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HUSTOPEČE JSOU V KVALITĚ  ŽIVOTA 
NA TŘETÍM MÍSTĚ V REPUBLICE

STAVÍ SE DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ TRASY 
A CYKLOSTEZKY

DIVADLA NA NÁDVOŘÍ DOMU U 
SYNKU NAVŠTÍVILY STOVKY DIVÁKŮ

LETNÍ TÁBORY PŘENESLY DĚTI 
DO JINÝCH SVĚTŮ

LETNÍ SEZÓNA NA MĚSTSKÉM 
KOUPALIŠTI BYLA ÚSPĚŠNÁ

ROČNÍK 2019 . ČÍSLO 9
ZDARMA



SKONČILY
předpisy

ale u nás ne,
přijďte si nyní pro

poukaz na

150 Kč
a měření zraku

www.topoptik.cz

Hustopeče
Smetanova 1

platí do 31. 12. 2019

TANE NÍ
st eda 2. 10. 2019 v 16.30
KLASICKÉ TANE NÍ
Zahájení tane ního kurzu pro žáky st edních škol. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena 900 K . 
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.

st eda 2. 10. 2019 v 18.30
TANE NÍ POLEPŠOVNA
Zahájení kurzu pro dosp lé tane níky. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena za pár 1.800 K .
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.

P ihlášky k vyzvednutí v TIC Hustope e, budova Kina
Informace: 
Jana Tupá, tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, začal nový školní rok. Během dvou 

měsíců proběhla celá řada akcí, která k  městu i létu 

neodmyslitelně patří. Letní kino Pod ořechem, divadelní 

festival Pod širým nebem, krojované hody, otevřené vinné 

sklepy, akce pro děti na koupališti. V  srpnu jsme obdrželi 

příjemnou zprávu společnosti Obce v  datech, která na 

základě dostupných dat porovnává kvalitu života ve 

všech 206 obcích s rozšířenou působností v České republice. 

Hustopeče z  loňského 9. místa postoupily na 3. místo za 

první Říčany a druhou Prahu. Poděkování patří všem, kteří 

participují na rozvoji města, přicházejí s podněty a nápady 

a podílejí se tak na tom, aby se v našem městě dobře žilo.

Během prázdnin probíhal ve městě čilý stavební 

ruch. Vznikla nová dvorní fasáda a předokenní žaluzie 

na ZŠ Nádražní, v  polovině měsíce září by měla skončit 

poslední etapa přestavby MŠ Školní. Dokončovaly se 

stavební práce na cyklostezce a chodníku. Před kolaudací 

dojde ještě k  instalaci svislého dopravního značení 

a nástřiku vodorovného značení. Jiná fi rma zase dokončuje bezbariérovou trasu od Masarykova náměstí, přes 

Komenského ulici, ulici U Větrolamu k ulici Údolní. Vždy dbáme na to, aby byly realizovány všechny plánované 

rekonstrukce sítí. Mnohdy to může práce zdržet, ale i s tím musíme počítat.

V půlce srpna jsme obdrželi ofi ciálně Výlukový jízdní řád pro lokálku do Šakvic (náhrada autobusy) a ozvala 

se zhotovitelská fi rma pro modernizaci tratě. S téměř dvouletým zpožděním tedy započnou práce, a to hned 

začátkem září. Podle investora, Správy železniční dopravní cesty, má být hotovo koncem roku 2020. Do té 

doby musíme počítat s čilým ruchem kolem vlakového nádraží i na přilehlém městském parkovišti. Na podzim 

také začnou stavební práce na investicích, které má město v  plánu už několik měsíců, ale čekáme na období 

vegetačního klidu, protože pro realizaci musíme vykácet některé dřeviny. Jedná se především o parkovací místa 

na ulici Svatopluka Čecha, propojky ulic Mírová a Generála Peřiny, parkoviště za urnovým hájem, pokračování 

cyklostezky k nádraží nebo komunikace a parkovací zálivy na ulici Tábory. Během měsíce září dojde k výstavbě 

nového vodovodu v Pitnerově uličce, kde vodovod doposud nebyl. Tím se zokruhuje voda mezi ulicemi Nádražní 

a Svatopluka Čecha. 

V  poslední době se množí dotazy, co se staví u kruhového objezdu směrem na Starovičky. Probíhá zde 

výstavba investora Moss Logistics, s.r.o., a to stavba Megahall – skladové haly a přilehlé administrativní budovy, 

které navazují na stávající zástavbu v  areálu. Rada města v  loňském požádala o posouzení vlivu dopravy 

právě v důsledku plánované stavby z obavy o již tak velké zatížení krajské komunikace. Začátkem listopadu 

2018 jsme dostali dokument „Posouzení vlivu dopravní zátěže na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 

v důsledku stavby“, který konstatuje, že kapacita nového objektu se zvýší ze stávajících 21 tisíc palet na 35 tisíc 

palet a že k navýšení dopravy dojde v rozsahu 18 nákladních aut denně. Závěrem zhotovitel studie konstatuje, 

že vliv dopravního zatížení bude z hlediska současného provozu nízký až zanedbatelný. 

Do fáze přípravy kupní smlouvy se dostala jednání s dědičkami domu po paní Nohelové na náměstí. Pokud 

v  září zastupitelstvo města smlouvu schválí, na podzim bychom se měli stát majiteli. Domluvená cena je 

8,5 milionu korun. 

Na co se můžete ještě těšit? Na výstavu 100 let české a slovenské fi latelie v budově Kina, na Ovčí bál pořádaný 

spolkem Všehoschopných, nebo v  neděli 8. září na slavnostní otevření nové Pavučiny. Přeji vám všem, milí 

spoluobčané, krásné babí léto a dětem, žákům i studentům a jejich učitelům šťastné vykročení do nového 

školního roku.

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

Osmnáctá schůze hustopečských radních 

se uskutečnila ve středu 17. července. 

Cyklostezka vedoucí přes Masarykovo 

náměstí směrem k vlakovému nádraží a na 

druhou stranu k ulici Vrchlického má svého 

zhotovitele. 

Nejvýhodnější cenu nabídla fi rma SWIE-

TELSKY stavební s. r. o. „Stavbu jsme vysoutě-

žili za částku necelých 9 milionů korun a asi 

60 procent pokryje dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury,“ upřesnil místosta-

rosta Bořivoj Švásta. Stavební dělníci nastou-

pí v  říjnu letošního roku, hotovo by mělo být 

v červnu 2020.

Majitelé nabízejí bezúplatně část pozemku 

městu.

Původně měl být v  lokalitě Na Vyhlíd-

ce přístupový chodník, k  jehož vybudování 

nedošlo z důvodu změny projektu. Přes tento 

pozemek, jenž částečně patří fi rmě Build-

steel, dvěma dalším spoluvlastníkům a městu, 

vedou inženýrské sítě (kanalizace, voda, elek-

třina). Po převodu bude celý ve vlastnictví 

města.

Ozelenění a nového mobiliáře se dočká okolí 

cyklostezky v ulici Žižkova a park v ulici 

Tábory. 

Radní města potvrdili smlouvu na vypra-

cování projektu se společností Atregia, s.r.o. 

„Připravíme projekt a pokusíme se o získá-

ní dotace. Podle předběžných informací by 

vhodná výzva Operačního programu životní 

prostředí podporující tyto aktivity měla být 

vyhlášená v únoru příštího roku,“ doplnil Švás-

ta.

Radní potvrdili studii, která zpřesňuje 

územní plán. 

Studie S6 se týká lokality za fi nančním 

úřadem směrem na Šakvice. Ta je určena pro 

výstavbu rodinných domů a občanskou vyba-

venost. Homolí kopec navazující na ulici Hrad-

ní bude bio rezervací. Studie se stane součástí 

územně plánovací dokumentace a bude důle-

žitá pro stavební řízení. 

V ulici Generála Peřiny vyvstal problém 

s odvozem odpadů, radní zrušili jedno 

parkovací místo. 

„Hlavním důvodem je špatná dostupnost 

nádob s  tříděným odpadem. Zaměstnancům 

společnosti Hantály, která odpady vyváží, 

brání občas ve vyprázdnění popelnic parkující 

auta. Rozhodli jsme se tedy pro úplné zruše-

ní jednoho místa. Ani informace pro řidiče 

o neobsazování místa v  den svozu přímo 

v místě nepomohla, proto jsme se rozhodli pro 

tento krok,“ vysvětlila starostka města Hana 

Potměšilová.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 18.7.2019.
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Radní potvrdili studii týkající se lokality za fi nančním 

úřadem.

Členové rady města se sešli v úterý 6. srpna 

na své devatenácté schůzi. 

Vedení města potvrdilo smlouvu 

o partnerství s ředitelstvím policie 

Jihomoravského kraje. 

„Spolupráce bude spočívat v  pomoci se 

zajištěním akce Den s  Policií České republiky. 

Ten se uskuteční ve čtvrtek 12. září a bude urče-

ný dětem a žákům z  mateřských, základních 

a středních škol i široké veřejnosti,“ upřesnila 

starostka města Hana Potměšilová. Strážci 

zákona představí svoji práci v  areálu fi rmy 

Agrotec, akce odstartuje v  devět hodin dopo-

ledne.

V ulici Tábory zrekonstruují dělníci 

komunikaci a vybudují nová parkovací 

místa. 

Radní vybrali nejvýhodnější nabídku doda-

vatele, která přišla od fi rmy SWIETELSKY 

stavební, s.r.o. „Úpravy se zde týkají úseku od 

křižovatky s  ulicí Dvořákovou po křižovat-

ku s  ulicí Vrchlického. Vysoutěžená částka je 

4,5 milionů korun bez DPH,“ doplnil místosta-

rosta Bořivoj Švásta.

Hustopeče se potýkají s nedostatkem 

hrobových míst. 

Aktuální stav by pomohlo vyřešit kolumbá-

rium. „Zabýváme se problémem už delší dobu. 

Zjišťují se podmínky, za jakých lze kolumbá-

rium vybudovat, je třeba upravit řád veřejné-

ho pohřebiště. Zaměstnanci majetkoprávního 

odboru navrhnou nejvhodnější umístění na 

zdejším hřbitově,“ vysvětlil Švásta. 

Nabíjecí stanice pro elektromobily bude 

v ulici Bratislavská. 

Původní záměr počítal s umístěním nabíje-

cí stanice v  Husově ulici naproti pošty. „Práce 

na projektu se vyvíjí a z posledního  jednání 

s  odbornými techniky vyplynulo, že vybrané 

místo není vhodné, jednak kvůli šikmému 

stání v  jednosměrce, kde řidiči nemůžou ke 

zdroji nacouvat, a dále kvůli nevyhovující kapa-

citě elektřiny,“ vysvětlila Potměšilová. Nabíjecí 

stanice pro elektromobily získá své stanoviště 

na parkovišti v ulici Bratislavská, naproti křižo-

vatce s  ulicí Palackého. Toto záchytné parko-

viště bylo vybudováno s  podporou dotace, 

nicméně poskytovatel s návrhem souhlasí pod 

podmínkou, že místa nebudou zablokována 

nepřetržitě.

 

Z nádvoří domu U Synků bude klidová zóna. 

Radní města pověřili členy komise regionál-

ního rozvoje, aby se zabývali přípravou návrhu 

úprav nádvoří. Měly by se tu objevit stromy 

nebo vodní prvek.

Chodci se dostanou bezpečněji ke krytému 

bazénu.

Nyní se k bazénu chodí hlavně přes parkovi-

ště a situace je pro pěší nebo cyklisty mnohdy 

nepřehledná. Vedení města hledá ve spoluprá-

ci s  komisí regionálního rozvoje bezpečnější 

variantu. 

Turistická ubytovna v Celném v Orlických 

horách má nového nájemce.

Ubytovnu celoročně využijí skauti ze 

Žamberka, kteří zaplatí městu za rok 15 tisíc 

korun nájemného. Sami si budou hradit ener-

gie a veškeré provozní náklady. „Dlouhodobě 

se nedařilo ubytovnu efektivně provozovat, 

pro jsme se rozhodli budovu dočasně prona-

jmout. Po dořešení vlastnictví jednoho z okol-

ních pozemků zvážíme další postup,“ doplnil 

Švásta.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 7.8.2019.
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Kolumbárium na místním hřbitově pomůže vyřešit 

nedostatek hrobových míst.
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Odpady jsou stále palčivějším celospole-

čenským problémem. Ideálem je, aby vůbec 

nevznikaly, čemuž však v  praxi stoprocentně 

zabránit nelze. Proto je potřeba vzniklý odpad 

alespoň v co největší míře separovat a recyklo-

vat.

V Hustopečích je asi 45 míst s celkem 

dvěma stovkami kontejnerů, kam mohou 

obyvatelé odkládat odpad. Stanoviště větši-

nou obsahuje kontejner na papír, na plast, na 

bioodpad, na barevné a bílé sklo. Na některých 

sběrných místech je také odpadová nádoba na 

použité rostlinné oleje a červený kontejner na 

elektrozařízení. 

„Dostupnost je pro každého celkem slušná. 

Rádi bychom síť sběrných míst ještě více zahus-

tili, ale narážíme na limity,“ vysvětlil Ondřej 

Němeček z Odboru životního prostředí. Vytvo-

řením dalšího úložiště odpadu dochází k zábo-

ru veřejné plochy na úkor zeleně nebo míst 

k parkování. Lepším řešením problému přepl-

něnosti kontejnerů na tříděný odpad je proto 

namísto navyšování jejich počtu efektivnější 

využívání těch stávajících. „Je potřeba, aby lidé 

obaly, například PET láhve, sešlapávali a mini-

malizovali tak objem odpadu,“ uvedl Něme-

ček. Krabice je potřeba rozložit nebo zmačkat 

tak, aby zabíraly v odpadových nádobách co 

nejméně místa. Rozměrnější odpady, které 

se nevejdou do kontejneru, je potřeba odvézt 

na sběrný dvůr v  areálu Městských služeb na 

Nádražní ulici.

„Se sklem obecně problémy nejsou, že by se 

kontejnery přeplňovaly. Lidé do nich ale dáva-

jí věci, které tam nepatří, například porcelán, 

keramiku, drátosklo nebo autosklo,“ prozradil 

Nemeček. Tabulové sklo, ač to tak nevypadá, 

patří do barevného skla, protože je na lomu 

zelené. Občas sem bohužel někdo vyhodí 

zavařeninu ve skleněném obalu i s obsahem. 

Zbytky jídla nebo pití bývají i v kontejnerech 

na plast. Zpracovatelé plastového odpadu se 

potýkají i s dalšími nešvary. Zbytky barev nebo 

oleje v plastových obalech mohou znečistit 

celý náklad odpadu, který za den fi rma sesbí-

rala.

Do žlutých nádob na plastový odpad 

nepatří ani linoleum nebo novodurové trub-

ky. V kontejnerech na papír dělají problémy 

krabice od pizz, dětské pleny nebo zamaštěný 

papír. Lidé také zapomínají z krabic odstranit 

polystyrenové výplně nebo igelitové sáčky. Ty 

se objevují i v kontejnerech na bioodpad. „ Je 

chvályhodné, pokud lidé doma třídí bioodpad, 

ale je potřeba ho nakonec ještě vysypat z pytlí-

ku, do kterého jej sesbírali,“ vysvětlil Němeček.

Červené kontejnery na sběr elektrozařízení 

jsou vybaveny i zvláštním vhozem na baterie. 

Vybité akumulátory, mikrotužky, buřty apod. 

do nich patří, ale ještě do konce října bude 

lepší nosit je na Městský úřad, kde se v rámci 

charitativní akce sbírají na podporu chlapce, 

který je postižený dětskou mozkovou obrnou.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 14. 8. 2019.

Hustopeče jsou skvělým místem pro život
Hustopeče si na základě hodnocení Inde-

xu kvality života polepšily oproti loňskému 

roku hned o šest příček a posunuly se v  celo-

republikovém pořadí z devátého místa na třetí 

příčku.  Předběhly je jen středočeské  Říčany 

a Praha. V Jihomoravském kraji patří Husto-

pečím jasné prvenství.

Společnost Obce v datech, která Index kvali-

ty života sestavuje, se zaměřuje na tři základ-

ní oblasti.  Patří mezi ně  zdraví a životní styl, 

materiální zabezpečení a vzdělání, a poslední 

oblastí jsou vztahy a služby. Hodnotí je celkem 

29 dílčích indexů. 

Projekt odstartoval v roce 2018 a porovnává 

data z celkem 206 obcí s rozšířenou působností 

v celé České republice. Ukazatele se nehodnotí 

subjektivně, ale poměřují se dostupné služby 

a další možnosti. „Věříme, že transparentní 

srovnání s dalšími obcemi na základě dat bude 

pro vedení obcí užitečným nástrojem a impul-

sem k pozitivním změnám,“ řekl Jan Havránek, 

jednatel společnosti Obce v datech.

-hrad-
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Lepším řešením problému přeplněnosti kontejnerů 

na tříděný odpad je namísto navyšování jejich počtu 

efektivnější využívání těch stávajících.

Kontejnerová místa ve městě

Nové stínítko chrání pískoviště na hřišti Lipová proti slunci
Nové zastínění má pískoviště na hřišti 

Lipová.  Jeho instalaci  dokončili zaměstnanci 

odborné fi rmy ve spolupráci se  zaměstnanci 

hustopečských Městských služeb ve čtvrtek 15. 

srpna. Plachtu upevnili na nosné ocelové slou-

py pomocí posuvných lamel.

„Rodiče dětí se na nás obrátili s  žádostí 

o zastínění pískoviště, které je na přímém slun-

ci a v horkých letních dnech si zde děti nemoh-

ly během dne hrát,“ vysvětlila starostka Hana 

Potměšilová.   

Ochrana pískoviště proti slunečním paprs-

kům vyšla městský rozpočet na necelých 

24 tisíc korun.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 16. 8. 2019. Stínítko instalovali technici nad pískoviště v polovině srpna.
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  Většina škol a školek zela přes léto prázd-

notou. Na hustopečské Pastelce ale vládl čilý 

ruch. „Budova už má svůj věk, a nyní dokonču-

jeme poslední etapu kompletní rekonstrukce 

stavby,“ uvedl investiční technik města Radek 

Krušina.

Za pár týdnů se interiér jednoho křídla 

budovy změnil k nepoznání. „Provedli jsme 

výkopové práce, udělali nové kanalizace, splaš-

kovou, dešťovou a tukovou, poté jsme zaházeli 

výkopy, dokončili podkladový beton a poklá-

dáme hydroizolace,“ popsal zástupce stavby-

vedoucího Petr Přichystal. 

Na stavbě se každý týden scházeli zástup-

ci investora a zhotovitele na pravidelných 

kontrolních dnech. Konzultovali při nich 

konkrétní detaily a problémy, na které se při 

rekonstrukcích starých staveb běžně naráží. 

Řešily se změny tras kanalizací, detaily poklád-

ky hydroizolace nebo poškození vnitřní strany 

obvodové konstrukce vzlínající vlhkostí. Podle 

vzorků se také vybíral odstín a povrch obkladů 

a dlažeb.

„Teď začneme zakládat příčky, udělá se 

nová betonová podlaha, natáhnou se štuky, 

položí se obklady a dlažba,“ přiblížil plánova-

ný postup prací Přichystal. Nad podhledy se 

montovala vzduchotechnika, rozvody elektři-

ny i vody. „Na školce se zrušily staré rozvody, 

které byly pod podlahou v energokanálech, 

takže k nim byl v případě potřeby oprav velice 

špatný přístup. Nově byly rozvody navrženy 

v podhledech, energokanály byly zasypány 

a rozvody budou přístupnější,“ prozradil Kruši-

na.

Pracovalo se i na Základní škole Nádražní. 

Ve dvorní části se opravovala fasáda. Původně 

se počítalo s tím, že kvůli zařízení staveniště 

bude třeba, aby žáci opustili budovu ještě před 

koncem školního roku, nakonec to ale nebylo 

třeba a dělníci práce zahájili výstavbou nové-

ho lešení až na začátku července.

Součástí oprav byla rekonstrukce fasády, 

oprava soklů, výměna několika okýnek v soklo-

vé části, výměna parapetních plechů, a hlavně 

instalace venkovních předokenních žaluzií 

kvůli zastínění. „ Žaluzie budou na mechanic-

ké ovládání, díky tomu se nebude muset uvnitř 

sekat kvůli přívodu elektriky,“ řekl investiční 

technik.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 26. 7. 2019.

Město Hustopeče buduje v Žižkově ulici dva 

domy pro sociální bydlení. Na oba projekty se 

podařilo získat dotaci. Příspěvek od Minister-

stva pro místní rozvoj pokryje u první stavby 

téměř polovinu z více než 15 milionů předpo-

kládaných nákladů. Bytový dům je určen pro 

seniory starší 65 let anebo pro zdravotně znevý-

hodněné osoby, které jsou závislé na pomoci 

jiné osoby. „Přímo v dotačních podmínkách je 

uvedeno, že v tomto bytovém domě nemůže 

být poskytována pobytová pečovatelská služ-

ba, v tomto objektu se k tomu nenachází ani 

vhodné prostory, takže zde mohou být pouze 

nájemci, kteří jsou schopni se o sebe postarat,“ 

vysvětlila projektová manažerka města Pavla 

Novotná.

Dům bude fungovat v podobném režimu 

jako nedaleký penzion pro důchodce, kde 

mohou nájemci denně od 6 do 20 hodin 

zavolat terénní pečovatelskou službu. Ta jim 

pomáhá zvládat pobyt v domácím prostředí 

a zachovat soběstačnost.

Poskytovatel dotace stanovil i maximál-

ní výši nájemného, které nepřesáhne částku 

57 korun za metr čtvereční. „Při posuzování 

vhodných nájemců bude také brán zřetel na 

jejich ekonomickou situaci, protože podmín-

ky poskytovatele dotace nám předepisují, kdo 

může být nájemcem. Bude se zohledňovat 

průměrný měsíční příjem a nájemce nesmí být 

vlastníkem nemovitosti,“ vysvětlila Novotná. 

Žádosti o ubytování v novém bytovém domě 

se schází u vedení Penzionu a pečovatelské 

služby Hustopeče.

V domě bude 11 jednopokojových bytů 

a v přízemí jeden dvoupokojový. Pro budoucí 

nájemce je také důležité, že celý dům bude 

realizován tak, aby splňoval podmínky bezba-

riérovosti. V budově bude výtah a lidem na 

vozíčku je přizpůsobena i výška oken. Stavba 

by měla být hotova letos v  listopadu. „Jsou 

dokončeny elektroinstalace, voda, topení, jsou 

osazena okna, ocelové zárubně, jsou provede-

ny přípojky,“ popsal postup prací stavbyvedou-

cí Miroslav Holánek.

Zároveň byly zahájeny práce na soused-

ním bytovém domě, v polovině července bylo 

staveniště předáno fi rmě Stavimal, která vybu-

duje obě stavby. „Výběrová řízení vyhrál jeden 

zhotovitel. Organizačně je to mnohem jedno-

dušší, než kdyby byli dva. Stavby jsou poměrně 

blízko sebe a není tu kolem moc velký prostor 

pro zařízení staveniště,“ uvedl investiční tech-

nik Radek Krušina.

Kvůli blízkosti obou budov je také důležité, 

aby stavba druhého domu byla dokončena co 

nejdříve. „Druhá stavba byla zahájena o rok 

později, proto se ještě asi půl až tři čtvrtě roku 

poté, co se do prvního domu nastěhují nájem-

níci, bude dokončovat stavba druhého,“ řekl 

dále Krušina.

Druhý dům by měl mít do zimy střechu, 

dokončení je plánováno na srpen příštího 

roku.  Budou v něm tři jednopokojové a tři 

dvoupokojové byty. Nebude bezbariérový, má 

pomoci samoživitelům s dětmi, kteří se ocit-

nou v bytové nouzi. „Je určen nájemníkům, 

kteří se dostali z důvodu nepříznivých život-

ních situací do stavu, kdy nejsou schopni 

dosáhnout na běžné nájemní bydlení, ale 

zároveň jsou schopni plnit závazky, které 

z nájemního bydlení vyplývají,“ prozradila 

Novotná.

Stavba má stát necelých 11 milionů a dota-

ce z Integrovaného regionálního operačního 

programu zaplatí více než tři čtvrtiny předpo-

kládané částky. Cílem je podpora sociálního 

začleňování. Vzájemně prospěšné by mělo být 

i setkávání různých generací nájemníků, kteří 

budou oba domy obývat.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 1. 8. 2019.

Celý dům je realizován bezbariérově, lidem na vozíčku 

je přizpůsobena i výška oken.

Stavba domů pro sociální bydlení pokračuje

Do školky chodili o prázdninách stavební dělníci
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V polovině prázdnin se v hospodářském křídle MŠ 

Školní pokládaly hydroizolace.
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Letos na jaře byly zahájeny práce na husto-

pečské části cyklostezky, která umožní všem 

cyklistům, pěším nebo vozíčkářům pohodlněj-

ší a zejména bezpečnější přesun mezi Husto-

pečemi a Starovicemi.

Stavět se začalo na ulici Tábory a pokračo-

valo se na ulici Žižkova, kde byl postup prací 

komplikován zejména překládkami kabe-

lů. Asfaltový povrch byl na větší části hotový 

už před prázdninami. „První úsek od ulice 

Dvořákovy po křižovatku Žižkova – Mírová 

jsme asfaltovali na přelomu měsíce června 

a července,“ řekl stavbyvedoucí fi rmy M-silnice 

Jan Dechet. V úseku od ulice Mírové po napo-

jení na starovickou část cyklostezky pokládali 

dělníci asfalt až začátkem srpna, protože zde 

bylo nejprve potřeba vybudovat přípojky vody 

a plynu. 

Mnozí cyklisté nově vyasfaltovanou cestu 

využívají již nyní. „Momentálně to ještě není 

cyklostezka, je to stavba cyklostezky, dosud 

jsme dílo nepřevzali, takže za ně zodpovídá 

zhotovitelská fi rma,“ upozornil investiční tech-

nik města Radek Krušina. Součástí zakázky za 

téměř 9 milionů korun je i svislé a vodorovné 

dopravní značení. „Ze značení nebude vyplý-

vat, že by cyklostezka byla průběžná, u každé 

křižovatky bude přerušená a přednosti zůsta-

nou, jak jsou teď, přednost budou mít vozidla,“ 

prozradil Krušina. Jinak tomu bude v místě, 

kde první etapa cyklostezky končí, přejezd pro 

cyklisty tu bude přimknutý k přechodu pro 

chodce.

    Na křižovatce ulic Tábory a Dvořákova 

se setkávají tři investiční akce města, první 

je cyklostezka, která vede ze Starovic, přes 

ulici Žižkovu po Táborech a končí u Základní 

školy Komenského.  Další akcí je rekonstrukce 

komunikace v ulici Tábory spolu s vybudová-

ním parkovacího pásu. Úpravy se budou týkat 

úseku od křižovatky s ulicí Dvořákovou po 

křižovatku s ulicí Vrchlického. Obě křižovatky 

budou mírně zvýšené a povrch budou mít ze 

zámkové dlažby červené barvy, což by mělo 

přispět ke zpomalení provozu. Firma Swietel-

sky stavební, s. r. o.,  by měla akci za bezmála 

5,5 milionu korun realizovat od září do konce 

letošního roku.

Třetí investicí, která začíná u vjezdu do 

dvora Základní školy Komenského, je nava-

zující cyklostezka, která odtud povede 

k Základní škole Nádražní, na nádraží k novým 

cykloboxům a na druhou stranu kolem krajské 

komunikace až po ulici Vrchlického. Zhotovi-

telem bude fi rma Swietelsky stavební, s. r. o.

S uhrazením nákladů stavby za necelých 

9 milionů korun městu pomůže, stejně jako 

u první etapy cyklostezky, dotace ze Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury, tentokrát 

ve výši 60 procent. „Nejprve bude přeložena 

obvodová zeď tak, aby v omezeném prostoru, 

který je mezi školou a učilištěm, bylo možné 

zrealizovat chodník, cyklostezku a ještě něja-

ký zbytek parkovacích míst,“ vysvětlil Kruši-

na.  Práce budou pokračovat přeložkami 

inženýrských sítí, které se nacházejí v trase 

cyklostezky, ty by měly být hotové do konce 

letošního roku. Zároveň by se mělo pracovat 

na dalších úsecích cyklostezky kolem krajské 

komunikace. Dokončení akce je plánováno na 

červen příštího roku.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 9. 8. 2019.

  Město Hustopeče se snaží maminkám 

s kočárky, seniorům i hendikepovaným ulehčit 

pohyb v ulicích. Již řadu let postupně rekon-

struuje chodníky a buduje kilometry bezba-

riérových tras. Kromě nové dlažby, širších 

obrubníků nebo pohodlných míst pro přechá-

zení projekt pamatuje i na vodicí linii, která 

pomáhá slabozrakým. V místech, kde chybí 

přirozená hrana, jako například fasáda domu 

nebo oplocení, je vodicí linie zajištěna zvýše-

nou chodníkovou obrubou.

Letos na jaře začali dělníci pracovat na páté 

etapě bezbariérových cest, od tržnice Pavlí-

na přes ulici Komenského, U Větrolamu, ulici 

Údolní až k ulici Mírové. „Oproti předpokla-

dům, že práce skončí do konce prázdnin, dojde 

k posunutí termínu. Konkrétněji to musíme 

dojednat se zhotovitelskou fi rmou, předpoklá-

dáme, že v září bude hotovo,“ uvedl investiční 

technik města Radek Krušina.  Zhotovitelská 

fi rma Stavby Rufa nemohla pokračovat v budo-

vání nových chodníků, protože musela počkat, 

až jiné fi rmy dokončí rekonstrukci vodovodu 

a plynovodu v ulici U Větrolamu a Údolní, která 

se zhruba o měsíc zdržela. Pracovníci se na 

stavbu pátého úseku bezbarierové trasy vrátili 

koncem srpna.

Již nyní se připravuje realizace šestého 

a sedmého úseku tras. Město přitom chce opět 

využít významnou podporu ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. „O dotaci na bezbarié-

rovou trasu od cukrárny Jitka přes ulici Tyršovu 

až k Pavučině budeme žádat letos na podzim. 

Máme zadány projekční práce na bezba-

riérovou trasu od Kina směrem na Břeclav,“ 

prozradil Krušina. „K tomu, abychom mohli 

obdržet dotaci, je potřeba vyřídit majetko-

právní podklady u těch pozemků v trase, které 

město nevlastní,“ pokračoval Krušina. Podob-

ný problém je i v ulici Mírová, kde se vedou 

komplikovaná jednání s vlastníky pozemků. 

Dokončení tohoto úseku by propojilo dříve 

vybudované části bezbariérových tras a umož-

nilo tak jejich smysluplnější využití.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 14. 8. 2019.

Pátá etapa bezbariérových tras bude hotová do konce září
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Dokončuje se pátý úsek bezbariérových tras na ulici 

U Větrolamu a části ulice Údolní.

Na první etapu cyklostezky plynule naváže druhá
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Na křižovatce ulic Tábory a Dvořákova se setkají tři investiční akce města.
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Novinky v hustopečské nemocnici
Nemocnice je důležitou institucí, která 

významně zvyšuje kvalitu života ve městě 

a denně sem přivádí množství lidí z  okolních 

obcí. Ta hustopečská patří mezi sedm nemoc-

nic, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Od 1. července 2019 byl vedením hustopečské 

nemocnice pověřen Petr Baťka, který je záro-

veň ředitelem nemocnice v Břeclavi.

Kvalifi kovaný personál nemocnice pečuje 

o pacienty na několika odděleních. V druhém 

patře hlavní budovy se nachází interní oddě-

lení.  Druhým lůžkovým oddělením jsou ošet-

řovatelská lůžka poskytující následnou péči. 

Je tvořeno čtyřmi stanicemi s celkem 95 lůžky 

ve dvou patrech. 

Ve zrekonstruované budově bývalé vrátnice 

nalevo od hlavního vchodu ordinují kardiolo-

gická a kožní ambulance, které patří nemocni-

ci, stejně jako gastroenterologická ambulance 

v  budově polikliniky.  Řada specializovaných 

ambulancí funguje v  přízemí hlavní budo-

vy, vedle chirurgické ambulance ortopedická 

a urologická, dále interní, cévní a diabetolo-

gická.

 Na místě původní jednotky intenzivní péče 

bylo nedávno vybudováno moderní ambu-

lantní rehabilitační pracoviště. Každý den tu 

pod dohledem fyzioterapeutek cvičí desítky 

pacientů, dalším pomáhají procedury na řadě 

speciálních přístrojů. „Máme tady přístroje 

na magnetoterapii, mechanoterapii, elekt-

rostimulaci a elektrogymnastiku, vířivky na 

horní i dolní končetiny, dále různé přístroje, na 

kterých se dají volit programy specializované 

na daný bolestivý stav nebo problém,“ popsala 

vybavení oddělení fyzioterapeutka Kateřina 

Hánová

V nově zřízeném stacionáři ve druhém 

patře hlavní budovy pomáhají nemocným 

od bolestí pohybového aparátu účinnou 

formou analgetických infuzí. Denně zde na 

šesti lůžkách ošetří až 18 pacientů. Před první 

návštěvou je třeba doporučení praktického 

lékaře, případně specialisty ortopeda nebo 

neurologa. Pacient pět až sedm dní po sobě 

dochází do nemocnice, kde je mu během zhru-

ba dvou hodin aplikována infuse. Ambulantní 

forma léčby je oblíbená především u mladší 

generace. „Mladým lidem to vyhovuje, u star-

ších jsou s dojížděním spojena  rizika, proto je 

pro ně lepší léčba za hospitalizace,“ vysvětlil 

náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní 

péči Petr Kovář.

Důležitou službou, kterou hustopečská 

nemocnice poskytuje, je lékařská služba 

první pomoci pro dospělé. Pohotovost fungu-

je v  prostorách chirurgické ambulance ve 

všední dny od půl čtvrté odpoledne do desíti 

hodin večer. O víkendu a během svátků jsou 

tu pacientům k dispozici od osmi do dvaceti 

hodin. „Specifi cké pro hustopečskou pohoto-

vost pro dospělé je to, že v ní pracuje osm léka-

řů se specializací chirurga, jinde tyto služby 

zabezpečují praktičtí lékaři,“ prozradil Kovář. 

Na pohotovosti vám ošetří řezné i tržné rány, 

zlomeniny sádrově zafi xují a v  případě potře-

by i reponují. Službukonající lékaři si poradí 

také s  bolestmi břicha, alergickými reakcemi 

a běžnými nemocemi dýchacích cest. Pacienti 

se závažnějšími poraněními anebo akutním 

interním onemocněním jsou odesíláni do 

nemocnice v Břeclavi nebo Brně. Lidé s těžšími 

alergickými reakcemi, akutními problémy s  

hypertenzí či bolestí na hrudi jsou přijímáni na 

interní oddělení hustopečské nemocnice.

Dětským pacientům není hustopečská 

pohotovost primárně určena, nicméně menší 

poranění zde chirurgové  ošetří i dětem. 

Nová výjezdová základna Zdravotnické 

záchranné služby Jihomoravského kraje, která 

se v  současné době staví vedle polikliniky, je 

na nemocnici zcela nezávislá. Nicméně pokud 

záchranka vyhodnotí, že konkrétní případ tu 

jsou schopni ošetřit, může se stát, že pacienta 

přivezou na interní nebo chirurgickou ambu-

lanci hustopečské nemocnice. 

V  rámci zkvalitňování péče nemocnice 

obnovuje a modernizuje své přístrojové 

vybavení. „Na RTG pracovišti máme nový 

rentgenový přístroj italské výroby, od kterého 

si slibujeme kvalitnější zobrazování sním-

ků. Navíc ulehčuje přesun pacienta z  lůžka 

na vyšetřovací stůl,“ pochlubil se Kovář. Ještě 

letos nemocnice  pořídí nový defi brilátor 

a ergometrický systém na interní oddělení. 

Na nákup přístroje k diagnostice pacientů 

s kardiovaskulárními onemocněními v hodno-

tě 240 tisíc přispělo město Hustopeče stotisí-

covou částkou.  Zhruba půl milionu korun si 

vyžádá nová telefonní ústředna. Brzy bude 

dokončena i rekonstrukce hlavního výtahu 

za 450 tisíc korun. Nedávno byl zakoupen 

také nový zahradní traktor, který pomůže při 

údržbě celého areálu. Řadou investic chce 

nemocnice zlepšit své služby a přispět k větší 

spokojenosti pacientů.

-kam-
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V novém stacionáři hustopečské nemocnice denně 

pomáhají nemocným od bolestí pohybového aparátu 

účinnou formou analgetických infuzí.

Za 5 let jsme na Městském úřadě v Husto-

pečích rozdali skoro tisícovku krabiček Ecoche-

es. Praktické a hezké krabičky pro sběr vybitých 

baterií a akumulátorů jsou stále k  dispozici 

na pokladnách úřadu.   Třídit baterie má totiž 

smysl. Vybité nebo nepoužitelné baterie ještě 

dnes z větší míry končí v klasických popelnicích, 

i když jsou nebezpečné pro životní prostře-

dí. Když je vytřídíte, lze navíc opětovně využít 

získané druhotné suroviny, zejména kovy (ocel, 

zinek, mangan, nikl, měď, olovo, kadmium).    

Pokud doma baterie třídíte, máte Ecochees 

a je plný, můžete baterie odevzdat například 

na sběrném dvoře. Lepší ale bude, když je 

přinesete k nám na úřad do označené speciál-

ní nádoby u vchodu. Zapojili jsme se totiž do 

soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Bater-

kománie v  Jihomoravském kraji 2019. Cílem 

soutěže je inspirace úředníků, ale hlavně 

veřejnosti, ke sběru baterií. Dále nás motivuje 

možnost zajistit fi nanční podporu šestiletému 

Gariku Válkovi, který od narození trpí dětskou 

mozkovou obrnou. Za první místo je možné 

od organizátora soutěže, společnosti Ecobat, 

získat až 50.000 Kč. V našem případě by pení-

ze putovaly Garikovi, a to konkrétně na rehabi-

litaci ve speciálním obleku, kterou zdravotní 

pojišťovna hradí v omezené míře. Sběr baterií 

pro Garika potrvá do konce října, ale sběrná 

místa  v budovách úřadu  budou sloužit i po 

skončení soutěže.

Pomozte nám zvítězit. Chraňte životní 

prostředí a  pomozte  sympatickému  Gari-

kovi! Více informací o podpoře  najde-

te také na Facebooku. 

Ondřej Němeček,
Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče

Článek byl zveřejněn na webu města 11. 7. 2019.

Sympatická krabička pro malého sympaťáka
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Ve sběru baterií pomáhá krabička ve tvaru sýra.
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Peníze z veřejné sbírky zaplatily Záděrové operaci nohou
Iva Záděrová z  Hustopečí ochrnula loni 

v  březnu po nešťastném pádu z  koně od 

ramen dolů. Její rodina se snaží vlastními sila-

mi hledat všechny možné způsoby léčby, které 

by šestatřicetileté pacientce pomohly.

Ne všechny metody hradí pojišťovna. Její 

nejbližší zaplatili Ivě čtrnáctidenní rehabilitač-

ní pobyt v Piešťanech a 23. června absolvovala 

na soukromé klinice v  Kladně operaci nohou 

metodou Ulzibat, při které jí odborníci odstra-

nili lokální svalové jizvy omezující rozsah 

pohybu dolních končetin. 

Zákrok za více než 70 tisíc korun zaplatily 

peníze z veřejné sbírky podporované městem 

Hustopeče.  Na  transparentním účtu  se sešlo 

za měsíc a půl téměř 600 tisíc korun. Ty jsou 

určené na další léčbu, rehabilitační pobyty, 

pomůcky a terapie.

Převoz na operaci do Kladna měl pro 

Ivu ještě další rozměr. Na zpáteční cestě se 

v  doprovodu přítele podívala na ranč Valkýra, 

kde se setkala po více než roce s  milovanými 

koníky Dropem a Lakym. Byl to pro ni velmi 

silný zážitek motivující ji v další snaze bojovat 

za své uzdravení.

-hrad-  
Článek byl zveřejněn na webu města 15. 7. 2019.
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Iva se cestou z nemocnice setkala 

i se svými milovaými koníky.

V Hustopečích funguje dluhová poradna
Pomoc lidem, kteří se zadlužili a neví si rady, 

nabízí v  Hustopečích dluhová poradna. Zajiš-

ťuje ji pastor apoštolské církve Karel Fridrich 

a její potřeba vyplynula i z pravidelných setká-

ní skupiny komunitního plánování pro Husto-

pečsko.

„Dluhová poradna je široký pojem, pracuji 

s každým klientem individuálně. Někdo přijde 

už v situaci, kdy nevychází s penězi a potřebuje 

lépe nastavit příjmy a výdaje vlastního rozpoč-

tu. Samozřejmě hodně lidí se na mě obrátí 

až v  případě, že jim dluhy výrazně kompliku-

jí život a vůbec si s  nimi neví rady,“ vysvětlil 

Fridrich. 

Ten se snaží vymyslet nejvhodnější řeše-

ní pro všechny lidi, kteří požádají o pomoc 

a mají vůli aktuální stav změnit. „Neumím 

dělat zázraky, nicméně hledáme s  klienty 

optimální východisko. Zmapujeme všechny 

věřitele, a podle toho se vyvíjí další postup. 

Někdo potřebuje sehnat elektrikáře a prověřit 

rozvody kvůli vysokým platbám za energii, jiný 

si hledá neúspěšně práci a podpoří ho spolu-

práce při vyhotovení životopisu. Kontakty 

máme také na právníky a můžeme zprostřed-

kovat i podání návrhu na oddlužení,“ upřes-

nil Fridrich.

Apoštolská církev sídlí v  Hustopečích 

v  Kollárově ulici 7. Pastora lze kontaktovat 

přímo nebo se můžete obrátit na sociální 

odbor, jehož zaměstnanci mají o službě, která 

je zdarma, bližší informace.

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 16. 7. 2019.

Po vzniku Československa, s nímž se husto-

pečští Němci těžce smiřovali, se V. S. Juren 

stal předsedou Československého národního 

výboru a na schůzi českého občanstva konané 

dne 12. dubna 1919 v Národním domě vyslovil 

další smělý návrh zřídit v  Hustopečích české 

gymnázium. Tato myšlenka byla jednomyslně 

přijata a ihned byla zvolena deputace k minis-

tru školství a národní osvěty. 

První pokus ztroskotal na již schváleném 

státním rozpočtu, který nedovoloval zřízení 

další státní instituce. Situace se ale obrátila 

tím, že 7. srpna 1919 národní výbor a starosten-

ský sbor okresu hustopečského podal žádost 

o povolení soukromého reálného gymnázia, 

jíž bylo vyhověno výnosem ministerstva škol-

ství a národní osvěty dne 14. října 1919 (číslo 

47345).

K  fi nanční podpoře gymnázia byl zřízen 

spolek, tzv. Hustopečská matice, jehož před-

sedou byl rada politické správy Richard Kabe-

la a jednatelkou učitelka státní obecné školy 

Anna Bollechová. Tento spolek vydržoval ústav 

až do jeho postátnění 1. září 1921.   

První zápis do školy byl uskutečněn 

8. a 9. srpna 1919. Z přihlášených 56 žáků bylo 

ke zkoušce přijato 52 (44 chlapců a 8 dívek). 

Třída byla umístěna v budově Ústřední matice 

školské v Nádražní ulici čp. 185.

Až do roku 1928 se gymnaziální výuka kona-

la v různých provizóriích, umístění ústavu bylo 

stále jen nouzové a nedostatečné. Proto bylo 

přikročeno ke stavbě nové budovy gymnázia, 

pro niž byl zvláštní komisí vyhlédnut pozemek 

číslo 191 a 190/2 v  katastrální obci Hustopeče-

-Česká Ves. Ten byl dne 26. října 1925 odkou-

pen státem od zdejšího obchodníka Alberta 

Wachmanna.

Projekt novostavby vypracoval vynikající 

brněnský architekt Miloslav Kopřiva a celkové 

náklady byly odhadnuty na 3  000  000 korun. 

Stavební povolení bylo vydáno 22. listopadu 

1927.  

Zemská politická správa v  Brně zadala 

stavební práce spojeným fi rmám V. Kolbin-

gera (brněnský stavitel) a A. Šika (stavební 

podnikatel z Hustopečí) a železobetonářské 

práce realizovala fi rma Moravská betonářská 

a stavební společnost v Brně. Na maloměstské 

poměry nebývale velkorysá novostavba české-

ho státního reálného gymnázia v Hustopečích 

byla otevřena 14. září 1930. 

Do zdárného vývoje gymnázia nebla-

ze zasáhl podzim 1938, kdy došlo k  okupaci 

pohraničí hitlerovskou armádou. Před jejím 

příchodem byla nařízena evakuace všech 

československých úřadů a škol, která byla 

Dne 20. května 1928 se konala slavnost kladení 

základního kamene k budově gymnázia pod heslem: 

„Komenský vybojoval – škola zachová.“.

100 let gymnázia v Hustopečích (2/3) 

Profesor Alois Kubáček (uprostřed) s prezidentem 

Edvardem Benešem.
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provedena dne 7. října 1938 do města Židlocho-

vice. Třídy pro bývalé hustopečské gymnázium 

byly vyhrazeny v  budovách tamní obecné 

a měšťanské školy. Ministerstvo školství dalo 

povolení k výuce, která započala dne 23. října 

1938. Evakuaci provedl profesor Hubert Stavěl, 

který byl jmenován zatímním správcem. Exis-

tence gymnázia v  Židlochovicích netrvala 

dlouho a dne 20. prosince 1940 byl ústav 

zrušen a v  celém rozsahu přidělen reálnému 

gymnáziu v  Ivančicích. Žákům bylo povoleno, 

aby přestoupili na ústavy blízké jejich bydliš-

ti. Do Ivančic odešlo asi 60 žáků VII. třídy, kteří 

zde odmaturovali.

Po osvobození bylo gymnázium v  Husto-

pečích obnoveno s  platností od 1. září 1945. 

Vlastní vyučování bylo započato až 19. září 

1945, protože nebyly k  dispozici učitelské síly. 

První rok bylo vyučování velmi obtížné, nebylo 

vhodné zařízení, učební pomůcky, knihy, psací 

potřeby. 

Neblahým zásahem byl i zákon 

o tzv. jednotné škole z roku 1948, který změnil 

dosavadní strukturu středních škol. Reforma 

oddělila od gymnázia první čtyři třídy, které 

byly přičleněny k tzv. střední škole, a v samot-

ném gymnáziu zůstaly pouze čtyři vyšší třídy 

(kvinta až oktáva).

Protože gymnaziální budova nebyla školou 

plně využita, byla roku 1952 přidělena minis-

terstvu zdravotnictví pro zřízení nové nemoc-

nice.

(pokračování příště)

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie

Nová budova gymnázia, Brněnská 53, byla pro 

hustopečské Němce dalším dokladem české 

„palácománie“. Podobně jako ostatní české školy 

v Hustopečích se stala v roce 1938 říšským majetkem 

a její vybavení bylo vykradeno. Úpadek dovršilo 

přebudování gymnázia na SS-lazaret, k němuž 

došlo v dubnu 1944.
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MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Na staveništi ve Starovicích se setkala historie s budoucností

Dva naprosto odlišné světy se propojily 

na staveništi v sousedních Starovicích. Právě 

tam totiž roste první česká chytrá vesnice 

s 41 ekologickými domky, které budou fungo-

vat na nejmodernější technologie. Ještě před 

výstavbou zde však archeologové našli unikát-

ní naleziště.

Pilotní projekt chytrých domů se stane 

šablonou pro budoucí generace. "Každý rodin-

ný dům bude energeticky téměř soběstačný. 

Vytápění bude zajištěno pomocí fotovoltaiky 

a tepelného čerpadla. Navíc si veškeré ener-

getické přebytky bude ukládat do virtuální 

baterie. Zároveň budou mít domy možnost 

vlastní dobíjecí stanice pro elektromobily," 

popsal výstavbu autor projektu Přemysl Veselý. 

"Aby všechny tyto prvky fungovaly tak, jak jsou 

koncipovány, bude zde vybudována plnohod-

notná distribuční soustava a hlavně optický 

kabel," doplnil zástupce energetické společ-

nosti Lukáš Svoboda.

Tento sám o sobě jedinečný projekt však 

už při prvních přípravách stavby objevil další 

unikát. „Jsou zde pozůstatky osady z mladší 

doby kamenné  a starší doby bronzové, tedy 

ze dvou období, které od sebe dělí asi tři tisíce 

let," popsal naleziště archeolog Richard Bíško, 

který na vykopávkách pracoval s týmem dvace-

ti kolegů v průběhu července.

Mezi nalezenými artefakty nechyběla šídla, 

zdobené nádoby nebo třeba venuše, kterých se 

v okolí našlo již několik. „Hustopečsko je starý 

sídelní region, takže takové nálezy tu jsou. 

Ale v katastru Starovic jsou naleziště z doby 

pravěku pro tento region významná," shrnul 

Bíško. Naleziště archeologové zdokumentova-

li a nálezy odvezli do Českého archeologického 

ústavu, kde budou dále zkoumány, restaurová-

ny a uloženy do depozitáře muzea. 

Samotná stavba moderních domů tak zřej-

mě ohrožena nebude, nicméně archeologové 

se na místo budou i nadále pravidelně vracet. 

Pakliže bude chytrá vesnice fungovat podle 

předpokladů, můžeme se podobných projek-

tů brzy dočkat i na dalších místech. „Tenhle 

projekt je z hlediska distribuční sítě pilotní. 

Budeme jej sledovat a vyhodnocovat spotře-

bu. Je to nezbytnost, protože kvůli udržitel-

nosti zdrojů se v budoucnu už jinak stavět ani 

nebude," nastínil další vývoj energetik Lukáš 

Svoboda. 

-nov-

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

Vesnicí roku Jihomoravského kraje jsou Morkůvky
Morkůvky letos vyhrály soutěž Vesnice 

roku Jihomoravského kraje. Desetičlenná 

porota ohodnotila přínos mládeže k uchování 

i rozšíření místních tradičních krojů, otevře-

nost a stmelenost obyvatel, spolkovou činnost 

a aktivní kulturní život. 

„Vítězství jsme nečekali, ale máme z  něho 

obrovskou radost. Před dvěma roky jsme získa-

li Bílou stuhu za práci s mládeží a teď se poved-

lo prvenství, Zlatá stuha. Je to práce nejen 

moje, ale všech lidí i bývalého zastupitelstva, 

na jehož činnost jsme navázali,“ neskrývala 

nadšení starostka obce Brigita Petrášová. 

Slavnostní předávání se uskutečnilo 

v Morkůvkách v sobotu 27. července a zúčastnil 

se ho i hejtman Jihomoravského kraje Bohu-

mil Šimek. „Této obci jsem to přál, paní starost-

ku znám, vím, že je pracovitá. Myslím si, že 

Morkůvky mají šanci i v celostátním kole. Titul 

Česká vesnice by se mohl po 15 letech vrátit na 

jižní Moravu,“ povzbudil místní Šimek.

Ocenění si odnesli i zástupci dalších obcí. 

Zelenou stuhu získaly Velatice za péči o život-

ní prostředí, Bílá stuha, za činnost mládeže, 

putovala do Kostelce. Modrou stuhou se chlu-

bí Násedlovice za udržování tradic, folklóru 

a vztah ke sportu. Petrovice dosáhly na Oran-

žovou stuhu za spolupráci obce se zeměděl-

ským subjektem.

Morkůvky míří do celostátního kola, 

které se v  obci uskuteční 7. září. „Program 

připravujeme, těšíme se, jak ho předvedeme, 

a budeme doufat ve vítězství,“ dodala odhod-

laně Petrášová. Soutěž Vesnice roku se koná 

od roku 1995 a založil ji Spolek pro obnovu 

venkova. Komise hodnotí společenský život, 

aktivity občanů, péči o veřejná prostranství, 

přírodní prvky a zeleň, koncepční dokumenty 

i připravované záměry. Morkůvky letos uspěly 

v konkurenci dalších 17 obcí. 

-hrad-

Článek byl zveřejněn na webu města 31. 7. 2019.

Slavnostní předávání ocenění vítězným obcím se 

v Morkůvkách zúčastnil i hejtman Bohumil Šimek. 
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Vážení spoluobčané, 

ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2019 se uskuteční na 

Dukelském náměstí a v přilehlých ulicích 

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 

znamenají významný zásah do života města. 

Přinesou vyloučení provozu a určitá omeze-

ní pro obyvatele bydlící v okolí náměstí i pro 

fi rmy, které zde podnikají.

Na příjezdových cestách na Dukel-

ské náměstí budou instalovány histo-

rické vstupní brány, a to od pondělí 

30. 9. na ulicích Mrštíkova a Smetanova, 

od středy 2. 10. na ulici Husova a od čtvrtka 

3. 10 u prodejny zdravé výživy.

Od čtvrtka 3. 10. od 8.00 hodin do pondě-

lí 7. 10. do 10.00 hodin bude uzavřeno velké 

parkoviště na Dukelském náměstí a od pátku 

4. 10. od 6.00 do neděle 6. 10. do 20.00 bude 

uzavřeno parkoviště pod Starou poštou. 

Od pátku 4. 10. od 6.00 hodin do neděle 

6. 10. do 6.00 hodin bude uzavřen vjezd na 

Dukelské náměstí od restaurace U Špagáta, 

bude uzavřena ulice Mrštíkova, Smetanova, 

ulice Husova. 

Z  toho plyne, že bude omezeno zásobo-

vání provozoven a obchodů v  těchto ulicích. 

Prosíme vás proto, abyste zásobování svých 

fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd na 

náměstí možný, a neparkovali v tuto dobu se 

svými vozy v těchto lokalitách.

V  době programu Burčákových slavnos-

tí bude vstup na Dukelské náměstí možný 

pouze s platnou vstupenkou. 

Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíko-

vy, Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít 

na náměstí vstup volný po předložení občan-

ského průkazu.

Děkujeme za pochopení.

Jana Hrádková,

vedoucí Marketingu a kultury

 města Hustopeče

Upozornění občanům a  podnikatelským subjektům
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Klub historie a vlastivědy Hustopečska ve 

spolupráci s  městem Hustopeče připravuje 

v  termínu od 1. do 20. září výstavu poštov-

ních známek a jiných exponátů souvisejících 

s  poštovními službami. Výstava připomene  

stoleté výročí vydání první poštovní známky 

samostatného Československého státu, kterou 

navrhl a vytvořil malíř secese Alfons Mucha. 

Světově věhlasný umělec, rodák z nedalekých 

Ivančic, měl úzký vztah k  našemu městu. Pro 

místní ochotníky namaloval divadelní oponu, 

která se však nedochovala. 

Výstava s názvem 100 let české a slovenské 

fi latelie krátce představí také většinu sběratel-

ských odvětví souvisejících s  tématem, všech-

ny možné úpravy emisí poštovních známek, 

a navíc ukáže tvorbu z více než 200 existujících 

i zaniklých známkových zemí, kolonií či ostro-

vů. 

Touto akcí chtějí členové podpořit sběra-

telské aktivity občanů našeho města i v jiných 

oborech a zároveň povzbudit zejména mladé 

lidi k podobnému chvályhodnému úsilí, které 

k velké škodě naší kultury v  dnešní nezdra-

vě konzumní společnosti téměř zaniká. Pro 

začínající bude připraveno zdarma kolem 

2000 kusů orazítkovaných známek k obohace-

ní nebo založení jejich sbírek.

Výstava bude mít pro místní školy význam 

jak z hlediska zmapování části moderní histo-

rie našeho státu, tak i pro výuku zeměpisu. 

Vystavující věří, že školy využijí této příleži-

tosti k zajímavé formě výuky, vhodné zejména 

u žáků od 10 let výše.

Výstava bude otevřena každý den 

od 14 do 19 hodin. Vystavující budou připraveni 

školám umožnit prohlídku expozice s  odbor-

ným výkladem také v  dopoledních hodinách 

v  předem domluveném termínu. V  přípa-

dě zájmu o tuto variantu napište, prosím, 

na email: jar.cabal@seznam.cz.

Jaroslav Cabal, hlavní organizátor výstavy

Již deset let si užívají dříve narození tábory 

Na stará kolena. Nápad vznikl na počátku roku 

2010 u nás v kuchyni, kdy jsem měl v  rámci 

práce v  Centru celoživotního vzdělávání orga-

nizovat tábory. Pracoval jsem převážně se 

seniory, proto jsem návrh představil účastní-

kům akademie třetího věku. Později organi-

zaci táborů převzal Klub historie a vlastivědy 

Hustopečska. 

Prvních 22 účastníků se vypravilo v létě na 

chatu Okrouhlík na Vysočině. Druhý rok se již 

konaly dva turnusy a rok nato jsme organizo-

vali turnusy tři. Účastníky nebyli jen místní, ale 

sešli se zde dříve narození z  Mikulova a okolí, 

Tišnova, Prahy, Frenštátu a dalších míst.

První ročník tábora Na stará kolena byl 

programově zaměřen podobně jako u táborů 

dětských. Táborníci uzlovali, šifrovali, praco-

vali s mapou, hráli spoustu her. Bonusem pro 

„akademiky“ bylo trénování paměti.  V dalších 

letech jsme tábory začali zaměřovat tematic-

ky, což se velmi osvědčilo. V  ročníku Na stará 

kolena do světa jsme putovali po jednotlivých 

kontinentech a formou herních aktivit jsme 

celý den prožili vždy v jiné části světa. Turnus 

Na stará kolena na lovu bobříků byl pro mnohé 

oříškem, třináct zkoušek, včetně bobříka 

mlčení, mnohým dalo zabrat.  Na stará kole-

na na Aljašku bylo téma vycházející z  období 

zlatokopecké horečky. Na stará kolena ve víru 

tradic nás provedlo tradičním českým rokem 

od masopustu do Vánoc. Mnohé zvyky jsme 

aplikovali v  letním čase k  úžasu okolních 

obyvatel. Název Čarování s  klubíčky pohádko-

vé babičky napovídá, že jsme se v  dalším roce 

činnost zaměřili na známé české pohádky 

doplněné pletením, které pak zdobilo kmeny 

okolních stromů. Šestý rok táborů nebyly jen 

herní turnusy, jeden ze tří turnusů se již zamě-

řil na country tanec. 

Po osmi letech na Okrouhlíku jsme museli 

začít hledat nové působiště. Měli jsme zde sice 

krásné prostředí a chatu zcela pro sebe, ale 

vyžadovalo to kromě programu pro táborníky 

zajistit vlastní zásobování i vaření. Tanečníci 

jeden rok vyzkoušeli ve spojení s  Mikulov-

skými fi nančně náročný pobyt ve westerno-

vém městečku na Šiklově mlýně. O program 

se postaral místní animátor, ale pro tanec tu 

nebyly příhodné podmínky. Loni jsme proto 

našli ubytovací zařízení DDM hlavního města 

Prahy ve Střelských Hošticích s kvalitním stra-

vováním a vlídným personálem. Celý areál 

Výstava poštovních známek

Již deset let

Letošní tábor Na stará kolena námořníkem byl mozaikou her a soutěží o vodě a s vodou, nechyběly herní 

vzpomínky na roky předešlé.
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Již popáté za sebou se v Hustopečích usku-

teční nominační kolo Národní soutěže vín. 

Vinaři mohli svá vína přihlašovat do 13. srpna. 

Nominace z oblastní soutěže je podmínkou 

pro možnost následného přihlášení vína do 

Salonu vín ČR. 

Odborní degustátoři v minimálně pětičlen-

ných komisích vína ohodnotili 5. a 6. září 

v  prostorách Národního vinařského centra ve 

Valticích. Všechna přihlášená vína návštěvníci 

ochutnají v  sobotu 5. října 2019 od 10.00 do 

20.00 hodin v  hustopečském společenském 

domě. O hudební doprovod se postará cimbá-

lová muzika Lašár. Vstupné se platit nebude, 

k zakoupení budou připravené skleničky, kata-

logy a bločky za degustaci jednotlivých vzorků.

-jau-

VÍNO A HUSTOPEČE

Vína z Národní soutěže vín můžete ochutnat o Burčákovkách

je bezbariérový a i když se zde potkáváme 

s dalšími skupinami, prostory jsou dostačující 

pro všechny. Jediným negativem je vzdálenost, 

cesta vlakem z Brna trvá víc než sedm hodin. 

Loňský pobyt na novém místě pod názvem 

Malí, velcí, staří, máme rádi hraní byl zaměřen na 

poznávání nového prostředí a seznámení se 

s novým krajem. Letošní tábor Na stará kolena 

námořníkem byl mozaikou her a soutěží o vodě 

a s vodou, nechyběly herní vzpomínky na roky 

předešlé. Zavítali mezi nás hosté, etnografka 

Mgr. Novotná se svými dětmi. V jejich vystou-

pení jsme putovali po Čechách s  písničkami 

i tanci za doprovodu dud, houslí a klarinetu. 

Babský sbor, skupina zpěvaček ze sousedního 

Poříčí, nám zazpíval řadu prácheňských písní 

a loučily jsme se společným zpěvem morav-

ských písniček. Zavítali mezi nás i policisté ze 

Strakonic se svými psy, aby nám přiblížili výcvik 

a dovednosti čtyřnohých kamarádů. Na každý 

tábor patří i výlet, vyrazili jsme do muzea na 

zámku v nedalekých Horažďovicích nebo do 

měšťanského pivovaru ve Strakonicích. 

 I čtvrtý ročník týdenního tanečního 

soustředění proběhl na jihu Čech. Kromě 

pěti nových tanců a spousty her zavzpomína-

jí tanečníci na  výlet do Strakonic či na hrad 

Rabí, večer v  kempu Otavský ráj v  Katovicích 

při country tancích nebo na tradiční špekáčky 

u táborového ohně.

Máme všichni na co vzpomínat, celých 

deset let se dospěláci na týden mění ve veselé 

a soutěživé děti, které při hrách a soutěžích nic 

nebolí a jdou do všeho naplno. Tábory se usku-

teční i příští rok. Taneční proběhne v termínu 

od 11. do 18. července a herní od 1. do 8. srpna 

2020. Budeme se těšit na každého, kde se 

rozhodne jet s námi prožít týden plný zábavy, 

her a přátelství.

Dušan Průdek

Otevřené sklepy opět lákaly davy
Pravé vinařské veselí začíná především 

podzimem. Ti, co lačnili po víně během léta, 

však mohli svá hrdla svlažit v hustopečských 

sklepech, které byly v rámci festivalu letních 

otevřených sklepů všem návštěvníkům 

přístupné po dobu více než dvou měsíců. 

Každý den se v šestou hodinu večerní všem 

otevřely alespoň dvoje sklepní dveře na někte-

ré z hustopečských vinařských uliček.

,,Přichází hlavně cizí návštěvníci, ti v rámci 

letních aktivit a výletů rozhodně převažu-

jí," konstatoval vinař Miroslav Hrabal. Právě 

jeho Vinařství u Hrabalů se chlubí především 

přátelským přístupem ke klientům. ,,Pořád 

setrváváme na určitém základu, to znamená 

přátelské přijetí, pohovoření o víně, diskuze, 

ponaučení, vyříkání si všech vlastností, která 

ta vína mají, a to vše formou kamarádského 

vztahu," přiblížil Hrabal.

Kromě dobrého vína majitelé sklepů nabí-

zeli i jiné speciality. ,,Dokážeme nabídnout 

rauty, ať už teplé, studené, něco vaříme i sami, 

taťka umí super guláš, umíme trhané vepřové, 

podle toho, co si host žádá. Nabízíme i sýry 

z malé sýrárny z Dolních Dunajovic, uzené zase 

bereme od místního Lukáše Mouchy," popsal 

nabídku sklepa Aurora Vít Nevěděl. Kromě 

dobrého jídla a vína návštěvníky lákali také 

na vinné marmelády, burčák z černého bezu, 

nebo kontroverzní oranžové víno. ,,Má jedi-

nečnou a nezaměnitelnou chuť, má mnohem 

více antioxidantů, je více prospěšné zdraví, ale 

není pro každého," popsal ho Nevěděl.

Protože jižní Morava nabízí širokou škálu 

vinných odrůd, je těžké najít takovou, která 

by chutnala všem. Přesto se najdou vína, která 

jsou mezi lidmi oblíbenější. ,,Určitě mezi ně 

patří ryzlinky, sauvignon, neuburské, chardon-

nay, z červených asi nejvíce andré, cabernet 

a merlot," vyjmenoval vinař Hrabal.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 22. 8. 2019.

 Nabídku otevřených sklepů využívali o prázdninách 

především letní návštěvníci města.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

HUSTOPEČSKÁ CHASA
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Na základě Memoranda tří spřátelených 

měst, Benátek nad Jizerou, Modry a Husto-

pečí se od 10. do 16. srpna uskutečnil další 

mezinárodní seniorský tábor. Pořádajícím 

městem byly letos Benátky a za Hustopeče se 

ho zúčastnilo 18 členů našeho spolku.  

Dopravovali jsme se netradičně vlakem. Jeli 

jsme z  Břeclavi do Prahy, tam nás čekal auto-

bus, který nás zavezl do cíle. Cestování bylo 

velmi pohodlné a příjemné i díky tomu, že 

zavazadla nám pan místostarosta přivezl až 

na hotel Junior, kde jsme byli ubytováni.  

Paní Růženka Dibitanzlová s  manže-

lem nám připravili bohatý program. Hned 

v  sobotu jsme měli přednášku o historii 

a památkách Poděbrad. V  neděli nás čekala 

komentovaná prohlídka města s  bílou paní, 

vodníkem a dalšími pohádkovými bytostmi, 

odpoledne výlet lodí po Labi. V  pondělí jsme 

se vydali na exkurzi do skláren   Crystal Bohe-

mia a muzea hraček s vůní perníku v Loučeni. 

Večer byl v režii Modranských,  promítali jsme 

si videa z  minulých táborů. V  úterý byl na 

programu velmi náročný výlet do Kutné hory, 

návštěva Vlašského dvora a chrámu sv. Barbo-

ry. Večer patřil Hustopečím. S  pásmem písni-

ček vystoupili Maruška Krajícová a Laďa Fiala, 

oblečení do bojanovského kroje, na harmo-

niku je doprovázel Jirka Fiala. Pokračovalo se 

volnou zábavou při víně a zpěvu. 

Ve středu jsme navštívili Centrum řemesel 

a bylinné zahrady v  Ostré, obdivovali jsme 

drátování, rýžování zlata nebo ražení mincí. 

Večerní zábavu obstaraly Benátky. Pan staros-

ta a bývalý místostarosta všechny pozdravili 

a zahráli a zazpívali s kytarou. Z pásma zábav-

ných scének všechny pobavila ta z fi lmu Slunce, 

seno, jahody s knězem a modelkami. 

Ve čtvrtek jsme se po Poděbradech projeli 

vláčkem a odpoledne návštívili pivovar. Večer 

jsme oslavili devadesátiny paní Alžbětky 

Čaputové z  Modry. Cimbálová muzika zahrá-

la všechny možné melodie od Pochodu židů 

z Nabucca, Vltavy až po Babylón. Všichni jsme 

se dobře bavili při zpěvu, tanci a vínečku.  

V  pátek jsme se vydali na cestu domů. 

Na oběd jsme se zastavili v Kersku v restauraci 

Hájovna, mnozí neodolali kančímu se šípko-

vou omáčkou.  

Na závěr patří velké poděkování paní 

Růžence Dibitanzlové a jejímu manželovi 

z  pořádajících Benátek nad Jizerou a Městu 

Hustopeče, zejména paní starostce a panu 

místostarostovi. A samozřejmě také naší 

výborné kapele Jirkovi a Laďovi Fialovým a  

Marušce Krajícové za zábavu a zpříjemnění 

večerů.

Bohumila Defeldová, 
předsedkyně MO

Ulicemi zněla dechová hudba, víno teklo 

proudem, domy byly jako ze škatulky a ven 

pronikala vůně čerstvě upečených koláčků. To 

a mnohem více s sebou přinesly tradiční krojo-

vané hody, které letos začaly v pátek 16. srpna 

nesením máje a jejím následným stavěním.

  To však neproběhlo naprosto hladce, jak 

bývá zvykem. V momentě, kdy byl tradiční 

symbol hodů v jámě a zdálo se, že za chví-

li bude hotovo, přišel neustávající déšť.  ,,Za 

dvacet roků, co to děláme, jsme to ještě 

nezažili,” řekl Pavel Košulič. jeden z hlavních 

stavařů. Dřevo navlhlo a ztěžklo a práce se tak 

značně protáhla. Protože však nebylo cesty 

zpět, museli kluzkou máju postavit i za velké 

průtrže, která paradoxně přestala v momentě, 

kdy byla mája postavena.

Radost z dobře odvedené práce všich-

ni oslavili hlasitým zpěvem a energickým 

tancem u cimbálové muziky Lašár, která 

začala vyhrávat v šest hodin večer. Chasa však 

s bujarými oslavami musela počkat, na druhý 

den je totiž čekalo důležité poslání, poprosit 

paní starostku o právo konat hody a následně 

pozvat celé město.

,,Osobně se snažíme navštívit každý dům, 

bytovku, byt, aby lidé měli kontakt s  chasou. 

Večer bude zábava pod májou, všichni se těší-

me, pro nás je sobota takový hlavní den, kdy 

nás dojedou navštívit i přespolní,” upřesnil 

letošní první stárek Jiří Gajda.

K večerní sobotní zábavě zvesela vyhrá-

vala dechová hudba Sokolka ze Šakvic a plac 

se hemžil nejen přespolními, ale i místními. 

Nedělní hodovní den započal v 11 hodin dopo-

ledne  mší svatou v kapli sv. Rocha. Nechyběl 

ani průvod krojovaných, kteří po příchodu na 

plac věnovali sólo dětem a následně si zatan-

čili slavnostní zavádku, jejíž text tvořily přede-

vším drby o chase. 

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 22.8. 2019.

Seniorský tábor v Poděbradech

Veselo hody v Hustopečích!

 Pořádajícím městem seniorského tábora byly letos 

Benátky a za Hustopeče se ho zúčastnilo 18 členů 

spolku STP.
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Stárci navštívili každou domácnost ve městě a pozvali na večení zábavu. Hlavní stárek Jiří Gajda byl s letošnímí hody spokojený.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

Dopoledne ještě přebíraly vysvědčení, 

odpoledne už si užívaly přírody na Křížovém 

kopci. Řeč je o dětech, které se rozhodly začá-

tek prázdnin oslavit se svými rodiči u tradiční-

ho táboráku. Ten se letos zaměřil na řemesla.

Na rodiče a děti ještě před táborákem 

čekalo několik stanovišť s různými činnost-

mi, které prokázaly jejich zručnost. Mohly se 

zúčastnit soutěží, ježdění na koních, krmení 

ovcí či pomoci při hašení požáru. „Jako zpest-

ření jsme pozvali hasiče, aby se tu dětem líbilo. 

Taky jsme si říkali, že pokud bude neúnosně 

horko, osvěžíme se," představila novinku 

programu předsedkyně Školské a kulturní 

komise Blanka Nešporová.

Po táboráku, který se rozhořel v půl sedmé, 

následovala šifrovací hra pro děti i rodiče. Tu 

tvořilo devět stanovišť. „Rodiny nebo týmy 

se vydají napříč Krajcákem a budou luštit 

šifry. Vyluští tajenku a dozví se jedno zají-

mavé řemeslo," přiblížil tajemnou soutěž 

Petr Fridrich, vedoucí CVČ Pavučina. „Něco si 

odtud samozřejmě odnesou, hlavně si to tady 

projdou, určitě je to bude bavit," dodal.

Ti nejotrlejší a nejodvážnější se mohli na 

jednu noc na Křížovém kopci ubytovat ve 

vlastním stanu. Ráno všechny čekala pořádná 

rozcvička, vydatná snídaně a společný úklid.

Táborák na Krajcáku je událost, kterou má 

na starosti Školská a kulturní komise, CVČ 

Pavučina a spolek Všehoschopných. Dříve se 

konal v zázemí Pavučiny, to však stále není 

připraveno k provozu. Organizátoři ale nevě-

šeli hlavu. "Víceméně jsme rádi, že je využitý 

tento prostor, protože je krásně spravený a je 

to tady velice příjemné," uznala Blanka Nešpo-

rová.

-slam-

Krajcák zaplnily natěšené děti

Voják, generál Armády České republiky, 

dřívější předseda vojenského výboru NATO 

a bývalý náčelník Generálního štábu Armá-

dy České republiky. To vše a mnohem více 

ztělesňuje osoba armádního generála Petra 

Pavla, který si od loňského roku užívá důcho-

du. Ve svém volném čase přednáší a účastní 

se mnohých konferencí spojených především 

s bezpečností. Beseda v Břeclavi jej přivedla na 

jižní Moravu a i ve velmi nabitém programu si 

udělal čas a nechal se od nás vyzpovídat.

Kde se vzal nápad přidat se k ozbrojeným 

silám?

Vždycky jsem se snažil dělat něco, v čem byla 

trocha dobrodružství a dokázat si, že mám na víc, 

než ostatní, takže mě přitahovalo vše, co souvi-

selo s armádou. Když jsem se dostal na vojenské 

gymnázium a potom na vysokou školu ve Vyškově, 

snažil jsem se už jen o to, dostat se k výsadkářům, 

a na vrcholu pomyslné pyramidy byly speciální síly, 

což se mi podařilo. To jsem považoval za naplnění 

všech svých klukovských tužeb a přání.

Do Armády jste vstoupil za dob bývalého 

Československa. Jak se za doby vašeho 

fungování změnila?

To jsou dva naprosto odlišné světy. Tehdejší 

armáda byla stavěna na ideologickém zákla-

dě  a zodpovídala se především komunistické 

straně. Byla také postavena na vojácích základ-

ní služby. Dnešní armáda je striktně apolitic-

ká, slouží státu, všem občanům bez ohledu na 

politickou příslušnost a je postavena na vojácích 

- profesionálech, a to nejen ve smyslu toho, že je 

to jejich povolání, ale i toho, že dělají svou práci 

velice dobře, s velkou motivací a nasazením, což 

jde vidět jak u nás, když například pomáhají při 

živelných pohromách, tak mimo hranice státu 

při všech operacích a misích, kde jsou velice dobře 

hodnoceni.

Jste nositelem nejvyšších vojenských 

ocenění pro cizince. Za co jste je získal? 

Jedno z těch nejvýznamnějších pochází z Fran-

cie, souviselo se záchranou francouzských vojáků 

na misi v bývalé Jugoslávii,. To druhé je americké, 

ocenění tříletého období, kdy jsem setrvával ve 

funkci předsedy vojenského výboru, které podle 

hodnocení americké strany  nebylo ani trochu 

jednoduché a podle jejich názoru jsem to předsed-

nictví zvládl se ctí a oni to ocenili tímto vyzname-

náním.

Právě při záchraně 55 francouzských vojáků 

jste se ocitl v situaci, kdy jste v zátylku ucítil 

samopal srbského velitele. Co vám v tu 

chvíli běželo hlavou?

V tu chvíli mě ani nenapadlo moc přemýš-

let o tom, co by se stalo, kdyby voják za mnou 

zmáčkl spoušť, spíš jsem myslel na to, že spolu se 

mnou je tam dalších dvacet mých kolegů – vojáků,  

přemýšlel jsem hlavně o tom, jak se z této situa-

ce dostat. Adrenalin pracuje jako fi ltr, odfi ltruje 

strach, paralýzu, která by mohla nastat, a uvažu-

jete úplně jinak.

Během vašeho působení v armádě jste se 

stihl oženit a mít tři děti. Jak se to daří při 

tak náročné práci skloubit? 

Těžce. Tady patří neuvěřitelné uznání všem 

vojenským manželkám, protože to, co musí vydr-

žet, se vymyká běžným vztahům. Mnoho z nich 

svého chlapa příliš často nevidí, protože mnoho 

času stráví při výcviku, mimo rodinu, nejen na 

cvičeních, která jsou někdy i v řádu týdnů, ale 

hlavně při operačních nasazeních, kdy je voják 

mimo domov několik měsíců. Manželka pak musí 

zvládnout nejen odloučení, ale také fakt, že její 

muž riskuje život, což vyžaduje obrovské odhod-

lání. Partnerský život v armádě není vůbec lehký. 

Občas se to projeví na kvalitě života a na dětech, 

protože tátu - nebo i mámu, neboť v armádě slouží 

i mnoho žen - dlouho nevidí, ale myslím, že každý, 

kdo do toho vstupuje, ví, s čím může počítat.

Jakým směrem by se podle vás do 

budoucna měla ubírat EU a NATO?

To je velmi těžká otázka. Primárně bych si 

přál, aby jednaly v zájmu všech členských států. 

Od NATO bych chtěl efektivní zajištění kolek-

tivní obrany a bezpečného prostředí pro nás pro 

všechny. Co se týká EU, nepatřím do tábora příz-

nivců hluboké integrace. Myslím si, že ta musí být 

procesem, ke kterému přirozenou cestou dospěje-

me a ne, že bude direktivně řízen. Jsem pro to, aby 

evropská spolupráce byla co nejširší, ale pokud 

možno přirozená a spontánní.

Ocitl jste se na Moravě a ve vašem programu 

je i účast na hodech v Moravské Nové Vsi. 

Jak vnímáte folklor?

Bylo by rouhání, kdybych se tvářil jako člověk 

folklorem naplněný. Bohužel jsem  zůstal folklo-

rem nedotčen, přesto, že jsem se narodil na Chod-

sku,  všichni mí příbuzní pochází  z Náchodska 

a velkou část života jsem prožil na Hané. Tím, že 

jsem byl od mládí v armádě, jsem zůstal hodně 

stranou. Folklor mám ale moc rád. Oceňuji lidi, 

kteří folklor dělají ne jako svou profesi, ale jako 

něco, co vychází přímo ze srdíčka. 

Co vy a víno?

S vínem jsem na tom lépe než s folklorem, 

dobré víno mám rád, proto také rád jezdím na 

Moravu.

-slam-

Článek byl zveřejněn na webu města 1. 8. 2019.

Generál vyměnil zbraně za koštovačku

Generál Armády ČR Petr Pavel zavítal koncem 

července do Hustopečí.
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Na přelomu července a srpna byl sál husto-

pečského kina opuštěný. Milovníci fi lmu ale 

nepřišli zkrátka. Právě jim patřilo promítání ve 

dvoře M – klubu.

Kromě věrných domácích diváků přišli 

i prázdninoví návštěvníci města. „Letní kino 

má v  Hustopečích svou tradici, pod ořech 

za M-klubem jsme se přestěhovali ze dvora 

Základní školy Komenského,“ vrátila se do 

historie produkční Martina Ondrová.

Příjemně teplo, nad hlavou koruna stromu 

a nebeská klenba, ze které sem tam padaly 

Perseidy, pod nohama měkká voňavá tráva, 

diváci si mohli fi lmy vychutnávat v  objetí 

přírody. „Atmosféra je tu perfektní, můžeme 

si dát limču nebo pivko, všechno v  pohodě, 

tak jak to má být,“ řekla jedna ze spokojených 

návštěvnic.

Dramaturgicky bylo letošní promítání 

velmi pestré, každý divák si mohl přijít na své. 

„Zařadili jsme české komedie, zahraniční fi lmy 

i pohádku pro děti, aby mohly dojít celé rodi-

ny,“ osvětlila výběr fi lmů Ondrová. Hned první 

večer, v úterý 30. července, byly lavičky zaplně-

né do posledního místečka. Dorazilo mnoho 

těch, kterým dosud unikaly Ženy v  běhu. Ve 

středu přišel na řadu Clint Eastwood v americ-

kém dramatu Pašerák. První srpnový večer 

patřil oblíbenému Letňáku naslepo. Po setmě-

ní asi padesátku diváků, kteří milují překvape-

ní, napínal Barry Seal: Nebeský gauner.

Napínavá byla vlastně všechna předsta-

vení, páteční česká komedie Po čem muži 

touží, sobotní pohádka Čertí brko, i závěrečný 

oceňovaný fi lm Všechno bude. Nikdy nebylo 

úplně jisté, že nepřijde déšť. Nepršelo ale ani 

poslední večer a technici Petr Burget a Stani-

slav Kralovič mohli projekční plátno po promí-

tání srolovat a opět uložit k  ročnímu spánku. 

„V  letošním roce jsme počasí měli objednané, 

bylo teplo, nemuseli jsme se schovávat před 

deštěm. Doufám, že i příští rok to dopadne 

stejně,“ uzavřela Martina Ondrová.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 6. 8. 2019.

Hned první večer, v úterý 30. července, byly lavičky 

zaplněné do posledního místečka. Dorazilo mnoho 

těch, kterým dosud unikaly Ženy v běhu.
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Filmové hvězdy zářily pod hvězdami

Během července a srpna 

si užívali prázdnin nejenom 

děti, studenti a učitelé, ale 

tradičně také divadelní soubo-

ry. K radosti diváků ale mnohé 

z  nich vystupovaly na různých 

letních scénách. Místo potem-

nělých sálů s umělými kulisami se dějištěm 

dramatizací staly reálné architektury, nádvoří 

hradů a zámků ožily nestárnoucími příbě-

hy. Hustopečský letní divadelní festival Pod 

otevřeným nebem hostilo v polovině července 

nádvoří renesančního domu U Synků. 

O zahájení se ve středu 10. července 

postaralo divadlo Stodola Jiříkovice, které 

se v  Hustopečích představilo už mnohokrát. 

Tentokrát ochotníci přivezli inscenaci součas-

ného chorvatského autora Miro Gavrana, za 

kterou byli na  podzim oceněni na národní 

přehlídce amatérských divadel Krakonošův 

podzim ve Vysokém nad Jizerou. Hra Vše 

o ženách, aneb ženy v  ringu se v  repertoáru 

souboru objevila už před deseti lety. Vystupu-

je v ní celkem patnáct postav, všechny je zvlád-

ly ztvárnit pouze tři herečky. „Pomáhá nám, že 

máme drobné rekvizity nebo kostýmní změny, 

protože s  tím, že si nasa-

dím, čelenku, automaticky se 

snažím, aby na mě přecházela 

jiná postava, jiný charakter,“ 

prozradila svůj recept herečka 

Klára Havránková. Tři dámy 

se s  obdivuhodnou lehkostí 

převtělovaly do žen charakterově i věkově veli-

ce rozdílných, chvíli byly holčičkami v mateřské 

školce, za pár okamžiků babičkami v  domově 

důchodců. Přesvědčivě zahrály manipulativní 

dračici i tichou nenápadnou citlivku. „Pro mě 

bylo příjemné zahrát si  něco ne úplně kome-

diálního, přítelkyně Anita je zakřiklá, v područí 

svojí kamarádky,“ popsala jednu ze svých  rolí 

Šárka Nekudová. Četné vtipné situace byly 

v ději vyváženy vážnějšími tématy. „Je to vhled 

do ženské duše, protože každá z nás má v sobě 

něco vtipného, něco smutného, každá si něčím 

procházíme. Myslím, že si každý divák najde 

kousek něčeho, co zažil nebo pocítil,“ shrnula 

poselství tragikomické hry Havránková. Před-

stavení plné emocí odměnili diváci bouřlivým 

potleskem a někteří dokonce i pochvalným 

máváním berlemi.

 O dva dny později opanovaly podium pod 

arkádovou lodžií opět ženy. Ve hře Čaroděj-

ky v  kuchyni sice vystupovali i dva muži, ale 

skvělé Veronika Žilková a Michaela Dolinová 

nenechaly zcela vyprodané hlediště na pochy-

bách o tom, kdo hraje hlavní úlohu. A emocí 

bylo zase plno. „ V  antice i dnes všichni milu-

jeme, nenávidíme, hádáme se, záleží nám na 

někom, něco nesnášíme, takže emocionální 

život je pořád stejný,“ vysvětlila Žilková.  Obě 

herečky jsou známé z  televize, proto jim role 

televizních hvězd byla blízká. „Já mám pořad 

Vaření s  Bábuškou a Míše Dolinové pořad 

právě zrušili, máme spolu jako dvě bývalé 

kamarádky nějaké nevyřízené účty z  mládí, 

byl v tom muž, no a dál už vám neprozradím,“ 

řekla k ději hry Žilková. Čarodějky v  kuchyni 

jsou jediným představením, které v tuto chvíli 

hraje, v  současnosti pobývá se svým manže-

lem v  Izraeli a do České republiky přijela jen 

na měsíc. „Je to pro mě  forma kulturní brigády, 

protože já jako manželka velvyslance nesmím 

v  Čechách pracovat, teď jsem do Hustopečí 

přijela vlastně pro radost, poprvé hraji jako 

amatér,“ prozradila herečka. Radovala se i po 

představení, kdy si stejně jako diváci zatan-

covala a zazpívala s cimbálovou muzikou. Na 

hustopečský divadelní festival ráda  jezdí 

i Michaela Dolinová. Proč? „Kvůli tomuhle 

nádhernému nádvoří, tady je vždy plno, super 

atmosféra, potom je ochutnávka vína,“ neskrý-

vala nadšení Dolinová. Kromě letošní role 

distingované a hádavé kuchařky už tu hrála 

například ve hře Domácí štěstí s  Ivou Hütt-

nerovou. Příští rok by ráda přijela s komedií 

o etiketě, ve které bude opět vystupovat s Ladi-

slavem Ondřejem, známým například z  tele-

vizního seriálu Ordinace v růžové zahradě. 

Nedělní podvečerní představení Kouzla 

skřítků bylo v  rámci letošního divadelního 

Veronika Žilková si po představení společně s diváky 

zatancovala a zazpívala u cimbálové muziky.

Čarodějky v kuchyni namíchaly pořádnou dávku 

emocí.

Divadelní večery v domě U Synků navštívily stovky diváků
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festivalu výjimečné. Jako jediné bylo určeno 

dětskému divákovi a nehrály v  něm hlavní 

roli ženy. Veselá pohádka o dobrodružství 

skřítka Peříčka a jeho brášky Hadráska, kteří 

spolu podnikli tajnou objevitelskou výpravu 

do světa lidí, přilákala téměř sto diváků. Herci 

divadla NAVĚTVI zpívali, tančili a vtáhli děti do 

děje tak, že se s nimi začaly bát velkého kocou-

ra a těšily se domů na ovesnou kaši. Nakonec 

malé diváky pozvali na podium, takže se na 

chvíli mohli stát skřítky a osahat si nádherné 

rekvizity imitující velký lidský svět – obří špunt, 

tužku nebo náplast.

 Podobné originální doplňky scény použí-

vá ve svých představeních pro děti i zlínské 

Divadlo z  Truhlice. Ve středu 17. července 

ale do Hustopečí přijeli s  večerním kusem 

nazvaným Mezi ženou a mužem. V  sérii 

příběhů vystupoval vždy jeden muž a jedna 

žena. „V  každém z  osmi příběhů je originál-

ní něco jiného, v  jednom muž takříkajíc více 

tlačí na pilu, a pak paradoxně přijde žena, 

která je ještě asertivnější,“ přiblížil autor 

a herec Jakub Janíček. Charakterově odlišní 

muži a ženy řešili svůj vztah v  různých fázích 

známosti, v období poznávání, zamilovanos-

ti, nudné všednodennosti, rozchodu nebo po 

letitém soužití. Vztah mezi dvěma pohlavími 

byl v představení okořeněn poměrem mezi 

dvěma národy, které jsou si svou podsta-

tou blízké podobně jako muž a žena, Čechy 

a Slováky. Doufám, že nikoho neurazíme, pro 

nás ten kontrast Češi a Slováci není úplně 

náhodný, protože tady Jakub je Slovák. Spíše 

jsme chtěli vypíchnout to, že často narážíme 

v běžném životě na kontrast slov a slovní hříč-

ky,“ vysvětlila autorský záměr představitelka 

ženských rolí Michaela Vrbová. Její kolega se 

na začátku usadil na lavičku mezi diváky. Svým 

monologem o čekání plynule přešel z  češtiny 

do slovenštiny a z  hlediště na jeviště, aby tak 

naznačil, že každý z  diváků je hercem ve hře 

o svých vlastních vztazích. Kromě představite-

le hlavní role je Janíček autorem scénáře, návr-

hů kostýmů i scény. Jejím ústředním prvkem 

byla postel, symbol důležitého aspektu vztahu 

mezi ženou a mužem. Téma nemohlo chybět 

ani v komedii Divadla Radka Brzobohatého 

Ženu nebo život. "Původní název byl Láska, 

sex a žárlivost, ale divadlo usoudilo, že sex by 

v názvu být neměl, že to může odradit prudér-

nější spoluobčany," objasnil název Ernesto 

Čekan. V představení úspěšného švýcarského 

dramatika Camolettiho zahrál jednu ze dvou 

mužských rolí a zároveň ho režíroval.

„Je to vlastně je můj první režisérský počin, 

já neříkám, že to režíruji, říkám, že to secvi-

čuji, protože všichni jsou moc šikovní, takže 

já je vlastně nechám dělat, co chtějí, a to je 

to nejlepší, co může být,“ pochválil své kolegy 

Čekan. Jednou z partnerek mu byla sličná ruso-

vláska s charakteristicky nakřápnutým hlasem, 

Denisa Nesvačilová, kterou si mnozí pamatují 

z posledního dílu fi lmové série o básnících. Své 

úlohy se zhostila výborně, ač ji hrála v teprve 

podruhé. „ Já hraju milence, chodím tady Erne-

stovi za ženou, než přijdu na jednu schůzku, 

kde na mě místo ženy čeká samotný Bernard. 

Dá mi nůž na krk a řekne, že buď mě zabije 

anebo mu musím jako náhradu za jeho ženu 

přivést svou ženu. Já tam místo své ženy přive-

du Denisu, která hraje moji ženu, a celé se to 

zaplítá a vzniká z  toho spoustu krkolomných 

vtipných situací,“ vylíčil děj hry herec Miroslav 

Hrabě. Zaplněné hlediště se bavilo výborně 

a diváky neodradil ani lehký déšť krátce po 

přestávce. Ernesto Čekan stejně jako před pěti 

lety předvedl své improvizační umění. Salvy 

smíchu sklidily hlášky jeho Bernarda směrem 

ke služebné: „Co tu ještě děláte, už běžte, začí-

ná pršet!“ nebo „Moc nenalívejte, potom bude 

ještě ochutnávka!“. Bavili se nejen diváci, ale 

ještě dlouho po představení i herci při bese-

dě s cimbálovou muzikou, která se opět kvůli 

dešti musela přesunout pod střechu. Před-

stavení Divadla Radka Brzobohatého v  pátek 

19. července bylo hezkou tečkou za letošním 

úspěšným ročníkem divadelního festivalu Pod 

otevřeným nebem. Už teď se můžete těšit na 

říjen, kdy do Hustopečí přijedou s krimi kome-

dií Parfém v podezření.

-kam-
Článek byl zveřejněn na webu města 3. 7. 2019.

Atmosféru letní scény na nádvoří domu U Synků si 
vychutnávaly stovky diváků.

Herce Divadla Radka Brzobohatého publikum 
odměnilo potleskem ve stoje.
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Mikroregionem Hustopečsko se během 

druhého srpnového víkendu proháněl podiv-

ný povoz tažený podivným traktůrkem 

s partou vagabundů. Místo rebelie však šířili 

radost a pomáhali potřebným.

Loňská premiérová jízda se líbila, a tak 

letos opět vyjeli členové spolku Všehoschop-

ných a divadelní soubor Fooor jako nefalšova-

ní kočovníci šířit radost do okolí s pohádkou 

pro děti. Od vesnice k vesnici, bez techniky, jen 

s povozem, kytarou a dobrou náladou. „Sklidi-

li jsme vloni úspěch, všechny nás to moc bavilo 

a nabilo. Je to paráda, že hrajeme pro lidi a oni 

z toho mají radost,“  vysvětlil Kamil Konečný, 

člen spolku Všehoschopných, motivaci letoš-

ního opětovného výjezdu.

Své publikum si letos kočovníci našli 

v Němčičkách, Bořeticích, Kobylí a Velkých 

Pavlovicích.  „Vybírali jsme to letos tak, aby 

v blízkosti bylo koupaliště, protože ta vedra 

nebyla moc příjemná. Přes den jsme se chla-

dili v bazénu a navečer vyjeli do vesnic tak, aby  

štace na sebe navazovaly,“ vysvětlil výběr loka-

cí Konečný.

Oproti loňskému roku byli recesisté nuce-

ni vyměnit pohon svého kočovného divadla. 

Koník, který divadelní vůz táhl, totiž pošel, 

a tak museli kočovníci najít náhradní alter-

nativu. Tou se stal malý traktůrek Máňa, se 

kterým budili cestou pozornost a vyvolávali 

úsměvy. 

Co se však nezměnilo, je pohádka, kterou 

v každé obci sehráli - Zvířátka a petrovští 

v režii Jiřího Merlíčka. A stejně jako v loňském 

roce kočovníci dobrovolným vstupným vybíra-

li na dobročinné účely.  „V loňském roce jsme 

vybírali pro Dětský domov v Mikulově a letos 

půjde výtěžek na hendikepované děti v těch 

vesnicích, kde hrajeme, takže kde co vybereme, 

to tam taky necháme,“ popsal úmysl Konečný.

Během svého čtyřdenního putování zažili 

déšť i ostré slunce, potkali nové přátele, ochut-

návali místní pochutiny a víno a užívali si jízdy. 

A ještě u toho stihli pomáhat. I takto se dá 

zkrátka trávit dovolená!

 -nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 12. 8. 2019.

Hvězdou divadelního putování se zejména pro děti 
stal modrý traktůrek Máňa.
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Koně vyměnili za Máňu a opět kočovali s pohádkou
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Příměstský tábor s angličtinou
Tématem letošního příměstského tábora s anglič-

tinou byl cirkus. Dopoledne děti trávily v jazykové 

učebně, odpoledne vyrážely ven, na hřiště, koupališ-

tě nebo na výlet do Jump Parku do Brna. Angličtinu 

si o prázdninách v knihovně užilo celkem 24 dětí ve 

věku od ukončené první třídy do desíti let pod vede-

ním Veroniky Koschové. 

-slam-

Letní tábory
Letní expedice pro rodiče s dětmi

V  týdnu od 27. července do 3. srpna 

odjela čtyřicítka účastníků na let-

ní expedici do Rajnochovic. Jak 

název Letní expedice napoví-

dá, účastnili jsme se několika 

dobrodružných výprav. Hor-

kovzdušný balón každé ráno 

přenesl účastníky do známých 

zemí světa. Navštívili jsme 

smyslnou Francii, divokou Af-

riku, fotbalovou Anglii, olym-

pijské Řecko a hornaté Slovensko. 

Poslední večer patřil hudbě, tanci 

a nechyběl táborák na rozloučenou.  

Hana Mokrá

Putování časem
V  druhém prázdninovém týdnu pro-

běhl v prostorách M – klubu příměst-

ský tábor PUTOVÁNÍ ČASEM. Na 

dobrodružnou cestu časem a prosto-

rem se vydalo 23 odvážných táborní-

ků, kteří se nebáli procházet tajupl-

nou bránou času, která je pronesla 

napříč staletími. Na vlastní kůži si 

tak mohli vyzkoušet život pravěkých 

lidí, pirátů, indiánů a faraonů. Na 

programu nechyběly ani sportovní 

aktivity, hry, soutěže a výtvarné čin-

nosti. Táborníci si užili i výlet do Zoo 

a 3D bludiště v Hodoníně. 

Iveta Vodáková

Skautské tábory co nejblíž přírodě
Skautské středisko Vranovice, pod které spadají i hustopečští skauti, letos organizovalo 

celkem čtyři tábory pro vlčata a světlušky i skautky a skauty. Děti bydlely v podsadových 

stanech na krásné louce poblíž Maťovy studánky u Újezdu u Rosic. Vařilo se na kamnech 

a táborníci se snažili být co nejblíž přírodě, jak se na správné skauty sluší. Každý turnus 

byl jiný, měl jinou celotáborovou hru, jiné vedoucí, třicítka skautů a skautek se například 

i s rekvizitami a kostýmy ponořila do světa Pána prstenů.                                          Lucie Kleinová
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Tábory na Valkýře
Celkem devět turnusů pobytových i příměst-

ských táborů s  koňmi nabídl letos dětem od 

čtyř let hustopečský ranč Valkýra. Učily se koně 

čistit, sedlat, uzdit a také na nich jezdit, na-

konec všichni absolvovali jízdu zručnosti, při 

které zúročili všechno, co se za týden naučili. 

Kromě koní se zde malí táborníci potkali také 

s  kozami, kravami, psy, kočkami nebo lama-

mi, užili si tak týden v malé zoo. Občas vyrazili 

i na vycházku, nejčastěji k blízké rozhledně na 

Starém vrchu nebo do města na zmrzlinu. Ne-

chyběly ani hry nebo koupání v bazénu, který 

je přímo v areálu.  

-hrad-

Příměstské tábory s koňmi
Už od března byly všechny tři termíny pří-

městských táborů s  koňmi na Pavučině zcela 

obsazené. Vedoucí Simona Jakubčíková děti 

rozdělila na dvě skupiny, které se během dne 

střídaly. Zatímco se jedna věnovala koním, pro 

druhou byly připraveny výtvarné aktivity nebo 

probírání teorie ze světa koní. Velkou a příjem-

nou novinkou tohoto roku byla stáj pro poníky, 

součást nedávno dostavěné budovy Pavučiny. 

Nadšení táborníci hojně využívali 

i nové zázemí s šatnami, 

toaletami, sprcha-

mi, skladem 

krmiv a sed-

lovnou. 

-slam-

Na týden loupežníkem
Třetí prázdninový týden vyrazilo na 60 táborníků z Pavučiny 

spolu s hlavní vedoucí Inkou Florusovou do Rajnochovic v cent-

ru Hostýnských vrchů. Na týden se z nich stali loupežníci a strašní 

lesů páni. Každá ze šesti tlup měla svého 

vůdce, někdo patřil k Babinskému 

jiný k Lotrandovi nebo loupežníku 

Karabovi.   Nechyběly ani zbra-

ně, ráno všechny budil výstřel 

z  pistole a v  rámci odpoled-

ních aktivit se trénoval boj 

s mečem nebo střelba z luku. 

Dobrodružné hry a úkoly se 

střídaly s tvořením, stavěla se 

doupata, přírodními materiá-

ly se malovaly šátky, vyráběla se 

mluvící dřeva čaringu nebo dred 

z ovčího rouna a děti si tak doplňovaly 

svou loupežnickou vizáž.                -kam-

Dance camp s Move around
Na taneční příměstký tábor se přihlásily hlav-

ně dívky. Kromě tréninků pod dohledem ve-

doucí  Karolíny Citterbardové je každý den 

čekala lekce od jiného lektora a poslední den 

vystoupení pro rodiče. Choreografi e, které se 

děti na táboře učily, nebyly spoutány žádným 

stylem a děti si zahrály i spoustu her. Nový ta-

neční sál Pavučiny se skvěle osvědčil!

 -slam-
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Farní tábor 

Začátkem srpna vyrazili tá- b o r -

níci z  rozpálených Hustopečí do svě- žích lesů, na 

základnu ve Štítarech. Celotáborová hra měla téma Stvoření světa. 

Každý den jsme Božím pomocníkům pomohli stvořit určitou část 

Božího plánu, od světla až po člověka. Míchali jsme základ Země, 

sbírali paprsky světla a bojovali s počasím. Vodu jsme vyřešili kou-

páním ve Vranovské přehradě. Pomocí šifer jsme rozluštili historii 

několika souhvězdí a porazili černé díry. Pak už zbývala jen zvířata, 

chytání ryb nám dalo docela zabrat, a když jsme to konečně zvládli, 

přišly nálety ptáků. Nakonec jsme to dali. Každá skupinka si vymy-

slela a vyrobila vlastní ekosystém, což všechny moc bavilo. Zlatým 

hřebem Stvoření bylo seznámení s  prvním člověkem Adamem! 

Z představy, že má vlastní planetu, byl vážně nadšený. Týden jsme 

ofi ciálně zakončili sobotní mší svatou a slavnostním táborákem.

Vodácký tábor
Řeku Moravu pramenící v Jeseníkách si letos vybrali vodáci z Pa-

vučiny. Asi třicetičlenná výprava dětí a jejich vedoucích vyrazila 

v sobotu 27. července na Olo- m o u c k o , 

kde sjížděli nejkrásnější ú s e -

ky. Kromě pádlování, 

koupání a dalších 

vodních radová-

nek si malí vo-

dáci užili také 

společné va-

ření, zpívání 

u táboro-

vého ohně 

a nechyběl 

ani výlet do 

olomouckého 

ekologického 

centra Sluňákov.

Tomu neuvěříš!
Tábor byl letos inspirován především naším dočasným azylem Pavučiny 

v budově Knihovny. Načerpali jsme atmosféru a přenesli jsme různé knižní 

žánry na tábor. Nechyběla také postava tajemného KniHovníka. Bezmála 

63 dětí čekal pestrý týden plný zvratů, překvapení v podobě různých her, ši-

fer a knižních témat. Užili jsme si pohádky a dobrodružství, přiblížili jsme 

si sci-fi  i jiné světy, dozvěděli se více z encyklopedií i cestopisů, ovládli svůj 

strach v hororu i kuchařské řemeslo. Co dodat? Byla to opět jízda: Vedoucí se 

vrátili o trochu zpět a děti se posunuly o kousek dál. 

Petr Fridrich

Burčákové slavnosti čekají půlkulatiny. 

Akci bude tradičně patřit první říjnový víkend 

a uskuteční se již popětadvacáté. 

Dlouhé roky si drží první příčku 

pomyslného žebříčku husto-

pečských událostí a snad 

tomu ani letos nebude jinak.

Jubilejní ročník přivítá 

hned několik novinek. Do 

hlavního centra dění, na 

Dukelské náměstí, se návštěv-

níci dostanou zbrusu novou 

vstupní bránou a burčák i další nápo-

je ochutnají z vratných kelímků. Za ty zaplatí 

padesátikorunovou zálohu a sami se rozhod-

nou, zda si kelímek nechají jako suvenýr, nebo 

ho odevzdají a vezmou si peníze od prodejce 

nazpět. Na své si přijdou nejen milov-

níci burčáku, ale také vína. Více 

než 700 vzorků z  Velkopav-

lovické vinařské podoblasti, 

která bojují o umístění ve 

valtickém Salónu vín, bude 

připraveno k  degustaci ve 

společenském domě. Nová 

města rozšíří řady členů Burčá-

kové unie a těšíme se také na nový 

řemeslný cech. Dveře otevře i budova 

místního gymnázia, které oslaví 100. výročí od 

svého založení, a jeho studenti vystoupí i na 

hlavním pódiu.

O pestrý program se budou starat celý 

víkend mázhausníci s  lahodným burčákem, 

účastníci historického průvodu, kejklíři, rytíři, 

doboví muzikanti i šikovní řemeslníci, kteří 

své výrobky představí na jarmarku. Příznivce 

modernější hudby zase potěší kapely Slza, 

Olympic nebo zpěvačka Tereza Mašková. Děti 

se zabaví při pohádkách a hrách v šapitó pod 

starou poštou.

Vážení občané, je mi potěšením pozvat vás za 
město Hustopeče na letošní Burčákové slavnos-
ti. Doufám, že program vás ani letos nezklame 
a zažijete nezaměnitelnou atmosféru, kterou se 
Slavnosti každoročně pyšní.

Jana Hrádková

Burčák se bude poprvé pít z vratných kelímků. Fo
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Burčákové slavnosti oslaví pětadvacítku
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V ulicích budete moci potkat kouzelného flašinetáře. �      
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
září 2019

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 410
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

Vstupenky zakoupíte na www.kinohustopece.cz
Na září chystáme tyto fi lmové novinky:

Román pro

pokročilé

Jiří Suchý 

Lehce s životem

 se prát

Panství

Downton

Angry Birds

2

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

ne  8.9. – 29.9.  Lubomír Mikš – Šel poutník tiše krajinou. 
Výstava fotografi í bude zahájena vernisáží 
v neděli 8. září v 16.00 v galerii domu U Synků. 

čt 12.9. - 28.11.  Stavění mostů. Česko-rakouský umělecký salón. 
Výstava děl vídeňských a hustopečských umělců. 
Zahájení ve čtvrtek 12. září 2019 v 18.30. Okresní 
muzeum Meidling, Längenfeldgasse 13–15, Vídeň.

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

st  4.9. – 30.9.   Výstava Petra Koblihy - 9.VOKO. Knihovna. 
čt  12.9. 17.00 Jižní Amerikou na koloběžce. Cestopisná 

přednáška Marka Jelínka. Učebna knihovny. 
čt  26.9.   Knihovna uzavřena z důvodu školení.

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

ne  1.9.  9.30 Žehnání aktovek. Při mši svaté v kostele svatého 
Václava budou před začátkem nového školního 
roku prvňáčkům požehnány aktovky.

ne  22.9. 9.30 Oslavy 25. výročí posvěcení farního kostela 
sv.Václava a sv. Anežky České. Slavnostní 
bohoslužba za účasti brněnského biskupa 
Mons. Vojtěcha Cikrleho s udílením svátosti 
biřmování. V 16.00 - koncert duchovní hudby - 
Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT (varhany 
Dagmar Kolařová a Barbora Baumannová, řídí  
Petr Kolař). Po koncertu přátelské posezení 
v přísálí kostela.

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, www.vsehoschopni.cz

pá  6.9. 19.00 Ovčí bál – zahrají Pool Litters a Skrznaskrz. 
Výtěžek z bálu půjde na dobrou věc. Občerstvení 
zajištěno, ovčárna za prvním rybníkem.

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

ne 1.9.- 23.9.  100 let české a slovenské fi latelie. Výstava 
poštovních známek u příležitosti 100 let od vydání 
první poštovní známky v ČSR. Přednáškový sál 
kulturního centra (Kino). Otevřeno denně od 14.00 
do 19.00 hodin.

po  9.9. 16.30 Tančírna Na stará kolena. Zahájení nové 
sezóny tanečních ve stylu country a line. Sál 
společenského domu.

st  18.9. 15.00  Exotické kuchyně ve světě. Přednáška kuchaře 
a cestovatele Milana Václavíka. Jídelna Penzionu, 
Žižkova 1.

so  21.9. 6.00 Konopiště - Sázava. Poznávavací zájezd. 
Odjezd z AN a od nemocnice.

Vstupné: 550 Kč

Předprodej vstupenek: 

TIC Hustopeče (kino)

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče

on - line:  www.kinohustopece.cz

kinosál

Hustopeče
Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Károlyi / 

Jitka Smutná, Romana Goščíková / Kateřina Peřinová, Lukáš Malínek, Lukáš Burian

Parfém v podez ení
úterý

15. října 2
0

1
9

v 19.30

divadelní představení

Natalie Violet Edmonds
nar. 23.11.2015

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
ZE DNE 28. 6. 2019

Na stránkách Hustopečských listů ve společenské 

růbrice, můžete uveřejnit blahopřání,

vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na: 

tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412
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AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 411, kultura@hustopece.cz
Předprodej: TIC Hustopeče, nebo na www.kinohustopece.cz

SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 9. 9./23. 9. 

Papír, plast, nápojové kartony: 3. 9.       Bioodpad: 2. 9./16. 9. /30.9.

SBĚRNÝ DVŮR 
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37

Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.

po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

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

SPORT

Otevírací doba  Po, St 6.00 - 8.00 14.00 – 20.00

    Út, Čt, Pá 6.00 - 8.00  14.00 – 21.00 

 Ne  6.00 - 8.00 14.00 – 19.00 

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

VOLEJBAL
so  14.9.  9.00 Kvalifi kace krajského přeboru kadetek.

Městská sportovní hala.
so 21.9.  9.00 Kvalifi kace krajského přeboru žákyň.

Městská sportovní hala.
HÁZENÁ
so  29.9.  15.00 Legata Hustopeče – Sokol Vršovice (muži)
FOTBAL
ne  1.9. 9.00 FC Hustopeče - RAFK Rajhrad (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče - RAFK Rajhrad (mladší žáci)
  14.15 FC Hustopeče - Pohořelice (dorost)
  16.30 FC Hustopeče - Křepice (muži A)
ne  15.9. 9.00 FC Hustopeče - V. Pavlovice (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče - V. Pavlovice (mladší žáci)
  13.45 FC Hustopeče - Miroslav (dorost)
  16.00 FC Hustopeče - Nosislav (muži A)
ne  29.9. 9.00 FC Hustopeče - Svratka Brno B (starší žáci)
  10.45 FC Hustopeče - Svratka Brno B (mladší žáci)
  13.15 FC Hustopeče - Mor. Krumlov (dorost)
  16.30 FC Hustopeče - Březí (muži A)
V průběhu utkání bude vždy otevřeno občerstvení v klubovně pod tribunou.

 STOLNÍ TENIS
so 14.9.  15.00  Agrotec Hustopeče - EL NIŇO Praha B (1. liga)
ne 15.9 10.00  Agrotec Hustopeče - Elizza Praha (1. liga)
so 28.9. 17.30  Agrotec Hustopeče B - SKST Hodonín D (kr. soutěž)

čt 19.9. 17.00 Zasedání zastupitelstva města. Zasedací 
místnost na radnici (vstup z náměstí).

Připravujeme:
čt 3.10. – 5.10.  Burčákové slavnosti 2019. Výhodný předprodej 

vstupenek. Více na www.burcakoveslavnosti.cz
so  5.10.  Národní soutěž vín 2019 Velkopavlovické 

vinařské podoblasti. 
Sál společenského domu, Herbenova ulice.

út  15.10. 19.30 Parfém v podezření. Divadelní představení 
v podání Divadla Radka Brzobohatého. 

pá  18.10. 18.00 Morava nás nedzelí – Záhorienka a její hosté. 
Společenský dům Hustopeče.

st 23.10.  Petra Hapková: Vzpomínky bez lítosti. 
Recitál s klavírním doprovodem. 

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

ne 8.9.   14.00 Seznámení s novou Pavučinou. Den otevřených 
dveří. 

ne  22.9. 15.00 Vítání podzimu aneb Křižák plný pohádkových 
bytostí. V 17.00 společně probudíme Podzimní 
královnu.

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

út  10.9. 7.45 Zájezd do Retromuzea v Dolních Heršpicích
a na brněnskou Hvězdárnu. Odjezd od Kamenné 
krásy v 7.45, z autobusového nádraží v 8.00.

Vstupné: 250 Kč

Předprodej vstupenek: 

TIC Hustopeče (kino) Dukelské nám. 15, Hustopeče

on - line:  www.kinohustopece.cz

kinosál
Hustopeče

středa

23. října 2
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Hlavní prázdniny ve školách patří přede-

vším budování a renovaci. Ani v naší škole 

tomu letos nebylo jinak a po prázdninách jsme 

se tak mohli těšit na několik novinek a vylep-

šení. 

První věcí, které si žáci mohli při svém 

příchodu 2. září všimnout, je renovace fasády 

vnitřního křídla budovy školy včetně předo-

kenních žaluzií, které zajistí lepší izolaci 

a zatemnění v teplých dnech. Ta mohla být 

uskutečněna díky vstřícnosti a poskytnutí 

dotace zřizovatelem. 

K rekonstrukci došlo také v některých učeb-

nách, v nichž byly provedeny nezbytné opravy, 

a na chodbách. Dále se nám podařilo dokončit 

vybavení tříd projekční technikou. Již všechny 

učebny jsou tak plně vybaveny a stávající tech-

nika prošla modernizací. 

Kromě materiálních změn (nejen) na žáky 

čekaly také změny personální. Důvodem byly 

kromě nárůstu počtu žáků také odchod peda-

gogů do důchodu a na mateřskou dovolenou. 

Přišli noví učitelé českého, anglického i němec-

kého jazyka, přírodopisu, tělesné výchovy 

a zeměpisu. Nový pedagog přibyl také na 

prvním stupni. 

V září jsme své brány otevřeli pro 

350 žáků. Kapacita celé školy je naplněna na 

80 procent, což je ideální pro vzdělávací proces 

i udržení příznivého klimatu školy. Školní rok 

2019/2020 jsme tak mohli začít plni nadšené-

ho očekávání dalších zkušeností.

                                                  Kolektiv školy

Začátkem srpna byly vyzdívány příčky, vodaři budovali 
odpady a chystali rozvody vody na určená místa.

Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu
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Co nového čekalo na žáky po prázdninách

MŠ PASTELKA

ZŠ NÁDRAŽNÍ

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Rekonstrukci hospodářské budovy naší 

školky pravidelně sledujeme na kontrolních 

dnech. Těší nás, že se práce daří a stále postu-

pují v  souladu s  harmonogramem činností. 

Problémy objevené během stavby se snaží 

zástupce investora a architekt neprodleně 

řešit. Díky tomu nedochází k prodlevám. 

Začátkem srpna byly vyzdívány příčky, 

vodaři budovali odpady a chystali rozvody 

vody na určená místa. Následně byly v součin-

nosti s elektrikáři nataženy informační kabely 

k internetovému připojení i zabezpečení školy. 

Na obvodových zdech se dokončovaly izolace 

a obložení soklu. Nepořádek z demontovaných 

původních podhledů byl odklizen, hromady 

hlíny z terasy zahrady zmizely.

Stále tedy doufáme, že nenastanou žádné 

neočekávané komplikace a všechny práce 

budou dokončeny, abychom mohli kolaudovat 

v naplánovaném termínu. 

 Blanka Nešporová, 
ředitelka

Společenský dům zaplnily na konci června 

stovky rodičů, kamarádů, absolventů i součas-

ných studentů, zkrátka všech, co přišli podpo-

řit Studentskou akademii místního gymnázia.

Letošní akademie proběhla už potřicáté. ,,Je 

to akademie, která má připomenout, že letos 

je významný rok, protože na podzim oslaví-

me sto let od založení naší školy - gymnázia 

s českým vyučovacím jazykem," popsal jubi-

leum ředitel školy, Radim Šebesta. Akademie 

však není jedinou akcí připomínající sté výročí. 

Gymnázium čeká ještě několik dalších oslav 

k této příležitosti.

Program Studentské akademie zahájilo 

přivítání a úvodní slovo pana ředitele, student-

ská hymna a několik dalších písní věnova-

ných výročí a maturantům, v podání sboru 

tvořeného studenty gymnázia. Nechybělo ani 

ocenění úspěšných studentů, kteří gymnáziu 

dělají dobré jméno. Poté následovalo šestnáct 

různorodých čísel v podání jednotlivých tříd.

,,Ze strany pedagogického sboru se snaží-

me dát prostor pro vyjádření žákům, to zname-

ná, že čekáme, s čím přijdou. Pokud se nápad 

nedostaví brzy, musí nastoupit vyučující, který 

děti posune směrem, kterým potřebujeme," 

přiblížil dramaturgii akce ředitel gymnázia.

Sál společenského domu dohromady zapl-

nily necelé čtyři stovky diváků a účinkujících. 

Každé číslo bylo oceněno bouřlivým potles-

kem a všichni domů odcházeli s příjemným 

kulturním zážitkem.                                                -slam-

Studentská akademie se nesla v duchu výročí.

Akademie gymnázia slavila několik výročí
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ZUŠka má po dvanácti letech nového ředitele
Následujících minimálně šest let pove-

de Základní uměleckou školu v Hustopečích 

dosavadní učitel Miroslav Brúček. Zřizovate-

le školy, kterým je Jihomoravský kraj, zaujal 

osobitým přístupem i plány do budoucna.

Dvanáct let. Přesně tak dlouho bylo zapsá-

no na pozici ředitele Základní umělecké školy 

v Hustopečích jméno Jaromíra Bendy. S novým 

školním rokem se však další příběh školy začne 

psát pod taktovkou ředitele nového. „Už se mi 

zdálo, že by to mohlo stačit. Mám být skoro pět 

let v důchodu, takže je načase předat to mlad-

ším," vysvětlil svůj odchod Benda.

Jak řídit a vést školu, se Jaromír Benda učil 

takříkajíc za pochodu, ve vedoucí funkci se 

totiž v roce 2007 ocitl poprvé. „O vedení školy 

jsem nevěděl vůbec nic, sbíral jsem infor-

mace a zkušenosti po okolí, abych nenadělal 

víc škody než užitku," vzpomínal Benda. A ve 

svém jednání si počínal velmi dobře, neboť 

svůj post pak ještě jednou obhájil v roce 2013. 

Pod jeho rukama a vedením místních peda-

gogů prošlo bezpočet talentů, kteří v hudeb-

ním oboru pokračovali a pokračují třeba na 

konzervatořích. Na svém účtu má i bezpočet 

veřejných akcí a vystoupení v rámci města. 

Na co z toho je Benda nejvíce hrdý, si však 

se skromností sobě vlastní říci netroufl. „Je 

těžké něco vypíchnout, to musí vždy ohod-

notit druzí. Myslím si, že za nás mluví všech-

ny akce, výstavy, koncerty," shrnul Benda.

Svého nástupce nám Jaromír Benda předsta-

vil přímo v ředitelně školy, odkud se dobře 

znají. Miroslav Brúček je absolventem JAMU, 

obor trubka, a na základní umělecké škole 

více než 15 let vyučuje klavír. Pravidelně vystu-

puje v rámci akcí školy i města. Naposledy to 

bylo při koncertě Hraje celá rodina, kdy se 

svou manželkou a třemi dětmi zahráli několik 

skladeb na několik nástrojů, které společně 

ovládají a doprovází jimi i svou vlastní kape-

lu. A možná málokdo ví, že je to právě on, kdo 

každý rok fanfárou z věže radnice ukončuje 

Burčákové slavnosti. 

Představu o budoucím fungování školy už 

má poměrně jasnou. „V první řadě chci podě-

kovat bývalému panu řediteli za jeho vedení 

a práci, na kterou chci navázat. Pro rodiče se 

zatím nic nemění, minimálně tento školní 

rok zůstane vše při starém. Mé cíle jsou spíše 

dlouhodobější, ale prozradím, že bych rád 

rozšířil nabídku souborů při škole a mým snem 

je využít prostor nového Kina a ve spoluprá-

ci s městem vytvořit něco většího," prozradil 

Brúček.

Kromě praktických záležitostí, jako je 

v září sestavení rozvrhu či v následujícím 

roce výmalba a nová střecha budovy, čeká na 

nového ředitele i další výzva. Chtěl by rozšířit 

spolupráci s Městem Hustopeče tak, aby žáci 

základní umělecké školy dostali větší prostor 

při veřejných událostech. „To, že děti mohou 

vystupovat před větším publikem, je pro ně 

obrovská odměna za celoroční práci. Je to pro 

ně mnohem důležitější než jednička v žákov-

ské knížce," uzavřel Brúček. 

-nov-

Článek byl zveřejněn na webu města 19. 8. 2019.

V ředitelně ZUŠ najdete od září Miroslava Brúčka.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

CÍRKVE

V neděli 22. září budeme ve farnosti slavit 

25. výročí posvěcení kostela sv. Václava a sv. 

Anežky. Slavnostní bohoslužbu bude sloužit 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který před 

25 lety kostel osobně světil. Zároveň při této 

bohoslužbě udělí svátost biřmování našim 

biřmovancům.

Oslava posvěcení kostela bude příležitostí 

k projevení vděčnosti za dílo, které vyrost-

lo z námah a obětí našich předků. Udílení 

biřmování bude  zase prosbou o sílu a pomoc 

Boží  pro současné farníky, zvláště mladé, kteří 

svátost biřmování budou přijímat.  

Každý z nás patříme do určité rodiny, obce, 

národa,  které  v sobě nesou dlouhou tradi-

ci, která se předává z generace na generaci. 

Náš život, naše práce a všechno, co děláme, 

je pokračováním díla, jež jsme převzali od 

svých otců. Proto se snažíme poznávat minu-

lé události, naslouchat svědectvím těch, kteří 

nás předešli, abychom objevovali své vlastní 

kořeny a vážili si  hodnot, které naši předko-

vé vytvořili, toho nejkrásnějšího, k čemu se 

dopracovali. Z minulých událostí si  můžeme 

odnést mnohá ponaučení pro naši přítom-

nost i budoucnost. Pokud tradici přezíráme 

a zpochybňujeme, vystavujeme se nebezpečí, 

že budeme neustále objevovat Ameriku.

Schopnost připomínat si minulost 

na druhou stranu neznamená stát se nostal-

gickými nebo lpět na určitém historickém 

období. Slouží k tomu, abychom se stali 

nástroji, spolupracovníky na Božích plánech 

v dnešní době, přijali díla, která Bůh chce usku-

tečnit dnes naším prostřednictvím.  Bůh nás 

volá, abychom zanechali svou stopu v životě, 

abychom svůj život proměnili v nástroj na zlep-

šení světa. Tuto ochotu jít vpřed a být užiteč-

nými v rodině, ve farnosti, ve škole i v národě 

chceme našim biřmovancům vyprošovat. 

Jan Nekuda,
děkan

Proč slavit výročí posvěcení kostela?

V době dovolených opouštíme pohodlí 

svých domovů, abychom poznali zajímavá 

místa, obdivovali přírodní krásy i pamětihod-

nosti a kulturu jiných krajů. Zvláštním druhem 

cestování jsou poutě. Lidé po staletí putují na 

místa, která pro ně mají náboženský význam. 

Pro křesťany jsou cílem poutí místa spoje-

ná s životem Ježíše Krista nebo některého ze 

svatých. Hustopečský děkan podnikl začátkem 

prázdnin pěší pouť do Prahy, kde žila i zemřela 

svatá Anežka Přemyslovna. Podnětem mu bylo 

30. výročí od jejího svatořečení i 25. výročí od 

posvěcení hustopečského kostela, jehož spolu-

patronkou je právě svatá Anežka Česká. 

Anežka Česká byla svatořečena 12. listopa-

du 1989 Janem Pavlem II. Podle vzpomínek 

kardinála Meisnera řekl tehdy papež českému 

ministrovi kultury, který byl členem ofi ciál-

ní vládní delegace na slavnosti: „Až se vrátíte 

domů, najdete úplně jinou zemi, protože svatí 

zemi mění a činí ji krásnější, než byla předtím.“

„V Hustopečích se podařilo po revoluci 

postavit nový kostel a my v Čechách věříme, 

že svatořečení Anežky Přemyslovny přispě-

lo k pádu komunistického režimu. Tuto pouť 

jsme podnikli jako poděkování Bohu za jeho 

dary a milosti, zvláště za to svatořečení Anež-

ky Přemyslovny, za dar svobody. Zároveň jsme 

prosili za obnovu víry v našem národě a také za 

naše rodiny a farnosti,“ uvedl děkan Jan Neku-

da.

Se stejnými poutníky z Blažovic Nekuda 

loni došel pěšky až do mariánského poutní-

ho místa Mariazell v Rakousku. Letos vyra-

zila zhruba dvacetičlenná skupina na svátek 

svatého Cyrila a Metoděje, každý den ušli něco 

přes 30 kilometrů, celkem asi 250. Nocovali 

na farách a zavazadla jim vezlo doprovodné 

vozidlo.„  Každé ráno jsme kolem půl sedmé 

měli společnou mši svatou v kostele vedle fary, 

kde jsme byli ubytováni, ještě předtím jsme se 

společně v kostele i modlili, po mši svaté jsme 

posnídali, sbalili zavazadla a vydali se na cestu, 

během dne jsme měli zastávky u různých 

kostelů, kaplí, křížů, kde jsme se společně 

pomodlili,“ popsal režim dne Nekuda.

Trasa vedla přes Netín, Havlíčkův Brod, 

Uhlířské Janovice nebo Říčany u Prahy. Tam 

je farářem hustopečský rodák Konstantin 

Petr Mikolajek, který poutníky velice vřele 

přivítal a bohatě pohostil. „Krásný nocleh byl 

také v Číhošti, spali jsme přímo na faře, kde žil 

a působil otec Josef Toufar, i během noci jsme 

se mohli jít modlit do kostela, kde jsou nyní 

uloženy Toufarovy ostatky,“ prozradil děkan. 

Poutníci si cestou četli úryvky ze životopisu 

svaté Anežky a postupně se s ní tímto způso-

bem seznamovali. 

V Praze skupina zamířila na Václavské 

náměstí. Jeden z vrcholů pouti se odehrál 

u sochy svatého Václava, kde poutníci společně 

zazpívali Svatováclavský chorál. Mezi český-

mi světci na Myslbekově sousoší je také svatá 

Anežka Česká, přestože v době vzniku toho-

to ikonického díla ještě nebyla svatořečena. 

„ Ráno jsme šli do kostela svatého Františka 

z Assisi u Karlova mostu v areálu kláštera 

křižovníků, řádu, který založila svatá Anežka. 

Tam jsme před vystavenými ostatky svaté 

Anežky sloužili závěrečnou mši svatou,“ popsal 

konec pouti Nekuda.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 24. 7. 2019.

Hustopečský děkan putoval pěšky do Prahy za svatou Anežkou

Poutníci si cestou četli úryvky ze životopisu svaté Anežky a postupně se s ní tímto způsobem seznamovali.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

V  křesťanském centru Apoštolské církve 

jsme sice během prázdnin „snížili rychlost“, 

ale mnohé aktivity pokračovaly dál. Vedoucím 

nedělních besídek jsme dali volno, děti odje-

ly k  babičkám a dědečkům nebo na tábory. 

A v  klubovnách nastal ruch a shon. Rozhodli 

jsme se totiž upravit dvě klubovny, které již 

volaly po nové podlaze a vybavení. Věříme, že 

se dětem bude v novém prostředí líbit. 

Těsně před prázdninami jsme dostali do 

správy takzvaný foodbox. Je to vlastně velká 

bedna, která je umístněná v  supermarketu 

Coop hned u vchodu do prodejny potravin. 

Do ní může kdokoli vložit trvanlivé potraviny. 

Tento foodbox patří Potravinové bance Brno, 

my se staráme se o jeho výběr. Potraviny poté 

putují k nám do křesťanského centra a násled-

ně je distrubuujeme těm, kdo je potřebují. 

Našimi klienty jsou z 80 procent lidé z Husto-

pečí, ostatní jsou lidé z nejbližšího okolí. Míst-

ní tedy pomáhají místním. Zásoby z foodboxu 

zatím nepokrývají naši potřebu, proto nám 

Potravinová banka Brno pomáhá   potravina-

mi, které pochází z  obchodních řetězců. Ty 

mají povinnost dříve, než je zlikvidují, nabíd-

nout je k dalšímu využití.

 Jednou z častých otázek je, podle čeho vybí-

ráme klienty, kterým dáváme potraviny. Naší 

snahou je pomáhat, ale ne činit lidi závislými 

na cizí pomoci. Proto usilujeme o to, aby potra-

vinová pomoc byla dočasná a pomohla překle-

nout těžké období v životě dotyčného člověka. 

S každým klientem hovoříme a zjišťujeme, co 

jsou jeho potřeby, ne vždy jsou to potraviny. 

Mnohé klienty k  nám posílají pracovníci 

Sociálního odboru či Úřadu práce. Asi největší 

skupinou jsou matky samoživitelky, které se 

nečekaně ocitly ve fi nanční nouzi a potřebují 

překlenout určité období (například než vyřídí 

sociální dávky, dostanou alimenty, apod.). Měli 

jsme i klienty, kteří se vrátili z  výkonu trestu, 

a potravinová pomoc jim pomohla, než dostali 

první výplatu. 

Potravinová pomoc pomůže ušetřit část 

peněz, které je nutné zaplatit třeba na zálohy 

na energie či na nájem. Foodbox je primár-

ně určen pro trvanlivé potraviny – konzervy, 

těstoviny, rýži, mouku, cukr, apod. Ale našim 

klientům pomůže cokoliv, co jim ušetří peníze. 

A tak se snažíme poskytovat i nějakou drogerii 

– zubní pasty, mýdla, prášek na praní toaletní 

papír a další. Některým rodinám se školní-

mi dětmi jsme před začátkem školního roku 

poskytli psací a rýsovací potřeby. 
Karel Fridrich, 

pastor sboru 

„Jedním ze způsobů, jak se vyrovnat s poku-

šením, je mu podlehnout“, říkával žertem nad 

sklenicí studeného piva můj učitel biblického 

Nového Zákona, jinak velmi střídmý a pokorný 

člověk. Je to samozřejmě žert. Pokud tě něco 

svádí, nesmíš si to pouštět do života. Chci ale 

mluvit o jedné své cestě autobusem, kdy jsem 

pokušení podlehla. Byla to cesta na severu 

Moravy, pátek odpoledne a školou povinná 

mládež se vracela na víkend z  internátů do 

rodných vísek jesenického podhůří. Jela s námi 

i partička, jíž vévodila velmi hlučná a docela 

objemná 19tiletá slečna a strašně nadávala 

na tělocvikářku, která ji odmítla klasifi kovat. 

Polovině autobusu (ne že by o to ta polovina 

stála) slečna líčila, jak naběhla k  tělocvikářce 

do kabinetu a pěkně jí seřvala. Aspoň zhruba 

cituji: „Ty krávo jedna, já ty dřepy dělat nebu-

du a ty pitomý kolečka fakt neuběhnu, to mě 

nemůžeš nutit, já se nenechám šikanovat. 

Ale jestli nepřestaneš dělat problémy, tak si 

to máma s  tebou přijde vyřídit“. No, myslím, 

že dívčina jen chtěla být za drsňačku a půlka 

z  toho, co říkala, nebyla pravda, ale že máma 

přijde dělat melu do školy, to jsem jí věřila. 

První pokušení, kterému jsem musela odolat, 

bylo dát jí jednu výchovnou. Bála jsem se ale, 

že bych dopadla jako ta nebohá tělocvikářka, 

a tak jsem spolu s ostatními cestujícími děla-

la, že se snažím pozorovat krajinu za okny 

autobusu. Ale nešlo to. Serpentýny na Pase-

kách, hrad Sovinec…. krásné scenérie neustá-

le přehlušovaly silácké řeči oné Velryby, jak 

tělnatou slečnu nazval posléze můj syn. Nešlo 

o ten hlasitý projev, ale o to všechno, co říkala. 

Tolik zloby, arogance, pohrdání jinými bytost-

mi… Přišlo na mě pokušení číslo dvě, nasadit 

si sluchátka a vypnout okolní svět, vytěsnit 

problémy. Podlehla jsem, ale s pocitem velké-

ho provinění. Syn mi z mobilu pouštěl svoji 

muziku. Pár hardrockových skladeb krásně 

odráželo, jak to ve mně vřelo. Pak ale zazně-

la skladba od Spirituál kvintetu Až se k  nám 

právo vrátí.  Ale do prkýnka, vždyť k  nám se 

právo už vrátilo! Aspoň si to už 30 let namlou-

váme.  Ale co jsme s ním udělali? Bijeme jím 

po hlavě všechny a všechno, co se nám nehodí 

do krámu. Já mám právo se ozvat, ohradit se, 

říkat si co si myslím (i když to jsou splašky). Já, 

já, já. Myslí někdo na práva ostatních? Ano, 

naštěstí jsou pryč doby, kdy nám vládly institu-

ce. Ale teď si písničku Až se k nám právo vrátí 

mají jako tajné přání zpívat učitelé? Copak asi 

mohou naučit, když nemají právo skoro na 

nic? Ano, naučí nás číst, psát, počítat, zákla-

dy fyziky, jazyky a možná i dřepy. Ale ostatní 

musíme mít z  rodin. Z  našich nemocných, 

rozpadlých a pokřivených rodin. Kde se má 

člověk tedy naučit úctě k druhým, komunikaci, 

sebeovládání, práci, jednat v  zájmu spravedl-

nosti nikoli jen svého ega?  Učitel národů J. A. 

Komenský považoval za důležité tři pilíře vzdě-

lávacího procesu: znalost, mravnost a zbož-

nost.  Znalost = fakta, tedy že 2x2 = 4, mravnost 

= fakta ve vztahu k  druhým, umím počítat, 

ne však proto, abych podvedl šéfa, pomohl  

druhým, zbožnost = fakta ve vztahu k  Bohu, 

učím se, abych byl platným členem společnos-

ti a to vše s respektem vůči Bohu, který mi dal 

život (i možnost a schopnost se učit) a kterému 

se odpovídám za to, jak se chovám k  lidem, 

k  přírodě, k  planetě. Ze školství vymizely 

poslední dva pilíře: zbožnost zakázala sama 

instituce a mravnost se tiše vytratila s ní. 

A víte co? Nenechávejme všechno učení jen 

na té nebohé instituci. Děti nás kopírují, pojď-

me se tedy k sobě chovat slušně, mluvme jeden 

o druhém vždy hezky (a když to nejde, tak 

mlčme nebo si to vyříkejme do očí). Ovládejme 

se, učme se podřizovat, nedělat co druhému 

vadí, odpustit si. Charakter a schopnost milo-

vat se pozná podle toho, kolik je člověk ocho-

ten pro druhé obětovat. Tak vzhůru do učení! 

Krásný start do nového školního roku všem 

žákům, učitelům, rodičům a všem dychtivým 

po nových dovednostech!

Katka Rybáriková

Foodbox pomáhá lidem z Hustopečí a blízkého okolí. 
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Foodbox a potravinová pomoc 

Farářka v pokušení
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města 

Hustopeče  (20.06.2019)

Usnesení č. 5/V/19: ZM revokuje usnesení č. 6/

XV/16: ZM pověřuje vedení města jednat 

s dědičkami domu paní Nohelové o prodeji 

domu za cenu do 7 milionu korun. Dále 

jednat samostatně o ceně za vybavení. 

Usnesení č. 6/V/19: ZM pověřuje vedení města 

jednat s dědičkami domu paní Nohelové, 

Dukelské náměstí 98/27, Hustopeče, 

o prodeji tohoto domu za cenu do 8,5 milionu 

korun. Dále jednat samostatně o ceně za 

vybavení. 

Usnesení č. 7/V/19: ZM bere na vědomí zápis 

z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 6. 

2019. 

Usnesení č. 8/V/19: ZM bere na vědomí zápis 

z  jednání Finančního výboru ze dne 13. 6. 

2019. 

Usnesení č. 9/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 

7 ke zřizovací listině organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče 

Usnesení č. 10/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 6 ke 

zřizovací listině organizační složky Městské 

muzeum a galerie 

Usnesení č. 11/V/19: ZM schvaluje kupní 

smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče na prodej 

v geometrickém plánu č. 3678-9/2018 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 

387/18 o výměře 25 m2 vzniklého z pozemku 

p.č. 387/1 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna za částku 25.500 Kč a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. Text smlouvy 

je součástí zápisu. 

Usnesení č. 12/V/19: ZM schvaluje kupní 

smlouvu s manžely … a …, bytem …, 

693 01 Hustopeče na prodej pozemků parc. 

č. KN 1370/5 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 17 m2 a parc. č. 1370/4 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 35 m2 vše 

v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče za částku 50.960  Kč a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. Text smlouvy 

je součástí zápisu. 

Usnesení č. 13/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části městského pozemku 

p.č. 1262/1 sousedící s pozemky 1262/12 a p.č. 

1262/39 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 14/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části městského pozemku 

p.č. 1262/1 sousedící s pozemkem p.č. 

1262/50 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 15/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části městského pozemku 

p.č. 8399/27 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 16/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p.č. 

2587 o výměře cca 200 m2 před nemovitostí 

na pozemku p.č. 2568 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 17/V/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku parc. č. 

4542/328 o výměře 20 m2, vedený jako orná 

půda zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Písemné nabídky budou podány 

vč. uvedení navrhované výše kupní ceny, 

nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), 

plus náklady spojené s převodem pozemku. 

Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu 

i za jiných podmínek. Text záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení č. 18/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p.č. 

4542/242 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 19/V/19: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku parc. č. 

1875 o výměře 178 m2, vedený jako zahrada 

zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Písemné nabídky budou podány 

vč. uvedení navrhované výše kupní ceny, 

nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), 

plus náklady spojené s převodem pozemku. 

Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu 

i za jiných podmínek. Text záměru je součástí 

zápisu. 

Usnesení č. 20/V/19: ZM schvaluje smlouvu 

o smlouvě budoucí darovací na 

budoucí převod částí pozemku p.č. 

KN 4536/172 o souhrnné výměře cca 

67 m2 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna pod budoucím kruhovým objezdem 

od společnosti Cosmonde, a.s., IČ: 45272859, 

se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

o smlouvy budoucí darovací. 

Usnesení č. 21/V/19: ZM bere na vědomí 3. 

rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 

2019, kdy jsou příjmy ve výši 295 459 tis. Kč, 

výdaje ve výši 363 800 tis. Kč, fi nancování ve 

výši 68 341 tis. Kč.

Usnesení č. 22/V/19: ZM schvaluje navýšení 

provozního rozpočtu ZŠ Komenského ve 

výši 610.000 Kč do 4. rozpočtového opatření 

města Hustopeče.

Usnesení č. 23/V/19: ZM schvaluje 4. rozpočtové 

opatření města Hustopeče, na základě 

kterého jsou příjmy ve výši 298 091 tis. Kč, 

výdaje ve výši 371 300 tis. Kč, fi nancování ve 

výši 73 209 tis. Kč.

Usnesení ze 17. schůze Rady města Hustopeče 

(25.06.2019)

Usnesení č. 2/17/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Úprava venkovního areálu na CVČ Pavučina“ 

uchazeče PFM Greenvia s.r.o. se sídlem 

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 

Usnesení č. 3/17/19: RM schválila umístění 

uchazeče na dalším místě na veřejnou 

zakázku „Úprava venkovního areálu na CVČ 

Pavučina“ STROMMY COMPANY, s.r.o., se 

sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 

Hora, IČ 01919652 

Usnesení č. 4/17/19: RM schválila smlouvu o dílo 

na stavbu „Úprava venkovního areálu na CVČ 

Pavučina“ s uchazečem PFM Greenvia s.r.o. 

se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 

04344103 za částku 485.081 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 5/17/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

"Zpracování zadávací dokumentace 

a organizace veřejné zakázky na poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" 

uchazeče PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 

140 00 Praha, IČ: 27172392 

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

o zajištění konzultačních služeb a vedení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 

"Zpracování zadávací dokumentace 

a organizace veřejné zakázky na poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově 

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" 

s uchazečem PORSENNA o.p.s., Bystřická 

522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 za částku 

295.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7/17/19: RM schválila výzvu k podání 

nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování 

projektové dokumentace na stavební 

úpravy a modernizace Společenského domu 

Hustopeče-nové vyhlášení“. Text výzvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/17/19: RM schválila následující 

složení komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku na „Zpracování 

PD na stavební úpravy a modernizace 

Společenského domu Hustopeče-nové 

vyhlášení“: 

…, …, …, …

náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 9/17/19: RM schválila oslovení 

následujících uchazečů pro veřejnou zakázku 

„Zpracování projektové dokumentace 

na stavební úpravy a modernizace 

Společenského domu Hustopeče-nové 

vyhlášení":

- Projekt Point Green, s.r.o., se sídlem Cejl 50438, 

602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 29201691

- KAMPARA s.r.o., se sídlem Baračka 220, 

685 01 Bučovice, IČ 29282940

- CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 

1064/12, 702 00 Ostrava, IČ 05725674

- Prost Hodonín, s.r.o., se sídlem Brněnská 

4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366

- Energy Benefi t Centre a.s., se sídlem Křenová 

438/3, 162 00 Praha 6, IČ 03301087

- SVIŽN s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, 

160 00 Praha 6, Hradčany, IČ 29029210
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- Babka & Šuchma s.r.o., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 

1845/26, 602 00 Brno – Černá Pole, IČ 

07042825

- Technoprojekt a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 

38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 

27810054

- Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 

612 00 Brno, IČ 02463245

- Straet architects s.r.o., se sídlem Na Poříčí 11, 

110 00 Praha, IČ 27864618

- ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 

25858343

- KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 

702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 226817853

- FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 

767 01 Kroměříž, IČ 18188711

Usnesení č. 10/17/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 2593, p.č. 2601/6, p.č. 2602/1, 

p.č. 2594, p.č. 2600/5, p.č. 2601/3, p.č. 2601/2, 

p.č. 2601/12, p.č. 2601/7 vše zapsáno na listu 

vlastnictví č. 10001, k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 11/17/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje 

geometrickým plánem č. 3794-16/2019 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 

384/16 o výměře 21 m2 vzniklého z pozemku 

p.č. KN 384/1 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna za cenu minimálně 300 Kč/m2. 

Usnesení č. 12/17/19: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 3350/4, p.č. 376/26, p.č. 

3349/1 a p.č. 346/4 vše zapsáno na listu 

vlastnictví č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/17/19: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu pozemků p.č. 3350/4, p.č. 

376/26, p.č. 3349/1 a p.č. 346/4 či případně 

jejich částí v k.ú. Hustopeče u Brna 

s jednoměsíční výpovědní dobou.

Usnesení č. 14/17/19: RM schválila vrácení 

nájemného za období od 1. 1. 2013 do 31. 

12. 2018 ve výši 463 925,55 Kč obchodní 

společnosti ZEMOS a.s., se sídlem 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 

63470381. 

Usnesení č. 15/17/19: RM schválila umístění 

sídla spolku Klub historie a vlastivědy 

Hustopečska se sídlem Nádražní 20, 

693 01 Hustopeče, IČ 26516411 v budově 

víceúčelového kulturního centra na adrese 

Dukelské nám. 42/15, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 16/17/19: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor v části objektu 

občanské vybavenosti - budova č. p. 42 na 

pozemku parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří 

o výměře 665 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna ve 

vlastnictví města Hustopeče - víceúčelového 

kulturního centra na adrese Dukelské nám. 

42/15, 693 01 Hustopeče, a to přednáškového 

sálu v 1. patře budovy, včetně spoluužívání 

kuchyňky a WC, vše včetně vybavení, a to 

každou druhou středu v měsíci dvě hodiny 

od 15:00 do 17:00 hod, počínaje od 1. září 

2019, na dobu neurčitou, za snížené nájemné 

ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou 

hodinu. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/17/19: RM schválila smlouvu o dílo 

na servis výtahu v budově kina s obchodní 

společností ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., 

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, 

IČ: 61507229. 

Usnesení č. 18/17/19: RM schválila smlouvu 

o partnerství a spolupráci s Nadací 

Partnerství, o.p.s. se sídlem Údolní 33, 

602 00 Brno, IČ 2628817 ohledně péče 

o Moravské vinařské stezky za fi nanční 

úhradu ve výši 5 000 Kč ročně vč. DPH 

Usnesení č. 19/17/19: RM schválila dohodu 

o propagaci a reklamní spolupráci se 

společností Chuť Moravy s.r.o. se sídlem 

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, Medlánky, IČ 

29300967 na propagaci mandloňových sadů 

a města Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 20/17/19: RM schválila rámcovou 

smlouvu o poskytnutí oprávnění k užití 

audiovizuálních děl s fi rmou DIGSEN s.r.o. 

se sídlem Drahobejlova 1894/52, Libeň, 

190 00 Praha 9, IČ 27199517 

Usnesení č. 21/17/19: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu souboru nemovitých 

věcí: pozemku p.č.110, vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je objekt občanské vybavenosti Celné 

č.p.99, pozemků p.č.335/1 vedeného jako 

zahrada, p.č.335/2 vedeného jako trvalý 

travní porost, p.č.335/3 vedeného jako trvalý 

travní porost, p.č.335/5 vedeného jako 

zahrada, 335/7 vedeného jako trvalý travní 

porost, p.č.st. 169, vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

ubytovacího zařízení (chatka), p.č.st. 170, 

vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba ubytovacího 

zařízení (chatka), p.č.st. 178, vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba ubytovacího zařízení (chatka), vše 

zapsáno na LV č. 462 a dále 7 ks objektů – 

chatek, nezapsaných v katastru nemovitostí 

umístěných na částech pozemků p.č.335/6 (LV 

č.10002) a p.č.335/5 (LV č.462) dle přiloženého 

návrhu geometrického plánu č.189-101/2017, 

vše v k.ú. Celné, obec Těchonín, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/17/19: RM schválila kupní smlouvu 

s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče, na prodej 

ojetého vozidla Multicar M 2510, r. výroby 

1989 z Městských služeb Hustopeče za cenu 

30.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/17/19: RM schválila dodatek č. 

3 ke smlouvě o nájmu objektu občanské 

vybavenosti včetně pozemků a vybavení s RaJ 

Group s.r.o., Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, 

IČ: 01749986. 

Usnesení č. 24/17/19: RM odmítla žádost 

manželů … a … … bytem …, 693 01 Hustopeče, 

v  zastoupení advokátní kanceláře JUDr. 

…, o odstranění škody na jejich domě 

v důsledku stavebních prací na Polyfunkčním 

komunitním centru Pavučina a zamezení 

výhledu z oken Pavučiny na zahradu u jejich 

domu. 

Usnesení č. 25/17/19: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku 

p.č.1185/1 o výměře 150 m2 (dle zákresu) 

vedeného jako ostatní plocha na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 26/17/19: RM schválila kontaktování 

obchodní společnosti SPRÁVA NÁROKŮ, 

s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ: 

06361030 z důvodu správy a vypořádání 

možného nároku ve výši 61  808 Kč vzniklé 

újmou, která byla městu Hustopeče 

způsobena nepřiměřeně dlouhým soudním 

sporem. 

Usnesení č. 27/17/19: RM neschválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města s žadatelem Ing. …, …, Brno na realizaci 

přípojek na pozemku parc.č. 1262/1 a 3147, k.ú. 

Hustopeče k novostavbě vinného sklepu na 

ulici Vinařská. RM trvá na svém předchozím 

Usnesení č. 21/13/19: RM požaduje doložení 

PD na vybudování skutečného vinného 

sklepa k předloženému záměru stavby 

sklepa v Hustopečích na pozemcích p. č. 

1262/11, 1262/49 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Dle předložené projektové dokumentace 

se jedná o stavbu rodinného domu, který 

se pro potřebu stavebního povolení nazývá 

sklepem. Podle textové části kap. 6 ÚP 

Hustopeče s názvem Stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití index v znamená, že v této ploše nelze 

měnit stavby stávajících vinných sklepů na 

jiný účel využití a nelze zde stavět objekty 

pro bydlení. Nově požaduje ještě doplnit 

podmínky o navrhovanou (vyprojektovanou) 

komunikaci, tak aby nedošlo ke kolizi 

s přípojkami inž. sítí (vodovodní šachta, 

kanalizační šachta).

Usnesení č. 28/17/19: RM schvaluje vybudování 

zpevněné plochy pro 4 kontejnery na 

pozemku města p. č. 923/4 v  k.ú Hustopeče 

u Brna.

Usnesení č. 29/17/19: RM schválila upravenou 

projektovou dokumentaci společnosti itself 

s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 62800 Brno, 

IČ: 18826016 podle usnesení č.28/15/19 na 

stavbu "Přístupová optická síť pro lokalitu 

Křížový vrch" a pověřuje starostku podpisem 

situačních výkresů. 

Usnesení č. 30/17/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností itself s.r.o., 

Pálavské nám. 4343/11, 62800 Brno, IČ: 

18826016 na stavbu "Přístupová optická síť 

pro lokalitu Křížový vrch" za jednorázovou 

úplatu 20 Kč/metr trasy a 500 Kč za 

nadzemní bod. Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 31/17/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
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28085400 na stavbu "Hustopeče, Smetanova, 

rozšíření NN, Fous" a pověřuje starostku 

města podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 32/17/19: 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, Smetanova, rozšíření NN, Fous", 

která bude realizována po pozemku města 

parc.č. 146/1, 284/1 a 474/3, k.ú. Hustopeče 

u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 33/17/19: RM neschvaluje opravenou 

navrženou trasu na stavbu „Hustopeče, 

Kollárova, rozš. NN, rezidence“ z důvodu 

rozsáhlého zásahu do pozemků v majetku 

města jenom pro připojení jediného domu 

na ulici Kollárova. RM požaduje provedení 

zemního připojení pro všechny domy 

v dotčené lokalitě. Pro tuto konkrétní stavbu 

doporučujeme vedení ze sloupu na ulici 

Kollárova. Smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene bude řešena 

s novým trasováním. 

Usnesení č. 34/17/19: RM schválila stavbu 

betonového plotu žadatelce Mgr. …, …, 

Hustopeče na hranici pozemku parc.č. 

5844/1, který sousedí s městským pozemkem 

parc.č. 4542/252, k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 35/17/19: RM schválila smlouvu 

o dílo s fi rmou Stavba a údržba silnic s.r.o. 

se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, 

IČ 26264081 na „Opravu vozovky vybraných 

komunikací města Hustopeče 2019“ za 

částku 135.754 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 36/17/19: RM schválila smlouvu 

o dílo s fi rmou M – SILNICE a. s. se 

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 

42196868 na „Opravu vozovky vybraných 

komunikací města Hustopeče 2019“ za 

částku 163.873 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 37/17/19: RM schválila dodatek 

s fi rmou KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 

602 00 Brno, IČO: 06041167 na rozšíření 

předmětu plnění o výměnu parapetů na 

dvorní fasádě dle přiložené cenové nabídky 

za cenu 148.639 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 38/17/19: RM schválila provedení 

překopu silnice na pozemcích p.č. 

3178/2 a 3178/3 v  k. ú. Hustopeče u Brna, 

ulice Herbenova. Překop bude proveden 

v souvislosti se stavbou trafostanice na části 

pozemku p.č 3178/6. 

Usnesení č. 39/17/19: RM neschvaluje předloženou 

Územní studii – Hustopeče S6. Ke studii má 

RM následující připomínky:

- Město Hustopeče má zpracovánu dokumentaci 

kanalizace kolem fi nančního úřadu až 

k zájmové ploše lokality S6. 

- Z  předloženého generelu odkanalizování 

vyplývá předpoklad 3 retenčních nádrží, ve 

studii S6 je navrženo 5 nádrží s tím, že nejnižší 

RN X je v trase kanalizace, kterou má město 

projekčně zpracovánu do stádia pro územní 

rozhodnutí (v generelu odkanalizování se 

tato retenční nádrž nenachází).

- V zájmu města je minimalizovat rozsah dešťové 

kanalizace (majetek, který neprovozuje 

Vak a který zůstane provozně na městu), 

zachovat podélný profi l vyprojektované 

kanalizace minimálně k  již s  fi nančním 

ředitelstvím projednaným přípojkám od 

fi nančního úřadu. Dimenze se může upravit 

v souladu se závěry generelu odkanalizování. 

- Proto spojení dešťové kanalizace se splaškovou 

kanalizací do jednotné je potřeba provést co 

nejblíž poslední retenční nádrže, ještě nad 

napojením přípojek z fi nančního úřadu.

- Za zvážení stojí, zda je nutné budovat nejníže 

položenou retenční nádrž X, když s  ní ve 

výpočtu generel odkanalizování nepočítá, 

a nesnížit tím náklady na investice do 

kanalizací.

Usnesení č. 40/17/19: RM schválila navýšení 

počtu pracovních míst na Odboru územního 

plánování Městského úřadu Hustopeče 

o jedno pracovní místo na dobu do 31. 1. 

2020. Dočasné navýšení je z důvodu potřeby 

zapracování nového pracovníka. 

Usnesení č. 41/17/19: RM schválila jmenování 

s účinností od 01.09.2019 na funkci vedoucí 

organizační složky Správa a údržba budov 

města Hustopeče pro Ing. …, se zkušební 

dobou 6 měsíců a s pracovním poměrem na 

dobou neurčitou. Výkon funkce s pracovním 

úvazkem 40 hodin/týden a místem výkonu 

práce v Hustopečích 

Usnesení č. 42/17/19: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 10.06.2019. 

Usnesení č. 43/17/19: RM schválila přijetí paní 

…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče do 

Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, 

Hustopeče, byt č. 221 k datu 01. 07. 2019. 

Usnesení č. 44/17/19: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 221, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem 

…, Hustopeče jako nájemníkem. Smlouva 

se uzavírá s účinností od 01. 07. 2019 do 31. 

12. 2019 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/17/19: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a 

…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče jako 

dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 01. 

07. 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/17/19: RM schválila přijetí dalších 

uživatelů do bytu č. 30, na adrese Svat. Čecha 

174/3, Hustopeče, od data 1. 7. 2019, a to …, nar. 

…, trvale bytem … a …, nar. …, trvale bytem ... 

Usnesení č. 47/17/19: RM schvaluje Dodatek č. 1, 

který upravuje přijetí dalšího uživatele bytu 

č. 30, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče 

– … nar. …, trvale bytem … a …, nar. …, trvale 

bytem …

Účinnost dodatku je od data 01. 07. 2019. Text 

dodatku č. 1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/17/19: RM schválila objednávku 

vřazení transmodulátoru do sítě kabelové 

televize pro zajištění digitálního příjmu 

infokanálu za cenu 12.000 Kč + DPH od 

společnosti itself, s.r.o., Pálavské náměstí 

4343/11, 628 00 Brno. 

Usnesení č. 49/17/19: RM schválila podle ust. 

§ 144 školského zákona změnu v údajích 

příspěvkové organizace Centrum volného 

času Hustopeče vedené v rejstříku škol. 

Konkrétně se jedná o změnu trvalého pobytu 

ředitele CVČ. 

Současně pověřuje ředitele CVČ k podání žádosti 

o změnu zápisu v rejstříku. 

Usnesení č. 50/17/19: RM schválila smlouvu 

o nájmu nebytových prostor se Základní 

školou Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvkovou organizací 

se sídlem Komenského 163/2, PSČ 

693 01 Hustopeče, IČ 49137077 na pronájem 

kinosálu v Multifunkčním kulturním centru 

Hustopeče za 1 210 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/17/19: RM schválila přenesení 

působnosti rady města Hustopeče ve 

věcech schvalování a uzavírání smluv 

o nájmu a o výpůjčce nebytových prostor 

v Multifunkčním kulturním centru 

Hustopeče na majetkoprávní odbor 

Městského úřadu Hustopeče 

Usnesení č. 52/17/19: RM schválila 

omezení parkování vozidel nad 2,5t 

v parkovacím zálivu před křížením silnice 

II/425 a parkovištěm OD Lidl Hustopeče ul. 

Bratislavská. RM ukládá odeslat písemnou 

žádost na stanovení dopravního značení 

příslušnému silničnímu správnímu úřadu 

OD MěÚ Hustopeče k realizaci. Změna 

dopravního značení bude fi nancována 

cestou rozpočtu města položka komunikace 

a provedena pracovníky MS Hustopeče 

Usnesení č. 53/17/19: RM schvaluje prodloužení 

provozu „Školního autobusu“ na další 

období, tj. po 14.12.2019 na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 54/17/19: RM schválila Smlouvu 

o reklamě pro město Hustopeče (MMG) 

v  knize Poslední rok Ilse Tielsch, v  hodnotě 

36.300 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 55/17/19: RM bere na vědomí stav 

hospodaření Legata za rok 2019 

Usnesení č. 56/17/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 57/17/19: RM pověřuje Majetkoprávní 

odbor zadáním poptávky na projektovou 

dokumentaci na vybudování nové opěrné 

zdi na pozemcích p.č. 19/3 a p.č. 20/3 v  k. ú. 

Hustopeče u Brna, u bytových domů na ulici 

Husova 5 a 6.

Usnesení č. 58/17/19: RM schválila výjimku 

v souladu ust. § 23 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, z počtu dětí ve 

třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, Hustopeče 

pro školní rok 2019/20 na celkový počet 

112 dětí, t.j. 28 dětí v každé třídě.

Usnesení č. 59/17/19: RM schválila vyhlášení 
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veřejné zakázky na provedení rekonstrukce 

povrchu v nafukovací hale ZŠ Komenského. 

Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče 

konané  (17.07.2019)

Usnesení RM (úkol) č. 2/18/19: RM ukládá 

aktualizovat orientační systém ulic 

a místních cílů ve městě Hustopeče, včetně 

opravy a úpravy stávajícího značení. 

Usnesení RM č. 3/18/19: RM schvaluje vyznačení 

omezení stání před sběrným místem na 

tříděný odpad na ulici Generála Peřiny 

naproti ulice Kuberova. 

Usnesení RM č. 4/18/19: RM schvaluje 

zadání projektování inženýrských sítí 

k a na městském pozemku p. č. 4542/253 k. ú. 

Hustopeče.

Usnesení RM (úkol) č. 5/18/19: RM ukládá 

majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče 

zapracování podmínek uvedených 

v  příloze bodu včetně zpracování analýzy 

do připravované Smlouvy o právu provést 

stavbu, a Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti se spol. Fair - Net z.s., 

Janáčkova 1, 693 01 Hustopeče, IČ 27047989. 

Usnesení RM č. 6/18/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

"Hustopeče – cyklostezka Masarykovo 

nám., ul. Bratislavská", a to: SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 

60, 620 00 Brno, IČ 48035599 za cenu 

7 233 437,71 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 7/18/19: RM schválila umístění na 

dalších místech: 

2. Dopravní stavby Brno, s.r.o. - 8 267 744,18 Kč bez 

DPH 

3. M-SILNICE a.s. - 8 550 760,53 Kč bez DPH 

4. EUROVIA CZ, a.s., odštěpný závod oblast 

Morava, závod Morava jih - 8 709 046,36 Kč 

5. VHS Břeclav s.r.o. - 8 775 678,16 Kč 

6. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava - 

9 550 547,43 Kč 

7. RONYTRANS, s.r.o. - 10 037 334,78 Kč 

Usnesení RM č. 8/18/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo se: SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno za částku 

7 233 437,71 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 9/18/19: RM schválila výzvu 

k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce: 

"Hustopeče – komunikace a parkování 

Tábory" 

Usnesení RM č. 10/18/19: RM schválila oslovení 

dodavatelů: 

1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bíle Předměstí, 

530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

2. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 

3, 620 00 Brno, IČ: 60838744 

3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 

628 00 Brno, IČ: 45474281 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 

620 00 Brno, IČ:48035599 

5. VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 

690 64 Břeclav, IČ: 42324149 

Usnesení RM č. 11/18/19: RM schválila členové 

hodnotící komise: …, …, …

náhradníci: …, …, …

Usnesení RM (úkol) č. 12/18/19: RM neschvaluje 

žádost …, …, Hustopeče o uzavření smlouvy 

o nájmu části pozemků p.č.3137/2, 4792/26, 

8400, 3138/2 a 3137/14 v k.ú. Hustopeče 

u Brna k umístění přípojek inženýrských sítí 

a ukládá majetkoprávnímu odboru vyzvat 

žadatele k přeprojektování budoucí trasy 

sítí a k upřesnění plošného záboru dotčení 

městských pozemků. 

Usnesení RM č. 13/18/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 

2018/183019 k zajištění výkonu činností 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) se společností SafeThing 

s r.o., IČ 05583390, se sídlem Palackého třída 

1178/57, 612 00 Brno, kterým se z důvodu 

prodloužení realizace stavby a plátcovství 

DPH mění cena služeb na částku 94 380 Kč vč. 

DPH. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 14/18/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 870/2018-

P na výkon autorského dozoru při realizaci 

stavby " Podporované byty Žižkova I ., 

Hustopeče" se společností Jančálek s 

.r.o., IČ 26234149, se sídlem U Tržiště 22, 

690 02 Břeclav, kterým se prodlužuje 

doba pro poskytování této služby do 31. 11. 

2019 a zvyšuje se cena na 160 446 Kč vč. DPH. 

Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 15/18/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 871/2018-

P na výkon technického a investorského 

dozoru při realizaci stavby " Podporované 

byty Žižkova I ., Hustopeče" se společností 

Jančálek s .r.o., IČ 26234149, se sídlem U Tržiště 

22, 690 02 Břeclav, kterým se prodlužuje 

doba pro poskytování této služby do 31. 11. 

2019 a zvyšuje se cena na 271 040 Kč vč. DPH. 

Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 16/18/19: RM schválila darovací 

smlouvu s TGC Prodej s.r.o., IČ: 07479255, 

Holzova 716/2, 628 00 Brno, kterou město 

přijímá dar ve výši 5.000 Kč na uspořádání 

akce Táborák ke konci školního roku". Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení RM č. 17/18/19: RM schválila Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava 

venkovního areálu u CVČ Pavučina“ s fi rmou 

PFM Greenvia s.r.o. se sídlem Purkyňova 

71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103, kterým se 

cena díla zvyšuje o částku 1 792 Kč bez DPH. 

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

členský příspěvek města Hustopeče pro 

rok 2019 k zabezpečení činnosti DSO 

Mikroregion Hustopečsko ve výši 60 800 Kč. 

Usnesení RM č. 19/18/19: RM vzala na vědomí 

stavební záměr investora …, …, Hustopeče 

spočívající ve stavebních úpravách RD 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení RM č. 20/18/19: RM schválila 

vyhlášení záměru pachtu pozemků 

p.č.5593/130 vedeného jako zahrada, 

p.č.3957 vedeného jako vinice, 

3956/1 vedeného jako ostatní plocha 

a p.č.3956/2 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří, vše na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/18/19: RM schválila vyhlášení 

záměru uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor v části objektu 

občanské vybavenosti – budova č. p. 1017 na 

pozemku parc. č. 868/3 - zast. plocha a nádvoří 

o výměře 585 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna 

ve vlastnictví města Hustopeče – Centra 

volného času Pavučina na adrese Šafaříkova 

1017/40, 693 01 Hustopeče a to: 

místnosti č. 119 v přízemí budovy (35 m2) včetně 

vybavení a to v pondělí až pátek od 7:30 – 

16:30 hod za nájemné 90,- Kč/m2 /měsíc 

(celkem tedy 37.488,- Kč ročně) + energie 

paušál 200,- Kč/měsíc (celkem 2.400,-/rok) 

a místností v přízemí budovy (učebny – keramika 

č. 109, výtvarka č. 107, hudebna č. 117, sál 

č. 105) včetně vybavení a to v dopoledních 

hodinách max. 20 hod /týdně dle předchozí 

dohody, za nájemné a energie 1000,- Kč/

týden (to je 4.000,- měsíčně). 

Součástí nájmu bude spoluužívání sociálního 

zařízení v přízemí budovy. Nájem bude 

uzavřen na dobu neurčitou počínaje od 

01.09.2019 za účelem poskytování sociálních 

služeb – sociální terapeutické dílny pro 

mládež i dospělé osoby se zdravotním 

postižením 

Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/18/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení smlouvu s …, nar…, …, 693 01 Kurdějov, 

…, nar…, …, 612 00 Brno a BUILDSTEEL 

s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 

IČ:27694321 o bezúplatném převodu 

pozemku p.č.4544/167 na LV č. 12431 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na město Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/18/19: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na zpracování PD k ozelenění 

cyklostezky Žižkova, Tábory vč. návrhu 

mobiliáře, se společností Atregia s r.o., IČ: 

02017342, se sídlem Šebrov 215, 679 22, 

Šebrov – Kateřina, za cenu 217 800 Kč vč. DPH, 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 24/18/19: RM schválila uzavření 

Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akce "vybrané skladebné části ÚSES I." se 

STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, se 

sídlem Andělská Hora č.p. 143, 793 31 Andělská 

Hora, kterým se napravují chyby ve psaní 

a zpřesňují hůře čitelné položky v soupisu 

prací. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 25/18/19: RM schválila souhlas 

s uzavřením darovací smlouvy mezi Základní 

školou Hustopeče, Komenského 163/2, 

693 01 Hustopeče, IČ: 49137077 a WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 

140 00 Praha 4, IČ: 24231509 ve výši 5 040,-Kč 

k úhradě stravného pro jednoho žáka školy 

ve školním roce 2019/2020. 
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Usnesení RM č. 26/18/19: RM bere na vědomí 

Územní studii - Hustopeče S6 

Usnesení RM (úkol) č. 27/18/19: RM ukládá vedení 

města jednat s  majitelem pozemku p. č. 

2600/4 o vzájemných podmínkách zrušení 

věcného břemene k dotčenému pozemku. 

Usnesení RM (úkol) č. 28/18/19: RM ukládá 

majetkoprávnímu odboru zaslat nájemci 

HALP PRINT výzvu k předání pronajímaných 

prostor na adrese Šafaříkova 1017/40, 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 29/18/19: RM schválila smlouvu 

č. JMK059156/19/OKH o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 

projektu „Světový duel vín 2019, Hustopeče“ 

ve výši 100.000 Kč. 

Usnesení RM č. 30/18/19: RM schválila Smlouvu 

o zřízení věcného břemene se společností 

E.ON Distibuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu 

„Hustopeče, Gen. Peř. rozšíření NN, …“, 

která byla realizována na pozemku parc.č. 

982/42 k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 

úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 31/18/19: RM schválila zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 

hřiště při ZŠ Komenského, Hustopeče“. Text 

zadávací dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 32/18/19: RM schválila seznam 

oslovených uchazečů k veřejné zakázce 

malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Komenského, 

Hustopeče“: 

JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov 

u Brna, 

Precol, s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 

294 74 Předměřice nad Jizerou,

Dor – Sport s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště,

PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, 

Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, 

Usnesení RM č. 33/18/19: RM schválila složení 

komise pro otevírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Komenského, 

Hustopeče“: …, …, … náhradníci: …, …, …

Usnesení RM č. 34/18/19: RM bere na vědomí 

zápis z  komise pro územní rozvoj ze dne 

25.6.2019 

Usnesení RM č. 35/18/19: RM schválila rozpočet 

Komise pro územní rozvoj pro rok 2019 ve 

výši 20.000 Kč. Částka je určena na úhradu 

konzultační činnosti externích odborníků 

v  oboru územní plánování a architektura 

měst. 

Usnesení RM č. 36/18/19: RM schválila přidělení 

bytu č. 28 na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, … do nájmu s platností od 01. 08. 

2019 do 31. 07. 2020. 

Usnesení RM č. 37/18/19: RM schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 28, na adrese Svat. Čecha 

174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 

a …, a to s platností od 01. 08. 2019 do 31. 07. 

2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/18/19: RM schválila přidělení 

bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, … a jeho manželce …, do nájmu 

s platností od 19. 07. 2019 do 18. 7. 2020. 

Usnesení RM č. 39/18/19: RM schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 29, na adrese Svat. Čecha 

174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 

a manželi … s manželkou …, a to s platností 

od 19. 07. 2019 do 18. 7. 2020. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 40/18/19: RM schválila žádost 

o přidělení bytové jednotky č. 209 v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, …, 

trvale bytem …, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 41/18/19: RM schválila smlouvu 

o nájmu bytové jednotky č. 209 v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, 

trvale bytem …, Hustopeče, s platností od 1. 8. 

2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 42/18/19: RM schválila návrh 

na odpis pohledávky ve výši 1.853 Kč za 

platby na Penzionu pro důchodce, Žižkova 

1, Hustopeče z důvodu nehospodárnosti, 

neboť by vymáhání bylo neefektivní vůči výši 

dluhu. Výpis pohledávek je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 43/18/19: RM bere na vědomí 

zápis ze Sociální komise ze dne 15.07.2019. 

Usnesení RM č. 44/18/19: RM schválila přijetí 

manželů …, oba …, t. č. bytem …, Hustopeče) 

do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 

1, Hustopeče, byt č. 311 k datu 01. 08. 2019. 

Usnesení RM č. 45/18/19: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 311, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a manželi …, oba …, t. 

č. bytem …, Hustopeče) jako nájemníky. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 01.08. 

2019 do 31. 12. 2019 s možností opce. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 46/18/19: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným 

a manželi …, oba …, t. č. bytem …, Hustopeče) 

jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností 

k 01. 08. 2019. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 47/18/19: RM schválila přijetí 

manželů …, oba trvale bytem …, Hustopeče) 

do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 

1, Hustopeče, byt č. 308 k datu 01. 08. 2019. 

Usnesení RM č. 48/18/19: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 308, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a manželi …, oba trvale 

bytem …, Hustopeče) jako nájemníky. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 01.08. 

2019 do 31. 12. 2019 s možností opce. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 49/18/19: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným 

a manželi …, oba trvale bytem …, Hustopeče) 

jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností 

k 01. 08. 2019. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 50/18/19: RM schválila výměnu 

bytu u paní …, nar. …, trvale bytem Žižkova 

1, Hustopeče – přestěhování z bytu č. 308 do 

bytu č. 207. 

Usnesení RM č. 51/18/19: RM schválila Dohodu 

o ukončení nájmu bytu č. 308, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova jedna Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a paní …, trvale bytem 

Žižkova …, Hustopeče jako nájemníkem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 31.07.2019. 

Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 52/18/19: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 207, Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

pronajímatelem a …, trvale bytem Žižkova 

…, Hustopeče jako nájemníkem. Smlouva 

se uzavírá s účinností od 1. 8. 2019 do 31. 

12. 2019 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 53/18/19: RM schválila vzorovou 

smlouvu o poskytnutí sociální služby – 

pečovatelská služba Hustopeče (OS Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče). Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/18/19: RM schválila podání 

žaloby na předchozího zhotovitele nátěru 

palubovky ve sportovní hale fi rmu JM 

Demicarr s.r.o. pro neuznání reklamace, 

podložené znaleckým posudkem. 

Usnesení RM č. 55/18/19: RM schválila pořízení 

bazénového vysavače Hexagone Chrono 

MP3 450 za cenu 202.000 Kč vč. DPH, 

pro potřebu Sportovního zařízení města 

Hustopeče, p.o. Zařízení bude pořízeno 

z fondu investic příspěvkové organizace 

SPOZAM. 

Usnesení RM (úkol) č. 56/18/19: RM ukládá řediteli 

SPOZAM pokusit se prodat řídící jednotku ze 

stávajícího bazénového vysavače, která byla 

pořízena před začátkem sezóny.

Usnesení RM (úkol) č. 57/18/19: RM ukládá 

vedení města svolat pracovní skupinu pro 

zpracování koncepce úpravy vytápění ve 

Sportovní hale

Usnesení RM č. 58/18/19: RM schválila stanovy 

Hustopečského městského vína pro rok 2019. 

Usnesení RM č. 59/18/19: RM schválila provozní 

řád Burčákových slavností v Hustopečích pro 

rok 2019. 

Usnesení RM č. 60/18/19: RM schválila Příspěvky 

na oběd v roce 2019 a dále následovně: 

ze sociálního fondu 9 Kč na jeden oběd, 

z prostředků zaměstnavatele 40 Kč na jeden 

oběd. 

Zaměstnanec uhradí zbytek hodnoty oběda dle 

ceny dodavatele. 

Usnesení RM č. 61/18/19: RM schválila 

bezúplatnou zápůjčku prostor klubovní 

místnosti v  objektu kina pro Klub historie 

a vlastivědy za účelem uspořádání výstavy 

poštovních známek v  termínu 1.9. – 
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20.9.2019.

Usnesení RM č. 62/18/19: RM schválila 

nájemní smlouvu s  Girasole, sdružením 

pro pomoc a rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1, 

693 01 Hustopeče, IČ: 26991560 na užívání 

místnosti č. 6   o výměře 19,67 m2 v  rohu 

suterénu objektu Polikliniky Hustopeče 

1417/5, Hustopeče za měsíční nájemné 

1770 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 63/18/19: RM schválila 

nájemní smlouvu s paní …, nar… bytem …, 

691 72 Morkůvky na krátkodobý pronájem 

objektu restaurace Herbenova 423/4, 

Hustopeče za nájemné 2.500 Kč.

Usnesení RM č. 64/18/19: RM bere na vědomí 

výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 65/18/19: RM schválila změnu 

Organizačního řádu Městského úřadu 

Hustopeče v  příloze č. 4, kterou dochází 

k přechodu řídících kompetencí k org. složce 

Správa a údržba budov na místostarostu. 

Současně RM schválila i Dodatek č. 3 k Org. 

řádu MěÚ, kterým se mění a doplňuje Čl. 

V – Postavení orgánů města. Příloha č. 

4 i Dodatek č. 3 jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 66/18/19: RM schválila 

Hustopečské chase souhlas města s použitím 

znaku a loga města pro akci Zarážení hory 

2019 dne 31. 8. 2019.

Usnesení RM č. 67/18/19: RM schválila odměny 

ředitelům příspěvkových organizací 

města za I. pololetí roku 2019. Výše odměn 

a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 68/18/19: RM ukládá MaK 

zpracovat návrh na umístění a vzhled tabule 

s  partnerskými městy v  centru, případně 

okrajích města. 

Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče 

konané (06.08.2019)

Usnesení č. 2/19/19: RM schválila smlouvu 

o partnerství a spolupráci s ČR – Krajským 

ředitelstvím policie Jihomoravského kraje 

se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ 

75151499 na spolupráci při akci Den s Policií 

ČR v Hustopečích. 

Usnesení č. 3/19/19: RM schválila uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových 

prostor v části objektu občanské 

vybavenosti - budova č. p. 42 na pozemku 

parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří o výměře 

665 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 

města Hustopeče - víceúčelového kulturního 

centra na adrese Dukelské nám. 42/15, 

693 01 Hustopeče, a to přednáškového 

sálu v 1. patře budovy, včetně spoluužívání 

kuchyňky a WC, vše včetně vybavení a to 

každou druhou středu v měsíci dvě hodiny 

od 15:00 do 17:00 hod, počínaje od 1. září 

2019, na dobu neurčitou, za snížené nájemné 

ve výši 90,- Kč vč. DPH za každou započatou 

hodinu s nájemcem Klubem historie 

a vlastivědy Hustopečska se sídlem Nádražní 

20, 693 01 Hustopeče, IČ 26516411. 

Usnesení č. 4/19/19: RM schválila smlouvu 

o koupi a pronájmu kelímků NICKNACK 

na Burčákové slavnosti 2019 s fi rmou 

NICKNACK s.r.o. se sídlem Olomoucká 

888/164, 627 00 Brno, IČ 29287464 za kupní 

cenu 170 000 Kč bez DPH (10 000 kusů) 

a cenu nájmu 1,60 Kč za kus bez DPH. 

Usnesení č. 5/19/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo na stavbu „Úprava venkovního 

areálu na CVČ Pavučina“ s uchazečem 

STROMMY COMPANY, s.r.o., se sídlem 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 

01919652 za částku 678 661 Kč bez DPH 

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

nájemní smlouvy na pronájem nebytových 

prostor v části objektu občanské vybavenosti 

- budova č. p. 1017 na pozemku parc. č. 

868/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 

585 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 

města Hustopeče - Centra volného času 

Pavučina na adrese Šafaříkova 1017/40, 

693 01 Hustopeče, a to místnosti č. 

119 v přízemí budovy (35 m2) včetně vybavení 

a to v pondělí až pátek od 7:30 – 16:30 hod 

za nájemné 90,- Kč/m2 /měsíc (celkem tedy 

37.488,- Kč ročně) + energie paušál 200,- 

Kč + DPH 21% /měsíc (celkem 2.400,-Kč 

+ DPH 21% /rok) a místností v přízemí 

budovy (učebny – keramika č. 109, výtvarka 

č. 107, hudebna č. 117, sál č. 105) včetně 

vybavení, a to v dopoledních hodinách max. 

20 hod /týdně dle předchozí dohody, za 

nájemné a energie 1000,- Kč +DPH 21% /

týden (to je 4.000,-Kč + DPH 21% měsíčně), 

přičemž součástí nájmu bude spoluužívání 

sociálního zařízení v přízemí budovy. Nájem 

bude uzavřen na dobu neurčitou počínaje od 

01.09.2019 za účelem poskytování sociálních 

služeb – sociální terapeutické dílny pro 

mládež i dospělé osoby se zdravotním 

postižením s nájemcem Diakonií ČCE – 

středisko BETLÉM se sídlem Císařova 394/27, 

691 72 Klobouky u Brna, IČ 185 10 949. 

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

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

"Hustopeče – komunikace a parkování 

Tábory", a to: SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 

48035599 za cenu 4 444 444,38 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 8/19/19: RM schválila umístění 

na dalších místech nabídky na veřejnou 

zakázku: „Hustopeče – komunikace 

a parkování Tábory“: 

2.SYTYS.cz s.r.o. - 4 696 695,22 Kč bez DPH 

3. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. - 4 851 777,33 Kč 

bez DPH 

4. Stavba a údržba silnic, s.r.o. - 4 879 698,33 Kč bez 

DPH 

5. VS-build, s.r.o. - 4 927 565 Kč bez DPH 

6. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava - 

4 928 782,53 Kč 

7. M-SILNICE a.s. - 4 990 014,28 Kč 

8. EUROVIA CZ, a.s., odštěpný závod oblast 

Morava, závod Morava jih - 5 076 918,21 Kč 

Usnesení č. 9/19/19: RM schválila uzavření 

smlouvy o dílo se: SWIETELSKY stavební 

s.r.o., odštěpný závod MORAVA, se sídlem 

Jahodová 60, 620 00 Brno za částku 

4 444 444,38 Kč bez DPH na realizaci 

veřejné zakázky "Hustopeče – komunikace 

a parkování Tábory". 

Usnesení č. 10/19/19: RM bere na vědomí postup 

jednání ve věci budování okružní křižovatky 

mezi městem, UNIPORT a Cosmonde.

Usnesení č. 11/19/19: RM nesouhlasí 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům p.č. 4542/228, p.č. 

4542/333 a p.č. 4542/386 zapsaných na LV č. 

10001 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi městem 

Hustopeče a ..................................... k tíži 

vlastníka pozemků (města Hustopeče). 

Jednotlivé přípojky kanalizace, vodovodu 

a plynovodu byly povoleny v rámci územního 

a stavebního řízení ke stavbě bytového domu 

č.p. 1459. 

Usnesení č. 12/19/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení úplatný převod pozemků p.č. KN 

335/6 a st. p.č. KN 177/1 v katastrálním území 

Celné vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví Státního 

pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 

1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, na 

město Hustopeče. 

Usnesení č. 13/19/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s Mgr. …, …, 

691 43 Hlohovec na prodej pozemku parc. 

č. 1875, vedený jako zahrada, zapsaný 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za cenu 

53.400 Kč plus náklady spojené s převodem 

pozemku. Text smlouvy je součástí zápisu. 

Usnesení č. 14/19/19: RM vzala na vědomí 

stížnost Ing. … na neschválení projektové 

dokumentace přípojek pro stavbu 

"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 

na ulici Vinařská. 

Usnesení č. 15/19/19: RM neschválila projektovou 

dokumentaci přípojek pro stavbu 

"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 

na ulici Vinařská investora Ing. .... Předložená 

projektová dokumentace není pro stavbu 

vinného sklepa, ale rodinného domu.

Usnesení č. 16/19/19: RM neschválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města na stavbu přípojek pro objekt 

"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 

s investorem Ing. …, …, Brno. Předložená 

projektová dokumentace není pro stavbu 

vinného sklepa, ale rodinného domu.

Usnesení č. 17/19/19: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

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

28085400 na stavbu: Hustopeče, rozšíření 

NN, Milý, 2004/6", která bude realizována 

na pozemku parc.č. 982/42, k.ú. Hustopeče 
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a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

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

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s investorem E.ON 

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

Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu: 

Hustopeče, rozšíření NN, Milý, 2004/6", která 

bude realizována na pozemku parc.č. 982/42, 

k.ú. Hustopeče za jednorázovou úplatu 

5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 19/19/19: RM schválila žádost investora 

…, …, Hustopeče na schválení umístění revizní 

šachty a předzahrádky, na pozemku města 

parc.č. 494/1 k.ú. Hustopeče u Brna, namísto 

stávajícího přístřešku a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 20/19/19: RM ukládá zadání 

objednávky projektu umístění kolumbária 

na městském hřbitově Hustopeče, 

s předpokladem umístění u stěny katolického 

hřbitova směrem k pohřebišti Rudé armády.

Usnesení č. 21/19/19: RM schválila umístění 

rychlonabíjecí stanice pro elektromobily 

na záchytné parkoviště na ul. Bratislavská 

u vlakového nádraží.

Usnesení č. 22/19/19: RM schválila nájemní 

smlouvu s …, nar. …, …, 613 00 Brno na užívání 

části pozemků p.č.49 a 50 o výměře 2,5 x 

5 m vedených na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za účelem zajištění 1 parkovacího 

místa pro osobní automobil za roční 

nájemné 1200 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 23/19/19: RM doporučuje ZM ke 

schválení Dodatek č. 4 k darovací smlouvě ze 

dne 22.12.2010 uzavřené s Jihomoravským 

krajem, kterým se prodlužuje lhůta pro 

zahájení výstavby pobytového zařízení – 

v minimálním rozsahu provedení zemních 

prací – hloubení základových rýh na 

pozemku p. č. 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna 

do 31.12.2020. 

Usnesení č. 24/19/19: RM schválila dohodu 

o narovnání se společností Atregia s.r.o., 

Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ: 

02017342 na zpracování PD na úpravu okolí 

kulturního centra a autobusového nádraží 

za cenu 123.000 Kč bez DPH. Text dohody je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/19/19: RM odkládá schválení 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku na „Zpracování PD na stavební 

úpravy a modernizace Společenského 

domu Hustopeče-nové vyhlášení“ uchazeče 

STRAET ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na 

poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1, IČ:27864618. 

RM požaduje předložení zdůvodnění ceny 

realizace zakázky a referenční obdobné 

zakázky.

Usnesení č. 26/19/19: RM schválila rozšíření 

předmětu plnění opravy schodiště ZŠ 

Komenského dle předložené nabídky 

v nabídkové ceně 15.350 Kč bez DPH. Oprava 

vstupu do školy bude hrazena z  provozních 

prostředků školy.

Usnesení č. 27/19/19: RM schválila dodatek ke SOD 

s fi rmou Spolia s.r.o., Bořetice, IČ: 29181106 na 

vícepráce ve výši 15.350 Kč bez DPH na akci 

oprava schodiště ZŠ Komenského. 

Usnesení č. 28/19/19: RM schvaluje nabídku 

Junáku-českého skautu, střediska Žamberk, 

z.s. Tyršova 718, Žamberk, IČ: 15029107, na 

pronájem ubytovny Celné č.p.99, v obci 

Těchonín včetně areálu chatek a přilehlých 

pozemků. RM pověřuje starostku podpisem 

smlouvy s 3měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 29/19/19: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 30/19/19: RM ukládá zadání 

projektové dokumentace (studie) na 

ozelenění nádvoří domu U Synků.

Usnesení (úkol) č. 31/19/19: RM ukládá zabývat se 

prostorem před krytým bazénem s ohledem 

na bezpečnost návštěvníků. 

Usnesení č. 32/19/19: RM neschválila provedení 

opravy podlahy ve sportovní hale fi rmou 

Renosport Profi , s.r.o, Batelovská 1206/3, 

140 00 Praha 4, IČ 01939971. 

Usnesení č. 33/19/19: RM schválila nájemní 

smlouvy uzavřené mezi Sportovním 

zařízením Hustopeče, p.o., jako 

pronajímatelem a nájemníky Kristýna 

Klemešová, Hustopeče, IČ 88892093, 

Vladimír Klemeš, Hustopeče, IČ 02965658, 

a dodatek ke smlouvě o nájmu s Plaváníčko 

Chobotnička z.s., Břeclav, IČ 07454848. Text 

smluv a dodatku jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/19/19: RM projednala návrh na 

pořízení nového SW a HW pro evidenci 

a účtování obědů ve Školní jídelně 

Základní školy Komenského. Požadovanou 

technologii si může škola pořídit z vlastních 

provozních prostředků.

Usnesení č. 35/19/19: RM bere na vědomí zápis ze 

školské a kulturní komise ze dne 16.7.2019. 

Usnesení č. 36/19/19: RM schválila dodávku 

a implementaci páskové knihovny LTO pro 

potřebu Městského úřadu Hustopeče za 

cenu 296.317 Kč vč. DPH od fi rmy C System 

CZ, a.s., Otakara Ševčíka 938/56, Brno 

Usnesení č. 37/19/19: RM schválila vyřazení 

majetku z evidence Městských služeb 

Hustopeče v účetní hodnotě 327 Kč. Seznam 

je přílohou zápisu. Likvidace proběhla 

prostřednictvím specializované fi rmy. 

Usnesení č. 38/19/19: RM schválila úhradu 

příspěvku a poplatku pro MAS Hustopečsko, 

z.s. pro rok 2019 ve výši 48.424 Kč. 

Usnesení č. 39/19/19: RM schválila výběr 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rekonstrukce hřiště při ZŠ 

Komenského, Hustopeče uchazeče Umělky 

s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 

04776763.

Usnesení č. 40/19/19: RM schválila smlouvu o dílo 

se zhotovitelem díla „Rekonstrukce hřiště při 

ZŠ Komenského, Hustopeče“ Umělky s.r.o., 

Fučíkova 90/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763 za 

cenu 1.610.058,92 Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/19/19: RM schválila výpověď 

z  nájmu části pozemku p.č. 869/1 v  k. ú. 

Hustopeče u Brna, na ul. Nerudova z důvodu 

jeho nedostatečné údržby ze strany nájemce.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

in
ze

rc
e

Výběrové řízení 

na MěÚ Hustopeče

Agenda územního plánování

Přihlášku je možné zaslat do 11. září, 

více informací poskytne 

Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392
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Hustopečská městská hala byla v době 

prázdnin dějištěm řady sportovních soustře-

dění. V polovině srpna ji na jeden týden obsa-

dila dvacítka dětí z místního volejbalového 

oddílu. „ Letos už je to třetí volejbalový kemp, 

který máme v řadě za sebou. Organizujeme ho 

formou příměstského tábora pod hlavičkou 

CVČ Pavučina, které nám pomáhá s admini-

strativou akce. My se tak můžeme soustředit 

jenom na sportovní výsledky a výkony,“ řekl 

trenér Petr Groh. 

Je vidět, že mladé hráče volejbal baví, 

protože dobrovolně obětovali pět volných 

prázdninových dní, aby před nadcházející 

sezónou zlepšili své herní dovednosti. Přihlá-

sily se všechny děti, které chodí na tréninky 

během roku. Na intenzivním soustředění se 

každý den od devíti hodin ráno do čtyř hodin 

odpoledne věnovaly herním činnostem i posí-

lení fyzické kondice. V rozvrhu byla zařaze-

na i různá relaxační a kompenzační cvičení. 

Program byl rozdělen do dvacetiminutových 

bloků, mezi kterými byly pětiminutové pauzy. 

„V každém bloku se věnujeme určité činnosti 

tak, abychom postihli hru komplexně,“ přiblížil 

Groh.  

Účastníci byli podle věku rozděleni do tří 

skupin, každé z nich se věnoval jeden trenér. 

Letošní soustředění bylo důležité zejména pro 

nejstarší dívky, které opustily kategorii žákyň 

a poprvé budou hrát krajský přebor kade-

tek. „Jsme trošku napjatí, jaká bude úroveň 

krajské soutěže, je to pro nás neprobádaná 

oblast. Těšíme se, ale zároveň k tomu vzhlíží-

me s lehkými obavami,“ přiznal trenér oddílu. 

Aby uspěla ve vyšší soutěži, trénovala děvčata 

i taktiku a herní strategii. „Konečně může-

me zapojit i svůj mozek,“ neskrývala radost 

z postupu jedna z hráček, Alžběta Svobodová. 

„Přešly jsme ze dvou nahrávaček na jednu, 

takže máme úplně jiné postavení a jiné posty. 

Zatím s tím máme trošku problém, ale doufá-

me, že se to zlepší. Nejdůležitější je praxe, vžít 

se do toho a udělat to automaticky,“ prozradily 

další kadetky Beáta Bedřichová a Klára Kadle-

cová.

Pro budoucí kvalitní dorost oddíl potře-

buje, aby děti začaly s volejbalem co nejdří-

ve, ideálně od první třídy. „Chtěl bych pozvat 

děti, případně rodiče, aby se přišli podívat na 

ukázkovou hodinu, kterou pořádáme vždycky 

v září,“ apeloval Groh. Nejmladší děti trénu-

jí dvakrát týdně. Jsou vedeny zábavnější 

formou, kluci a holky běhají, cvičí, a přitom si 

možná ani neuvědomí, že se učí volejbal. Čas 

i místo bude přizpůsoben dětem, tréninky se 

budou konat formou kroužků přímo v tělo-

cvičnách obou hustopečských základních škol 

brzy odpoledne, aby tam děti mohly chodit 

rovnou po vyučování. Konkrétnější informace 

se zájemci dozví z plakátků nebo náborových 

lístků, které žáci dostanou začátkem školního 

roku přímo ve škole.

-kam-

Článek byl zveřejněn na webu města 15.8.2019.

SPORT

Sezóna na hustopečském letním koupališ-

ti byla ofi ciálně otevřena první prázdninovou 

neděli tradiční formou zábavného odpoledne 

se spoustou atrakcí – diskotékou s pohádko-

vými postavičkami, skákacím hradem, bludiš-

těm a rozdáváním sponzorských dárečků. Na 

návštěvníky čekal upravený areál, od loňského 

září kompletně bezbariérový. Hendikepovaní 

i další hůře pohybliví plavci mohli letos poprvé 

využít nový bazénový zvedák. Samoobsluž-

né zařízení si přijel vyzkoušet i šestiletý Garik 

Válek z Velkých Pavlovic, chlapec, pro kterého 

se v rámci Baterkománie sbírají na Městském 

úřadě v Hustopečích použité baterie. Míst-

ní vozíčkáři přišli se zlepšujícími návrhy na 

umístění zvedáku tak, aby byl použitelný pro 

širší spektrum plavců. „Zjistili, že není úplně 

stoprocentní pro každého vozíčkáře. Proto nyní 

s výrobcem konzultujeme případnou úpravu 

zařízení,“ vysvětlil ředitel SPOZAMu Aleš Pros-

chek. I bez úprav je ale zařízení pro většinu 

zájemců použitelné. 

Počet návštěvníků byl srovnatelný s rokem 

2016, oproti loňskému extrémně teplému roku 

poklesl zhruba o 30 procent. Kromě počasí 

mohly být důvodem často nepřesné předpo-

vědi meteorologů. „Media vytvářela paniku 

svými zavádějícími informacemi ohledně 

počasí, palcové titulky o citelném ochlazení 

vzbuzovaly v lidech nedůvěru, a ti tak návštěvu 

koupaliště odkládali,“ domníval se Proschek. 

„Změnilo se také chování návštěvníků, teploty 

pod 30°C nepovažovali za dostatečné a čekali 

na tzv. tropické teploty kolem 33°C,“ pokračo-

val Proschek. Návštěvnost koupaliště proto 

byla velice proměnlivá. Jeden den přišlo kolem 

1200 návštěvníků a následující den, kdy byla 

teplota vzduchu stejná, jen bylo polojasno, 

dorazilo  pouze 150 lidí.

Aleš Proschek přesto považuje letošní 

sezónu za velmi úspěšnou zejména proto, že 

se podařilo zajistit bezpečnost návštěvníků 

a plavčíci nemuseli řešit žádné vážnější zraně-

ní.

-kam-

Na návštěvníky čekal upravený areál, od loňského září kompletně bezbariérový.

Na soustředění se trénovala i strategie a herní taktika.
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Letošní sezóna na městském koupališti byla úspěšná

Městská sportovní hala patřila mladým volejbalistům
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Nová sezona stolním tenistům hustopeč-

ského Agrotecu začíná opět v září.  Vstupu-

jeme do jubilejní 25. sezóny, naší nepřetržité 

účasti v ligových soutěžích. A družstvo bude 

startovat v druhé nejvyšší domácí  soutěži - 1. 

lize. Ta bude mít stejně jako vloni 14 účastní-

ků a čekají nás nelehké  boje, neboť úroveň 

první ligy je skutečně vysoká, hraje zde spous-

ta hráčů,  kteří zaskakují i v extralize. Přesto 

věříme, že máme natolik dobrý kádr, že  bude 

hrát v první lize důstojnou roli. Do A družstva 

jsme získali Tomáše  Kopányiho ze Slovenska, 

který by měl být velkou posilou, dále pak na 

hostování  přichází nejlepší mladší žák České 

republiky, Tomáš Brhel z Hodonína. Toho bude  

mít pod patronací Antonín Schwarzer, jedná 

se o velmi talentovaného hráče a my  věří-

me, že bude pro nás přínosem. Dalšími členy 

družstva jsou již dlouholetí členové  oddílu 

Jakub Mesaroš, Lukáš Pavlovský, Petr Hoferik 

a Přemek Janoušek - ten se  bohužel potýká 

již téměř rok s bolestí achilovky a stále není 

připraven ke hře.  B družstvo bude stejně jako 

vloni startovat v krajské soutěži. Po několika 

letech  se do družstva vrátil náš odchovanec 

Martin Klabusay a dalšími jeho spoluhráči 

budou  Rosťa Hladký, Jiří Šlancar, Jan Šafařík, 

Honza Hušek, Jindra Hušek, Pavel Kuchař, Jirka 

Blažek, Petr Ebach a Honza Pleskač. 

Od nové sezóny bude v okresních soutěžích 

nově startovat družstvo mládeže.  Do okresní-

ho přeboru přihlašujeme jedno družstvo, které 

bude tvořeno převážně nejmladšími žáky. 

Nicméně chlapci mají za sebou poctivý půlrok 

tréninku a my věříme, že soupeřením s chlapci 

z ostatních klubů se budou dále zdokonalovat, 

bude to pro ně po měsících tréninku příjemné 

zpestření a motivace. Soupeři jim budou týmy 

z Mikulova, Březí, Drnholce, Lanžhota, Němči-

ček, Rakvic, Kobylí, Morkůvek a Brumovic.   

Jan Matlach
předseda oddílu

Historicky první medaili z  letní olympiády 

dětí a mládeže vybojoval v  červnu pro husto-

pečskou atletiku mladý oštěpař Štěpán Paulík. 

„Cením si této medaile víc, než zlata z  Evrop-

ských her,“ komentoval Štěpán zisk bronzu 

v  náročné soutěži. Výkonem 40,64 m si záro-

veň vylepšil svůj osobní rekord.

„Olympiáda se u nás koná vždycky jednou 

za dva roky a patří mezi nejprestižnější soutě-

že,“ prozradil trenér Zbyněk Háder. „Z každé-

ho kraje se mohou kvalifi kovat pouze dva 

závodníci ve vybraných disciplínách. Štěpán 

byl jasnou jedničkou kraje v oštěpu a zároveň 

dostal šanci startovat na olympiádě i ve skoku 

dalekém.“ 

Štěpán patřil díky svému osobnímu rekor-

du těsně pod 39 metrů k širšímu okruhu kandi-

dátů na medaili. Tomu také musela odpovídat 

příprava na tento důležitý závod. „Protože 

podmínky k  tréninku oštěpu v  Hustopečích 

jsou minimální, musel Štěpán jezdit do Břec-

lavi, kde se mu věnoval také náš bývalý repre-

zentant v desetiboji Adam Formánek,“ popsal 

průběh přípravy další ze Štěpánových trenérů 

Petr Pláteník. 

Každá olympiáda má slavnostní zahájení, 

které se letos konalo v hokejové aréně Liberec-

kých tygrů. Byla zde přítomna řada sportovních 

legend i současní elitní sportovci České repub-

liky. „Zahájení olympiády bylo moc pěkné. 

Nejvíc se mi líbil průvod, jak nastupovaly týmy 

jednotlivých krajů,“ připomněl Štěpán. 

Oštěp mladších žáků byl v programu olym-

piády vůbec poprvé a symbolicky zahajoval 

atletickou část olympijských soutěží. První 

pokus Štěpánovi technicky vůbec nevyšel a jen 

těsně přehodil třicet metrů. „Trenér Zbyněk 

mi hned řekl, co jsem udělal špatně a poradil, 

na co se v  druhém pokusu soustředit. Snažil 

jsem se ho poslechnout. A vyšlo to,“ prozradil 

Štěpán. Oštěp se nesl vzduchem daleko za 

všechny značky soupeřů i vytyčenou čtyřice-

timetrovou pásku. Výkon 40,64 m znamenal 

v tu chvíli vedení a nový osobní rekord.   

Soupeři se ale nevzdávali a postupně se na 

Štěpána dotahovali. Ve třetí sérii pokusů se 

před Štěpána dostal závodník Pardubického 

kraje a toto pořadí platilo až do předposlední 

série, kdy se do čela dostal závodník Středo-

českého kraje a Štěpán byl najednou třetí. 

Závěrečné pokusy byly i velkou bitvou nervů. 

Štěpán se znovu dostal přes čtyřicet metrů, ale 

na zlepšení pořadí to nestačilo. A tak musel 

čekat na to, co soupeři. „Nejdřív jsem si myslel, 

že jsem čtvrtý, protože se tam v  předposlední 

sérii ještě jeden kluk dostal přes čtyřicítku. 

Ale rodiče s panem trenérem Háderem na mě 

křičeli, že je to medaile a radovali se. A pak to 

zaznělo i z rozhlasu, že je to opravdu tak,“ líčil 

první chvíle po skončení závodů Štěpán Paulík.

Závody přenášela i Česká televize, a tak 

mohli diváci v  celé republice sledovat medai-

lový ceremoniál, kde jako první vystoupil na 

bronzový stupínek hustopečský závodník. „To 

byl super pocit. Víte, já měl doma na nástěn-

ce takový lístek, na kterém jsem si na začátku 

roku napsal, že chci medaili na olympiádě. 

A to se mi splnilo,“ vyprávěl celý šťastný Štěpán 

Paulík.

„Pro nás to je velký úspěch, mít závodníka 

na této vrcholné soutěži. Přece jen jsme relativ-

ně mladý oddíl s ne úplně kvalitním zázemím 

oproti velkým oddílů z celé republiky,“ řekl nám 

vedoucí hustopečských atletů Zbyněk Háder. 

„Před dvěma lety byl Matěj Hycl šestý a hned 

druhá naše účast díky Štěpánovi zacinkala. 

Myslím si, že pokud bude Štěpán pokračovat 

v  tréninku, můžeme se od něj dočkat velmi 

pěkných výsledků,“ dodal Háder. Třeba i účasti 

na velké olympiádě dospělých? „Samozřejmě, 

že bych to chtěl. Ale je to ještě hodně daleko. 

Asi si to budu muset zase napsat na nástěnku,“ 

smál se Štěpán Paulík.

-had-

Stolní tenisté na prahu nové sezóny

Štěpán Paulík získal na olympiádě bronz

Prázdniny nejsou pro atlety jen dobou 

odpočinku. V průběhu léta se sice trénuje méně 

než předtím, ale přesto je řada závodů, kterých 

se hustopečští atleti zúčastnili. Nejvýznam-

nějšího úspěchu dosáhla dorostenka Martina 

Galburová, která se nominovala na Mistrovství 

ČR v Olomouci v běhu na 100 metrů překážek. 

Sice nepostoupila z  rozběhů, ale výkonem 

16,42 s. si vytvořila nový osobní rekord a domů 

odjížděla velmi spokojená. O prázdninách se 

dařilo i starší žákyni Mii Humpolíkové v hodu 

diskem, na závodech v  Brně hodila 31,55 m 

a tímto výkonem se dostala do čela krajských 

tabulek a na 8. místo v  ČR. Samozřejmě se 

kvalifi kovala na republikový šampionát své 

věkové kategorie.

O prázdninách se dařilo i dalším našim 

závodníkům, kteří se pravidelně účastnili 

zejména kontrolních závodů v Břeclavi a Brně. 

„Řada z  nich si vylepšila svá osobní maxima, 

a tak se můžeme těšit, co nám předvedou na 

podzim, kdy pro nás vrcholí atletická sezóna,“ 

podíval se do nejbližší budoucnosti vedou-

cí hustopečských atletů Zbyněk Háder. „Své 

vrcholy budou mít soutěže družstev příprav-

ky i mladšího a staršího žactva. V  soutěžích 

jednotlivců nás čeká tradičně Evropský pohár 

dětí a na Mistrovství Moravy a Slezska mlad-

ších žáků bychom rádi získali nějakou medaili. 

A pokud se někdo další, kromě Mii Humpo-

líkové, probojuje na Mistrovství ČR staršího 

žactva, bude to jenom pěkná tečka za letošní 

úspěšnou sezónou,“ dodal Háder. 

 -had-

Martina Galburová startovala na MČR
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Realitní kancelář Schmidt reality působí 

v  Hustopečích už 7 let. Její realitní makléře 

najdete vedle kina v centru města. Mnohem 

častěji se však s nimi můžete potkat osobně 

přímo v  terénu, ve své nemovitosti, kterou 

chcete prodat, nebo naopak v  té, o kterou 

máte zájem. 

Schmidt reality se specializuje na prodej 

bytů, domů a dalších realit. V  Hustopečích 

spolupracuje na řadě developerských projek-

tů, nyní například na výstavbě v lokalitě Huso-

va a v  nedávné době byl dokončen projekt 

výstavby bytového domu na ulici Mrštíko-

va. Další projekt začne v brzké době na ulici 

Brněnská.

Z malé rodinné břeclavské fi rmy se postup-

ně stala fi rma s  pobočkami na jižní Moravě. 

Centrálu v Brně doplňují kanceláře v Mikulově, 

Břeclavi, Hustopečích a Hodoníně.

Hlavní fi losofi í celé fi rmy je: „Všechno 

děláme tak, jako kdybychom to dělali sami 

pro sebe. Klient se u nás a s  námi musí cítit 

dobře, protože základem dobrého obchodu 

jsou dobré vztahy, které mohou někdy přerůst 

až v přátelství.“ Samozřejmostí je i poradenský 

servis pro klienty i developerské projekty. 

Majitele realitní kanceláře Roberta 

Schmidta jsme zastihli v Hustopečích 

během jeho pravidelné porady s realitními 

makléři a položili mu pár otázek.

Někdy prodávající nabízí svou nemovi-

tost přes více realitek. Proč je podle vás dobré 

spolupracovat s  jednou realitní kanceláří, 

s jedním makléřem?

„Spolupráce s  jednou kanceláří, jedním 

realitním makléřem na exkluzivní smlouvu 

má své nesporné výhody. Prodávající komuni-

kuje jen s jedním člověkem, což je i úspora jeho 

času. Makléř se zakázce věnuje na 100 %, může 

jí věnovat i nadstandardní služby. Ale hlavně, 

my známe místní trh, máme dokonalý přehled 

a za prodávajícího můžeme vyřešit i spoustu 

úředních věcí, nabízíme i poradenský servis.“

V čem jste ještě jiní?

„Nemusíme nikomu nic slibovat. Jsme 

tu už 15 let a hovoří za nás naše práce. 

Máme zkušenosti z  trhu. Realizujeme jak 

bydlení pro tzv. normální život, tak bydle-

ní investiční i developerské projekty. 

Ročně na Moravě prodáme desítky bytů 

i rodinných domů. Díky našim zkušenostem 

s  místním realitním trhem se na nás obrací 

nejenom místní lidé, ale také zájemci z Prahy, 

Brna či jiných koutů České republiky. A to jak 

soukromé osoby, tak také společnosti, které 

zde v  Hustopečích a okolí chtějí investovat. 

Naše znalost místního prostředí je opravdu 

důležitá, komunikace není tak anonymní, jako 

ve velkých městech a klienti si toho velmi váží.“

Co byste doporučil klientům, kteří zvažují 

prodej či nákup nemovitosti v Hustopečích 

či okolí?

„Pro obě skupiny, jak kupující, tak prodáva-

jící, se opravdu vyplatí konzultovat své plány se 

specialistou na prodej v dané lokalitě. Konzul-

tace vás nic nestojí a může vám pomoci se ujis-

tit v  tom, že neprodáváte pod cenou, nebo že 

nekupujete předraženou nemovitost o několik 

stovek tisíc nebo dokonce milionů. Realitní 

kancelář působící v místě prodeje či koupě zná 

místní trh nejlépe.

Mnoho lidí také neví, že při prodeji či koupi 

nemovitosti může dojít k různým problémům. 

Například neexitující příjezdové cesty k nemo-

vitosti, černé stavby, přístavby, neexistující 

inženýrské sítě. Realitní makléř je pak právě 

ten člověk, který těmto problémům předchází. 

Pokud tam jsou, tak je najde, ošetří, zlegalizu-

je. Navíc pomůže prodávajícímu zbavit se jeho 

starostí a ušetří mu velký čas a pomůže prodat 

nemovitost za nejvyšší možnou cenu.“

Pokud zvažujete nákup či prodej nemovi-

tosti v lokalitě Hustopečí a okolí, nebojte se 

přijít bezplatně poradit do naší realitní kance-

láře Schmidt Reality.

Erik Lipnický

ředitel pobočky Schmidt-reality s.r.o.

mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

tel: 774 241 009

web: www.schmidt-reality.cz

„Základem dobrého obchodu jsou dobré vztahy, které mohou přerůst až v přátelství,“
říká Erik Lipnický, ředitel realitní kanceláře Schmidt reality v Hustopečích
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Do nové sezóny 2019/20 přichází fotba-

lový klub opět s novinkami. K již tak počet-

né mládežnické základně, která do loňska 

čítala 6 družstev dětí ve věku od 7 do 18 let, 

od září přibude nová tzv. Pohybová školička 

zaměřená na děti do  pěti let. Její hlavní nápl-

ní budou zejména  pohybové hry a úkolem 

zaujmout děti sportem. Kategorii pove-

de  zkušený trenér FC s dlouholetými zkuše-

nostmi s prací s dětmi.  Možná se teď ptáte: 

„Kdo?" Nejen jméno trenéra, ale i další 

podrobnosti se brzy dozvíte na webových 

stránkách klubu www.fc-hustopece.cz.

Fotbalový klub se ale stará nejen o své budoucí 

následovníky, ale i  hráče, kteří již výkonnost-

ní fotbal většinou pověsili na hřebík. Láska 

k této hře je stále přivádí na fotbalový tráv-

ník a pravidelně přichází, aby si mezi sebou 

změřili síly a hlavně dál udržovali dlouhole-

tá přátelství. Také pro tuto kategorii hráčů 

nad 40 let nabízí fotbalový klub své zázemí 

a možnost pravidelného sportovního vyžití.

Jak si naši fanoušci již zvykli, drtivá většina 

domácích utkání bude soustředěna do sváteč-

ního nedělního času. Program bude začínat již 

v  9 hodin ráno utkáním starších žáků a  nava-

zovat bude utkání mladších žáků.  Odpoledne 

své zápasy odehrají naši dorostenci a muži A. 

Jedinou výjimkou jsou utkání krajské soutě-

že přípravek, která se konají vždy v sobotu. 

Program všech utkání bude vždy zveřejněn 

na webových stránkách klubu i na Facebooku.

Po mnohých výtkách jsme zapracovali také 

na nabídce občerstvení v průběhu neděl-

ního programu. Již od prvního domácí-

ho kola si budou moci diváci v průběhu 

utkání A mužstva zajít do stánku pod tribunou 

i na uzenou klobásu či cigáru. Věřím, že naše 

fanoušky tato příjemná změna určitě potěší.

Fotbalový klub není jen běhání po zeleném 

pažitu. Je to také starost o vytvoření odpo-

vídajícího zázemí pro naše hráče. Vedení 

klubu se v letošním roce podařilo získat dva 

dotační tituly. V podzimních měsících se 

díky tomu bude rekonstruovat automatická 

závlaha na hlavní hrací ploše a bude vybu-

dováno nové umělé osvětlení na tréninkové 

ploše. To nám umožní trénovat na kvalitním 

trávníku i  v pozdějších podzimních měsících.

Za vydatnou podporu děkujeme také vedení 

města Hustopeče,  ve spolupráci s ním připra-

vujeme také další projekty ke zkvalitnění spor-

tovního zázemí a pevně věřím, že se je podaří 

zdárně dotáhnout až k realizaci.

Rád bych pozval všechny fanoušky na 

fotbalový stadion. Věřím, že se jim utkání 

všech našich družstev stanou nejen emotiv-

ním fotbalovým zážitkem ale i místem, kde 

se budou lidi potkávat a fotbal se pro ně 

stane příjemnou společenskou událostí.

Těšíme se na vás!

Jaroslav Šebesta,
předseda klubu

FC Hustopeče - nová sezóna pomalu začíná

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Poděkování

Vzpomínky

Blahopřání
Dne 12. září oslaví 80 let naše maminka, babička 

a prababička, paní  Ludmila Tesařová z Hustopečí.

Mamko, ke Tvým narozeninám přejeme, 

co je v životě třeba ke štěstí. 

Ruku, co v žalu pohladí, rozum, co v nouzi poradí,

a hlavně zdraví, to ať tě nikdy nezradí. 

Někteří lidé mají tu moc, že dělají

ostatní šťastnými jen tím, že existují. Ty jsi jedna z nich. 

Děkujeme Ti za to, co jsi pro nás

udělala a stále děláš. Máme Tě moc rádi !

To Ti přejí dcery Liduška a Evička s rodinami, syn Jiří, 

vnoučata Monika, Lukáš, Eva, Josef a Michal s rodinami 

a pravnoučaty. Připojuje se Antonín Tomeček z Pohořelic, 

švagr Laďa ze Strachotína. A kdyby žil Tvůj manžel a náš 

tatínek, rád by se k našemu blahopřání přidal.

Dne 11. září osalví své krásné 85. narozeniny 

Jiřina Wetterová z Hustopečí.

Život Ti píše zas o rok víc,

slovíčkem psaným chceme tedy říct:

„ Žij podle svého, měj pevné zdraví,

narozeniny oslav tak, jak se slaví.

Popíjej víno, písničku zpívej,

s veselou náladou na svět se dívej“.

Přeje celá rodina.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci červnu 2019

Jubilanti v měsíci červenci 2019

05.06.1936 Pavlína Fridrichová

07.06.1939 Josef Odvářka

10.06.1933 Jaromír Šauer

15.06.1937 Emil Otřísal

15.06.1938 Ludmila Strohová

15.06.1938 Anna Třeštíková

16.06.1927 Ludmila Štefáčková

16.06.1931 Anežka Jerglová

23.06.1929 Naděžda Lukášová

02.07.1938 Věra Sůkalová

13.07.1939 Richard Kalců

15.07.1933 Marie Crháková

18.07.1935 Ilona Lutzká

19.07.1937 František Hőnig

22.07.1936 Erich Proschek

23.07.1927 Bohuslav Kadrnka

24.07.1936 Štefan Brenkus

24.07.1939 Danuška Pernická

24.07.1939 Jan Šindler

26.07.1927 Anna Paarová

27.07.1939 Jiří Teplý

28.07.1938 Božena Frýbortová

29.07.1934 František Ondra

Děkujeme všem, kteří se s námi přišli 

dne 28. června rozloučit s panem 

Richardem Urbánkem,  za květinové dary 

a projevy soustrasti. 

Zarmoucená rodina.

Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád,

ten, kdo Tě nejvíce miloval,nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 22. srpna by se dožil 64 let 

pan Otto Wetter z Hustopečí.

S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka, bratr 

a syn s rodinami.

Ruku Ti, tatínku, už nemůžeme dát, 

abychom Ti ke 100. narozeninám mohli přát.  

Jen kytičku květin Ti na hrob dáme 

a tiše zavzpomínáme. 

Dne 23. srpna by se dožil 100 let pan 

Rudolf  Stehlík. 

Stále vzpomíná celá rodina. 

Rozum  to  ví,  rozum  pochopí,  jen  srdce  ne.  I  ústa  to 

vysloví,  i  oči  vidí  tvář,  jak  nepohnutě  spí  -  a  přece  - 

přece  jen  se  člověk  smířit  nechce.

Dne  9. září  uplyne  již  patnáct  let  plných  smutku  

a  bolesti,  od chvíle kdy  od  nás navždy  odešla  ve  

věku  nedožitých  20  let naše  milovaná  dcerka  

Lucie Vintrlíková z  Hustopečí.

V  našich  srdcích  a  vzpomínkách  žije  dál.  Nikdy  

nezapomeneme  na  její  hlas  a  úsměv.  Kdo  jste  ji  

znali,  vzpomeňte  s  námi.

Zarmoucení  rodiče  a  bratr Miloš  s  rodinou.

... žít je tak složité a umřít tak prosté...

Dne 2. září 2019 by se dožil 85 let

MVDr. Eduard Boleslav.

S láskou vzpomínají manželka, dcera Hana s rodinou 

a syn Ivo s rodinou.

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Maminka

Kdyby to šlo na chvilku, obejmout svoji maminku,

do ouška bych jí pošeptal: Život bez tebe jde dál. 

Převeliká škoda, že už tu nejsi s náma,

pro nás navždy budeš naše máma.

Rakovina nám tě vzala, do srdce se bolest dala.

Slzy stékají po tvářích, už nikdy neuslyším tvůj smích.

Moc hodná byla, pro nás jenom žila,

v životě měla jenom utrpení, proto mezi námi není.

Složil Dandy

Dne 31. srpna uplynulo 9 let, od chvíle, kdy odešla 

maminka, babička, švagrová, teta Marie Bartlová.

Vzpomíná syn Daniel s rodinou.



5. ŘÍJNA 2019 / 10.00–20.00 HODIN
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI, HUSTOPEČE 

K ochutnání více než 200 vín. K tanci a 
poslechu hraje Neoveská cimbálová muzika. 
Vstup zdarma. Degustace formou placených bločků.

2019

K ochutnání více než 600 vzorků vín.
K tanci a poslechu hraje cimbálová 

muzika Lašár. Vstup zdarma.
Degustace formou placených bločků.



BURČÁKOVÉ
Hus ope e

sla  nosti

3. - 5.  10. 2019

P edprodej vstupenek: 
Turistické a informační centrum

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče (budova kina)

tel.: 530 351 418/419

on-line předprodej na www.kinohustopece.cz

tvrtek 3. 10. 2019
Dukelské náměstí

16.00 Hustopeče se baví - vystoupení

 hustopečských dětí a dospělých

18.00 Školní kapela Gymnázia T. G. Masaryka

19.30 Větry z jihu - koncert

Pátek 4. 10. 2019 
Dukelské náměstí

17.00 Zahájení slavností

17.10 Kramáři aneb jak to dopadne, 

 když se dva pouliční obchodníci

 perou o jednu štaci - divadelní představení 

18.00 Uvítací fanfáry z radnice

18.05 Slavnostní otevírání vinařských mázhausů 

18.10  Ritmo factory - Brazil show

20.00 Soumrak bohů - ohňová show

20.30  Tereza Mašková - koncert

22.00 Noční fanfára z věže radnice

Malá scéna - dům U Synků

17.00 - 23.00 Ochutnávka vín

  regionálních vinařů

18.30 Cimbal Hellband - koncert

21.30 Ritmo Factory - bubenická show

Dukelské náměstí

 9.00 Středověký jarmark

 9.30 Weytora - historická hudba

 10.30 Rytířské klání

 10.50 Vyhlášení městského vína roku 2019

  Vyhlášení vítězů Národní soutěže vín

 11.00 Zasedání Burčákové unie 

 12.00 Švejk band - staropražské i lidové písně

 13.00 Folklórní pásmo za doprovodu

  cimbálové muziky Jana Bradáče

 13.45 Historický průvod městem

 14.30 Laškovně i vážně o víně a historii

 16.30 Cigánski Diabli - koncert

 17.45 Retrospektiva

 18.45 Slza - koncert

 21.00 Olympic - koncert

Doprovodný program:
· Prohlídka kostela s průvodcem

· Výstava v Městském muzeu a galerii

· Oslavy 100 let gymnázia v Hustopečích

Dětská scéna Šapitó

10.00 O červené karkulce - pohádka 

11.00 Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 

12.00 Maxi bubliny s divadlem Koráb

13.00 Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 

14.00 Tůdle Nůdle - pohádka

15.00  Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 

16.00 Kdo z koho - žonglérské představení 

17.00 Cestovatel Kompásek - pohádka 

Malá scéna – dům U Synků

10.00 - 22.00 Ochutnávka vín

  regionálních vinařů

10.00 Kouzlo flašinetu

11.00 Weytora - historická hudba

11.45 Harmonikářka Tereza Škrháková

13.30 Kouzlo flašinetu

15.00 Weytora - historická hudba

16.00 Cimbálová muzika Jana Bradáče

19.00 King swing - koncert

Vinařská ulička na Hradbách

17.00 Soutěž ve válení beček

Vstupné: 
Předprodej (od 1. 7. do 3. 10.): vstupné na 2 dny 200 Kč

Na místě (4. - 5 .10.): pátek 150 Kč / sobota 250 Kč / na 2 dny 300 Kč

Zlevněné vstupné: na 2 dny 150 Kč (platí pro studenty, důchodce od 60 let, ZTP a ZTPP)

Vstup zdarma v historických kostýmech, děti do 15 let, doprovod ZTPP

Sobota 5. 10. 2019

Národní sout ž vín - Velkopavlovická podoblast
10.00 - 20.00  Společenský dům, Herbenova ul., od 15.00 cimbálová muzika

www.burcakoveslavnosti.cz
so

bo
ta

5.
10

.
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HUSTOPEČE JSOU V KVALITĚ  ŽIVOTA 
NA TŘETÍM MÍSTĚ V REPUBLICE


STAVÍ SE DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ TRASY 
A CYKLOSTEZKY


DIVADLA NA NÁDVOŘÍ DOMU U 
SYNKU NAVŠTÍVILY STOVKY DIVÁKŮ


LETNÍ TÁBORY PŘENESLY DĚTI 
DO JINÝCH SVĚTŮ


LETNÍ SEZÓNA NA MĚSTSKÉM 
KOUPALIŠTI BYLA ÚSPĚŠNÁ


ROČNÍK 2019 . ČÍSLO 9
ZDARMA







SKONČILY
předpisy


ale u nás ne,
přijďte si nyní pro


poukaz na


150 Kč
a měření zraku


www.topoptik.cz


Hustopeče
Smetanova 1


platí do 31. 12. 2019


TANE NÍ
st eda 2. 10. 2019 v 16.30
KLASICKÉ TANE NÍ
Zahájení tane ního kurzu pro žáky st edních škol. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena 900 K . 
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.


st eda 2. 10. 2019 v 18.30
TANE NÍ POLEPŠOVNA
Zahájení kurzu pro dosp lé tane níky. 
Kurz zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou.
Cena za pár 1.800 K .
Spole enský d m Hustope e. Kurz vede TŠ Danza Brno.


P ihlášky k vyzvednutí v TIC Hustope e, budova Kina
Informace: 
Jana Tupá, tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412







5. ŘÍJNA 2019 / 10.00–20.00 HODIN
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI, HUSTOPEČE 


K ochutnání více než 200 vín. K tanci a 
poslechu hraje Neoveská cimbálová muzika. 
Vstup zdarma. Degustace formou placených bločků.


2019


K ochutnání více než 600 vzorků vín.
K tanci a poslechu hraje cimbálová 


muzika Lašár. Vstup zdarma.
Degustace formou placených bločků.







BURČÁKOVÉ
Hus ope e


sla  nosti


3. - 5.  10. 2019


P edprodej vstupenek: 
Turistické a informační centrum


Dukelské nám. 42/15, Hustopeče (budova kina)


tel.: 530 351 418/419


on-line předprodej na www.kinohustopece.cz


tvrtek 3. 10. 2019
Dukelské náměstí


16.00 Hustopeče se baví - vystoupení


 hustopečských dětí a dospělých


18.00 Školní kapela Gymnázia T. G. Masaryka


19.30 Větry z jihu - koncert


Pátek 4. 10. 2019 
Dukelské náměstí


17.00 Zahájení slavností


17.10 Kramáři aneb jak to dopadne, 


 když se dva pouliční obchodníci


 perou o jednu štaci - divadelní představení 


18.00 Uvítací fanfáry z radnice


18.05 Slavnostní otevírání vinařských mázhausů 


18.10  Ritmo factory - Brazil show


20.00 Soumrak bohů - ohňová show


20.30  Tereza Mašková - koncert


22.00 Noční fanfára z věže radnice


Malá scéna - dům U Synků


17.00 - 23.00 Ochutnávka vín


  regionálních vinařů


18.30 Cimbal Hellband - koncert


21.30 Ritmo Factory - bubenická show


Dukelské náměstí


 9.00 Středověký jarmark


 9.30 Weytora - historická hudba


 10.30 Rytířské klání


 10.50 Vyhlášení městského vína roku 2019


  Vyhlášení vítězů Národní soutěže vín


 11.00 Zasedání Burčákové unie 


 12.00 Švejk band - staropražské i lidové písně


 13.00 Folklórní pásmo za doprovodu


  cimbálové muziky Jana Bradáče


 13.45 Historický průvod městem


 14.30 Laškovně i vážně o víně a historii


 16.30 Cigánski Diabli - koncert


 17.45 Retrospektiva


 18.45 Slza - koncert


 21.00 Olympic - koncert


Doprovodný program:
· Prohlídka kostela s průvodcem


· Výstava v Městském muzeu a galerii


· Oslavy 100 let gymnázia v Hustopečích


Dětská scéna Šapitó


10.00 O červené karkulce - pohádka 


11.00 Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 


12.00 Maxi bubliny s divadlem Koráb


13.00 Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 


14.00 Tůdle Nůdle - pohádka


15.00  Stateční rytíři na cestě za tajemstvím 


16.00 Kdo z koho - žonglérské představení 


17.00 Cestovatel Kompásek - pohádka 


Malá scéna – dům U Synků


10.00 - 22.00 Ochutnávka vín


  regionálních vinařů


10.00 Kouzlo flašinetu


11.00 Weytora - historická hudba


11.45 Harmonikářka Tereza Škrháková


13.30 Kouzlo flašinetu


15.00 Weytora - historická hudba


16.00 Cimbálová muzika Jana Bradáče


19.00 King swing - koncert


Vinařská ulička na Hradbách


17.00 Soutěž ve válení beček


Vstupné: 
Předprodej (od 1. 7. do 3. 10.): vstupné na 2 dny 200 Kč


Na místě (4. - 5 .10.): pátek 150 Kč / sobota 250 Kč / na 2 dny 300 Kč


Zlevněné vstupné: na 2 dny 150 Kč (platí pro studenty, důchodce od 60 let, ZTP a ZTPP)


Vstup zdarma v historických kostýmech, děti do 15 let, doprovod ZTPP


Sobota 5. 10. 2019


Národní sout ž vín - Velkopavlovická podoblast
10.00 - 20.00  Společenský dům, Herbenova ul., od 15.00 cimbálová muzika


www.burcakoveslavnosti.cz
so


bo
ta


5.
10


.
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Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, začal nový školní rok. Během dvou 


měsíců proběhla celá řada akcí, která k  městu i létu 


neodmyslitelně patří. Letní kino Pod ořechem, divadelní 


festival Pod širým nebem, krojované hody, otevřené vinné 


sklepy, akce pro děti na koupališti. V  srpnu jsme obdrželi 


příjemnou zprávu společnosti Obce v  datech, která na 


základě dostupných dat porovnává kvalitu života ve 


všech 206 obcích s rozšířenou působností v České republice. 


Hustopeče z  loňského 9. místa postoupily na 3. místo za 


první Říčany a druhou Prahu. Poděkování patří všem, kteří 


participují na rozvoji města, přicházejí s podněty a nápady 


a podílejí se tak na tom, aby se v našem městě dobře žilo.


Během prázdnin probíhal ve městě čilý stavební 


ruch. Vznikla nová dvorní fasáda a předokenní žaluzie 


na ZŠ Nádražní, v  polovině měsíce září by měla skončit 


poslední etapa přestavby MŠ Školní. Dokončovaly se 


stavební práce na cyklostezce a chodníku. Před kolaudací 


dojde ještě k  instalaci svislého dopravního značení 


a nástřiku vodorovného značení. Jiná fi rma zase dokončuje bezbariérovou trasu od Masarykova náměstí, přes 


Komenského ulici, ulici U Větrolamu k ulici Údolní. Vždy dbáme na to, aby byly realizovány všechny plánované 


rekonstrukce sítí. Mnohdy to může práce zdržet, ale i s tím musíme počítat.


V půlce srpna jsme obdrželi ofi ciálně Výlukový jízdní řád pro lokálku do Šakvic (náhrada autobusy) a ozvala 


se zhotovitelská fi rma pro modernizaci tratě. S téměř dvouletým zpožděním tedy započnou práce, a to hned 


začátkem září. Podle investora, Správy železniční dopravní cesty, má být hotovo koncem roku 2020. Do té 


doby musíme počítat s čilým ruchem kolem vlakového nádraží i na přilehlém městském parkovišti. Na podzim 


také začnou stavební práce na investicích, které má město v  plánu už několik měsíců, ale čekáme na období 


vegetačního klidu, protože pro realizaci musíme vykácet některé dřeviny. Jedná se především o parkovací místa 


na ulici Svatopluka Čecha, propojky ulic Mírová a Generála Peřiny, parkoviště za urnovým hájem, pokračování 


cyklostezky k nádraží nebo komunikace a parkovací zálivy na ulici Tábory. Během měsíce září dojde k výstavbě 


nového vodovodu v Pitnerově uličce, kde vodovod doposud nebyl. Tím se zokruhuje voda mezi ulicemi Nádražní 


a Svatopluka Čecha. 


V  poslední době se množí dotazy, co se staví u kruhového objezdu směrem na Starovičky. Probíhá zde 


výstavba investora Moss Logistics, s.r.o., a to stavba Megahall – skladové haly a přilehlé administrativní budovy, 


které navazují na stávající zástavbu v  areálu. Rada města v  loňském požádala o posouzení vlivu dopravy 


právě v důsledku plánované stavby z obavy o již tak velké zatížení krajské komunikace. Začátkem listopadu 


2018 jsme dostali dokument „Posouzení vlivu dopravní zátěže na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 


v důsledku stavby“, který konstatuje, že kapacita nového objektu se zvýší ze stávajících 21 tisíc palet na 35 tisíc 


palet a že k navýšení dopravy dojde v rozsahu 18 nákladních aut denně. Závěrem zhotovitel studie konstatuje, 


že vliv dopravního zatížení bude z hlediska současného provozu nízký až zanedbatelný. 


Do fáze přípravy kupní smlouvy se dostala jednání s dědičkami domu po paní Nohelové na náměstí. Pokud 


v  září zastupitelstvo města smlouvu schválí, na podzim bychom se měli stát majiteli. Domluvená cena je 


8,5 milionu korun. 


Na co se můžete ještě těšit? Na výstavu 100 let české a slovenské fi latelie v budově Kina, na Ovčí bál pořádaný 


spolkem Všehoschopných, nebo v  neděli 8. září na slavnostní otevření nové Pavučiny. Přeji vám všem, milí 


spoluobčané, krásné babí léto a dětem, žákům i studentům a jejich učitelům šťastné vykročení do nového 


školního roku.


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


Osmnáctá schůze hustopečských radních 


se uskutečnila ve středu 17. července. 


Cyklostezka vedoucí přes Masarykovo 


náměstí směrem k vlakovému nádraží a na 


druhou stranu k ulici Vrchlického má svého 


zhotovitele. 


Nejvýhodnější cenu nabídla fi rma SWIE-


TELSKY stavební s. r. o. „Stavbu jsme vysoutě-


žili za částku necelých 9 milionů korun a asi 


60 procent pokryje dotace ze Státního fondu 


dopravní infrastruktury,“ upřesnil místosta-


rosta Bořivoj Švásta. Stavební dělníci nastou-


pí v  říjnu letošního roku, hotovo by mělo být 


v červnu 2020.


Majitelé nabízejí bezúplatně část pozemku 


městu.


Původně měl být v  lokalitě Na Vyhlíd-


ce přístupový chodník, k  jehož vybudování 


nedošlo z důvodu změny projektu. Přes tento 


pozemek, jenž částečně patří fi rmě Build-


steel, dvěma dalším spoluvlastníkům a městu, 


vedou inženýrské sítě (kanalizace, voda, elek-


třina). Po převodu bude celý ve vlastnictví 


města.


Ozelenění a nového mobiliáře se dočká okolí 


cyklostezky v ulici Žižkova a park v ulici 


Tábory. 


Radní města potvrdili smlouvu na vypra-


cování projektu se společností Atregia, s.r.o. 


„Připravíme projekt a pokusíme se o získá-


ní dotace. Podle předběžných informací by 


vhodná výzva Operačního programu životní 


prostředí podporující tyto aktivity měla být 


vyhlášená v únoru příštího roku,“ doplnil Švás-


ta.


Radní potvrdili studii, která zpřesňuje 


územní plán. 


Studie S6 se týká lokality za fi nančním 


úřadem směrem na Šakvice. Ta je určena pro 


výstavbu rodinných domů a občanskou vyba-


venost. Homolí kopec navazující na ulici Hrad-


ní bude bio rezervací. Studie se stane součástí 


územně plánovací dokumentace a bude důle-


žitá pro stavební řízení. 


V ulici Generála Peřiny vyvstal problém 


s odvozem odpadů, radní zrušili jedno 


parkovací místo. 


„Hlavním důvodem je špatná dostupnost 


nádob s  tříděným odpadem. Zaměstnancům 


společnosti Hantály, která odpady vyváží, 


brání občas ve vyprázdnění popelnic parkující 


auta. Rozhodli jsme se tedy pro úplné zruše-


ní jednoho místa. Ani informace pro řidiče 


o neobsazování místa v  den svozu přímo 


v místě nepomohla, proto jsme se rozhodli pro 


tento krok,“ vysvětlila starostka města Hana 


Potměšilová.


-hrad-


Článek byl zveřejněn na webu města 18.7.2019.


Fo
to


: A
rc


hi
v 


m
ěs


ta


Radní potvrdili studii týkající se lokality za fi nančním 


úřadem.


Členové rady města se sešli v úterý 6. srpna 


na své devatenácté schůzi. 


Vedení města potvrdilo smlouvu 


o partnerství s ředitelstvím policie 


Jihomoravského kraje. 


„Spolupráce bude spočívat v  pomoci se 


zajištěním akce Den s  Policií České republiky. 


Ten se uskuteční ve čtvrtek 12. září a bude urče-


ný dětem a žákům z  mateřských, základních 


a středních škol i široké veřejnosti,“ upřesnila 


starostka města Hana Potměšilová. Strážci 


zákona představí svoji práci v  areálu fi rmy 


Agrotec, akce odstartuje v  devět hodin dopo-


ledne.


V ulici Tábory zrekonstruují dělníci 


komunikaci a vybudují nová parkovací 


místa. 


Radní vybrali nejvýhodnější nabídku doda-


vatele, která přišla od fi rmy SWIETELSKY 


stavební, s.r.o. „Úpravy se zde týkají úseku od 


křižovatky s  ulicí Dvořákovou po křižovat-


ku s  ulicí Vrchlického. Vysoutěžená částka je 


4,5 milionů korun bez DPH,“ doplnil místosta-


rosta Bořivoj Švásta.


Hustopeče se potýkají s nedostatkem 


hrobových míst. 


Aktuální stav by pomohlo vyřešit kolumbá-


rium. „Zabýváme se problémem už delší dobu. 


Zjišťují se podmínky, za jakých lze kolumbá-


rium vybudovat, je třeba upravit řád veřejné-


ho pohřebiště. Zaměstnanci majetkoprávního 


odboru navrhnou nejvhodnější umístění na 


zdejším hřbitově,“ vysvětlil Švásta. 


Nabíjecí stanice pro elektromobily bude 


v ulici Bratislavská. 


Původní záměr počítal s umístěním nabíje-


cí stanice v  Husově ulici naproti pošty. „Práce 


na projektu se vyvíjí a z posledního  jednání 


s  odbornými techniky vyplynulo, že vybrané 


místo není vhodné, jednak kvůli šikmému 


stání v  jednosměrce, kde řidiči nemůžou ke 


zdroji nacouvat, a dále kvůli nevyhovující kapa-


citě elektřiny,“ vysvětlila Potměšilová. Nabíjecí 


stanice pro elektromobily získá své stanoviště 


na parkovišti v ulici Bratislavská, naproti křižo-


vatce s  ulicí Palackého. Toto záchytné parko-


viště bylo vybudováno s  podporou dotace, 


nicméně poskytovatel s návrhem souhlasí pod 


podmínkou, že místa nebudou zablokována 


nepřetržitě.


 


Z nádvoří domu U Synků bude klidová zóna. 


Radní města pověřili členy komise regionál-


ního rozvoje, aby se zabývali přípravou návrhu 


úprav nádvoří. Měly by se tu objevit stromy 


nebo vodní prvek.


Chodci se dostanou bezpečněji ke krytému 


bazénu.


Nyní se k bazénu chodí hlavně přes parkovi-


ště a situace je pro pěší nebo cyklisty mnohdy 


nepřehledná. Vedení města hledá ve spoluprá-


ci s  komisí regionálního rozvoje bezpečnější 


variantu. 


Turistická ubytovna v Celném v Orlických 


horách má nového nájemce.


Ubytovnu celoročně využijí skauti ze 


Žamberka, kteří zaplatí městu za rok 15 tisíc 


korun nájemného. Sami si budou hradit ener-


gie a veškeré provozní náklady. „Dlouhodobě 


se nedařilo ubytovnu efektivně provozovat, 


pro jsme se rozhodli budovu dočasně prona-


jmout. Po dořešení vlastnictví jednoho z okol-


ních pozemků zvážíme další postup,“ doplnil 


Švásta.


-hrad-


Článek byl zveřejněn na webu města 7.8.2019.
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Odpady jsou stále palčivějším celospole-


čenským problémem. Ideálem je, aby vůbec 


nevznikaly, čemuž však v  praxi stoprocentně 


zabránit nelze. Proto je potřeba vzniklý odpad 


alespoň v co největší míře separovat a recyklo-


vat.


V Hustopečích je asi 45 míst s celkem 


dvěma stovkami kontejnerů, kam mohou 


obyvatelé odkládat odpad. Stanoviště větši-


nou obsahuje kontejner na papír, na plast, na 


bioodpad, na barevné a bílé sklo. Na některých 


sběrných místech je také odpadová nádoba na 


použité rostlinné oleje a červený kontejner na 


elektrozařízení. 


„Dostupnost je pro každého celkem slušná. 


Rádi bychom síť sběrných míst ještě více zahus-


tili, ale narážíme na limity,“ vysvětlil Ondřej 


Němeček z Odboru životního prostředí. Vytvo-


řením dalšího úložiště odpadu dochází k zábo-


ru veřejné plochy na úkor zeleně nebo míst 


k parkování. Lepším řešením problému přepl-


něnosti kontejnerů na tříděný odpad je proto 


namísto navyšování jejich počtu efektivnější 


využívání těch stávajících. „Je potřeba, aby lidé 


obaly, například PET láhve, sešlapávali a mini-


malizovali tak objem odpadu,“ uvedl Něme-


ček. Krabice je potřeba rozložit nebo zmačkat 


tak, aby zabíraly v odpadových nádobách co 


nejméně místa. Rozměrnější odpady, které 


se nevejdou do kontejneru, je potřeba odvézt 


na sběrný dvůr v  areálu Městských služeb na 


Nádražní ulici.


„Se sklem obecně problémy nejsou, že by se 


kontejnery přeplňovaly. Lidé do nich ale dáva-


jí věci, které tam nepatří, například porcelán, 


keramiku, drátosklo nebo autosklo,“ prozradil 


Nemeček. Tabulové sklo, ač to tak nevypadá, 


patří do barevného skla, protože je na lomu 


zelené. Občas sem bohužel někdo vyhodí 


zavařeninu ve skleněném obalu i s obsahem. 


Zbytky jídla nebo pití bývají i v kontejnerech 


na plast. Zpracovatelé plastového odpadu se 


potýkají i s dalšími nešvary. Zbytky barev nebo 


oleje v plastových obalech mohou znečistit 


celý náklad odpadu, který za den fi rma sesbí-


rala.


Do žlutých nádob na plastový odpad 


nepatří ani linoleum nebo novodurové trub-


ky. V kontejnerech na papír dělají problémy 


krabice od pizz, dětské pleny nebo zamaštěný 


papír. Lidé také zapomínají z krabic odstranit 


polystyrenové výplně nebo igelitové sáčky. Ty 


se objevují i v kontejnerech na bioodpad. „ Je 


chvályhodné, pokud lidé doma třídí bioodpad, 


ale je potřeba ho nakonec ještě vysypat z pytlí-


ku, do kterého jej sesbírali,“ vysvětlil Němeček.


Červené kontejnery na sběr elektrozařízení 


jsou vybaveny i zvláštním vhozem na baterie. 


Vybité akumulátory, mikrotužky, buřty apod. 


do nich patří, ale ještě do konce října bude 


lepší nosit je na Městský úřad, kde se v rámci 


charitativní akce sbírají na podporu chlapce, 


který je postižený dětskou mozkovou obrnou.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 14. 8. 2019.


Hustopeče jsou skvělým místem pro život
Hustopeče si na základě hodnocení Inde-


xu kvality života polepšily oproti loňskému 


roku hned o šest příček a posunuly se v  celo-


republikovém pořadí z devátého místa na třetí 


příčku.  Předběhly je jen středočeské  Říčany 


a Praha. V Jihomoravském kraji patří Husto-


pečím jasné prvenství.


Společnost Obce v datech, která Index kvali-


ty života sestavuje, se zaměřuje na tři základ-


ní oblasti.  Patří mezi ně  zdraví a životní styl, 


materiální zabezpečení a vzdělání, a poslední 


oblastí jsou vztahy a služby. Hodnotí je celkem 


29 dílčích indexů. 


Projekt odstartoval v roce 2018 a porovnává 


data z celkem 206 obcí s rozšířenou působností 


v celé České republice. Ukazatele se nehodnotí 


subjektivně, ale poměřují se dostupné služby 


a další možnosti. „Věříme, že transparentní 


srovnání s dalšími obcemi na základě dat bude 


pro vedení obcí užitečným nástrojem a impul-


sem k pozitivním změnám,“ řekl Jan Havránek, 


jednatel společnosti Obce v datech.


-hrad-
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Lepším řešením problému přeplněnosti kontejnerů 


na tříděný odpad je namísto navyšování jejich počtu 


efektivnější využívání těch stávajících.


Kontejnerová místa ve městě


Nové stínítko chrání pískoviště na hřišti Lipová proti slunci
Nové zastínění má pískoviště na hřišti 


Lipová.  Jeho instalaci  dokončili zaměstnanci 


odborné fi rmy ve spolupráci se  zaměstnanci 


hustopečských Městských služeb ve čtvrtek 15. 


srpna. Plachtu upevnili na nosné ocelové slou-


py pomocí posuvných lamel.


„Rodiče dětí se na nás obrátili s  žádostí 


o zastínění pískoviště, které je na přímém slun-


ci a v horkých letních dnech si zde děti nemoh-


ly během dne hrát,“ vysvětlila starostka Hana 


Potměšilová.   


Ochrana pískoviště proti slunečním paprs-


kům vyšla městský rozpočet na necelých 


24 tisíc korun.


-hrad-


Článek byl zveřejněn na webu města 16. 8. 2019. Stínítko instalovali technici nad pískoviště v polovině srpna.
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  Většina škol a školek zela přes léto prázd-


notou. Na hustopečské Pastelce ale vládl čilý 


ruch. „Budova už má svůj věk, a nyní dokonču-


jeme poslední etapu kompletní rekonstrukce 


stavby,“ uvedl investiční technik města Radek 


Krušina.


Za pár týdnů se interiér jednoho křídla 


budovy změnil k nepoznání. „Provedli jsme 


výkopové práce, udělali nové kanalizace, splaš-


kovou, dešťovou a tukovou, poté jsme zaházeli 


výkopy, dokončili podkladový beton a poklá-


dáme hydroizolace,“ popsal zástupce stavby-


vedoucího Petr Přichystal. 


Na stavbě se každý týden scházeli zástup-


ci investora a zhotovitele na pravidelných 


kontrolních dnech. Konzultovali při nich 


konkrétní detaily a problémy, na které se při 


rekonstrukcích starých staveb běžně naráží. 


Řešily se změny tras kanalizací, detaily poklád-


ky hydroizolace nebo poškození vnitřní strany 


obvodové konstrukce vzlínající vlhkostí. Podle 


vzorků se také vybíral odstín a povrch obkladů 


a dlažeb.


„Teď začneme zakládat příčky, udělá se 


nová betonová podlaha, natáhnou se štuky, 


položí se obklady a dlažba,“ přiblížil plánova-


ný postup prací Přichystal. Nad podhledy se 


montovala vzduchotechnika, rozvody elektři-


ny i vody. „Na školce se zrušily staré rozvody, 


které byly pod podlahou v energokanálech, 


takže k nim byl v případě potřeby oprav velice 


špatný přístup. Nově byly rozvody navrženy 


v podhledech, energokanály byly zasypány 


a rozvody budou přístupnější,“ prozradil Kruši-


na.


Pracovalo se i na Základní škole Nádražní. 


Ve dvorní části se opravovala fasáda. Původně 


se počítalo s tím, že kvůli zařízení staveniště 


bude třeba, aby žáci opustili budovu ještě před 


koncem školního roku, nakonec to ale nebylo 


třeba a dělníci práce zahájili výstavbou nové-


ho lešení až na začátku července.


Součástí oprav byla rekonstrukce fasády, 


oprava soklů, výměna několika okýnek v soklo-


vé části, výměna parapetních plechů, a hlavně 


instalace venkovních předokenních žaluzií 


kvůli zastínění. „ Žaluzie budou na mechanic-


ké ovládání, díky tomu se nebude muset uvnitř 


sekat kvůli přívodu elektriky,“ řekl investiční 


technik.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 26. 7. 2019.


Město Hustopeče buduje v Žižkově ulici dva 


domy pro sociální bydlení. Na oba projekty se 


podařilo získat dotaci. Příspěvek od Minister-


stva pro místní rozvoj pokryje u první stavby 


téměř polovinu z více než 15 milionů předpo-


kládaných nákladů. Bytový dům je určen pro 


seniory starší 65 let anebo pro zdravotně znevý-


hodněné osoby, které jsou závislé na pomoci 


jiné osoby. „Přímo v dotačních podmínkách je 


uvedeno, že v tomto bytovém domě nemůže 


být poskytována pobytová pečovatelská služ-


ba, v tomto objektu se k tomu nenachází ani 


vhodné prostory, takže zde mohou být pouze 


nájemci, kteří jsou schopni se o sebe postarat,“ 


vysvětlila projektová manažerka města Pavla 


Novotná.


Dům bude fungovat v podobném režimu 


jako nedaleký penzion pro důchodce, kde 


mohou nájemci denně od 6 do 20 hodin 


zavolat terénní pečovatelskou službu. Ta jim 


pomáhá zvládat pobyt v domácím prostředí 


a zachovat soběstačnost.


Poskytovatel dotace stanovil i maximál-


ní výši nájemného, které nepřesáhne částku 


57 korun za metr čtvereční. „Při posuzování 


vhodných nájemců bude také brán zřetel na 


jejich ekonomickou situaci, protože podmín-


ky poskytovatele dotace nám předepisují, kdo 


může být nájemcem. Bude se zohledňovat 


průměrný měsíční příjem a nájemce nesmí být 


vlastníkem nemovitosti,“ vysvětlila Novotná. 


Žádosti o ubytování v novém bytovém domě 


se schází u vedení Penzionu a pečovatelské 


služby Hustopeče.


V domě bude 11 jednopokojových bytů 


a v přízemí jeden dvoupokojový. Pro budoucí 


nájemce je také důležité, že celý dům bude 


realizován tak, aby splňoval podmínky bezba-


riérovosti. V budově bude výtah a lidem na 


vozíčku je přizpůsobena i výška oken. Stavba 


by měla být hotova letos v  listopadu. „Jsou 


dokončeny elektroinstalace, voda, topení, jsou 


osazena okna, ocelové zárubně, jsou provede-


ny přípojky,“ popsal postup prací stavbyvedou-


cí Miroslav Holánek.


Zároveň byly zahájeny práce na soused-


ním bytovém domě, v polovině července bylo 


staveniště předáno fi rmě Stavimal, která vybu-


duje obě stavby. „Výběrová řízení vyhrál jeden 


zhotovitel. Organizačně je to mnohem jedno-


dušší, než kdyby byli dva. Stavby jsou poměrně 


blízko sebe a není tu kolem moc velký prostor 


pro zařízení staveniště,“ uvedl investiční tech-


nik Radek Krušina.


Kvůli blízkosti obou budov je také důležité, 


aby stavba druhého domu byla dokončena co 


nejdříve. „Druhá stavba byla zahájena o rok 


později, proto se ještě asi půl až tři čtvrtě roku 


poté, co se do prvního domu nastěhují nájem-


níci, bude dokončovat stavba druhého,“ řekl 


dále Krušina.


Druhý dům by měl mít do zimy střechu, 


dokončení je plánováno na srpen příštího 


roku.  Budou v něm tři jednopokojové a tři 


dvoupokojové byty. Nebude bezbariérový, má 


pomoci samoživitelům s dětmi, kteří se ocit-


nou v bytové nouzi. „Je určen nájemníkům, 


kteří se dostali z důvodu nepříznivých život-


ních situací do stavu, kdy nejsou schopni 


dosáhnout na běžné nájemní bydlení, ale 


zároveň jsou schopni plnit závazky, které 


z nájemního bydlení vyplývají,“ prozradila 


Novotná.


Stavba má stát necelých 11 milionů a dota-


ce z Integrovaného regionálního operačního 


programu zaplatí více než tři čtvrtiny předpo-


kládané částky. Cílem je podpora sociálního 


začleňování. Vzájemně prospěšné by mělo být 


i setkávání různých generací nájemníků, kteří 


budou oba domy obývat.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 1. 8. 2019.


Celý dům je realizován bezbariérově, lidem na vozíčku 


je přizpůsobena i výška oken.


Stavba domů pro sociální bydlení pokračuje


Do školky chodili o prázdninách stavební dělníci
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V polovině prázdnin se v hospodářském křídle MŠ 


Školní pokládaly hydroizolace.
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Letos na jaře byly zahájeny práce na husto-


pečské části cyklostezky, která umožní všem 


cyklistům, pěším nebo vozíčkářům pohodlněj-


ší a zejména bezpečnější přesun mezi Husto-


pečemi a Starovicemi.


Stavět se začalo na ulici Tábory a pokračo-


valo se na ulici Žižkova, kde byl postup prací 


komplikován zejména překládkami kabe-


lů. Asfaltový povrch byl na větší části hotový 


už před prázdninami. „První úsek od ulice 


Dvořákovy po křižovatku Žižkova – Mírová 


jsme asfaltovali na přelomu měsíce června 


a července,“ řekl stavbyvedoucí fi rmy M-silnice 


Jan Dechet. V úseku od ulice Mírové po napo-


jení na starovickou část cyklostezky pokládali 


dělníci asfalt až začátkem srpna, protože zde 


bylo nejprve potřeba vybudovat přípojky vody 


a plynu. 


Mnozí cyklisté nově vyasfaltovanou cestu 


využívají již nyní. „Momentálně to ještě není 


cyklostezka, je to stavba cyklostezky, dosud 


jsme dílo nepřevzali, takže za ně zodpovídá 


zhotovitelská fi rma,“ upozornil investiční tech-


nik města Radek Krušina. Součástí zakázky za 


téměř 9 milionů korun je i svislé a vodorovné 


dopravní značení. „Ze značení nebude vyplý-


vat, že by cyklostezka byla průběžná, u každé 


křižovatky bude přerušená a přednosti zůsta-


nou, jak jsou teď, přednost budou mít vozidla,“ 


prozradil Krušina. Jinak tomu bude v místě, 


kde první etapa cyklostezky končí, přejezd pro 


cyklisty tu bude přimknutý k přechodu pro 


chodce.


    Na křižovatce ulic Tábory a Dvořákova 


se setkávají tři investiční akce města, první 


je cyklostezka, která vede ze Starovic, přes 


ulici Žižkovu po Táborech a končí u Základní 


školy Komenského.  Další akcí je rekonstrukce 


komunikace v ulici Tábory spolu s vybudová-


ním parkovacího pásu. Úpravy se budou týkat 


úseku od křižovatky s ulicí Dvořákovou po 


křižovatku s ulicí Vrchlického. Obě křižovatky 


budou mírně zvýšené a povrch budou mít ze 


zámkové dlažby červené barvy, což by mělo 


přispět ke zpomalení provozu. Firma Swietel-


sky stavební, s. r. o.,  by měla akci za bezmála 


5,5 milionu korun realizovat od září do konce 


letošního roku.


Třetí investicí, která začíná u vjezdu do 


dvora Základní školy Komenského, je nava-


zující cyklostezka, která odtud povede 


k Základní škole Nádražní, na nádraží k novým 


cykloboxům a na druhou stranu kolem krajské 


komunikace až po ulici Vrchlického. Zhotovi-


telem bude fi rma Swietelsky stavební, s. r. o.


S uhrazením nákladů stavby za necelých 


9 milionů korun městu pomůže, stejně jako 


u první etapy cyklostezky, dotace ze Státní-


ho fondu dopravní infrastruktury, tentokrát 


ve výši 60 procent. „Nejprve bude přeložena 


obvodová zeď tak, aby v omezeném prostoru, 


který je mezi školou a učilištěm, bylo možné 


zrealizovat chodník, cyklostezku a ještě něja-


ký zbytek parkovacích míst,“ vysvětlil Kruši-


na.  Práce budou pokračovat přeložkami 


inženýrských sítí, které se nacházejí v trase 


cyklostezky, ty by měly být hotové do konce 


letošního roku. Zároveň by se mělo pracovat 


na dalších úsecích cyklostezky kolem krajské 


komunikace. Dokončení akce je plánováno na 


červen příštího roku.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 9. 8. 2019.


  Město Hustopeče se snaží maminkám 


s kočárky, seniorům i hendikepovaným ulehčit 


pohyb v ulicích. Již řadu let postupně rekon-


struuje chodníky a buduje kilometry bezba-


riérových tras. Kromě nové dlažby, širších 


obrubníků nebo pohodlných míst pro přechá-


zení projekt pamatuje i na vodicí linii, která 


pomáhá slabozrakým. V místech, kde chybí 


přirozená hrana, jako například fasáda domu 


nebo oplocení, je vodicí linie zajištěna zvýše-


nou chodníkovou obrubou.


Letos na jaře začali dělníci pracovat na páté 


etapě bezbariérových cest, od tržnice Pavlí-


na přes ulici Komenského, U Větrolamu, ulici 


Údolní až k ulici Mírové. „Oproti předpokla-


dům, že práce skončí do konce prázdnin, dojde 


k posunutí termínu. Konkrétněji to musíme 


dojednat se zhotovitelskou fi rmou, předpoklá-


dáme, že v září bude hotovo,“ uvedl investiční 


technik města Radek Krušina.  Zhotovitelská 


fi rma Stavby Rufa nemohla pokračovat v budo-


vání nových chodníků, protože musela počkat, 


až jiné fi rmy dokončí rekonstrukci vodovodu 


a plynovodu v ulici U Větrolamu a Údolní, která 


se zhruba o měsíc zdržela. Pracovníci se na 


stavbu pátého úseku bezbarierové trasy vrátili 


koncem srpna.


Již nyní se připravuje realizace šestého 


a sedmého úseku tras. Město přitom chce opět 


využít významnou podporu ze Státního fondu 


dopravní infrastruktury. „O dotaci na bezbarié-


rovou trasu od cukrárny Jitka přes ulici Tyršovu 


až k Pavučině budeme žádat letos na podzim. 


Máme zadány projekční práce na bezba-


riérovou trasu od Kina směrem na Břeclav,“ 


prozradil Krušina. „K tomu, abychom mohli 


obdržet dotaci, je potřeba vyřídit majetko-


právní podklady u těch pozemků v trase, které 


město nevlastní,“ pokračoval Krušina. Podob-


ný problém je i v ulici Mírová, kde se vedou 


komplikovaná jednání s vlastníky pozemků. 


Dokončení tohoto úseku by propojilo dříve 


vybudované části bezbariérových tras a umož-


nilo tak jejich smysluplnější využití.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 14. 8. 2019.


Pátá etapa bezbariérových tras bude hotová do konce září
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Dokončuje se pátý úsek bezbariérových tras na ulici 


U Větrolamu a části ulice Údolní.


Na první etapu cyklostezky plynule naváže druhá
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Na křižovatce ulic Tábory a Dvořákova se setkají tři investiční akce města.
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Novinky v hustopečské nemocnici
Nemocnice je důležitou institucí, která 


významně zvyšuje kvalitu života ve městě 


a denně sem přivádí množství lidí z  okolních 


obcí. Ta hustopečská patří mezi sedm nemoc-


nic, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 


Od 1. července 2019 byl vedením hustopečské 


nemocnice pověřen Petr Baťka, který je záro-


veň ředitelem nemocnice v Břeclavi.


Kvalifi kovaný personál nemocnice pečuje 


o pacienty na několika odděleních. V druhém 


patře hlavní budovy se nachází interní oddě-


lení.  Druhým lůžkovým oddělením jsou ošet-


řovatelská lůžka poskytující následnou péči. 


Je tvořeno čtyřmi stanicemi s celkem 95 lůžky 


ve dvou patrech. 


Ve zrekonstruované budově bývalé vrátnice 


nalevo od hlavního vchodu ordinují kardiolo-


gická a kožní ambulance, které patří nemocni-


ci, stejně jako gastroenterologická ambulance 


v  budově polikliniky.  Řada specializovaných 


ambulancí funguje v  přízemí hlavní budo-


vy, vedle chirurgické ambulance ortopedická 


a urologická, dále interní, cévní a diabetolo-


gická.


 Na místě původní jednotky intenzivní péče 


bylo nedávno vybudováno moderní ambu-


lantní rehabilitační pracoviště. Každý den tu 


pod dohledem fyzioterapeutek cvičí desítky 


pacientů, dalším pomáhají procedury na řadě 


speciálních přístrojů. „Máme tady přístroje 


na magnetoterapii, mechanoterapii, elekt-


rostimulaci a elektrogymnastiku, vířivky na 


horní i dolní končetiny, dále různé přístroje, na 


kterých se dají volit programy specializované 


na daný bolestivý stav nebo problém,“ popsala 


vybavení oddělení fyzioterapeutka Kateřina 


Hánová


V nově zřízeném stacionáři ve druhém 


patře hlavní budovy pomáhají nemocným 


od bolestí pohybového aparátu účinnou 


formou analgetických infuzí. Denně zde na 


šesti lůžkách ošetří až 18 pacientů. Před první 


návštěvou je třeba doporučení praktického 


lékaře, případně specialisty ortopeda nebo 


neurologa. Pacient pět až sedm dní po sobě 


dochází do nemocnice, kde je mu během zhru-


ba dvou hodin aplikována infuse. Ambulantní 


forma léčby je oblíbená především u mladší 


generace. „Mladým lidem to vyhovuje, u star-


ších jsou s dojížděním spojena  rizika, proto je 


pro ně lepší léčba za hospitalizace,“ vysvětlil 


náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní 


péči Petr Kovář.


Důležitou službou, kterou hustopečská 


nemocnice poskytuje, je lékařská služba 


první pomoci pro dospělé. Pohotovost fungu-


je v  prostorách chirurgické ambulance ve 


všední dny od půl čtvrté odpoledne do desíti 


hodin večer. O víkendu a během svátků jsou 


tu pacientům k dispozici od osmi do dvaceti 


hodin. „Specifi cké pro hustopečskou pohoto-


vost pro dospělé je to, že v ní pracuje osm léka-


řů se specializací chirurga, jinde tyto služby 


zabezpečují praktičtí lékaři,“ prozradil Kovář. 


Na pohotovosti vám ošetří řezné i tržné rány, 


zlomeniny sádrově zafi xují a v  případě potře-


by i reponují. Službukonající lékaři si poradí 


také s  bolestmi břicha, alergickými reakcemi 


a běžnými nemocemi dýchacích cest. Pacienti 


se závažnějšími poraněními anebo akutním 


interním onemocněním jsou odesíláni do 


nemocnice v Břeclavi nebo Brně. Lidé s těžšími 


alergickými reakcemi, akutními problémy s  


hypertenzí či bolestí na hrudi jsou přijímáni na 


interní oddělení hustopečské nemocnice.


Dětským pacientům není hustopečská 


pohotovost primárně určena, nicméně menší 


poranění zde chirurgové  ošetří i dětem. 


Nová výjezdová základna Zdravotnické 


záchranné služby Jihomoravského kraje, která 


se v  současné době staví vedle polikliniky, je 


na nemocnici zcela nezávislá. Nicméně pokud 


záchranka vyhodnotí, že konkrétní případ tu 


jsou schopni ošetřit, může se stát, že pacienta 


přivezou na interní nebo chirurgickou ambu-


lanci hustopečské nemocnice. 


V  rámci zkvalitňování péče nemocnice 


obnovuje a modernizuje své přístrojové 


vybavení. „Na RTG pracovišti máme nový 


rentgenový přístroj italské výroby, od kterého 


si slibujeme kvalitnější zobrazování sním-


ků. Navíc ulehčuje přesun pacienta z  lůžka 


na vyšetřovací stůl,“ pochlubil se Kovář. Ještě 


letos nemocnice  pořídí nový defi brilátor 


a ergometrický systém na interní oddělení. 


Na nákup přístroje k diagnostice pacientů 


s kardiovaskulárními onemocněními v hodno-


tě 240 tisíc přispělo město Hustopeče stotisí-


covou částkou.  Zhruba půl milionu korun si 


vyžádá nová telefonní ústředna. Brzy bude 


dokončena i rekonstrukce hlavního výtahu 


za 450 tisíc korun. Nedávno byl zakoupen 


také nový zahradní traktor, který pomůže při 


údržbě celého areálu. Řadou investic chce 


nemocnice zlepšit své služby a přispět k větší 


spokojenosti pacientů.


-kam-
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V novém stacionáři hustopečské nemocnice denně 


pomáhají nemocným od bolestí pohybového aparátu 


účinnou formou analgetických infuzí.


Za 5 let jsme na Městském úřadě v Husto-


pečích rozdali skoro tisícovku krabiček Ecoche-


es. Praktické a hezké krabičky pro sběr vybitých 


baterií a akumulátorů jsou stále k  dispozici 


na pokladnách úřadu.   Třídit baterie má totiž 


smysl. Vybité nebo nepoužitelné baterie ještě 


dnes z větší míry končí v klasických popelnicích, 


i když jsou nebezpečné pro životní prostře-


dí. Když je vytřídíte, lze navíc opětovně využít 


získané druhotné suroviny, zejména kovy (ocel, 


zinek, mangan, nikl, měď, olovo, kadmium).    


Pokud doma baterie třídíte, máte Ecochees 


a je plný, můžete baterie odevzdat například 


na sběrném dvoře. Lepší ale bude, když je 


přinesete k nám na úřad do označené speciál-


ní nádoby u vchodu. Zapojili jsme se totiž do 


soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Bater-


kománie v  Jihomoravském kraji 2019. Cílem 


soutěže je inspirace úředníků, ale hlavně 


veřejnosti, ke sběru baterií. Dále nás motivuje 


možnost zajistit fi nanční podporu šestiletému 


Gariku Válkovi, který od narození trpí dětskou 


mozkovou obrnou. Za první místo je možné 


od organizátora soutěže, společnosti Ecobat, 


získat až 50.000 Kč. V našem případě by pení-


ze putovaly Garikovi, a to konkrétně na rehabi-


litaci ve speciálním obleku, kterou zdravotní 


pojišťovna hradí v omezené míře. Sběr baterií 


pro Garika potrvá do konce října, ale sběrná 


místa  v budovách úřadu  budou sloužit i po 


skončení soutěže.


Pomozte nám zvítězit. Chraňte životní 


prostředí a  pomozte  sympatickému  Gari-


kovi! Více informací o podpoře  najde-


te také na Facebooku. 


Ondřej Němeček,
Odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče


Článek byl zveřejněn na webu města 11. 7. 2019.


Sympatická krabička pro malého sympaťáka
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Ve sběru baterií pomáhá krabička ve tvaru sýra.
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Peníze z veřejné sbírky zaplatily Záděrové operaci nohou
Iva Záděrová z  Hustopečí ochrnula loni 


v  březnu po nešťastném pádu z  koně od 


ramen dolů. Její rodina se snaží vlastními sila-


mi hledat všechny možné způsoby léčby, které 


by šestatřicetileté pacientce pomohly.


Ne všechny metody hradí pojišťovna. Její 


nejbližší zaplatili Ivě čtrnáctidenní rehabilitač-


ní pobyt v Piešťanech a 23. června absolvovala 


na soukromé klinice v  Kladně operaci nohou 


metodou Ulzibat, při které jí odborníci odstra-


nili lokální svalové jizvy omezující rozsah 


pohybu dolních končetin. 


Zákrok za více než 70 tisíc korun zaplatily 


peníze z veřejné sbírky podporované městem 


Hustopeče.  Na  transparentním účtu  se sešlo 


za měsíc a půl téměř 600 tisíc korun. Ty jsou 


určené na další léčbu, rehabilitační pobyty, 


pomůcky a terapie.


Převoz na operaci do Kladna měl pro 


Ivu ještě další rozměr. Na zpáteční cestě se 


v  doprovodu přítele podívala na ranč Valkýra, 


kde se setkala po více než roce s  milovanými 


koníky Dropem a Lakym. Byl to pro ni velmi 


silný zážitek motivující ji v další snaze bojovat 


za své uzdravení.


-hrad-  
Článek byl zveřejněn na webu města 15. 7. 2019.
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Iva se cestou z nemocnice setkala 


i se svými milovaými koníky.


V Hustopečích funguje dluhová poradna
Pomoc lidem, kteří se zadlužili a neví si rady, 


nabízí v  Hustopečích dluhová poradna. Zajiš-


ťuje ji pastor apoštolské církve Karel Fridrich 


a její potřeba vyplynula i z pravidelných setká-


ní skupiny komunitního plánování pro Husto-


pečsko.


„Dluhová poradna je široký pojem, pracuji 


s každým klientem individuálně. Někdo přijde 


už v situaci, kdy nevychází s penězi a potřebuje 


lépe nastavit příjmy a výdaje vlastního rozpoč-


tu. Samozřejmě hodně lidí se na mě obrátí 


až v  případě, že jim dluhy výrazně kompliku-


jí život a vůbec si s  nimi neví rady,“ vysvětlil 


Fridrich. 


Ten se snaží vymyslet nejvhodnější řeše-


ní pro všechny lidi, kteří požádají o pomoc 


a mají vůli aktuální stav změnit. „Neumím 


dělat zázraky, nicméně hledáme s  klienty 


optimální východisko. Zmapujeme všechny 


věřitele, a podle toho se vyvíjí další postup. 


Někdo potřebuje sehnat elektrikáře a prověřit 


rozvody kvůli vysokým platbám za energii, jiný 


si hledá neúspěšně práci a podpoří ho spolu-


práce při vyhotovení životopisu. Kontakty 


máme také na právníky a můžeme zprostřed-


kovat i podání návrhu na oddlužení,“ upřes-


nil Fridrich.


Apoštolská církev sídlí v  Hustopečích 


v  Kollárově ulici 7. Pastora lze kontaktovat 


přímo nebo se můžete obrátit na sociální 


odbor, jehož zaměstnanci mají o službě, která 


je zdarma, bližší informace.


-hrad-


Článek byl zveřejněn na webu města 16. 7. 2019.


Po vzniku Československa, s nímž se husto-


pečští Němci těžce smiřovali, se V. S. Juren 


stal předsedou Československého národního 


výboru a na schůzi českého občanstva konané 


dne 12. dubna 1919 v Národním domě vyslovil 


další smělý návrh zřídit v  Hustopečích české 


gymnázium. Tato myšlenka byla jednomyslně 


přijata a ihned byla zvolena deputace k minis-


tru školství a národní osvěty. 


První pokus ztroskotal na již schváleném 


státním rozpočtu, který nedovoloval zřízení 


další státní instituce. Situace se ale obrátila 


tím, že 7. srpna 1919 národní výbor a starosten-


ský sbor okresu hustopečského podal žádost 


o povolení soukromého reálného gymnázia, 


jíž bylo vyhověno výnosem ministerstva škol-


ství a národní osvěty dne 14. října 1919 (číslo 


47345).


K  fi nanční podpoře gymnázia byl zřízen 


spolek, tzv. Hustopečská matice, jehož před-


sedou byl rada politické správy Richard Kabe-


la a jednatelkou učitelka státní obecné školy 


Anna Bollechová. Tento spolek vydržoval ústav 


až do jeho postátnění 1. září 1921.   


První zápis do školy byl uskutečněn 


8. a 9. srpna 1919. Z přihlášených 56 žáků bylo 


ke zkoušce přijato 52 (44 chlapců a 8 dívek). 


Třída byla umístěna v budově Ústřední matice 


školské v Nádražní ulici čp. 185.


Až do roku 1928 se gymnaziální výuka kona-


la v různých provizóriích, umístění ústavu bylo 


stále jen nouzové a nedostatečné. Proto bylo 


přikročeno ke stavbě nové budovy gymnázia, 


pro niž byl zvláštní komisí vyhlédnut pozemek 


číslo 191 a 190/2 v  katastrální obci Hustopeče-


-Česká Ves. Ten byl dne 26. října 1925 odkou-


pen státem od zdejšího obchodníka Alberta 


Wachmanna.


Projekt novostavby vypracoval vynikající 


brněnský architekt Miloslav Kopřiva a celkové 


náklady byly odhadnuty na 3  000  000 korun. 


Stavební povolení bylo vydáno 22. listopadu 


1927.  


Zemská politická správa v  Brně zadala 


stavební práce spojeným fi rmám V. Kolbin-


gera (brněnský stavitel) a A. Šika (stavební 


podnikatel z Hustopečí) a železobetonářské 


práce realizovala fi rma Moravská betonářská 


a stavební společnost v Brně. Na maloměstské 


poměry nebývale velkorysá novostavba české-


ho státního reálného gymnázia v Hustopečích 


byla otevřena 14. září 1930. 


Do zdárného vývoje gymnázia nebla-


ze zasáhl podzim 1938, kdy došlo k  okupaci 


pohraničí hitlerovskou armádou. Před jejím 


příchodem byla nařízena evakuace všech 


československých úřadů a škol, která byla 


Dne 20. května 1928 se konala slavnost kladení 


základního kamene k budově gymnázia pod heslem: 


„Komenský vybojoval – škola zachová.“.


100 let gymnázia v Hustopečích (2/3) 


Profesor Alois Kubáček (uprostřed) s prezidentem 


Edvardem Benešem.


Fo
to


: A
rc


hi
v 


M
M


G







HUSTOPEČSKÉ LISTY    9 | 19STR 8


provedena dne 7. října 1938 do města Židlocho-


vice. Třídy pro bývalé hustopečské gymnázium 


byly vyhrazeny v  budovách tamní obecné 


a měšťanské školy. Ministerstvo školství dalo 


povolení k výuce, která započala dne 23. října 


1938. Evakuaci provedl profesor Hubert Stavěl, 


který byl jmenován zatímním správcem. Exis-


tence gymnázia v  Židlochovicích netrvala 


dlouho a dne 20. prosince 1940 byl ústav 


zrušen a v  celém rozsahu přidělen reálnému 


gymnáziu v  Ivančicích. Žákům bylo povoleno, 


aby přestoupili na ústavy blízké jejich bydliš-


ti. Do Ivančic odešlo asi 60 žáků VII. třídy, kteří 


zde odmaturovali.


Po osvobození bylo gymnázium v  Husto-


pečích obnoveno s  platností od 1. září 1945. 


Vlastní vyučování bylo započato až 19. září 


1945, protože nebyly k  dispozici učitelské síly. 


První rok bylo vyučování velmi obtížné, nebylo 


vhodné zařízení, učební pomůcky, knihy, psací 


potřeby. 


Neblahým zásahem byl i zákon 


o tzv. jednotné škole z roku 1948, který změnil 


dosavadní strukturu středních škol. Reforma 


oddělila od gymnázia první čtyři třídy, které 


byly přičleněny k tzv. střední škole, a v samot-


ném gymnáziu zůstaly pouze čtyři vyšší třídy 


(kvinta až oktáva).


Protože gymnaziální budova nebyla školou 


plně využita, byla roku 1952 přidělena minis-


terstvu zdravotnictví pro zřízení nové nemoc-


nice.


(pokračování příště)


Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie


Nová budova gymnázia, Brněnská 53, byla pro 


hustopečské Němce dalším dokladem české 


„palácománie“. Podobně jako ostatní české školy 


v Hustopečích se stala v roce 1938 říšským majetkem 


a její vybavení bylo vykradeno. Úpadek dovršilo 


přebudování gymnázia na SS-lazaret, k němuž 


došlo v dubnu 1944.
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MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Na staveništi ve Starovicích se setkala historie s budoucností


Dva naprosto odlišné světy se propojily 


na staveništi v sousedních Starovicích. Právě 


tam totiž roste první česká chytrá vesnice 


s 41 ekologickými domky, které budou fungo-


vat na nejmodernější technologie. Ještě před 


výstavbou zde však archeologové našli unikát-


ní naleziště.


Pilotní projekt chytrých domů se stane 


šablonou pro budoucí generace. "Každý rodin-


ný dům bude energeticky téměř soběstačný. 


Vytápění bude zajištěno pomocí fotovoltaiky 


a tepelného čerpadla. Navíc si veškeré ener-


getické přebytky bude ukládat do virtuální 


baterie. Zároveň budou mít domy možnost 


vlastní dobíjecí stanice pro elektromobily," 


popsal výstavbu autor projektu Přemysl Veselý. 


"Aby všechny tyto prvky fungovaly tak, jak jsou 


koncipovány, bude zde vybudována plnohod-


notná distribuční soustava a hlavně optický 


kabel," doplnil zástupce energetické společ-


nosti Lukáš Svoboda.


Tento sám o sobě jedinečný projekt však 


už při prvních přípravách stavby objevil další 


unikát. „Jsou zde pozůstatky osady z mladší 


doby kamenné  a starší doby bronzové, tedy 


ze dvou období, které od sebe dělí asi tři tisíce 


let," popsal naleziště archeolog Richard Bíško, 


který na vykopávkách pracoval s týmem dvace-


ti kolegů v průběhu července.


Mezi nalezenými artefakty nechyběla šídla, 


zdobené nádoby nebo třeba venuše, kterých se 


v okolí našlo již několik. „Hustopečsko je starý 


sídelní region, takže takové nálezy tu jsou. 


Ale v katastru Starovic jsou naleziště z doby 


pravěku pro tento region významná," shrnul 


Bíško. Naleziště archeologové zdokumentova-


li a nálezy odvezli do Českého archeologického 


ústavu, kde budou dále zkoumány, restaurová-


ny a uloženy do depozitáře muzea. 


Samotná stavba moderních domů tak zřej-


mě ohrožena nebude, nicméně archeologové 


se na místo budou i nadále pravidelně vracet. 


Pakliže bude chytrá vesnice fungovat podle 


předpokladů, můžeme se podobných projek-


tů brzy dočkat i na dalších místech. „Tenhle 


projekt je z hlediska distribuční sítě pilotní. 


Budeme jej sledovat a vyhodnocovat spotře-


bu. Je to nezbytnost, protože kvůli udržitel-


nosti zdrojů se v budoucnu už jinak stavět ani 


nebude," nastínil další vývoj energetik Lukáš 


Svoboda. 


-nov-


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


Vesnicí roku Jihomoravského kraje jsou Morkůvky
Morkůvky letos vyhrály soutěž Vesnice 


roku Jihomoravského kraje. Desetičlenná 


porota ohodnotila přínos mládeže k uchování 


i rozšíření místních tradičních krojů, otevře-


nost a stmelenost obyvatel, spolkovou činnost 


a aktivní kulturní život. 


„Vítězství jsme nečekali, ale máme z  něho 


obrovskou radost. Před dvěma roky jsme získa-


li Bílou stuhu za práci s mládeží a teď se poved-


lo prvenství, Zlatá stuha. Je to práce nejen 


moje, ale všech lidí i bývalého zastupitelstva, 


na jehož činnost jsme navázali,“ neskrývala 


nadšení starostka obce Brigita Petrášová. 


Slavnostní předávání se uskutečnilo 


v Morkůvkách v sobotu 27. července a zúčastnil 


se ho i hejtman Jihomoravského kraje Bohu-


mil Šimek. „Této obci jsem to přál, paní starost-


ku znám, vím, že je pracovitá. Myslím si, že 


Morkůvky mají šanci i v celostátním kole. Titul 


Česká vesnice by se mohl po 15 letech vrátit na 


jižní Moravu,“ povzbudil místní Šimek.


Ocenění si odnesli i zástupci dalších obcí. 


Zelenou stuhu získaly Velatice za péči o život-


ní prostředí, Bílá stuha, za činnost mládeže, 


putovala do Kostelce. Modrou stuhou se chlu-


bí Násedlovice za udržování tradic, folklóru 


a vztah ke sportu. Petrovice dosáhly na Oran-


žovou stuhu za spolupráci obce se zeměděl-


ským subjektem.


Morkůvky míří do celostátního kola, 


které se v  obci uskuteční 7. září. „Program 


připravujeme, těšíme se, jak ho předvedeme, 


a budeme doufat ve vítězství,“ dodala odhod-


laně Petrášová. Soutěž Vesnice roku se koná 


od roku 1995 a založil ji Spolek pro obnovu 


venkova. Komise hodnotí společenský život, 


aktivity občanů, péči o veřejná prostranství, 


přírodní prvky a zeleň, koncepční dokumenty 


i připravované záměry. Morkůvky letos uspěly 


v konkurenci dalších 17 obcí. 


-hrad-


Článek byl zveřejněn na webu města 31. 7. 2019.


Slavnostní předávání ocenění vítězným obcím se 


v Morkůvkách zúčastnil i hejtman Bohumil Šimek. 
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Vážení spoluobčané, 


ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2019 se uskuteční na 


Dukelském náměstí a v přilehlých ulicích 


BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. Tyto slavnosti 


znamenají významný zásah do života města. 


Přinesou vyloučení provozu a určitá omeze-


ní pro obyvatele bydlící v okolí náměstí i pro 


fi rmy, které zde podnikají.


Na příjezdových cestách na Dukel-


ské náměstí budou instalovány histo-


rické vstupní brány, a to od pondělí 


30. 9. na ulicích Mrštíkova a Smetanova, 


od středy 2. 10. na ulici Husova a od čtvrtka 


3. 10 u prodejny zdravé výživy.


Od čtvrtka 3. 10. od 8.00 hodin do pondě-


lí 7. 10. do 10.00 hodin bude uzavřeno velké 


parkoviště na Dukelském náměstí a od pátku 


4. 10. od 6.00 do neděle 6. 10. do 20.00 bude 


uzavřeno parkoviště pod Starou poštou. 


Od pátku 4. 10. od 6.00 hodin do neděle 


6. 10. do 6.00 hodin bude uzavřen vjezd na 


Dukelské náměstí od restaurace U Špagáta, 


bude uzavřena ulice Mrštíkova, Smetanova, 


ulice Husova. 


Z  toho plyne, že bude omezeno zásobo-


vání provozoven a obchodů v  těchto ulicích. 


Prosíme vás proto, abyste zásobování svých 


fi rem zajistili ve dnech, kdy bude vjezd na 


náměstí možný, a neparkovali v tuto dobu se 


svými vozy v těchto lokalitách.


V  době programu Burčákových slavnos-


tí bude vstup na Dukelské náměstí možný 


pouze s platnou vstupenkou. 


Obyvatelé Dukelského náměstí, Mrštíko-


vy, Kosmákovy a Smetanovy ulice budou mít 


na náměstí vstup volný po předložení občan-


ského průkazu.


Děkujeme za pochopení.


Jana Hrádková,


vedoucí Marketingu a kultury


 města Hustopeče


Upozornění občanům a  podnikatelským subjektům
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA


Z ČINNOSTI SPOLKŮ


Klub historie a vlastivědy Hustopečska ve 


spolupráci s  městem Hustopeče připravuje 


v  termínu od 1. do 20. září výstavu poštov-


ních známek a jiných exponátů souvisejících 


s  poštovními službami. Výstava připomene  


stoleté výročí vydání první poštovní známky 


samostatného Československého státu, kterou 


navrhl a vytvořil malíř secese Alfons Mucha. 


Světově věhlasný umělec, rodák z nedalekých 


Ivančic, měl úzký vztah k  našemu městu. Pro 


místní ochotníky namaloval divadelní oponu, 


která se však nedochovala. 


Výstava s názvem 100 let české a slovenské 


fi latelie krátce představí také většinu sběratel-


ských odvětví souvisejících s  tématem, všech-


ny možné úpravy emisí poštovních známek, 


a navíc ukáže tvorbu z více než 200 existujících 


i zaniklých známkových zemí, kolonií či ostro-


vů. 


Touto akcí chtějí členové podpořit sběra-


telské aktivity občanů našeho města i v jiných 


oborech a zároveň povzbudit zejména mladé 


lidi k podobnému chvályhodnému úsilí, které 


k velké škodě naší kultury v  dnešní nezdra-


vě konzumní společnosti téměř zaniká. Pro 


začínající bude připraveno zdarma kolem 


2000 kusů orazítkovaných známek k obohace-


ní nebo založení jejich sbírek.


Výstava bude mít pro místní školy význam 


jak z hlediska zmapování části moderní histo-


rie našeho státu, tak i pro výuku zeměpisu. 


Vystavující věří, že školy využijí této příleži-


tosti k zajímavé formě výuky, vhodné zejména 


u žáků od 10 let výše.


Výstava bude otevřena každý den 


od 14 do 19 hodin. Vystavující budou připraveni 


školám umožnit prohlídku expozice s  odbor-


ným výkladem také v  dopoledních hodinách 


v  předem domluveném termínu. V  přípa-


dě zájmu o tuto variantu napište, prosím, 


na email: jar.cabal@seznam.cz.


Jaroslav Cabal, hlavní organizátor výstavy


Již deset let si užívají dříve narození tábory 


Na stará kolena. Nápad vznikl na počátku roku 


2010 u nás v kuchyni, kdy jsem měl v  rámci 


práce v  Centru celoživotního vzdělávání orga-


nizovat tábory. Pracoval jsem převážně se 


seniory, proto jsem návrh představil účastní-


kům akademie třetího věku. Později organi-


zaci táborů převzal Klub historie a vlastivědy 


Hustopečska. 


Prvních 22 účastníků se vypravilo v létě na 


chatu Okrouhlík na Vysočině. Druhý rok se již 


konaly dva turnusy a rok nato jsme organizo-


vali turnusy tři. Účastníky nebyli jen místní, ale 


sešli se zde dříve narození z  Mikulova a okolí, 


Tišnova, Prahy, Frenštátu a dalších míst.


První ročník tábora Na stará kolena byl 


programově zaměřen podobně jako u táborů 


dětských. Táborníci uzlovali, šifrovali, praco-


vali s mapou, hráli spoustu her. Bonusem pro 


„akademiky“ bylo trénování paměti.  V dalších 


letech jsme tábory začali zaměřovat tematic-


ky, což se velmi osvědčilo. V  ročníku Na stará 


kolena do světa jsme putovali po jednotlivých 


kontinentech a formou herních aktivit jsme 


celý den prožili vždy v jiné části světa. Turnus 


Na stará kolena na lovu bobříků byl pro mnohé 


oříškem, třináct zkoušek, včetně bobříka 


mlčení, mnohým dalo zabrat.  Na stará kole-


na na Aljašku bylo téma vycházející z  období 


zlatokopecké horečky. Na stará kolena ve víru 


tradic nás provedlo tradičním českým rokem 


od masopustu do Vánoc. Mnohé zvyky jsme 


aplikovali v  letním čase k  úžasu okolních 


obyvatel. Název Čarování s  klubíčky pohádko-


vé babičky napovídá, že jsme se v  dalším roce 


činnost zaměřili na známé české pohádky 


doplněné pletením, které pak zdobilo kmeny 


okolních stromů. Šestý rok táborů nebyly jen 


herní turnusy, jeden ze tří turnusů se již zamě-


řil na country tanec. 


Po osmi letech na Okrouhlíku jsme museli 


začít hledat nové působiště. Měli jsme zde sice 


krásné prostředí a chatu zcela pro sebe, ale 


vyžadovalo to kromě programu pro táborníky 


zajistit vlastní zásobování i vaření. Tanečníci 


jeden rok vyzkoušeli ve spojení s  Mikulov-


skými fi nančně náročný pobyt ve westerno-


vém městečku na Šiklově mlýně. O program 


se postaral místní animátor, ale pro tanec tu 


nebyly příhodné podmínky. Loni jsme proto 


našli ubytovací zařízení DDM hlavního města 


Prahy ve Střelských Hošticích s kvalitním stra-


vováním a vlídným personálem. Celý areál 


Výstava poštovních známek


Již deset let


Letošní tábor Na stará kolena námořníkem byl mozaikou her a soutěží o vodě a s vodou, nechyběly herní 


vzpomínky na roky předešlé.
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Již popáté za sebou se v Hustopečích usku-


teční nominační kolo Národní soutěže vín. 


Vinaři mohli svá vína přihlašovat do 13. srpna. 


Nominace z oblastní soutěže je podmínkou 


pro možnost následného přihlášení vína do 


Salonu vín ČR. 


Odborní degustátoři v minimálně pětičlen-


ných komisích vína ohodnotili 5. a 6. září 


v  prostorách Národního vinařského centra ve 


Valticích. Všechna přihlášená vína návštěvníci 


ochutnají v  sobotu 5. října 2019 od 10.00 do 


20.00 hodin v  hustopečském společenském 


domě. O hudební doprovod se postará cimbá-


lová muzika Lašár. Vstupné se platit nebude, 


k zakoupení budou připravené skleničky, kata-


logy a bločky za degustaci jednotlivých vzorků.


-jau-


VÍNO A HUSTOPEČE


Vína z Národní soutěže vín můžete ochutnat o Burčákovkách


je bezbariérový a i když se zde potkáváme 


s dalšími skupinami, prostory jsou dostačující 


pro všechny. Jediným negativem je vzdálenost, 


cesta vlakem z Brna trvá víc než sedm hodin. 


Loňský pobyt na novém místě pod názvem 


Malí, velcí, staří, máme rádi hraní byl zaměřen na 


poznávání nového prostředí a seznámení se 


s novým krajem. Letošní tábor Na stará kolena 


námořníkem byl mozaikou her a soutěží o vodě 


a s vodou, nechyběly herní vzpomínky na roky 


předešlé. Zavítali mezi nás hosté, etnografka 


Mgr. Novotná se svými dětmi. V jejich vystou-


pení jsme putovali po Čechách s  písničkami 


i tanci za doprovodu dud, houslí a klarinetu. 


Babský sbor, skupina zpěvaček ze sousedního 


Poříčí, nám zazpíval řadu prácheňských písní 


a loučily jsme se společným zpěvem morav-


ských písniček. Zavítali mezi nás i policisté ze 


Strakonic se svými psy, aby nám přiblížili výcvik 


a dovednosti čtyřnohých kamarádů. Na každý 


tábor patří i výlet, vyrazili jsme do muzea na 


zámku v nedalekých Horažďovicích nebo do 


měšťanského pivovaru ve Strakonicích. 


 I čtvrtý ročník týdenního tanečního 


soustředění proběhl na jihu Čech. Kromě 


pěti nových tanců a spousty her zavzpomína-


jí tanečníci na  výlet do Strakonic či na hrad 


Rabí, večer v  kempu Otavský ráj v  Katovicích 


při country tancích nebo na tradiční špekáčky 


u táborového ohně.


Máme všichni na co vzpomínat, celých 


deset let se dospěláci na týden mění ve veselé 


a soutěživé děti, které při hrách a soutěžích nic 


nebolí a jdou do všeho naplno. Tábory se usku-


teční i příští rok. Taneční proběhne v termínu 


od 11. do 18. července a herní od 1. do 8. srpna 


2020. Budeme se těšit na každého, kde se 


rozhodne jet s námi prožít týden plný zábavy, 


her a přátelství.


Dušan Průdek


Otevřené sklepy opět lákaly davy
Pravé vinařské veselí začíná především 


podzimem. Ti, co lačnili po víně během léta, 


však mohli svá hrdla svlažit v hustopečských 


sklepech, které byly v rámci festivalu letních 


otevřených sklepů všem návštěvníkům 


přístupné po dobu více než dvou měsíců. 


Každý den se v šestou hodinu večerní všem 


otevřely alespoň dvoje sklepní dveře na někte-


ré z hustopečských vinařských uliček.


,,Přichází hlavně cizí návštěvníci, ti v rámci 


letních aktivit a výletů rozhodně převažu-


jí," konstatoval vinař Miroslav Hrabal. Právě 


jeho Vinařství u Hrabalů se chlubí především 


přátelským přístupem ke klientům. ,,Pořád 


setrváváme na určitém základu, to znamená 


přátelské přijetí, pohovoření o víně, diskuze, 


ponaučení, vyříkání si všech vlastností, která 


ta vína mají, a to vše formou kamarádského 


vztahu," přiblížil Hrabal.


Kromě dobrého vína majitelé sklepů nabí-


zeli i jiné speciality. ,,Dokážeme nabídnout 


rauty, ať už teplé, studené, něco vaříme i sami, 


taťka umí super guláš, umíme trhané vepřové, 


podle toho, co si host žádá. Nabízíme i sýry 


z malé sýrárny z Dolních Dunajovic, uzené zase 


bereme od místního Lukáše Mouchy," popsal 


nabídku sklepa Aurora Vít Nevěděl. Kromě 


dobrého jídla a vína návštěvníky lákali také 


na vinné marmelády, burčák z černého bezu, 


nebo kontroverzní oranžové víno. ,,Má jedi-


nečnou a nezaměnitelnou chuť, má mnohem 


více antioxidantů, je více prospěšné zdraví, ale 


není pro každého," popsal ho Nevěděl.


Protože jižní Morava nabízí širokou škálu 


vinných odrůd, je těžké najít takovou, která 


by chutnala všem. Přesto se najdou vína, která 


jsou mezi lidmi oblíbenější. ,,Určitě mezi ně 


patří ryzlinky, sauvignon, neuburské, chardon-


nay, z červených asi nejvíce andré, cabernet 


a merlot," vyjmenoval vinař Hrabal.


-slam-


Článek byl zveřejněn na webu města 22. 8. 2019.


 Nabídku otevřených sklepů využívali o prázdninách 


především letní návštěvníci města.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE


HUSTOPEČSKÁ CHASA
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Na základě Memoranda tří spřátelených 


měst, Benátek nad Jizerou, Modry a Husto-


pečí se od 10. do 16. srpna uskutečnil další 


mezinárodní seniorský tábor. Pořádajícím 


městem byly letos Benátky a za Hustopeče se 


ho zúčastnilo 18 členů našeho spolku.  


Dopravovali jsme se netradičně vlakem. Jeli 


jsme z  Břeclavi do Prahy, tam nás čekal auto-


bus, který nás zavezl do cíle. Cestování bylo 


velmi pohodlné a příjemné i díky tomu, že 


zavazadla nám pan místostarosta přivezl až 


na hotel Junior, kde jsme byli ubytováni.  


Paní Růženka Dibitanzlová s  manže-


lem nám připravili bohatý program. Hned 


v  sobotu jsme měli přednášku o historii 


a památkách Poděbrad. V  neděli nás čekala 


komentovaná prohlídka města s  bílou paní, 


vodníkem a dalšími pohádkovými bytostmi, 


odpoledne výlet lodí po Labi. V  pondělí jsme 


se vydali na exkurzi do skláren   Crystal Bohe-


mia a muzea hraček s vůní perníku v Loučeni. 


Večer byl v režii Modranských,  promítali jsme 


si videa z  minulých táborů. V  úterý byl na 


programu velmi náročný výlet do Kutné hory, 


návštěva Vlašského dvora a chrámu sv. Barbo-


ry. Večer patřil Hustopečím. S  pásmem písni-


ček vystoupili Maruška Krajícová a Laďa Fiala, 


oblečení do bojanovského kroje, na harmo-


niku je doprovázel Jirka Fiala. Pokračovalo se 


volnou zábavou při víně a zpěvu. 


Ve středu jsme navštívili Centrum řemesel 


a bylinné zahrady v  Ostré, obdivovali jsme 


drátování, rýžování zlata nebo ražení mincí. 


Večerní zábavu obstaraly Benátky. Pan staros-


ta a bývalý místostarosta všechny pozdravili 


a zahráli a zazpívali s kytarou. Z pásma zábav-


ných scének všechny pobavila ta z fi lmu Slunce, 


seno, jahody s knězem a modelkami. 


Ve čtvrtek jsme se po Poděbradech projeli 


vláčkem a odpoledne návštívili pivovar. Večer 


jsme oslavili devadesátiny paní Alžbětky 


Čaputové z  Modry. Cimbálová muzika zahrá-


la všechny možné melodie od Pochodu židů 


z Nabucca, Vltavy až po Babylón. Všichni jsme 


se dobře bavili při zpěvu, tanci a vínečku.  


V  pátek jsme se vydali na cestu domů. 


Na oběd jsme se zastavili v Kersku v restauraci 


Hájovna, mnozí neodolali kančímu se šípko-


vou omáčkou.  


Na závěr patří velké poděkování paní 


Růžence Dibitanzlové a jejímu manželovi 


z  pořádajících Benátek nad Jizerou a Městu 


Hustopeče, zejména paní starostce a panu 


místostarostovi. A samozřejmě také naší 


výborné kapele Jirkovi a Laďovi Fialovým a  


Marušce Krajícové za zábavu a zpříjemnění 


večerů.


Bohumila Defeldová, 
předsedkyně MO


Ulicemi zněla dechová hudba, víno teklo 


proudem, domy byly jako ze škatulky a ven 


pronikala vůně čerstvě upečených koláčků. To 


a mnohem více s sebou přinesly tradiční krojo-


vané hody, které letos začaly v pátek 16. srpna 


nesením máje a jejím následným stavěním.


  To však neproběhlo naprosto hladce, jak 


bývá zvykem. V momentě, kdy byl tradiční 


symbol hodů v jámě a zdálo se, že za chví-


li bude hotovo, přišel neustávající déšť.  ,,Za 


dvacet roků, co to děláme, jsme to ještě 


nezažili,” řekl Pavel Košulič. jeden z hlavních 


stavařů. Dřevo navlhlo a ztěžklo a práce se tak 


značně protáhla. Protože však nebylo cesty 


zpět, museli kluzkou máju postavit i za velké 


průtrže, která paradoxně přestala v momentě, 


kdy byla mája postavena.


Radost z dobře odvedené práce všich-


ni oslavili hlasitým zpěvem a energickým 


tancem u cimbálové muziky Lašár, která 


začala vyhrávat v šest hodin večer. Chasa však 


s bujarými oslavami musela počkat, na druhý 


den je totiž čekalo důležité poslání, poprosit 


paní starostku o právo konat hody a následně 


pozvat celé město.


,,Osobně se snažíme navštívit každý dům, 


bytovku, byt, aby lidé měli kontakt s  chasou. 


Večer bude zábava pod májou, všichni se těší-


me, pro nás je sobota takový hlavní den, kdy 


nás dojedou navštívit i přespolní,” upřesnil 


letošní první stárek Jiří Gajda.


K večerní sobotní zábavě zvesela vyhrá-


vala dechová hudba Sokolka ze Šakvic a plac 


se hemžil nejen přespolními, ale i místními. 


Nedělní hodovní den započal v 11 hodin dopo-


ledne  mší svatou v kapli sv. Rocha. Nechyběl 


ani průvod krojovaných, kteří po příchodu na 


plac věnovali sólo dětem a následně si zatan-


čili slavnostní zavádku, jejíž text tvořily přede-


vším drby o chase. 


-slam-


Článek byl zveřejněn na webu města 22.8. 2019.


Seniorský tábor v Poděbradech


Veselo hody v Hustopečích!


 Pořádajícím městem seniorského tábora byly letos 


Benátky a za Hustopeče se ho zúčastnilo 18 členů 


spolku STP.


Fo
to


:  
ar


ch
iv


 sp
ol


ku
 


Stárci navštívili každou domácnost ve městě a pozvali na večení zábavu. Hlavní stárek Jiří Gajda byl s letošnímí hody spokojený.
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HUSTOPEČE SE BAVÍ


Dopoledne ještě přebíraly vysvědčení, 


odpoledne už si užívaly přírody na Křížovém 


kopci. Řeč je o dětech, které se rozhodly začá-


tek prázdnin oslavit se svými rodiči u tradiční-


ho táboráku. Ten se letos zaměřil na řemesla.


Na rodiče a děti ještě před táborákem 


čekalo několik stanovišť s různými činnost-


mi, které prokázaly jejich zručnost. Mohly se 


zúčastnit soutěží, ježdění na koních, krmení 


ovcí či pomoci při hašení požáru. „Jako zpest-


ření jsme pozvali hasiče, aby se tu dětem líbilo. 


Taky jsme si říkali, že pokud bude neúnosně 


horko, osvěžíme se," představila novinku 


programu předsedkyně Školské a kulturní 


komise Blanka Nešporová.


Po táboráku, který se rozhořel v půl sedmé, 


následovala šifrovací hra pro děti i rodiče. Tu 


tvořilo devět stanovišť. „Rodiny nebo týmy 


se vydají napříč Krajcákem a budou luštit 


šifry. Vyluští tajenku a dozví se jedno zají-


mavé řemeslo," přiblížil tajemnou soutěž 


Petr Fridrich, vedoucí CVČ Pavučina. „Něco si 


odtud samozřejmě odnesou, hlavně si to tady 


projdou, určitě je to bude bavit," dodal.


Ti nejotrlejší a nejodvážnější se mohli na 


jednu noc na Křížovém kopci ubytovat ve 


vlastním stanu. Ráno všechny čekala pořádná 


rozcvička, vydatná snídaně a společný úklid.


Táborák na Krajcáku je událost, kterou má 


na starosti Školská a kulturní komise, CVČ 


Pavučina a spolek Všehoschopných. Dříve se 


konal v zázemí Pavučiny, to však stále není 


připraveno k provozu. Organizátoři ale nevě-


šeli hlavu. "Víceméně jsme rádi, že je využitý 


tento prostor, protože je krásně spravený a je 


to tady velice příjemné," uznala Blanka Nešpo-


rová.


-slam-


Krajcák zaplnily natěšené děti


Voják, generál Armády České republiky, 


dřívější předseda vojenského výboru NATO 


a bývalý náčelník Generálního štábu Armá-


dy České republiky. To vše a mnohem více 


ztělesňuje osoba armádního generála Petra 


Pavla, který si od loňského roku užívá důcho-


du. Ve svém volném čase přednáší a účastní 


se mnohých konferencí spojených především 


s bezpečností. Beseda v Břeclavi jej přivedla na 


jižní Moravu a i ve velmi nabitém programu si 


udělal čas a nechal se od nás vyzpovídat.


Kde se vzal nápad přidat se k ozbrojeným 


silám?


Vždycky jsem se snažil dělat něco, v čem byla 


trocha dobrodružství a dokázat si, že mám na víc, 


než ostatní, takže mě přitahovalo vše, co souvi-


selo s armádou. Když jsem se dostal na vojenské 


gymnázium a potom na vysokou školu ve Vyškově, 


snažil jsem se už jen o to, dostat se k výsadkářům, 


a na vrcholu pomyslné pyramidy byly speciální síly, 


což se mi podařilo. To jsem považoval za naplnění 


všech svých klukovských tužeb a přání.


Do Armády jste vstoupil za dob bývalého 


Československa. Jak se za doby vašeho 


fungování změnila?


To jsou dva naprosto odlišné světy. Tehdejší 


armáda byla stavěna na ideologickém zákla-


dě  a zodpovídala se především komunistické 


straně. Byla také postavena na vojácích základ-


ní služby. Dnešní armáda je striktně apolitic-


ká, slouží státu, všem občanům bez ohledu na 


politickou příslušnost a je postavena na vojácích 


- profesionálech, a to nejen ve smyslu toho, že je 


to jejich povolání, ale i toho, že dělají svou práci 


velice dobře, s velkou motivací a nasazením, což 


jde vidět jak u nás, když například pomáhají při 


živelných pohromách, tak mimo hranice státu 


při všech operacích a misích, kde jsou velice dobře 


hodnoceni.


Jste nositelem nejvyšších vojenských 


ocenění pro cizince. Za co jste je získal? 


Jedno z těch nejvýznamnějších pochází z Fran-


cie, souviselo se záchranou francouzských vojáků 


na misi v bývalé Jugoslávii,. To druhé je americké, 


ocenění tříletého období, kdy jsem setrvával ve 


funkci předsedy vojenského výboru, které podle 


hodnocení americké strany  nebylo ani trochu 


jednoduché a podle jejich názoru jsem to předsed-


nictví zvládl se ctí a oni to ocenili tímto vyzname-


náním.


Právě při záchraně 55 francouzských vojáků 


jste se ocitl v situaci, kdy jste v zátylku ucítil 


samopal srbského velitele. Co vám v tu 


chvíli běželo hlavou?


V tu chvíli mě ani nenapadlo moc přemýš-


let o tom, co by se stalo, kdyby voják za mnou 


zmáčkl spoušť, spíš jsem myslel na to, že spolu se 


mnou je tam dalších dvacet mých kolegů – vojáků,  


přemýšlel jsem hlavně o tom, jak se z této situa-


ce dostat. Adrenalin pracuje jako fi ltr, odfi ltruje 


strach, paralýzu, která by mohla nastat, a uvažu-


jete úplně jinak.


Během vašeho působení v armádě jste se 


stihl oženit a mít tři děti. Jak se to daří při 


tak náročné práci skloubit? 


Těžce. Tady patří neuvěřitelné uznání všem 


vojenským manželkám, protože to, co musí vydr-


žet, se vymyká běžným vztahům. Mnoho z nich 


svého chlapa příliš často nevidí, protože mnoho 


času stráví při výcviku, mimo rodinu, nejen na 


cvičeních, která jsou někdy i v řádu týdnů, ale 


hlavně při operačních nasazeních, kdy je voják 


mimo domov několik měsíců. Manželka pak musí 


zvládnout nejen odloučení, ale také fakt, že její 


muž riskuje život, což vyžaduje obrovské odhod-


lání. Partnerský život v armádě není vůbec lehký. 


Občas se to projeví na kvalitě života a na dětech, 


protože tátu - nebo i mámu, neboť v armádě slouží 


i mnoho žen - dlouho nevidí, ale myslím, že každý, 


kdo do toho vstupuje, ví, s čím může počítat.


Jakým směrem by se podle vás do 


budoucna měla ubírat EU a NATO?


To je velmi těžká otázka. Primárně bych si 


přál, aby jednaly v zájmu všech členských států. 


Od NATO bych chtěl efektivní zajištění kolek-


tivní obrany a bezpečného prostředí pro nás pro 


všechny. Co se týká EU, nepatřím do tábora příz-


nivců hluboké integrace. Myslím si, že ta musí být 


procesem, ke kterému přirozenou cestou dospěje-


me a ne, že bude direktivně řízen. Jsem pro to, aby 


evropská spolupráce byla co nejširší, ale pokud 


možno přirozená a spontánní.


Ocitl jste se na Moravě a ve vašem programu 


je i účast na hodech v Moravské Nové Vsi. 


Jak vnímáte folklor?


Bylo by rouhání, kdybych se tvářil jako člověk 


folklorem naplněný. Bohužel jsem  zůstal folklo-


rem nedotčen, přesto, že jsem se narodil na Chod-


sku,  všichni mí příbuzní pochází  z Náchodska 


a velkou část života jsem prožil na Hané. Tím, že 


jsem byl od mládí v armádě, jsem zůstal hodně 


stranou. Folklor mám ale moc rád. Oceňuji lidi, 


kteří folklor dělají ne jako svou profesi, ale jako 


něco, co vychází přímo ze srdíčka. 


Co vy a víno?


S vínem jsem na tom lépe než s folklorem, 


dobré víno mám rád, proto také rád jezdím na 


Moravu.


-slam-


Článek byl zveřejněn na webu města 1. 8. 2019.


Generál vyměnil zbraně za koštovačku


Generál Armády ČR Petr Pavel zavítal koncem 


července do Hustopečí.
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Na přelomu července a srpna byl sál husto-


pečského kina opuštěný. Milovníci fi lmu ale 


nepřišli zkrátka. Právě jim patřilo promítání ve 


dvoře M – klubu.


Kromě věrných domácích diváků přišli 


i prázdninoví návštěvníci města. „Letní kino 


má v  Hustopečích svou tradici, pod ořech 


za M-klubem jsme se přestěhovali ze dvora 


Základní školy Komenského,“ vrátila se do 


historie produkční Martina Ondrová.


Příjemně teplo, nad hlavou koruna stromu 


a nebeská klenba, ze které sem tam padaly 


Perseidy, pod nohama měkká voňavá tráva, 


diváci si mohli fi lmy vychutnávat v  objetí 


přírody. „Atmosféra je tu perfektní, můžeme 


si dát limču nebo pivko, všechno v  pohodě, 


tak jak to má být,“ řekla jedna ze spokojených 


návštěvnic.


Dramaturgicky bylo letošní promítání 


velmi pestré, každý divák si mohl přijít na své. 


„Zařadili jsme české komedie, zahraniční fi lmy 


i pohádku pro děti, aby mohly dojít celé rodi-


ny,“ osvětlila výběr fi lmů Ondrová. Hned první 


večer, v úterý 30. července, byly lavičky zaplně-


né do posledního místečka. Dorazilo mnoho 


těch, kterým dosud unikaly Ženy v  běhu. Ve 


středu přišel na řadu Clint Eastwood v americ-


kém dramatu Pašerák. První srpnový večer 


patřil oblíbenému Letňáku naslepo. Po setmě-


ní asi padesátku diváků, kteří milují překvape-


ní, napínal Barry Seal: Nebeský gauner.


Napínavá byla vlastně všechna předsta-


vení, páteční česká komedie Po čem muži 


touží, sobotní pohádka Čertí brko, i závěrečný 


oceňovaný fi lm Všechno bude. Nikdy nebylo 


úplně jisté, že nepřijde déšť. Nepršelo ale ani 


poslední večer a technici Petr Burget a Stani-


slav Kralovič mohli projekční plátno po promí-


tání srolovat a opět uložit k  ročnímu spánku. 


„V  letošním roce jsme počasí měli objednané, 


bylo teplo, nemuseli jsme se schovávat před 


deštěm. Doufám, že i příští rok to dopadne 


stejně,“ uzavřela Martina Ondrová.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 6. 8. 2019.


Hned první večer, v úterý 30. července, byly lavičky 


zaplněné do posledního místečka. Dorazilo mnoho 


těch, kterým dosud unikaly Ženy v běhu.
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Filmové hvězdy zářily pod hvězdami


Během července a srpna 


si užívali prázdnin nejenom 


děti, studenti a učitelé, ale 


tradičně také divadelní soubo-


ry. K radosti diváků ale mnohé 


z  nich vystupovaly na různých 


letních scénách. Místo potem-


nělých sálů s umělými kulisami se dějištěm 


dramatizací staly reálné architektury, nádvoří 


hradů a zámků ožily nestárnoucími příbě-


hy. Hustopečský letní divadelní festival Pod 


otevřeným nebem hostilo v polovině července 


nádvoří renesančního domu U Synků. 


O zahájení se ve středu 10. července 


postaralo divadlo Stodola Jiříkovice, které 


se v  Hustopečích představilo už mnohokrát. 


Tentokrát ochotníci přivezli inscenaci součas-


ného chorvatského autora Miro Gavrana, za 


kterou byli na  podzim oceněni na národní 


přehlídce amatérských divadel Krakonošův 


podzim ve Vysokém nad Jizerou. Hra Vše 


o ženách, aneb ženy v  ringu se v  repertoáru 


souboru objevila už před deseti lety. Vystupu-


je v ní celkem patnáct postav, všechny je zvlád-


ly ztvárnit pouze tři herečky. „Pomáhá nám, že 


máme drobné rekvizity nebo kostýmní změny, 


protože s  tím, že si nasa-


dím, čelenku, automaticky se 


snažím, aby na mě přecházela 


jiná postava, jiný charakter,“ 


prozradila svůj recept herečka 


Klára Havránková. Tři dámy 


se s  obdivuhodnou lehkostí 


převtělovaly do žen charakterově i věkově veli-


ce rozdílných, chvíli byly holčičkami v mateřské 


školce, za pár okamžiků babičkami v  domově 


důchodců. Přesvědčivě zahrály manipulativní 


dračici i tichou nenápadnou citlivku. „Pro mě 


bylo příjemné zahrát si  něco ne úplně kome-


diálního, přítelkyně Anita je zakřiklá, v područí 


svojí kamarádky,“ popsala jednu ze svých  rolí 


Šárka Nekudová. Četné vtipné situace byly 


v ději vyváženy vážnějšími tématy. „Je to vhled 


do ženské duše, protože každá z nás má v sobě 


něco vtipného, něco smutného, každá si něčím 


procházíme. Myslím, že si každý divák najde 


kousek něčeho, co zažil nebo pocítil,“ shrnula 


poselství tragikomické hry Havránková. Před-


stavení plné emocí odměnili diváci bouřlivým 


potleskem a někteří dokonce i pochvalným 


máváním berlemi.


 O dva dny později opanovaly podium pod 


arkádovou lodžií opět ženy. Ve hře Čaroděj-


ky v  kuchyni sice vystupovali i dva muži, ale 


skvělé Veronika Žilková a Michaela Dolinová 


nenechaly zcela vyprodané hlediště na pochy-


bách o tom, kdo hraje hlavní úlohu. A emocí 


bylo zase plno. „ V  antice i dnes všichni milu-


jeme, nenávidíme, hádáme se, záleží nám na 


někom, něco nesnášíme, takže emocionální 


život je pořád stejný,“ vysvětlila Žilková.  Obě 


herečky jsou známé z  televize, proto jim role 


televizních hvězd byla blízká. „Já mám pořad 


Vaření s  Bábuškou a Míše Dolinové pořad 


právě zrušili, máme spolu jako dvě bývalé 


kamarádky nějaké nevyřízené účty z  mládí, 


byl v tom muž, no a dál už vám neprozradím,“ 


řekla k ději hry Žilková. Čarodějky v  kuchyni 


jsou jediným představením, které v tuto chvíli 


hraje, v  současnosti pobývá se svým manže-


lem v  Izraeli a do České republiky přijela jen 


na měsíc. „Je to pro mě  forma kulturní brigády, 


protože já jako manželka velvyslance nesmím 


v  Čechách pracovat, teď jsem do Hustopečí 


přijela vlastně pro radost, poprvé hraji jako 


amatér,“ prozradila herečka. Radovala se i po 


představení, kdy si stejně jako diváci zatan-


covala a zazpívala s cimbálovou muzikou. Na 


hustopečský divadelní festival ráda  jezdí 


i Michaela Dolinová. Proč? „Kvůli tomuhle 


nádhernému nádvoří, tady je vždy plno, super 


atmosféra, potom je ochutnávka vína,“ neskrý-


vala nadšení Dolinová. Kromě letošní role 


distingované a hádavé kuchařky už tu hrála 


například ve hře Domácí štěstí s  Ivou Hütt-


nerovou. Příští rok by ráda přijela s komedií 


o etiketě, ve které bude opět vystupovat s Ladi-


slavem Ondřejem, známým například z  tele-


vizního seriálu Ordinace v růžové zahradě. 


Nedělní podvečerní představení Kouzla 


skřítků bylo v  rámci letošního divadelního 


Veronika Žilková si po představení společně s diváky 


zatancovala a zazpívala u cimbálové muziky.


Čarodějky v kuchyni namíchaly pořádnou dávku 


emocí.


Divadelní večery v domě U Synků navštívily stovky diváků
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ZUŠka má po dvanácti letech nového ředitele
Následujících minimálně šest let pove-


de Základní uměleckou školu v Hustopečích 


dosavadní učitel Miroslav Brúček. Zřizovate-


le školy, kterým je Jihomoravský kraj, zaujal 


osobitým přístupem i plány do budoucna.


Dvanáct let. Přesně tak dlouho bylo zapsá-


no na pozici ředitele Základní umělecké školy 


v Hustopečích jméno Jaromíra Bendy. S novým 


školním rokem se však další příběh školy začne 


psát pod taktovkou ředitele nového. „Už se mi 


zdálo, že by to mohlo stačit. Mám být skoro pět 


let v důchodu, takže je načase předat to mlad-


ším," vysvětlil svůj odchod Benda.


Jak řídit a vést školu, se Jaromír Benda učil 


takříkajíc za pochodu, ve vedoucí funkci se 


totiž v roce 2007 ocitl poprvé. „O vedení školy 


jsem nevěděl vůbec nic, sbíral jsem infor-


mace a zkušenosti po okolí, abych nenadělal 


víc škody než užitku," vzpomínal Benda. A ve 


svém jednání si počínal velmi dobře, neboť 


svůj post pak ještě jednou obhájil v roce 2013. 


Pod jeho rukama a vedením místních peda-


gogů prošlo bezpočet talentů, kteří v hudeb-


ním oboru pokračovali a pokračují třeba na 


konzervatořích. Na svém účtu má i bezpočet 


veřejných akcí a vystoupení v rámci města. 


Na co z toho je Benda nejvíce hrdý, si však 


se skromností sobě vlastní říci netroufl. „Je 


těžké něco vypíchnout, to musí vždy ohod-


notit druzí. Myslím si, že za nás mluví všech-


ny akce, výstavy, koncerty," shrnul Benda.


Svého nástupce nám Jaromír Benda předsta-


vil přímo v ředitelně školy, odkud se dobře 


znají. Miroslav Brúček je absolventem JAMU, 


obor trubka, a na základní umělecké škole 


více než 15 let vyučuje klavír. Pravidelně vystu-


puje v rámci akcí školy i města. Naposledy to 


bylo při koncertě Hraje celá rodina, kdy se 


svou manželkou a třemi dětmi zahráli několik 


skladeb na několik nástrojů, které společně 


ovládají a doprovází jimi i svou vlastní kape-


lu. A možná málokdo ví, že je to právě on, kdo 


každý rok fanfárou z věže radnice ukončuje 


Burčákové slavnosti. 


Představu o budoucím fungování školy už 


má poměrně jasnou. „V první řadě chci podě-


kovat bývalému panu řediteli za jeho vedení 


a práci, na kterou chci navázat. Pro rodiče se 


zatím nic nemění, minimálně tento školní 


rok zůstane vše při starém. Mé cíle jsou spíše 


dlouhodobější, ale prozradím, že bych rád 


rozšířil nabídku souborů při škole a mým snem 


je využít prostor nového Kina a ve spoluprá-


ci s městem vytvořit něco většího," prozradil 


Brúček.


Kromě praktických záležitostí, jako je 


v září sestavení rozvrhu či v následujícím 


roce výmalba a nová střecha budovy, čeká na 


nového ředitele i další výzva. Chtěl by rozšířit 


spolupráci s Městem Hustopeče tak, aby žáci 


základní umělecké školy dostali větší prostor 


při veřejných událostech. „To, že děti mohou 


vystupovat před větším publikem, je pro ně 


obrovská odměna za celoroční práci. Je to pro 


ně mnohem důležitější než jednička v žákov-


ské knížce," uzavřel Brúček. 


-nov-


Článek byl zveřejněn na webu města 19. 8. 2019.


V ředitelně ZUŠ najdete od září Miroslava Brúčka.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST


CÍRKVE


V neděli 22. září budeme ve farnosti slavit 


25. výročí posvěcení kostela sv. Václava a sv. 


Anežky. Slavnostní bohoslužbu bude sloužit 


brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který před 


25 lety kostel osobně světil. Zároveň při této 


bohoslužbě udělí svátost biřmování našim 


biřmovancům.


Oslava posvěcení kostela bude příležitostí 


k projevení vděčnosti za dílo, které vyrost-


lo z námah a obětí našich předků. Udílení 


biřmování bude  zase prosbou o sílu a pomoc 


Boží  pro současné farníky, zvláště mladé, kteří 


svátost biřmování budou přijímat.  


Každý z nás patříme do určité rodiny, obce, 


národa,  které  v sobě nesou dlouhou tradi-


ci, která se předává z generace na generaci. 


Náš život, naše práce a všechno, co děláme, 


je pokračováním díla, jež jsme převzali od 


svých otců. Proto se snažíme poznávat minu-


lé události, naslouchat svědectvím těch, kteří 


nás předešli, abychom objevovali své vlastní 


kořeny a vážili si  hodnot, které naši předko-


vé vytvořili, toho nejkrásnějšího, k čemu se 


dopracovali. Z minulých událostí si  můžeme 


odnést mnohá ponaučení pro naši přítom-


nost i budoucnost. Pokud tradici přezíráme 


a zpochybňujeme, vystavujeme se nebezpečí, 


že budeme neustále objevovat Ameriku.


Schopnost připomínat si minulost 


na druhou stranu neznamená stát se nostal-


gickými nebo lpět na určitém historickém 


období. Slouží k tomu, abychom se stali 


nástroji, spolupracovníky na Božích plánech 


v dnešní době, přijali díla, která Bůh chce usku-


tečnit dnes naším prostřednictvím.  Bůh nás 


volá, abychom zanechali svou stopu v životě, 


abychom svůj život proměnili v nástroj na zlep-


šení světa. Tuto ochotu jít vpřed a být užiteč-


nými v rodině, ve farnosti, ve škole i v národě 


chceme našim biřmovancům vyprošovat. 


Jan Nekuda,
děkan


Proč slavit výročí posvěcení kostela?


V době dovolených opouštíme pohodlí 


svých domovů, abychom poznali zajímavá 


místa, obdivovali přírodní krásy i pamětihod-


nosti a kulturu jiných krajů. Zvláštním druhem 


cestování jsou poutě. Lidé po staletí putují na 


místa, která pro ně mají náboženský význam. 


Pro křesťany jsou cílem poutí místa spoje-


ná s životem Ježíše Krista nebo některého ze 


svatých. Hustopečský děkan podnikl začátkem 


prázdnin pěší pouť do Prahy, kde žila i zemřela 


svatá Anežka Přemyslovna. Podnětem mu bylo 


30. výročí od jejího svatořečení i 25. výročí od 


posvěcení hustopečského kostela, jehož spolu-


patronkou je právě svatá Anežka Česká. 


Anežka Česká byla svatořečena 12. listopa-


du 1989 Janem Pavlem II. Podle vzpomínek 


kardinála Meisnera řekl tehdy papež českému 


ministrovi kultury, který byl členem ofi ciál-


ní vládní delegace na slavnosti: „Až se vrátíte 


domů, najdete úplně jinou zemi, protože svatí 


zemi mění a činí ji krásnější, než byla předtím.“


„V Hustopečích se podařilo po revoluci 


postavit nový kostel a my v Čechách věříme, 


že svatořečení Anežky Přemyslovny přispě-


lo k pádu komunistického režimu. Tuto pouť 


jsme podnikli jako poděkování Bohu za jeho 


dary a milosti, zvláště za to svatořečení Anež-


ky Přemyslovny, za dar svobody. Zároveň jsme 


prosili za obnovu víry v našem národě a také za 


naše rodiny a farnosti,“ uvedl děkan Jan Neku-


da.


Se stejnými poutníky z Blažovic Nekuda 


loni došel pěšky až do mariánského poutní-


ho místa Mariazell v Rakousku. Letos vyra-


zila zhruba dvacetičlenná skupina na svátek 


svatého Cyrila a Metoděje, každý den ušli něco 


přes 30 kilometrů, celkem asi 250. Nocovali 


na farách a zavazadla jim vezlo doprovodné 


vozidlo.„  Každé ráno jsme kolem půl sedmé 


měli společnou mši svatou v kostele vedle fary, 


kde jsme byli ubytováni, ještě předtím jsme se 


společně v kostele i modlili, po mši svaté jsme 


posnídali, sbalili zavazadla a vydali se na cestu, 


během dne jsme měli zastávky u různých 


kostelů, kaplí, křížů, kde jsme se společně 


pomodlili,“ popsal režim dne Nekuda.


Trasa vedla přes Netín, Havlíčkův Brod, 


Uhlířské Janovice nebo Říčany u Prahy. Tam 


je farářem hustopečský rodák Konstantin 


Petr Mikolajek, který poutníky velice vřele 


přivítal a bohatě pohostil. „Krásný nocleh byl 


také v Číhošti, spali jsme přímo na faře, kde žil 


a působil otec Josef Toufar, i během noci jsme 


se mohli jít modlit do kostela, kde jsou nyní 


uloženy Toufarovy ostatky,“ prozradil děkan. 


Poutníci si cestou četli úryvky ze životopisu 


svaté Anežky a postupně se s ní tímto způso-


bem seznamovali. 


V Praze skupina zamířila na Václavské 


náměstí. Jeden z vrcholů pouti se odehrál 


u sochy svatého Václava, kde poutníci společně 


zazpívali Svatováclavský chorál. Mezi český-


mi světci na Myslbekově sousoší je také svatá 


Anežka Česká, přestože v době vzniku toho-


to ikonického díla ještě nebyla svatořečena. 


„ Ráno jsme šli do kostela svatého Františka 


z Assisi u Karlova mostu v areálu kláštera 


křižovníků, řádu, který založila svatá Anežka. 


Tam jsme před vystavenými ostatky svaté 


Anežky sloužili závěrečnou mši svatou,“ popsal 


konec pouti Nekuda.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 24. 7. 2019.


Hustopečský děkan putoval pěšky do Prahy za svatou Anežkou


Poutníci si cestou četli úryvky ze životopisu svaté Anežky a postupně se s ní tímto způsobem seznamovali.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ


V  křesťanském centru Apoštolské církve 


jsme sice během prázdnin „snížili rychlost“, 


ale mnohé aktivity pokračovaly dál. Vedoucím 


nedělních besídek jsme dali volno, děti odje-


ly k  babičkám a dědečkům nebo na tábory. 


A v  klubovnách nastal ruch a shon. Rozhodli 


jsme se totiž upravit dvě klubovny, které již 


volaly po nové podlaze a vybavení. Věříme, že 


se dětem bude v novém prostředí líbit. 


Těsně před prázdninami jsme dostali do 


správy takzvaný foodbox. Je to vlastně velká 


bedna, která je umístněná v  supermarketu 


Coop hned u vchodu do prodejny potravin. 


Do ní může kdokoli vložit trvanlivé potraviny. 


Tento foodbox patří Potravinové bance Brno, 


my se staráme se o jeho výběr. Potraviny poté 


putují k nám do křesťanského centra a násled-


ně je distrubuujeme těm, kdo je potřebují. 


Našimi klienty jsou z 80 procent lidé z Husto-


pečí, ostatní jsou lidé z nejbližšího okolí. Míst-


ní tedy pomáhají místním. Zásoby z foodboxu 


zatím nepokrývají naši potřebu, proto nám 


Potravinová banka Brno pomáhá   potravina-


mi, které pochází z  obchodních řetězců. Ty 


mají povinnost dříve, než je zlikvidují, nabíd-


nout je k dalšímu využití.


 Jednou z častých otázek je, podle čeho vybí-


ráme klienty, kterým dáváme potraviny. Naší 


snahou je pomáhat, ale ne činit lidi závislými 


na cizí pomoci. Proto usilujeme o to, aby potra-


vinová pomoc byla dočasná a pomohla překle-


nout těžké období v životě dotyčného člověka. 


S každým klientem hovoříme a zjišťujeme, co 


jsou jeho potřeby, ne vždy jsou to potraviny. 


Mnohé klienty k  nám posílají pracovníci 


Sociálního odboru či Úřadu práce. Asi největší 


skupinou jsou matky samoživitelky, které se 


nečekaně ocitly ve fi nanční nouzi a potřebují 


překlenout určité období (například než vyřídí 


sociální dávky, dostanou alimenty, apod.). Měli 


jsme i klienty, kteří se vrátili z  výkonu trestu, 


a potravinová pomoc jim pomohla, než dostali 


první výplatu. 


Potravinová pomoc pomůže ušetřit část 


peněz, které je nutné zaplatit třeba na zálohy 


na energie či na nájem. Foodbox je primár-


ně určen pro trvanlivé potraviny – konzervy, 


těstoviny, rýži, mouku, cukr, apod. Ale našim 


klientům pomůže cokoliv, co jim ušetří peníze. 


A tak se snažíme poskytovat i nějakou drogerii 


– zubní pasty, mýdla, prášek na praní toaletní 


papír a další. Některým rodinám se školní-


mi dětmi jsme před začátkem školního roku 


poskytli psací a rýsovací potřeby. 
Karel Fridrich, 


pastor sboru 


„Jedním ze způsobů, jak se vyrovnat s poku-


šením, je mu podlehnout“, říkával žertem nad 


sklenicí studeného piva můj učitel biblického 


Nového Zákona, jinak velmi střídmý a pokorný 


člověk. Je to samozřejmě žert. Pokud tě něco 


svádí, nesmíš si to pouštět do života. Chci ale 


mluvit o jedné své cestě autobusem, kdy jsem 


pokušení podlehla. Byla to cesta na severu 


Moravy, pátek odpoledne a školou povinná 


mládež se vracela na víkend z  internátů do 


rodných vísek jesenického podhůří. Jela s námi 


i partička, jíž vévodila velmi hlučná a docela 


objemná 19tiletá slečna a strašně nadávala 


na tělocvikářku, která ji odmítla klasifi kovat. 


Polovině autobusu (ne že by o to ta polovina 


stála) slečna líčila, jak naběhla k  tělocvikářce 


do kabinetu a pěkně jí seřvala. Aspoň zhruba 


cituji: „Ty krávo jedna, já ty dřepy dělat nebu-


du a ty pitomý kolečka fakt neuběhnu, to mě 


nemůžeš nutit, já se nenechám šikanovat. 


Ale jestli nepřestaneš dělat problémy, tak si 


to máma s  tebou přijde vyřídit“. No, myslím, 


že dívčina jen chtěla být za drsňačku a půlka 


z  toho, co říkala, nebyla pravda, ale že máma 


přijde dělat melu do školy, to jsem jí věřila. 


První pokušení, kterému jsem musela odolat, 


bylo dát jí jednu výchovnou. Bála jsem se ale, 


že bych dopadla jako ta nebohá tělocvikářka, 


a tak jsem spolu s ostatními cestujícími děla-


la, že se snažím pozorovat krajinu za okny 


autobusu. Ale nešlo to. Serpentýny na Pase-


kách, hrad Sovinec…. krásné scenérie neustá-


le přehlušovaly silácké řeči oné Velryby, jak 


tělnatou slečnu nazval posléze můj syn. Nešlo 


o ten hlasitý projev, ale o to všechno, co říkala. 


Tolik zloby, arogance, pohrdání jinými bytost-


mi… Přišlo na mě pokušení číslo dvě, nasadit 


si sluchátka a vypnout okolní svět, vytěsnit 


problémy. Podlehla jsem, ale s pocitem velké-


ho provinění. Syn mi z mobilu pouštěl svoji 


muziku. Pár hardrockových skladeb krásně 


odráželo, jak to ve mně vřelo. Pak ale zazně-


la skladba od Spirituál kvintetu Až se k  nám 


právo vrátí.  Ale do prkýnka, vždyť k  nám se 


právo už vrátilo! Aspoň si to už 30 let namlou-


váme.  Ale co jsme s ním udělali? Bijeme jím 


po hlavě všechny a všechno, co se nám nehodí 


do krámu. Já mám právo se ozvat, ohradit se, 


říkat si co si myslím (i když to jsou splašky). Já, 


já, já. Myslí někdo na práva ostatních? Ano, 


naštěstí jsou pryč doby, kdy nám vládly institu-


ce. Ale teď si písničku Až se k nám právo vrátí 


mají jako tajné přání zpívat učitelé? Copak asi 


mohou naučit, když nemají právo skoro na 


nic? Ano, naučí nás číst, psát, počítat, zákla-


dy fyziky, jazyky a možná i dřepy. Ale ostatní 


musíme mít z  rodin. Z  našich nemocných, 


rozpadlých a pokřivených rodin. Kde se má 


člověk tedy naučit úctě k druhým, komunikaci, 


sebeovládání, práci, jednat v  zájmu spravedl-


nosti nikoli jen svého ega?  Učitel národů J. A. 


Komenský považoval za důležité tři pilíře vzdě-


lávacího procesu: znalost, mravnost a zbož-


nost.  Znalost = fakta, tedy že 2x2 = 4, mravnost 


= fakta ve vztahu k  druhým, umím počítat, 


ne však proto, abych podvedl šéfa, pomohl  


druhým, zbožnost = fakta ve vztahu k  Bohu, 


učím se, abych byl platným členem společnos-


ti a to vše s respektem vůči Bohu, který mi dal 


život (i možnost a schopnost se učit) a kterému 


se odpovídám za to, jak se chovám k  lidem, 


k  přírodě, k  planetě. Ze školství vymizely 


poslední dva pilíře: zbožnost zakázala sama 


instituce a mravnost se tiše vytratila s ní. 


A víte co? Nenechávejme všechno učení jen 


na té nebohé instituci. Děti nás kopírují, pojď-


me se tedy k sobě chovat slušně, mluvme jeden 


o druhém vždy hezky (a když to nejde, tak 


mlčme nebo si to vyříkejme do očí). Ovládejme 


se, učme se podřizovat, nedělat co druhému 


vadí, odpustit si. Charakter a schopnost milo-


vat se pozná podle toho, kolik je člověk ocho-


ten pro druhé obětovat. Tak vzhůru do učení! 


Krásný start do nového školního roku všem 


žákům, učitelům, rodičům a všem dychtivým 


po nových dovednostech!


Katka Rybáriková


Foodbox pomáhá lidem z Hustopečí a blízkého okolí. 
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV


Foodbox a potravinová pomoc 


Farářka v pokušení
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města 


Hustopeče  (20.06.2019)


Usnesení č. 5/V/19: ZM revokuje usnesení č. 6/


XV/16: ZM pověřuje vedení města jednat 


s dědičkami domu paní Nohelové o prodeji 


domu za cenu do 7 milionu korun. Dále 


jednat samostatně o ceně za vybavení. 


Usnesení č. 6/V/19: ZM pověřuje vedení města 


jednat s dědičkami domu paní Nohelové, 


Dukelské náměstí 98/27, Hustopeče, 


o prodeji tohoto domu za cenu do 8,5 milionu 


korun. Dále jednat samostatně o ceně za 


vybavení. 


Usnesení č. 7/V/19: ZM bere na vědomí zápis 


z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 6. 


2019. 


Usnesení č. 8/V/19: ZM bere na vědomí zápis 


z  jednání Finančního výboru ze dne 13. 6. 


2019. 


Usnesení č. 9/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 


7 ke zřizovací listině organizační složky 


Marketing a kultura města Hustopeče 


Usnesení č. 10/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 6 ke 


zřizovací listině organizační složky Městské 


muzeum a galerie 


Usnesení č. 11/V/19: ZM schvaluje kupní 


smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče na prodej 


v geometrickém plánu č. 3678-9/2018 nově 


vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 


387/18 o výměře 25 m2 vzniklého z pozemku 


p.č. 387/1 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna za částku 25.500 Kč a pověřuje 


starostku podpisem smlouvy. Text smlouvy 


je součástí zápisu. 


Usnesení č. 12/V/19: ZM schvaluje kupní 


smlouvu s manžely … a …, bytem …, 


693 01 Hustopeče na prodej pozemků parc. 


č. KN 1370/5 vedeného jako ostatní plocha 


o výměře 17 m2 a parc. č. 1370/4 vedeného 


jako ostatní plocha o výměře 35 m2 vše 


v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec 


Hustopeče za částku 50.960  Kč a pověřuje 


starostku podpisem smlouvy. Text smlouvy 


je součástí zápisu. 


Usnesení č. 13/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 


záměru prodeje části městského pozemku 


p.č. 1262/1 sousedící s pozemky 1262/12 a p.č. 


1262/39 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna. 


Usnesení č. 14/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 


záměru prodeje části městského pozemku 


p.č. 1262/1 sousedící s pozemkem p.č. 


1262/50 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna. 


Usnesení č. 15/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 


záměru prodeje části městského pozemku 


p.č. 8399/27 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna. 


Usnesení č. 16/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 


záměru prodeje části pozemku p.č. 


2587 o výměře cca 200 m2 před nemovitostí 


na pozemku p.č. 2568 v katastrálním území 


Hustopeče u Brna. 


Usnesení č. 17/V/19: ZM schvaluje vyhlášení 


záměru prodeje pozemku parc. č. 


4542/328 o výměře 20 m2, vedený jako orná 


půda zapsaný u Katastrálního úřadu pro 


Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 


Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 


katastrální území Hustopeče u Brna, obec 


Hustopeče. Písemné nabídky budou podány 


vč. uvedení navrhované výše kupní ceny, 


nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), 


plus náklady spojené s převodem pozemku. 


Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu 


i za jiných podmínek. Text záměru je součástí 


zápisu. 


Usnesení č. 18/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení 


záměru prodeje části pozemku p.č. 


4542/242 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna. 


Usnesení č. 19/V/19: ZM schvaluje vyhlášení 


záměru prodeje pozemku parc. č. 


1875 o výměře 178 m2, vedený jako zahrada 


zapsaný u Katastrálního úřadu pro 


Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 


Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 


katastrální území Hustopeče u Brna, obec 


Hustopeče. Písemné nabídky budou podány 


vč. uvedení navrhované výše kupní ceny, 


nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), 


plus náklady spojené s převodem pozemku. 


Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu 


i za jiných podmínek. Text záměru je součástí 


zápisu. 


Usnesení č. 20/V/19: ZM schvaluje smlouvu 


o smlouvě budoucí darovací na 


budoucí převod částí pozemku p.č. 


KN 4536/172 o souhrnné výměře cca 


67 m2 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna pod budoucím kruhovým objezdem 


od společnosti Cosmonde, a.s., IČ: 45272859, 


se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno 


a pověřuje starostku podpisem smlouvy 


o smlouvy budoucí darovací. 


Usnesení č. 21/V/19: ZM bere na vědomí 3. 


rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 


2019, kdy jsou příjmy ve výši 295 459 tis. Kč, 


výdaje ve výši 363 800 tis. Kč, fi nancování ve 


výši 68 341 tis. Kč.


Usnesení č. 22/V/19: ZM schvaluje navýšení 


provozního rozpočtu ZŠ Komenského ve 


výši 610.000 Kč do 4. rozpočtového opatření 


města Hustopeče.


Usnesení č. 23/V/19: ZM schvaluje 4. rozpočtové 


opatření města Hustopeče, na základě 


kterého jsou příjmy ve výši 298 091 tis. Kč, 


výdaje ve výši 371 300 tis. Kč, fi nancování ve 


výši 73 209 tis. Kč.


Usnesení ze 17. schůze Rady města Hustopeče 


(25.06.2019)


Usnesení č. 2/17/19: RM schválila výběr 


nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 


„Úprava venkovního areálu na CVČ Pavučina“ 


uchazeče PFM Greenvia s.r.o. se sídlem 


Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 


Usnesení č. 3/17/19: RM schválila umístění 


uchazeče na dalším místě na veřejnou 


zakázku „Úprava venkovního areálu na CVČ 


Pavučina“ STROMMY COMPANY, s.r.o., se 


sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 


Hora, IČ 01919652 


Usnesení č. 4/17/19: RM schválila smlouvu o dílo 


na stavbu „Úprava venkovního areálu na CVČ 


Pavučina“ s uchazečem PFM Greenvia s.r.o. 


se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 


04344103 za částku 485.081 Kč bez DPH. 


Usnesení č. 5/17/19: RM schválila výběr 


nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 


"Zpracování zadávací dokumentace 


a organizace veřejné zakázky na poskytování 


energetických služeb metodou EPC v budově 


a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" 


uchazeče PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 


140 00 Praha, IČ: 27172392 


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


o zajištění konzultačních služeb a vedení 


zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 


"Zpracování zadávací dokumentace 


a organizace veřejné zakázky na poskytování 


energetických služeb metodou EPC v budově 


a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" 


s uchazečem PORSENNA o.p.s., Bystřická 


522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 za částku 


295.000 Kč bez DPH. 


Usnesení č. 7/17/19: RM schválila výzvu k podání 


nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování 


projektové dokumentace na stavební 


úpravy a modernizace Společenského domu 


Hustopeče-nové vyhlášení“. Text výzvy je 


přílohou zápisu. 


Usnesení č. 8/17/19: RM schválila následující 


složení komise pro posouzení a hodnocení 


nabídek na veřejnou zakázku na „Zpracování 


PD na stavební úpravy a modernizace 


Společenského domu Hustopeče-nové 


vyhlášení“: 


…, …, …, …


náhradníci: …, …, … 


Usnesení č. 9/17/19: RM schválila oslovení 


následujících uchazečů pro veřejnou zakázku 


„Zpracování projektové dokumentace 


na stavební úpravy a modernizace 


Společenského domu Hustopeče-nové 


vyhlášení":


- Projekt Point Green, s.r.o., se sídlem Cejl 50438, 


602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 29201691


- KAMPARA s.r.o., se sídlem Baračka 220, 


685 01 Bučovice, IČ 29282940


- CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 


1064/12, 702 00 Ostrava, IČ 05725674


- Prost Hodonín, s.r.o., se sídlem Brněnská 


4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366


- Energy Benefi t Centre a.s., se sídlem Křenová 


438/3, 162 00 Praha 6, IČ 03301087


- SVIŽN s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, 


160 00 Praha 6, Hradčany, IČ 29029210
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- Babka & Šuchma s.r.o., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 


1845/26, 602 00 Brno – Černá Pole, IČ 


07042825


- Technoprojekt a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 


38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 


27810054


- Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 


612 00 Brno, IČ 02463245


- Straet architects s.r.o., se sídlem Na Poříčí 11, 


110 00 Praha, IČ 27864618


- ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 


702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 


25858343


- KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 


702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 226817853


- FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 


767 01 Kroměříž, IČ 18188711


Usnesení č. 10/17/19: RM doporučuje ZM 


neschválení vyhlášení záměru prodeje 


pozemků p.č. 2593, p.č. 2601/6, p.č. 2602/1, 


p.č. 2594, p.č. 2600/5, p.č. 2601/3, p.č. 2601/2, 


p.č. 2601/12, p.č. 2601/7 vše zapsáno na listu 


vlastnictví č. 10001, k.ú. Hustopeče u Brna. 


Usnesení č. 11/17/19: RM doporučuje ZM ke 


schválení vyhlášení záměru prodeje 


geometrickým plánem č. 3794-16/2019 nově 


vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 


384/16 o výměře 21 m2 vzniklého z pozemku 


p.č. KN 384/1 v katastrálním území Hustopeče 


u Brna za cenu minimálně 300 Kč/m2. 


Usnesení č. 12/17/19: RM doporučuje ZM 


neschválení vyhlášení záměru prodeje 


pozemku p.č. 3350/4, p.č. 376/26, p.č. 


3349/1 a p.č. 346/4 vše zapsáno na listu 


vlastnictví č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 


Usnesení č. 13/17/19: RM schválila vyhlášení 


záměru pronájmu pozemků p.č. 3350/4, p.č. 


376/26, p.č. 3349/1 a p.č. 346/4 či případně 


jejich částí v k.ú. Hustopeče u Brna 


s jednoměsíční výpovědní dobou.


Usnesení č. 14/17/19: RM schválila vrácení 


nájemného za období od 1. 1. 2013 do 31. 


12. 2018 ve výši 463 925,55 Kč obchodní 


společnosti ZEMOS a.s., se sídlem 


Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 


63470381. 


Usnesení č. 15/17/19: RM schválila umístění 


sídla spolku Klub historie a vlastivědy 


Hustopečska se sídlem Nádražní 20, 


693 01 Hustopeče, IČ 26516411 v budově 


víceúčelového kulturního centra na adrese 


Dukelské nám. 42/15, 693 01 Hustopeče. 


Usnesení č. 16/17/19: RM schválila vyhlášení 


záměru uzavření nájemní smlouvy na 


pronájem nebytových prostor v části objektu 


občanské vybavenosti - budova č. p. 42 na 


pozemku parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří 


o výměře 665 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna ve 


vlastnictví města Hustopeče - víceúčelového 


kulturního centra na adrese Dukelské nám. 


42/15, 693 01 Hustopeče, a to přednáškového 


sálu v 1. patře budovy, včetně spoluužívání 


kuchyňky a WC, vše včetně vybavení, a to 


každou druhou středu v měsíci dvě hodiny 


od 15:00 do 17:00 hod, počínaje od 1. září 


2019, na dobu neurčitou, za snížené nájemné 


ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou 


hodinu. Text záměru je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 17/17/19: RM schválila smlouvu o dílo 


na servis výtahu v budově kina s obchodní 


společností ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., 


Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, 


IČ: 61507229. 


Usnesení č. 18/17/19: RM schválila smlouvu 


o partnerství a spolupráci s Nadací 


Partnerství, o.p.s. se sídlem Údolní 33, 


602 00 Brno, IČ 2628817 ohledně péče 


o Moravské vinařské stezky za fi nanční 


úhradu ve výši 5 000 Kč ročně vč. DPH 


Usnesení č. 19/17/19: RM schválila dohodu 


o propagaci a reklamní spolupráci se 


společností Chuť Moravy s.r.o. se sídlem 


Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, Medlánky, IČ 


29300967 na propagaci mandloňových sadů 


a města Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 


zápisu. 


Usnesení č. 20/17/19: RM schválila rámcovou 


smlouvu o poskytnutí oprávnění k užití 


audiovizuálních děl s fi rmou DIGSEN s.r.o. 


se sídlem Drahobejlova 1894/52, Libeň, 


190 00 Praha 9, IČ 27199517 


Usnesení č. 21/17/19: RM schválila vyhlášení 


záměru pronájmu souboru nemovitých 


věcí: pozemku p.č.110, vedeného jako 


zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 


je objekt občanské vybavenosti Celné 


č.p.99, pozemků p.č.335/1 vedeného jako 


zahrada, p.č.335/2 vedeného jako trvalý 


travní porost, p.č.335/3 vedeného jako trvalý 


travní porost, p.č.335/5 vedeného jako 


zahrada, 335/7 vedeného jako trvalý travní 


porost, p.č.st. 169, vedeného jako zastavěná 


plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 


ubytovacího zařízení (chatka), p.č.st. 170, 


vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 


jehož součástí je stavba ubytovacího 


zařízení (chatka), p.č.st. 178, vedeného jako 


zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 


je stavba ubytovacího zařízení (chatka), vše 


zapsáno na LV č. 462 a dále 7 ks objektů – 


chatek, nezapsaných v katastru nemovitostí 


umístěných na částech pozemků p.č.335/6 (LV 


č.10002) a p.č.335/5 (LV č.462) dle přiloženého 


návrhu geometrického plánu č.189-101/2017, 


vše v k.ú. Celné, obec Těchonín, zapsané 


u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 


Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Text 


záměru je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 22/17/19: RM schválila kupní smlouvu 


s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče, na prodej 


ojetého vozidla Multicar M 2510, r. výroby 


1989 z Městských služeb Hustopeče za cenu 


30.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 23/17/19: RM schválila dodatek č. 


3 ke smlouvě o nájmu objektu občanské 


vybavenosti včetně pozemků a vybavení s RaJ 


Group s.r.o., Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, 


IČ: 01749986. 


Usnesení č. 24/17/19: RM odmítla žádost 


manželů … a … … bytem …, 693 01 Hustopeče, 


v  zastoupení advokátní kanceláře JUDr. 


…, o odstranění škody na jejich domě 


v důsledku stavebních prací na Polyfunkčním 


komunitním centru Pavučina a zamezení 


výhledu z oken Pavučiny na zahradu u jejich 


domu. 


Usnesení č. 25/17/19: RM schválila vyhlášení 


záměru pronájmu části pozemku 


p.č.1185/1 o výměře 150 m2 (dle zákresu) 


vedeného jako ostatní plocha na 


LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 


u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 


Katastrální pracoviště Hustopeče. 


Usnesení č. 26/17/19: RM schválila kontaktování 


obchodní společnosti SPRÁVA NÁROKŮ, 


s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ: 


06361030 z důvodu správy a vypořádání 


možného nároku ve výši 61  808 Kč vzniklé 


újmou, která byla městu Hustopeče 


způsobena nepřiměřeně dlouhým soudním 


sporem. 


Usnesení č. 27/17/19: RM neschválila uzavření 


Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 


města s žadatelem Ing. …, …, Brno na realizaci 


přípojek na pozemku parc.č. 1262/1 a 3147, k.ú. 


Hustopeče k novostavbě vinného sklepu na 


ulici Vinařská. RM trvá na svém předchozím 


Usnesení č. 21/13/19: RM požaduje doložení 


PD na vybudování skutečného vinného 


sklepa k předloženému záměru stavby 


sklepa v Hustopečích na pozemcích p. č. 


1262/11, 1262/49 v k. ú. Hustopeče u Brna. 


Dle předložené projektové dokumentace 


se jedná o stavbu rodinného domu, který 


se pro potřebu stavebního povolení nazývá 


sklepem. Podle textové části kap. 6 ÚP 


Hustopeče s názvem Stanovení podmínek 


pro využití ploch s rozdílným způsobem 


využití index v znamená, že v této ploše nelze 


měnit stavby stávajících vinných sklepů na 


jiný účel využití a nelze zde stavět objekty 


pro bydlení. Nově požaduje ještě doplnit 


podmínky o navrhovanou (vyprojektovanou) 


komunikaci, tak aby nedošlo ke kolizi 


s přípojkami inž. sítí (vodovodní šachta, 


kanalizační šachta).


Usnesení č. 28/17/19: RM schvaluje vybudování 


zpevněné plochy pro 4 kontejnery na 


pozemku města p. č. 923/4 v  k.ú Hustopeče 


u Brna.


Usnesení č. 29/17/19: RM schválila upravenou 


projektovou dokumentaci společnosti itself 


s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 62800 Brno, 


IČ: 18826016 podle usnesení č.28/15/19 na 


stavbu "Přístupová optická síť pro lokalitu 


Křížový vrch" a pověřuje starostku podpisem 


situačních výkresů. 


Usnesení č. 30/17/19: RM schválila uzavření 


Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 


věcného břemene se společností itself s.r.o., 


Pálavské nám. 4343/11, 62800 Brno, IČ: 


18826016 na stavbu "Přístupová optická síť 


pro lokalitu Křížový vrch" za jednorázovou 


úplatu 20 Kč/metr trasy a 500 Kč za 


nadzemní bod. Smlouva je přílohou. 


Usnesení č. 31/17/19: RM schválila projektovou 


dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 


F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
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28085400 na stavbu "Hustopeče, Smetanova, 


rozšíření NN, Fous" a pověřuje starostku 


města podpisem situačního výkresu. 


Usnesení č. 32/17/19: 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, Smetanova, rozšíření NN, Fous", 


která bude realizována po pozemku města 


parc.č. 146/1, 284/1 a 474/3, k.ú. Hustopeče 


u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez 


DPH. 


Usnesení č. 33/17/19: RM neschvaluje opravenou 


navrženou trasu na stavbu „Hustopeče, 


Kollárova, rozš. NN, rezidence“ z důvodu 


rozsáhlého zásahu do pozemků v majetku 


města jenom pro připojení jediného domu 


na ulici Kollárova. RM požaduje provedení 


zemního připojení pro všechny domy 


v dotčené lokalitě. Pro tuto konkrétní stavbu 


doporučujeme vedení ze sloupu na ulici 


Kollárova. Smlouva o smlouvě budoucí 


o zřízení věcného břemene bude řešena 


s novým trasováním. 


Usnesení č. 34/17/19: RM schválila stavbu 


betonového plotu žadatelce Mgr. …, …, 


Hustopeče na hranici pozemku parc.č. 


5844/1, který sousedí s městským pozemkem 


parc.č. 4542/252, k. ú. Hustopeče u Brna. 


Usnesení č. 35/17/19: RM schválila smlouvu 


o dílo s fi rmou Stavba a údržba silnic s.r.o. 


se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, 


IČ 26264081 na „Opravu vozovky vybraných 


komunikací města Hustopeče 2019“ za 


částku 135.754 Kč vč. DPH. 


Usnesení č. 36/17/19: RM schválila smlouvu 


o dílo s fi rmou M – SILNICE a. s. se 


sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 


42196868 na „Opravu vozovky vybraných 


komunikací města Hustopeče 2019“ za 


částku 163.873 Kč vč. DPH. 


Usnesení č. 37/17/19: RM schválila dodatek 


s fi rmou KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 


602 00 Brno, IČO: 06041167 na rozšíření 


předmětu plnění o výměnu parapetů na 


dvorní fasádě dle přiložené cenové nabídky 


za cenu 148.639 Kč včetně DPH. 


Usnesení č. 38/17/19: RM schválila provedení 


překopu silnice na pozemcích p.č. 


3178/2 a 3178/3 v  k. ú. Hustopeče u Brna, 


ulice Herbenova. Překop bude proveden 


v souvislosti se stavbou trafostanice na části 


pozemku p.č 3178/6. 


Usnesení č. 39/17/19: RM neschvaluje předloženou 


Územní studii – Hustopeče S6. Ke studii má 


RM následující připomínky:


- Město Hustopeče má zpracovánu dokumentaci 


kanalizace kolem fi nančního úřadu až 


k zájmové ploše lokality S6. 


- Z  předloženého generelu odkanalizování 


vyplývá předpoklad 3 retenčních nádrží, ve 


studii S6 je navrženo 5 nádrží s tím, že nejnižší 


RN X je v trase kanalizace, kterou má město 


projekčně zpracovánu do stádia pro územní 


rozhodnutí (v generelu odkanalizování se 


tato retenční nádrž nenachází).


- V zájmu města je minimalizovat rozsah dešťové 


kanalizace (majetek, který neprovozuje 


Vak a který zůstane provozně na městu), 


zachovat podélný profi l vyprojektované 


kanalizace minimálně k  již s  fi nančním 


ředitelstvím projednaným přípojkám od 


fi nančního úřadu. Dimenze se může upravit 


v souladu se závěry generelu odkanalizování. 


- Proto spojení dešťové kanalizace se splaškovou 


kanalizací do jednotné je potřeba provést co 


nejblíž poslední retenční nádrže, ještě nad 


napojením přípojek z fi nančního úřadu.


- Za zvážení stojí, zda je nutné budovat nejníže 


položenou retenční nádrž X, když s  ní ve 


výpočtu generel odkanalizování nepočítá, 


a nesnížit tím náklady na investice do 


kanalizací.


Usnesení č. 40/17/19: RM schválila navýšení 


počtu pracovních míst na Odboru územního 


plánování Městského úřadu Hustopeče 


o jedno pracovní místo na dobu do 31. 1. 


2020. Dočasné navýšení je z důvodu potřeby 


zapracování nového pracovníka. 


Usnesení č. 41/17/19: RM schválila jmenování 


s účinností od 01.09.2019 na funkci vedoucí 


organizační složky Správa a údržba budov 


města Hustopeče pro Ing. …, se zkušební 


dobou 6 měsíců a s pracovním poměrem na 


dobou neurčitou. Výkon funkce s pracovním 


úvazkem 40 hodin/týden a místem výkonu 


práce v Hustopečích 


Usnesení č. 42/17/19: RM bere na vědomí zápis ze 


Sociální komise ze dne 10.06.2019. 


Usnesení č. 43/17/19: RM schválila přijetí paní 


…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče do 


Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, 


Hustopeče, byt č. 221 k datu 01. 07. 2019. 


Usnesení č. 44/17/19: RM schválila Smlouvu 


o nájmu bytu – byt č. 221, Dům – Penzion 


pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 


uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 


pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem 


…, Hustopeče jako nájemníkem. Smlouva 


se uzavírá s účinností od 01. 07. 2019 do 31. 


12. 2019 s možností opce. Text smlouvy je 


přílohou zápisu. 


Usnesení č. 45/17/19: RM schválila Darovací 


smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 


Městem Hustopeče jako obdarovaným a 


…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče jako 


dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 01. 


07. 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 46/17/19: RM schválila přijetí dalších 


uživatelů do bytu č. 30, na adrese Svat. Čecha 


174/3, Hustopeče, od data 1. 7. 2019, a to …, nar. 


…, trvale bytem … a …, nar. …, trvale bytem ... 


Usnesení č. 47/17/19: RM schvaluje Dodatek č. 1, 


který upravuje přijetí dalšího uživatele bytu 


č. 30, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče 


– … nar. …, trvale bytem … a …, nar. …, trvale 


bytem …


Účinnost dodatku je od data 01. 07. 2019. Text 


dodatku č. 1 je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 48/17/19: RM schválila objednávku 


vřazení transmodulátoru do sítě kabelové 


televize pro zajištění digitálního příjmu 


infokanálu za cenu 12.000 Kč + DPH od 


společnosti itself, s.r.o., Pálavské náměstí 


4343/11, 628 00 Brno. 


Usnesení č. 49/17/19: RM schválila podle ust. 


§ 144 školského zákona změnu v údajích 


příspěvkové organizace Centrum volného 


času Hustopeče vedené v rejstříku škol. 


Konkrétně se jedná o změnu trvalého pobytu 


ředitele CVČ. 


Současně pověřuje ředitele CVČ k podání žádosti 


o změnu zápisu v rejstříku. 


Usnesení č. 50/17/19: RM schválila smlouvu 


o nájmu nebytových prostor se Základní 


školou Hustopeče, Komenského 163/2, 


okres Břeclav, příspěvkovou organizací 


se sídlem Komenského 163/2, PSČ 


693 01 Hustopeče, IČ 49137077 na pronájem 


kinosálu v Multifunkčním kulturním centru 


Hustopeče za 1 210 Kč. Text smlouvy je 


přílohou zápisu. 


Usnesení č. 51/17/19: RM schválila přenesení 


působnosti rady města Hustopeče ve 


věcech schvalování a uzavírání smluv 


o nájmu a o výpůjčce nebytových prostor 


v Multifunkčním kulturním centru 


Hustopeče na majetkoprávní odbor 


Městského úřadu Hustopeče 


Usnesení č. 52/17/19: RM schválila 


omezení parkování vozidel nad 2,5t 


v parkovacím zálivu před křížením silnice 


II/425 a parkovištěm OD Lidl Hustopeče ul. 


Bratislavská. RM ukládá odeslat písemnou 


žádost na stanovení dopravního značení 


příslušnému silničnímu správnímu úřadu 


OD MěÚ Hustopeče k realizaci. Změna 


dopravního značení bude fi nancována 


cestou rozpočtu města položka komunikace 


a provedena pracovníky MS Hustopeče 


Usnesení č. 53/17/19: RM schvaluje prodloužení 


provozu „Školního autobusu“ na další 


období, tj. po 14.12.2019 na dobu neurčitou. 


Usnesení č. 54/17/19: RM schválila Smlouvu 


o reklamě pro město Hustopeče (MMG) 


v  knize Poslední rok Ilse Tielsch, v  hodnotě 


36.300 Kč vč. DPH. 


Usnesení č. 55/17/19: RM bere na vědomí stav 


hospodaření Legata za rok 2019 


Usnesení č. 56/17/19: RM bere na vědomí výsledek 


kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 


zápisu. 


Usnesení č. 57/17/19: RM pověřuje Majetkoprávní 


odbor zadáním poptávky na projektovou 


dokumentaci na vybudování nové opěrné 


zdi na pozemcích p.č. 19/3 a p.č. 20/3 v  k. ú. 


Hustopeče u Brna, u bytových domů na ulici 


Husova 5 a 6.


Usnesení č. 58/17/19: RM schválila výjimku 


v souladu ust. § 23 odst. 5 zákona č. 


561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 


pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 


o předškolním vzdělávání, z počtu dětí ve 


třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, Hustopeče 


pro školní rok 2019/20 na celkový počet 


112 dětí, t.j. 28 dětí v každé třídě.


Usnesení č. 59/17/19: RM schválila vyhlášení 
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veřejné zakázky na provedení rekonstrukce 


povrchu v nafukovací hale ZŠ Komenského. 


Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče 


konané  (17.07.2019)


Usnesení RM (úkol) č. 2/18/19: RM ukládá 


aktualizovat orientační systém ulic 


a místních cílů ve městě Hustopeče, včetně 


opravy a úpravy stávajícího značení. 


Usnesení RM č. 3/18/19: RM schvaluje vyznačení 


omezení stání před sběrným místem na 


tříděný odpad na ulici Generála Peřiny 


naproti ulice Kuberova. 


Usnesení RM č. 4/18/19: RM schvaluje 


zadání projektování inženýrských sítí 


k a na městském pozemku p. č. 4542/253 k. ú. 


Hustopeče.


Usnesení RM (úkol) č. 5/18/19: RM ukládá 


majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče 


zapracování podmínek uvedených 


v  příloze bodu včetně zpracování analýzy 


do připravované Smlouvy o právu provést 


stavbu, a Smlouvy o smlouvě budoucí 


o zřízení služebnosti se spol. Fair - Net z.s., 


Janáčkova 1, 693 01 Hustopeče, IČ 27047989. 


Usnesení RM č. 6/18/19: RM schválila výběr 


nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 


"Hustopeče – cyklostezka Masarykovo 


nám., ul. Bratislavská", a to: SWIETELSKY 


stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 


stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 


60, 620 00 Brno, IČ 48035599 za cenu 


7 233 437,71 Kč bez DPH. 


Usnesení RM č. 7/18/19: RM schválila umístění na 


dalších místech: 


2. Dopravní stavby Brno, s.r.o. - 8 267 744,18 Kč bez 


DPH 


3. M-SILNICE a.s. - 8 550 760,53 Kč bez DPH 


4. EUROVIA CZ, a.s., odštěpný závod oblast 


Morava, závod Morava jih - 8 709 046,36 Kč 


5. VHS Břeclav s.r.o. - 8 775 678,16 Kč 


6. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava - 


9 550 547,43 Kč 


7. RONYTRANS, s.r.o. - 10 037 334,78 Kč 


Usnesení RM č. 8/18/19: RM schválila uzavření 


smlouvy o dílo se: SWIETELSKY stavební s.r.o., 


odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 


se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno za částku 


7 233 437,71 Kč bez DPH. 


Usnesení RM č. 9/18/19: RM schválila výzvu 


k podání nabídky na veřejnou zakázku 


malého rozsahu na stavební práce: 


"Hustopeče – komunikace a parkování 


Tábory" 


Usnesení RM č. 10/18/19: RM schválila oslovení 


dodavatelů: 


1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bíle Předměstí, 


530 03 Pardubice, IČ: 42196868 


2. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 


3, 620 00 Brno, IČ: 60838744 


3. Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 


628 00 Brno, IČ: 45474281 


4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 


Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 


620 00 Brno, IČ:48035599 


5. VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 


690 64 Břeclav, IČ: 42324149 


Usnesení RM č. 11/18/19: RM schválila členové 


hodnotící komise: …, …, …


náhradníci: …, …, …


Usnesení RM (úkol) č. 12/18/19: RM neschvaluje 


žádost …, …, Hustopeče o uzavření smlouvy 


o nájmu části pozemků p.č.3137/2, 4792/26, 


8400, 3138/2 a 3137/14 v k.ú. Hustopeče 


u Brna k umístění přípojek inženýrských sítí 


a ukládá majetkoprávnímu odboru vyzvat 


žadatele k přeprojektování budoucí trasy 


sítí a k upřesnění plošného záboru dotčení 


městských pozemků. 


Usnesení RM č. 13/18/19: RM schválila uzavření 


Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 


2018/183019 k zajištění výkonu činností 


koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 


při práci (BOZP) se společností SafeThing 


s r.o., IČ 05583390, se sídlem Palackého třída 


1178/57, 612 00 Brno, kterým se z důvodu 


prodloužení realizace stavby a plátcovství 


DPH mění cena služeb na částku 94 380 Kč vč. 


DPH. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 


Usnesení RM č. 14/18/19: RM schválila uzavření 


Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 870/2018-


P na výkon autorského dozoru při realizaci 


stavby " Podporované byty Žižkova I ., 


Hustopeče" se společností Jančálek s 


.r.o., IČ 26234149, se sídlem U Tržiště 22, 


690 02 Břeclav, kterým se prodlužuje 


doba pro poskytování této služby do 31. 11. 


2019 a zvyšuje se cena na 160 446 Kč vč. DPH. 


Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 


Usnesení RM č. 15/18/19: RM schválila uzavření 


Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 871/2018-


P na výkon technického a investorského 


dozoru při realizaci stavby " Podporované 


byty Žižkova I ., Hustopeče" se společností 


Jančálek s .r.o., IČ 26234149, se sídlem U Tržiště 


22, 690 02 Břeclav, kterým se prodlužuje 


doba pro poskytování této služby do 31. 11. 


2019 a zvyšuje se cena na 271 040 Kč vč. DPH. 


Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 


Usnesení RM č. 16/18/19: RM schválila darovací 


smlouvu s TGC Prodej s.r.o., IČ: 07479255, 


Holzova 716/2, 628 00 Brno, kterou město 


přijímá dar ve výši 5.000 Kč na uspořádání 


akce Táborák ke konci školního roku". Text 


smlouvy je přílohou zápisu.  


Usnesení RM č. 17/18/19: RM schválila Dodatek 


č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava 


venkovního areálu u CVČ Pavučina“ s fi rmou 


PFM Greenvia s.r.o. se sídlem Purkyňova 


71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103, kterým se 


cena díla zvyšuje o částku 1 792 Kč bez DPH. 


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


členský příspěvek města Hustopeče pro 


rok 2019 k zabezpečení činnosti DSO 


Mikroregion Hustopečsko ve výši 60 800 Kč. 


Usnesení RM č. 19/18/19: RM vzala na vědomí 


stavební záměr investora …, …, Hustopeče 


spočívající ve stavebních úpravách RD 


a pověřuje starostku podpisem situačního 


výkresu. 


Usnesení RM č. 20/18/19: RM schválila 


vyhlášení záměru pachtu pozemků 


p.č.5593/130 vedeného jako zahrada, 


p.č.3957 vedeného jako vinice, 


3956/1 vedeného jako ostatní plocha 


a p.č.3956/2 vedeného jako zastavěná plocha 


a nádvoří, vše na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče 


u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 21/18/19: RM schválila vyhlášení 


záměru uzavření nájemní smlouvy na 


pronájem nebytových prostor v části objektu 


občanské vybavenosti – budova č. p. 1017 na 


pozemku parc. č. 868/3 - zast. plocha a nádvoří 


o výměře 585 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna 


ve vlastnictví města Hustopeče – Centra 


volného času Pavučina na adrese Šafaříkova 


1017/40, 693 01 Hustopeče a to: 


místnosti č. 119 v přízemí budovy (35 m2) včetně 


vybavení a to v pondělí až pátek od 7:30 – 


16:30 hod za nájemné 90,- Kč/m2 /měsíc 


(celkem tedy 37.488,- Kč ročně) + energie 


paušál 200,- Kč/měsíc (celkem 2.400,-/rok) 


a místností v přízemí budovy (učebny – keramika 


č. 109, výtvarka č. 107, hudebna č. 117, sál 


č. 105) včetně vybavení a to v dopoledních 


hodinách max. 20 hod /týdně dle předchozí 


dohody, za nájemné a energie 1000,- Kč/


týden (to je 4.000,- měsíčně). 


Součástí nájmu bude spoluužívání sociálního 


zařízení v přízemí budovy. Nájem bude 


uzavřen na dobu neurčitou počínaje od 


01.09.2019 za účelem poskytování sociálních 


služeb – sociální terapeutické dílny pro 


mládež i dospělé osoby se zdravotním 


postižením 


Text záměru je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 22/18/19: RM doporučuje ZM ke 


schválení smlouvu s …, nar…, …, 693 01 Kurdějov, 


…, nar…, …, 612 00 Brno a BUILDSTEEL 


s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 


IČ:27694321 o bezúplatném převodu 


pozemku p.č.4544/167 na LV č. 12431 v k.ú. 


Hustopeče u Brna na město Hustopeče. Text 


smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 23/18/19: RM schválila uzavření 


Smlouvy o dílo na zpracování PD k ozelenění 


cyklostezky Žižkova, Tábory vč. návrhu 


mobiliáře, se společností Atregia s r.o., IČ: 


02017342, se sídlem Šebrov 215, 679 22, 


Šebrov – Kateřina, za cenu 217 800 Kč vč. DPH, 


a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 


Usnesení RM č. 24/18/19: RM schválila uzavření 


Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci 


akce "vybrané skladebné části ÚSES I." se 


STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, se 


sídlem Andělská Hora č.p. 143, 793 31 Andělská 


Hora, kterým se napravují chyby ve psaní 


a zpřesňují hůře čitelné položky v soupisu 


prací. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 


Usnesení RM č. 25/18/19: RM schválila souhlas 


s uzavřením darovací smlouvy mezi Základní 


školou Hustopeče, Komenského 163/2, 


693 01 Hustopeče, IČ: 49137077 a WOMEN 


FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 


140 00 Praha 4, IČ: 24231509 ve výši 5 040,-Kč 


k úhradě stravného pro jednoho žáka školy 


ve školním roce 2019/2020. 
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Usnesení RM č. 26/18/19: RM bere na vědomí 


Územní studii - Hustopeče S6 


Usnesení RM (úkol) č. 27/18/19: RM ukládá vedení 


města jednat s  majitelem pozemku p. č. 


2600/4 o vzájemných podmínkách zrušení 


věcného břemene k dotčenému pozemku. 


Usnesení RM (úkol) č. 28/18/19: RM ukládá 


majetkoprávnímu odboru zaslat nájemci 


HALP PRINT výzvu k předání pronajímaných 


prostor na adrese Šafaříkova 1017/40, 


Hustopeče. 


Usnesení RM č. 29/18/19: RM schválila smlouvu 


č. JMK059156/19/OKH o poskytnutí dotace 


z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 


projektu „Světový duel vín 2019, Hustopeče“ 


ve výši 100.000 Kč. 


Usnesení RM č. 30/18/19: RM schválila Smlouvu 


o zřízení věcného břemene se společností 


E.ON Distibuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 


České Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu 


„Hustopeče, Gen. Peř. rozšíření NN, …“, 


která byla realizována na pozemku parc.č. 


982/42 k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 


úplatu 5.000 Kč bez DPH. 


Usnesení RM č. 31/18/19: RM schválila zadávací 


dokumentaci k veřejné zakázce malého 


rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 


hřiště při ZŠ Komenského, Hustopeče“. Text 


zadávací dokumentace je přílohou zápisu.


Usnesení RM č. 32/18/19: RM schválila seznam 


oslovených uchazečů k veřejné zakázce 


malého rozsahu na stavební práce 


„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Komenského, 


Hustopeče“: 


JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov 


u Brna, 


Precol, s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 


294 74 Předměřice nad Jizerou,


Dor – Sport s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště,


PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, 


Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, 


Usnesení RM č. 33/18/19: RM schválila složení 


komise pro otevírání obálek a pro posouzení 


a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 


malého rozsahu na stavební práce 


„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Komenského, 


Hustopeče“: …, …, … náhradníci: …, …, …


Usnesení RM č. 34/18/19: RM bere na vědomí 


zápis z  komise pro územní rozvoj ze dne 


25.6.2019 


Usnesení RM č. 35/18/19: RM schválila rozpočet 


Komise pro územní rozvoj pro rok 2019 ve 


výši 20.000 Kč. Částka je určena na úhradu 


konzultační činnosti externích odborníků 


v  oboru územní plánování a architektura 


měst. 


Usnesení RM č. 36/18/19: RM schválila přidělení 


bytu č. 28 na adrese Svat. Čecha 174/3, 


Hustopeče, … do nájmu s platností od 01. 08. 


2019 do 31. 07. 2020. 


Usnesení RM č. 37/18/19: RM schválila nájemní 


smlouvu k bytu č. 28, na adrese Svat. Čecha 


174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 


a …, a to s platností od 01. 08. 2019 do 31. 07. 


2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 38/18/19: RM schválila přidělení 


bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3, 


Hustopeče, … a jeho manželce …, do nájmu 


s platností od 19. 07. 2019 do 18. 7. 2020. 


Usnesení RM č. 39/18/19: RM schválila nájemní 


smlouvu k bytu č. 29, na adrese Svat. Čecha 


174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 


a manželi … s manželkou …, a to s platností 


od 19. 07. 2019 do 18. 7. 2020. Text smlouvy je 


přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 40/18/19: RM schválila žádost 


o přidělení bytové jednotky č. 209 v ubytovně 


Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, …, 


trvale bytem …, Hustopeče. 


Usnesení RM č. 41/18/19: RM schválila smlouvu 


o nájmu bytové jednotky č. 209 v ubytovně 


Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, 


trvale bytem …, Hustopeče, s platností od 1. 8. 


2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 42/18/19: RM schválila návrh 


na odpis pohledávky ve výši 1.853 Kč za 


platby na Penzionu pro důchodce, Žižkova 


1, Hustopeče z důvodu nehospodárnosti, 


neboť by vymáhání bylo neefektivní vůči výši 


dluhu. Výpis pohledávek je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 43/18/19: RM bere na vědomí 


zápis ze Sociální komise ze dne 15.07.2019. 


Usnesení RM č. 44/18/19: RM schválila přijetí 


manželů …, oba …, t. č. bytem …, Hustopeče) 


do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 


1, Hustopeče, byt č. 311 k datu 01. 08. 2019. 


Usnesení RM č. 45/18/19: RM schválila Smlouvu 


o nájmu bytu – byt č. 311, Dům – Penzion 


pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 


uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 


pronajímatelem a manželi …, oba …, t. 


č. bytem …, Hustopeče) jako nájemníky. 


Smlouva se uzavírá s účinností od 01.08. 


2019 do 31. 12. 2019 s možností opce. Text 


smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 46/18/19: RM schválila Darovací 


smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 


Městem Hustopeče jako obdarovaným 


a manželi …, oba …, t. č. bytem …, Hustopeče) 


jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností 


k 01. 08. 2019. Text smlouvy je přílohou 


zápisu. 


Usnesení RM č. 47/18/19: RM schválila přijetí 


manželů …, oba trvale bytem …, Hustopeče) 


do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 


1, Hustopeče, byt č. 308 k datu 01. 08. 2019. 


Usnesení RM č. 48/18/19: RM schválila Smlouvu 


o nájmu bytu – byt č. 308, Dům – Penzion 


pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 


uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 


pronajímatelem a manželi …, oba trvale 


bytem …, Hustopeče) jako nájemníky. 


Smlouva se uzavírá s účinností od 01.08. 


2019 do 31. 12. 2019 s možností opce. Text 


smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 49/18/19: RM schválila Darovací 


smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 


Městem Hustopeče jako obdarovaným 


a manželi …, oba trvale bytem …, Hustopeče) 


jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností 


k 01. 08. 2019. Text smlouvy je přílohou 


zápisu. 


Usnesení RM č. 50/18/19: RM schválila výměnu 


bytu u paní …, nar. …, trvale bytem Žižkova 


1, Hustopeče – přestěhování z bytu č. 308 do 


bytu č. 207. 


Usnesení RM č. 51/18/19: RM schválila Dohodu 


o ukončení nájmu bytu č. 308, Dům – Penzion 


pro důchodce, Žižkova jedna Hustopeče, 


uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 


pronajímatelem a paní …, trvale bytem 


Žižkova …, Hustopeče jako nájemníkem. 


Smlouva se uzavírá s účinností od 31.07.2019. 


Text dohody je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 52/18/19: RM schválila Smlouvu 


o nájmu bytu – byt č. 207, Dům – Penzion 


pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 


uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 


pronajímatelem a …, trvale bytem Žižkova 


…, Hustopeče jako nájemníkem. Smlouva 


se uzavírá s účinností od 1. 8. 2019 do 31. 


12. 2019 s možností opce. Text smlouvy je 


přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 53/18/19: RM schválila vzorovou 


smlouvu o poskytnutí sociální služby – 


pečovatelská služba Hustopeče (OS Penzion 


a pečovatelská služba Hustopeče). Text 


smlouvy je přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 54/18/19: RM schválila podání 


žaloby na předchozího zhotovitele nátěru 


palubovky ve sportovní hale fi rmu JM 


Demicarr s.r.o. pro neuznání reklamace, 


podložené znaleckým posudkem. 


Usnesení RM č. 55/18/19: RM schválila pořízení 


bazénového vysavače Hexagone Chrono 


MP3 450 za cenu 202.000 Kč vč. DPH, 


pro potřebu Sportovního zařízení města 


Hustopeče, p.o. Zařízení bude pořízeno 


z fondu investic příspěvkové organizace 


SPOZAM. 


Usnesení RM (úkol) č. 56/18/19: RM ukládá řediteli 


SPOZAM pokusit se prodat řídící jednotku ze 


stávajícího bazénového vysavače, která byla 


pořízena před začátkem sezóny.


Usnesení RM (úkol) č. 57/18/19: RM ukládá 


vedení města svolat pracovní skupinu pro 


zpracování koncepce úpravy vytápění ve 


Sportovní hale


Usnesení RM č. 58/18/19: RM schválila stanovy 


Hustopečského městského vína pro rok 2019. 


Usnesení RM č. 59/18/19: RM schválila provozní 


řád Burčákových slavností v Hustopečích pro 


rok 2019. 


Usnesení RM č. 60/18/19: RM schválila Příspěvky 


na oběd v roce 2019 a dále následovně: 


ze sociálního fondu 9 Kč na jeden oběd, 


z prostředků zaměstnavatele 40 Kč na jeden 


oběd. 


Zaměstnanec uhradí zbytek hodnoty oběda dle 


ceny dodavatele. 


Usnesení RM č. 61/18/19: RM schválila 


bezúplatnou zápůjčku prostor klubovní 


místnosti v  objektu kina pro Klub historie 


a vlastivědy za účelem uspořádání výstavy 


poštovních známek v  termínu 1.9. – 
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20.9.2019.


Usnesení RM č. 62/18/19: RM schválila 


nájemní smlouvu s  Girasole, sdružením 


pro pomoc a rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1, 


693 01 Hustopeče, IČ: 26991560 na užívání 


místnosti č. 6   o výměře 19,67 m2 v  rohu 


suterénu objektu Polikliniky Hustopeče 


1417/5, Hustopeče za měsíční nájemné 


1770 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.


Usnesení RM č. 63/18/19: RM schválila 


nájemní smlouvu s paní …, nar… bytem …, 


691 72 Morkůvky na krátkodobý pronájem 


objektu restaurace Herbenova 423/4, 


Hustopeče za nájemné 2.500 Kč.


Usnesení RM č. 64/18/19: RM bere na vědomí 


výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 


přílohou zápisu. 


Usnesení RM č. 65/18/19: RM schválila změnu 


Organizačního řádu Městského úřadu 


Hustopeče v  příloze č. 4, kterou dochází 


k přechodu řídících kompetencí k org. složce 


Správa a údržba budov na místostarostu. 


Současně RM schválila i Dodatek č. 3 k Org. 


řádu MěÚ, kterým se mění a doplňuje Čl. 


V – Postavení orgánů města. Příloha č. 


4 i Dodatek č. 3 jsou přílohou zápisu.


Usnesení RM č. 66/18/19: RM schválila 


Hustopečské chase souhlas města s použitím 


znaku a loga města pro akci Zarážení hory 


2019 dne 31. 8. 2019.


Usnesení RM č. 67/18/19: RM schválila odměny 


ředitelům příspěvkových organizací 


města za I. pololetí roku 2019. Výše odměn 


a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.


Usnesení RM (úkol) č. 68/18/19: RM ukládá MaK 


zpracovat návrh na umístění a vzhled tabule 


s  partnerskými městy v  centru, případně 


okrajích města. 


Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče 


konané (06.08.2019)


Usnesení č. 2/19/19: RM schválila smlouvu 


o partnerství a spolupráci s ČR – Krajským 


ředitelstvím policie Jihomoravského kraje 


se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ 


75151499 na spolupráci při akci Den s Policií 


ČR v Hustopečích. 


Usnesení č. 3/19/19: RM schválila uzavření 


nájemní smlouvy na pronájem nebytových 


prostor v části objektu občanské 


vybavenosti - budova č. p. 42 na pozemku 


parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří o výměře 


665 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 


města Hustopeče - víceúčelového kulturního 


centra na adrese Dukelské nám. 42/15, 


693 01 Hustopeče, a to přednáškového 


sálu v 1. patře budovy, včetně spoluužívání 


kuchyňky a WC, vše včetně vybavení a to 


každou druhou středu v měsíci dvě hodiny 


od 15:00 do 17:00 hod, počínaje od 1. září 


2019, na dobu neurčitou, za snížené nájemné 


ve výši 90,- Kč vč. DPH za každou započatou 


hodinu s nájemcem Klubem historie 


a vlastivědy Hustopečska se sídlem Nádražní 


20, 693 01 Hustopeče, IČ 26516411. 


Usnesení č. 4/19/19: RM schválila smlouvu 


o koupi a pronájmu kelímků NICKNACK 


na Burčákové slavnosti 2019 s fi rmou 


NICKNACK s.r.o. se sídlem Olomoucká 


888/164, 627 00 Brno, IČ 29287464 za kupní 


cenu 170 000 Kč bez DPH (10 000 kusů) 


a cenu nájmu 1,60 Kč za kus bez DPH. 


Usnesení č. 5/19/19: RM schválila uzavření 


smlouvy o dílo na stavbu „Úprava venkovního 


areálu na CVČ Pavučina“ s uchazečem 


STROMMY COMPANY, s.r.o., se sídlem 


Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 


01919652 za částku 678 661 Kč bez DPH 


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


nájemní smlouvy na pronájem nebytových 


prostor v části objektu občanské vybavenosti 


- budova č. p. 1017 na pozemku parc. č. 


868/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 


585 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 


města Hustopeče - Centra volného času 


Pavučina na adrese Šafaříkova 1017/40, 


693 01 Hustopeče, a to místnosti č. 


119 v přízemí budovy (35 m2) včetně vybavení 


a to v pondělí až pátek od 7:30 – 16:30 hod 


za nájemné 90,- Kč/m2 /měsíc (celkem tedy 


37.488,- Kč ročně) + energie paušál 200,- 


Kč + DPH 21% /měsíc (celkem 2.400,-Kč 


+ DPH 21% /rok) a místností v přízemí 


budovy (učebny – keramika č. 109, výtvarka 


č. 107, hudebna č. 117, sál č. 105) včetně 


vybavení, a to v dopoledních hodinách max. 


20 hod /týdně dle předchozí dohody, za 


nájemné a energie 1000,- Kč +DPH 21% /


týden (to je 4.000,-Kč + DPH 21% měsíčně), 


přičemž součástí nájmu bude spoluužívání 


sociálního zařízení v přízemí budovy. Nájem 


bude uzavřen na dobu neurčitou počínaje od 


01.09.2019 za účelem poskytování sociálních 


služeb – sociální terapeutické dílny pro 


mládež i dospělé osoby se zdravotním 


postižením s nájemcem Diakonií ČCE – 


středisko BETLÉM se sídlem Císařova 394/27, 


691 72 Klobouky u Brna, IČ 185 10 949. 


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


nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 


"Hustopeče – komunikace a parkování 


Tábory", a to: SWIETELSKY stavební s.r.o., 


odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 


se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 


48035599 za cenu 4 444 444,38 Kč bez DPH. 


Usnesení č. 8/19/19: RM schválila umístění 


na dalších místech nabídky na veřejnou 


zakázku: „Hustopeče – komunikace 


a parkování Tábory“: 


2.SYTYS.cz s.r.o. - 4 696 695,22 Kč bez DPH 


3. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. - 4 851 777,33 Kč 


bez DPH 


4. Stavba a údržba silnic, s.r.o. - 4 879 698,33 Kč bez 


DPH 


5. VS-build, s.r.o. - 4 927 565 Kč bez DPH 


6. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava - 


4 928 782,53 Kč 


7. M-SILNICE a.s. - 4 990 014,28 Kč 


8. EUROVIA CZ, a.s., odštěpný závod oblast 


Morava, závod Morava jih - 5 076 918,21 Kč 


Usnesení č. 9/19/19: RM schválila uzavření 


smlouvy o dílo se: SWIETELSKY stavební 


s.r.o., odštěpný závod MORAVA, se sídlem 


Jahodová 60, 620 00 Brno za částku 


4 444 444,38 Kč bez DPH na realizaci 


veřejné zakázky "Hustopeče – komunikace 


a parkování Tábory". 


Usnesení č. 10/19/19: RM bere na vědomí postup 


jednání ve věci budování okružní křižovatky 


mezi městem, UNIPORT a Cosmonde.


Usnesení č. 11/19/19: RM nesouhlasí 


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 


břemene k pozemkům p.č. 4542/228, p.č. 


4542/333 a p.č. 4542/386 zapsaných na LV č. 


10001 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi městem 


Hustopeče a ..................................... k tíži 


vlastníka pozemků (města Hustopeče). 


Jednotlivé přípojky kanalizace, vodovodu 


a plynovodu byly povoleny v rámci územního 


a stavebního řízení ke stavbě bytového domu 


č.p. 1459. 


Usnesení č. 12/19/19: RM doporučuje ZM ke 


schválení úplatný převod pozemků p.č. KN 


335/6 a st. p.č. KN 177/1 v katastrálním území 


Celné vedeném u Katastrálního úřadu pro 


Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 


nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví Státního 


pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 


1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, na 


město Hustopeče. 


Usnesení č. 13/19/19: RM doporučuje ZM ke 


schválení kupní smlouvu s Mgr. …, …, 


691 43 Hlohovec na prodej pozemku parc. 


č. 1875, vedený jako zahrada, zapsaný 


u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 


kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 


listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 


Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za cenu 


53.400 Kč plus náklady spojené s převodem 


pozemku. Text smlouvy je součástí zápisu. 


Usnesení č. 14/19/19: RM vzala na vědomí 


stížnost Ing. … na neschválení projektové 


dokumentace přípojek pro stavbu 


"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 


na ulici Vinařská. 


Usnesení č. 15/19/19: RM neschválila projektovou 


dokumentaci přípojek pro stavbu 


"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 


na ulici Vinařská investora Ing. .... Předložená 


projektová dokumentace není pro stavbu 


vinného sklepa, ale rodinného domu.


Usnesení č. 16/19/19: RM neschválila uzavření 


Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 


města na stavbu přípojek pro objekt 


"Novostavba vinného sklepu parc.č. 1262/11" 


s investorem Ing. …, …, Brno. Předložená 


projektová dokumentace není pro stavbu 


vinného sklepa, ale rodinného domu.


Usnesení č. 17/19/19: RM schválila projektovou 


dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 


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


28085400 na stavbu: Hustopeče, rozšíření 


NN, Milý, 2004/6", která bude realizována 


na pozemku parc.č. 982/42, k.ú. Hustopeče 
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a pověřuje starostku podpisem situačního 


výkresu. 


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


Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 


věcného břemene s investorem E.ON 


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


Budějovice, IČ: 28085400 na stavbu: 


Hustopeče, rozšíření NN, Milý, 2004/6", která 


bude realizována na pozemku parc.č. 982/42, 


k.ú. Hustopeče za jednorázovou úplatu 


5.000 Kč bez DPH. 


Usnesení č. 19/19/19: RM schválila žádost investora 


…, …, Hustopeče na schválení umístění revizní 


šachty a předzahrádky, na pozemku města 


parc.č. 494/1 k.ú. Hustopeče u Brna, namísto 


stávajícího přístřešku a pověřuje starostku 


podpisem situačního výkresu. 


Usnesení č. 20/19/19: RM ukládá zadání 


objednávky projektu umístění kolumbária 


na městském hřbitově Hustopeče, 


s předpokladem umístění u stěny katolického 


hřbitova směrem k pohřebišti Rudé armády.


Usnesení č. 21/19/19: RM schválila umístění 


rychlonabíjecí stanice pro elektromobily 


na záchytné parkoviště na ul. Bratislavská 


u vlakového nádraží.


Usnesení č. 22/19/19: RM schválila nájemní 


smlouvu s …, nar. …, …, 613 00 Brno na užívání 


části pozemků p.č.49 a 50 o výměře 2,5 x 


5 m vedených na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 


u Brna za účelem zajištění 1 parkovacího 


místa pro osobní automobil za roční 


nájemné 1200 Kč. Text smlouvy je přílohou 


zápisu. 


Usnesení č. 23/19/19: RM doporučuje ZM ke 


schválení Dodatek č. 4 k darovací smlouvě ze 


dne 22.12.2010 uzavřené s Jihomoravským 


krajem, kterým se prodlužuje lhůta pro 


zahájení výstavby pobytového zařízení – 


v minimálním rozsahu provedení zemních 


prací – hloubení základových rýh na 


pozemku p. č. 1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna 


do 31.12.2020. 


Usnesení č. 24/19/19: RM schválila dohodu 


o narovnání se společností Atregia s.r.o., 


Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ: 


02017342 na zpracování PD na úpravu okolí 


kulturního centra a autobusového nádraží 


za cenu 123.000 Kč bez DPH. Text dohody je 


přílohou zápisu. 


Usnesení č. 25/19/19: RM odkládá schválení 


výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 


zakázku na „Zpracování PD na stavební 


úpravy a modernizace Společenského 


domu Hustopeče-nové vyhlášení“ uchazeče 


STRAET ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na 


poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1, IČ:27864618. 


RM požaduje předložení zdůvodnění ceny 


realizace zakázky a referenční obdobné 


zakázky.


Usnesení č. 26/19/19: RM schválila rozšíření 


předmětu plnění opravy schodiště ZŠ 


Komenského dle předložené nabídky 


v nabídkové ceně 15.350 Kč bez DPH. Oprava 


vstupu do školy bude hrazena z  provozních 


prostředků školy.


Usnesení č. 27/19/19: RM schválila dodatek ke SOD 


s fi rmou Spolia s.r.o., Bořetice, IČ: 29181106 na 


vícepráce ve výši 15.350 Kč bez DPH na akci 


oprava schodiště ZŠ Komenského. 


Usnesení č. 28/19/19: RM schvaluje nabídku 


Junáku-českého skautu, střediska Žamberk, 


z.s. Tyršova 718, Žamberk, IČ: 15029107, na 


pronájem ubytovny Celné č.p.99, v obci 


Těchonín včetně areálu chatek a přilehlých 


pozemků. RM pověřuje starostku podpisem 


smlouvy s 3měsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 29/19/19: RM bere na vědomí výsledek 


kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 


zápisu. 


Usnesení (úkol) č. 30/19/19: RM ukládá zadání 


projektové dokumentace (studie) na 


ozelenění nádvoří domu U Synků.


Usnesení (úkol) č. 31/19/19: RM ukládá zabývat se 


prostorem před krytým bazénem s ohledem 


na bezpečnost návštěvníků. 


Usnesení č. 32/19/19: RM neschválila provedení 


opravy podlahy ve sportovní hale fi rmou 


Renosport Profi , s.r.o, Batelovská 1206/3, 


140 00 Praha 4, IČ 01939971. 


Usnesení č. 33/19/19: RM schválila nájemní 


smlouvy uzavřené mezi Sportovním 


zařízením Hustopeče, p.o., jako 


pronajímatelem a nájemníky Kristýna 


Klemešová, Hustopeče, IČ 88892093, 


Vladimír Klemeš, Hustopeče, IČ 02965658, 


a dodatek ke smlouvě o nájmu s Plaváníčko 


Chobotnička z.s., Břeclav, IČ 07454848. Text 


smluv a dodatku jsou přílohou zápisu. 


Usnesení č. 34/19/19: RM projednala návrh na 


pořízení nového SW a HW pro evidenci 


a účtování obědů ve Školní jídelně 


Základní školy Komenského. Požadovanou 


technologii si může škola pořídit z vlastních 


provozních prostředků.


Usnesení č. 35/19/19: RM bere na vědomí zápis ze 


školské a kulturní komise ze dne 16.7.2019. 


Usnesení č. 36/19/19: RM schválila dodávku 


a implementaci páskové knihovny LTO pro 


potřebu Městského úřadu Hustopeče za 


cenu 296.317 Kč vč. DPH od fi rmy C System 


CZ, a.s., Otakara Ševčíka 938/56, Brno 


Usnesení č. 37/19/19: RM schválila vyřazení 


majetku z evidence Městských služeb 


Hustopeče v účetní hodnotě 327 Kč. Seznam 


je přílohou zápisu. Likvidace proběhla 


prostřednictvím specializované fi rmy. 


Usnesení č. 38/19/19: RM schválila úhradu 


příspěvku a poplatku pro MAS Hustopečsko, 


z.s. pro rok 2019 ve výši 48.424 Kč. 


Usnesení č. 39/19/19: RM schválila výběr 


nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 


malého rozsahu „Rekonstrukce hřiště při ZŠ 


Komenského, Hustopeče uchazeče Umělky 


s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČ: 


04776763.


Usnesení č. 40/19/19: RM schválila smlouvu o dílo 


se zhotovitelem díla „Rekonstrukce hřiště při 


ZŠ Komenského, Hustopeče“ Umělky s.r.o., 


Fučíkova 90/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763 za 


cenu 1.610.058,92 Kč bez DPH. Text smlouvy 


je přílohou zápisu. 


Usnesení č. 41/19/19: RM schválila výpověď 


z  nájmu části pozemku p.č. 869/1 v  k. ú. 


Hustopeče u Brna, na ul. Nerudova z důvodu 


jeho nedostatečné údržby ze strany nájemce.


Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče


Plná verze zápisu a usnesení rady města 


jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  


Městského úřadu Hustopeče


in
ze


rc
e


Výběrové řízení 


na MěÚ Hustopeče


Agenda územního plánování


Přihlášku je možné zaslat do 11. září, 


více informací poskytne 


Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392
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Hustopečská městská hala byla v době 


prázdnin dějištěm řady sportovních soustře-


dění. V polovině srpna ji na jeden týden obsa-


dila dvacítka dětí z místního volejbalového 


oddílu. „ Letos už je to třetí volejbalový kemp, 


který máme v řadě za sebou. Organizujeme ho 


formou příměstského tábora pod hlavičkou 


CVČ Pavučina, které nám pomáhá s admini-


strativou akce. My se tak můžeme soustředit 


jenom na sportovní výsledky a výkony,“ řekl 


trenér Petr Groh. 


Je vidět, že mladé hráče volejbal baví, 


protože dobrovolně obětovali pět volných 


prázdninových dní, aby před nadcházející 


sezónou zlepšili své herní dovednosti. Přihlá-


sily se všechny děti, které chodí na tréninky 


během roku. Na intenzivním soustředění se 


každý den od devíti hodin ráno do čtyř hodin 


odpoledne věnovaly herním činnostem i posí-


lení fyzické kondice. V rozvrhu byla zařaze-


na i různá relaxační a kompenzační cvičení. 


Program byl rozdělen do dvacetiminutových 


bloků, mezi kterými byly pětiminutové pauzy. 


„V každém bloku se věnujeme určité činnosti 


tak, abychom postihli hru komplexně,“ přiblížil 


Groh.  


Účastníci byli podle věku rozděleni do tří 


skupin, každé z nich se věnoval jeden trenér. 


Letošní soustředění bylo důležité zejména pro 


nejstarší dívky, které opustily kategorii žákyň 


a poprvé budou hrát krajský přebor kade-


tek. „Jsme trošku napjatí, jaká bude úroveň 


krajské soutěže, je to pro nás neprobádaná 


oblast. Těšíme se, ale zároveň k tomu vzhlíží-


me s lehkými obavami,“ přiznal trenér oddílu. 


Aby uspěla ve vyšší soutěži, trénovala děvčata 


i taktiku a herní strategii. „Konečně může-


me zapojit i svůj mozek,“ neskrývala radost 


z postupu jedna z hráček, Alžběta Svobodová. 


„Přešly jsme ze dvou nahrávaček na jednu, 


takže máme úplně jiné postavení a jiné posty. 


Zatím s tím máme trošku problém, ale doufá-


me, že se to zlepší. Nejdůležitější je praxe, vžít 


se do toho a udělat to automaticky,“ prozradily 


další kadetky Beáta Bedřichová a Klára Kadle-


cová.


Pro budoucí kvalitní dorost oddíl potře-


buje, aby děti začaly s volejbalem co nejdří-


ve, ideálně od první třídy. „Chtěl bych pozvat 


děti, případně rodiče, aby se přišli podívat na 


ukázkovou hodinu, kterou pořádáme vždycky 


v září,“ apeloval Groh. Nejmladší děti trénu-


jí dvakrát týdně. Jsou vedeny zábavnější 


formou, kluci a holky běhají, cvičí, a přitom si 


možná ani neuvědomí, že se učí volejbal. Čas 


i místo bude přizpůsoben dětem, tréninky se 


budou konat formou kroužků přímo v tělo-


cvičnách obou hustopečských základních škol 


brzy odpoledne, aby tam děti mohly chodit 


rovnou po vyučování. Konkrétnější informace 


se zájemci dozví z plakátků nebo náborových 


lístků, které žáci dostanou začátkem školního 


roku přímo ve škole.


-kam-


Článek byl zveřejněn na webu města 15.8.2019.


SPORT


Sezóna na hustopečském letním koupališ-


ti byla ofi ciálně otevřena první prázdninovou 


neděli tradiční formou zábavného odpoledne 


se spoustou atrakcí – diskotékou s pohádko-


vými postavičkami, skákacím hradem, bludiš-


těm a rozdáváním sponzorských dárečků. Na 


návštěvníky čekal upravený areál, od loňského 


září kompletně bezbariérový. Hendikepovaní 


i další hůře pohybliví plavci mohli letos poprvé 


využít nový bazénový zvedák. Samoobsluž-


né zařízení si přijel vyzkoušet i šestiletý Garik 


Válek z Velkých Pavlovic, chlapec, pro kterého 


se v rámci Baterkománie sbírají na Městském 


úřadě v Hustopečích použité baterie. Míst-


ní vozíčkáři přišli se zlepšujícími návrhy na 


umístění zvedáku tak, aby byl použitelný pro 


širší spektrum plavců. „Zjistili, že není úplně 


stoprocentní pro každého vozíčkáře. Proto nyní 


s výrobcem konzultujeme případnou úpravu 


zařízení,“ vysvětlil ředitel SPOZAMu Aleš Pros-


chek. I bez úprav je ale zařízení pro většinu 


zájemců použitelné. 


Počet návštěvníků byl srovnatelný s rokem 


2016, oproti loňskému extrémně teplému roku 


poklesl zhruba o 30 procent. Kromě počasí 


mohly být důvodem často nepřesné předpo-


vědi meteorologů. „Media vytvářela paniku 


svými zavádějícími informacemi ohledně 


počasí, palcové titulky o citelném ochlazení 


vzbuzovaly v lidech nedůvěru, a ti tak návštěvu 


koupaliště odkládali,“ domníval se Proschek. 


„Změnilo se také chování návštěvníků, teploty 


pod 30°C nepovažovali za dostatečné a čekali 


na tzv. tropické teploty kolem 33°C,“ pokračo-


val Proschek. Návštěvnost koupaliště proto 


byla velice proměnlivá. Jeden den přišlo kolem 


1200 návštěvníků a následující den, kdy byla 


teplota vzduchu stejná, jen bylo polojasno, 


dorazilo  pouze 150 lidí.


Aleš Proschek přesto považuje letošní 


sezónu za velmi úspěšnou zejména proto, že 


se podařilo zajistit bezpečnost návštěvníků 


a plavčíci nemuseli řešit žádné vážnější zraně-


ní.


-kam-


Na návštěvníky čekal upravený areál, od loňského září kompletně bezbariérový.


Na soustředění se trénovala i strategie a herní taktika.
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Letošní sezóna na městském koupališti byla úspěšná


Městská sportovní hala patřila mladým volejbalistům
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Nová sezona stolním tenistům hustopeč-


ského Agrotecu začíná opět v září.  Vstupu-


jeme do jubilejní 25. sezóny, naší nepřetržité 


účasti v ligových soutěžích. A družstvo bude 


startovat v druhé nejvyšší domácí  soutěži - 1. 


lize. Ta bude mít stejně jako vloni 14 účastní-


ků a čekají nás nelehké  boje, neboť úroveň 


první ligy je skutečně vysoká, hraje zde spous-


ta hráčů,  kteří zaskakují i v extralize. Přesto 


věříme, že máme natolik dobrý kádr, že  bude 


hrát v první lize důstojnou roli. Do A družstva 


jsme získali Tomáše  Kopányiho ze Slovenska, 


který by měl být velkou posilou, dále pak na 


hostování  přichází nejlepší mladší žák České 


republiky, Tomáš Brhel z Hodonína. Toho bude  


mít pod patronací Antonín Schwarzer, jedná 


se o velmi talentovaného hráče a my  věří-


me, že bude pro nás přínosem. Dalšími členy 


družstva jsou již dlouholetí členové  oddílu 


Jakub Mesaroš, Lukáš Pavlovský, Petr Hoferik 


a Přemek Janoušek - ten se  bohužel potýká 


již téměř rok s bolestí achilovky a stále není 


připraven ke hře.  B družstvo bude stejně jako 


vloni startovat v krajské soutěži. Po několika 


letech  se do družstva vrátil náš odchovanec 


Martin Klabusay a dalšími jeho spoluhráči 


budou  Rosťa Hladký, Jiří Šlancar, Jan Šafařík, 


Honza Hušek, Jindra Hušek, Pavel Kuchař, Jirka 


Blažek, Petr Ebach a Honza Pleskač. 


Od nové sezóny bude v okresních soutěžích 


nově startovat družstvo mládeže.  Do okresní-


ho přeboru přihlašujeme jedno družstvo, které 


bude tvořeno převážně nejmladšími žáky. 


Nicméně chlapci mají za sebou poctivý půlrok 


tréninku a my věříme, že soupeřením s chlapci 


z ostatních klubů se budou dále zdokonalovat, 


bude to pro ně po měsících tréninku příjemné 


zpestření a motivace. Soupeři jim budou týmy 


z Mikulova, Březí, Drnholce, Lanžhota, Němči-


ček, Rakvic, Kobylí, Morkůvek a Brumovic.   


Jan Matlach
předseda oddílu


Historicky první medaili z  letní olympiády 


dětí a mládeže vybojoval v  červnu pro husto-


pečskou atletiku mladý oštěpař Štěpán Paulík. 


„Cením si této medaile víc, než zlata z  Evrop-


ských her,“ komentoval Štěpán zisk bronzu 


v  náročné soutěži. Výkonem 40,64 m si záro-


veň vylepšil svůj osobní rekord.


„Olympiáda se u nás koná vždycky jednou 


za dva roky a patří mezi nejprestižnější soutě-


že,“ prozradil trenér Zbyněk Háder. „Z každé-


ho kraje se mohou kvalifi kovat pouze dva 


závodníci ve vybraných disciplínách. Štěpán 


byl jasnou jedničkou kraje v oštěpu a zároveň 


dostal šanci startovat na olympiádě i ve skoku 


dalekém.“ 


Štěpán patřil díky svému osobnímu rekor-


du těsně pod 39 metrů k širšímu okruhu kandi-


dátů na medaili. Tomu také musela odpovídat 


příprava na tento důležitý závod. „Protože 


podmínky k  tréninku oštěpu v  Hustopečích 


jsou minimální, musel Štěpán jezdit do Břec-


lavi, kde se mu věnoval také náš bývalý repre-


zentant v desetiboji Adam Formánek,“ popsal 


průběh přípravy další ze Štěpánových trenérů 


Petr Pláteník. 


Každá olympiáda má slavnostní zahájení, 


které se letos konalo v hokejové aréně Liberec-


kých tygrů. Byla zde přítomna řada sportovních 


legend i současní elitní sportovci České repub-


liky. „Zahájení olympiády bylo moc pěkné. 


Nejvíc se mi líbil průvod, jak nastupovaly týmy 


jednotlivých krajů,“ připomněl Štěpán. 


Oštěp mladších žáků byl v programu olym-


piády vůbec poprvé a symbolicky zahajoval 


atletickou část olympijských soutěží. První 


pokus Štěpánovi technicky vůbec nevyšel a jen 


těsně přehodil třicet metrů. „Trenér Zbyněk 


mi hned řekl, co jsem udělal špatně a poradil, 


na co se v  druhém pokusu soustředit. Snažil 


jsem se ho poslechnout. A vyšlo to,“ prozradil 


Štěpán. Oštěp se nesl vzduchem daleko za 


všechny značky soupeřů i vytyčenou čtyřice-


timetrovou pásku. Výkon 40,64 m znamenal 


v tu chvíli vedení a nový osobní rekord.   


Soupeři se ale nevzdávali a postupně se na 


Štěpána dotahovali. Ve třetí sérii pokusů se 


před Štěpána dostal závodník Pardubického 


kraje a toto pořadí platilo až do předposlední 


série, kdy se do čela dostal závodník Středo-


českého kraje a Štěpán byl najednou třetí. 


Závěrečné pokusy byly i velkou bitvou nervů. 


Štěpán se znovu dostal přes čtyřicet metrů, ale 


na zlepšení pořadí to nestačilo. A tak musel 


čekat na to, co soupeři. „Nejdřív jsem si myslel, 


že jsem čtvrtý, protože se tam v  předposlední 


sérii ještě jeden kluk dostal přes čtyřicítku. 


Ale rodiče s panem trenérem Háderem na mě 


křičeli, že je to medaile a radovali se. A pak to 


zaznělo i z rozhlasu, že je to opravdu tak,“ líčil 


první chvíle po skončení závodů Štěpán Paulík.


Závody přenášela i Česká televize, a tak 


mohli diváci v  celé republice sledovat medai-


lový ceremoniál, kde jako první vystoupil na 


bronzový stupínek hustopečský závodník. „To 


byl super pocit. Víte, já měl doma na nástěn-


ce takový lístek, na kterém jsem si na začátku 


roku napsal, že chci medaili na olympiádě. 


A to se mi splnilo,“ vyprávěl celý šťastný Štěpán 


Paulík.


„Pro nás to je velký úspěch, mít závodníka 


na této vrcholné soutěži. Přece jen jsme relativ-


ně mladý oddíl s ne úplně kvalitním zázemím 


oproti velkým oddílů z celé republiky,“ řekl nám 


vedoucí hustopečských atletů Zbyněk Háder. 


„Před dvěma lety byl Matěj Hycl šestý a hned 


druhá naše účast díky Štěpánovi zacinkala. 


Myslím si, že pokud bude Štěpán pokračovat 


v  tréninku, můžeme se od něj dočkat velmi 


pěkných výsledků,“ dodal Háder. Třeba i účasti 


na velké olympiádě dospělých? „Samozřejmě, 


že bych to chtěl. Ale je to ještě hodně daleko. 


Asi si to budu muset zase napsat na nástěnku,“ 


smál se Štěpán Paulík.


-had-


Stolní tenisté na prahu nové sezóny


Štěpán Paulík získal na olympiádě bronz


Prázdniny nejsou pro atlety jen dobou 


odpočinku. V průběhu léta se sice trénuje méně 


než předtím, ale přesto je řada závodů, kterých 


se hustopečští atleti zúčastnili. Nejvýznam-


nějšího úspěchu dosáhla dorostenka Martina 


Galburová, která se nominovala na Mistrovství 


ČR v Olomouci v běhu na 100 metrů překážek. 


Sice nepostoupila z  rozběhů, ale výkonem 


16,42 s. si vytvořila nový osobní rekord a domů 


odjížděla velmi spokojená. O prázdninách se 


dařilo i starší žákyni Mii Humpolíkové v hodu 


diskem, na závodech v  Brně hodila 31,55 m 


a tímto výkonem se dostala do čela krajských 


tabulek a na 8. místo v  ČR. Samozřejmě se 


kvalifi kovala na republikový šampionát své 


věkové kategorie.


O prázdninách se dařilo i dalším našim 


závodníkům, kteří se pravidelně účastnili 


zejména kontrolních závodů v Břeclavi a Brně. 


„Řada z  nich si vylepšila svá osobní maxima, 


a tak se můžeme těšit, co nám předvedou na 


podzim, kdy pro nás vrcholí atletická sezóna,“ 


podíval se do nejbližší budoucnosti vedou-


cí hustopečských atletů Zbyněk Háder. „Své 


vrcholy budou mít soutěže družstev příprav-


ky i mladšího a staršího žactva. V  soutěžích 


jednotlivců nás čeká tradičně Evropský pohár 


dětí a na Mistrovství Moravy a Slezska mlad-


ších žáků bychom rádi získali nějakou medaili. 


A pokud se někdo další, kromě Mii Humpo-


líkové, probojuje na Mistrovství ČR staršího 


žactva, bude to jenom pěkná tečka za letošní 


úspěšnou sezónou,“ dodal Háder. 


 -had-


Martina Galburová startovala na MČR
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Realitní kancelář Schmidt reality působí 


v  Hustopečích už 7 let. Její realitní makléře 


najdete vedle kina v centru města. Mnohem 


častěji se však s nimi můžete potkat osobně 


přímo v  terénu, ve své nemovitosti, kterou 


chcete prodat, nebo naopak v  té, o kterou 


máte zájem. 


Schmidt reality se specializuje na prodej 


bytů, domů a dalších realit. V  Hustopečích 


spolupracuje na řadě developerských projek-


tů, nyní například na výstavbě v lokalitě Huso-


va a v  nedávné době byl dokončen projekt 


výstavby bytového domu na ulici Mrštíko-


va. Další projekt začne v brzké době na ulici 


Brněnská.


Z malé rodinné břeclavské fi rmy se postup-


ně stala fi rma s  pobočkami na jižní Moravě. 


Centrálu v Brně doplňují kanceláře v Mikulově, 


Břeclavi, Hustopečích a Hodoníně.


Hlavní fi losofi í celé fi rmy je: „Všechno 


děláme tak, jako kdybychom to dělali sami 


pro sebe. Klient se u nás a s  námi musí cítit 


dobře, protože základem dobrého obchodu 


jsou dobré vztahy, které mohou někdy přerůst 


až v přátelství.“ Samozřejmostí je i poradenský 


servis pro klienty i developerské projekty. 


Majitele realitní kanceláře Roberta 


Schmidta jsme zastihli v Hustopečích 


během jeho pravidelné porady s realitními 


makléři a položili mu pár otázek.


Někdy prodávající nabízí svou nemovi-


tost přes více realitek. Proč je podle vás dobré 


spolupracovat s  jednou realitní kanceláří, 


s jedním makléřem?


„Spolupráce s  jednou kanceláří, jedním 


realitním makléřem na exkluzivní smlouvu 


má své nesporné výhody. Prodávající komuni-


kuje jen s jedním člověkem, což je i úspora jeho 


času. Makléř se zakázce věnuje na 100 %, může 


jí věnovat i nadstandardní služby. Ale hlavně, 


my známe místní trh, máme dokonalý přehled 


a za prodávajícího můžeme vyřešit i spoustu 


úředních věcí, nabízíme i poradenský servis.“


V čem jste ještě jiní?


„Nemusíme nikomu nic slibovat. Jsme 


tu už 15 let a hovoří za nás naše práce. 


Máme zkušenosti z  trhu. Realizujeme jak 


bydlení pro tzv. normální život, tak bydle-


ní investiční i developerské projekty. 


Ročně na Moravě prodáme desítky bytů 


i rodinných domů. Díky našim zkušenostem 


s  místním realitním trhem se na nás obrací 


nejenom místní lidé, ale také zájemci z Prahy, 


Brna či jiných koutů České republiky. A to jak 


soukromé osoby, tak také společnosti, které 


zde v  Hustopečích a okolí chtějí investovat. 


Naše znalost místního prostředí je opravdu 


důležitá, komunikace není tak anonymní, jako 


ve velkých městech a klienti si toho velmi váží.“


Co byste doporučil klientům, kteří zvažují 


prodej či nákup nemovitosti v Hustopečích 


či okolí?


„Pro obě skupiny, jak kupující, tak prodáva-


jící, se opravdu vyplatí konzultovat své plány se 


specialistou na prodej v dané lokalitě. Konzul-


tace vás nic nestojí a může vám pomoci se ujis-


tit v  tom, že neprodáváte pod cenou, nebo že 


nekupujete předraženou nemovitost o několik 


stovek tisíc nebo dokonce milionů. Realitní 


kancelář působící v místě prodeje či koupě zná 


místní trh nejlépe.


Mnoho lidí také neví, že při prodeji či koupi 


nemovitosti může dojít k různým problémům. 


Například neexitující příjezdové cesty k nemo-


vitosti, černé stavby, přístavby, neexistující 


inženýrské sítě. Realitní makléř je pak právě 


ten člověk, který těmto problémům předchází. 


Pokud tam jsou, tak je najde, ošetří, zlegalizu-


je. Navíc pomůže prodávajícímu zbavit se jeho 


starostí a ušetří mu velký čas a pomůže prodat 


nemovitost za nejvyšší možnou cenu.“


Pokud zvažujete nákup či prodej nemovi-


tosti v lokalitě Hustopečí a okolí, nebojte se 


přijít bezplatně poradit do naší realitní kance-


láře Schmidt Reality.


Erik Lipnický


ředitel pobočky Schmidt-reality s.r.o.


mail: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz


tel: 774 241 009


web: www.schmidt-reality.cz


„Základem dobrého obchodu jsou dobré vztahy, které mohou přerůst až v přátelství,“
říká Erik Lipnický, ředitel realitní kanceláře Schmidt reality v Hustopečích
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Do nové sezóny 2019/20 přichází fotba-


lový klub opět s novinkami. K již tak počet-


né mládežnické základně, která do loňska 


čítala 6 družstev dětí ve věku od 7 do 18 let, 


od září přibude nová tzv. Pohybová školička 


zaměřená na děti do  pěti let. Její hlavní nápl-


ní budou zejména  pohybové hry a úkolem 


zaujmout děti sportem. Kategorii pove-


de  zkušený trenér FC s dlouholetými zkuše-


nostmi s prací s dětmi.  Možná se teď ptáte: 


„Kdo?" Nejen jméno trenéra, ale i další 


podrobnosti se brzy dozvíte na webových 


stránkách klubu www.fc-hustopece.cz.


Fotbalový klub se ale stará nejen o své budoucí 


následovníky, ale i  hráče, kteří již výkonnost-


ní fotbal většinou pověsili na hřebík. Láska 


k této hře je stále přivádí na fotbalový tráv-


ník a pravidelně přichází, aby si mezi sebou 


změřili síly a hlavně dál udržovali dlouhole-


tá přátelství. Také pro tuto kategorii hráčů 


nad 40 let nabízí fotbalový klub své zázemí 


a možnost pravidelného sportovního vyžití.


Jak si naši fanoušci již zvykli, drtivá většina 


domácích utkání bude soustředěna do sváteč-


ního nedělního času. Program bude začínat již 


v  9 hodin ráno utkáním starších žáků a  nava-


zovat bude utkání mladších žáků.  Odpoledne 


své zápasy odehrají naši dorostenci a muži A. 


Jedinou výjimkou jsou utkání krajské soutě-


že přípravek, která se konají vždy v sobotu. 


Program všech utkání bude vždy zveřejněn 


na webových stránkách klubu i na Facebooku.


Po mnohých výtkách jsme zapracovali také 


na nabídce občerstvení v průběhu neděl-


ního programu. Již od prvního domácí-


ho kola si budou moci diváci v průběhu 


utkání A mužstva zajít do stánku pod tribunou 


i na uzenou klobásu či cigáru. Věřím, že naše 


fanoušky tato příjemná změna určitě potěší.


Fotbalový klub není jen běhání po zeleném 


pažitu. Je to také starost o vytvoření odpo-


vídajícího zázemí pro naše hráče. Vedení 


klubu se v letošním roce podařilo získat dva 


dotační tituly. V podzimních měsících se 


díky tomu bude rekonstruovat automatická 


závlaha na hlavní hrací ploše a bude vybu-


dováno nové umělé osvětlení na tréninkové 


ploše. To nám umožní trénovat na kvalitním 


trávníku i  v pozdějších podzimních měsících.


Za vydatnou podporu děkujeme také vedení 


města Hustopeče,  ve spolupráci s ním připra-


vujeme také další projekty ke zkvalitnění spor-


tovního zázemí a pevně věřím, že se je podaří 


zdárně dotáhnout až k realizaci.


Rád bych pozval všechny fanoušky na 


fotbalový stadion. Věřím, že se jim utkání 


všech našich družstev stanou nejen emotiv-


ním fotbalovým zážitkem ale i místem, kde 


se budou lidi potkávat a fotbal se pro ně 


stane příjemnou společenskou událostí.


Těšíme se na vás!


Jaroslav Šebesta,
předseda klubu


FC Hustopeče - nová sezóna pomalu začíná


Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 


Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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Poděkování


Vzpomínky


Blahopřání
Dne 12. září oslaví 80 let naše maminka, babička 


a prababička, paní  Ludmila Tesařová z Hustopečí.


Mamko, ke Tvým narozeninám přejeme, 


co je v životě třeba ke štěstí. 


Ruku, co v žalu pohladí, rozum, co v nouzi poradí,


a hlavně zdraví, to ať tě nikdy nezradí. 


Někteří lidé mají tu moc, že dělají


ostatní šťastnými jen tím, že existují. Ty jsi jedna z nich. 


Děkujeme Ti za to, co jsi pro nás


udělala a stále děláš. Máme Tě moc rádi !


To Ti přejí dcery Liduška a Evička s rodinami, syn Jiří, 


vnoučata Monika, Lukáš, Eva, Josef a Michal s rodinami 


a pravnoučaty. Připojuje se Antonín Tomeček z Pohořelic, 


švagr Laďa ze Strachotína. A kdyby žil Tvůj manžel a náš 


tatínek, rád by se k našemu blahopřání přidal.


Dne 11. září osalví své krásné 85. narozeniny 


Jiřina Wetterová z Hustopečí.


Život Ti píše zas o rok víc,


slovíčkem psaným chceme tedy říct:


„ Žij podle svého, měj pevné zdraví,


narozeniny oslav tak, jak se slaví.


Popíjej víno, písničku zpívej,


s veselou náladou na svět se dívej“.


Přeje celá rodina.


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci červnu 2019


Jubilanti v měsíci červenci 2019


05.06.1936 Pavlína Fridrichová


07.06.1939 Josef Odvářka


10.06.1933 Jaromír Šauer


15.06.1937 Emil Otřísal


15.06.1938 Ludmila Strohová


15.06.1938 Anna Třeštíková


16.06.1927 Ludmila Štefáčková


16.06.1931 Anežka Jerglová


23.06.1929 Naděžda Lukášová


02.07.1938 Věra Sůkalová


13.07.1939 Richard Kalců


15.07.1933 Marie Crháková


18.07.1935 Ilona Lutzká


19.07.1937 František Hőnig


22.07.1936 Erich Proschek


23.07.1927 Bohuslav Kadrnka


24.07.1936 Štefan Brenkus


24.07.1939 Danuška Pernická


24.07.1939 Jan Šindler


26.07.1927 Anna Paarová


27.07.1939 Jiří Teplý


28.07.1938 Božena Frýbortová


29.07.1934 František Ondra


Děkujeme všem, kteří se s námi přišli 


dne 28. června rozloučit s panem 


Richardem Urbánkem,  za květinové dary 


a projevy soustrasti. 


Zarmoucená rodina.


Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád,


ten, kdo Tě nejvíce miloval,nepřestane nikdy vzpomínat.


Dne 22. srpna by se dožil 64 let 


pan Otto Wetter z Hustopečí.


S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka, bratr 


a syn s rodinami.


Ruku Ti, tatínku, už nemůžeme dát, 


abychom Ti ke 100. narozeninám mohli přát.  


Jen kytičku květin Ti na hrob dáme 


a tiše zavzpomínáme. 


Dne 23. srpna by se dožil 100 let pan 


Rudolf  Stehlík. 


Stále vzpomíná celá rodina. 


Rozum  to  ví,  rozum  pochopí,  jen  srdce  ne.  I  ústa  to 


vysloví,  i  oči  vidí  tvář,  jak  nepohnutě  spí  -  a  přece  - 


přece  jen  se  člověk  smířit  nechce.


Dne  9. září  uplyne  již  patnáct  let  plných  smutku  


a  bolesti,  od chvíle kdy  od  nás navždy  odešla  ve  


věku  nedožitých  20  let naše  milovaná  dcerka  


Lucie Vintrlíková z  Hustopečí.


V  našich  srdcích  a  vzpomínkách  žije  dál.  Nikdy  


nezapomeneme  na  její  hlas  a  úsměv.  Kdo  jste  ji  


znali,  vzpomeňte  s  námi.


Zarmoucení  rodiče  a  bratr Miloš  s  rodinou.


... žít je tak složité a umřít tak prosté...


Dne 2. září 2019 by se dožil 85 let


MVDr. Eduard Boleslav.


S láskou vzpomínají manželka, dcera Hana s rodinou 


a syn Ivo s rodinou.


Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností


Maminka


Kdyby to šlo na chvilku, obejmout svoji maminku,


do ouška bych jí pošeptal: Život bez tebe jde dál. 


Převeliká škoda, že už tu nejsi s náma,


pro nás navždy budeš naše máma.


Rakovina nám tě vzala, do srdce se bolest dala.


Slzy stékají po tvářích, už nikdy neuslyším tvůj smích.


Moc hodná byla, pro nás jenom žila,


v životě měla jenom utrpení, proto mezi námi není.


Složil Dandy


Dne 31. srpna uplynulo 9 let, od chvíle, kdy odešla 


maminka, babička, švagrová, teta Marie Bartlová.


Vzpomíná syn Daniel s rodinou.





