zasedací místnosti radnice zástupce fi rmy 

Terra group představovat projekt Šetříme občanům  můžete si osobně vyřídit smlouvy na elektřinu a plyn.

Přeji Vám všem krásné jaro plné sluníčka, rozkvetlých zahrádek a zdravých procházek.

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

Radní se sešli na 7. schůzi Rady města 

Hustopeče v úterý 5. února.

Kvůli Kinu se obnovují smlouvy 
s distributory

Na konec měsíce února je naplánována 

kolaudace nově zrekonstruované budovy Kina. 

„Předpokládáme, že zkušební provoz zahájí-

me promítáním fi lmů třetí březnový víkend 

a ofi ciální zahájení by mělo být koncem břez-

na,“ uvedla vedoucí marketingu Jana Hrád-

ková. Z  tohoto důvodu schválili radní obno-

vení smluv s  poskytovateli podlicencí k  šíření 

audiovizuálních děl. 

V penzionu dojde k úpravě výtahů
Inspekční zpráva týkající se Penzionu pro 

seniory přinesla zjištění, že je nutná úprava 

výtahů. „Odhadované náklady revize výtahů 

jsou kolem 200 tisíc korun. Vybraná fi rma se 

ihned pustí do práce,“ doplnila Hana Potmě-

šilová. 

Schody vedoucí k ZŠ Komenského budou 
jako nové

Vstupní schodiště vedoucí do Základní 

školy Komenského od Masarykova náměstí 

je v  dezolátním stavu. Přestože se v  budově 

pracuje na bezbariérovosti a nových učebnách, 

rekonstrukce podpořená dotací se schodiště 

netýká. „Necháváme zpracovat projektovou 

dokumentaci a nákladnou opravu budeme 

hradit z vlastních zdrojů,“ řekl Bořivoj Švásta. 

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 6. 2. 2019.

Radní se sešli v úterý 19. února na 8. schůzi 

Rady města Hustopeče.

Opravu božích muk může podpořit dotace
Boží muka umístěna východně od Husto-

pečí při křižovatce polních cest jsou evidována 

v  Ústředním seznamu kulturních památek. 

Stavba z  konce 17. století je poškozena půso-

bením povětrnostních vlivů i přirozeným 

stárnutím materiálů. „Podařilo se nám vyře-

šit majetkové poměry a boží muka nyní patří 

městu. Chceme je nechat zrekonstruovat 

a žádáme o fi nanční podporu z  programu 

Podpora obnovy kulturních památek,“ uvedla 

starostka Hana Potměšilová. Nutná je oprava 

stříšky, kovového kříže, omítek i okolního teré-

nu a zeleně.

Chystá se úprava stávajícího dopravního 
značení na parkovištích

Jenom v  minulém roce přibylo v  Husto-

pečích více než 100 nových parkovacích míst 

a stále se budují či projektují další. „Z toho 

důvodu je nutné doplnit nebo upravit stávající 

dopravní značení. Většina parkovacích ploch 

je určena výhradně pro osobní automobily, 

autobusy ani nákladní vozidla na ně nepatří,“ 

upřesnila Potměšilová. Osazení dopravní-

ho značení po stanovení silničním správním 

úřadem provedou zaměstnanci městských 

služeb.

O pronájem kavárny v budově kina měli 
zájem čtyři provozovatelé

Rekonstrukce budovy kina se chýlí ke konci. 

Součástí objektu je i vybavená kavárna, pro 

kterou město hledalo provozovatele. „Ze čtyř 

přihlášených zájemců jsme jednoho vyloučili 

kvůli nesplnění požadovaných podmínek. Ze 

zbylých tří jsme vybrali toho, který měl nejlé-

pe připravený podnikatelský záměr,“ objasnil 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Výmalba staré pošty začne v letních 
měsících

Avízovaná výmalba budovy Městského 

úřadu Hustopeče, tzv. staré pošty, je naplá-

nována až na začátek léta. „Jelikož se jedná 

o výmalbu celého objektu, který je navíc 

v  úřední dny hojně navštěvován veřejností, 

naplánovali jsme práci na několik etap. Cílem 

je, aby na chodbách nebyl zmatek a provoz 

úřadu byl omezen minimálně,“ vysvětlila 

vedoucí správy a údržby budov Hana Potů-

čková. „V  zasedací místnosti radnice je také 

v plánu zbroušení parket, aby byl prostor opět 

reprezentativní,“ dodala. 

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 20. 2. 2019.Z
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�      Boží muka leží v lokalitě ve směru na Kurdějov.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 7. února na III. 

zasedání Zastupitelstva města Hustopeče. 

Co bude s nemovitou kulturní památkou na 
náměstí?

V roce 2014 zemřela umělkyně Věra Nohe-

lová a zanechala po sobě významný renesanč-

ní dům na Dukelském náměstí, který je zapsán 

jako nemovitá kulturní památka v  seznamu 

kulturního dědictví. Zástupci města vedli 

s dědici jednání o odkoupení domu, ale nedo-

hodli se na výsledné částce. Město bylo ochot-

no investovat maximálně 8 milionů korun. 

„Dům je stále nabízen k prodeji, proto bychom 

rádi znovu otevřeli případnou možnost odku-

pu. Zajímá nás názor členů komisí, zda o ni 

máme usilovat a co by se s  touto památkou 

mohlo stát, k čemu by měla sloužit,“ představi-

la další kroky starostka Hana Potměšilová. 

Z doplatku za směnu pozemků získá město 
11 milionů korun

Město uzavírá směnné smlouvy s  doplat-

kem za pozemky se společnostmi Linden, s. r. o., 

a Westfalia Metal, s. r. o. Jednotlivé pozemky se 

nachází v  lokalitě ve směru na Starovice, kde 

má vzniknout plánovaný kruhový objezd. Ten 

nabídne vjezd do průmyslové zóny i budoucí 

přístup do nejobydlenější oblasti ve městě. Za 

pozemky město získá jako doplatek více než 

11 milionů korun. 

Diskuze se zaměřila na parkování
Prostor pro diskuzi občanů byl zcela vypl-

něn problematikou parkování. Za poslední 

čtyři roky došlo k  navýšení dopravy ve městě 

o 110 procent. Obyvatelé ulice Svatopluka 

Čecha si stěžovali na nemožnost parkování na 

ulici, kde ovšem stojící auto nedodržuje záko-

nem daných šest metrů a stojí zde protiprávně. 

„Pokud nastane nějaký problém na dálnici, je 

doprava svedena do Hustopečí. Hlavní tepna 

vede ulicemi Brněnská a Bratislavská, ale pro 

složky Integrovaného záchranného systému 

musí zůstat průjezdná i druhá cesta, která 

vede ulicemi Žižkova, Tábory a Svatopluka 

Čecha,“ argumentoval Robert Novák z krizové-

ho řízení města. Dále zaznělo mnoho plánů na 
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Zástupci města bazén slavnostně otevřeli v pátek 1. února.

V  pátek 1. února přivítal krytý bazén první 

plavce. Náročná rekonstrukce zázemí ho 

uzavřela na několik měsíců. Výsledek ale 

potěší každého návštěvníka. Změnil se vzhled 

vestibulu, šaten, ohříváren, sprch i sociálních 

zařízení. „Už když jsme na stůl dostali studii 

interiéru, tak v  ten moment jsme měli pocit, 

že se to podaří a že to bude něco, co se lidem 

bude líbit. Je to první větší investice města, 

kterou otevíráme, a jsem tomu velmi ráda,“ 

radovala se starostka Hana Potměšilová.  

Původní interiér byl provedený v  tmavých 

odstínech a působil, že trpí nedostatkem 

světla. Proto se dominantní barvou stala bílá, 

kterou doplňuje podlaha v odstínu plážového 

písku. „Jsou zde hlavně plavecké školy a děti, 

proto jsme chtěli použít co nejvíc barev. Pro 

snadnou orientaci jsou společné prostory 

modré, chlapecké šatny jsou zeleno-žluté 

a dívčí mají červeno-oranžovo-žlutou barvu. 

Jelikož jsou děti maličké, tak nejvíc odstínů 

je u podlahy a směrem nahoru se rozvolňu-

jí. Má to evokovat bublající bublinky ve vodě,“ 

prozradila hlavní myšlenku návrhu architekt-

ka Helena Straková. 

Rozsáhlá rekonstrukce se uskutečnila díky 

dotaci poskytnuté z  ministerstva školství. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo 

město v  květnu 2018, a ihned začalo hledat 

vhodného zhotovitele. Konečný výsledek je 

tedy dílem několika málo měsíců. „Dota-

ce činila téměř sedm milionů a jednalo se 

o 60 procent z  uznatelných nákladů akce. 

Celkové náklady se ke konci vyšplhaly na 

více než 14 milionů korun, díky vícepracím 

a neznatelným nákladům,“ uvedla projektová 

manažerka Pavla Novotná. V  současnosti se 

připravují podklady na další fázi, která se bude 

týkat rekonstrukce samotných bazénových 

hal a bazénových van. „Jedná se o rozsáhlejší 

akci, která vyžaduje čas na přípravu kvalitně 

zpracované projektové dokumentace. Jakmile 

bude připravena, budeme monitorovat další 

vhodné dotační výzvy,“ dodala. 

Provoz bazénu se vrátí k plnému vytížení po 

jarních prázdninách, v  pondělí 18. února, kdy 

začne výuka plaveckých škol. Provozní doba se 

nemění. „Permanentky z  roku 2018 jsou plat-

né i v tomto roce, takže jejich majitelé mohou 

čerpat výhody, které nabízí. Aktuální provozní 

řád a rozvrh hodin obsazenosti krytého bazé-

nu je na webu www.spozam.cz,“ shrnul ředitel 

bazénu Aleš Proschek.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 8. 2. 2019.

Od února se v Hustopečích zase plave
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vytvoření dalších parkovacích míst, kterými se 

zástupci města snaží uspokojit poptávku.  

Zastupitelé aktualizovali obecně závazné 
vyhlášky

V obecně závazné vyhlášce o nočním 

klidu došlo ke změně času u akcí uvedených 

ve vyhlášce (plesy, bály, karnevaly, letní kino 

apod.) Nyní mají výjimku do tří hodin ráno. 

Doposud jedna obecně závazná vyhláška 

řešila několik druhů místních poplatků. Ty 

byly nyní rozděleny do samostatných vyhlá-

šek. Možná změna jejich podoby se projed-

návala v  komisích rady města i výborech. Ve 

vyhláškách o místním poplatku za veřejné 

prostranství a ze psů nedochází k  žádným 

změnám, zůstávají stejné obsahově i co do 

výše poplatku. Sazba pro lázeňský a rekreač-

ní pobyt je nově stanovena ve výši 10 korun 

za osobu a den. Tento poplatek platí rekreant 

a ubytovatel ho předává městu. Další navýšení 

se týká poplatku z ubytovací kapacity, který je 

nově šest korun za lůžko a noc nebo paušálně 

1000 korun za lůžko na rok. Město připravuje 

stručnou metodiku, jak budou poskytovatelé 

ubytování postupovat.

Všechny obecně závazné vyhlášky mají 

účinnost od 1. července 2019.   

První kolo dotací z rozpočtu města má své 
příjemce 

O dotace z  rozpočtu města se ucházelo 

celkem 38 organizací a spolků. Jejich žádosti 

posoudily komise, které navrhly výši přiděle-

né částky. Velkou podporu tradičně obdržely 

Tělovýchovná jednota Agrotec nebo Fotbalový 

klub Hustopeče. Významné částky mířily i do 

sociální a kulturní sféry. V  prvním kole bylo 

přiděleno 95 procent z celé částky. Ve druhém 

kole, které bude na podzim, zbývá rozdělit 

130 tisíc korun.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 8. 2. 2019.

Od února 2019 došlo ke zvýšení příspěvku 

na péči o osoby blízké a o lidi s  postižením. 

Konkrétně se jedná od 1. dubna 2019 o navý-

šení příspěvku u IV. stupně, tedy lidí s  nejtěž-

ším postižením, o  šest tisíc korun. A dále od 

1. července 2019 o navýšení příspěvku 

u III. stupně, těžce postižených osob, o čtyři tisí-

ce korun.  

Příspěvek na péči stát poskytuje lidem, 

kteří se při zvládání každodenních činností 

neobejdou bez pomoci druhých. Nejčastěji 

jde o osoby těžce nemocné, zdravotně postiže-

né nebo seniory ve vysokém věku. Příjemcem 

dávky je vždycky osoba, která pomoc druhých 

potřebuje: právě z  příspěvku na péči si ji má 

hradit. 

Zvýšením příspěvku na péči dojde k posí-

lení fi nančních zdrojů jeho příjemců, a tím 

ke snížení tlaku na poskytování pobytových 

sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle 

zůstat ve svém přirozeném sociálním prostře-

dí a využívat terénní a ambulantní služby. Péči 

může zajišťovat rodina či blízcí, asistent sociál-

ní péče, registrovaný poskytovatel sociálních 

služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické 

zařízení hospicového typu.

Girasole, z.s. https://www.girasole.cz, 

+420 775 246 954, info@girasole.cz

Lenka Trojaková, koordinátor vzdělávání

Zvýšení příspěvku na péči
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Dva bytové domy určené na sociální bydlení 

vyplní proluku v Žižkově ulici. Město díky nim 

rozšíří nabídku bydlení pro seniory ve věku 

nad 65 let a pro rodiny s dětmi v bytové nouzi. 

„Když jsme v roce 2015 předávali nemocnici 

Jihomoravskému kraji, zavázali jsme se, že 

pokud nám bezplatně přenechají zbytnou část 

pozemků, rádi bychom zde vybudovali bydlení 

se sociálním účelem,“ vzpomínala starostka 

Hana Potměšilová. 

První dům bude mít 11 plně bezbariérových 

bytů a jejich nájemníky se mohou stát osoby 

starší 65 let či osoby se sníženou soběstačností. 

„Seniorům tím umožníme prodloužit si život 

v bytě, který mohou považovat za svůj domov,“ 

objasnila Potměšilová.

Stavbu domu podpořila dotace z  Minister-

stva pro místní rozvoj ČR. Výstavba začala v září 

minulého roku se zpožděním kvůli nutnosti 

vybudování nových přípojek pro nemocnici 

a polikliniku. Počasí stavbu významně zbrzdi-

lo, termín dokončení se odhaduje na podzim-

ní měsíce tohoto roku. „Momentálně máme 

hotové základy. Je postaveno zdivo v  přízemí 

a čekáme na betonáž stropu. Do té se fi rma 

může pustit, až když budou několik dní po 

sobě plusové teploty i přes noc,“ popsal průběh 

stavby investiční technik Radek Krušina. 

V  lednu 2019 obdrželo město zprávu, že 

dotace na vznik druhého domu byla také 

úspěšná. „V  sousedství nyní rozestavěné 

budovy vznikne druhý bytový dům, který 

bude o něco menší. Bude mít šest bytových 

jednotek,“ uvedla projektová manažerka Pavla 

Novotná. 

Svůj nový domov zde mohou najít rodi-

ny, které v  důsledku nepříznivých životních 

situací nemají přístup k  bydlení, ale zároveň 

jsou schopny plnit povinnosti vyplývající 

z nájemního vztahu. „Cílovou skupinou jsou 

především rodiny s dětmi, ale bude záležet na 

poptávce. Předpokládané náklady jsou podle 

projektové dokumentace bezmála 11 milionů. 

Dotace z Integrovaného regionálního operač-

ního programu činí zhruba 8,5 milionů korun,“ 

doplnila Novotná. 

Rada města rozhodla o tom, že je nutné 

neprodleně vypsat výběrové řízení na zhotovi-

tele, aby senioři nemuseli žít v  blízkosti zapo-

čaté stavby. „Podmínkou dotace je, že se do 

domu musí do tří měsíců nastěhovat nájemní-

ci. Nechceme, aby chodili po staveništi,“ upřes-

nila Potměšilová. 

V Žižkově ulici vzniknou během pár let dva 

nové bytové domy, které budou sdílet společ-

nou přístupovou cestu. Velikost pozemku 

nepočítá s  velkou zahradou, ale propojení 

s nemocnicí nabízí možnost užívat park v areá-

lu nebo si zkrátit cestu k lékařům či na autobus.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 11. 2. 2019.

Nafukovací hala zastřešuje hřiště 

u Základní školy Komenského od roku 2016. 

Poskytuje tak škole i široké veřejnosti další 

sportovní prostor, který se dá navštěvovat 

celoročně. Samotný povrch hřiště je ovšem už 

značně opotřebovaný a je nutné ho vyměnit. 

„Údaje od výrobců udávají životnost kolem 

10 až 15 let. My jsme ho před 17 lety kolaudo-

vali, takže nový povrch už potřebuje,“ vysvětlil 

investiční technik Radek Krušina.

Proto podává město  Hustopeče do 

28. února žádost do výzvy vyhlášené Minister-

stvem pro místní rozvoj ČR, která je zaměřená 

na podporu obnovy infrastruktury. „Výše dotace 

je 60 procent z uznatelných nákladů. Minister-

stvo vyhlašuje tyto programy pravidelně, každý 

rok se nám zde podaří získat dotace,“ upřes-

nila projektová manažerka Eva Bohutínská.

Základní škola Komenského využívá nafu-

kovací sportovní halu každý školní den od 

ranních do odpoledních hodin. Přestože 

v areálu školy jsou dvě sportoviště, kapacitně 

žákům nestačí, a proto musí docházet do tělo-

cvičny gymnázia nebo do městské sportovní 

haly. Veřejnost si do haly chodí zahrát fotbal, 

sálovou kopanou, badminton nebo volejbal. 

„V odpoledních hodinách je tady vytíženost 

především od pondělí do pátku. Celkem je 

to 15 hodin týdně. Řekl bych, že zájem by 

byl daleko větší, pokud by byl odpovídající 

povrch. Dnes už je to limitní a spousta lidí 

sem nejde proto, že se na tom povrchu sporto-

vat příliš nedá,“ posteskl si ředitel ZŠ Komen-

ského a provozovatel haly Jaroslav Vysloužil.

Výměna povrchu hřiště závisí na tom, zda 

bude zajištěno fi nancování. „Předpokládá-

me, že pokud získáme dotaci, budeme výmě-

nu povrchu realizovat v tomto roce. Pokud ji 

nezískáme, bude záležet na zastupitelích, zda 

zvolí fi nancování z rozpočtu města,“ uzavřel 

Krušina.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 20. 2. 2019.

Město žádá o dotaci na výměnu povrchu pod nafukovací halou

Bytový dům pro seniory už má přízemí.
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Dům pro rodiny v nouzi podpořila dotace. Stavět se začne brzy

Hřiště využívají žáci školy i veřejnost.
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Základní škola Nádražní je středně velkou 

školou s ideální polohou v sousedství auto-

busového i vlakového nádraží. V objektu je 

prostorná tělocvična, školní hřiště i posilovna. 

Co ovšem škole dlouhodobě chybí, je možnost 

stravování, žáci musí docházet do jídelny 

Základní školy Komenského. To má nyní 

změnit zbudování výdejny obědů, která bude 

stát na tzv. malém školním dvoře. „Hledali 

jsme odpovídající prostor a zvolili toto místo, 

protože jsme nechtěli narušit ráz budovy, která 

bývala justiční palác. Násilné přístavby tudíž 

nepřipadají v úvahu. Do výdejny se navíc může 

chodit přímo z chodby, takže odpadnou přesu-

ny přes dvůr,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Nádražní 

Iva Matějíčková.

Studie pro výstavbu výdejny počítá s kapa-

citou 80 míst. Školu v současnosti navštěvuje 

kolem 330 žáků, z toho 180 dětí odebírá obědy 

v jídelně. „Naše vize je, že tu bude pouze výdej-

na, obědy se budou dovážet. Proto projekt 

počítá i s opravou zadní příjezdové cesty. Navíc 

chceme nový prostor využívat i na společná 

setkání, která se nyní konají na jiných, stís-

něnějších místech,“ upřesnila Matějíčková.

Počet žáků na Základní škole Nádražní se 

každoročně zvyšuje a o stravování je zájem. 

Vybudování výdejny obědů odstraní řadu 

problémů, které s sebou přesuny do jídelny 

nesou, ať už se jedná o personální zajištění při 

doprovodu nejmenších, či chaos v jídelně, kdy 

se do ní nahrnou stovky dětí naráz. Navíc se 

žákům zvýší komfort, nebudou muset opouš-

tět školu za každého počasí a ve výdejně mohou 

jíst postupně a v klidu se vystřídat. „Já vidím 

hlavní problém v tom, že žáků přibývá a v jídel-

ně, která je několik desítek let v neměnném 

stavu, se v době od půl 12. do půl 2. musí najíst 

asi tisíc dětí. Myslím si, že odlehne i školní jídel-

ně na Komenského,“ objasnila Matějíčková.

Zástupci města podnět Základní školy 

Nádražní na zbudování výdejny obědů přivíta-

li. „Námět je velmi dobře zpracovaný a studie 

řekla, že je to reálné. Vyřeší to mnoho problé-

mů na obou školách,“ chválil místostarosta 

Bořivoj Švásta. Momentálně je vyhlášena 

výzva k podání nabídek na zpracování projek-

tové dokumentace. „Věříme, že se do výzvy 

někdo přihlásí a letos výdejnu vyprojektuje-

me. Poté budeme vědět, kolik fi nancí musíme 

vyčlenit, a budeme se tím dál zabývat,“ dodal.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 21. 2. 2019.

Základní škola Nádražní se může těšit na výdejnu obědů
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Výdejna obědů bude umístěna na tzv. malém dvoře.

V roce 2016 se konala první vstupní jedná-

ní ohledně modernizace a elektrifi kace trati 

Hustopeče-Šakvice. Cílem bylo opravit nebo 

vytvořit novou infrastrukturu, včetně bezpeč-

nostních zařízení a elektrifi kace trati. Nyní 

jede lokálka z  Hustopečí do Šakvic 10 minut, 

zatímco rychlík urazí mnohonásobně delší 

trasu Šakvice - Brno za 20 minut. Projekt 

kromě úspory času slibuje i možnost přímého 

spojení, které doveze hustopečské cestující do 

Brna bez přestupu. „Pracuje se na tom několik 

let a nebylo to úplně jednoduché. Zhotovitel, 

Správa železniční dopravní cesty, má vybranou 

fi rmu a doufáme, že se v září začne tato velká 

investice realizovat,“ objasnil místostarosta 

Bořivoj Švásta. 

Nový projekt si musel poradit se stoletou 

vodou a zdvihnout kolejiště, což má za násle-

dek odstranění velkého množství zeleně. „Vlak 

bude jezdit až 90 km/h, proto se původní trať 

vedená obloukem musela zmírnit a zabere 

mnohem víc půdy,“ dodal Švásta. Díky elektri-

fi kaci a trakčnímu vedení se také musí rozší-

řit ochranné pásmo. „Celkem se musí vykácet 

17 vzrostlých stromů a zhruba 7200 m2 keřů,“ 

představil konečné číslo Petr Berka z  odboru 

životního prostředí. Kácení se nevyhne ani 

čtyřem lípám na nádraží v  Šakvicích. „Zrovna 

zde je navržený podchod s šikmou nájezdovou 

rampou, který zabere spoustu místa,“ pokračo-

val Berka. 

Jako kompenzace ekologické újmy se bude 

provádět náhradní výsadba. „V tomto případě 

to bude skoro 100 stromů a 200 keřů. Místo 

jsme vybrali na pravé straně ve svahu nad polní 

cestou do Starovic. Výsadba bude přizpůsobe-

na skladbě běžné v nových větrolamech, bude 

se jednat o habry, duby nebo javory,“ prozradil 

Berka.

Po dokončení úpravy trati bude nová zeleň 

vysazena i v  jejím okolí. Navíc nyní ve směru 

na Šakvice a Starovičky na ploše 12 hektarů 

vznikají územní systémy ekologické stability. 

Ty jsou důležité pro zadržování vody v  kraji-

ně, vytváří úkryty pro zvěř a zamezují erozi. 

„Momentálně jsme připravili půdu a pozemky 

oplocujeme. Výsadba začne na jaře,“ uzavřel 

Švásta. 

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 12. 2. 2019.

Vykácenou zeleň u trati nahradí téměř 100 stromů a 200 keřů

�      Na místě těchto lip vznikne podchodFo
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Městské služby Hustopeče potřebují vzhle-

dem ke svým různorodým činnostem rozmani-

tou škálu dopravních prostředků. V  minulosti 

se vozový park rozrostl díky rozšíření sběrného 

dvora o kloubový nakladač, auto na vyvážení 

odpadu a dva nové sypače, které slouží k údrž-

bě v  zimě. „Za tu dobu, co městské služby 

fungují, se nám povedlo obnovit celý vozový 

park,“ uvedl vedoucí městských služeb Ivan 

Chrastina. Jediná původní vozidla jsou trakto-

ry Zetor. „Ty obměňovat nechceme. Mají nízké 

provozní náklady a jsou spolehlivé,“ dodal. 

Několik nových vozidel bylo pořízeno díky 

dotacím. Například elektromobil užívaný na 

čištění města a vyvážení košů nebo zametací 

vůz určený převážně na krajské silnice. Nyní 

mají městské služby nové víceúčelové vozi-

dlo zaměřené na údržbu měst a obcí v letním 

i zimním období. „Před samotnou koupí jsme 

nějakou dobu čekali, až splatíme leasing vozi-

dla Ausa. Navážeme tak plynulým pokračová-

ním leasingu a nákup se významně nedotkne 

našeho rozpočtu,“ objasnil Chrastina. 

Auto bylo pořízeno jako náhrada za multi-

káru, která už dosloužila. „Má přípravu pro 

zimní údržbu, přední upínací desku, kam se 

dá upnout pluh, a má upínací prostor na korbě.

Tam se dá umístit rozmetadlo písku. V létě se 

bude užívat při opravě chodníků,“ představil 

plány na využití Chrastina. Tečku za součas-

nou obměnou vozového parku udělal nákup 

přívěsné pracovní plošiny s nenáročnou údrž-

bou i obsluhou. 

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 14. 2. 2019.

Víceúčelové vozidlo nahradilo dosluhující kus

Mezi jednu z  vedlejších aktivit Městské 

knihovny v  Hustopečích patří i trénování 

paměti. V  měsíci lednu zde proběhl minikurz 

trénování paměti pro začátečníky a minikurz 

pro pokročilé, kteří už v  minulosti několik 

kurzů navštěvovali. Vědí ale, že mozek je sval 

jako každý jiný, a proto je potřeba jej také stále 

trénovat. Na paměťových lekcích se dozví, jak 

na to. Osvojí si a procvičí mnemotechniky, 

které nám pomáhají si zapamatovat různé 

informace. Součástí kurzu jsou cvičení koncen-

trační, na procvičení slovní zásoby, logického 

myšlení či matematických schopností. Trénu-

jeme ale i naše smysly: sluch, hmat nebo čich. 

Užijeme si přitom spoustu legrace.

V  týdnu od 11. do 17. 3. 2019 se uskuteční 

již tradiční Národní týden trénování pamě-

ti (NTTP) pořádaný Českou společností pro 

trénování paměti a mozkový jogging (ČSTP-

MJ). Koná se v  rámci celosvětové akce Týden 

uvědomění si mozku. Cílem této akce je 

přesvědčit zejména seniory, že když jim někdo 

poradí, jak na to, dokážou si ještě docela slušně 

pamatovat. Trénování paměti je hlavně o tom, 

jak informaci zatraktivnit, a tím si ji zapamato-

vat. Náš mozek si nejlépe pamatuje informace 

v obrazech a příbězích. Genialita mnemotech-

nik spočívá v jednoduchosti.

Také naše knihovna se připojí k  NTTP akcí 

Hrátky s pamětí, která se uskuteční ve středu 

13. 3. od 9.00 v učebně knihovny, vstup je zdar-

ma. Na akci je potřeba se dopředu nahlásit 

v knihovně nebo na tel. 775 095 524. Přijďte si 

i vy provětrat své mozkové závity!

Jitka Horáková, knihovnice  

Mozek je třeba trénovat v každém věku

Nová unikára.
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Kdo čte Hustopečské listy, ví, že mají rozma-

nitý obsah. Ráda bych se přidala poznámkou 

o tom, co v  současnosti trápí hlavně starší 

generaci, stav českého jazyka.

Představte si, že by lidé nemluvili. Ne, to si 

nikdo nepřipustí, protože od rána do noci nás 

zahlcují televize, rozhlas, mobily a jiná média. 

Pokud se jedná o dorozumívání či šíření infor-

mací, jde o nutnost, ale co se naposloucháme 

hloupostí, lží, nenávistných a vulgárních slov! 

V televizi se seriálem Most pokusili parodovat 

hluboký úpadek našeho jazyka, ale co když si 

nekritický a pohodlný divák řekne: Když se tak 

mluví v televizi, můžu i já.

Je pravdou, že člověk si v nepříjemné situaci 

odlehčí silnějším slovem, ale čeština je velmi 

bohatý jazyk a má řadu možností. Srovnejte 

sami, neutrální pes, proti vyjádření psík, hafan, 

vořech, čokl, psisko a nebo naopak psíček, 

pejsek, pejsánek.

Karel Čapek, mistr slova, napsal: „A ještě 

musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku 

z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších 

všemi významy a odstíny ...“

My, kteří si ještě pamatujeme německou 

okupaci a povinnou němčinu, jsme se po roce 

1945 rádi učili vybraná slova, náročné skloňo-

vání a jiné obtížné části české gramatiky. Kéž 

by si naši mladí uvědomili, že jazyk je kulturní 

hodnota a že naši jazykovědci doslova bojova-

li o záchranu českého jazyka. Jan Neruda již 

v  19. století napsal: „Bez mateřštiny není 

myšlenek, není rozvoje duševního.“

Jarmila Goláňová

Zamyšlení…
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Usnesení z 6. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 22.01.2019 

Usnesení RM č. 2/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření směnné smlouvy se 

společností LINDEN s.r.o., Žižkova 750/40, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26292904 za doplatek 

ke směnné smlouvě, který obdrží město 

Hustopeče, v částce 3.418.500 Kč a pověřuje 

starostku města Hustopeče podpisem 

směnné smlouvy po nabytí právní moci 

rozhodnutí č.j. MUH/2610/19/393 ze dne 

14.01.2019. 

Usnesení RM č. 3/6/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení uzavření směnné smlouvy 

s Westfalia Metal s.r.o., 26239680, za doplatek 

ke směnné smlouvě, který obdrží město 

Hustopeče, v částce 7.887.000 Kč a pověřuje 

starostku města Hustopeče podpisem 

směnné smlouvy po nabytí právní moci 

rozhodnutí č.j. MUH/2610/1 9/393 ze dne 

14.01.2019. 

Usnesení RM č. 4/6/19: RM doporučuje 

ZM ke schválení Smlouvu o směně 

1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku 

st. p.č. 50 vedeném jako zast. pl. o výměře 

709 m2, dále 1/2 spoluvlastnického podílu 

pozemku p.č. 51 vedeném jako zast. pl. 

o výměře 50 m2 vše v katastrálním území 

Kurdějov, které jsou ve vlastnictví města 

Hustopeče za pozemek p. č. 4524 vedeném 

jako lesní pozemek o výměře 10.426 m2, 

v katastrálním území Kurdějov, který je ve 

vlastnictví obce Kurdějov s tím, že rozdíl ve 

výši 30 Kč/m2 uhradí Město Hustopeče. 

Usnesení RM č. 5/6/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí směnné 

či smlouvy směnné na pozemek p.č. 

1250/11 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 17 m2 ve vlastnictví města za část 

pozemku 1249/1 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře cca 36m2 (popř. 50 m2) 

pod vybudovaným parkovištěm který je 

vlastnictví České republiky, Správy železniční 

dopravní cesty státní organizace. 

Usnesení RM č. 6/6/19: RM doporučuje ZM 

schválit revokaci Usnesení č. 19/XX/17: 

kterým ZM schválilo budoucí kupní 

smlouvu se Správou železniční dopravní 

cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, 

IČ:70997234 k pozemku v k.ú. Hustopeče 

u Brna, zapsanému na LV č.10001 p.č. 

1255/10 o orientační výměře 17 m2 vedeného 

jako ostatní plocha za účelem využití v rámci 

projektu Modernizace a elektrizace tratě 

Šakvice – Hustopeče. Kupní cena bude 

odpovídat nákladům města Hustopeče 

spojeným s pořízením tohoto pozemku.

Usnesení RM č. 7/6/19: RM schválila 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti v rámci stavby 

11010-084870 VPIC Hustopeče Masarykovo 

nám.-cyklost. se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., 

sídlo: Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 

04084063 zastoupenou na základě plné 

moci společností Vegacom a.s., sídlo: 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,IČ: 

257 88 680 

Usnesení RM č. 8/6/19: RM schválila zadání 

veřejné zakázky v režimu zjednodušeného 

podlimitního řízení na Zpracování 

projektové dokumentace na „Stavební 

úpravy a modernizaci Společenského domu 

Hustopeče“ a dokumentaci k této veřejné 

zakázce 

Usnesení RM č. 9/6/19: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů s výzvou na veřejnou 

zakázku Zpracování projektové 

dokumentace „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“: 

- Ing. arch. Jakub Caha se sídlem Dlouhá 1207/14, 

Hustopeče 693 01, IČ 74599054 

- STATIKA –DYNAMIKA s.r.o. se sídlem Orlí 7, 

602 00 Brno – střed, IČ 27714870 

- KAMPARA s.r.o. se sídlem Topolova 1418, 

684 01 Slavkov u Brna, IČ 29280940 

- VeVelkém.cz s.r.o. se sídlem Palackého třída 

200/77, 612 00 Brno, IČ 28357647 

- Babka & Šuchma s.r.o. se sídlem Brno-střed, 

Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1845/26, IČ 

07042825 

- JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 

690 02 Břeclav, IČ 26234149 

- Ing. Schwarz Libor, Stavební projekční kancelář 

se sídlem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ10563229 

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

690 02 Břeclav, IČ 60744456 

Usnesení RM č. 10/6/19: RM schválila toto složení 

komise pro otvírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

Zpracování projektové dokumentace 

„Stavební úpravy a modernizace 

Společenského domu Hustopeče“: 

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 11/6/19: RM schválila dohody 

o propagaci a reklamní spolupráci s na 

Hustopečské skákání AGROTEC 2019 s: 

- Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář 

se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 

10563229 

- Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Na 

Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČ 26264081 

- Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 

- Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova 8, 

693 01 Hustopeče, IČ 25572920 

Usnesení RM č. 12/6/19: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor na 

dobu určitou na část objektu občanské 

vybavenosti Společenský dům, vč. inventáře, 

který je ve vlastnictví města Hustopeče. 

Objekt občanské vybavenosti se nachází na 

ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče a je 

součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

v rozsahu 2 hodiny týdně vždy ve středu 

15:15 - 17:15 hod. a v termínu 25.04., 26.04. 

a 27.04.2019, za snížené nájemné ve výši 

90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu, 

na dobu určitou, a to od 06.03.2019 do 

27.04.2019. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/6/19: RM schválila pronájem 

nebytových prostor (restaurace) na adrese 

Herbenova 4, Hustopeče na konání oslavy 

narozenin dne 2.3.2019 s …, trvale bytem …, 

693 01 Hustopeče za částku 3 tisíce Kč včetně 

DPH. 

Usnesení RM č. 14/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení revokaci usnesení Zastupitelstva 

města Hustopeče č. 15/II/18 ze dne 

13.12.2018 týkající se zpětvzetí žádosti 

o bezúplatný převod pozemku p.č. 1226/38 od 

České republiky, Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. 

Usnesení RM č. 15/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení zpětvzetí žádosti o bezúplatný 

převod pozemků p.č. 19/2 a p.č. 20/2 vedené 

jako ostatní plocha v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od České republiky, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

Usnesení RM č. 16/6/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 3 ke SoD na akci "Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče" s KERAMO-D 

Dohorák s r.o., IČ 27716104, se sídlem 

Zahradní 583, 768 21 Kvasice. Text dodatku je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 17/6/19: RM schválila smlouvu 

s paní …, trvale bytem Pitnerova …, 

693 01 Hustopeče o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě týkající se pozemku parc. č. 

KN 1559/2, v k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 

podle geometrického plánu číslo 3604-

55/2017 vypracovaného fi rmou ALECSZ s.r.o., 

Palackého 402/20, 693 01 Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/6/19: RM schválila 

uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě 

o pronájmu prostor určených k podnikání 

ze dne 30.06.2016 s Nemocnicí Hustopeče, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Brněnská 

716/41, 693 01 Hustopeče, IČO: 042 12 029, 

týkající se zúžení předmětu nájmu v objektu 

občanské vybavenosti - poliklinika, který je 

součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 

407 m2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, tzn. snížení rozsahu 

pronajímaných prostor o pronajímanou 

místnost v 1. nadzemním podlaží, vyjma části 

této místnosti, kde je umístěna telefonní 

ústředna a snížení měsíčního nájemného 

na 8 656 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 19/6/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 

stavbu "Hustopeče, Alejní, k.NN, …, č. stavby 

1030047533", souhlasí se stavbou a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 20/6/19: RM schválila Objednávku 

znaleckého posudku na ocenění pozemku 

parcela číslo KN 4542/254 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 21/6/19: RM schválila jednání 

s dalšími vlastníky či spoluvlastníky 

pozemků ve věci možného dalšího postupu 

při naplňování územního plánu v rozsahu 

dle provedené územní studie S5 a S9 a to 

v prodloužení ulice Gen. Peřiny a ul. Žižkova. 

Usnesení RM č. 22/6/19: RM schválila opětovné 

podání žádostí o dotaci na pořízení 

retenčních nádrží. 

Usnesení RM č. 23/6/19: RM schválila složení 

projektového týmu této akce ve složení: 

vedoucí projektu: …, další členové týmu: …, 

…, …, …, …

Usnesení RM č. 24/6/19: RM schválila vyhrazení 

jednoho parkovacího místa pod přístřeškem 

pro parkování v  areálu Domu pro seniory, 

Žižkova 1, Hustopeče panu ...

Usnesení (úkol) RM č. 25/6/19: RM ukládá 

Městským službám a Městské policii 

zkontrolovat označení dětských hřišť ve 

městě, zda jsou označeny zákazem vstupu 

se psy. 

Usnesení (úkol) RM č. 26/6/19: RM ukládá 

Městským službám doplnit u vyhrazené 

plochy pro venčení psů informaci o provozní 

době, která je od 06:00 hod. do 22:00 hod. 

Usnesení RM č. 27/6/19: RM schválila Dodatek č. 

2 ke smlouvě o dílo na Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče s fi rmou STAVEBNÍ 

FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 

Usnesení RM č. 28/6/19: RM schválila zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Mateřská 

škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 

2019“ včetně zadávací dokumentace 

Usnesení RM č. 29/6/19: RM schválila zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Mateřská 

škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 

2019“ včetně zadávací dokumentace 

Usnesení RM č. 30/6/19: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů na veřejnou zakázku 

„Mateřská škola Školní, rekonstrukce 

objektu – 3. etapa 2019“: 

1) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 

690 02 Břeclav, IČO 49432991, 

2) JS - Abacus, s.r.o, se sídlem Šafaříkova 335, 

Havlíčkova 613/ 32, Hustopeče, IČO 26288591 

3) H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, 

693 01 Hustopeče, IČO 25325043 

4) Hrušecká stavební spol. s.r.o., se sídlem 

U zbrojnice 588, Hrušky 691 56, IČO 25585142 

5) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 23, 

623 00 Brno, IČO 00558010 

6) SWP – MP, s.r.o. se sídlem Bratislavská 3119, 

690 02 Břeclav, IČ 27688062 

7) STAVOČ spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 

1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213 

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

642 00 Brno, IČO 26255618 

9) Štambacher, s. r. o. se sídlem Bří Mrštíků 759/7, 

Velké Pavlovice, IČ 26968100 

Usnesení RM č. 31/6/19: RM schválila záměr 

pronájmu nebytových prostor v budově 

nově zrekonstruovaného víceúčelového 

kulturního centra v Hustopečích, Dukelské 

nám. 42/15, za účelem provozování baru 

s  kavárnou. Termín možného pronájmu 

bude od března, případně dohodou. 

Usnesení RM č. 32/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení smlouvy o upsání akcií s Vodovody 

a kanalizacemi Břeclav, a.s. se sídlem 

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168 

Usnesení RM č. 33/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení prohlášení o vnesení nemovité 

věci do společnosti Vodovody a kanalizace 

Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 

690 02 Břeclav, IČ 49455168 

Usnesení RM č. 34/6/19: RM schválila udělení 

výjimky z místní úpravy provozu pro vjezd 

na ulici Kosmákova žadateli …, Svárov č.p. 

…, Velké Bílovice. Výjimka se uděluje pouze 

jedna, jako přenosná mezi více vozidel 

žadatele. Povolení vjezdu nenahrazuje 

případnou povinnost úhrady parkovného.

Usnesení RM č. 35/6/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

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

České Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu 

"Hustopeče, Javorová, rozšíření NN, …", která 

bude realizována na pozemcích města parc.č. 

2262/44, 2565, 2587, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 36/6/19: RM schválila zadání 

zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rekonstrukce povrchu 

hřiště při ZŠ Komenského dodavateli 

Ing. Milan Strachoň, Krásného 150/73, 

636 00 Brno-Židenice, IČ 76647951 za cenu 

18.200 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 37/6/19: RM schválila podání 

žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora 

obcí s 3001-10000 obyvateli "Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury na 

projekt rekonstrukce povrchu hřiště při ZŠ 

Komenského. Dotace do výše 60 % skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Usnesení RM č. 38/6/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o zemědělském pachtu se 

společností ZEMOS a.s., se sídlem 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, 

IČO 63470381 na propachtování části 

městského pozemku v lokalitě Holiny parc. 

č. 4922/11 o výměře 22 178 m2 vedeného 

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. Pachtovní smlouva 

je uzavřena za účelem hospodaření na 

daném pozemku a je v ní zohledněna 

možnost případné budoucí realizace 

projektů nebo záměrů města Hustopeče. 

Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu 

pěti let s jednoletou opcí, za celkovou částku 

5.800 Kč/ha*rok. Text smlouvy je součástí 

zápisu. 

Usnesení RM č. 39/6/19: RM schválila záměr 

propachtování pozemků města Hustopeče 

v lokalitě Králíček parc. č. 5527/14 o výměře 

4 363 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5537/28 o výměře 4 469 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/29 o výměře 

13 358 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

parc. č. 5537/30 o výměře 4 510 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5537/33 o výměře 

1 042 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5537/71 o výměře 3 363 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 5537/76 o výměře 

1 895 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5537/80 o výměře 23 221 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5527/9 o výměře 

6 459 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5577/99 o výměře 1 752 m2 vedeného jako 

ostatní plocha; a propachtování městských 

pozemků či jejich částí v lokalitě Holiny parc. 

č. 4888/23 o výměře 3 302 m2 vedeného 

jako orná půda, parc. č. 4890/12 o výměře 

15 420 m2 vedeného jako orná půda, parc. 

č. 4922/3 o výměře 6 672 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, parc. č. 4922/10 o výměře 

52 57 6 m2 vedeného jako ostatní plocha. 

Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Záměr 

pachtu je vyhlášen za účelem hospodaření 

na daných pozemcích. V pachtovní smlouvě 

může být u některých pozemků zohledněn 

zejména způsob jejich využití, možnost 

případné budoucí realizace projektů nebo 

záměrů města Hustopeče, příp. možnost 

průchodu a průjezdu skrze pozemky. 

Písemné nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše pachtovného za m2, 

minimálně však 5.000 Kč/ha*rok u orné 

půdy, 2.000 Kč/ha*rok u ostatního využití 

(např. louky a travní porosty) bez DPH. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 40/6/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce 

veřejného sociálního zařízení“ uchazeče 

STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 

690 02 Břeclav, IČ 49432991. 

Usnesení RM č. 41/6/19: RM schválila smlouvu 

o dílo na „Hotel Formanka Hustopeče – 

rekonstrukce veřejného sociálního zařízení“ 
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s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se 

sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 

49432991za částku 1.235.425 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 42/6/19: RM bere na vědomí 

zápis z Komise pro cestovní ruch a městský 

marketing. Včetně splnění úkolu ze ZM č.6/

II/18 k revizi OZV o místních poplatcích. 

Usnesení RM č. 43/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení úpravu OZV o místních poplatcích 

ve zvýšení poplatku za ubytování na částku 

10 Kč/lůžko a noc. 

Usnesení RM č. 44/6/19: RM projednala návrh 

z Komise pro cestovní ruch a městský 

marketing na umístění webové kamery 

v  mandloňových sadech. Její umístění bylo 

již v  minulosti zvažováno, ale je problém 

nejenom s jejím zabezpečením, ale zejména 

s napájením a přenosem obrazu z kamery do 

veřejné sítě. 

Usnesení RM č. 45/6/19: RM bere na vědomí zápis 

ze Školské a kulturní komise ze dne 9.1.2019. 

Usnesení RM č. 46/6/19: RM schválila rozpočet 

Školské a kulturní komise na činnost 

v roce 2019. Na činnost komise je schváleno 

40.000 Kč. Bude využito na: Setkání učitelů 

s vedením města pořádané ke Dni učitelů, 

Ocenění žáků hustopečských škol, Táborák 

na konci školního roku, Adventní dílničky. 

Usnesení RM č. 47/6/19: RM schválila Statut 

Školské a kulturní komise pro následující 

období. Text statutu je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 48/6/19: RM bere na vědomí zápis 

z Komise pro životní prostředí a zemědělství 

ze dne 28.11.2018 a 17.12.2018. 

Usnesení RM č. 49/6/19: RM bere na vědomí 

splnění úkolu RM č. 28//2/18 k posouzení, 

projednání a stanovení podmínek k úpravě 

pachtovních smluv na pozemky města 

stávajících pachtýřů. Závěry komise budou 

využity při přípravě nových pachtovních 

smluv na pozemky města. 

Usnesení RM č. 50/6/19: RM bere na vědomí zápis 

ze sportovní komise ze dne 15.1.2019 

Usnesení RM č. 51/6/19: RM bere na vědomí 

výsledek ankety Sportovec roku 2018 

Usnesení RM č. 52/6/19: RM bere na vědomí 

zápis z Komise pro seniory a handicapované 

občany ze dne 17. 1. 2019. 

Usnesení RM č. 53/6/19: RM schválila rozpočet 

Komise pro seniory a handicapované občany 

na činnost v roce 2019. Na činnost komise 

je schváleno 25.000 Kč. Bude využito na 

Setkání se seniory a Vánoční večírek pro 

seniory na penzionu. 

Usnesení RM č. 54/6/19: RM schválila na 

základě veřejné zakázky fi rmu SAPEKOR, 

s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČ 

01874241, jako dodavatele dopadových 

ploch z pryžových desek pro dětská hřiště 

U Větrolamu a „Lipovka“ s nabídkovou cenou 

307.041 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 55/6/19: RM schválila pořadí 

dodavatelů dopadových ploch z pryžových 

desek pro dětská hřiště U Větrolamu a 

„Lipovka“: 

2) MLF Group s.r.o. Český Těšín - 363.933 Kč vč. 

DPH 

3) 3D Program, s.r.o. Otrokovice - 369.725 Kč vč. 

DPH 

4) Vladimír Matěja - GRANA, s.r.o. - 438.812 Kč vč. 

DPH 

Usnesení RM č. 56/6/19: RM schválila Smlouvu 

o dodávce dopadových ploch z pryžových 

desek pro dětská hřiště U Větrolamu a 

„Lipovka“ s fi rmou SAPEKOR, s.r.o., Lipová 

1128, 737 01 Český Těšín, IČ 01874241, za 

nabídkovou cenu 307.041 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 57/6/19: RM schválila na základě 

veřejné zakázky fi rmu Synpro, s.r.o., Hlavní 

406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 29228298, 

jako dodavatele víceúčelového vozidla 

a přívěsové pracovní plošiny s nabídkovou 

cenou 2.071.520 Kč vč. DPH. 

Usnesení RM č. 58/6/19: RM schválila pořadí 

dalších nabídek na dodávku víceúčelového 

vozidla a přívěsové pracovní plošiny pro 

Městské služby Hustopeče: 

2) Traktorsevis-ML, s.r.o.,Silůvky 87, 664 46 Silůvky, 

IČ ..., s cenou 2.366.760 Kč vč DPH 

3) Unikont Group, s.r.o., n2.května 685, 

763 6 1 Napajedla, IČ ..., s cenou 2.496.230 Kč 

vč. DPH 

4) SSKT, Palackého nám. 46, 665 01 Rosice, IČ 

0564736, s cenou 2.817.485 Kč vč. DPH 

Nabídky jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 59/6/19: RM schválila Smlouvu 

o dodávce víceúčelového vozidla a přívěsové 

pracovní plošiny pro Městské služby 

Hustopeče s fi rmou Synpro, s.r.o., Hlavní 

406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 29228298. 

Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 60/6/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o fi nančním leasingu na zajištění 

fi nancování víceúčelového vozidla 

a přívěsové pracovní plošiny pro Městské 

služby Hustopeče s UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Text nabídek je přílohou zápisu. 

RM pověřuje starostku podpisem smluv. 

Usnesení (úkol) RM č. 61/6/19: RM ukládá 

Majetkoprávnímu odboru vyzvat manžele … 

k  vyjasnění dalšího osudu transparentního 

účtu, případně ukončení. 

Usnesení (úkol) RM č. 62/6/19: RM ukládá udělat 

kamerové zkoušky druhé části kanalizace 

v  areálu venkovních koupališť v  areálu 

SPOZAMu.

Usnesení RM č. 63/6/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení veřejnoprávní smlouvy 

o udělení dotace nebo daru z  rozpočtu 

města Hustopeče na rok 2019 v navržených 

částkách pro jednotlivé žadatele a jimi 

žádaný účel. Rozpis je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 64/6/19: RM schválila vyvěšení 

Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka pro 

Tibet" dne 10.03.2019 na budovu Radnice 

Usnesení RM č. 65/6/19: RM schválila hodnocení 

Systému náležité péče za období od 

01.01.2018 do 31.12.2018 a posoudila riziko 

uvedení nezákonně vytěženého dřeva 

poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné. 

Usnesení RM č. 66/6/19: RM schválila statut 

vinařské akce O Hustopečskou pečeť pro rok 

2019.

Usnesení RM č. 67/6/19: RM schválila zrušení 

vyhlášené veřejné zakázky „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 

pomůcky“ v souladu s ustanovením § 

127 odst. 1 zákona. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

Usnesení RM č. 68/6/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky“ zadávané v otevřeném 

řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 sb., 

o zadávání veřejných zakázek k projektu 

s názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“, reg. číslo CZ.06.2.

67/0.0/0.0/16_062/0004270 

Usnesení RM č. 69/6/19: RM schválila složení 

komise pro otvírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče – výukové pomůcky“ k projektu 

s názvem „Stavební úpravy a vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0 62/0004270 

Členové: …, …, …

Náhradníci: …, …, … 

Usnesení RM č. 70/6/19: RM schválila 

v roce 2019 realizaci administrace programu 

Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

a ukládá Odboru územního plánování MěÚ 

Hustopeče zajištění potřebné součinnosti 

s Ministerstvem kultury ČR. 

Usnesení RM č. 71/6/19: RM schválila 

v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, komisi státní 

památkové péče ve složení: předseda … ; 

tajemník … ; členové …, …

Usnesení RM č. 72/6/19: RM schválila vyřazení 

majetku města dle seznamu v příloze. 

Usnesení RM č. 73/6/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

organizační složky Penzion a pečovatelská 

služba Hustopeče. 

Usnesení RM č. 74/6/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 75/6/19: RM schvaluje udělení 

osobního ohodnocení pro ředitelku MŠ 

Na Sídlišti. Výše příplatku a odůvodnění je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 76/6/19: RM schvaluje za 

zřizovatele do školské rady ZŠ Komenského 

…, …, …

Usnesení (úkol) RM č. 77/6/19: RM ukládá MPO 

zadat vyprojektování parkovacích míst 

v areálu penzionu pro potřeby penzionu.

Usnesení (úkol) RM č. 78/6/19: RM ukládá 

Sociálnímu odboru ve spolupráci 

s Městskou policií zabývat se problematikou 

bezdomovců ve městě. Zaměřit se na 

možnost odstranění negativních vlivů. 
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Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 05.02.2019 

Usnesení RM č. 2/7/19: RM schválila výjimku 

z  interní směrnice města pro zadávání 

veřejných zakázek a schvaluje objednávku 

na práce pro kompletaci slaboproudých 

zařízení v objektu rekonstruovaného kina 

dle přílohy. Celková cena 326.555,- Kč bez 

DPH (395.132  Kč včetně DPH). Dodavatel 

je fi rma Radek Mahovský, IČ 69683816, 

Uherčice 376, PSČ 691 62.

Usnesení RM č. 3/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Kupní smlouvu s panem …, 

Kupkova …, 690 02 Břeclav na koupi pozemků 

p.č. 991/67 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 94 m2, p.č. 991/68 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 250 m2 a pozemku 

982/32 vedený jako orná půda o výměře 

275 m2 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna za cenu 61.900 Kč. 

Usnesení RM č. 4/7/19: RM doporučuje 

ZM ke schválení Kupní smlouvu s 

…, bytem …, 69301 Hustopeče na 

výkup geometrickým plánem č. 3783-

16/2019 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. 4544/196 vedeného jako orná 

půda o výměře 129 m2 vzniklého z pozemku 

4544/149 vedeného jako orná půda za cenu 

38.700 Kč. Znění smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 5/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení vyhlášení záměru uzavření 

smlouvy směnné na pozemek města 

Hustopeče p.č. 4546/3 vedený jako ostatní 

plocha o výměře 199 m2 za pozemky p.č. 

4546/12 vedený jako ostatní plocha o výměře 

48 m2 , p.č. 4546/11 vedený jako ostatní 

plocha o výměře 186 m2, p.č. 4546/8 vedený 

jako ostatní plocha o výměře 264 m2, p.č. 

4544/96 vedený jako ostatní plocha o výměře 

46 m2 a v návrhu geometrického plánu 

č. 3783-16/2019 nově vytvořený pozemek 

4546/13 vedený jako ostatní plocha o výměře 

154 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4546/7, vše 

v katastrálním území Hustopeče u Brna, které 

jsou ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací 

Břeclav, a. s., IČ: 494 55 168, se sídlem Břeclav, 

Čechova 1300/23. Rozdíl ve výměře pozemků 

bude fi nančně vypořádán za cenu dle 

znaleckého posudku a strany směnné uhradí 

náklady na vyhotovení geometrického 

plánu a náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 6/7/19: RM schválila zaslání 

výzvy žadateli k doložení ohlášení ke stavbě 

oplocení na pozemku p.č. 868/1. 

Usnesení RM č. 7/7/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 1250/9 ve vlastnictví města 

Hustopeče nebo směny pozemků p.č. 

1250/3 a p.č. 1250/10 ve vlastnictví manželů 

… za pozemek p.č. 1250/9 ve vlastnictví města 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 8/7/19: RM schválila smlouvu 

o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 

1234/1, 1234/3, 1235/13, 1236/12, 1236/13, 1330/8, 

1557/1 zapsané na LV č. 10001 povinného 

města Hustopeče pro k.ú. Hustopeče u Brna 

ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, 

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

7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 za 

částku 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 9/7/19: RM schválila zadání 

veřejné zakázky na zadávací dokumentaci 

Zpracování projektové dokumentace „ZŠ 

Nádražní Hustopeče – přístavba školní 

jídelny. 

Usnesení RM č. 10/7/19: RM schválila oslovení 

těchto uchazečů na veřejnou zakázku 

Zpracování projektové dokumentace 

„ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní 

jídelny“: 

1. Ing. Libor Schwarz, Uherčice 39, 691 62 Uherčice, 

IČ: 10563229 

2. Ing. Václav Cichra, Šakvická 405, 691 05 Zaječí, 

IČ: 41530047 

3. Jančálek s.r.o., U Tržiště 3166/2, 690 02 Břeclav, 

IČ: 26234149 

Usnesení RM č. 11/7/19: RM schválila uzavření 

dodatku č. 2 z důvodu zlevnění konečné 

ceny ve smlouvě o dílo na vnitřní vybavení 

krytého bazénu v Hustopečích o 17.238 Kč se 

společností FRAJT, s.r.o., Chropyňská 2848, 

767 01 Kroměříž, IČ: 25556550. 

Usnesení RM č. 12/7/19: RM schválila záměr 

pronájmu části pozemku města Hustopeče 

parc. č. 3095/20 o výměře 75 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví 

č. 10001, katastrální území Hustopeče 

u Brna, obec Hustopeče. Záměr pronájmu 

je vyhlášen za účelem dočasného zřízení 

staveniště a složení materiálu. Písemné 

nabídky budou předloženy včetně uvedení 

navrhované výše nájemného za m2, 

minimálně však 1 Kč/m2/den bez DPH. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 13/7/19: RM schválila záměr 

pronájmu části pozemku města Hustopeče 

parc. č. 2500/117 o orientační výměře 

32 m2 vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, za účelem užívání předmětné 

části pozemku, na dobu neurčitou, 

s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné 

nabídky budou předloženy včetně uvedení 

navrhované výše nájemného za m2, 

minimálně však 2 Kč/m2*měsíc vč. DPH. Text 

vyhlášení záměru je součástí zápisu. 

Usnesení RM č. 14/7/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku města Hustopeče 

parc. č. 2500/117 o orientační výměře 

32 m2 vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 15/7/19: RM bere na vědomí 

výpověď smlouvy o zemědělském pachtu 

ze dne 18.07.2018 na pacht pozemku parc. 

č. 5593/129 o výměře 1 047 m2 vedeném jako 

zahrada, zapsaný v k. ú. Hustopeče u Brna 

na LV 10001. Pachtovní vztah skončí dne 

30.09.2020. 

Usnesení (úkol) RM č. 16/7/19: RM odložila 

schválení uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene 

s investorem akce GasNet, s.r.o. zastoupenou 

na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

602 00 Brno – Zábrdovice na pozemcích 

města p.č. 4727/41, 4733/27, 5843/3, 5843/7, 

5843/8 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 

na LV č. 10001. MPO doplní výpočet úhrady 

na zřízení věcného břemene.

Usnesení RM č. 17/7/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce a.s., 

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

28085400 na stavbu "Hustopeče, Nádražní, 

k.NN …, č.stavby 1030040212", která byla 

realizována na pozemcích města p.č. 

1235/11, 2429/4, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 18/7/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akce "Vybrané skladebné části ÚSES I." se 

společností STROMMY COMPANY s r.o., 

IČ 01919652 , se sídlem Andělská Hora 143, 

793 31. Text dodatku je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení RM č. 19/7/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce 

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

IČ: 28085400 na stavbu č.1030046854 

"Hustopeče, Sv.Čecha, přípojka NN, …" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení RM č. 20/7/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., 

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

IČ: 28085400 na stavbu č.1030046854 

"Hustopeče, Sv.Čecha, přípojka NN, …", která 

bude realizována na pozemcích města 

parc.č. 2185/6, 2185/1, 2185/7, k.ú. Hustopeče, 

za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 21/7/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 

stavbu "Hustopeče, Brněnská, rozšíření NN, 

…" a pověřuje starostku k podpisu situačního 

výkresu stavby. 

Usnesení RM č. 22/7/19: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace investora E.ON 

Distribuce a.s. na stavbu č.1030046321 

"Hustopeče, Nádražní, rozšíření NN, ESOX" 

z důvodu kolize s plánovanou stavbou města. 

Projektantovi budou zaslány připomínky 

stavební komise. 

Usnesení RM č. 23/7/19: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace investora JOE 
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stav s.r.o., Ostopovická 756/10, Střelice, IČ: 

05242525 na stavbu "Dopravní a technická 

infrastruktura – výstavba 12RD, lokalita 

za Pionýrskou" pro účely územního řízení 

a vrací ji projektantovi s připomínkami 

k přepracování, PD není v souladu s územní 

studií S5. 

Usnesení RM č. 24/7/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora …, Střední …, 

Hustopeče na stavbu "RD - přístavba, 

nástavba a stavební úpravy, Střední …" 

a pověřuje starostku města k podpisu 

situačního výkresu. 

Usnesení RM č. 25/7/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností E.ON 

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

Budějovice, IĆ: 28085400 na stavbu 

"Hustopeče, Bratislavská, k.NN …", která 

bude realizována na pozemcích města 

parc.č. 3167/1, 3168, 3176/1, 3176/4, 3178/2, 

3178/3, 3178/6, k.ú. Hustopeče u Brna, za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 26/7/19: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla 

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce 

sociálního zařízení“ s fi rmou Stavika s.r.o. se 

sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 

49432991. 

Usnesení RM č. 27/7/19: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na „Polyfunkční 

komunitní centrum Pavučina Hustopeče – 

dokončení stavby“ s JS-Abacus s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 

26288591 

Usnesení (úkol) RM č. 28/7/19: RM ukládá připravit 

a předložit ke schválení zadání veřejné 

zakázky na realizaci akce "Podporované byty 

Žižkova II., Hustopeče" na příští jednání RM.

Usnesení RM č. 29/7/19: RM schválila souhlas se 

smlouvou o převodu podílu mezi manželi 

… a … a … za účasti města Hustopeče 

a s uzavřením nájemní smlouvy mezi 

městem Hustopeče a ...

Usnesení RM č. 30/7/19: RM schválila výsadbu 

94 listnatých stromů a 200 keřů na pozemcích 

p. č. KN 4544/23, 4544/80 a 4544/89 v k. ú. 

Hustopeče u Brna v souladu s rozhodnutím 

Městského úřadu Hustopeče, odboru 

životního prostředí, jako kompenzaci 

ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin 

při projektu elektrifi kace železniční trati 

Hustopeče - Šakvice. 

Usnesení RM č. 31/7/19: RM schválila 

smlouvu o poskytování podlicencí 

k šíření audiovizuálních děl s AQS, a.s. 

divize BIOSCOP se sídlem Kunětická 2534/2, 

120 00 Praha 2, IČ 25655922 

Usnesení RM č. 32/7/19: RM schválila smlouvu 

o nájmu fi lmových kopií s Vertical 

Entertainment s.r.o. se sídlem Soukenická 

1194/13 110 00 Praha 1, IČ 03800130 

Usnesení RM č. 33/7/19: RM schválila 

smlouvu o poskytování podlicencí 

k šíření audiovizuálních děl s BLUE SKY FILM 

DISTRIBUTION a.s. se sídlem Sněmovní 

173/9, 118 00 Praha 1, IČ 27401413 

Usnesení RM č. 34/7/19: RM schválila smlouvu 

o poskytování podlicencí k šíření 

audiovizuálních děl s BOHEMIA MOTION 

PICTURES, a.s. se sídlem Všehrdova 560/2, 

118 00 Praha 1, IČ 03691900 

Usnesení RM č. 35/7/19: RM schválila rámcovou 

smlouvu o nájmu kopií fi lmů a rámcovou 

smlouvu podlicenční s BONTONFILMEM a.s. 

se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, 

IČ 26737493 

Usnesení RM č. 36/7/19: RM schválila 

podlicenční smlouvu o obchodních 

podmínkách poskytování podlicencí k šíření 

audiovizuálních děl v kinech s FALCON 

a.s. se sídlem Václavské náměstí 832/19, 

110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 60197251 

Usnesení RM č. 37/7/19: RM schválila toto 

složení komise pro hodnocení nabídek 

na pronájem nebytových prostor – baru 

s kavárnou v budově zrekonstruovaného 

kina v Hustopečích: … … …. Náhradníci: … …. 

Usnesení RM č. 38/7/19: RM schválila zapůjčení 

statistického modulu pro měření rychlosti 

projíždějících vozidel obci Zaječí. Za 

následujících podmínek: Obec Zaječí 

převezme hmotnou zodpovědnost za 

zapůjčenou techniku, zajistí si na vlastní 

náklady montáž i demontáž. 

Usnesení RM č. 39/7/19: RM schválila pořízení 

třídičky mincí včetně příslušenství od 

Bankovní technika s.r.o., Kollárova 590/22, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 

47150319, za cenu 80.000 Kč vč. DPH. Bude 

hrazeno z ORJ 208 - komunikace. 

Usnesení RM č. 40/7/19: RM bere na vědomí 

Ocenění zástupců Hustopečí v rámci ankety 

„Sportovec roku 2018 – OKRESU BŘECLAV“ 

Usnesení RM č. 41/7/19: RM schválila udělení darů 

pro oceněné osobnosti z  Hustopečí v  rámci 

ankety „Sportovec roku 2018 – OKRESU 

BŘECLAV“ v následujíc podobě a výši:

- dospělí, sportovec 1. – 3. místo – věcný dar 

v hodnotě do 2.000 Kč

- dospělí, sportovec 4. – 10. místo – věcný dar 

v hodnotě do 1.000 Kč

- sportovec mládežník 1. – 3. místo – fi nanční 

poukaz na 3.000 Kč

- sportovec mládežník 4. – 10. místo – fi nanční 

poukaz na 1.000 Kč

- oceněný kolektiv do 10tého místa – fi nanční 

poukaz na 5.000 Kč.

Usnesení RM č. 42/7/19: RM schválila provedení 

úpravy výtahů dle inspekční zprávy 

v Penzionu pro seniory v ceně 157.593 Kč 

bez DPH fi rmou ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 

Škrobárenská 2, Brno, IČ 61507229 

Usnesení RM č. 43/7/19: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 63/3/18 a schvaluje nové 

složení Komise obřadů a slavností v tomto 

složení: předsedkyně: …, členové komise: …, 

…, …, …, …, …, tajemník: …. 

Usnesení RM č. 44/7/19: RM bere na vědomí zápis 

z Komise obřadů a slavností ze dne 7.1.2019  

Usnesení RM č. 45/7/19: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 64/3/18 a nově RM schválila 

seznam členů Komise pro práci se seniory 

a handicapovanými občany v tomto složení: 

předsedkyně: …, členové komise: …, …, …, …, …, 

…, …, …, tajemník: …. 

Usnesení RM č. 46/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Obecně závaznou vyhláškou 

města Hustopeče o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství

Usnesení RM č. 47/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Obecně závaznou vyhláškou 

města Hustopeče o místním poplatku ze psů

Usnesení RM č. 48/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Obecně závaznou vyhláškou 

města Hustopeče o místním poplatku za 

lázeňský nebo rekreační pobyt

Usnesení RM č. 49/7/19: RM doporučuje ZM 

ke schválení Obecně závaznou vyhláškou 

města Hustopeče o místním poplatku 

z ubytovací kapacity

Usnesení RM č. 50/7/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Přílohu k Obecně závazné vyhlášce 

města Hustopeče č. 3/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

– rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za osobu za rok 2018 

Usnesení RM č. 51/7/19: RM schválila povolení 

instalace zařízení na příjem internetu 

v ubytovně Mostař nájemnici …, nar. …, 

bytová jednotka č. … a …. 

Usnesení RM č. 52/7/19: RM schválila revokaci 

usnesení RM č. 17/5/19: a schvaluje nové 

usnesení: 

Příspěvek zaměstnavatele je max. 40 Kč za 1 oběd 

Příspěvek ze sociálního fondu 9 Kč za 1 oběd 

Platba zaměstnance je v návaznosti na 

dodavatele obědu následující: 

ZŠ Komenského doplatek 25 Kč 

SOŠ a SOU Hustopeče konzumace ve ŠJ doplatek 

36 Kč 

SOŠ a SOU Hustopeče do nosiček doplatek 31 Kč 

Nemocnice Hustopeče doplatek 21 Kč 

Usnesení RM č. 53/7/19: RM schválila předloženou 

inventarizační zprávu o provedené 

inventarizaci majetku města Hustopeče za 

rok 2018. Rozdíly v evidenci a fyzickém stavu 

nebyly zjištěny.  

Usnesení RM č. 54/7/19: RM schválila objednávku 

Projektové dokumentace na rekonstrukci 

vstupních schodů na ZŠ Komenského fi rmou 

Michal Stehlík, Javorová 8/836, Hustopeče, IČ 

69682755 za cenu 24.000 Kč včetně DPH.

Usnesení RM č. 55/7/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) RM č. 56/7/19: RM ukládá pozvat 

pořadatele akce Hustopečský masopust 

k  jednání na doložení vzájemného 

plnění podmínek uvedených ve smlouvě 

o spolupráci na organizaci akce Hustopečský 

masopust. 

Usnesení (úkol) RM č. 57/7/19: RM ukládá 

organizačním složkám města, které 

se jakkoliv podílely na organizaci akce 

Hustopečský masopust 2019 k  předložení 
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kalkulace nákladů vzniklých na základě 

plnění podmínek a úkolů uvedených ve 

smlouvě o spolupráci na organizaci akce 

Hustopečský masopust. 

Usnesení RM č. 58/7/19: RM revokuje usnesení 

RM č. 10/6/19 a schvaluje nové usnesení: 

RM schválila toto složení komise pro 

otvírání obálek a posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku Zpracování 

projektové dokumentace „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“: 

Členové komise: …, …, …, …, 

Náhradníci: …, …, …, …. 

Usnesení (úkol) RM č. 59/7/19: RM ukládá 

zpracovat plán oprav budov v  majetku 

města s výhledem na minimálně 5 let, včetně 

odhadu nákladů. 

Usnesení z III. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané  

dne 07.02.2019 v zasedací

 místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 7/III/19: ZM schvaluje záměr prodeje 

pozemku parc. č. 1370/4 o výměře 35 m2, 

vedený jako ostatní plocha a pozemek parc. 

č. 1370/5 o výměře 17 m2, vedený jako ostatní 

plocha v katastrální území Hustopeče u Brna. 

Za kupní cenu podle znaleckého posudku, 

minimálně však 980 Kč/m2 s tím, že kupující 

uhradí náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku a náklady spojené s převodem 

pozemku. Text záměru je součástí zápisu. 

Usnesení č. 8/III/19: ZM schvaluje revokaci 

Usnesení č. 19/XX/17, kterým ZM schválilo 

budoucí kupní smlouvu se Správou 

železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemku 

v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsanému na 

LV č.10001 p.č. 1255/10 o orientační výměře 

17 m2 vedeného jako ostatní plocha za 

účelem využití v rámci projektu Modernizace 

a elektrizace tratě Šakvice – Hustopeče. 

Kupní cena bude odpovídat nákladům 

města Hustopeče spojeným s pořízením 

tohoto pozemku. 

Usnesení č. 9/III/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné či smlouvy směnné na pozemek p.č. 

1250/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 

17 m2 ve vlastnictví města Hustopeče za 

části pozemku 1249/1 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře cca 38 m2 pod vybudovaným 

parkovištěm, který je vlastnictví České 

republiky, Správy železniční dopravní cesty 

státní organizace. 

Usnesení č. 10/III/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru uzavření smlouvy směnné 

na pozemek města Hustopeče p.č. 

4546/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 

199 m2 za pozemky p.č. 4546/12 vedený 

jako ostatní plocha o výměře 48 m2 , p.č. 

4546/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 

186 m2, p.č. 4546/8 vedený jako ostatní plocha 

o výměře 264 m2, p.č. 4544/96 vedený jako 

ostatní plocha o výměře 46 m2 a v návrhu 

geometrického plánu č. 3783-16/2019 nově 

vytvořený pozemek 4546/13 vedený jako 

ostatní plocha o výměře 154 m2 vzniklý 

z pozemku p.č. 4546/7, vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, které jsou ve 

vlastnictví Vodovodů a kanalizací Břeclav, a. 

s., IČ: 494 55 168, se sídlem Břeclav, Čechova 

1300/23. Rozdíl ve výměře pozemků bude 

fi nančně vypořádán za cenu dle znaleckého 

posudku a strany směnné uhradí náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/III/19: ZM schvaluje revokaci 

usnesení Zastupitelstva města Hustopeče č. 

15/II/18 ze dne 13.12.2018 týkající se zpětvzetí 

žádosti o bezúplatný převod pozemku 

p.č. 1226/38 od České republiky, Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

Usnesení č. 13/III/19: ZM schvaluje zpětvzetí 

žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 

19/2 a p.č. 20/2 vedené jako ostatní plocha 

v katastrálním území Hustopeče u Brna 

od České republiky, Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 

Usnesení č. 14/III/19: ZM schvaluje uzavření 

směnné smlouvy geometrickým plánem 

č. 3675-127/2017 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku města Hustopeče 

parc.č. KN 982/111 vedený jako orná 

půda o výměře 3510 m2 vzniklého 

z pozemku 982/17 v k.ú. Hustopeče 

u Brna, za pozemky části pozemku parc. 

č. KN 982/90 vedeného jako orná půda 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. KN 982/121 vedeného jako 

orná půda o výměře 92 m2, části pozemku 

parc. č. KN 982/57 vedeného jako orná půda 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. KN 982/122 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 155 m2, části 

pozemku parc. č. KN 982/60 vedeného jako 

ostatní plocha v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku p.č. KN 

982/124 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 

KN 982/61 vedeného jako ostatní plocha 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. KN 982/125 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 1 m2, pozemku 

parc. č. KN 982/63 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 13 m2, části pozemku parc. 

č. KN 982/59 vedeného jako ostatní plocha 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-

85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. KN 982/59 vedeného ostatní 

plocha o výměře 698 m2, pozemku parc. č. 

KN 1047/5 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 32 m2, pozemku parc. č. KN 

1047/6 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 121 m2, pozemku parc. č. KN 

1047/7 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 19 m2, pozemku parc. č. KN 

1047/9 vedeného v KN jako ostatní plocha 

o výměře 54 m2 a dále pozemku parc. č. 

KN 1047/10 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 40 m2 vše zapsáno na LV č. 11377 pro 

obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna se 

společností LINDEN s.r.o., Žižkova 750/40, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26292904 za doplatek 

ke směnné smlouvě, který obdrží město 

Hustopeče, v částce 3.418.500 Kč a pověřuje 

starostku města Hustopeče podpisem 

směnné smlouvy po nabytí právní moci 

rozhodnutí č.j. MUH/2610/19/393 ze dne 

14.01.2019. 

Usnesení č. 15/III/19: ZM schvaluje uzavření 

směnné smlouvy s Westfalia Metal s.r.o., IČ: 

26239680, Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče 

na pozemek p.č. 982/51 a geometrickým 

plánem č. 3675-127/2017 nově vytvořený 

pozemek p.č. 982/115 vzniklého z pozemku 

982/18 za geometrickým plánem č. 3675-

127/2017 nově vytvořené pozemky města 

Hustopeče p.č. 982/114, p.č. 982/112 a p.č. 

982/113 vzniklé z pozemku p.č. 982/17 a to za 

doplatek ke směnné smlouvě, který obdrží 

město Hustopeče, v částce 7.887.000,- Kč 

a pověřuje starostku města Hustopeče 

podpisem směnné smlouvy po nabytí právní 

moci rozhodnutí č.j. MUH/2610/19/393 ze 

dne 14.01.2019. 

Usnesení č. 16/III/19: ZM schvaluje Smlouvu 

o směně 1/2 spoluvlastnického podílu na 

pozemku st. p.č. 50 vedeném jako zast. pl. 

o výměře 709 m2, dále 1/2 spoluvlastnického 

podílu pozemku p.č. 51 vedeném jako zast. 

pl. o výměře 50 m2 vše v katastrálním území 

Kurdějov, které jsou ve vlastnictví města 

Hustopeče za pozemek p. č. 4524 vedeném 

jako lesní pozemek o výměře 10.426 m2, 

v katastrálním území Kurdějov, který je ve 

vlastnictví obce Kurdějov s tím, že rozdíl ve 

výši 312.780,- Kč uhradí Město Hustopeče. 

Usnesení č. 17/III/19: ZM schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku města Hustopeče 

o nočním klidu. 

Usnesení č. 18/III/19: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhláškou města Hustopeče 

o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, s účinností od 1. 7. 2019.

Usnesení č. 19/III/19: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhláškou města Hustopeče 

o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 

7. 2019. 

Usnesení č. 20/III/19: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhláškou města Hustopeče 

o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, s účinností od 1. 7. 2019. 

Usnesení č. 21/III/19: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhláškou města Hustopeče 

o místním poplatku z ubytovací kapacity, 

s účinností od 1. 7. 2019. 

Usnesení č. 22/III/19: ZM schvaluje Přílohu 

k Obecně závazné vyhlášce města 

Hustopeče č. 3/2015 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, 



přepravy, třídění využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

– rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za osobu za rok 2018 

Usnesení č. 23/III/19: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke 

zřizovací listině organizační složky Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče. 

Usnesení č. 24/III/19: ZM schvaluje smlouvy 

o upsání akcií s Vodovody a kanalizacemi 

Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 

690 02 Břeclav, IČ 49455168 

Usnesení č. 25/III/19: ZM schvaluje prohlášení 

o vnesení nemovité věci do společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem 

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168 

Usnesení č. 26/III/19: ZM schvaluje podání 

žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora 

obcí s 3001-10000 obyvateli "Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury" na 

projekt rekonstrukce povrchu hřiště při 

ZŠ Komenského. Dotace je do výše 60 % 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

akce. 

Usnesení č. 27/III/19: ZM schvaluje udělení 

následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy 

pro žadatele a schválený účel:

20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na 

činnost a provozní náklady v roce 2019 ve výši 

240.000 Kč 

21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na 

platy trenérů v roce 2019 ve výši 59.280 Kč. 

22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na 

nájemné a pokrytí provozních nákladů v roce 

2019 ve výši 650.000 Kč 

Usnesení č. 28/III/19: ZM schvaluje udělení 

následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy 

pro žadatele a schválený účel: 

1) DOTYK II, o.p.s., poskytnutí dotace na Ranou 

péči 2018 - zajištění sociálních služeb pro 

dítě z Hustopečí s PAS (porucha autistického 

spektra) ve výši 11.100 Kč 

2) Společnost Asia Budo Center, poskytnutí 

dotace na pronájem nebytových prostor, 

reprezentaci a propagaci bojových umění, 

výstroj a výzbroj pro děti a studenty a pokrytí 

nákladů s cestou do zahraničí ve výši 5.000 Kč 

3) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., 

poskytnutí dotace na poznávací a relaxační 

zájezdy, relaxační pobyty, kulturní akce 

a ambulantní balíčky v lázních Lednice ve 

výši 50.000 Kč 

4) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí 

dotace na trenéry a jejich vzdělávání ve výši 

16.120 Kč 

5) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí 

dotace na všeobecnou sportovní přípravu ve 

výši 10.000 Kč 

6) Společnost pro ranou péči, poskytnutí 

dotace na činnost – pro tři rodiny s dětmi se 

zrakovým postižením z Hustopečí ve výši 

20.000 Kč 

7) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, 

poskytnutí dotace na činnost Kontaktní 

centrum s terénním programem Břeclav – 

služba pro uživatele návykových látek a jejich 

blízké ve výši 38.000 Kč 

8) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 

poskytnutí dotace na pronájem tréninkových 

hodin a dopravu do Ratíškovic pro plavecký 

klub na rok 2019 ve výši 140.000 Kč 

9) FOTOKLUB HUSTOPEČE z.s. poskytnutí dotace 

na činnost klubu – příprava a zpracování 

projektu „Hustopeče a okolí ve výtvarné 

fotografi i“ ve výši 10.000 Kč 

10) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru na 

vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč 

11) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí 

dotace na kulturní činnost a aktivity 

Muzejního spolku Hustopeče orientující 

se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 

15.000 Kč. 

12) Házená Legata Hustopeče, z.s. poskytnutí 

dotace na podporu činnosti ve výši 

200.000 Kč 

13) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskytnutí 

dotace na opravu a vybavení kluboven ve výši 

10.000 Kč. 

14) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na činnost - zajištění dopravy mládeže 

,pronájem sportovních ploch, materiální 

vybavení mládežnických mužstev, pořádání 

turnajů, soustředění a reprezentaci klubu ve 

výši 220.000 Kč  

15) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na podporu trenérů mládeže ve výši 

34.580 Kč 

16) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na údržbu hřišť, kabin a pokrytí 

provozních nákladů ve výši 185.000 Kč 

17) Sdružení rodičů při Gymnáziu T. G. Masaryka 

Hustopeče poskytnutí dotace na činnost 

Studentského parlamentu a podporu 

talentovaných žáků a studentů na Gymnáziu 

T. G. Masaryka ve výši 10.000 Kč 

18) Domovinka Němčičky o.p.s, poskytnutí dotace 

na poskytování služeb ve výši 29.000 Kč 

19) FBC Hustopeče, z.s. žádá o poskytnutí daru 

z rozpočtu města Hustopeče na podporu 

florbalového sportu – pronájem tréninkové 

haly ve výši 5.000 Kč 

23) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., 

poskytnutí dotace na sociální služby Tísňová 

péče Girasole ve výši 21.096 Kč 

24) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., 

poskytnutí dotace na sociální služby Osobní 

asistence Girasole ve výši 50.000 Kč 

25) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., 

poskytnutí dotace na Domácí hospic sv. 

Rocha ve výši 30.000 Kč 

26) Biliculum, žádá o poskytnutí daru z rozpočtu 

města Hustopeče na podporu činnosti 

Denního Stacionáře Mikulov ve výši 500 Kč 

27) Divadelní soubor Motýl z.s., poskytnutí 

dotace na činnost divadelního spolku ve výši 

1.000 Kč 

28) 40. přední hlídka Royal Rangers Hustopeče, 

poskytnutí dotace na obnovu materiálu 

a vybavení klubovny ve výši 5.000 Kč 

29) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí 

dotace na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč 

30) L.F. Club Karate z.s., poskytnutí dotace na 

podporu činnosti karate, účast na soutěžích, 

školení trenérů a pořízení sportovního 

vybavení ve výši 20.000 Kč 

31) Římskokatolická farnost Hustopeče, 

poskytnutí dotace na opravu střechy kostela 

sv. Václava v Hustopečích výši 90.000 Kč 

32) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., 

poskytnutí dotace na uhrazení části spotřeby 

energií skautské klubovny ve výši 20.000 Kč 

33) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí 

dotace na činnost TS Danceverzity 

2019 a spolupráci s evropskými tanečními 

studii v rámci projektu EU Erasmus ve výši 

30.000 Kč 

34) Diakonie ČCE – středisko Betlém, poskytnutí 

dotace na poskytování sociálních služeb 

lidem se zdravotním postižením ve výši 

40.000 Kč 

35) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., 

poskytnutí dotace na zařízení skautské 

klubovny ve výši 14.040 Kč 

36) Práh jižní Morava, z.ú., poskytnutí dotace na 

poskytování služby sociální rehabilitace na 

území ORP Hustopeče ve výši 20.000 Kč 

37) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí 

daru na 8. ročník modelářské soutěže 

„O Jihomoravský pohár“ konané dne 8.-9. 

6.2019 ve výši 5.000 Kč 

38) Moravský rybářský svaz, z.s., Hustopeče, 

poskytnutí dotace na rybářské závody dětí 

konané dne 11.5.2019 ve výši 5.000 Kč. 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou 

přílohou zápisu. 

 

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Kolbaba navazuje na odkaz velkých českých cestovatelů
Ve středu 6. února přijel do Hustopečí 

známý cestovatel, fotograf a hlavně zapále-

ný propagátor cestování Jiří Kolbaba. Svou 

osvětovou činností se snaží navázat na odkaz 

velkých cestovatelů, jako byli Holub, Hanzelka, 

Zikmund nebo Stingl. Kolbaba má na kontě 

řadu knih, fotografi ckých publikací, předná-

šek a autorský pořad o cestování. „Snažím 

se inspirovat českou veřejnost cestováním, 

novými kulturami a hlavně slušným chová-

ním, protože to je to, co nejvíc potřebujeme. 

Jezdím do kolektivistických kultur, kde se lidé 

k sobě chovají jinak než v naší individualistic-

ké, a snažím se lidem říct z vlastní zkušenosti, 

jak to ve světě vypadá. Je velká škoda, že jsme 

se v  poslední době světa začali bát,“ vysvětlil 

své záměry Kolbaba. 

Cestovatel navštívil všech šest kontinentů 

a poznal přes 130 zemí světa. Do některých se 

vrací opakovaně, aby dál rozvíjel téma, které 

tam našel, ale stejně tak nadšeně objevuje 

nová místa. Žene ho touha poznávat nové 

kouty, kultury, zvířata a mechanismy chová-

ní. „Neřeším příliš, kam pojedu příště, beru to 

volně. Něco je připraveno dlouho dopředu, ale 

někdy se rozhodnu ze dne na den,“ prozradil 

Kolbaba. 

V  poslední době ho očarovala Antarktida, 

kterou navštívil již třikrát a zrovna plánuje 

čtvrtou expedici. Měla by se konat nadcházejí-

cí zimu. „Antarktida je pro mě světová jednič-

ka. Neznám lepší a sugestivnější místo, možná 

ještě Hustopeče. Musím říct, že Antarktida 

je mimořádně silné místo, demilitarizované 

a ekologicky nezničené. Navíc se tam zvířata 

nebojí člověka,“ řekl Kolbaba. 

Hustopeče navštívil cestovatel s  přednáš-

kou o Etiopii. Jedná se o jednu z  nejchud-

ších zemí světa, nikdy nebyla kolonizovaná 

a je svébytná. Návštěva Etiopie patří údajně 

k nejdobrodružnějším expedicím na planetě, 

protože země plná rozdílů je protkaná osada-

mi exotických kmenů. Etiopie také vyrazí dech 

neskutečně proměnlivou krajinou plnou ende-

mických zvířat. „Narodil se tu Homo sapiens 

a také se tu našly pozůstatky Australopitheca 

afarensise, předchůdce moderního člověka. 

A je to druhá země světa, která přijala křesťan-

ství. Prostě má mnoho nej,“ objasnil Kolbaba. 

Kromě jiných aktivit je Kolbaba také vice-

prezident Českého klubu cestovatelů, který 

spojuje nadšence se stejnými zájmy. Poznávání 

odlišných míst je fenomén dnešní doby a Češi 

mu nadšeně propadli. „Pro Čechy je typické, 

že když jezdí do světa, tak u toho sportují. To 

je velmi neobvyklé. Chodí na túry, potápějí se, 

jezdí na člunech atp. Potkávám je v  Himalá-

jích, Patagonii, Severní Americe, Norsku nebo 

na Havaji či Islandu. A mám z  toho velkou 

radost, že jsou takto aktivní,“ uzavřel Kolbaba.

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 7.2.2019

Cestovatel přednášel o Etiopii.
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Podívali se do Austrálie
Zcela zaplněna návštěvníky byla učebna 

Městské knihovny v Hustopečích ve čtvrtek 

7. února. Zájemci si přišli vyslechnout poutavé 

vyprávění manželů Márových o Austrálii. Tento 

kousek světa procestovali ještě se svým synem 

Jirkou, který byl na vozíčku. Je až neuvěřitelné, 

s jakým vtipem a nadhledem dokážou manže-

lé Márovi prezentovat své cesty s již zesnulým 

synem. Málokdo pochopí, jak mohli tak nároč-

né cesty absolvovat s postiženým dítětem. Ale 

byl to právě on, kdo všechny cesty do detailu 

naplánoval. Jak se mohli účastníci přednášky 

přesvědčit, putování po Austrálii bylo velmi 

zajímavé. Seznámili se se zdejšími přírodními 

krásami, faunou i florou i tamějšími obyvateli. 

Dozvěděli se, že původní obyvatelé Austrálie 

Aboriginci nejsou vůbec vstřícní lidé, a naopak 

spousta obyvatel přistěhovalých je velice 

ochotných.

Ne každý má takovou odvahu, aby se vydal 

na dobrodružné cesty. Mnozí můžeme rodině 

Márových zážitky z  cest jen tiše závidět. Syn 

Jirka má jistě tam někde nahoře velkou radost 

z  toho, jak jeho rodiče společné putování 

představují veřejnosti. Rozdávají tím radost, 

potěšení, ale i povzbuzení k cestování potenci-

onálním zájemcům. Splňte si své sny a na nic 

nečekejte!                                                          Knihovnice

Tradiční lidová kultura a její význam v dnešní době
Městské muzeum a galerie Hustopeče 

pořádalo ve středu 20. února přednášku na 

téma Tradiční kultura v roli symbolu. Vedoucí 

Etnografi ckého ústavu v  Brně Hana Dvořáko-

vá vyprávěla o loňské výstavě. Ústav s druhou 

největší národopisnou sbírkou v České repub-

lice na ní prezentoval jeden z fenoménů tradič-

ní kultury, kroj, v roli politického symbolu. „Na 

tradiční kulturu nikdo jako na symbol nebo 

jako na politikum nepohlíží. Přitom tomu situa-

ce nahrává. Bylo tomu tak v  minulosti a je 

tomu tak i dnes,“ objasnila Dvořáková. 

Tradiční lidová kultura získala na síle 

už v  19. století, v  době národního obrození. 

O slovo se opět přihlásila v době vzniku první 

republiky, kdy byly kroj a výšivka vnímány jako 

reprezentační prvek. „Snad nejlepším dokla-

dem toho jsou první československé bankovky, 

na kterých byly v rámci výzdoby, grafi ky, použi-

ty krojové prvky,“ připomněla Dvořáková. 

Tradiční kultura byla užívaná jako jeden 

z nástrojů politické moci i v období 50. a 60. let 

20. století. „Projevilo se to v takových absurd-

ních záležitostech, jako byla třeba výzdoba 

kraslic, na kterých se místo klasických prvků 

objevily srpy a kladiva,“ upřesnila Dvořáko-

vá. Přesto v  této době stále převládal symbol 

kroje, například v  potravinářství na etiketách. 

„Je to logické, protože kroj je všude dobře čitel-

ný, uchopitelný a pochopitelný,“ dodala.  

Ani dnes, na prahu třetího tisíciletí, se to 

nezměnilo. Země se chtějí prezentovat něčím, 

co je pro ně zcela specifi cké a co se odehrává 

přímo v nich. „V roce 1996 vítal Václav Havel na 

brněnském letišti Alžbětu II. a doprovázel ho 

pár dětí ve šlapanických krojích. Prezentovali 

jsme se něčím, co ukazuje, že jsme v Česku,“ 

vysvětlila Dvořáková. 

Už od 19. století se v roli národních symbolů 

objevují především kroj, výšivka, architektura 

a lidová hudba. Na konci 20. století přibyl nový 

fenomén, regionální kuchyně. 

-ves-Vedoucí etnografi ckého ústavu Hana Dvořáková 

představila roli tradiční lidové kultury.
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Ulice Na Hradbách ožila masopustním veselím
První únorovou sobotu se v  Hustope-

čích slavil masopust už pojedenácté. V  ulici 

Na Hradbách byly k  ochutnání i zakoupení 

zabíjačkové speciality, sladkosti, pivo z  míst-

ního pivovaru či víno v  mnoha otevřených 

sklepech. Všemu kralovala cimbálová muzi-

ka Jožky Šmukaře a přehlídka masek. Nebyl 

problém potkat pankáče, indiána, skřítky, 

čarodějnice, upíry nebo medvědy z cirkusu.  

Před polednem se losovala bohatá tombola 

a další program ocenili hlavně milovníci vína. 

„V  poledne otevřeli sklepy vinaři. Nejvzdále-

nější sklep byl První vinařská naproti společen-

ského domu a letos se do akce zapojila i nová 

vinotéka Vinařů Hustopečska,“ uvedla pořada-

telka Veronika Kuklová. 

Pořadatelé se letos rozhodli z příspěv-

ků vybraných za polévku a lístky z  tomboly 

podpořit spolek Hustopečská chasa, který 

oživuje místní lidové tradice a pořádá řadu 

společenských akcí. „Každý rok se snažíme 

podporovat někoho v Hustopečích. V minulos-

ti to byly například nemocnice, atletický klub 

nebo svaz tělesně postižených apod.,“ připo-

mněla Kuklová. 

Zábava v  ulici Na Hradbách pokračovala 

dlouho do večera, kdy se život přesunul do 

sklípků místních vinařů. 

-ves-
Článek byl zveřejněn na webu města 5. 2. 2019.

Návštěvníci v kostýmech se proměnili v jiné bytosti.Na masopustu nesměla chybět zabíjačková polévka.
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Ve  středu 20. února před třetí hodinou 

odpolední bylo v  knihovně nezvykle rušno. 

Účastníci čtenářské soutěže Lovci perel přišli 

na vyhlášení výsledků jejího pátého ročníku. 

 Po dvou flétnových duetech žáků základ-

ní umělecké školy, recitačním a pěveckém 

vystoupení následovalo samotné vyhlašování. 

V  Hustopečích loni knižní perly lovilo 59 dětí 

a nasbíraly celkem 455 perel. Oceněn byl každý, 

komu se podařilo získat alespoň deset perel. 

Kromě slušivého náhrdelníku z  ulovených 

perel si osmnáct dětí odnášelo tašku s  drob-

nostmi, sladkostmi a samozřejmě knižní 

odměnou. Stupně vítězů obsadilo dívčí trio. 

Na bronzové příčce se s  37 perlami umísti-

la Kristýna Kalášková. Sourozenecký duel 

o celkové vítězství těsně vyhrála mladší ze 

sester Odvářkových, Lucie, s počtem 46 perel. 

Její sestra Lenka získala jen o tři perly méně. 

Výherkyni se nejvíce líbily knížky o vílách 

ze série Duhová kouzla od Daisy Meadows. 

Jak se v knihovně loví perly, vysvětlila knihov-

nice Jana Unverdorbenová: „Děti si vybírají 

knížky, které jsou označené samolepkou „Toto 

je perlorodka“. Když si knihu půjčí, dostanou 

k ní pracovní list, po přečtení knížky ho vyplní, 

odevzdají v knihovně, a když ho mají správně 

vyplněný, dostanou za to perličku. Celý rok jim 

v knihovně na nástěnce visí šňůrka se získaný-

mi perlami, takže si mohou kontrolovat, kolik 

nasbírali perliček.“ Soutěž Lovci perel chce děti 

přilákat ke čtení, knížky označené perlou jsou 

pro soutěžící atraktivnější.  Vyplňování soutěž-

ních pracovních listů učí děti přemýšlet nad 

přečtenou knihou, ale také je motivuje k vlast-

ní tvorbě.  „Na jednom pracovním listu byl úkol 

vymyslet recept na smradlavý dort. Soutěžící 

ho splnil takto: Tři kila smradlavých fuseklí, tři 

skleničky močůvky, dva litry bláta, 200 gramů 

octa, pět kusů shnilých jablek a jako ozdoba 

nakrájená chilli paprička,“ prozradila Unver-

dorbenová.

 Už od ledna běží nový ročník soutěže. Kdo 

touží po perlách a čtenářských zážitcích, může 

se stále připojit. 

Výherci soutěže:
1. Odvářková Lucie 46 perel

2. Odvářková Lenka 43 perel

3. Kalášková Kristýna 37 perel

4. Potůčková Zora 27 perel

5. Kučera Vítek 26 perel

6. Kerberová Linda 25 perel

7. Barabášová Nikol 24 perel

8. Forejtník Adam 22 perel

9. Stritzlová Jitka 21 perel

10. Dúcká Liliana 21 perel

11. Ziaťková Anežka 18 perel

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 21. 2. 2019.

Úspěšní čtenáři si odnesli perlové náhrdelníky.
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Děti si z knihovny odnesly perly
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Po loňské přestávce hustopečští farníci 

letos opět uspořádali dětský karneval. Posled-

ní únorové nedělní odpoledne suterén kostela 

svatého Václava ožil rejem masek. Jak už si 

návštěvníci uplynulých ročníků zvykli, farní 

karneval má přesah a neodehrává se jen v hlav-

ním sále. „Letošní téma karnevalu je Děti celé-

ho světa.  Děti obcházejí stanoviště, kde jsou 

jednotlivé světadíly. Mohou se seznámit s tím, 

že jsou na celém světě lidé různé barvy pleti, 

různých zájmů, zvyků, a že přesto všichni tvoří-

me jednu rodinu lidstva. Máme spolu umět 

vycházet a přijímat se. Je to taková nenápadná 

škola pro děti,“ prozradil děkan Jan Nekuda. 

Mnohé prostory kostela proto na pár hodin 

pozměnily svůj účel. Klubovna, která běžně 

slouží skautským schůzkám, se proměnila 

v  Ameriku. Co mají děti dělat ve skákacím 

hradu představujícím Disneyland, jim nikdo 

vysvětlovat nemusel. Hned vedle  kovbojové 

stříleli do plechovek a s indiánky zdobily týpí. 

Mexičanům děti pomáhaly sehnat suroviny na 

typická jídla a odnesly si i recept. Sakristie, kde 

se běžně připravuje kněz před bohoslužbou, 

se stala Asií. I tady se jeden z úkolů týkal jídla, 

soutěžící pomocí jídelních hůlek krmili posta-

vičky,  psali písmena čínské abecedy a zkoušeli 

si oblékání tradičního indického oděvu, sárí 

nebo turbanu.  V Austrálii děti hledaly v moři 

mušle s  perlami, bumerangem lovily králí-

ka a zkoušely svou stabilitu na surfařském 

prkně. V  Africe bubnovaly a vyráběly masky. 

„Na tomto stanovišti se učí, jak se šetří vodou, 

protože v  Africe je málo vody,“ přiblížil jeden 

z úkolů dobrovolník Vojta Dvořák, který se na 

chvíli proměnil v Afričana.  

Chrámová loď sloužila i během karneva-

lu modlitbám. Zněly ale tentokrát v  jazycích, 

typických pro jednotlivé kontinenty, děti u nich 

zapalovaly svíčky.

 I zábava v  hlavním sále se dotýkala cizích 

zemí. Spidermanové, berušky ani kovbojové 

si možná nevšimli, že je skupina tanečnic učí 

původem polskou mazurku nebo španělskou 

macarenu. Jak zaznělo mnohokrát během 

odpoledne v  písničce Děti v Africe, která byla 

motem karnevalu, radost z  tance a společen-

ství je univerzální. Děti na celém světě také 

milují dárky. Z karnevalu si přes sto dětí odná-

šelo zasloužené odměny za splnění úkolů 

a výhry z  tomboly. Organizátory na oplátku 

obdarovaly svými nefalšovanými úsměvy 

a rozzářenýma očima. „Karneval připravují 

desítky lidí z  farnosti, na  podiu tančí, mode-

rují i zpívají mládežníci, stejně jako na jednot-

livých stanovištích. Občerstvení napekly 

maminky, tatínkové pomáhali s výzdobou, 

babičky v šatně. Mnoho ochotných rukou 

pomáhalo s obsluhou na baru. A desítky farní-

ků přispěly do tomboly. Chtěl bych poděkovat 

všem dobrovolníkům, kteří se svou ochotou do 

této akce zapojili,“ uzavřel spokojený děkan.

-kam-

Zimní expedice
V týdnu od 11. do 15. února měly děti školou 

povinné jarní prázdniny. Pavučina pořádala 

již tradiční příměstský tábor. Letos se nám na 

Jarní prázdniny s Pavučinou přihlásilo devate-

náct dětí ve věku od 6 do 12 let. Jak název Zimní 

expedice napovídá, účastnili jsme se několika 

dobrodružných výprav. 

Pondělní expedice do Francie byla zpestře-

na výpadkem elektrického proudu, malí tábor-

níci se museli vypořádat s  obědem potmě, 

pouze plamínky svíček napovídaly, zda nabí-

ráme ze správného talíře. Odpoledne jsme 

připravovali pravou francouzskou specialitu, 

pečené šneky. 

V  úterý nás létající koberec přenesl na 

Slovensko, zdolali jsme nejvyšší hustopečský 

vrchol, rozhlednu v mandloňových sadech. Při 

výšlapu všechny překvapila sněhová přeháňka 

a silný vítr. Sněhové krupičky štípající do tváří 

připomínaly opravdovou horskou túru. Odpo-

ledne si táborníci zábavnou formou osvojili 

slovenštinu. 

Ve středu jsme byli přeneseni do vesmíru. 

Hned ráno nás překvapily padající asteroidy, 

vše ale naštěstí dobře dopadlo. Následně nás 

navštívilo mobilní planetárium, a my tak mohli 

nahlédnout, jak to v tom vesmíru vlastně vypa-

dá. Po načerpání vědomostí a po kosmickém 

kvízu jsme si zahráli na živý vesmír a lidskou 

sluneční soustavu v  pohybu. Odpoledne jsme 

zdobili vesmírné tašky. 

Na čtvrteční přelet do Anglie budou děti 

dlouho vzpomínat, anglická svačinka, sušenky 

a čaj, to byla opravdu mňamka. Po načerpání 

sušenkové energie vypukl boj o vlajku a dobytí 

území. V další hře se nám podařilo najít všech-

ny ztracené anglické rytíře. 

V pátek jsme se ocitli v  Laponsku. Lovili 

jsme severská zvířata, soupeřili s  medvědem, 

pozorovali krásnou vílu. Potom jsme vyrobili 

originální bubínky. Odpoledne jsme se rozlou-

čili tancem, hudbou a zpěvem.  

Hana Mokrá,
CVČ Pavučina Hustopeče

Sněhová přeháňka na rozhledně.

Vlastnoručně batikované vesmírné tašky.Výroba laponských bubínků.
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Farníci pozvali na karneval děti celého světa

Na karneval přišli i kovbojové. Do rytmu se vlnily dívky z Havaje.
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Na začátku 20. století žil celý svět novou 

fascinací z  fi lmu. Černobílé pohyblivé obráz-

ky často doprovázené živou hudbou se staly 

svébytnou zábavou. V  roce 1914 se poprvé 
promítalo i v  Hustopečích. Filmové pohos-

tinské představení předváděl tehdy majitel 

licence moravského místodržitelství Josef 

Schwepesch v  hotelu Austria (dnes společen-

ský dům). O tři roky později začal fi lmy promí-

tat i místní podnikatel Kuno Kallina. 

K  pravidelnému promítání fi lmů však 
v  Hustopečích došlo až po vzniku Českoslo-
venska, kdy vznikaly Okresní osvětové sbory, 

a to český a německý. V  červnu 1925 požádal 

Český okresní osvětový sbor v  čele s  Janem 

Svobodou o licenci na kino, do konce roku byly 

schváleny obě žádosti – česká i německá. 

První hustopečské české kino se jmeno-
valo Urania a zahájilo promítání ještě téhož 

roku. V roce 1933 zakoupilo zvukovou aparatu-

ru a od března začalo promítat zvukové fi lmy. 

Hrálo se třikrát týdně. Jako první byla uvede-
na romantická veselohra Incognito v němec-
ké verzi s českými titulky. V té době mělo kino 

335 sedadel. V roce 1936 se vedení kina dohod-

lo s  německým Střeleckým spolkem o přelo-

žení promítání fi lmů do Německého domu. 

V roce 1933 bylo v Hustopečích v provozu ještě 

české kino Invalidů, které bylo v licenci Skupiny 

válečných poškozenců a hrálo dvakrát týdně.

Vlastní budovu získalo kino až v roce 1950. 

Provoz kina Pionýr byl zahájen 29. července 

1950. Kino spadalo pod Okresní správu kultur-

ních zařízení (do roku 1960 Hustopeče, poté 

Břeclav). Vedoucím kina se na čtyři desetile-
tí stal úředník Antonín Jevický (1914–1996), 

který už krátce po válce promítal v  Hustope-

čích fi lmy provizorně. K  dispozici návštěvní-

kům byl i stánek s cukrovím.

Počet promítaných fi lmových představení 

byl vysoký. Například v  roce 1961 se uskuteč-
nilo celkem 352 představení, které zhlédlo 
61  449 návštěvníků. Vysoká návštěvnost se 
udržela i s  rozvojem televizního vysílání. 
Například ještě v roce 1978 bylo promítnuto 

365 fi lmů, které navštívilo 57 092 lidí (průměrná 

cena vstupenky byla 3 koruny 86 haléřů). Výky-

vy nastávaly v  době, kdy se projevily nějaké 

technické závady (problémy s topením a odvě-

tráváním, vadná elektroinstalace, stavební 

opravy apod.). Tržby se naopak zvýšily po 

zahájení širokoúhlého promítání, ke kterému 

došlo 29. června 1967. 

Pravidelnou klientelou kina byli žáci, 
učňové a studenti místních škol, kteří se zde 

účastnili i povinných připomínek tehdejších 

politických a společenských výročí (únoro-

vé události 1948, založení KSČ, Měsíc česko-

slovensko-sovětského přátelství apod.). 

Samozřejmou součástí byly i fi lmové festi-

valy a přehlídky (např. Zrcadlo osvobozenec-

kých bojů, Filmový máj, dva Dětské fi lmové 

festivaly…). Výjimečnou událostí byla v  roce 

1960 mimořádná předpremiéra fi lmu Velká 

samota, který se zčásti natáčel i v Hustopečích. 

Antonín Jevický si vedl pečlivou evidenci 

fi lmů, z níž vyplývá, že ačkoliv nezbytnou část 

výběru představovaly fi lmy sovětské, promí-

taly se i snímky dalších zahraničních kinema-

tografi í. Zvlášť úspěšné tituly se promítaly 

i dvakrát denně, odpoledne a večer (např. série 

fi lmů o markýze Angelice). Nejnavštěvova-
nější byly fi lmy československé.

Éra prvního vedoucího hustopečského kina 

Pionýr Antonína Jevického se skončila v  roce 

1991 jeho odchodem na skutečně zasloužený 

odpočinek.  

Soňa Nezhodová, vedoucí MMG Hustopeče

Zrekonstruované Kino přivítá první návštěv-

níky již v  březnu. Své brány otevře veřejnosti 

po více než roční obno-

vě. Ta ho proměnila ve 

víceúčelové kulturní 

centrum, ve kterém své 

místo najdou především 

divadelní představení, 

promítání fi lmů, kavár-

na či turistické infor-

mační centrum. 

Slavnostnímu otevření bude patřit posled-
ní březnový víkend a naplánovaný program je 

opravdu pestrý. Na první návštěvníky čekají 

prohlídky celého prostoru, nový český fi lm 

Ženy v  běhu, kapela Midnight Coffee Sessi-

on a na své si přijdou i děti při pohádce Lego 

příběh 2. O vyvrcholení premiérového víkendu 

se postarají místní ochotníci ze souboru FOOR. 

Ti speciálně pro tuto neopakovatelnou příleži-

tost nacvičili hru Ukradené demižóny. 

Vstupenky na fi lm i divadlo je možné 

koupit přes rezervační systém na nových strán-

kách www.kinohustopece.cz, které budou 

v  provozu od 13. března, a současně hodinu 

před začátkem každého představení v poklad-

ně přímo v Kině.

Provozu tak zvaně „naostro“ bude předchá-

zet i zkušební verze. Ta přijde na řadu hned 

o celých čtrnáct 

dnů dříve a nabíd-

ne tak promítání 

fi lmů už o víken-

dech 16. a 17. břez-
na a rovněž o tom 

následujícím.

Podívejte se 

na podrobný 

program a nenechte si ujít start nového husto-

pečského Kina.

-hrad- 
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Hustopečské Kino je v novém. OTEVÍRÁME

První fi lmová představení v kině Pionýr

březenPROGRAM
sobota 16. 3. - 20.00

Co jsme komu zase udělali?
francouzská komedie s titulky, vstupné 120 Kč
neděle 17. 3. - 15.00

Jak vycvičit draka 3
animovaný USA, vstupné 120 Kč
sobota 23. 3. ve 20.00 hodin

Skleněný pokoj
česko – slovenský fi lm, vstupné 120 Kč
neděle 24. 3. - 15.00

Putování se sobíkem
dobrodružný, rodinný fi lm, vstupné 120 Kč

Slavnostně otevíráme
poslední březnový víkend

pátek 29. 3.
18.00 Capitain Marvel
 dobrodružný fi lm USA, vstupné 120 Kč
sobota 30. 3.
14.00 Ženy v běhu
 český fi lm, vstupné 120 Kč
16.00 kapela Midnight Coffee Session
 možnost prohlídky celé budovy
20.00 Ženy v běhu
 český fi lm, vstupné 120Kč
neděle 31. 3.
15.00 Lego příběh 2
 Animovaný fi lm USA, vstupné 110 Kč
19.00 Ukradené demižóny - premiér
 představení divadelního souboru FOOR
 Hustopeče, vstupné 100 Kč

Prodej vstupenek: 
www.kinohustopece.cz (od 13. 3.)

a hodinu před představením v pokladně Kina.

Slavnostnímu otevření Kina bude patřit poslední 
březnový víkend



Gastrozóna s mandlovými specialitami
Matyho chálka, Bonjour – Culinary Club ČR, 

Formanka hustopeče, Amande Hotel, Vinárna 

U Erbu – každýs originálním menu

Kuchařské show
Petr Erin Kováč se i letos ujal role hostitele 

a představí něco ze svého umění- letos NOVĚ 

naučí přímo na pódiu vařit i vaše děti! 

Otevřené sklepy
Třináctka místních vinařů otevře po celém 

městě své sklípky a na nádvoří domu U Synků 

se představí další zhruba desítka. Přímo na 

náměstí si nenechte ujít koštování Hustopeč-

ského městského vína roku 2018.

Vycházky k mandloním
Po stopách mandličky – zážitková trasa 

s plněním úkolů pro rodiny s malými dětmi

Skořápkovaná – hledejte ukryté kešky pomocí 

GPS souřadnic

Napříč historií – trasa pro zkušené turisty 

s průvodcem a výkladem o historii mandloní

Start: Sportovní hala, startovné: 50Kč (stylové 

odměny a občerstvení po trase v ceně)

Náměstí bude žít po celý den
Soutěž jedlíků, kuchařské vstupy a koncerty 

kapel Eager Swingers a Tomáše Kočka s orches-

trem vás zaručeně nezklamou. Nebude chybět 

ani cimbálka a vystoupení místních dětí.

Zlomíme rekord!
Přijďte v 15:30 k hlavnímu pódiu a naše 

hostesky vám rozdají 1.132 panáků mandlo-

vice. Těmi si pod dozorem komisaře společně 

připijeme a zapíšeme se do České knihy rekor-

dů jako Největší přípitek mandlovicí. Buďte 

u toho! (Pouze pro starší 18 let.)

Zaměřeno na děti
Historické kolotoče, projížďky koňským 

povozem, fotokoutky a letos poprvé i mandlo-

vé dílničky pod kostelem. 

Předprodej a prodej vstupenek
Vstupenky koupíte v Turistickém informač-

ním centru v Hustopečích nebo přes portály 

Slavnosti mandloní a vína vypuknou 23. března

Objevte svůj skrytý talent a přihlaste svůj 

moučník do Soutěže o nejlepší mandlový 

dezert. Od 1. do 17. března je přihlašování 

spuštěno na stránce www.slav-

nosti-mandloni.cz. 

Každoročně dostáva-

jí na slavnostech svůj 

prostor i šikovné 

cukrářky a cukráři, 

kteří se mohou 

zapojit do 

klání o nejlepší 

mandlový mouč-

ník.

ZAPOJTE SE 

I VY!    Připravit může-

te dorty, koláče, zákusky, 

buchty, trubičky, věnečky, 

dortíky - prostě cokoliv sladkého!

ALE POZOR - dezert musí obsahovat madle 

v jakékoliv podobě a musíte nám zaslat 

i podrobný recept. Poté zbývá ještě hotový 

výrobek přinést v den slavností do zasedací 

místnosti radnice.  Myslete na to, že se jedná 

o soutěž  amatérů,  nikoliv profesionálních 

kuchařů a cukrářů. Děkujeme za pochopení.

LETOS POPRVÉ  navíc mají soutěžící 

zároveň možnost zhodnotit 

výtvory ostatních - každý 

přihlášený soutěžící 

se zároveň stává 

porotcem a může 

ochutnat a ohod-

notit výtvory 

svých soupeřů! 

Ve společnosti 

profesionálních 

kuchařů a zvlášt-

ních hostů, kteří 

budou tvořit odbor-

nou část poroty, se tak 

můžete o svých receptech 

vzájemně pobavit a nad šálkem 

kávy si vyměnit názory.

Vítěz bude představen v rámci jedné 

z kuchařských show na náměstí. Samo-

zřejmostí jsou i zajímavé věcné ceny všem 

zúčastněným.                                                               -nov-

Soutěž o nej mandlový dezert

Uzavírky 
V dopravě

Slavnosti mandloní a vína se v Hustope-

čích uskuteční v sobotu 23. března. Hlavním 

dějištěm budou mandloňové sady, ulice 

Na Hradbách a Dukelské náměstí včetně 

přilehlých ulic. Právě zde přinesou slavnosti 

vyloučení provozu a určitá omezení.

Od pátku 22. března od 6.00 hodin 
do soboty 23. března do 20.00 hodin 

bude uzavřeno velké parkoviště 
na Dukelském náměstí.

V den konání akce je program na náměstí 

naplánovaný od 9.00 do 17.00 hodin, kdy 
bude vstup možný pouze po zakoupení 
vstupenky. Rovněž zde bude platit zákaz 

vjezdu automobilů.

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíko-

vy, Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít 

na náměstí vstup volný po předložení občan-

ského průkazu.

Pro pracovníky, kteří budou v sobotu 

v provozovnách na Dukelském náměstí, 

můžou vedoucí prodejen vyřídit na omeze-

nou dobu propustky. Více informací o této 

variantě získáte u paní Jany Tupé, 

tupa@hustopece.cz, tel.: 519 441 008

budova staré pošty, dveře č. 527.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Jana Hrádková, vedoucí Marketingu 
a kultury města Hustopeče

Ticketstream a Smsticket. 

Ceny v předprodeji: dospělí 80 Kč, studenti 

a důchodci 50 Kč. 

Vstupné na místě: Dospělí 100 Kč, studenti 

a důchodci 50 Kč. 

Děti do 15 let mají vstupné zdarma.

-nov-
www.slavnosti-mandloni.cz

www.slavnosti-mandloni.cz



STR 19HUSTOPEČSKÉ LISTY   3 | 19

in
ze

rc
e

��������������	
������������������	�
�������	
��������������
���������
������
�������
���
��
��������	
����������������
����������������������������	���



Hledáme Galvanizéry do naší žárové zinkovny. 
HLEDÁME VÁS!

e-mail: marian.preiss@signumcz.com
tel: +420 724 039 380
www.signumcz.com

  Nástupní mzda: 160 Kč/hod 
   Nástupní mzda do odstředivé 

žárové zinkovny: 150 Kč/hod 
  Výkonnostní odměny
   Sazba práce přesčas 190 Kč/hod 
  (k tomu všechny další zákonné příplatky za 
práci přesčas) 

   Čtvrtletní odměny ve výši 30% 
měsíční mzdy

  Pět týdnů dovolené

Kdo jsme?
Jsme česká fi rma provozující největší síť žárových zinkoven v ČR a na Sloven-
sku. Vyrábíme také ocelové konstrukce pro významné stavby na celém světě! 
I vy se můžete stát součástí našeho týmu.

Proč je výhodné pracovat pro SIGNUM?
Chceme, aby u nás pracovali motivovaní a spokojení zaměstnanci. Chceme, 
aby se jim u nás líbilo a aby zůstávali co nejdéle. Proto nabízíme stabilní 
zaměstnání, dobré platy a férové pracovní podmínky. Na pozici galvanizéra 
dostanete nástupní mzdu 160 Kč/hod (nástupní mzda do odstředivé žárové 
zinkovny je 150 Kč/hod). Za přesčasy vám dáme 190 Kč/hod (+ další zákonné 
příplatky), k tomu garantovanou čtvrtletní odměnu ve výši 30% měsíčního 
platu a další výkonnostní a věrnostní odměny. Vaše mzda se bude s odpra-
covanými lety pravidelně zvyšovat. A protože víme, že také odpočinek je 
důležitý, dostanete 5 týdnů dovolené za rok.
Šikovné spolupracovníky hledáme i na další pozice. Na www.signumcz.com si 
prohlédněte naši nabídku práce a ozvěte se nám.

GALVANIZÉR V ŽÁROVÉ ZINKOVNĚ 
V HUSTOPEČÍCH

NÁSTUPNÍ PLAT 160 KČ/HOD 
+ VÝKONNOSTNÍ ODMĚNY

Nabízíme:

Signum spol. s r.o. 
Nádražní 41, 693 01 
Hustopeče u Brna

Požadujeme: 

Práce ve 3 směnném provozu
Pracovitost a sílu
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
březen 2019

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

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 519 441 088
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

so 23.3. 9.00 Slavnosti mandloní a vína. Bohatý program 
na Dukelském náměstí i na procházkových 
trasách do mandloňových sadů. Jarmark, kapely, 
dílničky pro děti, soutěž o nej mandlový dezert, 
pokus o vytvoření rekordu, ochutnávka celé řady 
mandlových specialit a otevřené sklepy místních 
vinařů. Více na www.slavnosti-mandloni.cz

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

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

ne 3.3. – 24.3.  Libuše Obrdlíková – Cesty v kruhu. Obrazy, 
grafi ka, tapiserie. Vernisáž se koná 3. března 
v 16.00 hodin. 

st 13.3. 16.00 Přednáška Petra Dreslera – Pohansko u Břeclavi 
– velkomoravské centrum na Dyji. 

ne 31.3. – 21.4.   Výstava výtvarných prací studentů gymnázia 
T. G. Masaryka Hustopeče, CVČ Pavučina a ZUŠ 
Hustopeče. Vernisáž se koná 31. března v 16.00. 

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

čt  7.3. 10.00 Výtvarná činnost – robot 
čt  14.3.  10.00 Cvičení s Cipískem 
čt  21.3. 10.00 Výtvarná činnost – sluníčko  
čt  28.3.  10.00 Cvičení s Cipískem

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

so  2.3. 17.00 Expediční kamera. Celovečerní pásmo fi lmů. 
M-klub. Vstupné 50 Kč, do 15 let zdarma.

ne  3.3.  15.00 Dětský karneval – Tentokrát se setkáme v 
pralese. Tombola, pralesní bar, fotokoutek. Děti 
vstup zdarma. Společenský dům Hustopeče.

ne  10.3.  13.45 Bruslení – zájezd na zimní stadion. Odjezd z AN. 
Ledová plocha 14.30 - 15.30 hodin. Příspěvek 
50 Kč (i s vlastní dopravou).

pá 1.3. - 29.3.   Výstava Obrazy a šité hračky Marie Grůzové. 
Vestibul knihovny. 

pá 1.3. - 15.3.   Výstava Česká bible v době renesance. Prostory 
knihovny.

čt  7.3.  17.00 Přednáška Bible v náboženských a politických 
souvislostech. Přednáší Vlastimil Brunclík. 
Učebna knihovny. 

út  12.3. 16.00 Literární kavárna s Lenkou Chalupovou. 
Spisovatelka a novinářka představí svou tvorbu. 
Knihovna. 

st  13.3. 9.00 Hrátky s pamětí. Učebna knihovny.
čt 14.3. a 28.3.  Virtuální univerzita třetího věku –Život a dílo 

Michelangela Buonarroti. Učebna knihovny.
po 25. 3. – 29. 3. Výběr knih na burzu Čtenáři čtenářům. 

Prostory knihovny.

čt  7.3. 18.00 Tradiční čtvrteční přehlídka vín známých 
výrobců z Moravy a ze Slovenska. Přehlídky 
končí 21. března 2019. Sklep v ulici Na Hradbách. 

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

so 16.3. 20.00 Zkušební promítání (16.3., 17.3., 23.3. 24. 3.)
pá 29. - 31.3.  Slavnostní otevření hustopečského KINA
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OD 23 000 K  DO 25 000 K
OD 26 500 K  DO 28 500 K  + bonusy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
Na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 702 208 669

PENNY 

 BÝT I VAŠE PENNY!

 

O
zvyšujeme 

mzdy!
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 11.3./25.3.

Papír, plast, nápojové kartony: 5.3.      Bioodpad: 4.3.

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

M sto Hustope e

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

pá  15.3. 14.00 Členská schůze organizace. Společenským dům 
Hustopeče. Všechny členy srdečně zveme.

ne  17.3. 13.45 Divadlo Boleradice - Počestné paní, aneb Mistr 
ostrého meče. Odjezd autobusu od Kamenné 
krásy v 13.45 hodin, z AN ve 14 hodin.

po  25.3. 9.15 Návštěva Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. 
Odjezd od Kamenné krásy v 9.15, z AN v 9.30.

po – pá  6.00 – 8.00  ranní plavání

po – pá 14.00 – 19.00 dle aktuálního rozpisu

so – ne 14.00 – 19.00

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

pá  1.3.  Výtvarná soutěž Hustopečský kostel včera,
dnes a zítra. Koná se k příležitosti 25. výročí 
posvěcení kostela. Zapojit se mohou děti a 
dospělí. Termín odevzdání 30. 4. Více: www.
farnosthustopece.cz.

ne  17.3.  15.00 Přednáška Miloše Doležala: Josef Toufar, 
dramatický příběh jeho života a číhošťský 
zázrak. Klubovna kostela. 

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

so  16.3. 8.00 Zájezd na výstavu kamélií na zámku Rájec nad 
Svitavou, Boskovice.

út  26.3. 15.00 Vietnam - vyprávění F. J. Teistera o zážitcích a 
poznáních na cestách. Jídelna penzionu.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
pá  1.3.  20.00 Děkanátní ples na téma Puntíky kam 

se podíváš. Sál pod kostelem. Pořádá 
Římskokatolická církev.

so  9.3.  20.00 Rybářská zábava. Společenský dům Hustopeče. 

so  16.3. 17.00 Jarní probuzení – Taneční koncert studentů 
ZUŠ Hustopeče. Přijďte s námi probudit jaro! 
Společenský dům Hustopeče.

ne  31.3. 16.00 Hraje celá rodina. Koncert žáků ZUŠ Hustopeče, 
jejich sourozenců a rodičů. Evangelický kostel.

FUTSAL
so 2.3. 20.00 TJ Agrotec Hustopeče - PRO-STATIC Blanskl
VOLEJBAL
so  2.3. 9.00 Krajský přebor volejbalu žákyň. 
   Městská sportovní hala.
ne  24.3. 9.00 Krajské kolo v barevném minivolejbale. 
   Městská sportovní hala. 
STOLNÍ TENIS
pá  8. 3. 18.00 TJ Agrotec Hustopeče – Sokol Rakvice (kraj. soutěž)
so  9. 3.  17.30  TJ Agrotec Hustopeče – STP Mikulov (kraj. soutěž)
so  23.3. 15.00 TJ Agrotec Husto. – SKST Warmnist Liberec (1. liga)
ne  24.3. 10.00 TJ Agrotec Hustopeče – SKK El Niňo Praha (1. liga) 
HÁZENÁ
ne  3.3. 11.00 Legata Hustopeče – TJ JM Chodov A (1. liga)
ne  31.3. 11.00 Legata Hustopeče – Házená Velká Bystřice (1. liga)

NOVÉ BYTY VE 
VAŠEM MĚSTĚ 

Plánujete letos koupi nového bydlení? 
Chcete si sami určit dispozici a vybavení? 
Máte jenom ty nejpřísnější nároky? 
Potom není důvod se unáhlit. 
Připravujeme projekt, jaký tady ještě nebyl! 
Zavolejte nám nebo napište a zaregistrujte se. 
Informace již brzy! 

Žádné provize, žádné poplatky!

Petr Cicvárek 
Solid real, s.r.o.

739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz
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Zápis do 1. ročníku
na školní rok rok 2019/20

Proběhne na obou hustopečských základních školách 9. 4. 2019.

Z důvodu organizace a hladkého průběhu zápisu je vhodné 

přihlášku k základnímu vzdělávání doručit do 29. března 2019. 

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách škol.

 Zápisu se účastní dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 

září do konce srpna příslušného školního roku (letos děti narozené 
mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013), požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
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Letošní zima dopřála dětem ve školce kupu 

radosti. Užily si dopoledního bobování, stavě-

ní sněhuláků a koulovaček. Vyzkoušely ve třídě 

několik pokusů se sněhem, barvily ho, rozpou-

štěly a znovu ochlazovaly. O jarních prázd-

ninách si někteří zkušení i novopečení lyžaři 

vyjeli s rodiči na hory, poslali do školky spoustu 

zasněžených pohlednic z mnoha míst. 

Po prázdninách se ve školce rozjel program 

zase naplno. Přišlo na řadu téma Moje tělo,  

moje zdraví. I nejmenší děti už znají vitamíny, 

otužování, bavilo je cvičení pro zdraví. Společ-

ně vyrazily i na prohlídku lékárny. Nejvíc práce 

ale mají předškoláci, pokračují v  přípravách 

k  zápisu do první třídy, procvičují a osvojují 

si celou škálu dovedností. Důraz je kladen na 

rozvoj schopností potřebných k  úspěšnému 

zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšle-

ní, řeči a soustředění. Spolu s  rodiči také ve 

školce absolvují kurz Předškoláček, ve kterém 

je v  malých skupinkách dětí dostatek času 

k opakování a upevňování dovedností.  V břez-

nu si předškoláci s  paními učitelkami půjdou 

prohlédnout hustopečské základní školy, kde 

je bude čekat připravený pestrý dopolední 

program a drobné dárky na památku. 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ U RYBIČEK

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Od zimy do jara ve školce Pastelce

Paní knihovnice si pro děti připravily výuko-

vý program Kamil neumí létat. Byl založený 

na pohádkovém příběhu o špačkovi Kamilovi, 

který se nechtěl učit létat, ale zajímal se jen 

o knihy a  příběhy v  nich. Za pomoci velkých 

obrázků si děti procvičily dějovou posloupnost 

a dokázaly převyprávět příběh, který byl vtip-

ný a poučný zároveň. Děti si také společně se 

špačkem Kamilem protáhly tělíčko. 

Nakonec jsme paním knihovnicím poděko-

vali a zazpívali písničky pro radost. Těšíme se 

na další návštěvu v knihovně!    

 Kolektiv MŠ Pastelka Fo
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Děti ze zelené třídy navštívily knihovnu

Děti v knihovně bavil špaček Kamil.

Školička pro maláčky je adaptační program 

pro děti, které čeká nástup do naší mateřské 

školy. Cílem tohoto programu je připravit 

dítě na pobyt ve školce, seznámit ho s novým 

prostředím a s lidmi, kteří jej tu budou obklo-

povat. Děti se adaptačního programu účastní 

spolu s  rodičovským doprovodem. Pro děti 

připravujeme pracovní a výtvarné činnosti, 

cvičení, pohybové hry a tanečky nejen uvnitř, 

ale i venku v prostorách školní zahrady. Školič-

ce pro maláčky bude zasvěcen jeden den 

v  týdnu, letos středa, začínáme 27. března. 

Celkem nás čeká 10 společných lekcí, program 

bude probíhat na odloučeném pracovišti na 

ulici Komenského.                                   Ivana Javůrková

Masopust má své místo v  kalendáři vždy 

mezi svátkem Tří králů a Velikonocemi. Ani 

my jsme si nenechali toto veselí ujít. Děti se 

v  průběhu dvou týdnů seznamovaly s  tradi-

cemi masopustu, učily se říkanky a písničky, 

vyráběly masky, jitrničky a jelítka, masopustní 

koláče, smažily boží milosti. Na závěr uspořá-

daly masopustní hostinu a užily si společně 

s klaunem Čikem veselé dopoledne plné legra-

ce, soutěží a tanců.

Jarmila Pírková, učitelka

Zima stále ještě vládne a večery jsou dlou-

hé. Pro jejich obohacení jsme vyhlásili soutěž 

pro rodiče a jejich děti a nazvali ji Vyrob si svou 

knihu. Úkol zní: Vyrobte společně se svým dítě-

tem libovolnou technikou knížku nebo nama-

lujte postavu z oblíbené knihy. Všechny práce 

budou odměněny a vystaveny u příležitosti 

Měsíce knihy v prostorách mateřské školy.

Jarmila Pírková, učitelka

Adaptační programMasopust

Vyrob si knihu

Masopustní veselí ve školce.
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• Na počátku února třeťáci v  rámci dalton-

ského plánu pracovali na tématu Továrna 

v lidském těle.  Děti se seznamovaly s funkcemi 

některých orgánů, zkoumaly svůj otisk prstu, 

počítaly mléčné a dospělé zuby, pojmenová-

valy a kreslily. A aby toho neměly málo, zašly 

si i na místní poštu, kde se dozvěděly, co je to 

listovní a poštovní tajemství, složenka či on-li-

ne pohlednice. Nejvíce však děti bavilo razít-

kování dopisů a poštovní kvíz. 

• Druháci se ve své celoroční hře posunuli na 

další stanoviště. Na „legoúkol“ je navedla úloha 

z matematiky. Zadání bylo postavit rozhlednu. 

A že se jim povedly! Potom ještě vymysleli pro 

rozhlednu jméno, zapsali, jak je vysoká, kolik 

na ni vede schodů a z čeho je vyrobená, no jako 

v opravdovém turistickém průvodci.

• Zimní  čas  si  děti  druhého  ročníku zpří-

jemnily i návštěvou divadla Radost. Postavičky 

Jáji a Páji spolu s dědou Lebedou znaly z večer-

níčků, a tak byly zvědavé, jaké to bude, vidět 

je na jevišti.    A co si budeme povídat, bylo to 

úžasné. 

• Chlapci z 2. stupně se zúčastnili krajského 

kola soutěže v házené, kde obsadili  3. místo, 

bonusem bylo vyhlášení Jana Hniličky za 

nejlepšího střelce turnaje.

• Nesoutěžilo se však jen v  házené, žáci 

robotiky se zúčastnili mezinárodní soutěže 

Robotiáda. Plány jim bohužel zkřížila technic-

ká závada.

• Již potřetí v tomto školním roce navštívili 

žáci Střední odborné učiliště a Střední odbor-

nou školu v  Hustopečích. Náplní dopoledne 

byla výroba dvou výrobků, hlavolamu a veliko-

noční řehtačky, které si osmáci odnesli domů. 

• Ve výtvarné dílně na děti čekalo Valentýn-

ské tvoření. Svým výrobkem mile potěšily své 

nejbližší. 

• Pro žáky posledních ročníků byl připrave-

ný program o kyberšikaně a nebezpečí zveřej-

ňování citlivých informací na internetu. Žáci se 

do programu aktivně zapojili a jistě si odnesli 

poznatky, které se jim budou ve virtuálním 

světě hodit. 

• Ke konci měsíce do školy zavítala míst-

ní spisovatelka, paní Markéta Harasimová. 

Dětem představila interaktivní knihu Z deníku 

kočičky Ťapičky. Všichni odcházeli s podpisem 

autorky domů (a to nejen v knize).

Kolektiv ZŠ 

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ačkoli je únor nejkratší měsíc v roce a týden 

jsme odpočívali, jelikož byly jarní prázdniny, 

dělo se toho u nás spousta. 

• Pololetní vysvědčení jsme oslavili spor-

tovně, a to tradičním bruslením. Měli jsme 

pro sebe celé kluziště s  perfektně připrave-

ným ledem, a tak nám nic nebránilo si celý 

den skvěle užít. Těm, kteří si neužívali zimních 

radovánek na bruslích, se ve škole sbíhaly 

sliny, protože  šesté třídy se utkaly v soutěži 

o nejkrásněji nazdobenou palačinku, kterou 

si žáci samozřejmě sami namíchali a usmažili. 

• Před jarními prázdninami byl pro žáky 

sedmé a páté třídy uspořádán robotický 

workshop zaměřený především na kódová-

ní a práci s tzv. ozoboty. Rovněž jsme se blíže 

seznámili s využitím dronů a vyzkoušeli si 

jejich ovládání. 

• Celý druhý stupeň se zúčastnil motivač-

ního programu Staň se hrdinou svého života, 

se kterým na naši školu přijel rapper Neny. 

Po celou dobu programu byl hrdinou právě 

Neny, který si žáky ihned získal svým projevem 

a povídání zpestřoval rapováním svých písní. 

• Na prvním stupni se v  únoru sportovalo. 

Konaly se závody ve šplhu a odstartoval plavec-

ký výcvik. 

• Vítězové školního kola olympiády 

v  českém jazyce změřili své síly v  kole okres-

ním, kde se umístili na předních příčkách. 

Gratulujeme! 

Kolektiv ZŠ 

Krátký, ale nabitý měsíc 

ZŠ KOMENSKÉHO

Pololetní vysvědčení žáci oslavili bruslením.Žáci prvního stupně soutěžili ve šplhu.
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Žáci v dílnách učiliště vyráběli hlavolamy a řehtačky. Třeťáci navštívili poštu a užili si razítkování.

Únor, nejkratší měsíc v roce, byl plný akcí
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Koncem ledna navštívil Domov mládeže 

při SOŠ a SOU Hustopeče MUDr. Ivo Sobotka, 

který nám přednášel o svých cestovatelských 

zážitcích z Arménie.

„Arménie je země hor, klášterů a vína,“ 

začal své vyprávění pan Sobotka. Rozkládá 

se na pomezí Evropy a Asie. Úředním jazy-

kem je arménština, ale bez problémů se zde 

domluvíte i rusky.   Je nejstarší křesťanskou 

zemí na světě a je poseta zejména církevní-

mi pamětihodnostmi. Na svých cestách měl 

přednášející možnost prohlédnout si  památ-

ky, navštívit kláštery a samozřejmě ochutnat 

i místní vína. 

První zastávka byla v hlavním městě Jereva-

nu. Je to velké město evropského rázu, má přes 

milion obyvatel a orientace je zde obtížná. Po 

Jerevanu jezdí maršrutky – autobusy. Najde-

me tu   slavnou fabriku na výrobu koňaku. 

Za  prohlédnutí stojí muzea se vzácnými ruko-

pisy, Modrá neboli Perská mešita a červenočer-

né domy ze začátku 20. století. Nejvyšší horou 

země je hora Aragac, která vznikla výbuchem 

sopky. Největší jezero Sevan hluboké 86 metrů 

je obklopeno několika horskými hřbety, jeho 

teplota v červenci a srpnu je 17 – 19° Celsia.

Další ze zajímavých zastávek byla v Garni 

– vesnici s antickou stavbou, chrámem sluneč-

ního boha Mihira, na hraně rokle řeky Azat. 

Nelze opomenout klášterní komplex Geghard, 

který je částečně vytesán do skály, zahrnuje 

množství kostelů a hrobek. Dále opevněný 

klášter Khor Virap, který je spojován s   legen-

dou o příchodu křesťanství do Arménie. Město 

Vagharshapat je zase nazýváno arménským 

Vatikánem, je to rozlehlý areál s  katedrálou, 

muzeem a pokladnicí.

„Arménie je skutečná perla Kavkazu, je 

to stát s  velmi starým kulturním dědictvím," 

končil své poutavé a zajímavé vyprávění MUDr. 

Sobotka. Odnesli jsme si spoustu poznatků, 

zážitků a dojmů.

 Malinková Ludmila, vychovatelka

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Přednáška na Domově mládeže o Arménii

Odborné učiliště Lomená v Brně realizuje již 

druhým rokem projekt, který je spolufi nanco-

ván Evropskou unií. Je zaměřen na matematic-

kou a čtenářskou gramotnost a polytechniku. 

Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, 

které podporují zejména pedagogy a následně 

i žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je průřezový 

mezi všemi stupni primárního a sekundárního 

vzdělávání.

Jedním z cílů projektu je působit na žáky 

motivačně a zvyšovat jejich zájem o řemeslné 

vzdělávání. Základním školám je nabídnuto 

využití výukových prostor (dílen) na učilišti pro 

představení a zkvalitnění technického vzdělá-

vání.

Mezi jinými školami byla i ta naše vybrá-

na a oslovena, aby se do projektu zapojila. 

Nabídku jsme přijali a od října minulého 

roku dojíždíme s našimi žáky z 8. a 9. roční-

ku na učiliště Lomená. Zde jsou žáci zapoje-

ni do praxe v učebnách technických oborů, 

a to Truhlářská a čalounická výroba, Zednické 

práce, Strojírenské práce, Malířské a natěrač-

ské práce.

Žáci mají k  dispozici maximálně odborně 

vybavené učebny a také učitele odborného 

výcviku, kteří se jim věnují a pomáhají při zdár-

ném zvládnutí všech aktivit v rámci projektu.

A.P., pedagog

Projekt PolyGram

Povídání pana Sobotky zaujalo.
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Fond malých projektů je projektem podpo-

řeným z  programu Interreg V-A Rakousko-

-Česká republika a je určen také pro školy. 

Střední odborná škola a Střední odborné učili-

ště Hustopeče se prostřednictvím tohoto malé-

ho neinvestičního projektu s názvem Společně 

za poznáním snaží o obnovení spolupráce 

s  rakouskou partnerskou školou v  Amstette-

nu. V  rámci projektu chceme realizovat tři 

aktivity. V březnu navštíví nejen naši školu, ale 

i zajímavosti Jihomoravského kraje skupi-

na třiceti žáků z  Rakouska. V  dubnu naopak 

pojedou na dvoudenní poznávací i vzděláva-

cí exkurzi do Amstettenu zaměstnanci SOŠ 

a SOU Hustopeče. Na červen je plánována 

účast žáků naší školy na mezinárodním spor-

tovním dnu v Sankt Pöltenu. Očekáváme, že se 

vytvoří nové interpersonální vztahy jak mezi 

zaměstnanci, tak mezi žáky, což může pomoci 

k oživení zájmu o studium německého jazyka.

Stanislava Gergelová, pedagožka

Zapojení SOŠ a SOU Hustopeče do FMP

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Žáci v rámci projektu mohou pracovat v odborně 

vybavených dílnách učiliště. Fo
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Nikoliv bohoslužby z  rádia, k  tomu tento člá-

nek nezve. To si užívají o nedělích ti, co nemo-

hou do kostela, nebo se jim nechce vstávat. 

Bohoslužby s  rádiem ani neznamená to, že 

by každý do kostela přišel se svým oblíbeným 

přenosným rádiem a pouštěli bychom si své 

oblíbené pořady a stanice. I když to taky není 

špatný nápad. 

Ne, k  nám přijedou pracovníci křesťanského 

radia TWR a ujmou se poselství Božího slova, 

modliteb a vydají pár svědectví o tom, jak je-

jich práce pomáhá křesťanům, ale i ostatním 

posluchačům v nepřehledných situacích živo-

ta nebo i v úplně všedních dnech.

V  neděli 17. března 2019 v  10.00 hodin bude 

při našich bohoslužbách představeno Rádio 

TWR tomu, kdo jej ještě nezná. Toto křesťan-

ské rádio vysílá mnoho let, má redakce po ce-

lém světě a jeho celý název zní Trans World Ra-

dio. I v Hustopečích bylo jednou přítomno na 

ekumenické bohoslužbě, kterou také přímým 

přenosem přenášelo do svého vysílání. Česká 

a slovenská redakce má název Rádio 7, jeho 

pracovníci jsou členové různých církví a to, 

co je spojuje, je osob-

ní praktikovaná víra, 

upřímný vztah s Bohem 

a touha v  tomtéž být 

nápomocen svým po-

sluchačům. 

Přijďte naživo zažít po-

vzbuzení ve víře a rozšíření obzorů o to, jak se 

dá sloužit Bohu i lidem. Srdečně zve 

Kateřina Rybáriková, 
kazatelka sboru

Bohoslužby s rádiem 

V úterý 29. ledna 2019 se v Břeclavi usku-

tečnil krajský přebor škol v šachu. Z  našeho 

gymnázia se do něj prostřednictvím okresní-

ho kola kvalifi kovalo pětičlenné družstvo   ve 

složení Martin Vaculík z kvarty, Matyáš Hrádek 

z  tercie a Šimon Šebesta, Jeroným Kamenský 

a Martin Rada ze sekundy. 

  Prosincové okresní kolo jsme suve-

rénně vyhráli, v  krajském kole jsme museli 

přední místa na stupních vítězů uvolnit šachis-

tům z Brna a Kuřimi. Předvedli jsme ale dobré 

výkony a nakonec se nám podařilo v  konku-

renci čtrnácti družstev z Jihomoravského kraje 

obsadit třetí místo. Přestože nám vytoužený 

postup do celostátního kola utekl o dva body, 

můžeme tento výsledek považovat za úspěch.

Martin Vaculík, kvarta

Projekt Edison se stal na Gymnáziu T. G. 

Masaryka již tradicí. Každoročně přijíždějí 

mladí lidé z  různých zemí, aby na gymná-

ziu strávili týden a prostřednictvím svých 

prezentací vedených v angličtině seznamovali 

studenty i učitele s  životem ve svých zemích 

a sdíleli odlišné kultury. 

V  letošním roce přijeli stážisté z  Panamy, 

Jordánska, Indonésie, Srí Lanky, Ruska, Ukra-

jiny a Číny.   Pobyt v  Hustopečích od 28.1. do 

1.2. si velmi užili.  Ocenili zejména zkuše-

nost s ubytováním v  hostitelských rodinách 

a program, který pro ně studenti a učitelé 

připravili. Studenti naopak ocenili spoustu 

zajímavých informací, které získali o životě ve 

zmíněných zemích, a možnost komunikace 

v angličtině. 

Simona Chrastilová, pedagožka

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA 

V krajském přeboru škol v šachu jsme získali bronz

Projet Edison se opět vyvedl
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Pětičlenný tým na krajském přeboru získal bronz. �      

Mladí lidé z celého světa přiblížili 
studentům země svého původu 

a na oplátku poznávali tu naši.

CÍRKVE
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Farnost Hustopeče vyhlašuje u příležitosti výročí 25 let od posvěcení kostela 

výtvarnou soutěž na téma:  HUSTOPEČSKÝ KOSTEL VČERA, DNES A ZÍTRA

Věkové kategorie:

Termín odevzdání prací: do 30. dubna 2019, na adresu farnosti Třebízského 5, Hustopeče

Termín vyhodnocení: 24. květen 2019, u příležitosti Noci kostelů

Specifi kace výtvarných technik: kresba, grafi ka, malba, koláž, či jakákoliv libovolná technika,

maximální rozměr výkresu A2, trojrozměrné předměty z různých materiálů

Fantazii se meze nekladou. Na výtvarných pracích může být zobrazený starý, zbořený hustopeč-

ský kostel, kostel současný, či představa, jaký zde budeme mít kostel v daleké budoucnosti… 

Povinné údaje k soutěžním pracím: jméno a příjmení autora, věk, kategorie, název díla, 

technika, případně adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontakt.

Od 24. května do konce září budou všechna díla vystavena v suterénu hustopečského kostela. 

Moc se na ně těšíme!! Překvapte nás!

Kontakt a informac:  P. Jan Nekuda, tel. 723 529 476, www.farnosthustopece.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

1. kategorie: do 6 let

2. kategorie: do 8 let

3. kategorie: do 11 let

4. kategorie: do 15 let

5. kategorie: do 18 let

6. kategorie: dospělí

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Rozeznat, na čem skutečně záleží
Alfred Veliký žil v 9. století a byl králem 

Wessexu, protože Anglie jako státní útvar 

ještě neexistovala. Je jedním ze dvou anglic-

kých panovníků, kteří nesli přívlastek Veliký. 

Jako mladý princ snil Alfréd o sjednocené 

zemi se společnými zákony. V roce 871, kdy mu 

bylo pouhých dvaadvacet let, přepluli Sever-

ní moře loupeživí Dánové a začali jeho zemi 

drancovat. Alfred byl horlivý křesťan a toužil 

stát se knězem, ale po smrti svého bratra byl 

nucen vzít do rukou meč a bojovat o sjedno-

cení rozdrobené země. Nebylo snadné uhájit 

ji proti pohanským nájezdníkům. Nakonec 

se mu to podařilo i díky tomu, že reorgani-

zoval armádu a také život lidí. Jedna legen-

da praví, že se musel během bojů uchýlit do 

domu chudé ženy. Ta samozřejmě nevěděla, 

o koho jde, ale umožnila mu, aby se u ní skryl. 

Sama pak využila jeho přítomnosti a dala mu 

za úkol hlídat buchty v  troubě, aby si mohla 

odskočit a něco zařídit. Král Alfred měl hlavu 

plnou bojů a starostí o království, tak na buch-

ty úplně zapomněl a spálil je na uhel. Když se 

žena vrátila, nebrala si servítky a pořádně mu 

za to vynadala. Legenda dále praví, že když 

ho poznala, omluvila se mu, ale král nechtěl 

omluvu přijmout s  tím, že omluvit by se měl 

on za spálené buchty. Tento příběh nakonec 

skončil dobře, žena krále poznala a král roze-

znal, co je v  životě důležité. Mohl být ješitný 

a ženu potrestat. Z  historie vidíme, že král 

Alfred dělal to, na čem skutečně záleželo, a tak 

ochránil zemi i lid od loupeživých nájezdů. 

Pohledem do historie je snadnější říci, co 

bylo moudré a co nebylo. Ale náš každodenní 

život přináší situace, kdy to tak snadné není. 

Jak se rozhodnout a poznat, co je v  tu danou 

chvíli důležité? Apoštol Pavel tuto myšlen-

ku rozvíjel v  jednom ze svých listů. Vyjádřil 

touhu, abychom „uměli rozeznávat, na čem 

záleží“. Mnoho lidí si myslí, že drobná každo-

denní rozhodnutí nemají tak velký vliv na náš 

život. Jenže každé, byť i malé rozhodnutí nás 

vede k další křižovatce a k dalšímu rozhodová-

ní. Tím vzniká řetěz událostí, který nás někam 

dovede. Každý z  nás jsme tím, jaká jsou naše 

rozhodnutí. A tento pomyslný řetěz nás může 

v  budoucnu podržet, nebo se jím necháme 

spoutat. 

Je to pro mne takové zvláštní, když snou-

bence, které připravuji na svatbu, vystří-

dá v  kanceláři manželský pár, který se ocitl 

v  hluboké krizi. I oni byli na začátku nadšení 

a přesvědčení, že je nikdy nic nerozdělí. Ale 

série různých okolností a rozhodnutí je přived-

la do této situace. Během rozhovoru vyjde 

najevo, že si neuvědomují, na čem ve vzta-

hu záleží. Každý z  nich ví, na čem záleží jim 

samým, ale v  běhu každodenních povinností 

dělali rozhodnutí, která k budování vzájem-

ného vztahu nepomáhala, spíše naopak. 

Podobně když řeším problémy zadlužených 

lidí. I tady je série rozhodnutí, která nebyla 

správná, a lidé si volili to, co nebylo ve skuteč-

nosti podstatné. Jen se to tak navenek tvářilo. 

Mohl bych pokračovat tím, že někdo dává práci 

větší důležitost, neumí odpočívat a na konci 

je vyhoření či vyčerpání. Lékař řekne, že záleží 

i na pravidelné stravě, ale mnozí na to nemá-

me čas. A výsledek se může dostavit i za něko-

lik let. 

Každý z  nás je výsledkem svých rozhod-

nutí. Proto si neříkejme, že na tom (a každý si 

zde může dosadit to své) nezáleží. Král Alfred 

dostal přízvisko Velký právě proto, že roze-

znal a dělal to, na čem v danou chvíli záleželo. 

Pokud se naučíme správně rozeznávat důle-

žitost či závažnost věcí, pak i náš život bude 

Velký. A není nutné být králem či slavnou 

osobou.

Karel Fridrich, pastor sboru
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Dne 19. 2. jsme na brněnském Výstavišti 

navštívili unikátní výstavu Titanic, která po 

uvedení v  Brně opouští evropský kontinent. 

Výstava představuje kajuty, salonky i strojovnu 

slavné lodi. Vystavené věci  byly vytaženy ze dna 

oceánu, kde ležely po mnohá desetiletí. Mohli 

jsme si prohlédnout porcelán, šperky, kabelky 

nebo toaletní potřeby cestujících. Zaujala nás 

část bezpečnostních dveří i dalekohled. Vedle 

historických fotografi í nablýskaných interi-

érů byly vystaveny na nich zachycené reálné 

předměty poškozené zubem času. Dojaly nás 

housle kapelníka, které se našly přivázané na 

jeho mrtvém těle. Podle svědectví přeživších 

na ně hrál, i když se loď potápěla, poslední 

skladbou byla anglická verze písně Blíž k tobě, 

Bože můj. Jedinečný nástroj byl později vydra-

žen za 1 milion eur.  Osud lodi nám přiblížily 

i příběhy českých pasažérů Titaniku. Atmosfé-

ru dokresloval ledovec, na který si mohl každý 

sáhnout.

Posilněni výborným obědem v restaura-

ci jsme pokračovali do kláštera v Rajhradě. 

U zrodu stavby tamního benediktinského 

opatství stál slavný pražský architekt Jan Blažej 

Santini. Obdivovali jsme fresky na stropě 

knihovny i její bohatou štukovou a zlacenou 

výzdobu. Ohromilo nás množství zde uchová-

vaných knih, regály jsou všude, kam se člověk 

podívá. Knihy, knihy a zase knihy. V hlavním 

knihovním sále je uloženo 16 tisíc svazků, 

v  celém klášteře pak 65 tisíc knih. Nejstar-

ším rukopisem je Martyrologium Adonis 

z 10. století. Je zde také Bible kralická, která 

sloužila emigrantům jako učebnice české-

ho jazyka. Naší pozornosti neunikl ani ručně 

malovaný globus. Z knihovny naše kroky vedly 

do expozice o literatuře Moravy,  jsou zde před-

staveni například Petr Bezruč, T. G. Masaryk, 

bratři Mrštíkové nebo Jan Skácel.

V roce 1950 byl klášter zrušen a byl přidělen 

Ministerstvu národní obrany. Za jeho užívání 

byl klášter zdevastován. Knihovna byla uchrá-

něna díky zazdění vchodu. Po roce 1990 byl 

objekt kláštera navrácen opět benediktinské-

mu řádu. 

Domů jsme se vrátili unavení, ale plní 

dojmů!

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Vyrazili jsme dotknout se historie

Nasáli jsme atmosféru na zaoceánském Titanicu.
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Klub historie a vlastivědy Hustopečska má 

za sebou 25 let činnosti. Z malé skupiny čítající 

okolo 10 lidí se rozrostl v plně fungující organi-

zaci s téměř 200 členy z 24 obcí. Současná náplň 

klubu nabízí členům různé aktivity. Pravidelně 

jezdí na poznávací zájezdy, navštěvují vzdě-

lávací přednášky, učí se country tance, baví se 

na táborech nebo si hrají během odpoledne 

plného her. „Naše tradiční činnost je pořádání 

přednášek. Dřív byly více zaměřené na historii, 

ale v  roce 2016 jsme upravili stanovy, protože 

jsme měli pocit, že nahrazujeme činnost svazu 

důchodců. Snažíme se totiž nabídnout neje-

nom vzdělávací činnost, ale i zábavnou,“ upřes-

nil předseda klubu Dušan Průdek. 

Každé úterý se v  jídelně penzionu pro 

důchodce koná odpoledne plné her. Také se už 

pátým rokem každé pondělí ve společenském 

domě tančí country tance v  Tančírně na stará 

kolena. Nápad vznikl spontánně od samot-

ných členů, kteří si základy tance vyzkoušeli 

na táboře a chtěli se mu víc věnovat. Nyní mají 

za sebou řadu veřejných vystoupení, např. na 

Burčákových slavnostech nebo bále Spolku 

Všehoschopných. Může se do tančírny zapojit 

i úplný nováček? „Je to trochu složitější, protože 

základní jádro se už naučilo více než 40 druhů 

tanců. Jsou sice poskládané ze stejných fi gur, 

jenže jejich postup je v  jednotlivých tancích 

jiný. Ale každý, kdo by měl zájem, může přijít 

a vše se doučit,“ odpověděl Průdek. 

Na výroční schůzi klubu, která se konala ve 

středu 30. ledna, byl představen celoroční plán 

činnosti pro rok 2019. „Od ledna do listopadu 

máme naplánovanou přednáškovou činnost. 

Letos se chci vrátit k některým námětům, které 

jsme organizovali ještě v době Virtuální akade-

mie třetího věku. Jedná se například o témata 

Historie slováckého ornamentu a Lidová píseň 

a Slovácko. Novinkou bude přednáška kucha-

ře Milana Václavíka zaměřená na arabskou 

kuchyni,“ prozradil Průdek.

O dalších přednáškách a zájezdech se 

dozvíte například v  Kulturní a společenské 

nabídce města Hustopeče, která je součás-

tí Hustopečských listů. Navštívit je může 

kdokoliv. „Všechny akce, které klub pořádá, 

jsou víceméně pro každého zájemce. Členo-

vé klubu mají určité výhody pouze ve snížené 

ceně zájezdů. A některé události jsou pořádá-

ny pouze pro členy,“ upřesnil Průdek. Jedná se 

například o vánoční přátelské posezení, Juniá-

les – táborák na hájence nebo tábory Na stará 

kolena. 

-ves-

Článek byl zveřejněn na webu města 31. 1. 2019.

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Klub historie a vlastivědy Hustopečska nabízí mnoho aktivit

Organizace má nyní téměř 200 členů.
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VÍNO A HUSTOPEČE

Historik Marek Zágora zavítal do Husto-

pečí na pozvání Klubu historie a vlastivědy už 

poněkolikáté. Pokaždé s sebou přiveze jedno-

ho z českých panovníků, jehož život místním 

představí v novém úhlu pohledu. Ve středu 

13. února si zaplněná jídelna Penzionu pro 

seniory vyslechla další zajímavý příběh, 

o  nejstarším synovi císaře Karla IV. a Anny 

Svídnické, Václavovi IV. „Já se každému tématu 

věnuji i několik měsíců. Rozhodně to není tak, 

že sednete k počítači a do hodiny máte sepsa-

nou přednášku. Důkladně studuji dobové 

materiály, historické prameny v několika jazy-

cích, a konkrétně u Václava IV. to bylo hodně 

o práci s dobovými rukopisy a obrazy,“ přiblížil 

historik Marek Zágora postup práce.

O životě Václava IV. se už několik deseti-

letí traduje nepřeberné množství polopravd 

a klišé, které se Zágora během svého výzkumu 

pokoušel potvrdit či vyvrátit.  „Například se 

vyjádřím k jeho údajné homosexualitě. On měl 

velmi vřelý vztah k ženám, což dokážu z několi-

ka pramenů, a dokonce měl minimálně jednu 

nemanželskou dceru. To sice homosexualitu 

a priori nevyvrátí, nicméně to i naznačuje, že 

se ženám rozhodně nevyhýbal,“  svěřil nám 

historik.

Marek Zágora se odborně zabývá regální 

a imperiální ikonografi í, středověkou každo-

denností a uměleckými díly jako pramenem 

poznání života a myšlení středověkého člově-

ka. Publikoval několik studií o vyobrazení 

českých panovníků ve středověku. Doposud 

připravil tři samostatné výstavy faksimilií 

středověkých manuskriptů: Krása a tajemství 

středověkých rukopisů, Krása a tajemství 

středověkých rukopisů II. a Krása podzimu 

středověku, na nichž představil široké veřej-

nosti vybrané skvosty středověké knižní malby. 

Byl i hlavním autorem první velké výstavy 

k 700. výročí narození Karla IV., Magičtí Lucem-

burkové. Čeští králové a panovníci Svaté říše 

římské v Ostravě v roce 2015. 

Klub historie a vlastivědy se už teď těší na 

další zajímavá témata, která do Hustopečí 

ostravský historik přiveze.                                     -nov-

Václav IV.: Král ve stínu svého otce

Historik Marek Zágora přednáší v zaplněné jídelně penzionu.

Fo
to

: V
er

on
ik

a 
N

ov
ák

ov
á

V sobotu 6. dubna pořádá město Hustope-

če již 15. ročník soutěžní přehlídky vín O Husto-

pečskou pečeť. Výstava se pravidelně pyšní 

nezaměnitelnou atmosférou a setkávají se na 

ní vinaři i milovníci vína. Zakladatelé soutěže 

určili Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink 

rýnský, Tramín, Modrý Portugal, Svatovavři-

necké, Frankovku a André jako místní nejrozší-

řenější odrůdy vín, které jsou i historicky úzce 

spjaté s vinařstvím v Hustopečích. 

Hodnocení přihlášených vzorků vín těchto 

osmi odrůd proběhne pod dohledem Národ-

ního vinařského centra ve středu 20. března. 

Návštěvníci pak budou mít možnost vína 

ochutnat a ohodnotit v  prostorách Amande 

Hotelu od 14.00 do 20.00 hodin při poslechu 

Starobřeclavské cimbálové muziky. 

Nenechejte si ujít příležitost ochutnat na 

jednom místě nejlepší vzorky odrůd typických 

pro Hustopečsko.

-otr-

Zveme vás na Hustopečskou pečeť
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Na přehlídce se setkávají vinaři a milovníci vína.
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Úspěšní sportovci loňského roku byli 
oceněni

Poslední lednový čtvrtek byly v  zaseda-

cí místnosti městského úřadu slavnostně 

vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku 

2018 města Hustopeče. Anketu každoročně 

vyhlašuje Sportovní komise na přelomu roku. 

„Chceme touto anketou především vyzved-

nout ty sportovce, kteří dosáhli nějakých zají-

mavých výsledků. Hodnocení je subjektivní, 

úspěchy v  různých sportech se těžko porov-

návají.  Myslím si, že tady nejde o výherce 

a poražené, v této anketě jsou všichni výherci,“ 

přiblížil smysl ankety předseda komise Petr 

Fridrich.

Porota hodnotila sportovce ve třech 
kategoriích

Sportovce hodnotí porota, složená ze 

zastupitelů města, trenérů, zástupců jednot-

livých oddílů i hustopečských škol. Letos bylo 

osloveno 46 a nakonec hlasovalo 26 porotců. 

Ti určili pořadí sportovců ve třech kategoriích. 

V kategorii NADĚJE ROKU  bývají oceněni 

sportovci mladší  šestnácti let.  Na třetím místě 

se 134 body skončila Marta Kurachová, nejlep-

ší vrhačka Jihomoravského kraje v kategorii 

staršího žactva, v posledních letech největší 

talent hustopečské atletiky. O dva body více 

získala její klubová kolegyně Vendula Zemčí-

ková. Dokázala přeskočit laťku ve výšce 157 cm, 

a tímto výkonem obsadila v halové sezóně 

1. místo žebříčku České republiky v  kategorii 

mladších žákyň.  Sportovní Nadějí roku města 

Hustopeče se stal karatista Vojtěch Sůkal, 

mistr České republiky i Evropy v kata žáci kara-

te Goju ryu. Cenu za něj převzal dlouholetý 

trenér hustopečského klubu Bronislav Puzrla.

Vyhlašování pokračovalo kategorií SPOR-

TOVNÍ KOLEKTIV, ve které porotci ocenili 

zvlášť dospělé a dětské či mládežnické kolek-

tivy. V  obou případech zvítězili házenkáři 

z klubu Legata: muži a starší žáci. Podařilo se 

jim tak obhájit prvenství z  loňského ročníku. 

„Je pravda, že je těžké zvítězit, ale ještě těžší 

obhájit. Jsme velice rádi, že jsme obhájili tato 

dvě prvenství, konkurence byla vysoká. Porota 

rozhodla a my děkujeme, že tímto způsobem 

podporují házenou,“ komentoval vítězství 

trenér klubu házené Legata Petr Semerád.

V  hlavní kategorii SPORTOVEC ROKU se 

na třetím místě se ziskem 97 bodů umístil 

stolní tenista Antonín Schwarzer.  Je   nejlep-

ším hráčem hustopečského A týmu mužů 

v 1. lize a v žebříčku Jihomoravského kraje je na 

druhém místě.  Cena za druhé místo v anketě 

a 109 bodů patří Marku Svobodovi, který  loni 

úspěšně absolvoval náročný triatlonový závod 

Ironman na Havaji. Médii proběhla zpráva, jak 

v samém závěru klání nabídl pomocnou ruku 

zcela vyčerpané kanadské soutěžící a pomohl 

jí do cíle. Za tento nevšední skutek se Sportov-

ní komise města rozhodla Marku Svobodovi 

udělit zvláštní cenu FAIR PLAY za rok 2018.

Sportovkyní roku se s  velkým náskokem 

stala badmintonistka Barbora Korábová 

z tělovýchovné jednoty Agrotec Hustopeče, od 

poroty dostala 127 bodů. Loni obsadila medai-

lové pozice na turnajích Grand prix v  katego-

rii mladšího dorostu. Úspěšná je i ve starším 

dorostu a dokonce v  soutěži dospělých. Korá-

bová hraje všechny badmintonové disciplíny: 

dvouhru, čtyřhru i smíšenou čtyřhru „Mou 

nejoblíbenější disciplínou je určitě čtyřhra,“ 

prozradila Korábová.

Sportovec roku

Talentovaní hustopečští sportovci se sešli na vyhlašování ankety Sportovec roku 2019.
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SPORT

Badmintonistka Barbora Korábová Házenkáři z klubu Legata
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Hojná účast veřejnosti v hlasování potvrdila 
vzrůstající zájem o anketu 

Po hodnocení poroty se dostala ke slovu 

veřejnost. „Co se týká hlasování veřejnosti, 

jsem hodně potěšen, protože účast vzrost-

la o téměř dvě stě procent oproti minulému 

roku. Přestože na hlasování bylo o jeden týden 

méně, zhruba čtrnáct dnů, svůj tip odevzdalo 

celkem 718 hlasujících. Lidé využili možnost 

jednoduše, rychle hlasovat a vyjádřit své 

sympatie jednotlivému sportovci, případně 

kolektivu nebo naději,“ uvedl Fridrich.

V hlavní kategorii JEDNOTLIVCŮ veřejnost 

potvrdila rozhodnutí poroty, Barboře Korá-

bové poslala 248 hlasů a zajistila jí tak jasné 

vítězství v letošní anketě. 

Více než padesátibodový náskok získala 

vítězka i v  kategorii NADĚJE. Hlasující z  řad 

veřejnosti ocenili nejmladší nominovanou 

sportovkyni, šestiletou Elisabeth Sigmun-

dovou ze sportovní stáje Valkýra. Elizabeth 

se účastní národních závodů v jezdectví 

v rychlostních disciplínách barrel race a pole 

bending v kategorii junior a loni započala kari-

éru i v disciplíně parkur. 

Cenu veřejnosti v  kategorii KOLEKTIV 

převzali žáci sportovního klubu Atleti-

ka.  Trénují  pod vedením  Zbyňka Hádera, 

Michaely Houdkové, Petra Pláteníka, Luká-

še Galbavého a Radmily Vrbové. Loni se děti 

z přípravky, mladší i starší žákyně úspěšně 

umístily v Přeboru Jihomoravského kraje. 

Součástí vyhlašování ankety Sportovec 

roku bývá i udělení ceny OSOBNOST SPORTU. 

Tentokrát se jejím laureátem stal pan Anto-

nín Kavan, osobnost  která svým působením 

pozitivně ovlivnila mnohá sportovní odvětví 

v Hustopečích: atletiku, fotbal i košíkovou.

„Antonín Kavan působil v  Hustopečích 

dlouhá léta jako ředitel Základní školy na 

Komenského ulici. Vychoval řadu sportovních 

talentů, dlouhá léta se věnoval nejen mláde-

ži, ale i dospělým sportovcům v Hustopečích,“ 

zdůvodnil udělení ceny Fridrich.

Sportovci převzali ocenění z rukou předse-

dy Sportovní komise Petra Fridricha a starost-

ky Hany Potměšilové, která neskrývala radost 

z úspěchů hustopečského sportu:

„Vzhledem k tomu, že v Hustopečích máme 

poměrně dobré zázemí pro sportovce, jsem 

ráda, že ho využívá tolik klubů. Sportovci 

v hale, plavci na bazénu i atleti na stadionu, 

všichni nám dělají radost. Dnes byla oceně-

na široká škála disciplín, badminton, naděje 

v  jezdeckém sportu. Myslím si, že Hustopeče 

mají na poli sportovním co ukázat a mají se 

čím pochlubit.“ 

-kam-

Sport se dá provozovat na dvou úrovních 

- buď usilujete o výsledky a umístění v tabul-

kách, nebo vás prostě baví pohyb a dobrá parta 

přátel. Členové Klubu volejbalistů z Hustopečí 

sami sebe řadí k té druhé skupině. I tak si ale 

neodpustí trochu soupeření s jinými týmy. 

Každoročně už 14 let proto pořádají turnaj 

smíšených amatérských mixů. „Jde v podstatě 

o to, abychom se setkali s přáteli a pobavili se. 

Není to na profesionální úrovni, nic si nedoka-

zujeme. My tady v Hustopečích už roky nehra-

jeme žádnou ligu, nicméně tento sport nás 

prostě baví,“ popsal situaci organizátor Jaro-

slav Zechmeister.

„Týmy, které do Hustopečí každý rok zveme, 

jsou z celé Moravy a Slovenska. Ta spoluprá-

ce začala vlastně v našem družebním městě 

Modra, kam jsme v rámci spolupráce jezdili na 

turnaje, a tak jsme postupně poznávali i další 

týmy, se kterými si vždycky rádi zahrajeme,“ 

popsal vznik turnaje Zechmeister.

Podmínkou smíšených mixů jsou mini-

málně 2 ženy v týmu. A ačkoliv se může zdát, 

že hrát spolu s muži je pro ženy náročné, opak 

bývá pravdou. „Já bych chtěl zdůraznit, že 

naše ženy jsou velice ambiciózní a mají v sobě 

neskutečný motor, kterým nejen že muže skvě-

le dotáhnou, ale dokonce nás i předčí. A co je 

zajímavé, ženy se dokonce snaží vysvětlovat 

nám, mužům, jak to vlastně máme hrát. My 

si sice myslíme, že to dobře víme, ale ony jsou 

opačného názoru,“ baví se Zechmeister.

Co se samotné hry týká, ženy žádnou výho-

du nemají a hraje se podle ligových pravidel. 

„Jediný menší rozdíl je ve výšce sítě, protože 

muži mají mít síť ve výši 243 cm a my ji nasa-

zujeme tak o 5 cm níž, je to něco mezi ženskou 

a mužskou výškou. V České republice se totiž 

smíšené mixy v ligových soutěžích nehrají, 

proto tam ani nejsou nastavena jasná pravidla. 

Tohle jsme odkoukali od kolegů ze Slovenska, 

kde se mixy hrají i profesionálně. Jinak samo-

zřejmě všechna pravidla ligových turnajů 

dodržujeme,“ shrnuje Zechmeister.

Přestože dospělí volejbalisté ambice na 

ligové soutěže nemají, o to větší péči věnu-

jí dětem a dorostu. Už následující víkend se 

starší žákyně utkají se soupeřkami v krajském 

přeboru a v neděli 24. března zaplní hustopeč-

skou halu stovky nejmenších dětí na krajském 

turnaji barevného minivolejbalu. 

Dospělí zájemci si mohou zajít rekreač-

ně zahrát každou středu v 17:30 nebo v pátky 

v 20:30 do sportovní haly. Vítáni jsou muži 

i ženy a překvapivě především ti staršího věku. 

„My starší totiž hrajeme víc hlavou, je to spíš 

technická záležitost. Už nejdeme na sílu jako 

za mlada, ale opravdu nad tím přemýšlíme. 

Proto se mi tento sport líbí, protože nezáleží 

na kondici, hrát může kdokoliv, a my rádi nové 

hráče mezi sebou přivítáme,“ zve do řad svého 

klubu Zechmeister. 

-nov-

V hustopečském týmu volejbalistů zaujímají vůdčí role ženy

Naše ženy jsou velice ambiciózní.
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Žkyně sportovního klubu AtletikaElisabeth Sigmundová
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Nejatraktivnější disciplínou atletické halo-

vé sezóny je nepochybně skok vysoký. Je to 

také proto, že se koná celá řada specializova-

ných výškařských mítinků. A je potěšující, že 

právě tato disciplína má v Hustopečích skvělé 

zázemí a tomu také odpovídající výsledky.

Na domácím Hustopečském skákání se 

nejvíce dařilo Matěji Hyclovi, který vyhrál kate-

gorii starších žáků výkonem 167 cm. Ve stejné 

kategorii byl na pátém místě Antonín Klimeš 

a oba obsadili první dvě místa v okresním 

přeboru. Mezi mladšími žáky skončil celko-

vě na 6. místě Jakub Jordán výkonem 140 cm. 

V okresním přeboru za tento výkon bral Jakub 

bronzovou medaili. Mezi staršími žákyněmi 

skončila v silné konkurenci na výborném 4. 

místě Karin Krejčiříková v os. rekordu 150 cm 

a zároveň získala zlato v okresním přeboru. 

Mia Humpolíková byla celkové osmá a v okrese 

stříbrná. Její sestra Natálie byla mezi mladšími 

žákyněmi pátá a v okrese třetí. Mezi dorosten-

kami byla Denisa Stehlíková šestá a v kategorii 

ženy B Radmila Vrbová desátá. 

Na druhém díle HJ Grand prix v Třinci při 

Beskydské laťce se představila čtveřice husto-

pečských závodníků a jejich stopa na tomto 

závodě byla velmi výrazná. Matěj Hycl vyhrál 

opět jasně kategorii st. žáků, Vendula Zemčí-

ková byla druhá mezi st. žákyněmi v nejlepším 

výkonu roku 154 cm a na Karin Krejčiříkovou 

opět  zbyla "bramborová" medaile za čtvrté 

místo. 

Poslední prestižní výškařskou soutěží je 

tradičně Brněnská laťka v  obchodním centru 

Olympia. I tady se nejvíce dařilo Matěji Hyclo-

vi, který byl tentokrát druhý výkonem 168 cm. 

Mezi mladšími žáky se na čtvrtou příčku prosa-

dil Jakub Jordán, který se těsně před závodem 

vrátil z hor, a bylo to na jeho výkonu znát. Mlad-

ší žákyně Natálie Humpolíková pokračovala 

ve stoupající výkonnosti. Nový osobní rekord 

137 cm ji vynesl na krásnou čtvrtou příčku. 

Nesmírně nabitá byla soutěž st. žákyň. Obě 

naše nejlepší výškařky skočily shodně 147 cm. 

Lepší zápis měla Karin Krejčiříková, která byla 

celkově šestá, Vendula Zemčíková brala devá-

tou příčku. Osobní rekordy si v  tomto závodě 

vytvořili Simona Knéblová, Petra Blažková (obě 

132 cm) a také Jan Tančinec (přípravka, 124 cm).  

Své zastoupení jsme měli také v  kategorii 

mužů, které se zúčastnil dorostenec Vojtěch 

Prokeš. Po delší pauze se vrátil do výškařské-

ho sektoru a výrazně si vylepšil osobní rekord 

na 179 cm. Tímto výkonem skončil celkově na 

skvělém 8. místě. 

„Výkony našich výškařů mě velmi potěšily,“ 

hodnotí své svěřence trenérka Michaela Houd-

ková. „Máme prakticky v každé kategorii něko-

lik závodníků, kteří se mohou zařadit mezi širší 

moravskou špičku v této disciplíně,“ pochválila 

Houdková mladé hustopečské atlety.

-had-

Hustopečští výškaři v hale opět patří ke špičce Moravy

Výborných výkonů hustopečských výškařů si všimla i mistryně světa Inke Babaková z Ukrajiny, která přišla 

závodníkům popřát hodně úspěchů v dalších závodech.

Čtyři umístění v  první desítce přivezli žáci 

a dorostenci SK Atletika Hustopeče z Mistrov-

ství Moravy a Slezska, které se konalo v ostrav-

ské hale. Všechny mají „na svědomí“ výškaři. 

Nejcennější výsledek zaznamenal Matěj Hycl 

mezi staršími žáky, když se stal druhým nejlep-

ším výškařem na Moravě.

„Bohužel letos jsme do Ostravy odjeli 

pouze v  poloviční sestavě než obvykle. Má to 

na svědomí jednak kolize se školními zájez-

dy na hory a také vlna chřipky,“ komentoval 

menší účast na jednom z vrcholů halové atle-

tické sezóny vedou-

cí oddílu Zbyněk 

Háder. „Z tohoto 

pohledu jsou výsled-

ky hustopečských 

atletů vcelku uspo-

kojivé. Nejvíce potě-

šili výškaři, kteří patří 

mezi širší moravskou 

špičku, ale neztrati-

la se ani sprinterská 

štafeta, vytrvalci 

a vrhači,“ dodal.

Matěj Hycl patřil 

mezi favority soutě-

že výškařů st. žáků. 

Jako nasazená dvoj-

ka přesně splnil svou úlohu a stříbrnou medaili 

získal za výkon 164 cm. Ve stejné soutěži dívek 

skákala Karin Krejčiříková až do 144 cm všech-

ny výšky na první pokus. Na další postupné 

výšce už třikrát shodila a bylo z toho krásné 8. 

místo. Mezi dorostenkami jsme měli dvě želíz-

ka v  ohni. Adéla Stehlíková příjemně překva-

pila desátým místem za výkon 144 cm. Ještě 

lépe se dařilo Denise Stehlíkové, která pokořila 

laťku ve výšce 154 cm a skončila na skvělém 5. 

místě.

Z  ostatních výsledků ještě stojí za zmínku 

výkon štafety v  běhu 4 x 200 m, která v  osla-

bené sestavě zaběhla dvanáctý nejlepší čas 

2:00,41 min. a také Agáta Šamalíková, která 

byla čtrnáctá v kouli výkonem 8,48 m. Výkon-

ností potěšili i vytrvalci. Mezi dorostenci 

v běhu na 800 m si Petr Kuchař vylepšil halový 

osobák o téměř dvacet sekund a na dvě dese-

tiny se přiblížil absolutnímu maximu. Celkově 

skončil třináctý. Veronika Špačková si poprvé 

vyzkoušela trať 1 500 m a bylo z toho 14. místo.

-had-

Matěj Hycl je druhým nejlepším výškařem Moravy
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Oddíl stolního tenisu TJ Agrotec Hustope-

če společně s hustopečskými školami rozjel 

náborovou kampaň na přijetí dětí, které by 

měly zájem hrát stolní tenis. 

V současné době navštěvuje kroužek 17 dětí 

a u všech je vidět jejich zájem o tento populár-

ní sport. Děti mají odborné vedení, hlavním 

trenérem je pan František Hanák, na trénin-

cích mu dále velmi pomáhají Jan Pleskač, Jiří 

Blažek a Marian Preiss, děti tak mají perfektní 

trenérské vedení a je na nich vidět, jak se zlep-

šují.  

Oddíl zakoupil tréninkového robota, který 

umožňuje vysokou tréninkovou intenzitu. 

„Mládež má nyní v klubu absolutní prioritu. 

Náš hlavní cíl do budoucna je vytvořit dětem 

nejlepší tréninkové podmínky. Stolní tenis 

je sport, ve kterém je každý odkázán sám na 

sebe, neschová se v kolektivu, musí si to uhrát 

sám,“ uvedl předseda oddílu stolního tenisu 

Jan Matlach.  Předpokládáme, že již na podzim 

pojedeme v rámci okresu na nějaké turnaje 

pro začátečníky. 

KDO MÁ ZÁJEM PŘIJĎTE MEZI NÁS - 

KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK V 16.00 HODIN 

V HERNĚ STOLNÍHO TENISU VE 

SPORTOVNÍ HALE V HUSTOPEČÍCH.

Oddíl stolního tenisu TJ Agrotec Hustopeče

Kroužek stolního tenisu mládeže se rozjel naplno!

Kroužek navštěvuje 17 dětí a stolní tenis je opravdu baví.

Od 5. února do 30. dubna 2019

 je rezervován velký krytý bazén pro klienty 

POJIŠŤOVNY ČPZP 

úterý 19.30 – 20.30 hodin 

pátek 19.30 - 20.30 hodin 

sobotu 14.00 - 15.00 hodin

Při vstupu je nutné ukázat na pokladně 

platnou průkazku pojištěnce ČPZP.

KRYTÝ BAZÉN

Po – Pá  6.00 – 8.00  ranní plavání

Po – Pá 14.00 – 20.00 dle aktuálního rozpisu

So – Ne 14.00 – 19.00

Aktuální informace na www.spozam.cz, 

na facebooku nebo na tel.: 702 204 600.

SPOZAM hledá brigádníky 

na pozici plavčík letního koupaliště 

na letní sezónu 2019 období červen - srpen 2019
Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2019, dobrou fyzickou kondici a úsměv :-)

Nutnost absolvování kurzu - Záchranářské minimum 

pro pracovníky vodních areálů - zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM 

(kurz se koná koncem měsíce května).

Směnný provoz včetně sobot a nedělí, příplatky za práci v sobotu a neděli.

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz
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INZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ

• Naléhavě sháním byt ve Velkých 

Pavlovicích a blízkém okolí nebo s dobrou 

dojezdností. Prosím nabídněte. Tel. 

605 982 553

• Mladá rodina hledá dům ke koupi 

k trvalému bydlení. Zahradu vřele uvítáme. 

Volejte, pište na 604 590 583

INZERCE  OBČANSKÁ

• Hledám jakoukoli garáž k pronájmu 

v Hustopečích tel.: 775 097 540 .

• Prodám fi ltr na víno. Max. 10 fi ltračních 

desek o rozměru 20 x 20 cm.. Cena 4500 Kč. 

Pro více fotek nebo informací mě kontaktujte: 

tel.: 777 066 804, email: 111.11@seznam.cz

• Prodám přístroj na výrobu sektu včetně 

láhve CO. Cena 1500 Kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Prodám tažnou tyč na dětské kolo KOALA 

2. Cena 700,-kč. Pro více fotek nebo informací 

mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Prodám dětské plastové odrážedlo auto 

Jeep Yupee červené 53,5x48,3x26cm. Plně 

funkční.. Cena 150 Kč. Pro více fotek nebo 

informací mě kontaktujte: tel.: 777 066 804, 

email: 111.11@seznam.cz

• Pronajmu garáž ve velmi dobrém stavu. 

Volná od 1.července. Cena 1000 Kč/měsíc. 

Pro více informací mě kontaktujte: tel.: 

777066804, email: 111.11@seznam.cz

 • Kdo daruje starý šicí stroj s litinovým 

podstavcem/nohami. Tel.: 604 692 184. 
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V naší realitní kanceláři Schmidt-Reality 

pozorujeme v poslední době zvýšený počet 

dotazů a konzultací od klientů, kteří zvažují 

prodej či nákup nemovitosti v Hustopečích 

a okolí. Turbulentní nárůst cen nemovitostí o 10 

- 15% ročně zapříčinil, že lidé se přestali v cenách 

nemovitostí orientovat a raději konzultují své 

plány se specialistou.

Prodat nebo ještě čekat na lepší dobu?

Vše záleží na tom, jak dlouho si dokážete 

představit, že ještě můžete nemovitost vlastnit, 

a co chcete s utrženými penězi dělat.

Pokud je ve Vašem úmyslu nemovitost držet 

dalších dvacet let, ať už v ní budete bydlet či 

pronajímat a nemáte pro utržené fi nance plán 

dalšího využití, pak raději neprodávejte. Přece 

jen v nemovitostech jsou peníze dobře uloženy 

a dlouhodobé vlastnění nemovitostí se vždycky 

vyplácelo.

Pokud máte pro peníze za prodej nemovitosti 

uplatnění, případně zvažujete prodej v blízkém 

výhledu 1-2 let, pak bych doporučil zvážit, jestli 

plány neuspíšit a nezačít prodávat už teď. 

Ceny jsou pravděpodobně na vrcholu, nebo 

aspoň blízko něj, a jste zřejmě v nejlepší době, 

kdy nemovitost dobře prodat. Jakmile začne 

ekonomika znovu stagnovat, ceny nemovitostí 

začnou spolu s ní klesat a zpět na vrchol se znovu 

dostanou za velmi dlouhou dobu. V minulosti 

celý cyklus trval běžně deset let.  

Vyplatí se dnes nakupovat nemovitosti?

Pokud chceme spekulovat a nemovitost za 

pár let se zajímavým ziskem prodat, není tento 

plán zrovna hodný doporučení. To ovšem neplatí 

pro nemovitosti, které koupíme za výhodných 

podmínek nebo pod cenou. Pro spekulantské 

nátury bych doporučoval s koupí vyčkat. Situace 

pro kupující se bude určitě časem zlepšovat.

Pokud si chceme pořídit vlastní bydlení, 

tlačí nás k tomu okolnosti a rodinná situace 

a plánujeme nemovitost  vlastnit dlouhodobě 

několik desítek let, je možné kupovat i teď. Je 

dobré se ale psychicky připravit, že v určitém 

období může být cena nemovitosti nižší než 

cena, za jakou jsme ji koupili. Ten rozdíl se ale 

ztratí v dlouhých letech, na které si investici 

plánujeme. Cena nemovitostí v dlouhém 

časovém horizontu roste a příští vrchol bude 

zase výš než vrchol současný. Vaše rozhodnutí 

o jakékoliv koupi by však mělo mít vždy 

společného jmenovatele, a tím je nastavení 

rozumného zadlužení pro případ, abyste 

v krizi zvládli splácet a nebyli nuceni nevýhodně 

prodat.

Zde nabízíme shrnutí současných trendů 

realitního trhu nemovitostí tak, jak se s nimi 

setkáváme v každodenní praxi.

- doba prodeje se i u správně oceněných 

nemovitostí prodlužuje a bude se 

pravděpodobně i nadále prodlužovat

- pokud chce někdo prodat nemovitost 

v krátkém časovém horizontu (1-2 měsíce) měl 

by nabízet za atraktivní cenu

- malý nebo žádný zájem o prohlídky pokud je 

cena nemovitosti nastavena o 15-20% výš nad 

cenu obvyklou

- pokud někdo prodává  za vyšší cenu než 

bylo běžné v r. 2018 měl by se připravit na 

dlouhodobý prodej s nejistou šancí na úspěch

Pro obě skupiny jak kupující, tak prodávající, 

se nyní více než dříve vyplatí konzultovat 

plánovaný krok se specialistou na prodej 

v dané lokalitě. Konzultace s ním Vás nic nestojí 

a může Vám pomoci se ujistit, že neprodáváte 

pod cenou, nebo že nekupujete předraženou 

nemovitost o několik stovek tisíc nebo dokonce 

milionů.  Na západě to je již řadu let zcela běžný 

postup. Klienti se zde také mnohem častěji 

obracejí na známé a zavedené lokální realitní 

kanceláře, působících v místě prodeje, u kterých 

mají jistotu férového a seriózního jednání.

Pokud zvažujete nákup či prodej nemovitosti 

v lokalitě Hustopeč a okolí, nebojte se přijít 

bezplatně poradit do naší realitní kanceláře 

Schmidt Reality v Hustopečích, od března 

2019 na nové adrese vedle kina.

Erik Lipnický, ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče

tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

web: www.schmidt-reality.cz

Situace s nemovitostmi v Hustopečích
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PÁTEK 26. DUBNA 2019 V 19.30

KINO HUSTOPE E

FRANKIE & JOHNNY

Vstupné: 380 Kč
Předprodej od 1. 3.: TIC Hustopeče, Dům U Synků,
Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909 a Ticketstream.

DIVADLO V RYTÍ SKÉ

hrají: TEREZA KOSTKOVÁ a ALEŠ HÁMA
režie: PETR KRACIK
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Jaké jsou současné trendy v oblasti ložni-

ce, výběru postele a spánku? Pokud sledu-

jete trh v oblasti výroby nábytku nebo jen 

občas navštívíte nábytkářský veletrh, jistě si 

všimnete, že současným trendem jsou postele 

s vysokým čelem. Ať už se bavíme o postelích 

čalouněných nebo dřevěných, všichni výrob-

ci se snaží tento trend promítnout do svých 

kolekcí a výrobků. Čím to je, že zákazníci začali 

toužit po takto vysokých postelích? Odpovědí 

je několik. 

Postele v dnešní době už nejsou jen 

pouhým místem pro přespání. Postele se 

stávají designovým prvkem každé ložnice 

a také její hlavní dominantou. Zamyslete se, 

co máte doma Vy v ložnici? Maximálně noční 

stolečky, komodu, ale vždy je hlavním prvkem 

postel. A proto je třeba tento kus nábytku 

řádně vyzdvihnout. Postele s vysokým čelem 

jsou díky svému designu k nepřehlédnutí. 

Dalším trendem je kromě vysokého čela 

také zvýšená ložná plocha postele. Čím dál 

častěji slýcháme od zákazníků, že hledají postel 

se zvýšenou ložnou plochou a je to pochopitel-

né. Pokud si kupujete postel, která Vám má 

sloužit nejlépe celý život, je dobré myslet na to, 

že ve stáří zvýšenou ložnou plochu jistě ocení-

te pro snadné vstávání. Postele značky Štach 

mají zvýšenou ložnou plochu, takže i při výbě-

ru standardní 20 cm matrace se dostaneme na 

příjemnou výšku 60 cm a více. 

I přední výrobci matrací se podřizují tomu-

to trendu a proto na trhu seženete matrace 

s výškou 25, 30 i 35 cm. A tomu už se opravdu 

říká ,,Spát jako v oblacích“. Navíc u postele 

s vyšším čelem si vyšší matraci můžete dopřát, 

aniž byste tak překryli čelo postele. 

Co se týče trendů v oblasti matrací, zákaz-

níci vyžadují matrace zdravotně nezávadné, 

matrace s antialergenní a antibakteriální 

úpravou. Touto oblastí se intenzivně zabývá 

i italská fi rma Magniflex, jejichž výrobky jsou 

v souladu se směrnicí OEKO TEX Standart 100, 

která zaručuje, že výrobky jsou bez toxických 

látek. U tohoto výrobce matrací naleznete 

matrace například s pěnou z extraktu sléze 

lesního, který má protizánětlivé a zklidňují-

cí vlastnosti, matrace z bio bavlny, které jsou 

vyrobeny ze 100% organických materiálů a při 

jejich výrobě dochází k maximální ochraně 

člověka i životního prostředí. Najdete v jejich 

nabídce také matrace s kašmírem nebo speci-

ální textilií Outlast původně vyvinutá pro 

vesmírné skafandry. Tato textilie ve své mikro-

buněčné struktuře obsahuje miliony kuliček 

vyrobených ze speciálního vosku, který taje 

při teplotě 36 °C. V noci teplota  těla stoupá 

a přebytečné teplo je absorbováno, ale když 

teplota klesne, kuličky znovu získají svůj tvar 

a pevnost a uvolní nahromaděné teplo. Jak 

vidíte, vybrat v dnešní době matraci může být 

pěkná věda, proto doporučujeme udělat si na 

takovou koupi čas a matraci pořádně vyzkou-

šet. 

Posledním dnešním tématem jsou anato-

mické polštáře. I tohoto typu zboží jsou na 

trhu již desítky druhů. Anatomický polštář má 

jasnou úlohu. Držet optimální polohu hlavy, 

díky čemuž uvolníte svaly a také krční páteř, 

a tím docílíte pohodlného a zdravého spán-

ku. Nejčastější a nejoblíbenější jsou polštáře 

z paměťové pěny, kdy po kontaktu s pokožkou 

pěna změkne a vy se do ní příjemně zaboříte. 

Právě paměťová pěna se dokonale přizpůso-

bí křivkám Vašeho těla. S paměťovou pěnou 

umí pracovat opět výrobce Magniflex, který 

také vyrábí zdravotní anatomické polštáře 

z osvěžující gelové pěny, která je vhodná pro 

horkokrevné jedince, jelikož v noci příjemně 

chladí. Na trhu je tedy z čeho vybírat. Zále-

ží vždy jen na potřebách každého zákazní-

ka. Proto i Vy neváhejte vyzkoušet novinky 

v oblasti spánku a třeba zjistíte, že je na čase 

něco v ložnici obměnit.

SVĚT POSTELÍ HUSTOPEČE

 

Bratislavská 18 – Tržnice Pavlína

Tel.: 773 753 740

Postele na 100 let - Trendy v oblasti spánku www.postele-stach.cz
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Blahopřání

Kdo byl milován, není zapomenut. 

Dne 26. března 2019 by se dožila 95 let naše 

maminka, babička a prababička,

Marie Mrkvicová z Hustopečí.

Stále vzpomínají dcery Božena, Hana, Věra a Ivana 

s rodinami. 

V neděli 24. března 2019 uplyne rok, kdy nás navždy 

opustila naše drahá manželka, maminka, sestra, 

babička, švagrová a teta, paní Ivana Štěpánková.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Manžel Josef, dcera Iva a syn Vratislav s rodinami, bratr 

Vratislav s rodinou.

"Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomínky 

zanechal."

Dne 2. března s bolestí v srdcích vzpomínáme 

desáté smutné výročí úmrtí 

paní Jaroslavy Machačové.

S láskou vzpomínají manžel, dcera s rodinou, vnoučata 

a pravnoučátka.

Očím se ztratila, ale v srdcích zůstane navždy.

Dne 7. března vzpomeneme již 8. smutné výročí 

úmrtí naší milované maminky,

babičky, paní Ludmily Kiliánové.

S láskou vzpomínají dcery Lida a Marie, syn Radek 

a vnučky.

Vzpomínky

Nikdy již nezazní Tvůj hlas,

ruku Ti v tento den nepodáme,

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám.

Život s Tebou byl krásný a my Ti za něj děkujeme.

Dne 22. března 2019 by se dožil 83 let náš manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Čestmír Babáček.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou.

Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Jubilanti v měsíci lednu 2019
03.01.1938 Marie Horáková

08.01.1939 Milán Klabusay

10.01.1936 Stanislava Svobodová

12.01.1926 Anežka Jakešová

15.01.1932  Libuše Veselá

20.01.1937 Ludmila Jarošová

22.01.1936 Marie Otýpková

26.01.1929 Jarmila Kadrnková

27.01.1934 Josef Svoboda

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 2. března se dožívá 90 let pan Bohumil Hönig.

Přichází chvíle nadevše hezká, kulaté výročí slavíš dneska.

Ať radost a štěstí tě provází a zdravíčko ti neschází.

Dne 22. března se dožívá 88 let paní Anděla Hönigová

Přejeme vám do dalších let, aby vás těšil svět, abyste šťastní byli 

a spokojeně žili, alespoň do 100 let.

Přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

Jak tiše žila, tak tiše zemřela.

Skromná ve svém životě, veliká ve své lásce a dobrotě.

Dne 9. března před 6 lety zemřela naše milá 

manželka, maminka, babička a teta, 

paní Jarmila Holcapflová.

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají manžel, děti 

Jarmila, Pavel a Ladislava s rodinami.

Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 



až 4 0000 Kč pro 4čleennoou rodinu 
třebaa na sportovnní akktivity

 je u 211 a ví proč 
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Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března
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