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Vážení spoluobčané,

duben přinesl aprílové počasí, déšť, teplo i mrazíky. 

Všichni si už jistě přejeme, aby rána byla teplejší, 

sluníčko stále hřejivější a zahrádky, pole i vinohrady 

zelenější a barevnější. Co se týká kultury, ta 

fungovala ve městě na výbornou. Měli jste možnost 

zhlédnout divadelní představení a výstavy, v hotelu 

Centro si zajít na vinné delikatesy (Wine guru) nebo 

ochutnat výtečná vína na Hustopečské pečeti či 

na tradiční prvomájové výstavě vín, kterou pořádá 

Český zahrádkářský svaz Hustopeče. Milovníci 

cyklistiky a horských kol se mohli u nás již podruhé 

zúčastnit závodu známého jako Kolo pro život. 

Nejvíce známých tváří jsem zahlédla v posledním 

startu trasy na 17 km. 

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří jakýmkoli 

způsobem podpořili Den Země. Kromě výchovy a vzdělávání přišlo i na úklid města a jeho okolí. Moc 

všem děkuji. Ve středu 27. 4. se otevřely návštěvníkům všechny dveře v obou budovách městského 

úřadu. Dne otevřených dveří využilo k nahlédnutí do činnosti města a úřadu více jak 600 malých, 

dospělých i seniorů. 

V dubnu proběhlo další setkání kvůli elektrizaci a modernizaci tratě Hustopeče - Šakvice. Závěry, 

které z jednání vzešly, jsem následně přednesla na zastupitelstvu. Dráhy pro realizaci potřebují od 

města koupit pozemek, na kterém by vzniklo nákladiště. Ze tří variant místa, kde by mohlo vzniknout, 

zastupitelé odsouhlasili místo kolem bývalého depa. Dráhy je městu před nedávnem prodaly, dojde 

tedy ke zpětnému prodeji. 

Zavřené sklepy na Slavnosti mandloní a vína rozvířily mediální smršť o kontrolách, nevstřícnosti 

města vůči vinařům apod. Byť se tyto informace opíraly o nepravdy, od té doby probíhá k tomuto 

tématu čilá komunikace. Na pokyn zastupitelstva města proběhla ve čtvrtek 28. 4. schůzka vinařské 

komise, vinařů, vedení města a vedoucího živnostenského úřadu. Nejdelší čas byl věnován legislativě 

týkající se vinařství a problematice otevřených sklepů. Závěr byl takový, že prázdninové otevřené 

sklepy v Hustopečích proběhnou. Do akce se mohou přihlásit všichni vinaři, kteří mají splněné 

minimum potřebných náležitostí. Město pak zajistí, jako i léta předchozí, propagaci a reklamu.

Na popud základní organizace Českého zahrádkářského svazu jsme hned po schůzce, ze které 

vyplynulo, že to hlavní nepříjemné a likvidační na malovinaře teprve čeká v podobě novely Vinařského 

zákona, začali pracovat na textu výzvy, kterou jsme dokončili v sobotu 30. 4. a spolu s předsedou ZO 

ČZS ofi ciálně podepsali. Oslovila jsem média, Hustopečská výzva putovala na příslušná ministerstva, 

do parlamentu aj. Touto výzvou chceme zákonodárcům připomenout, že malý vinař je důležitým 

článkem jižní Moravy.

Vážení spoluobčané,

přeji vám všem krásný máj a připomínám mimořádné Májové notování nebo výsadbu stromků do 

mandloňového sadu.

Hana Potměšilová,

 starostka

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz
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Radní města Hustopeče se sešli v úterý 5. 
a 19. dubna 2016. Řešili novou výsadbu 
stromů v ulicích i na hřbitově, strategický 
plán města, analýzu Dukelského náměstí, 
provozní řád židovského hřbitova i realizaci 
workoutového hřiště.

Klubovna pro skauty získala zelenou
Radní schválili projektovou dokumentaci na 

klubovnu skautského oddílu. Měla by se začít 
budovat za společenským domem z bývalé 
stodoly. Skauti si ji pronajímají od města. 

Žádá se o příspěvek na výsadbu stromů
Bude se žádat o příspěvek od Nadace 

Partnerství na výsadbu stromů. Pokud 
se příspěvek podaří získat, na podzim by 
se mohly vysázet stromy a keře u tržnice 
Pavlína, aby se jimi oddělilo dětské hřiště 
od silnice, keře a vzrostlý strom u hřbitova, 
tři stromy naproti DDM Pavučina u plotu 
ke sportovnímu zařízení či jeden vzrostlý 
strom na dětské hřiště v ulici Na Výsluní kvůli 
zastínění.

Začne se pracovat na platném 
strategickém plánu města

Úředníci z majetkoprávního odboru budou 
aktualizovat akční a strategický plán města. 
Nyní Hustopeče platný strategický plán 
nemají. 

„Dokument říká, co by se mohlo vybudovat, 
jaké plánujeme investice, kam chceme 
vést město. Je důležitý i pro podávání 
dotací. Zpracování bude trvat několik 
měsíců,“ informovala starostka města Hana 
Potměšilová.

Plán se vypracovává s výhledem na tři roky. 

K náměstí se zpracuje analýza veřejného 
prostoru

Radní schválili zpracování odborné analýzy 
Dukelského náměstí. Návrh podala pracovní 

skupina, která se zabývá rekonstrukcí 
náměstí. „Komise se nemůže shodnout 
a nemůže se posunout dál. K nasměrování 
jim má pomoci nezávislá analýza veřejného 
prostoru,“ řekla starostka.

Součástí analýzy bude například i zjištění 
názoru veřejnosti formou rozhovorů, 
ankety i veřejného slyšení. „Měly by se 
tak odhalit hlavní problémy a nedostatky 
prostoru, nabídnout příležitosti pro zlepšení 
a dodat tak přesná a objektivní data pro 
další vyhodnocení,“ sdělil podrobnosti 
místostarosta Bořivoj Švásta.

O židovský hřbitov se bude starat správce
Židovský hřbitov bude mít svůj provozní 

řád a svého správce. „Provozní řád by měl 
připomenout, že se návštěvníci nachází 
na posvátném místě, kde by neměli jíst ani 
pít, neměli by brát s sebou zvířata a měli 
by se chovat tiše. Uvedeny budou v řádu 
i kontakty na městské muzeum a na správce,“ 
informovala Potměšilová.

Hřbitov se bude na noc zamykat. 

Nová zeleň na hřbitově
Radní jednali také o hřbitově v Havlíčkově 

ulici. Současný stav zeleně tam zhodnotí 
odborník. Současně navrhne vhodnou péči 
a další výsadbu. 

Vedení města se také začalo zabývat již 
dříve zpracovaným projektem na celkovou 
rekonstrukci hřbitova. „Dáme ho ještě 
komisím k posouzení. Projekt bychom chtěli 
trochu pozměnit, například i v souvislosti 
s budováním nové hřbitovní zdi,“ uvedla 
starostka Hana Potměšilová. 

Město nechá vydláždit chodník k hrobu 
rodičů Masaryka 

Na hustopečském hřbitově bude vydlážděn 
chodník k hrobu rodičů Tomáše Garrigua 
Masaryka.

„Přemýšlíme také o tom, že bychom 
nechali vydláždit uličky mezi hroby, které 
spojují páteřní chodníky. Tuto variantu jsme 
nechali nacenit,“ doplnila starostka Hana 
Potměšilová. 

Zpracuje se studie krajinářských úprav 
Křížového kopce

Lesopark na Křížovém kopci by se mohl 
rozšiřovat. Radní rozhodli o zpracování studie 
krajinářských úprav. 

„Klidová zóna se stromy by mohla vzniknout 
i na sousedním poli, které je v majetku 
města. Počkáme ale až budou vypsané 
nějaké vhodné dotace. Proto je nutné mít 
zpracovanou studii, abychom mohli včas 
zareagovat,“ vysvětlil místostarosta města 
Hustopeče Bořivoj Švásta. 

Workoutové hřiště bude nejpozději na 
začátku června

Radní vybrali fi rmu, která u Sportovního 
zařízení města Hustopeče postaví 
workoutové hřiště. Stát bude před budovou 
krytého bazénu nejpozději do 12. června, kdy 
se ofi ciálně zahájí sezóna letního koupaliště. 

Sportovní den dětí bude na Lipovce 13. 
května

Radní schválili zápůjčku hřiště na Lipovce 
pro akci České unie sportu s názvem Sportuj 
s námi. Sportovní den dětí se tam uskuteční 
v pátek 13. května 2016 od 8.00 do 12.00 
hodin. Projekt je určen pro děti od 6 do 9 let. 
K účasti vyzvali organizátoři i místní mateřské 
a základní školy. 

-jal- 

Z MĚSTA

Zastupitelé se sešli na svém XIII. zasedání 
ve čtvrtek 14. dubna 2016. Jednali například 
o problematice otevřených sklepů a schválili 
plán rozvoje rodinné politiky.

Otevřené sklepy by měla řešit další 
schůzka

Na začátku zasedání vystoupili hustopečští 
vinaři s tím, že někteří dostali od 
živnostenského či stavebního úřadu pokutu 
za nesplnění podmínek pro prodej vína 
a pro otevření sklepa turistům. Váhají, zda 
v tradici otevřených sklepů v Hustopečích 
pokračovat. Požádali město o pomoc. Rádi by 
dostali manuál, ve kterém bude uvedeno, co 
vše musí splnit. Starostka Hana Potměšilová 

konstatovala, že šlo o běžnou ohlášenou 
kontrolu, která tyto nedostatky odhalila 
a dlouhou diskuzi ukončila návrhem, aby 
předseda vinařské komise svolal schůzku 
vinařů s vedením města a úředníky, na které 
by se hledalo řešení.

Město prodá depo u kolejí. Vybuduje se 
tam nákladiště

Zastupitelé schválili vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku u kolejí za účelem 
vybudování nového nákladiště. To bude 
součástí projektu elektrizace a modernizace 
tratě. 

Hustopeče budou soutěžit o titul Obec 
přátelská rodině

Hustopeče se zapojí do soutěže Obec 
přátelská rodině 2015, kterou vyhlásilo 
ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Hustopeče mohou získat na využití ve 
prospěch rodin až jeden milion korun. 
Do soutěže se předkládá návrh aktivit do 
budoucna a jako bonusový materiál mohou 
obce předložit plán rozvoje rodinné politiky, 
díky kterému mohou získat pro úspěch 
v soutěži důležité body. Tento plán ve čtvrtek 
14. dubna 2016 schválili zastupitelé a přiloží 
se tak k přihlášce do soutěže.

-jal-

Zastupitelé řešili problematiku otevřených sklepů

Město 
Hustopeče

Radní řešili strategický plán města i analýzu Dukelského náměstí
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V sobotu 16. dubna byla uzavřena ulice 
Husova. Měnilo se na ní vodorovné dopravní 
značení. Parkovací místa se rozšířila o 30 cm. 

„Změna byla nutná kvůli vývoji v dopravě. 
Vyrábí se širší vozidla,“ uvedl Robert Novák 
z Krizového řízení města Hustopeče. 

V ulici se také obnovily přechody pro 
chodce. 

Drobná změna se dotkla i parkoviště před 
Starou poštou. Zrušilo se tam jedno parkovací 
stání, na jeho místě se objevily dopravní 
stíny. Důvodem je to, aby se vozíčkáři nebo 
maminky s dětmi mohli bez problému dostat 
z horní části Dukelského náměstí ke kostelu. 

-jal- 

V Husově ulici jsou širší parkovací místa

← Nového vodorovného dopravního značení se dočkala ulice Husova.fo
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Město Hustopeče a Partnerství, o.p.s.
Vás zvou na veřejné plánovací setkání na téma

Revitalizace Dukelského náměstí,
které se koná ve středu 18. května 2016 od 17 hodin

v zasedací místnosti MěÚ / vchod z náměstí /

Co máte na Dukelském náměstí rádi? Čeho si tam ceníte?
Co se Vám na náměstí nelíbí, je nefunkční, nevzhledné nebo nebezpečné?

Jak chcete náměstí využívat? Co by se podle Vás mělo změnit?

Přijďte sdílet své názory na budoucnost Dukelského náměstí. 
Vašimi názory přispějete ke kvalitnímu zadání studie revitalizace.

V pátek 15. dubna si Hustopeče připomněly 
71. výročí osvobození na pohřebišti Rudé 
armády. Květiny k památníku položili zástupci 
města, ruské ambasády i Společnosti Ludvíka 
Svobody pro jižní Moravu. Osvobozovací boje 
v Hustopečích začaly 16. dubna 1945 v devět 
hodin ráno a v jednu hodinu po poledni už 
bylo rozhodnuto. Při osvobozování zahynulo 
na Hustopečsku a Mikulovsku téměř dva 
tisíce vojáků.

„Město Hustopeče bylo okupované 
hitlerovským Německem od 8. října 1938. 
Osvobozeno bylo 16. dubna 1945 vojsky 
druhého ukrajinského frontu maršála 
Malinowského,“ informovala v proslovu 
starostka Hana Potměšilová.

Na centrálním pohřebišti Rudé armády 
v Hustopečích bylo podle předávacího 
protokolu pohřbeno 1875 vojáků, z nich 98 
důstojníků.

-jal- 

Výročí osvobození připomněl pietní akt

Věnce k památníku Rudé armády položila i starostka a místostarosta města Hustopeče. 
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Vystoupení folklorního souboru Bučník 
z Habovky v Hustopečích a naopak 
vystoupení Hustopečské chasy v Habovce. 
To byl hlavní důvod pracovního setkání, které 
proběhlo v sobotu 9. dubna na Obecním 
úřadě ve slovenské Habovce.

Vzájemná setkávání patři k podmínkám 
udržitelnosti mikroprojektu „Uchovejme 
tradice“. Na folklorní pásmo s názvem Lidové 
zvyky a písně z Habovky se tak můžeme těšit 
v bohatém programu Májového notování 
v sobotu 14. května 2016. Hustopečští 

krojovaní s cimbálovou muzikou naopak 
obohatí dožínky v Habovce 20. srpna 2016.

Hana Potměšilová, 
starostka města Hustopeče

Pracovní setkání potvrdilo pokračování spolupráce s Habovkou

Svůj názor na současnou podobu 
a fungování Dukelského náměstí 
i své představy o možných zlepšeních 
tohoto prostranství můžete vyjádřit 
zodpovězením několika otázek. Anketa 
probíhá na webových stránkách 

www.prostranstvi.cz/hustopece.

Anketní lístky v tištěné podobě můžete 
získat na podatelnách Městského úřadu 
Hustopeče, v Turistickém informačním 
centru Hustopeče nebo v městské 
knihovně. Na těchto místech také můžete 
vyplněné anketní lístky odevzdávat. 

Odpovídat lze do 12. 6. 2016.

Kontakt pro další dotazy: 
Bořivoj Švásta, místostarosta
tel.: 776 095 522, 519 441 036 
místostarosta@hustopece.cz.
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Již podruhé během půl roku neznámí 
vandalové poničili a vykradli veřejné 
záchody naproti cukrárny Romance. V noci ze 
soboty 9. na neděli 10. dubna 2016 vykradli 
a zničili mincovníky na dámských i pánských 
toaletách. 

„Z těchto důvodů byly veřejné WC 
několik dnů mimo provoz. Budeme vděčni 
za jakoukoliv informaci, která pomůže 
k dopadení zloděje. Škoda se pohybuje okolo 
deseti tisíc korun,“ uvedl vedoucí Městských 
služeb Hustopeče Ivan Chrastina. 

Případ nyní vyšetřuje policie. Stejná událost 
se stala i v listopadu loňského roku. Tenkrát 
se celková škoda pohybovala okolo třiceti 
tisíc korun. 

-jal-

Vandalové opět zničili a vykradli veřejné záchody

Čestný občan města Hustopeče generál 
František Peřina by oslavil 8. dubna 2016 
105. narozeniny. V roce 1911 se narodil v obci 
Morkůvky, která tehdy patřila k politickému 

okresu Hustopeče.
Ve čtvrtek 7. dubna na jeho hrob 

v Morkůvkách položili věnec i starostka 
Hustopečí Hana Potměšilová a místostarosta 
Bořivoj Švásta.

Život generála Peřiny shrnula v krátkém 
medailonu vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová:

Generál František Peřina, legendární letec 
a nejvýznamnější osobnost zahraničního 
odboje našeho regionu, se narodil 8. dubna 
1911 v obci Morkůvky, která tehdy patřila 
k politickému okresu Hustopeče.

Poté, co úspěšně absolvoval Vojenské 
letecké učiliště v Prostějově a stal se stíhacím 
letcem (u 52. stíhací letky 2. leteckého pluku 
v Olomouci), došlo k osudovým mnichovským 
událostem, které tehdejšího rotmistra Peřinu 
vedly k odchodu do zahraničí (v červnu 1939) 
a k boji proti okupantům.

V bitvě o Francii se z Peřiny stalo letecké eso, 
jeho sláva byla vykoupena více než devadesáti 
zásahy německých Messerschmidtů 
a prostřeleným předloktím. Později uprchl 
do Anglie k 312. československé stíhací 
peruti. V soubojích nad Francií a Anglií dosáhl 
15 sestřelů jistých a 1 pravděpodobného, 

čímž se řadí ke čtyřem nejúspěšnějším 
československým stíhačům ve Francii a Velké 
Británii.

Ke konci války v březnu 1945 byl Peřina 
povýšen do čs. hodnosti kapitána a v červenci 
1945 se vrátil do vlasti. V letech 1945–1949 
sloužil v Olomouci a v Malackách. V dubnu 
1949 odletěl ilegálně do Německa a v prosinci 
téhož roku nastoupil v britském Cardingtonu 
jako důstojník RAF.

V roce 1955 odešel do civilu a odstěhoval se 
do Kanady, v roce 1959 přesídlil do USA.

V březnu 1993 se F. Peřina defi nitivně vrátil 
do vlasti a usadil se v Praze 6 – Řepích.

V roce 1994 byl povýšen na generálmajora 
v.v. a v roce 2001 na generálporučíka v.v.

Generál Peřina byl držitelem mnoha 
francouzských a britských vyznamenání. 
Z českých ocenění je nutno vyzvednout Řád 
Bílého lva IV. stupně z roku 1997.

František Peřina byl rovněž nositelem 
čestného občanství města Hustopeče, které 
mu zastupitelstvo města udělilo dne 3. 3. 
2005 a které osobně převzal dne 20. dubna 
2005.

Generál František Peřina zemřel 6. května 
2006 v Praze.                                                              -jal-

Generál František Peřina by v dubnu oslavil 105. narozeniny

František Peřina při přebírání čestného 
občanství města Hustopeče v dubnu 2005.
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Stylová lavička, kterou nechal zhotovit 
místní rybářský svaz, už stojí na svém místě. 
Odpočinout si na ní mohou turisté směřující 
k mandloňovým sadům nebo k tůním v nivě 
Štinkovky. Dílo řezbáře Martina Bořuty 
ze Zlínska se nachází u spojové cesty 
mezi prvním a druhým rybníkem. Lavička 

vznikla z jerlínu japonského, který stával 
před autoškolou v Brněnské ulici, a zdobí ji 
vyřezávané ryby, žába nebo rak. Z posezení 
pod vzrostlými stromy je krásný výhled na 
jednu z tůní a věříme tak, že se toto místo 
stane cílem nejednoho výletu.

-jal-

Vyřezávaná lavička rybářského svazu už stojí na svém místě
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Chcete vyrazit na činohru nebo muzikál 
třeba do Prahy, Brna nebo Příbrami? Od 
pondělí 11. dubna si můžete koupit vstupenky 
na nejrůznější představení v Turistickém 
informačním centru Hustopeče. Stalo se 
prodejním místem portálu Colosseum ticket. 

Colosseum ticket nabízí vstupenky 
například do Národního divadla Praha, do 
Národního divadla Brno, do divadla Hybernia, 

Kalich nebo do Činoherního klubu. Zakoupit 
se přes portál dají i lístky na koncerty, dětská 
představení nebo sportovní utkání. 

Tuto službu nabízelo infocentrum 

Hustopeče už v minulosti. Kvůli změně 
dodavatele však nějaký čas nefungovala. 
Nyní už je opět v provozu. 

„Vstupenky je tedy u nás nyní možné 
zakoupit přes Ticketstream, Ticketart a nově 
přes Colosseum Ticket,“ shrnula referentka 
infocentra Jana Myšková.

-jal-

Infocentrum se stalo výdejním místem Colosseum ticket

www.hustopece-city.cz



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 16

| 5 | 

Už dávno nejsou školou povinní, přesto se 
rozhodli do lavic zasednout znovu. Proto, aby 
procvičili paměť, dozvěděli se něco nového, 
proto, aby neseděli sami doma. Třiatřicet 
seniorů se jednou za 14 dní scházelo 
v městské knihovně. Rozhodli se studovat 
virtuální univerzitu třetího věku. Ve čtvrtek 
14. dubna se konala poslední lekce druhého 
semestru.

„Virtuální univerzita třetího věku funguje 
tak, že ze Zemědělské univerzity v Praze nám 
poskytnou k promítání přednášku. Po jejím 
zhlédnutí vypracujeme společně test a další 
test pak musí zvládnout ještě každý sám 
doma,“ vysvětlila knihovnice Jitka Horáková. 

Studenty na konci semestru čeká ještě 
souhrnný závěrečný test ze všech šesti lekcí. 
Zápočet tak zadarmo rozhodně nedostanou. 
Přesto podle knihovnice úspěšně absolvuje 
většina z nich. 

„Tématem prvního semestru byla čínská 
medicína v našich zahrádkách. Teď máme 
genealogii, o kterou je velký zájem. Počet 
účastníků nám narostl z 15 na 33. Věřím, 
že nám studenti zůstanou věrní i nadále. 

Rádi také přivítáme nové uchazeče,“ uvedla 
Horáková. 

Každý semestr je věnován jednomu tématu 
a nenavazuje na ten další. Zájemci se tak 
mohou přidat kdykoliv. Tématem dalšího 
bloku přednášek, který začne v září, bude 
využití a zpracování jedlých a léčivých hub. 
Tuto látku si zvolili studenti sami. 

„Ti studenti, kteří chtějí dosáhnout 
závěrečné promoce v Praze, musí zvládnout 
všech šest semestrů. Budeme ve virtuální 
výuce ale pokračovat dál, aby i ti, kteří 
přistoupili později, měli možnost absolvovat,“ 
vysvětlila knihovnice. 

Virtuální univerzita třetího věku je určena 
hlavně pro seniory, zapojit se ale mohou 
například i nezaměstnaní nebo tělesně 
postižení.

„Mně zemřel manžel a byla jsem pořád 
sama doma. Přednášky jsou velice zajímavé. 
Vůbec nelituji, že jsme se zúčastnila. Moc se 
mi to líbí,“ pochvalovala si Jana Nečasová 
z Křepic. 

„Přihlásil jsem se jednak proto, že chci 
vědět, kdo byli moji předci. Jednak proto, že 

se chci dozvědět něco o historii, a také proto, 
abych si trochu procvičil paměť. Protože jak 
člověk stárne, paměť ztrácí svou schopnost. 
A tady tím se člověk naučí věci, které dřív 
neuměl,“ svěřil se student Jaromír Pokorný 
z Hustopečí. 

„Určitě se studenti dozvědí mnoho 
zajímavého. Každopádně nezakrní, protože 
musí přemýšlet. Ale taky jde o sociální 
kontakt, dojdou mezi lidi, popovídají si spolu, 
netrčí doma. Kdo chcete být aktivní, přijďte 
mezi nás,“ vyzvala Horáková.                              -jal- 

Skončil druhý semestr univerzity třetího věku. Chodilo 33 studentů

V letošním semestru se přihlásil na virtuální 
univerzitu dvojnásobný počet uchazečů než 
semestr předchozí. Lákala genealogie. 
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V pátek 1. dubna uplynulo přesně dvacet 
let od chvíle, kdy Rada Apoštolské církve 
ustanovila sbor v Hustopečích. První 
dubnový víkend se tak v modlitebně na 
Kollárově ulici slavilo. V sobotu byl v sídle 
hustopečského sboru den otevřených dveří 
spojený s koncertem kapely, v neděli pak 
slavnostní bohoslužba s biskupem, který 
zároveň požehnal novému sálu. 

Právě novou přístavbu si členové 
hustopečského sboru Apoštolské církve 
nadělili jako dárek k 20. výročí. „Naše aktivity 
se během dvaceti let různě rozrůstaly. Když 
jsme před více než deseti lety kupovali 
budovu v Kollárově ulici, stačily nám tři 
místnosti. Dnes ale, jak nám dorůstají děti, 
máme doučování, věnujeme se další sociální 
práci, potřebujeme více prostoru. Proto 
jsme se rozhodli, že postavíme nový sál pro 
bohoslužby,“ vysvětlil pastor sboru Karel 
Fridrich. 

Rozhodnutí, že se zbuduje nový sál, padlo 
loni v březnu. Postavit se podařil přesně za 
rok. Pracovali na něm učni zedníci z místního 
učiliště i sami členové církve, kteří mají 
zkušenosti se stavěním z misijních cest 
po Africe. V roce 2015 budovali v Zambii 
komunitní centra, o rok dříve v Tanzanii 
školu. 

„Je to uzavření jedné etapy a zároveň 
další krok. Sbor slaví 20. výročí a zdá se, 
že jdeme dopředu. Je to zároveň taková 
naděje do budoucna. Víme, že máme nové 
možnosti a novou perspektivu. Na to se 
těšíme,“ pochvalovala si nový sál členka 
sboru Apoštolské církve Hustopeče Slávka 

Fridrichová. 

Z církve podzemní k vlastní budově
Fungování sboru začalo na Hustopečsku 

už v roce 1986, v té době však ještě byla 
Apoštolská církev církví podzemní. Práce 
se rozšířila po revoluci v roce 1989. Aktivita 
začala hlavně ve vesnicích v okolí Hustopečí. 
Tehdejší členové se však rozhodli, že centrum 
sboru si udělají v největším městě regionu. 

„V roce 1991 jsem byl povolán k tomu, 
abych v rámci břeclavského sboru Apoštolské 
církve pracoval intenzivněji na založení sboru 
v Hustopečích. Podle naší ústavy musí být 
každý sbor fi nančně i duchovně samostatný 
a to se povedlo v roce 1996,“ vrátil se do 
minulosti pastor. 

Prvních deset let se členové sboru scházeli 
v domě dětí a mládeže Pavučina. V roce 
2005 pak zakoupili dům v Kollárově ulici. „To 
mělo velký vliv na vnímání sboru jako celku. 
Najednou jsme byli ve svém a mohli jsme si 
dovolit věci, které dřív nebyly možné. Mohli 
jsme přetáhnout, mohli jsme si ze dne na 

den vymyslet nějakou aktivitu. A také nám to 
umožnilo nabídnout naše prostory jiným, což 
najednou dávalo větší svobodu a způsobilo 
to přemýšlení o dalším rozvoji,“ popsal 
Fridrich. 

Nyní sbor čítá okolo 40 lidí. Zaměřují se na 
práci s mládeži a na sociální práce. Organizují 
například doučování, pořádají akci Zářící oči, 
kdy před Vánoci rozdávají dárky dětem ze 
sociálně slabých rodin, pomáhají seniorům 
v penzionu pro důchodce, například 
s výmalbou bytů, zajistili vozíky a chodítka 
pro seniory, které rozdávali potřebným za 
dobrovolný příspěvek. Apoštolská církev 
Hustopeče také vede dvě skupiny dětí 
v nedělní škole. 

„Rádi bychom do budoucna pokračovali 
v tom, co jsme začali. Máme radost, když 
můžeme být někde prospěšní. Ale taky když 
se můžeme bavit a být spolu. Už jenom to je 
pro nás důležité. Abychom se měli rádi a bylo 
nám dobře. Ať už mezi sebou ve sboru nebo 
i s městem,“ uzavřel pastor. 

-jal-

Apoštolská církev slavila 20 let v Hustopečích

Hustopečský sbor dnes čítá asi 40 členů. Na fotografi i je část z nich.
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V Hustopečských mateřských školách se 
konaly v úterý 12. dubna zápisy. Některé 
děti navštívily školku v tento den úplně 
poprvé, většina však byla díky adaptačním 
programům ve třídách jako doma. A většina 
tam také jako doma zůstane. Ředitelky se 
shodují – kapacita bude dostatečná. 

Naopak je možné, že po nabitých letech, 
přijdou roky, kdy se třídy ve školkách 
vyprázdní. Potvrzuje to ředitelka mateřské 
školy Pastelka Blanka Nešporová.

„Volných míst máme 43 a zatím nejsou 
všechna obsazena. A jelikož víme o tom, že 
demografi cká křivka klesá, máme trošku 
obavy, abychom kapacitu naplnili,“ uvedla 
Nešporová. 

I letos jsou však v obou hustopečských 
mateřských školách stanovena kritéria pro 
přijetí. Přednost mají ze zákona předškoláci 
a obecně starší děti před těmi mladšími. 
„Vloni jsme vzali dvouleté děti a byl problém 
zařadit je do velkého kolektivu. Rozhodli jsme 
se proto, že letos přijmeme děti minimálně 
dvou a půl leté,“ informovala ředitelka MŠ 
Pastelka. 

Platí i další kritérium – město Hustopeče 
jako trvalé bydliště. V mateřské škole Pastelce 
však letos asi tento bod nebude nutné splnit. 
„Tím, že klesne počet dětí, budeme rádi, když 
naplníme školku i dojíždějícími,“ přiznala 
Nešporová. 

Ať už děti místní nebo přespolní, všichni 
nováčci se mohli v den zápisu zapojit 
do běžných činností školky, seznámit se 
s učitelkami nebo si s rodiči projít celou 
budovu. Pro mnohé to však nebylo nic 
nového. 

„Adaptační programy jsou velice oblíbené. 
Letos se konaly každou středu. Rodiče 

s dětmi se zapojí do běžného provozu ve 
třídách, poznají naše zaměstnance, poznají 
režim dne,“ popsala ředitelka mateřské školy 
Pastelka. 

Na vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
má školka 30 dní.

MŠ U Rybiček má asi 40 míst. Nejspíš 
vyhoví všem

Podobným způsobem probíhal zápis 
i v mateřské škole U Rybiček. A ani tady 
nebyly činnosti ve třídě pro děti ničím novým.

„Před zápisem u nás v mateřské škole 
probíhá takzvaná Školička pro maláčky. Koná 
se už od ledna. Rodiče s dětmi k nám do školky 
mohou přijít, seznámit se s prostředím, 
s učitelkami, zapojí se do běžných činností 
mateřské školy,“ vysvětlila ředitelka MŠ 
U Rybiček Eva Javůrková. 

„Myslím si, že vstup do školky bude pro 
dceru určitě lepší, než kdyby adaptační 
program neabsolvovala. Zatím je vždy, když 
řekneme, že jdeme do školky, nadšená,“ 
pochvalovala si maminka Hana Přibylová. 

V mateřské škole U Rybiček bude od září 
volných zhruba 40 míst. „Právě tolik dětí nám 
bude odcházet do prvních tříd. Počet to ale 
ještě není přesný, protože pořád probíhají 
vyšetření školní zralosti. Kapacita ale bude 
určitě dostatečná. Myslím si, že vyhovíme 
všem,“ podotkla Javůrková. 

Přednostně však budou přijaty starší děti. 
A pokud zbyde místo i pro ty mladší tří let, 
musí zvládat základní dovednosti. 

„V žádném případě nebudeme brát děti, 
které ještě mají pleny. Musí zvládat základní 
hygienické návyky. Měly by umět pít z hrníčku 
a nemít dudlík. K těmto nejmenším dětem 
se budeme snažit získat sociální asistentku, 
která učitelkám pomůže s dětmi, co se týče 

hygieny, stolování nebo sebeobsluhy,“ 
uvedla Javůrková. 

V mateřské škole U Rybiček bylo zveřejněno 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 20. dubna. 
Rodiče jej obdrželi v písemné formě. A pod 
registračními čísly byl seznam vyvěšen i na 
webových stránkách a na vstupních dveřích 
školy. Na začátku června se pak bude konat 
pro rodiče schůzka, na které se dozví všechny 
potřebné informace. 

-jal-

Dětí v mateřských školách ubývá. Místo vyjde na všechny

Zápis v MŠ Pastelka. Děti se seznámily 
s prostředím ve třídách a vyzkoušely i 
tamější hračky.
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Zápis v MŠ U Rybiček. Děti se mohly zapojit 
do běžných činností školy.

Pracovníci Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, střediska Betlém v Kloboukách 
u Brna mají od pátku 1. dubna 2016 nového 
pomocníka v sociálních službách. Generální 
ředitel hustopečské společnosti Martin Rada 
předal řediteli střediska Betlém Petru Hejlovi 
nové auto. Hustopečská společnost přispěla 
na jeho pořízení sto tisícovou částkou. U 

slavnostního předání vozu nechyběl ani 
jeden z klientů diakonie – Tomáš z Domova 
Narnie.

Diakonie ČCE, středisko Betlém Klobouky 
u Brna pomáhá lidem se zdravotním 
postižením prožít obyčejný a aktivní život. 
Za tím účelem provozuje Domov Betlém 
v Kloboukách u Brna pro dospělé lidi 

s tělesným postižením a seniory, Domov 
Narnie v Morkůvkách pro děti s mentálním a 
kombinovaným postižením, Domov Arkénie 
v Brumovicích pro dospělé s mentálním 
postižením a Chráněné bydlení Mirandie 
v Brumovicích pro dospělé osoby s těžkým 
mentálním, popřípadě kombinovaným 
postižením.                                                            -jal-

Betlém dostal nový vůz. S přispěním hustopečské společnosti

Ostrůvky v Bratislavské ulici už řidiči v noci 
nepřehlédnou. Pro jejich lepší viditelnost 
na ně v minulých dnech nechalo město 
Hustopeče nainstalovat bezpečnostní 
odrazky. 

-jal-

Do vozového parku městských služeb přibyl v půli dubna nový traktor. Na jaře a v létě se 
využije k sekání trávy, součástí jsou ale i zametací kartáče pro zimní údržbu.
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Ostrůvky jdou vidět



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 16

| 7 | 

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Poslední dobou se na mě obrací čím dál 
více lidí s velice podobným problémem 
a tím je parkování v ulicích přilehlých centru 
města, dále poblíž lékařů, lékáren či školek. 
S přicházejícím jarem se potvrzuje, že budovat 
nová parkoviště např. u hřbitova nebo 
prostorná parkoviště v blízkosti vlakového 
nádraží byl dobrý nápad. Nárůst parkujících 
vozidel sledujeme také v ulicích, jako je 
například Dvořákova, Vrchlického, Šafaříkova 
a několika dalších. Všechny tyto lokality 
intenzivně řešíme. Ve většině ze zmíněných 
ulic se bude úprava řešit formou kolmých 
stání nebo parkovacích zálivů. Vzhledem 
k návaznosti na rekonstrukce inženýrských 
sítí pod vozovkami a majetkoprávním 
vztahům není bohužel možné řešit jejich 
budování operativně, v rámci měsíců. Jak 
jsem zmínil již mnohokrát, hustota provozu 
je stále větší a města se tomu musí do jisté 
míry přizpůsobit. V našem případě jsou 
tím myšleny například změny v dopravním 
značení v horní části náměstí, v ulici Na 
Hradbách, či radary při vjezdech do města. 
Nárůst motorových vozidel v ulicích netrápí 
pouze nás. Je to problém, se kterým se 
potýkají na celém světě. Vraťme se ale domů. 
Počet vozidel registrovaných v Hustopečích 
se od roku 2008 zvýšil o více než 100%, v rámci 
správního obvodu ORP Hustopeče vzrostlo 

toto číslo mezi lety 2007 a 2015 o více než 
10.500. Závěrem je nutno říci, že se k tomuto 
problému rozhodně nestavíme zády. Jak 
jsem uvedl na začátku článku, pracujeme na 
vytváření nových parkovacích míst i úpravách 
ulic, kde stojící auta komplikují běžný 
provoz. Chceme-li však ve městě zachovat 

určité procento zeleně, parky a stromy, je 
potřeba k vytváření nových parkovacích míst 
přistupovat s rozvahou a opatrností.

Richard Homola,
radní pro dopravu

zastupitel ANO 2011

Počet vozidel ve městě stoupá

Počet vozidel v Hustopečích 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet 2743 2819 2869 2876 2913 4947 5029 5197 5478
vozidel

Zdroj: www.mdcr.cz – Statistiky vyplývající z Centrálního registru vozidel vedené na 
Ministerstvu vnitra a Ministerstvu dopravy. (Do 30.06.2012 vedlo Centrální registr vozidel  MVČR a 
od 01.07.2012 vede Centrální registr vozidel MDČR). Údaj o počtu vozidel obsahuje všechny druhy 
vozidel (osobní, nákladní, atd.) vedené v Hustopečích, a jsou zde zahrnuta i všechna vozidla, 
která mají zaregistrované společnosti se sídlem v Hustopečích.

Počet zaregistrovaných motorových vozidel v rámci správního obvodu ORP Hustopeče:
Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet  35.175 37.535 39.088 40.652 42.049 40.610* 42.230 43.902 45.700
vozidel

*pozn.
Údaj v roce 2012 není zcela objektivní, neboť k 01.07.2012 došlo k přechodu CRV z MVČR na 

MDČR. V rámci tohoto přechodu řada vozidel spadla do tzv. nezařazených (z důvodu nedostatku 
či nepřesnosti údajů), a které bylo nutno v následném časovém období doregistrovat (údaje 
doplnit či opravit) ručně.

Takový je název specifi ckého cíle nové 
výzvy (č.24) z operačního programu 
IROP, která je vypsaná také na zbudování 
záchytných parkovišť do 150 m od nádraží. 
Rada města vzala tuto výzvu jako šanci a nyní 
se intenzivně pracuje na projektování dosud 

vytipovaných míst. O některých plochách, 
které nejsou v majetku města, jednáme tak, 
abychom je do projektování mohli zařadit. 
Pokud v projektu uspějeme, realizace všech 
schválených parkovišť by měla být ukončena 
do konce roku 2018. Zdá se to jako dlouhá 

doba, ale proces přeměny nápadu či výzvy 
k realizaci je kus dlouhé a složité byrokratické 
cesty, kterou, jak věřím, zdárně zdoláme.

Hana Potměšilová, starostka

„Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“

Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. 
Každou chvíli jsme účastníky diskuzí na téma 
půjčovat si peníze nebo ne? Většinou je to 
starší generace, která říká: „Nepůjčuj si, kupuj 
si jenom to, na co máš!“ 

Je v tom velká pravda, nicméně v dnešní 
době je opravdu těžké odolat. 

Když už uvažujete o půjčce, dobře si 
promyslete tyto tři věci:
• Na co si půjčuji – je to nezbytné? Je to 
rozumné?
• Jaký typ půjčky si beru – beru si na danou 
věc vhodný typ půjčky? 
•Jaký je poměr mého příjmu a splátky – 
zvládnu splácet za všech okolností?

Hodně na tom záleží, protože půjčit si 
dneska peníze je velmi snadné. Lákavé 
nabídky jsou všude kolem nás. Drahého 
zboží jsou plné obchody. Staví se nové 
a pěkné byty i domy. Marketingové kampaně 
fi nančních ústavů na nás útočí ze všech stran. 
Není problém si peníze půjčit a už vůbec není 
problém, za co je utratit. Pojďme se tedy 
zamyslet nejprve nad tím, na co budeme úvěr 
potřebovat.

Jsou věci, které nutně k životu 
nepotřebujeme. Obecně do této kategorie 
patří spotřební zboží. Domácí kino je věc, 
bez které se obejdeme, a není vhodné si na 
něj půjčovat. Sestava za 80 tisíc na splátky 
udělá na chvíli radost, ale splácení nás 

čeká následující tři roky. Po třech letech 
zjistíme, že jsme celkem zaplatili hodně 
přes sto tisíc a doma máme krám v hodnotě 
několika stovek. A z výlohy se na nás 
směje nový super systém za super cenu. 
Ještě horší situace nastane při koupi 
dovolené na splátky. „Kupte nyní, plaťte 
potom“ a jiné podobné slogany používají 
cestovní kanceláře při prodeji zájezdů. Užít 
si skvělých čtrnáct dnů v exotické destinaci 
je příjemná věc. Ale potom splácet dvanáct 
měsíců něco, co už vlastně neexistuje? 
K tomu se velmi těžko hledá motivace.

Obecně lze říci, že dluhy na spotřební 
zboží jsou dluhy špatné. Úroky bývají velmi 
vysoké a hodnota pořizovaných věcí velmi 
rychle klesá.

Vyznejte se ve vašich penězích. 6. díl: Půjčky 

FINANČNÍ PORADNA

(pokračování na str. 8)



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 16

| 8 | 

V příspěvku nazvaném „Reakce na článek HL 
4/16: V Družstevní ulici retardéry nebudou“ 
jsou jeho autorem, ať už z neznalosti či 
nedostatku informací, uvedeny nepřesnosti, 
proto považuji za vhodné doplnit či vysvětlit 
základní fakta. Autor se několikrát v příspěvku 
zmiňuje, že na ulici Družstevní proběhlo 
v souvislosti s umístěním tzv. retardérů v této 
ulici referendum. Toto tvrzení není v žádném 
případě pravdou, neboť žádné referendum 
nebylo městem Hustopeče vyhlášeno a ani 
neproběhlo. 

K dopravní situaci na ulici Družstevní. Vedení 
města v rámci co možná nejobjektivnějšího 
posouzení celé situace na této ulici přistoupilo 
k místnímu šetření, mimo vyžádání si statistik 
dopravní nehodovosti v dané lokalitě. Dále 
jsme získali vyjádření obyvatel formou 
ankety. Celé místní šetření, včetně vyjádření 
odborníků v dané oblasti a výsledku ankety, 

jednoznačně prokázalo, že instalace tzv. 
retardérů není nejvhodnějším řešením.

Dále autor příspěvku čtenářům předkládá 
tezi o protizákonném umístění dopravní 
značky „B 28 zákaz zastavení“ u staré tržnice 
v Hustopečích. Označení autora příspěvku, 
že tato dopravní značka je neplatnou, je 
však liché a nepodložené. Stávající dopravní 
značka „B 28 zákaz zastavení“ se nachází za 
křižovatkou průtahu silnice II/425 s místní 
komunikací (ulice Masarykovo náměstí) 
v Hustopečích.  Dopravní značka je součástí 
pasportu dopravního značení v Hustopečích, 
ve kterém je vedena pod katalogovým číslem 
147.

K ucelenému náhledu lze dále pouze doplnit, 
že v souvislosti s touto dopravní značkou 
bylo v únoru minulého roku provedeno 
místní šetření Policie ČR – DI Břeclav za 
účasti referentky odboru dopravy Městského 

úřadu Hustopeče se závěrem, že technický 
stav stávající dopravní značky je v rozporu 
s ustanovením § 62 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, 
proto vyvstala nutnost ji nahradit novou. 
Na základě závěru z místního šetření odbor 
dopravy Městského úřadu Hustopeče do 
pěti dnů vyzval organizační složku města 
Hustopeče – Městské služby Hustopeče - 
k výměně dotčené dopravní značky, což 
bylo neprodleně učiněno. Závěrem lze tedy 
shrnout, že zmiňovaná dopravní značka není 
ani nebyla protizákonně umístěna, je součástí 
dopravního pasportu města, ale pouze 
působením povětrnostních vlivů nastala 
situace, že již neodpovídala technickým 
požadavkům, proto došlo k její výměně.

Hana Potměšilová, 
starostka

Odpověď vedení města na článek pana Šlancara

Z REDAKČNÍ POŠTY

A je dokonáno. Radnice dostála svému 
slibu prověřit situaci na Družstevní ohledně 
urgencí (víceméně jednoho) občana 
o zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 
již mělo ve svém předvolebním programu 
i současné vedení našeho města. Možná 
nejednoho občana by zajímalo, jestli byli 
stejným způsobem (referendem) kdysi 
dotazováni obyvatelé ulice U Větrolamu, kde 
příčný práh je – a k čemu tam vlastně je? Ulice 
je zakončena ostrou zatáčkou (zpomalení je 
nutné) a silnice je možná přehlednější, než 
právě na Družstevní, jenž je navíc spojena 
s ul. Dlouhou (hustopečským „Beverly 
Hills“). A když je příčný práh na této ulici, 
proč nemůže být na Družstevní? Protože se 
lidé vyslovili, že ne? Protože se cca třetina 
obyvatelů vyslovila, že ne. Zbylé dvě třetiny 
obyvatel na to buď „kašlali“ nebo to nestihli 
(Radnice totiž v „letácích“ jaksi pozapomněla 
uvést termín odpovědi do referenda…). 

A když už jsme u toho, kolik se toho pro věc 
udělalo: odborníci měřili provoz… Rozhodně 
nechci nijak zpochybňovat práci odborníků, 
ale pokud těmito odborníky měla být hlídka 
Mě PČR, stojící na ulici v měsíci březnu asi 

tak tři dny a POKAŽDÉ v DOPOLEDNÍCH 
hodinách, potom dávám odborníkům za 
pravdu, že V TUTO dobu provoz na ulici 
nemohl být nijak ohrožujícím. Rád bych 
odborníkům vzkázal, že většina závodníků 
po Družstevní je v době jejich měření v práci. 
Tudíž nemohou na ulici v tuto dobu závodit… 
Několik videí závodníků je k dispozici (vždy 
přes 20km/hod), bohužel „největšího“ 
závodníka z jedné nejmenované hustopečské 
spediční společnosti se stále nedaří zachytit – 
možná proto, jak je rychlý.

Referendum je sice jedna a hezká věc, ale 
zajištění bezpečnosti SP je věc druhá. A ono 
se ve fi nále výsledku není divit: když někdo 
napíše do letáku k referendu více nevýhod, 
než výhod, tak jaký výsledek se dá potom 
očekávat? Když Vám řeknu, že tento banán 
je shnilý, koupíte jej za stejnou cenu jako 
čerstvý? Asi nikoliv… 

Celkově se v Hustopečích řeší dopravní 
situace jaksi podivně – již více než přes rok 
má mít od břeclavských kolegů (od vrchního 
komisaře ÚO Břeclav) Radnice „na stole“ 
informaci (* viz níže) o protizákonném 
umístění značky „Zákaz zastavení“ u staré 

tržnice a rovněž o nápravném opatření, ale 
(původní) značka je jaksi stále na svém místě. 
Tedy vězte spoluobčané, že tato značka je 
dle Č.j. KRPB-35570-11/ČJ-2015-0604UO 
a dle § 62 odst. 8) zákona o silničním provozu 
značkou neplatnou. Podnět k opatření 
související s napravením dopravního značení 
je evidován pod Č.j. KRPB-44101/ČJ-2015-
060406-KAM, ale jaksi jsme se nápravy 
nedočkali a to ani od bývalého či současného 
vedení města.

Osobně jsem v očekávání – v očekávání, 
co se na ulici semele, za jak dlouho se „to“ 
semele a kolik lidí „to“ semele…

St. Šlancar, Družstevní ul.

* …Dopravní inženýr proto odeslal podnět 
na Městský úřad Hustopeče, kdy místní odbor 
dopravy potvrdil, že se jedná o dopravní 
značku, která je v rozporu s výše uvedeným 
ustanovením § 62, neodpovídá předpisu ČSN 
EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení – část 
1: stálé dopravní značky, a tudíž se jednalo o 
neplatnou dopravní značku, za kterou hlídka 
zastavila.

Reakce na článek HL 4/16: V Družstevní ulici retardéry nebudou

A potom jsou věci, bez kterých se žije 
jen velmi těžko. Třeba střecha nad hlavou. 
Ať už je to byt nebo dům, tak je to věc, 
kterou už většinou má smysl pořídit na 
dluh. Pokud budeme fi nancovat bydlení 
půjčkou s rozumným úrokem (nejčastější 
je hypotéka), pak je to jeden z mála 
„dobrých“ dluhů. Koupíme si rodinný dům 
za dva miliony a začneme splácet. Máme 
sice dluh, ale zároveň máme na straně aktiv 
něco hodnotného. V případě zhoršení naší 
ekonomické situace můžeme nemovitost 

prodat a dluh splatit. To u dluhu na spotřební 
zboží nejde, protože hodnota zboží je po roce 
násobně nižší než dluh. 

Obecně lze říci, že dluh na bydlení je 
dobrým dluhem. Navíc při pořízení vlastního 
bydlení šetříme na nájemném. 

Úplně nejlepším dluhem je ale ten, který 
na sebe vydělá a ideálně ještě něco zbude 
do rozpočtu, případně postupně dochází 
k navýšení rodinného majetku.

Takovým dluhem může být například 
hypotéka na nájemní nemovitost. 

Iva Hlavinková,
hypoteční specialista

Další rady a tipy najdete zde: 
www.ivahlavinkova.cz

Své dotazy z fi nanční oblasti můžete 
posílat na e-mail rozkova@hustopeče.cz, do 
předmětu zprávy napište Finanční poradna. 

(pokračování ze str. 7)
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 36. schůze Rady města Hustopeče

konané dne 22.03.2016 

Usnesení RM č. 2/36/16: RM bere na vědomí informace o mož-

nosti investic města do podílových fondů. 

Usnesení RM č. 3/36/16: RM schválila Smlouvu o reklamě mezi 

městem Hustopeče a divadlem Boleradice v rámci divadel-

ního představení Devět tisíc klarinetů v částce 15.000 Kč.

Usnesení RM (úkol) č. 4/36/16: RM ukládá předložit přehled sta-

vu a výhledu volných fi nančních prostředků na jednotlivých 

účtech města a dát návrh na možnosti jejich zhodnocení.

Usnesení RM č. 6/36/16: RM schválila záměr pronájmu čás-

ti pozemku 1065/1 o výměře 73 m2 zapsaného na LV 

č.10001 v k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za úče-

lem přístupu k nemovitosti. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/36/16: RM doporučuje ZM ke schválení zá-

měr prodeje části pozemku 1065/1 zapsaného na LV 

č.10001 v k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

zastavěného stavbou č.p.702 jiného vlastníka. Text záměru 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 8/36/16: RM schválila licenční smlouvu v rámci 

Hustopečského skákání na úhradu autorské odměny ve výši 

213,30 Kč bez DPH s OSA – Ochranným svazem autorským 

pro práva k dílům hudebním z.s. se sídlem 160 56 Praha 6 – 

Bubeneč, Čs. Armády 20. IČO 63839997 

Usnesení RM č. 9/36/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlou-

vě o zprostředkování uzavřené za účelem prodeje a 

rezervace vstupenek na akce pořádané městem Hustopeče 

se smsticket s.r.o. se sídlem Poděbradova 301/133, Ponava, 

612 00 Brno, IČO 29298814 

Usnesení RM č. 11/36/16: RM schválila Revokaci Usnesení RM 

č. 30/34/16 kterým RM schválila Smlouvu o souhlasu s 

osazením 1 ks svislého dopravního značení na pozem-

cích města parc. č. 1229/4 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. 

Brněnská před lékárnou U Sv. Tadeáše, …, Brněnská …, 

693 01 Hustopeče. Podmínkou je uvedení (již dříve stavbou 

dotčeného) chodníku do původního stavu, tak aby odpoví-

dal normě bezbariérovosti v souladu s projektovým řešením 

této trasy. Před podpisem smlouvy složí žadatel vratnou 

kauci ve výši 10.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 12/36/16: RM neschvaluje Smlouvu o souhlasu 

s osazením 1ks svislého dopravního značení na pozem-

cích města parc. č. 1229/4 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. 

Brněnská před lékárnou U Sv. Tadeáše, s …, Brněnská …, 

693 01 Hustopeče. Podmínkou je uvedení (již dříve stavbou 

dotčeného) chodníku do původního stavu tak, aby odpoví-

dal normě bezbariérovosti v souladu s projektovým řešením 

této trasy. Před podpisem smlouvy složí žadatel vratnou 

kauci ve výši 10.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 13/36/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, 

Brněnská …, Hustopeče na část pozemku p.č. 656/2 o 

výměře 25 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného 

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

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče určeného jako parkoviště za roční 

nájemné 491 Kč. 

Usnesení RM č. 15/36/16: RM schválila umístění oplocení 

po obvodu pronajímané plochy pozemku p.č.4545/37 

v Hustopečích dle žádosti nájemce …, Krátká …, 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 16/36/16: RM schválila umístění inventáře pro 

posezení v ulici na Hradbách na pronajaté části pozemku 

p.č.411/1 o výměře 28 m2 dle předložené žádosti nájemců 

… a …, Krátká …, Hustopeče a …, Kurdějov

Usnesení RM č. 17/36/16: RM schválila prodej žulové dlažby 

pro vydláždění 28 m2 pronajaté části pozemku p.č.411/1 

na veřejném prostranství nájemcům … a …, Krátká …, 

Hustopeče a …, Kurdějov za cenu 360 Kč/m2. 

Usnesení RM č. 18/36/16: RM schválila nájemní smlouvu se 

Základní školou Břeclav, Slovácká 40, příspěvkovou orga-

nizací se sídlem Slovácká 40, Břeclav 690 02, IČ:60680709 

na pronájem rozběžiště za jednorázové nájemné 6.000,-Kč 

Usnesení RM č. 19/36/16: RM schválila nájemní smlouvu se …, 

U Rybníka …, Strachotín 693 01, IČ: 75805839 na proná-

jem části reklamní plochy na oplocení pozemku p.č.891/5 a 

891/12 o výměře 2 m2 za roční nájemné 6.000,-Kč. 

Usnesení RM č. 20/36/16: RM schválila záměr pachtu pozem-

ku p.č.5593/245 vedeného jako zahrada, zapsaného na 

LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pra-

coviště Hustopeče 

Usnesení RM č. 21/36/16: RM schválila záměr propachtování 

zemědělských pozemků a jejich částí na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 5 let pro pozemek par.č.KM 5453/35 

vedeného jako orná půda, část pozemků par.č.KN 5453/39 

a p.č.5453/40 vedených jako ovocný sad o souhrnné vý-

měře 21.457 m2 vše evidováno na LV č.10 001 pro obec 

Hustopeče, k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče 

Usnesení RM č. 22/36/16: RM schválila dohodu o ukončení ná-

jmu části pozemku p.č.84/3 v k.ú. Hustopeče u Brna s …, 

Dobrovského …, Hustopeče. Smlouva bude ukončena ke 

dni předání vyklizeného pozemku městu.

Usnesení RM č. 24/36/16: RM schválila zábor veřejného pro-

stranství zdarma pro ulice Tyršova (včetně parkoviště), 

Šafaříkova, Hybešova pro potřeby cyklistického závodu 

,,Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO" na dobu 30.4.2016 

v době 6:00- 18:00. 

Usnesení RM č. 25/36/16: RM schválila dohodu se …, Lékořicová 

…, Hustopeče 69301, IČ: 04704711, o užívání dětského 

hřiště na ul. Javorová p.č.2262/44. 

Usnesení RM č. 26/36/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí do-

tace od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 

601 82 na „Workoutové hřiště Hustopeče“ ve výši 200.000 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 27/36/16: RM schválila rámcovou kupní smlouvu 

s AGRO Brno - Tuřany, a.s., IČ: 293 65 619 se sídlem Brno, 

Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 na dodávku rostlin a doplňko-

vého zboží. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 28/36/16: RM schvaluje umístění sídla Českého 

svazu včelařů, o.s., základní organizace Hustopeče u Brna 

na adrese Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 01. 

Usnesení RM č. 30/36/16: RM schválila smlouvu o dílo s ing. 

Evou Trojkovou, ul. ČSA 220, Břeclav 691 41, IČ: 41012127 

na zhotovení projektové dokumentace pro vodovod na ul. 

Pitnerova v Hustopečích za cenu 47.000. 

Usnesení RM č. 31/36/16: RM schválila Zadání zpracování projek-

tové dokumentace na parkoviště v rozsahu B, C, E, F, G, (je 

zadáno A, D, H). Zákres je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 32/36/16: RM pověřuje vedení města jed-

nat s ČR Povodím Moravy, s.p. ve věci zatrubnění Štinkavky 

na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 9002, 

1254/13 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 37/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ 

Usnesení RM č. 40/36/16: RM pověřuje správcem budoucího 

movitého majetku pořízeného v rámci projektu „Realizace 

protipovodňových opatření města Hustopeče“ Městskou 

policii Hustopeče. 

Usnesení RM č. 41/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného 

dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“ 

Usnesení RM č. 44/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného 

dvora ve městě Hustopeče – stavební část“

Usnesení RM č. 49/36/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí 

fi nanční podpory od Jihomoravského kraje na poskytování 

sociálních služeb – č. smlouvy 035399/16/OSV. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 50/36/16: RM schválila vyřazení majetku dle 

přílohy. 

ORJ 275 v hodnotě 3 895,50 Kč 

ORJ 259 v hodnotě 4 500,00 Kč 

ORJ 255 v hodnotě 18 202,82 Kč 

ORJ 258 v hodnotě 12 200 Kč 

ORJ 209 v hodnotě 142 760 Kč 

Usnesení RM (úkol) č. 51/36/16: RM ukládá komisím Sportovní, 

Školské a kulturní, Sociální a Pro práci se seniory a hendike-

povanými spoluobčany provedení posouzení a vyhodnocení 

žádostí Římskokatolické farnosti, Společnosti pro ranou 

péči, Sport pro všechny obyvatele okr. Břeclav na poskyt-

nutí dotací a darů z rozpočtu města na rok 2016. Termín 

předložení do RM je 31.7.2016. 

Usnesení RM (úkol) č. 52/36/16: RM schválila realizaci instalace 

lepených odrazek na dopravní zařízení – silniční ostrůvky v 

ulici Bratislavské Hustopeče. Odrazky budou instalovány na 

ostrůvky na ulici Bratislavská. Instalaci odrazek bude reali-

zovat společnost Stim, spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 

za částku celkem 28.677,-Kč včetně DPH. Financování bude 

provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka doprava.

Usnesení RM (úkol) č. 53/36/16: RM ukládá prověřit možnost 

umístění informačních radarů se zobrazením rychlosti na 

ulici Havlíčkova mezi ulicí Nerudova a hřbitovem na vjezdu 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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do Hustopečí.

Usnesení RM č. 54/36/16: RM nesouhlasí s instalací zpomalova-

cích prahů či zpomalovacích polštářů na komunikaci ulice 

Družstevní Hustopeče, dle žádosti občana ulice Družstevní. 

Usnesení RM č. 56/36/16: RM schválila předložené Rozpočtové 

opatření města Hustopeče č. 2/2016. Text Rozpočtového 

opatření je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 57/36/16: RM doporučuje ZM ke schválení závě-

rečný účet města Hustopeče za rok 2015. Text závěrečného 

účtu je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 58/36/16: RM schválila jako nejvhodnější nabíd-

ku na zhotovení „Územní studie - Hustopeče S4“, nabídku 

Ing. arch. Miloše Klementa, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČ 

15188736.

Usnesení RM č. 60/36/16: RM schválila výpověď smlouvy s 

ADVICE.CZ, Nečova1053, Praha 143 00 IČ: 26212919 o po-

skytování internetových služeb ze dne 2.6.2008. 

Usnesení z 37. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 05.04.2016 

Usnesení RM č. 2/37/16: RM schválila souhlas s podáním žádosti 

o poskytnutí podpory z Operačního programu zaměstna-

nost vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí podle 

výzvy číslo 33 – Výzva pro územní samosprávné celky 

(obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) v rámci projektu: 

„Strategické řízení MěÚ Hustopeče“. 

Usnesení RM (úkol) č. 3/37/16: RM ukládá zpracovat žádost o 

dotaci, provede Odbor kancelář tajemníka do termínu 11. 

4. 2016. 

Usnesení RM č. 5/37/16: RM schválila nabídku na odbornou 

analýzu Dukelského náměstí v Hustopečích od fi rmy 

Partnerství, o.p.s. v plném rozsahu dle nabídky. 

Usnesení RM (úkol) č. 6/37/16: RM ukládá odboru regionálního 

rozvoje prověřit možnosti zapracování analýzy Dukelského 

náměstí do některé studie města Hustopeče a předložit na 

příští radu města písemné stanovisko k  možnosti čerpání 

dotace na územní studie z IOP.

Usnesení RM č. 9/37/16: RM schválila přijetí paní …, nar. …, 

trvale bytem: Tyršova …, Hustopeče do Domu – Penzionu 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče k datu 1. 5. 2016. 

Usnesení RM č. 12/37/16: RM schválila přijetí dalšího uživatele 

do bytu č. 25, na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, od data 

1. 4. 2016, a to paní …, nar. …, trvale bytem Třebízského 

…, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 14/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení Záměr 

budoucího prodeje části pozemku parcela číslo 1348/1 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu nově vy-

tvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 

15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za kupní cenu minimálně 

980 Kč /m2 s rozvazovací podmínkou dokončení stavby na 

pozemku do 5 let od účinnosti smlouvy. 

Usnesení RM č. 15/37/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Reko VTL DN 

500 Brodské - V. Němčice IV“ pro investora RWE GasNet, s. r. 

o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jed-

norázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 16/37/16: RM schválila smlouvu o souhlasu 

se stavbou plynovodní přípojky na pozemku města pro 

Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č. p. 

1294 a č. p. 1295 na ulici Generála Peřiny v Hustopečích, 

IČO: 28358244, dle přiložené PD a s kaucí ve výši 5.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. 

Usnesení RM č. 17/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr 

prodeje pozemku p.č.629/3 vedeného jako zastavěná půda 

a nádvoří, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 18/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr 

prodeje části pozemku p.č.285/1 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 27 m2 , zapsaného na LV č.10001 pro k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 19/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr 

prodeje pozemku p.č.376/20 vedeného jako ostatní plo-

cha, zapsaného na LV č.10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM (úkol) č. 20/37/16: RM ukládá vyzvat žadatele o 

odkoupení podsklepené části pozemku p.č.422/17 vedené-

ho jako ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Hustopeče u 

Brna, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče k doložení projektové 

dokumentace na stavbu případně rekonstrukci nemovitosti. 

Usnesení RM (úkol) č. 21/37/16: RM ukládá jednat o odkoupení 

pozemků na ulici Bratislavské zapsaných na LV č. 1396 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, minimálně však o 

pozemku pod městským chodníkem parcela číslo 108/5 

vedeného jako ostatní komunikace. 

Usnesení RM č. 22/37/16: RM schválila souhlas s PD č. 61/2015 

vyhotovenou SPK …, Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 

01, na stavbu „KLUBOVNA SKAUTSKÉHO ODDÍLU – změna v 

užívání objektu + stavební úpravy“ pro Junák – svaz skautů 

a skautek, středisko Vranovice, IČ: 71196293, U koupaliště 

113, 691 25 Vranovice. 

Usnesení RM č. 27/37/16: RM schválila souhlas s přechodem 

komunikace otevřeným výkopem u stáje Valkýra při stav-

bě „Reko VTL DN 500 Brodské – Velké Němčice III“ dle 

předložené PD č. 8.210001300.21, dílčí část „Přechody ko-

munikací“ pro RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 

499/1, Brno, PSČ 657 02 za podmínky zrychlené výstavby v 

místě překopu a zajištění provizorního přejezdu. 

Usnesení RM (úkol) č. 28/37/16: RM ukládá vedení města - svolat 

schůzku s investorem společnosti Aquamid, stavby pláno-

vané 17 ti RD a to za přítomnosti SK, zástupce rady města, 

regionálního rozvoje. Pro vyjádření k dílčím záležitostem 

projektu je potřeba znát celý projekt a jeho výslednou 

formu. Do této chvíle se nedostalo konečné řešení celého 

projektu.

Usnesení RM č. 31/37/16: RM schválila souhlas se stavbou 

„Prodloužení optické sítě ul. Havlíčkova, Hustopeče“ dle 

předložené PD společnosti itself, s. r. o., IČO 18826016, 

Pálavské nám. 11, Brno, PSČ 628 00, a umístěním kabelové 

trasy do pozemků města. Souhlas je podmíněn použitím 

protlaků při křížení místních komunikací. Toto vyjádření se 

vydává žadateli pro účely územního řízení. 

Usnesení RM č. 33/37/16: RM schválila souhlas k projektové 

dokumentaci projektanta Ing. …, Kopečky …, Velké 

Pavlovice, PSČ 691 06 na stavbu „VINAŘSTVÍ JOSEF 

ŠMUKAŘ“ na pozemcích p. č. 307, p. č. 308, p. č. 309/3, p. č. 

309/4 a p. č. 376/28 v k. ú. Hustopeče u Brna, jako vlastník 

sousedního pozemku, investoru p. …, Starovičky …, PSČ 

693 01, pro společné rozhodnutí o stavebním povolení. 

Usnesení RM č. 35/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

souhlas se vstupem do tělesa nově zrekonstruovaného 

chodníku na ul. Herbenova při napojení stavby „VINAŘSTVÍ 

JOSEF ŠMUKAŘ“ na inženýrské sítě v rozsahu daném PD p. 

…, Starovičky …, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 36/37/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se 

stavbou vodovodní přípojky na pozemku města parc. č. 

3116/13 v k. ú. Hustopeče u Brna, dle PD vyhotovené …, 

Křídlovická .., Brno, PSČ 603 00, pro investora Generální fi -

nanční ředitelství, IČO 72080043, Lazaretská 15/7, Praha 1, 

PSČ 118 10, s vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/37/16: RM schválila souhlas města s demolicí 

stávající nemovitosti na ul. Na Úvoze, parc. č. 117 a 118 v k. 

ú. Hustopeče u Brna, pro investora Hustopečská mandlárna 

s. r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče, PSČ 693 01. 

Usnesení RM č. 39/37/16: RM schválila podání žádosti o poskyt-

nutí grantového příspěvku na akci "Ozelenění koutů města 

Hustopeče" do grantové výzvy "Výsadba stromů", vyhláše-

né nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, 

Usnesení RM č. 40/37/16: RM schválila revokaci usnesení 

č.23/36/16 a schvaluje dohodu s  Kolo pro život, z.s., 

Moravská 1687/34, Praha 120 00, IČ: 03401707 o poskyt-

nutí podpory pro konání akce „Hustopeče AGROTEC Tour 

ŠKODA AUTO“. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 41/37/16: RM schválila pacht pozemků a jejich 

částí o souhrnné výměře 16,4751 ha v k.ú Hustopeče u 

Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče 

na dobu 5 let s 5 letou opcí pro fi rmu Zemos a. s., Velké 

Němčice. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 43/37/16: RM schválila umístění sídla Moravského 

rybářského svazu, pobočného spolku Hustopeče IČ: 

00547051 na adrese Dukelské nám.2/2, Hustopeče za pod-

mínky zachování dosavadní doručovací adresy spolku. 

Usnesení RM č. 44/37/16: RM schválila dohodu o ukončení nájmu 

pozemků a jejich částí p.č.1255/1 a 1255/2 s TD LKW s.r.o., 

Mrštíkova 13/15, Hustopeče ke dni 23.3.2016. Text dohody 

je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 45/37/16: RM schválila záměr pronájmu části po-

zemku p.č.4922/9 o výměře 200 m2 vedeného jako ostatní 

plocha v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna zapsané na 

LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 46/37/16: RM schválila záměr pronájmu po-

zemku p.č.5593/83 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna zapsaného na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 47/37/16: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, Dvořákova …, Hustopeče na propachtování pozemku 

p.č.5593/246 vedeného jako zahrada v obci Hustopeče, k.ú. 
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Hustopeče u Brna zapsané na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče za roční pachtovné 628 Kč. 

Usnesení RM č. 48/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení po-

dání přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině 2015“ 

vyhlašované odborem rodinné politiky a politiky stárnutí 

Ministerstva práce a sociální věcí a ČR. 

Usnesení RM č. 49/37/16: RM bere na vědomí informaci o mož-

nostech a podmínkách výstavby P+R parkovišť ve městě 

z výzvy IROP č. 24.

Usnesení RM č. 50/37/16: RM bere na vědomí žádost o povolení 

hudební produkce a povolení výjimky prodloužením doby 

akce. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou akci, měs-

to se nebude vyjadřovat.

Usnesení RM č. 51/37/16: RM schválila Smlouvu o dodávce vody 

a odvádění odpadních vod č. 2007704-0/00002 se společ-

ností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČO 49455168, 

Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11. 

Usnesení RM č. 53/37/16: RM pověřuje starostku měs-

ta Hustopeče podpisem smluv o centralizovaném 

zadávání s městem Pohořelice se sídlem Vídeňská 699, 691 

23 Pohořelice, IČ:  00283509 jako centrálním zadavatelem 

a centrálním odběratelem sloužící k nákupu komodit plynu 

a elektrické energie na Českomoravské komoditní burze 

Kladno, se sídlem v Kladně, nám. Sítná 3127, PSČ: 272 01, 

IČ: 49546392 pro město Hustopeče jako veřejného zadava-

tele a podřazeného odběratele. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 54/37/16: RM pověřuje starostku o pro-

jednání dodatku ke smlouvě s  Mgr. Halkou Petlákovou, 

Alšova 15 a, Hustopeče, IČ 65767369 na pronájem neby-

tových prostor ordinace logopedie v objektu č.p.472 na ul. 

Dvořákova 1 v Hustopečích.

Usnesení RM č. 56/37/16: RM schválila nájemní smlouvu …, U 

Sadu …, Hlohovec 491 43 na pronájem pozemku p.č.1875 

zapsaného na LV č. 10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za roční nájemné 409 Kč. 

Usnesení RM č. 57/37/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, 

Alšova …, Hustopeče na pronájem pozemku p.č.1900 za-

psaného na LV č. 10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za roční nájemné 434 Kč. 

Usnesení RM (úkol) č. 58/37/16: RM ukládá majetkoprávnímu 

odboru, aby ve spolupráci se starostkou města začal pra-

covat na aktualizaci Akčního a Strategického plánu města. 

Usnesení RM č. 59/37/16: RM schválila návrhy na zapracování 

změn do původní verze architektonické studie budovy kina 

Usnesení RM č. 60/37/16: RM schválila změnu ceníku nabízených 

služeb CVČ Hustopeče. Ceník služeb CVČ je přílohou.

Usnesení RM č. 61/37/16: RM schválila žádost o souhlas s vedlejší 

pracovní činností na základě živnostenského oprávnění: 

Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků – výro-

ba vína, Fotografi cké služby a Hostinská činnost panu …, 

Alšova …, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení RM č. 62/37/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Workoutové hřiště a 

fi tness prvky“ 

Usnesení RM č. 65/37/16: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „Mateřská škola Školní, rekon-

strukce objektu – 2. etapa“ podané fi rmou STAVBY VANTO, 

s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 28269314 

Usnesení RM č. 66/37/16: RM schválila umístění uchazečů na dal-

ších místech v hodnocení veřejné zakázky „Mateřská škola 

Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“: 

2. JS - Abacus, s.r.o. se sídlem Šafaříkova 335, Havlíčkova 613/32, 

Hustopeče, IČO 26288591 

3. Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, 

IČO 49432991 

4. ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 23, 623 00 Brno, IČO 

00558010 

Usnesení RM č. 67/37/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na stavbu „Mateřská škola Hustopeče, rekonstrukce objektu 

– 2. etapa“ s vítězným uchazečem fi rmou STAVBY VANTO, 

s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 28269314 

za částku 3.184.160,- Kč bez DPH. 

Usnesení RM č. 68/37/16: RM schválila kupní smlouvu s ALFA 

PROFI s.r.o., Útěchov 52, Brno 664 00, IČ: 29187923 k prode-

ji strojů Schörling BKF a taženého stroje PPZ 01 za celkovou 

cenu 28.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 69/37/16: RM schválila kupní smlouvu s 

Technickými službami Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče na odkoupení kolového traktoru zn. Zetor 7245 

za cenu dle znaleckého posudku 133.100,-vč. DPH.

Usnesení RM č. 70/37/16: RM schválila revokaci usnesení RM 

č. 53/27/15 a schvaluje nové usnesení: RM ukládá vede-

ní města podat námitky v řízení Stavebního úřadu MěÚ 

Hustopeče ve věci stavebního řízení na povolení stavby 

Polyfunkčního domu II. stavebníka Quatro development 

s.r.o. Navrhovaná stavba dle řezu A-A nerespektuje stávající 

prostorové a výškové uspořádání ulice Kollárovy.

Usnesení RM č. 71/37/16: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. 

Evou Trojkovou, Čs. armády 1205/220 Břeclav 691 41, 

IČ: 41012127 na zhotovení PD záchytné parkoviště ul. 

Bratislavská v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro realizaci stavby za cenu 170.000,-Kč. 

Usnesení RM č. 72/37/16: RM schválila projekční řešení ulice 

Nerudova dle přiložené dokumentace zpracované fi rmou 

Via designe, pod č.zak. VD 19615, dat.II/2016. Dokumentace 

je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 74/37/16: RM navrhuje investici do Fondu korpo-

rátních dluhopisů GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční 

společnosti a.s. ve výši 5.000.000 Kč. Schváleno bude pro-

střednictvím 3.RO - aktivní řízení likvidity. 

Usnesení RM č. 75/37/16: RM schválila záměr výpůjčky čás-

ti pozemku p.č.2262/44 o výměře 252 m2 zapsaného 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče k užívání jako dětské 

hřiště. 

Usnesení RM č. 76/37/16: RM schválila provedení předmětní 

úmyslné těžby za účelem zlepšení růstu, vývoje a zdra-

votního stavu lesního porostu v následujícím období 

vegetačního klidu. Na pozemcích p.č. 4821/2, 4822/2, 

v sousedství pozemků p.č. 4776/2 - /9 v k.ú. Hustopeče u 

Brna, dle žádosti Vino Travel, s.r.o., Vrbice 390, IČ 26908361.

Usnesení RM č. 77/37/16: RM schválila odstranění keřů na 

pozemku p.č. 4822/2 zasahujících do přilehlé cesty na po-

zemku p.č. 4821/2, vše v k.ú Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 78/37/16: RM bere na vědomí návrh Seznamu 

investic ze 30.3.2016 beze změn. Seznam je přílohou zápisu

Usnesení RM č. 79/37/16: RM schválila jako nejvhodnější na vy-

pracování projektové dokumentace pro obnovu zeleně na 

hřbitově v Hustopečích nabídku uchazeče Jan Machovec se 

sídlem Nádražní 20, 691 44 Lednice, IČ 62145819

Usnesení RM č. 80/37/16: RM schválila umístění uchazeče na 

druhém místě SAFE TREES, s.r.o. se sídlem Na Štěpnici 945, 

665 01 Rosice, IČ 26935287 na vypracování projektové do-

kumentace pro obnovu zeleně na hřbitově v Hustopečích“

Usnesení RM č. 81/37/16: RM doporučuje ZM schválení obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče o stanovení míst a času, 

ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry na území města

Usnesení RM (úkol) č. 82/37/16: RM ukládá odboru dopravy 

navrhnout řešení dopravního značení na omezení dopravy 

k hustopečským rybníkům.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí na

www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece
/samosprava/usneseni-samospravy/

nebo v Kanceláři tajemníka  
Městského úřadu Hustopeče

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 17.00 do 
17.15 hodin dne 7.4.2016 v obci Hustopeče 
v Brněnské ulici na parkovišti u Penny 
marketu vnikl do nákladového prostoru 

nedostatečně zajištěného vozidla zn. Citroën 
Jumper a odcizil notebook zn. Lenovo včetně 
příslušenství.  

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 

ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 
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KULTURA

Ve dnech 26. června až 28. srpna tohoto 
roku proběhne v Městském muzeu a galerii 
Hustopeče výstava akademického malíře, 
grafi ka, ilustrátora a divadelního scénografa 
Jana Obšila.  

Půjde o návrat v pravém slova smyslu, 
protože akademický malíř Jan Obšil se 
narodil v Hustopečích 25. prosince 1908 
v rodině c. k. daňového kontrolora a berního 
ředitele Karla Obšila v domě č. 260. 

I když rodina Obšilových pocházela 
z hanácké Litovle, Jan dokonale srostl 
s hustopečským prostředím a zejména 
s jihomoravskou krajinou. Celoživotní 
sudbou se mu stalo setkání se zdejším 
ochotnickým divadlem, které se provozovalo 
v nedalekém Národním domě; stal se 
nadšeným amatérským hercem a díky 
výtvarnému nadání i autorem kulis. 

Druhým impulsem, který se do Obšila 
v Hustopečích vtiskl na celý život, byly časté 
návštěvy kostela sv. Václava v doprovodu 
velmi zbožné matky Rozálie. Mystérium 
pobožnosti a chrámových prostor, 
zaplněných hustopečskými měšťany 
i selským okrojovaným lidem z okolí se vpilo 
hluboko do jeho duše.

Jan Obšil absolvoval hustopečskou českou 
obecnou a měšťanskou školu a zdejší 
československé reálné gymnázium, kde 
studium zakončil v roce 1928. I přes zjevné 
vlohy k výtvarnému umění neměl ohledně 
své budoucí profese zcela jasno. Po dvou 
letech na právnické fakultě Univerzity Karlovy 
(1928–1930) změnil Jan Obšil své plány 

a započal studium na AVU (1930–1936), kde 
navštěvoval speciální výuku fi gurální malby 
a ornamentálního kreslení (studium v ateliéru 
Maxe Švabinského a Karla Svolinského). 
Současně se studiem na akademii se zapsal 
na přednášky na Vysokém učení technickém 
v Praze, které jej měly připravit zvládnout 
technickou stránku výtvarného umění, a tím 
rozšířit možnosti praktického uplatnění. 

Vazby k rodným Hustopečím během studia 
nezanedbával a v roce 1931 zde například 
„otestoval“ svůj smysl pro humor tím, že 
vytvořil „hustopečský Betlém“. Sám na to po 
létech vzpomínal takto: „Já jsem si totiž řekl, 
že když mohl namalovat Aleš český Betlém, 
Wenig pražský a Hála vážanský, že já namaluji 
Betlém svého rodného jihomoravského 
města. Osudným se mi ovšem stalo to, že jsem 
si za lidi, kteří se jdou poklonit maličkému, 
zvolil právě typické osoby našeho města... Dal 
jsem tam prostě všechny takové fi gurky, které 
při velkých událostech nemohou scházet, 
a vystavil jsem celou tu nádheru u místního 
drogisty. To bylo právě na Tři krále. Těšil jsem 
se, jakou radost budou mít poklidní občané, 
až se poznají, ale člověk s uměleckými vzněty 
a s touhou po originálnosti bývá obyčejně 
krutě nepochopen. Nekamenujte proroky 
– oh, Bože – to si nedovedete představit ten 
bengál… Za chvíli bylo celé město vzhůru. 
Někteří z toho měli pekelnou legraci, 
cukrář mi dokonce děkoval za reklamu, ale 
ostatní postižení se úplně vzbouřili. Truhlář 
prohlásil, že mě roztrhne jako žábu, že 
s tou kolébkou jsem chtěl poukázat na jeho 
početnou rodinu, pan řídící se zlobil, že si 
nikdy nemyslil, že jeho bývalý žák někdy ještě 
zveličí jeho úctyhodné břicho a lysou hlavu, 
ale tomu jsem to vymluvil, že je to jeden 
domovník z Prahy. Ale hasiči, obecní policajt 
a všichni zúčastnění se strašně rozčilovali. 
I ten kočkář na mne přilítl, že nedám-li mu 
pět korun, bude mě žalovat, že jsem ho dal 
mezi „takové lumpy“. Staré zbožné paní 
zase nemohly pochopit, jak může někdo ze 
ctné Panny Marie udělat prostou chudou 
ženu v moravském kroji a Josefa se záplatou 

na rameni. A ten kluk, co veze na kolečku 
sud vína, ten už byl vrcholem pohoršení, 
copak Ježíšek bude pít víno? Bylo mi k pláči 
a smíchu zároveň. Když sem se pak od zoufalé 
maminky dověděl ( já jsem se totiž ze strachu 
neodvážil ani vyjít na ulici), že pobouřený 
dav chce zapálit ubohému drogistovi dům 
i s tím nešťastným Betlémem a mne že se 
lidé chystají lynčovat, tak jsem v noci sbalil 
své kufříky a jako psanec, zklamán lidským 
nevděkem, zmizel jsem zadními chodníčky 
za humny k nádraží a odjel zpět do Prahy. Zlí 
jazykové rozšířili pak rychlostí blesku zprávu, 
že jsem za ten bezbožnický kousek zavřen, 
protože mě nebylo nikde vidět a o mém 
neslavném útěku do Prahy nikdo nevěděl…“   

V roce 1936 přijal Obšil místo učitele 
kreslení na Státním reformním reálném 
gymnáziu v Moravské Ostravě, tam vyučoval 
až do konce čtyřicátých let. Tuto úvodní 
pedagogickou etapu však přerušila vážná 
choroba – Bechtěrovova nemoc mu 
znemožnila přirozený pohyb a léčba jej 
dokonce zcela vyřadila z běžného dění na 
několik let.

Soňa Nezhodová,
 vedoucí Městského muzea 

a galerie Hustopeče

Druhou část životopisu hustopečského 
rodáka Jana Obšila najdete na stránkách 

červnového čísla Hustopečských listů. 

Jan Obšil: Návrat domů

Rodný dům na Turhandlích. 

Jan Obšil se svou výmalbou Rolnické 
záložny v Hustopečích. 
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Asi dvě stovky diváků pobavila ve středu 
13. dubna čtveřice herců ze slovenského 
divadla Teatro Wüstenrot. Maroš Kramár, 
Zuzana Tlučková, Pavol Topolský a Bibiana 
Ondrejková přijeli do Hustopečí s hrou 
francouzského dramatika Roberta Thomase 
Mandarinkový pokoj. 

„Je to výborná komedie, která se skládá 
z uzavřených celků. V každém příběhu hrají 
jiní lidé. Pro herce je proto tato hra taková 
výzva. Je příjemné, že můžu vystřídat za jedno 
představení víc charakterů,“ pochvaloval 
si Maroš Kramár, který za dvouhodinové 

představení vystřídal celkem osm převleků. 
„Se Zuzkou Tlučkovou hrajeme třeba 

manžele, milence, dokonce mi dělá maminku 
a já jí syna,“ vypočítal známý herec, který 
před pár dny dotočil čtyři nové díly Zázraků 
přírody pro Českou televizi. 

Naopak Bibiana Ondrejková s Pavolem 
Topolským se po celé představení drželi 
jedné role. Hráli zaměstnance hotelu. Za 
výkony na jevišti si herci vysloužili bouřlivý 
potlesk. 

-jal-

Maroš Kramár zářil v Mandarinkovém pokoji

Ve francouzské komedii zářili Maroš 
Kramár, Zuzana Tlučková, Bibiana 
Ondrejková a Pavol Topolský (zleva). 
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Kvarteto Martinů a Iva Bittová s Mucha 
Quartetem – tito interpreti letos zamíří do 
Hustopečí díky mezinárodnímu hudebnímu 
festivalu Concentus Moraviae.

Koncert Kvarteta Martinů se bude konat 
v pátek 3. června 2016 v 19.30 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele v Kurdějově. Zazní 
na něm díla Ervína Schulhoff a, Bohuslava 
Martinů a Beethovena.

Koncert Ivy Bittové a Mucha Quarteta se 
uskuteční v pátek 17. června 2016 
v 19.30 hodin na nádvoří domu U Synků. 
„Slovenský Mucha Quartet je klasickým 
kvartetním souborem, má však blízko také 
k folkloru. Ve spolupráci s nenapodobitelnou 
a improvizující Ivou Bittovou je každý jeho 
výkon originální, zvlášť vychází-li z hudby 
Bély Bartóka nebo Leoše Janáčka, dvou 
největších skladatelů-folkloristů střední 
Evropy,“ uvádí organizátoři festivalu.

Předprodej vstupenek na oba koncerty byl 
zahájen v Turistickém informačním centru 
Hustopeče již 1. března 2016. Při koupi 
vstupenky do konce května obdržíte slevu 
50,- Kč z plného vstupného.

Mezinárodní hudební festival 13 měst 
Concentus Moraviae nabízí posluchačům 
příležitost propojit jedinečné hudební zážitky 
s návštěvou malebných měst jižní Moravy 
a Vysočiny. Tři desítky koncertů klasické 

hudby v kostelích, synagogách, na zámcích či 
zámeckých nádvořích se každoročně konají 
v průběhu měsíce června.

Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní 
tradice se potkají ve dvacátém prvním 
ročníku festivalu zaměřeném na smyčcové 
kvarteto. Dramaturgové Jiří Beneš a Aleš 
Březina vybrali jako motto celého ročníku 
verš z Shakespearova sonetu č. 8: „Se strunou 
struna v téže tónině, v manželské souhře se 
vždy doplňují“. 

„Tématem festivalu Concentus Moraviae 
2016 bude smyčcové kvarteto, a jelikož toto 
nejnáročnější ze všech komorních obsazení 
bývá často přirovnáváno k manželství, 
vybrali jsme si výše uvedený verš jako 
motto celého ročníku, který bude jednou 
z nejvýznamnějších evropských přehlídek 

českých a světových kvartet posledních 
desetiletí,“ říkají dramaturgové.

Mezi 1. a 28. červnem 2016 na Moravě 
vystoupí přední česká i světová kvarteta. 
Podrobné informace k jednotlivým 
koncertům na www.concentus-moraviae.cz. 

-jal-, 
Zdroj: www.concentus-moraviae.cz

Concentus Moraviae přiveze Kvarteto Martinů a Ivu Bittovou
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Iva Bittová a Mucha Quartet Kvarteto Martinů

Neděle 10. dubna patřila na Pavučině psům 
křížencům. Konal se druhý ročník takzvané 
Voříškiády. O to, který z čtyřnohých mazlíčků 
je ten nejkrásnější, statečně bojovalo sedm 
voříšků se svými majiteli. A to i přes ne příliš 
jarní počasí. 

Vystavovatelé soutěžili ve dvou kategoriích 
– do 10 let a od 10 do 15 let. Jejich úkolem 
bylo projít se s voříškem před porotou a poté 
svého čtyřnohého kamaráda představit.

V mladší kategorii porotě nejvíc padla do 
oka fenka Izabelky a Barunky Balíkových. Na 
druhém místě skončila Emma Staňková se 
svým pejskem Baylies a třetí příčkou se může 
chlubit Julie Zvěřinová s Ťapkou. 

V kategorii pro starší děti vyhrála Tereza 
Cingelová s fenkou Ellou, druhý byl Denis 
Pláteník s voříškem Maxem a třetí místo patří 
Zuzce Koblihové a pejskovi Kikimu. 

Hlasovat však mohli i diváci. U nich 
s velkým náskokem zabodoval Denis Pláteník 
s Maxem.

Děti si jako trofeje z výstavy odnášely 
keramické postavičky psů a jejich čtyřnozí 
parťáci dostali za odměnu nějaký ten 
pamlsek. 

Na závěr odpoledne byla připravena ukázka 
psího sportu agility a děti si pak mohly 
sportovní disciplíny se svými voříšky také 
samy vyzkoušet. 

-jal-

Děti soutěžily se svými psy o titul nejkrásnějšího voříška

Denis Pláteník s Maxem získal druhé místo 
v kategorii pro děti od 10 do 15 let i cenu 
diváků. →
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První ročník festivalu vinných delikates 
Wine guru se konal v sobotu 9. dubna 
v hustopečském Hotelu Centro. Na akci se 
prezentovali vinaři a výrobci nejrůznějších 
produktů z vína. K ochutnání a zakoupení 
tak bylo na místě vinné želé, vinné mošty, 

vinné pralinky a čokolády i vinná kosmetika. 
Připravena byla i rozmanitá gurmánská menu 
nebo kuchařské show známých šéfkuchařů. 
Nabitým programem provázel moderátor 
Jožka Šmukař. Akce se konala pod záštitou 
města Hustopeče. 

–jal-

Festival Wine guru nabídl (ne)vinné delikatesy

← Součástí programu Wine guru festivalu 
byla i kuchařská show šéfkuchaře Kováče 
nebo Sapíka. fo
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Již po dvanácté bojovala vína 
O Hustopečskou pečeť. Do soutěže se letos 
zapojilo 67 vinařů s 246 vzorky. O tom, 
které z nich jsou ty nejlepší, rozhodlo 25 
degustátorů. Celkem udělili 149 medailí. 
Rozdávaly se na výstavě vín v sobotu 16. 
dubna. Soutěžilo se v devíti kategoriích 
podle odrůd tradičních pro hustopečský 
region. Zapojit se mohla vína z posledních 
čtyř ročníků. 

„Pro letošní rok přibyl v bílých vínech 
k Ryzlinku rýnskému, Ryzlinku vlašskému 
a k Veltlínskému zelenému Tramín 
a v červených vínech přibyla k Modrému 
Portugalu, André a ke Svatovavřineckému 
Frankovka. Máme tedy osm kategorií podle 
odrůd a nově jsme zavedli ještě devátou 
skupinu, kde soutěží vína s obsahem 
zbytkového cukru nad 12 gramů na litr,“ 
vysvětlila Veronika Knofl íčková ze Stálé 

vinařské expozice města Hustopeče.
Právě v posledně jmenované kategorii 

uspělo v početné konkurenci i vinařství přímo 
z Hustopečí. Vinařství Jurák a syn.

„Uspěli jsme s Ryzlinkem rýnským, který 
zatím ještě stálé zraje v sudech. Lahvovat 
jej budeme až tak v půli roku. Až poté bude 
v prodeji,“ informoval zástupce vinařství 
Petr Jurák, který v sobotu převzal cenu. 
„Je to ale hlavně úspěch mého syna. On je 
pokračovatelem rodinné vinařské tradice. 
Cena je výsledek jeho píle a péče,“ dodal 
Jurák. 

Ocenění za nejlepší Ryzlink vlašský si 
pak odnášel Miroslav Volařík, za Ryzlink 
rýnský Miroslava Balounová z Chocerad, 
za Frankovku Antonín Blažek z Dolních 
Bojanovic, vinařství Réva Rakvice získalo 
cenu za nejlepší Svatovavřinecké, Víno 
Rakvice pak za Tramín. A dokonce se třemi 

trofejemi z Hustopečí odjížděli zástupci 
Patrie Kobylí – za Veltlínské zelené, André 
a za Modrý Portugal. 

Více než dvě stovky návštěvníků však mohly 
na soutěžní výstavě vín ochutnávat kromě 
vítězných vzorků i produkty od dalších šesti 
desítek vinařů z celé republiky. Připraveno 
bylo téměř 750 lahví vína. Ke koštování 
vyhrávala cimbálová muzika Mládí z Čejče. 

FOTOGALERIE na www.rajce.net. 
-jal-

O Hustopečskou pečeť: Bodovala Patria Kobylí i Jurák

O hudební doprovod se postarala 
cimbálová muzika Mládí z Čejče.

Soutěžní výstavu vín si nenechaly ujít 
zhruba dvě stovky návštěvníků. 

V kategorii sladkých vín získalo nejvyšší 
ocenění Vinařství Jurák a syn. 

fo
to

:  
3x

 J
an

a 
Ro

zk
ov

á

„Po všech stránkách nejlepší ročník, došlo 
milión lidí, pohoda tekla proudem, fronty byly 
snesitelný. A když jsme řekli, že bude krásně, 
tak bylo krásně,“ tak hodnotí organizátoři 
čtvrtý ročník Hafo festu. Multikulturního 
multižánrového festivalu, který se konal 
v sobotu 16. dubna v M-klubu.

„Když jsme akci pořádali první rok, 
počítali jsme, že festival nebude prodělečný, 
když přijde 80 lidí. A většinou jich přijde 
minimálně dvakrát tolik,“ vypočítala jedna 
z organizátorek akce Tereza Novotná. 

Návštěvníky láká bohatý program, který 
startuje už dopoledne a trvá až do časných 
ranních hodin. Hrají kapely, vystupují 
divadelní soubory, letos si například 
herci z Divadla Dlaně střihli na Hafo festu 
premiéru nové hry, připravena byla i taneční 
vystoupení, výtvarné workshopy, turnaj ve 
fotbálku a po setmění i táborák. A co táhlo 

nejvíc?
„Levný pivo a celkově levný ceny,“ myslí 

si Vojta Bartoš, který se zúčastnil Hafo festu 
už potřetí. „To bereš ale úplně ze špatnýho 
hlediska. Protože za alkoholem ti přece 
nikdo nepůjde. Lidi tady najdou hudbu všech 

žánrů, divadla. Chtějí kulturu a za kulturou 
přijdou,“ oponoval mu se smíchem Ondřej 
Čukan, který vede hustopečský M-klub. 

Kromě kultury však lákalo i občerstvení. 
A že bylo z čeho vybírat. Grilování, 
cheesecaky, nejrůznější sušenky, slané 
koláče, pomazánky i vegetariánský guláš 
a jako bonus pivní košt. 

„Hlavně se mi líbí, že jsou tady takoví 
pohodoví lidi a plno možností, jak se 
pobavit,“ pochvalovala si návštěvnice z Brna 
Petra Kropáčková. 

„Festival organizuje skupina kamarádů, 
kteří se znají hodně dlouho a řekli si, že by bylo 
super v M-klubu něco uspořádat, protože se 
v tomhle prostoru hodně dlouho nic nedělo. 
A tak se stalo. A vypadá to, že nápad byl trefa 
do černého,“ uzavřela Novotná.

-jal-

Hafo fest 2016. Kapely, divadla, workshopy a mnohem víc

Čtvrtý ročník Hafo festu lákal na 
koncerty, divadelní představení i výtvarné 
workshopy.

Zátiší, příroda, ulice měst i fi gury. Obrazy 
s takovými náměty zdobily v dubnu vestibul 
městské knihovny. Jejich autorkou je 
Růžena Vondráčková. V letech 2010 až 2015 
absolvovala kurzy v ateliéru Jany Rozkové 
ve Velkých Němčicích, nejvíce ji oslovila 
technika olejomalby na plátně. 

Nejraději maluje zátiší s květinami a krajinu. 

Naopak výzvou byly fi gurální náměty. 
Inspiraci pro svá díla hledá na internetu 
a v přírodě. Z námětů, které si Růžena 
Vondráčková vybírá, musí podle jejích slov 
vyzařovat harmonie barev.

Výstava byla k vidění do 29. dubna.                -jal-

V knihovně vystavovala Růžena Vondráčková

Oblíbeným námětem Růženy Vondráčkové 
je zátiší s květinami nebo krajina. → fo
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    Nová soukromá miniškolka rodinného typu s celodenním programem
                          v Hustopečích u Brna. 

Školka bude využívat pro výchovu dětí program zdravá abeceda,
který rozvíjí zdravý pohyb, zdravou výživu, zdravé návyky,
vnitřní pohodu a také zdravé prostředí dětí.

Těšíme se na nové kamarády!Přihlášky můžete zasílat už nyní.

Zahájení provozu od 4.července 2016.      Vaše tety.

Kapacita 12 dě
tí.Krátkodobé hlíd

ání.
Pro děti již od 1

,5 roku.

-in
ze
rc
e-

Potřebujete volat 
MĚSTSKOU POLICII Hustopeče? 

Využijte jednotné číslo

Strážníci Městské policie Hustopeče mají nově 
jednotné telefonní číslo:

727 888 396
Provozní doba

Městské policie Hustopeče:

Po - Čt, Ne  6:00 – 22:00
Pá, So  6:00 – 24:00

Dovoláte se vždy službu konajícímu strážníkovi. 

Mimo tuto pracovní dobu doporučujeme 
v případě nutnosti využívat tísňovou linku 158.

V provozu zůstávají i ostatní čísla městských strážníků.
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
KV TEN 2016

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

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

so  14.5.  47. KONFERENCE VLASTIV DNÝCH SPOLK ,
   jídelna SOŠ a SOU Hustope e.

, , p y

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

MÁJOVÉ NOTOVÁNÍ
pá 13.5. 18.00 Družební koncert partnerských m st – vystoupí
   žáci a pedagogové ZUŠ z Benátek nad Jizerou, 
   Modry a Hustope í. Spole enský d m, vstupné
   dobrovolné. 
so  14.5.  14.00 Májové notování – Dukelské nám stí
   V programu vystoupí ZUŠ Benátky nad Jizerou, ZUŠ
   Hustope e, FS Bu ník z Habovky, FS Hanýsek ze
   Šakvic, FS Krajcárek Hustope e, Hustope ská
   chasa za doprovodu CM Švarcava, DH Vacenovjáci.
    Vstupné dobrovolné.

P ipravujeme:
pá  3.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE – KVARTETO MARTIN ,
   kostel sv. Jana K titele v Kurd jov , p edprodej
   vstupenek v TIC, d m U Synk .
pá 17.6. 19.30 CONCENTUS MORAVIAE – MUCHA QUARTET A
   IVA BITTOVÁ, nádvo í domu U Synk , p edprodej
   vstupenek v TIC, d m U Synk .

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

po  23.5. 17.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou Alenou
   Mornštajnovou – v knihovn . 

Mate ské centrum Cipísek: Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

pá  13.5.  PÁTEK 13 – dobrodružná noc spojená s magickým
   datem. Ur eno pro d ti od 10 let. Cena 250,- K
    (nocleh, ve e e, snídan , program).
ne  29.5. 15.00 DEN KONÍ – p ij te s námi oslavit Den koní 
   a povzbudit malé jezdce. Sraz na jízdárn  Pavu iny. 

ne 1. – 22.5.  SETKÁNÍ – výstava soch Zde ka Lindovského,
   sklen ných objekt  Petra Ot ísala Jr. a obraz  Petra
   Ot ísala Sr.
ne 29.5. – 19.6. POKOJ V POKOJI – výstava d l Martiny Klakové
   a Michala Mikuli e.

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

st  11.5. 15.00 P EMYSL II. OTAKAR – král eský a markrab
   moravský – 3. ást p ednášky o rod  P emyslovc ,
   p ednáší František J. Teister. 
so  28.5. 6.00 JI ÍN – KOST – poznávací zájezd do m sta
   spojeného s Albrechtem z Valdštejna a 
   loupežníkem Rumcajsem a hradu rodu Kinských,
    odjezd od nemocnice a z AN Hustope e.

Tábory pro d íve narozené:
23.7. – 30.7. Na Stará kolena Na Aljašku
31.7. – 7.8. Na Stará kolena Na Aljašku
20.8. – 27.8. Na Stará kolena Ve víru tance

Bližší informace na výv skách klubu.

M sto Hustope e

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

st  18.5. 19.00 SVATODUŠNÍ KYTAROVÝ RECITÁL SLÁVKA
   KLECANDRA – kostel sv. Václava a sv. Anežky
   eské na Dukelském nám stí. 
so  21.5. 9.00 D CKANÁDA na téma Hokuspokus

Vítání občánků
dne 16. 4. 2016 

Matyáš Okrajek

nar. 30.08.2015
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Vážení rodiče, příští vítání občánků je plánované na říjen. 
V případě zájmu kontaktujte Matriku Hustopeče.

Zina Otřísalov
á

nar. 29.09.2015

Tereza Krajčová

nar. 29.10.2015

Marek Šebesta

nar. 15.11.2015

Samuel Konečný

nar. 30.06.2014

Sofie Konečná

nar. 01.02.2016

Lukáš Kendík

nar. 16.02.2016

Anna Loskotová

nar. 07.01.2016

Kristýna Vašíčko
vá

nar. 11.01.2016

Jakub Schwar
z

nar. 27.01.2016

Natálie Ungerová

nar. 09.02.2016
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Hledá se investigativní 

SAMOSTATNÝ ŽURNALISTA 
pro vedení nově vznikajícího regionálního 

média, nutná praxe v oboru, tvorba 
a správa webových stránek výhodou.

Strukturované životopisy zasílejte na.
regionalnimedium@seznam.cz

Zájemci,kteří postoupí do druhého kola budou 
pozváni na osobní pohovor.

SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 9. 5. / 23. 5.
Papír, plast, nápojové kartony: 3. 5.
Bioodpad: 2. 5. / 16. 5. / 30. 5.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

PLAVECKÝ BAZÉN:
 po – pá 6.00 – 7.45  ranní plavání
 po – pá 14.00 – 20.30 (dle rozpisu na www.spozam.cz) 
 so – ne 14.00 - 18.30

Aktuální, podrobný rozpis najdete na www.spozam.cz,
pop ípad  na telefonním ísle 702 204 601 – 660.

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

út  3.5. 8.00 ZÁJEZD NA VÝSTAVU FLORIA KROM ÍŽ, 
   odjezd z AN Hustope e.
t  5.5.  KURZ FINAN NÍ GRAMOTNOSTI 

   – v sídle M. S. Quatro Hustope e.
út  17.5. 7.00 ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Dunajská Streda
   na Slovensko, odjezd z AN Hustope e. 

ne  8.5. 14.00 PIETNÍ AKT u p íležitosti 71. výro í osvobození SR
   od nacistické okupace – po ádá esko-Ruská
   spole nost z.s. B eclav. H bitov Rudé armády 
   Hustope e. 

pá  13.5. 8.00 SPORTUJ S NÁMI – sportovní den pro d ti od 6 
   do 9 let, po ádá eská unie sportu. Na h išti Lipová. 

ne  15.5. 13.00 VÝSADBA MLADÉHO MANDLO OVÉHO SADU 
   na Den rodin, na Starém vrchu za rozhlednou.
   Zvána je široká ve ejnost. Vysazování stromk
   zakon í táborák, p ineste si n co na opékání. 
   Vše pot ebné k výsadb  bude na míst  k zap j ení. 

st  18.5. 17.00 VE EJNÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ na téma
   Revitalizace Dukelského nám stí. P ij te sdílet své
   názory. Zasedací místnost na radnici (vchod z nám stí).

so 28.5. 17.00 ACH, TY KONCE POHÁDEK, i - i hrátky - divadelní 
   p edstavení v podání DS Šikulky p i ZŠ Komenského,
   spole enský d m, vstupné dobrovolné.

so 28. – 29.5. RYBÁ SKÉ ZÁVODY – sobota: sout ž dosp lí,
   ned le: sout že d tí, pasování nových rybá .
    Rybníky Hustope e. 

FOTBAL 
so  7.5. 10.00 FC Hustope e – Novosedly (p ípravka)
so  7.5. 13.00 FC Hustope e – Rakvice (žáci B)
ne  8.5. 9.00 FC Hustope e – Novosedly (žáci A)
ne  8.5. 14.15 FC Hustope e – Mikulovice (dorost)
ne  8.5. 16.30 FC Hustope e – Zaje í (muži)
so  28.5. 13.00 FC Hustope e – Popice (p ípravka)
ne  29.5. 9.00 FC Hustope e – Velké Pavlovice (žáci A)
ne  29.5. 14.15. FC Hustope e – Vojkovice (dorost)
ne  29.5. 16.30 FC Hustope e – Hrušky (muži)
HÁZENÁ
ne  8.5. 9.00 Hustope e – Juliánov (mladší žáci B)
ne  8.5. 10.30 Hustope e – Kostelec na Hané (muži)
ne  8.5. 12.30 Hustope e – Juliánov (mladší žáci A)
ne  8.5. 14.00 Hustope e – Juliánov (starší žáci)
ne  8.5. 15.30 Hustope e – Velká Byst ice B (ml. dorost)
ne  22.5. 10.00 Hustope e – KP Brno (mladší žáci B)
ne  22.5. 11.30 Hustope e – Uni ov (starší žáci)
ne  22.5. 13.15 Hustope e – KP Brno  (mladší žáci A)

so 7.5.  20.00 KONCERT MARIÁN & ÚLETY, folk z Velkých
   Bílovic. Vstup 50,- K . 

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e
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Město HUSTOPEČE

Brněnská 382/29
693 01 Hustopeče
tel.: +420 704 252 803
facebook: Květiny Lenka

Řezané a hrnkové květiny,
dárkové kytice, svatební 
i smuteční floristika.

Po dohodě možnost
rozvozu.

KVĚTINY  LENKA
NOVĚ  OTEVŘENO
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Myslím, že jsme se už všichni nemohli 
dočkat jara, kdy vyběhneme na naši 
novou školkovou zahradu! A konečně ta 
chvíle nastala! Kromě toho, že objevujeme 
a zkoušíme všechny nové herní prvky, je zde 
také spousta prostoru pro environmentální 
chvilky, kdy budeme moci na nových 
záhonech sadit, zalévat, pečovat o naše 

rostlinky a sklízet. Na začátku měsíce jsme 
začali vysazovat naši bylinkovou spirálu. 
O bylinky nebyla nouze, za což rodičům dětí 
ze zelené třídy moc děkujeme. Jak nám to šlo 
od ruky, se můžete podívat v naší školkové 
fotogalerii (http://skolicka25.rajce.idnes.cz/). 

Kolektiv MŠ Pastelka

Vysazujeme bylinkovou spirálu

MŠ PASTELKA 

V úterý 12. dubna 2016 proběhl v naší MŠ 
Pastelce zápis dětí a zároveň Den otevřených 
dveří. Od rána přicházeli rodiče se svými 
malými dětmi mezi nás, hráli si a povídali 
nejen s námi, ale vítala je i paní ředitelka. 
S rodiči si povídala o jejich dětech a o nástupu 
do školky. Nejen ona, ale celý kolektiv byl 

opět velice mile překvapen velkým zájmem 
ze strany rodičů. Téměř všechna volná místa 
v naší MŠ jsou nyní obsazena a mateřská škola 
bude i příští školní rok naplněna. Na nové děti 
budou čekat pěkné a zrekonstruované třídy! 

Kolektiv MŠ Pastelka

Zápis a Den otevřených dveří
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Součástí ŠVP naší MŠ je celoroční projekt 
environmentální výchovy nazvaný „Kouzelná 
zahrada.“ V rámci tohoto projektu navštívily 
děti ze třídy Sluníček a Berušek výukové 
programy „Jarní probouzení“ a „Včelí 
království“ v Ekocentru Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích.

Výukové centrum jsme navštívili již podruhé 

a dětem se program moc líbil. Formou her, 
praktických a tvořivých aktivit se seznámily 
se životem včel, s jejich uspořádáním v úle, 
s významem tohoto hmyzu pro člověka 
i přírodu. Přivítaly říkankou jaro, seznámily se 
s klíčením rostlin, zasadily si semínko fazole 
a odnesly si je domů.

Děti zde získaly nové poznatky o přírodě 

a měly možnost ukázat své dosavadní 
znalosti. Návštěvami těchto výukových 
programů založených na praktických 
a tvořivých aktivitách se snažíme u těch 
nejmenších pěstovat kladný vztah k přírodě. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

MŠ  U RYBIČEK Sluníčka a Berušky v Ekocentru

Polytechnická výchova přispívá 
k všestrannému rozvoji dítěte. Rozvíjí 
spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci, volní 
vlastnosti, osvojení si používání různých 
nástrojů v praktickém životě.

  V naší MŠ mají děti vytvořeny 
podmínky k technickým činnostem a ke 
hrám s dětským nářadím. Ve třídách jsou 
umístěny ponky vybavené kladívky, hřebíčky, 
pilníky, malými pilkami a svěráky. Součástí 
polytechnické výchovy je práce s interaktivní 
tabulí a mechanickými hračkami, které se 
děti učí ovládat. 

Velmi oblíbené jsou konstruktivní 
stavebnice. Malí konstruktéři tvoří stavby 
podle plánků přiložených ke stavebnicím 
a nezřídka si kreslí vlastní plánky a podle nich 

potom staví. Jemnou motoriku děti trénují 
v keramické dílně.

Nezapomínáme ani na pokusy s různými 
předměty, zkoumání semínek, rostlin 
a brouků. K tomu nám slouží lupy.

Ve škole v přírodě vyrábí z přírodních 
materiálů, poznávají jejich vlastnosti, povrch 
a tvary. Na zahradě odloučeného pracoviště 
byly zbudovány záhonky, kde naši nejmenší 
společně s učitelkami pěstují zeleninu, 
bylinky a květiny. Na zahradě starších dětí 
se staráme o bylinkovou zahrádku a již se 
také připravuje místo pro záhony, na kterých 
budeme moci pěstovat zeleninu a květiny. 
Děti se tak naučí pracovat se zahradnickým 
nářadím. Osvojí si prakticky, co je třeba při 
pěstování rostlin a mohou ochutnávat plody 

své práce.
Podporou polytechnické výchovy v naší MŠ 

chceme u dětí rozvíjet technické myšlení, 
vědecké bádání, pěstitelské práce a praktické 
volné tvoření. 

Bc. Jarmila Pírková

Polytechnická výchova v MŠ U Rybiček
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V pátek 15. dubna 2016 dopoledne jsme se 
sešli před naší MŠ Pastelkou se svými novými 
kamarády a jejich rodiči, kteří do naší školky 
nastoupí až v září. Zatím si k nám chodí jen 
pohrát a seznamovat se s prostředím školky 
v rámci adaptačních dnů. V pátek nám všem 
zajíček Ušáček přichystal cestičku s úkoly. 
Všechny jsme je hravě zvládli a stačilo tak jen 
najít Ušáčkův poklad. Počasí nám přálo, akce 
se vydařila a již se těšíme na další společné 
akce.                                            Kolektiv MŠ Pastelka

Poklad zajíčka Ušáčka

Období vstupu do mateřské školy není 
pro mnohé děti jednoduchou záležitostí, 
ale naopak velkým životním krokem. 
Z bezpečného prostředí domova a takřka 
neustálé matčiny přítomnosti se má dítě 
najednou osamostatnit a vydat se vstříc 
novým zážitkům. Přesto je možné dítěti 

v mnoha ohledech pomoci. Hrajte si 
s dítětem, bavte se s ním a povídejte si, 
aby bylo schopno vyjádřit, co potřebuje. 
Berte dítě mezi děti, aby se naučilo 
pravidlům sociálního kontaktu, vnímalo, 
že je v kolektivu. Trénujte s ním oblékání 
a svlékání, učte ho poznávat své oblečení 

a věci. Seznamte ho s prostředím, kam po 
prázdninách bude chodit, motivujte ho. Tyto 
a mnohé další dovednosti, které se podaří 
vybudovat, usnadní dítěti adaptaci (vstup) 
do školky. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Jak usnadnit malému dítěti vstup do MŠ?
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ZŠ KOMENSKÉHO

Koncem měsíce března se naši 
malí recitátoří z 1. stupně účastnili 
okresní přehlídky v recitaci. Děti 
pod vedením paní učitelky Pešákové 
tradičně dosahují vynikajících výsledků.

Natálie Grégrová  za svůj umělecký 
přednes (1. kategorie) získala 2. místo 
a Helena Sztulová (2. kategorie) krásné 
1. místo. Stala se tak nejúspěšnější 
recitátorkou v našem okrese v této kategorii 
a postoupila dále do krajského kola, které se 
uskutečnilo koncem měsíce dubna v Brně.

Po vítězství v okresním kole soutěže 
v konverzaci v anglickém jazyce reprezentoval 
naši školu a celý okres Jan Procházka z IX. 
B i v krajském kole. A ani tady se v těžké 
konkurenci neztratil a vybojoval krásné 6. 
místo. Honza získal také Cambridge certifi kát 
z angličtiny - úroveň B, přičemž úroveň C mu 
unikla o jediný bod. Honzu připravovala paní 
učitelka Janovská.

V sobotu 9. dubna se sedm žáků naší 

školy zúčastnilo 20. ročníku soutěže ve 
sportovní gymnastice v Drnholci. Letošní 
účast sportovců byla velmi vysoká, soutěžilo 
více než 160 dětí a dorostu z mnoha škol 
a sportovních organizací Jihomoravského 
kraje v kategoriích od mateřských škol po 
gymnázia. Největší pochvala patří Pavlu 
Nečasovi za získání bronzové medaile za 
cvičení na hrazdě a v přeskoku a paní učitelce 
Šebestové za přípravu sportovců.

Okrskového kola ve vybíjené ve Velkých 
Pavlovicích se zúčastnili i naši chlapci 
a děvčata. V turnaji čtvrtých a pátých tříd 
z pěti zúčastněných chlapeckých týmů 
postupují do okresního kola právě naši borci. 
Děvčata si v okresním kole zahrají taktéž.

Kolektiv ZŠ Komenského

Úspěchy nejen sportovní

ZŠ NÁDRAŽNÍ
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Pavel Nečas získal bronzovou medaili ve 
sportovní gymnastice.

V úterý 5. dubna jela naše třída do 
Mahenova divadla. Tentokrát ale bylo naším 
cílem divadelní zákulisí, tedy místa, kam 
jsme se ještě nikdy nepodívali.

Do budovy jsme vešli vchodem pro 
zaměstnance a ujal se nás pán, který nás 
pak vodil po divadle a vykládal nám různé 
zajímavosti. Byli jsme i na jevišti a viděli 

jsme přípravu kulis pro večerní představení. 
V horní části divadla jsme si vyzkoušeli 
původní židle, podívali jsme se na terasu 
s korintskými sloupy a potom jsme sešli dolů 
pod jeviště. Tam to bylo trochu strašidelné. 
Průvodce nám vykládal, jak se co ovládá, 
například jak se dostávají rekvizity nahoru 
na jeviště. Taky jak se spouští dolů veliký 

křišťálový lustr. Divadlo je vyzdobeno pravým 
zlatem a je to první divadlo v Evropě, které 
bylo osvětleno elektřinou. Prohlédli jsme si 
i původní žárovku, koncový kámen v síni 
slávy a další zajímavosti.

     Anežka Polívková, Jan Zemene, VI. A

V Mahenově divadle

První místo v okrskovém kole soutěže „Hokejbalem proti drogám“. Okrskové kolo ve vybíjené a 2. místo pro naše borce.

Okresní kolo recitační soutěže - 3. místo pro Zuzanu Brabcovou (vpravo). Druhý stupeň oslavil Den Země na Pálavě.
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 V pátek 15.4.2016 k nám do školy přijela 
na návštěvu teta Etiketa. Přivítali jsme ji 
oblečeni do společenských šatů. Holky se 

nastrojily do šatiček, sukýnek a střevíčků, 
chlapci si oblékli bílé košile, tmavé kalhoty, 
někteří dokonce sako a za spolupráce paní 
učitelky si poprvé uvázali kravatu.

Rázem jsme se ocitli v situacích, které 
vyžadují jistou dávku bontonu. Abychom se 
uměli správně představit, podat někomu 
ruku, poděkovat nebo dokonce požádat 
o tanec, potřebovalo nemalý trénink. 

Rozděleni do skupinek jsme se pokusili 
nachystat slavnostně prostřený stůl pro 
rodinu nebo pro zamilovaný pár. 

Za doprovodu Dády Patrasové jsme si 
zatančili tanec Čokoláda a navštívili svůj 

první raut, kde jsme ochutnali těstovinový 
salát, jednohubky i jablkový koláč. Vše pro 
nás nachystaly děti z Praktické rodinné školy. 

Zdvořilé společenské chování většiny dětí 
bylo sladce odměněno. Ne všichni však byli 
tetou Etiketou odměněni. Ne všichni zvládli 
základní pravidla slušného chování. Pro 
některé děti jsou základy slušnosti docela 
tvrdým oříškem. Ale i nadále budeme etiketu 
trénovat, aby z nás teta Etiketa měla příště 
radost. A hlavně proto, aby z nás vyrostli 
správní dospěláci.

Žáci 1. st. ZŠP, ZŠS a PrŠ
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Ve čtvrtek 14.4.2016 pořádala naše škola 
v rámci sportovních her mládeže okresní 
turnaj v sálové kopané pro žáky ZŠ praktické 
a speciální, který proběhl ve sportovní hale 
města Hustopeče. Akce se již tradičně účastní 
tři speciální školy okresu Břeclav – z Mikulova, 
Břeclavi a Hustopečí.

Při vzájemném měření sil se nám podařilo, 
stejně jako loni, turnaj vyhrát. Vítězství se ale 
nerodilo lehce. Hned v prvním zápase jsme 

narazili na silného soupeře a po vyrovnaném 
boji remizovali naši chlapci s mikulovskými 
1:1. Druhý zápas s břeclavskými zástupci 
jsme jednoznačně vyhráli 6:0. V závěrečném 
utkání pak Mikulov zvítězil nad Břeclaví 
pouze 2:0 a při rovnosti bodů rozhodovalo 
skóre ze všech zápasů. To hrálo jednoznačně 
v náš prospěch! O vítězství v turnaji se 
společným úsilím a bojovností zasloužili – 
Martin Ferkovič, Adrian a Radek Malíkovi, 

Jarek Pilát, Miloš Beňo, Jožka Pirochta, Filip 
Merta a Jarek Vintrlík. Gratulujeme!

Takový úspěch jistě povzbudí i do dalšího 
zápolení našich škol v rámci sportovních her 
mládeže okresu Břeclav, kterým přibližně 
v polovině května 2016 bude lehkoatletický 
čtyřboj chlapců i dívek na stadionu v Břeclavi.

 Učitel Bartoněk

Turnaj v sálové kopané

Ochutnávka z Etikety

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

V pátek 1. dubna se na našem gymnáziu 
uskutečnil „Aprílový den“. Tato akce 
je pravidelně pořádána studentským 
parlamentem. Předešlé roky se uskutečnil 
např. pyžamový den, den v oblecích, nebo 
hippies. Letošní 1. duben byl „kloboukový“, 
a tak si studenti mohli jinak rutinní páteční 
výuku zpestřit vtipným doplňkem. Akce byla 
široce podpořena nejen studenty, ale i učiteli. 
Již jsme zvědaví, jaké téma zvítězí příští rok. 

Blanka Machová, studentka septimy

Aprílový den
Jiří Mazuch z kvarty se stal úspěšným 

řešitelem celostátního kola zeměpisné 
olympiády, které se konalo v Praze 18. a 19. 
4. 2016. Jeho kategorie se v letošním roce 
zúčastnilo asi 15 tisíc žáků, v krajském kole 
soutěžilo 185 žáků a Jirka skvělým výsledkem 
v krajském kole (3. místo)  postoupil do 
celostátního kola. 

 V okresním kole Středoškolské odborné 
činnosti, které se konalo 29.3.2016 na 
Gymnáziu Brno Křenová, byly odbornou 
komisí velmi dobře hodnoceny práce 
L. Novotného (3. A) v oboru historie 
a A. Štěpánka (3.A) v oboru informatiky - oba  
v okresním kole zvítězili ve svých oborech. 
Práce A. Štěpánka byla komisí doporučena 
k postupu do krajského kola, jež se bude 
konat v Brně. 

V krajském kole chemické olympiády si 
v kategorii C vedla dobře vítězka školního kola 
- Eliška Rapcová  z kvinty. Štěpán Otřísal, žák 
tercie, dosáhl skvělého výsledku v okresním 
kole biologické olympiády – umístil se na 
3. místě a zajistil si postup do krajského kola.  

V rámci projektu Vědci studentům II. mělo 
14 studentů z naší školy možnost získat 
nové poznatky nejen z přírodních věd, ale 
i z historie během intenzivní školy, která se  
uskutečnila v Brně ve dnech 31.3.-1.4.2016. 
Přednášela např. profesorka Říhová, 
specializující se na výzkum v oblasti rakoviny, 
a známý klimatolog a polárník profesor 
Prošek.  

Děkujeme a blahopřejeme všem za skvělou 
reprezentaci. 

RNDr. Jarmila Čeperová, Mgr. Petr Dvorník   

Úspěchy a aktivity na poli přírodních věd 

Pavla Krotká (7. C) již potřetí reprezentovala 
naši školu i břeclavský okres v krajském 
kole Soutěže v německém jazyce. Mezi osmi 
nejlepšími z Jihomoravského kraje obsadila 
krásné 2. místo a od postupu do celostátního 
kola v Praze ji dělil jen jeden jediný bod.

Obdobně úspěšná byla i další studentka 
septimy Aneta Tomšíková. Ta se v silné 
konkurenci krajského kola anglické 
konverzační soutěže umístila na skvělém 
3. místě.

Mgr. Jitka Komínková, 
Mgr. Simona Chrastilová

Mimořádné úspěchy v jazykových soutěžích

Dne 22. března se v Břeclavi uskutečnilo 
okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. 
Představili se zde vítězové školních kol 
základních škol a gymnázií celého okresu. 
V této silné konkurenci porota nejvíce ocenila 
vystoupení Matyáše Kyncla (tercie). Ten se 
ve své kategorii umístil na prvním místě. 
Prokázal tak stejně jako loni svoje nadání 
v oblasti uměleckého přednesu a můžeme 
doufat, že bude úspěšný i v nadcházejících 
ročnících.

Mgr. Anna Růžková

Náš student je mezi
nejlepšími recitátory

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Mezinárodní den žen se slaví jako 
připomínka protestu s názvem „Chléb a růže“, 
kdy newyorské švadleny vyšly 8. března 1908 
do ulic s požadavkem za volební právo pro 
ženy, lepší pracovní podmínky a zákaz dětské 

práce.
Mezinárodní den žen byl ofi ciálně uznán 

OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen.
Od roku 2004 je v ČR zařazen mezi významné 

dny.

I my na Domově mládeže jsme si tento den 
připomněli a všem ženám naší školy přišli 
s kytičkou a malým dárkem popřát.

Ludmila Malinková,
vychovatelka Domova mládeže

8. březen patří všem ženám
SOŠ A SOU HUSTOPEČE

CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Na střední škole jsme měli heslo „Nejhorší 
smrt je na vyplašenost.“ Jinými slovy, že nic 
se nejí tak horké, jak se uvaří anebo proč 
stahovat kalhoty, když brod je daleko. Ono se 
to dobře řekne, ale hůř udělá. Zvláště, když 
jsme neustále šokováni různými informacemi. 
Stačí si přečíst titulky v novinách či na 
internetových serverech. Zprávy jsou 
podávány s velkou naléhavostí a podvědomě 
nám říkají, že je nutné s tím něco ihned dělat. 
A my se pak cítíme zoufalí, protože s tím, 
i přes upřímnou snahu, nic dělat nemůžeme. 
Denně dostávám řadu emailů o tom jak se 
šíří různé nemoci, jak se zvednou dopravní 
pokuty nebo jak je nezdravé jíst potraviny 
(každý den je totiž nezdravé něco jiného). Tu 
narazíme na zprávu o uprchlících, tu o nějaké 
závažné nespravedlnosti. Každý den se na 
nás valí nová dávka informací vyžadujících 
naši reakci. Někdo se naštve a někdo se 
tím začne trápit. Již před lety jsem četl, že 
jedno vydání New York Times obsahuje tolik 
informací, které člověk v 17. století dostal za 

celý život. Ale jak s nimi správně nakládat? 
A podle čeho si vybírat? Mně osobně v tom 
pomohl jeden příběh, který je zapsán v Bibli.

Za Ježíšem jednou přišli farizeové a přinesli 
mu velmi naléhavou informaci, že ho chce 
král Herodes zabít (L13,31). Nabádali ho, aby 
rychle odešel. Ale Ježíš se tím nenechal vyvést 
z míry. Tuto informaci vzal na vědomí, ale 
v klidu pokračoval v tom, co dělal. Věděl totiž, 
že ještě nepřišel jeho čas a místo jeho smrti 
je v Jeruzalémě. I když nejsme vševědoucí 
jako Ježíš a nevíme, co nás může potkat, 
můžeme se z jeho postoje poučit. Především 
nereagoval unáhleně. Vzal tuto informaci 
a zhodnotil ji s tím, co už znal a hlavně s tím, 
co měl v plánu. Mnoho informací, které 
dostáváme, jsou totiž neověřené a často ve 
vzájemném protikladu. Většina zpráv se nás 
osobně netýká a nevyžaduje naši reakci. 
A pokud se nás nějaká informace osobně týká, 
pak je důležité zvážit, jakým způsobem náš 
život zasáhne. Ježíš ovlivnil dějiny také proto, 
že se nenechal ovlivnit okolnostmi. I přes 

hrozbu smrti dál pokračoval ve své službě 
lidem kolem. Pro mne osobně je to lekce, 
kdy se učím nakládat s informacemi podle 
toho, jak ovlivňují mé plány a záměry. Učím 
se rozlišovat co je důležité a co naléhavé. 
Protože ne vše, co je naléhavé, je důležité. 
Věci mají tendenci zvyšovat svou důležitost 
tím, že se tváří urgentně. Zmiňovaný příběh 
nám také říká, že Ježíš nereagoval na základě 
strachu. Zpráva, že mne někdo chce zabít, 
by mne asi dost rozhodila. V tu chvíli by to 
byla informace nanejvýš důležitá a naléhavá. 
Nicméně je pravda, že strach není dobrý 
rádce pro naše rozhodování. Kolikrát víme, 
co je správné, ale bojíme se to udělat. Možná 
proto, že tušíme, že to nebude snadné.  

Informace přicházejí, ale záleží jen na nás, 
jaký vliv budou mít na náš život. Proto mějme 
moudrost a nenechme se rozhodit byť 
i nepříjemnými zprávami. Přeji všem krásný 
májový čas. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Jak nakládat s informacemi

Ve svém domě má hotové muzeum kuriozit. 
Přes dva a půl metru vysoký minaret, nejdelší 
slaměný řetěz, obří slaměný zvon, největší 
adventní věnec, koštýř, nejvyšší číši ze slámy, 
nejmenší pomlázku, která má asi 3 cm, 
deseticentimetrový koštýřek a spoustu jiných 
slaměných věcí. 

Tak to je řeč o panu Jaroslavu Vajbarovi 
z Rakvic, kterého žáci Domova mládeže 
navštívili jedno slunečné odpoledne. Při 
pohledu na jednotlivé výrobky se nám všem 
tajil dech. Takové „velké ruce“ dokážou 
takové nádherné věci.

Pan Vajbar nám vyprávěl, jak se k pletení 
dostal už na vojně a jeho láska k této činnosti 
přetrvává dodnes. Vyprávění bylo velmi 
zajímavé a okořeněné i vtipnými historkami.
Čas nám utíkal velmi rychle a museli jsme 

se vrátit zpět. Jsme opět obohaceni o krásné 
věci kolem nás.

Ludmila Malinková,
vychovatelka Domova mládeže

Muzeum kuriozit
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Co je to angažovanost občanů? Jsou ti, co 
se neangažují vůbec, ani k volbám nejdou, je 
jim to jedno. Pak jsou ti, co svým hlasem dají 
druhým právo rozhodovat o určitých věcech 
a zároveň jim tím vyjádří svou důvěru. To už 
je jistý druh angažovanosti. Dále tu máme 
aktivisty, co osobně veřejně bojují za dobrou 
věc a na konec jsou tu ti, kteří se spojí do 
politických celků, vytvoří program a bojují 
za tento program hromadně. Ale kdy to jsou 
ještě osobnosti bojující za dobrou věc a kdy to 
už jsou členové strany, spolku, jejichž dobrá 
věc se rozplizla v širokém spektru závazků 
a cílů? A máme možnost se ke společným 
věcem ještě jako jednotlivci vyjadřovat?  
Vypadá to, že když jsme jednou ve volbách 
dali svou důvěru jiným, přestali jsme být 
součástí onoho dialogu, po kterém jsme 
v 90. letech tolik prahli. Kdo o nás občanech, 
kteří jsme se ofi ciálně do politiky nezapojili, 
vlastně rozhoduje? Jak to, že už nežiji v České 
republice, ale v nějaké Czechii? (Není to 
náhodou stará třímístná motorka?) Kdo mě 
přestěhoval? Neměla bych mít možnost se 
k tomu vyjádřit? Co takhle referenda, ankety, 
průzkum veřejného mínění? Nejsou to snad 
výsady demokracie? Nebo jsme o ni už přišli? 

Mého muže zase štve a hlava mu to nebere, 
že by měl naší zemí vést „Suezský průplav“ 
mezi Labem a Dunajem. Povede s ním někdo 
rozhovor?

 A jak si stojí právo na svobodný projev 
a právo na informace? Jak vyřešit paradox, 
že díky svobodě tisku se k lidem nedostanou 
objektivní informace? A co se stalo se 
svobodou slova? Když člověk vyjádří svůj 
názor, například v otázce migrantů, místo, 
aby se mu dostalo plnohodnotné reakce, 
dostane nálepku, že je blb a brzda rozvoje. Ať 
už promuslimského nebo protimuslimského. 
Kde je rozum a logický postup? Neměla by 
vláda sestavit tým nezávislých odborníků – 
třeba v případě migrantské krize  - politologů, 
sociologů a antropologů – a nechat se vést 
jejich výzkumem než rozhodnou a za náš stát 
někde něco prohlásí? Neměla by se veřejnost 
seznámit s výsledky těchto výzkumů, než se 
nechat zaplavovat internetovými zprávami, 
šířícími paniku a nenávist? A bylo by to ještě 
vůbec možné? Věřili bychom týmu vědců, že 
nejsou poplatní těm, kdo si je najali?

Mám otázky, mám jich ještě mnoho. 
Rozhodně nechci šířit paniku nebo averzi. 
Jen se ptám. Možná máte odpovědi. Chybí 

mi platforma, kde by se o těchto věcech bez 
emocí dalo hovořit. Kde by se na základě 
všech faktů i dojmů i logických argumentů 
mohlo dojít ke společnému závěru.

Víte, evangelická církev – jistě jako mnohé 
jiné – má své proudy a směry. Většinou jsou 
to protipóly. Jeden směr pracuje na svém 
vztahu s Bohem, na začleňování Božích 
principů do svého života a do života svého 
bezprostředního okolí. Druhý směr je ten, 
že své spasení moc neřeší, hlavně tu být pro 
druhé, nic za sebe, ale společně. Křesťané 
tohoto ražení zakládají různé spolky, 
pomáhající neziskovky, za minulého režimu 
to byli odpůrci totality. Který z těch dvou 
zmíněných přístupů je více „solí Země“? Moji 
farníci už asi pochopili, že jsem více z toho 
prvního soudku. Ale pokud je situace ve státě 
taková, že i mě to zvedá ze židle, je potřeba 
reagovat. Tímto děkuji Hustopečským listům, 
že mi tuto reakci umožnily.  Možná zůstane jen 
u ní, ale pokud má někdo ze čtenářů nápad, 
co by se dalo udělat víc, pište na rybarikova.
katka@seznam.cz nebo do redakce HL.

Pokojné dny a roky v demokratickém 
státě s výhledem na Boží království přeje

 Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru. 

Mám otázky

V sobotu 2. dubna se uskutečnilo 
v areálu kostela setkání mladých z celého 
děkanství. Z malých i velkých farností 
přijela asi padesátka účastníků, což je oproti 
předchozích rokům asi polovina. O co nás 
bylo méně, o to byl kvalitnější program. 
Dopoledne bylo ve znamení tematických 
skupin. Médiím a jak s nimi zacházet se 
věnovala skupinka s názvem „Jak se (ne)
nedělá reportáž“, kterou vedla redaktorka 
a režisérka ČT1 Markéta Bočková. Těm, kterým 
záleželo na tom, být krásní uvnitř i na venek 
se věnovala vizážistka Veronika Sedlačíková 
ve skupince s názvem „Look“.  Vděčným 
tématem partnerství, láska, sex provedl 
čerstvý ženáč a diskutér Tomáš Kolman. Další 
skupinky byly víceméně duchovního rázu 
s tématy „Chci Tě Bože chválit“ a „Světové 
setkání mladých s papežem“, které se 
připravuje letos v Krakowě.  

Odpolední program začal hrou v terénu. 
Každá skupina si vylosovala nějakou 

větu, o které měly mobilem natočit, co 
nejzajímavější video. To se zveřejnilo na 
Facebookovém profi lu děkanátního setkání. 
Vyhrává skupinka, jejíž video získá do konce 
dubna co nejvíce „lajků“.   Zvědavcům 
doporučuji se proklikat přes naše farní 

stránky až k soutěžním videím a popřípadě 
udělit nějaký ten lajk.  Kolem druhé 
odpoledne začínala ve farním sále Partička. 
Hra podle stejnojmenného televizního 
pořadu. Do Partičky se i mírně proti své vůli 
musel zapojit pan farář ze Šitbořic, za což mu 
patří poděkování za odvahu. Finále dne už 
bylo opět duchovní.

Prožili jsme mši svatou, kterou hudebně 
doprovodila šitbořická  schola  „Sch:o)k“.  
Závěrem každý dostal upomínkovou klíčenku 
s logem děkanátního setkání, přímo z 3D 
tiskárny.  Zatímco akci pro mládež „13 plus“  
máme snad zdárně za sebou nezbývá než si 
obalit nervy tukem (nebo čokoládou) a začít 
se připravovat na děti „13 mínus“, protože 
tradiční děckanáda s datem 21. května už 
klepe na dveře. 

Pavel Kafka, děkan     

Děkanátní setkání mládeže
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Rozdíl dvou stovek hlasů rozhodl o tom, že 
zrestaurovaná socha sv. Petra z původního 
hustopečského kostela sv. Václava skončila 
v soutěži o nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje na druhé příčce. Lidé 
více než tři sta let staré soše poslali 1579 
hlasů. V kategorii Díla výtvarného umění to 
však stačilo pouze na druhé místo. 

Vítězem se stala s 1789 hlasy lavice v kostele 
Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli. Tato 
památka tak získala bonus 50 tisíc korun. 

Vloni se do soutěže za hustopečskou farnost 
zapojily sochy sv. Pavla a sv. Ludmily. Zvítězily 
a získaly 50ti tisícovou odměnu. Ta se použila 
právě na opravu poslední ze soch, na opravu 
sv. Petra. V roce 2014 pak v soutěži bojovala 

první z opravených fi gur – sv. Vít. Umístil se 
na druhé příčce.

Sochy původně stály u oltáře, dnes již 
zbořeného kostela sv. Václava. Teď zdobí 
nynější svatostánek na Dukelském náměstí.

-jal- 

Socha sv. Petra skončila v soutěži na druhém místě
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Přednáška s besedou o Mistru Jeronýmu 
Pražském, konaná ve středu 13. dubna 2016 
Klubem historie a vlastivědy Hustopečska, 
patřila opět k těm vynikajícím. Pozvali 
jsme si osvědčeného a vzdělaného lektora 
ThDr. Martina Chadimu ThD. z Prahy, jenž 
nám přednášel už na podzim o Mistru Janu 
Husovi. Nezklamal ani tentokrát – živý 

a soustředěný výraz nadšeného publika toho 
je dokladem. Určitě si pana Chadimu rádi 
pozveme za čas znovu.

Iva Štěpánková,
kronikářka KHVH

Přednáška Mistr Jeroným Pražský

Rozbíhají se kurzy na počítačích. Zahájila 
je první skupina, která se zabývala programy 
MS Off ice (word, exel, powerpoint). Celkem 
absolvuje čtyři lekce s lektorem panem 
Lízalem. Dále pak máme dvě skupiny, 
které se budou zabývat úpravou digitální 
fotografi e pod vedením Petra Fridricha. 
Další dvě skupiny se zase budou seznamovat 
s počítačem pod odborným dohledem 
Ondřeje Čukana. 

Všichni lektoři jsou výborní, k nejasnostem 
se vrací, vysvětlí problém. Kurzy jsou 
pro naše členy zdarma, jsou hrazeny 
z fi nančních prostředků, které jsme získali 
z Hustopečského masopustu. Ještě jednou 
patří velké poděkování organizátorům akce.

Pro nás jsou kurzy velkým přínosem, buď 
na zopakování, nebo k získání úplně nových 
informací. Jsme za tuto možnost moc vděčni.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Zdokonalujeme se na počítačích

 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Přednáška se konala ve vestibulu kina. →
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Na velikonoční neděli jsme se jeli 
odreagovat do Divadla Bolka Polívky do 
Brna na představení Miláček Anna. Proslulá 
komedie od Marca Camolettiho je o tom, že 
není šikovné přivést si domů milence právě, 

když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. 
Ještě, že je tu služka Anna. Celý děj se 
odehrává v jednom pokoji, nicméně máte 
pocit několika paralelních dějišť, protože se 
tu doslova dveře netrhnou. Byla to skvělá hra 

na odreagování. Výbuchy smíchu z hlediště 
provázely celé představení. Na závěr tleskalo 
obecenstvo ve stoje. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Bavili jsme se v Divadle Bolka Polívky
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Dne 19. 4. brzy ráno jsme vyjeli na výlet do 
Punkevních jeskyní, Mariánského chrámu ve 
Křtinách a do zámku Lysice.

Na Skalním mlýně náš autobus zaparkoval, 
do Punkevních jeskyní nás zavezl vláček. Tyto 
jeskyně jsme procházeli po dvou trasách, 
první náročnější pro fyzicky schopnější byla 
po 104 schodech, druhá méně náročná pro 
nás hůře chodící. Obdivovali jsme nádherné 
krápníky, jejichž osvětlení ještě více 
zdůraznilo jejich krásu. Říčka Punkva, která 
turisticky vděčné podzemní prostory kdysi 
vyhloubila a dnes se líně plazí podél krápníky 
zdobených stěn, je nejznámějším tokem 
Moravského krasu. Do Punkevních jeskyní 
ústí také 187 m hluboká, světově proslulá 
propast Macocha. Jízda na lodičkách byla 
velice zajímavá.

Další naší zastávkou byl Mariánský chrám ve 
Křtinách. Kde nás přivítal Mons. Jan Peňáz. 
Seznámil nás s historií této úžasné barokní 

stavby, kterou ke cti Matky Páně navrhl  
Jan Blažej Santini Aichl a který postavili 
jeho spolupracovníci a nám předali jejich 
následovníci. Také jsme navštívili kostnici, 
která je pod kostelem. Pan farář nám pustil 
také nádhernou zvonkohru. Celý poutní 
areál byl roku 2008 vyhlášen národní kulturní 
památkou České republiky.

Následoval oběd v Zámecké restauraci, 
posilněni jsme pokračovali k dalšímu bodu 
programu, a sice k návštěvě barokní stavby 
státního zámku Lysice. Zámek vyniká 
skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Ty 
představují návštěvníkům životní prostředí 
a styl přední moravské hraběcí rodiny 
Dubských z Třebomyslic. Úžasné vybavení 
bralo dech, ještě to bylo všechno zdůrazněno 
naší průvodkyní, která precizně odvyprávěla 
jednotlivé příběhy. 

Zase to byl velice hezký a zajímavý výlet.
Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Navštívili jsme Punkevní jeskyně, Mariánský chrám i zámek Lysice
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SPORT
BOJOVÁ UMĚNÍ

Dvakrát zlato, jedno stříbro, dvakrát 
bronz, a po jednom čtvrté a páté umístění 
– s takovými výsledky přijela domů česká 
reprezentace z mistrovství světa v bojovém 
umění. V pořadí 6. ročník World All Styles 
Championships se uskutečnil od 18. do 20. 
března v portugalském městě Caldas.

„Česká reprezentace tam letos byla potřetí 
v řadě. Celkově měl náš tým devět lidí 
z jednotlivých oddílů a klubů nejen z jižní 
Moravy, ale z celé republiky. Můžu jmenovat 
místní hustopečský klub či oddíly z Brna nebo 
z Moravské Třebové,“ informoval Antonín 
Grůza, který stojí v čele Asia Budo Centra.

To v Česku zastupuje organizaci, která od 
roku 2010 prestižní mistrovství světa pořádá. 
Grůza tak sestavuje český tým. Jako redaktor 
odborného časopisu hledá naděje po celé 
republice. 

„Každý závodník má svou individuální 
přípravu jako je běh, plavání, posilování. 
Posledního půl roku se cvičení zintenzivnilo, 
dělali jsme i různé workshopy a semináře,“ 
popsal přípravu na mistrovství světa Grůza. 

Nejúspěšnějším závodníkem české výpravy 
byl Jan Sýkora z Moravské Třebové. Odvážel si 
jedno zlato a dvakrát bronz. Ostudu neudělal 
ani člen hustopečského družstva Lukáš Rosa 
ze Starovic. Získal zlatou medaili v kick boxu.

„Tady to mistrovství světa je specifi cké 
v tom, že jsme mohli závodit jak ve stylu 

karate, tak v americkém kick boxu nebo 
v sebeobraně,“ uvedl Grůza. 
Čeští závodníci bojovali v tvrdé konkurenci. 

Mistrovství se zúčastnily týmy z 54 zemí světa. 
„Během třech dnů vidělo turnaj přes 20 tisíc 
diváků a uskutečnilo se přes pět tisíc startů. 
Chtěl bych poděkovat všem obchodním 
partnerům a všem lidem, kteří nám drželi 
palce a podporovali nás,“ uzavřel Grůza. 

Česká republika se zúčastnila mistrovství 
potřetí. V roce 2014 přivezla čtyřikrát zlato, 
třikrát stříbro a čtyřikrát bronz, vloni pak 
čtyřikrát zlato, jednou stříbro a jednou bronz. 
Příští rok si pak závodníci plánují dát pauzu, 
na mistrovství světa tak nejspíš nepojedou. 

-jal- 

Česká výprava přivezla pět medailí z MS v bojových uměních
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Část české výpravy. Úplně vlevo stojí Antonín Grůza, vedle něj Lukáš Rosa ze Starovic.

TANEC

Hustopečská taneční skupina Move Around, 
která působí pod hlavičkou Centra volného 

času Pavučina, bodovala v soutěži „Festival 
tanečního mládí” v brněnském univerzitním 

kampusu. Z letošní první soutěže, konané 
12.3.2016, si tanečníci přivezli stříbrnou 
medaili a postup na Mistrovství ČR. 

O týden později se opět zadařilo 
a v regionálním kole největší taneční soutěže 
Czech dance masters 2016 děti vybojovaly 
v nejobsazenější kategorii 1. místo. 
Hustopečské centrum volného času úspěšně 
reprezentovali tanečníci do 12 let v tanečním 
stylu street dance s formací „JB in motion“ 
pod vedením trenérky Šárky Svobodové. 

„Na tréninku děti hodně dřou a od loňska 
se tanečně velice zlepšily. Říkala jsem si, že 
letos bychom nějakou medaili mohli urvat, 
ale že bude zlatá, to už byl jen krásný bonus,“ 
pochválila své svěřence vedoucí Šárka 
Svobodová. 

Děti se začátkem dubna zúčastnily ještě 
soutěže „Taneční skupina roku“ ve Zlíně 
a mistrovství Moravy a Slezska v Přerově, kam 
postoupily z regionálního kola. 

Šárka Svobodová,
 trenérka

Děti z Move Around bodují na soutěžích. Postoupily na mistrovství ČR
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V rámci 4. turnaje Jihomoravského 
kraje v minivolejbalu ročníku 2015/16 
se v neděli 20. března 2016 setkala 
družstva žlutého, oranžového a červeného 
minivolejbalu v Hustopečích. Organizátorům 
z hustopečského volejbalového klubu se 
podařilo získat pořadatelství této velké akce 
na sklonku minulého roku, jednak aby malým 
hustopečským volejbalistům dopřáli ukázat 
se na domácí půdě a jednak, aby ostatním 
dětem a rodičům ukázali, že volejbal se dá 
hrát už od první třídy základní školy.

Do haly se sjelo 114 dvou až tříčlenných 
družstev, celkem 246 dětí, které bojovaly 
v 21 skupinách na osmi hřištích. V jednom 
kole tedy hrálo najednou 32 dětí, kolo trvalo 
8 minut, po minutové přestávce začalo kolo 
další. Celkem se odehrálo 32 kol, tedy 256 
zápasů.

Barevný minivolejbal je mezi dětmi velmi 
populární, protože již od samého začátku 
mohou soutěžit bez ohledu na volejbalovou 
techniku. Ta se samozřejmě s každou barvou 
mění a klade vyšší nároky na její zvládnutí, 
nicméně nenásilnou formou se děti naučí 
volejbalovému řemeslu, které je připraví na 
plynulý přechod na šestkový volejbal.

Domácí měli ve hře celkem čtyři družstva, 
jedno družstvo ve žluté kategorii a tři 

družstva v kategorii oranžové. Dvě družstva 
oranžových patřila mezi úplné začátečníky 
a byla na podobném turnaji vůbec poprvé. 
Některé děti svazoval prostor haly, ruch 
kolem i rodiče na tribunách. Obě družstva 
zaplatila nováčkovskou daň a skončila pátá. 
Ostřílenějším družstvům se dařilo přeci jen 
lépe a shodně vybojovala druhá místa ve 
svých skupinách a navázala tak na předchozí 

úspěchy.
Akce se setkala s příznivým ohlasem 

u samotných účastníků a s vysokou 
pravděpodobností se zařadí do kalendáře 
i pro příští sezónu. Poděkování patří všem, 
kteří se postarali o bezvadný průběh akce. 

Turnaj se konal s podporou Jihomoravského 
kraje, Města Hustopeče a TJ Agrotec 
Hustopeče.                                    Petr Groh, trenér

Hustopečská sportovní hala praskala ve švech
VOLEJBAL

Posledním turnajem této sezóny byl 
5. turnaj jihomoravského minivolejbalu. 
V brněnské hale Vodova se v neděli 17.4.2016 
sešlo rekordních 244 družstev ve všech 
barvách, což reprezentuje více než 450 dětí. 
Hustopečské děti, povzbuzené výbornými 
výsledky z předcházejících utkání, se rovněž 
turnaje zúčastnily, a že nešlo o pouhou účast, 
dokládají jejich výsledky. 

Ve žlutém minivolejbalu se opět neztratila 
dvojice Viktor Sadílek a Anička Špačková, 
kteří opět nestačili pouze na dvojici z VK 
Pegas Znojmo, a jejich druhé místo, podruhé 
v sezóně, je vynikajícím výsledkem. Tato 
dvojice je natolik šikovná, že pravděpodobně 
příští sezónu odehraje již v kategorii oranžové, 
přestože by mohla ještě zůstat v kategorii 
žluté.

V oranžové kategorii, kde Hustopeče měly 
čtyřnásobné zastoupení, se nejvíce dařilo 
dvojici Johana Kosíková a Tomáš Kořenek, 
kteří v turnaji ani jednou nezaváhali a po 
zásluze si pověsili na krk zlaté medaile pro 
vítěze a důstojně se s touto kategorií rozloučili. 
Příští sezónu odehrají již v barvě červené. 
Děvčata Tereza Nálezná a Monika Kořenková, 
která se na domácím turnaji nepředstavila 
pro zranění Terezy, se chtěla vrátit na stupně 
vítězů a to se podařilo. Jediný smolný zápas 
je připravil o příčku nejvyšší, ale i druhé místo 
je pro ně výborným výsledkem. 

Další dvě družstva hrála v jiném složení než 
na domácím turnaji, což vedlo ke zlepšení ve 

hře jako takové, bohužel zatím ne ke zlepšení 
výsledkovému, přesto 5. místo bratrů Daniela 
a Tomáše Dufkových, respektive 6. místo 
Jitky Strizlové a Petra Matulky je výsledkem 
více než slibným.

Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří své 
děti na turnaje provází a podporují je v jejich 
snažení a v neposlední řadě pomáhají 
s dopravou dětí. 

Volejbalový klub Hustopeče rád mezi sebou 

přivítá děti, které by si chtěly tento sport 
zkusit. Pod vedením zkušených trenérů 
působíme jak na Gymnáziu Hustopeče, tak 
na ZŠ Komenského, kde pracujeme s dětmi 
už od první třídy. Nebojte se a přijďte mezi 
nás, volejbal je hra, která vás bude bavit od 
samého začátku.

Petr Groh, trenér

Z Brna jsme přivezli zlatou medaili

Hustopečští malí volejbalisté, kteří bojovali na brněnském turnaji.
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Stolní tenisté Agrotecu ve fi nále play-off  druhé ligy prohráli
Sen se nepodařilo splnit a ve fi nále druhé 

ligy stolních tenistů prohráli Hustopečští 
s celkem DTJ Hradec Králové celkově 2:1 
na utkání. Po prohře na domácích stolech 
v sobotu 2. dubna v poměru 6:9 se série 
přesunula do Hradce Králové, kde se o týden 
později uskutečnilo druhé utkání fi nále play-
off . Družstvo Agrotecu nastoupilo ve stejné 
sestavě jako minule - Hoferik, Mesaroš, 
Janoušek a Dvořáček. Změnilo se pouze 
složení úvodní čtyřhry, kde nastoupila 
dvojice Hoferik-Hort. Ani jim se však nevedlo 
a prohráli úvodní zápas. 

Pak však Hustopeče nasadily do trháku 
a dostaly se do vedení 6:3, domácí pak snížili 
na 6:5, ale další dva zápasy opět vyhráli hráči 
Agrotecu a zvýšili tak vedení na 8:5, domácí 
ještě snížili na 8:6, ale poslední slovo měl 
Hoferik a dovedl tak svůj tým k vítězství, čímž 
si hráči Agrotecu vynutili třetí rozhodující 
utkání. To se odehrálo v neděli a úvod utkání 
se podobal tomu sobotnímu, prohra ve 
čtyřhře, ale pak trhák a vedení 5:2.

V ten okamžik bylo vše ideálně rozehráno 
na vítězství, ale další dva zápasy, které asi 
byly nakonec klíčové, prohrál jak Mesaroš, 
tak Janoušek v poměru 2:3 na sety, domácí 
to dostalo na koně a obrátili stav na 7:5 ve 
svůj prospěch. Hort ještě zkorigoval na 7:6, 
ale porážky ve dvou posledních zápasech 
rozhodly o vítězství Hradce 9:6. A tím se stal 
vítězem druhé ligy a zajistil si tak postup do 
první ligy. 

Bezprostředně po utkání bylo zklamání 
na hustopečské lavičce obrovské, všichni 
věděli, že vítězství bylo blízko. Předseda 
oddílu Jan Matlach fi nálovou sérii zhodnotil 
již s chladnou hlavou: „Před sezonou jsme 
si nedávali žádný cíl, byli jsme nováčkem 
a chtěli jsme hrát v klidném středu tabulky. 
Ale ukázalo se, že naši zkušení hráči si 
s touto soutěží dokáží skvěle poradit. Za 

celou základní část prohráli jen jedno utkání. 
A když jsme se dostali do fi nále, cítili jsme 
šanci. Bohužel se nepovedlo, ale chyběl 
skutečně jenom krůček. Teď jsme zklamaní, 
kluci si chtěli první ligu zahrát, nepovedlo se 
a já jsem smutný hlavně za ně. Ale za celou 
sezonu je třeba jim všem poděkovat.

 Petr Hoferik odehrál všechna utkání 
a byl největším tahounem družstva, nejlepší 
sezonu za poslední roky měl Pavel Hort, 
odehrál ji výborně. Jakub Mesaroš si vedl 
také skvěle, nevyšlo mu pouze první utkání v 
play-off , kdy nebodoval. Mladý Filip Růžička 
se zase posunul se svou výkonností na vyšší 
úroveň. A v pozicích vždy připravených 
náhradníků si své vždy spolehlivě odehráli 
Janoušek a Dvořáček. Uvážím-li, že všichni 
tito hráči zastávají v zaměstnání vysoce 
náročné manažerské pozice, kvůli kterým 

nemohou tak často trénovat, tak nezbývá 
před tím, co letos ve druhé lize dokázali, 
nic jiného, než smeknout. Dokázali, že jsou 
skvělými hráči a vzorně reprezentovali 
tělovýchovnou jednotu Agrotec a město 
Hustopeče,“ zhodnotil sezonu Matlach.

„Sezona je na konci. A hráči z A družstva 
si užijí zasloužený odpočinek. Uvidíme, 
co přinese nastávající čas. Připravují se 
reorganizace soutěží, jedno však je jasné, 
minimálně druhá liga bude v Hustopečích 
i příští rok a to je pro naše malé městečko 
jistě radostná zpráva. Ještě jednou díky 
všem klukům z A družstva,“ doplnil předseda 
hustopečského stolního tenisu.

Jan Matlach, předseda stolního tenisu TJ 
Agrotec Hustopeče

fo
to

: a
rc

hi
v 

od
dí

lu

Na domácích stolech v sobotu 2. dubna stolní tenisté prohráli. Na fotografii bojuje o cenné 
body Petr Hoferik.

STOLNÍ TENIS

PLAVÁNÍ
Hustopečští plavci sbírají jednu medaili za druhou

Plavci Fakultního klubu Brno, které 
můžete čtyřikrát týdně vidět na jejich 
pravidelných trénincích v plaveckém bazénu 
v Hustopečích, jsou již v plné přípravě na 
vrchol letní sezóny. 

O víkendu  2. a 3. dubna absolvovali první 
větší závody. Všech 12 plavců se účastnilo 
Mezinárodního plaveckého mítinku 
v rakouském Wiener Neustadtu. Do závodů 
bylo přihlášeno 208 plavkyň a 179 plavců z 24 
oddílů z Rakouska, Maďarska, Slovenska a od 
nás.

Bojovali jsme jako lvi. Společnými silami 
obsadili Černá, Musilová, Hodovská, 
Mazůrková, Stukalov, Nociarová, Podešťová 
a Podešť v netradiční smíšené štafetě 8x50m 
kraul krásné 4. místo.

Velkou radost měly holky, kterým se 

ve složení Černá, Podešťová, Nociarová 
a Hodovská podařilo ve štafetě 4x100m 
polohově (znak, prsa, motýl, kraul) doslova 
vybojovat 3. místo a bronzové medaile.

Z individuálních soutěží si naši plavci – 
Lucie Varmužová a sourozenci Podešťovi 
– přivezli jednu zlatou, dvě stříbrné a tři 
bronzové medaile a ostatní spoustu krásných 
osobních rekordů.

Se stejným úsilím se pustili dva dorostenci 
a čtyři starší žáci do bojů 9. dubna v Brně na 
padesátimetrovém bazénu za Lužánkami. 
Účastnili se soutěže s názvem Cena 
brněnského draka. Tři desítky oddílů z Čech, 
Moravy i Slovenska přihlásily do soutěží 296 
plavců a plavkyň.

Hlavním závodem byl kraulařský čtyřboj. Do 
této soutěže se zapojili i tři z našich plavců. 

A výsledek? V kategorii žákyň 2003 obsadila 
Karolína Černá 2. místo a v kategorii dorostu 
2001 Michal Podešť 3. místo.

V individuálních soutěžích se pak 
k medailistům Karolíně a Michalovi přidala 
i jeho sestra Radka, která si vyplavala 1. a 2. 
místo v prsařských soutěžích.

V neděli 10. dubna se v Praze konalo 
Mistrovství ČR v dálkovém plavání. Pro 
mladšího dorostence Michala Podeště to 
byl závod na pět kilometrů. Trať uplaval za 
1 hodinu a 6 minut a to mu vyneslo 10. místo.

Ve čtvrtek 28. dubna pak všichni vyrazili 
i s trenérkami M. Hradilovou a Evou 
Kalužíkovou a ještě s několika kamarády 
z jiných plaveckých oddílů do Štúrova na 
osmidenní soustředění.

Renata Podešťová, Fakultní klub Brno
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ATLETIKA

Hned první závod sezóny na dráze přinesl 
mladým atletům z Hustopečí historický 

úspěch. Závodnice kategorie st. přípravka 
Vendula Zemčíková vyhrála kvalifi kaci tzv. 
Čokoládové tretry ve Znojmě a 20. května 
2016 bude startovat na největším českém 
mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Stane se tak 
součástí prestižního závodu, na kterém 
budou startovat i taková jména jako Bolt, 
Lavillenie, Hejnová, Juška nebo Maslák.

„Je to obrovský úspěch, který si užíváme 
my všichni v oddíle. Vendula, její kamarádi 
i my trenéři,“ neskrýval své nadšení jeden 
z trenérů mladé hustopečské atletky Zbyněk 
Háder. „Každý český atlet si přeje startovat na 
Zlaté tretře a každý český atletický trenér si 
přeje, aby jeho svěřenec startoval na tomto 
světovém mítinku. Nám s Vendulkou se to 
podařilo a už se moc těšíme do Ostravy,“ 
dodal Háder. Kromě něj se na přípravě 
tohoto atletického talentu podílely i trenérky 
Michaela Houdková a Radmila Vrbová.

Samotná mladá atletka po vyhraném 
rozběhu do poslední chvíle netušila, že 
v závodě zvítězila. „Trenér mi říkal, že budu 
určitě v první pětce a možná i trochu víc. 

Tak jsem si přála, aby to 
vyšlo na medaili. Ale když 
vyhlásili třetí a druhé 
místo a já to nebyla, tak jsem si v duchu 
řekla, že můžeme balit a jet domů. A pak to 
překvapení, když řekli moje jméno,“ smála 
se Vendula Zemčíková, které medaili na krk 
pověsila mistryně Evropy a účastnice letošní 
olympiády v Riu Jiřina Ptáčníková.

Vendula Zemčíková ale nebyla jediná, kdo 
ve Znojmě zaběhl dobrý závod. Na čtvrtém 
místě skončila ve stejné kategorii Tereza 
Petrásková a mezi mladší přípravkou i Adam 
Jekl. Dobře si v konkurenci desítek závodníků 
vedla i Karin Krejčiříková (6. místo), Pavlínka 
Broskvová (7. místo), Eliška Binderová (9. 
místo) a Marie Bohdálková (11. místo). Všichni 
budou mít ještě jednu šanci probojovat se 
do Ostravy a to 11. května na kvalifi kaci 
v Břeclavi. „Už teď jsme ale objednali autobus 
a lístky na 20. května, kdy pojedeme všichni 
fandit Vendulce do Ostravy,“ směje se 
spokojený trenér Zbyněk Háder.

Michaela Houdková, trenérka

Vendula Zemčíková bude startovat na Zlaté tretře

Vendula Zemčíková jako první hustopečská 
atletka poběží na Zlaté tretře běh na 300 m.
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Tradičně posledním halovým závodem 
pro naše mladé atlety z oddílu SK 
Atletika Hustopeče byla Břeclavská laťka. 
V konkurenci 96 závodníků břeclavského 
okresu se naše jedenáctičlenná výprava 
neztratila a přivezla domů kompletní 
medailovou sbírku. 

První medaili získal v kategorii mladších 
žáků Vojtěch Prokeš, který byť handicapovaný 
nedávným zraněním pokořil laťku ve výšce 
140 cm a tímto výkonem získal stříbrnou 
medaili.  Stejný výkon 140 cm předvedla 
v soutěži mladších žákyň i Adéla Stehlíková 
a pro ni to znamenalo dokonce zisk zlaté 
medaile. V této kategorii skončila Romana 
Maděřičová šestá výkonem 135 cm. Za zmínku 
stojí i výkon dvou našich nejmenších děvčat 
Venduly Zemčíkové a Karin Krejčiříkové, které 
věkem ještě přípravka úspěšně soupeřily se 
staršími závodnicemi. Obě skončily v první 
desítce, když se jim podařilo zdolat 130 cm. 
V případě K. Krejčiříkové to byl dokonce 
její osobní rekord. Obě naše děvčata tak 
v českém žebříčku drží s náskokem první dvě 
příčky mezi stejně starými dívkami.

Mezi staršími žákyněmi se trojice našich 
závodnic umístila hned za sebou na 7. až 
9. místě v pořadí L. Zemčíková 135 cm, 
D. Stehlíková 135 cm a N. Vedralová 130 
cm. Protože Leona Zemčíková cítila dobrou 
formu a nebyla s dosaženým výkonem 

v kategorii st. žákyň spokojena, přihlásila 
se ještě do soutěže dorostenek. Tady se jí 
podařilo překonat 143 cm, což byl její druhý 
nejlepší výsledek v historii a získala po 
zásluze bronzovou medaili. 

Tři medaile z Břeclavské laťky byly úspěšnou 
tečkou za letošní halovou sezónou, která byla 
nejúspěšnější v historii oddílu. Získali jsme 
dvě medaile na halovém Mistrovství Moravy 
a Slezska, jeden krajský a tři okresní tituly 

ve skoku vysokém žactva a čtyři naši atleti 
se zúčastnili v dresu Jihomoravského kraje 
mezistátního utkání mladšího žactva. Na 
naše atlety teď čeká příprava na venkovní 
závody, mezi kterými nebudou opět chybět 
okresní a krajské přebory, Mistrovství Moravy 
a Slezska nebo Zajícova liga.

-had-

Kompletní medailová sbírka z Břeclavské laťky
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004



HUSTOPEČSKÉ LISTY 5 • 16

| 29 | 

FOTBAL

Nadaný střední záložník Michal Sáček 
dostal důvěru trenéra Zdeňka Ščasného a do 
konce sezony zůstane v kádru sparťanského 
áčka. Svého bývalého svěřence chválí také 
trenéři mládežnických týmů David Holoubek 
a Michal Horňák.

Michal trénuje s A týmem v posledních 
týdnech a v odvetě čtvrtfi nále MOL Cupu proti 
Liberci vyběhl na posledních několik minut 
ke svému premiérovému startu za áčko.

Jde o talentovaného a kreativního 
záložníka, kterého přivedl na Strahov David 
Holoubek. V této sezóně patří ke klíčovým 
hráčům juniorského týmu, který vede 
s velkým náskokem Juniorskou ligu. Michal 
v ní odehrál 23 zápasů a dal dvě branky.

Trenéři mládeže Horňák a Holoubek si 
spolupráci se Sáčkem shodně pochvalují. 
„Na zkoušku mi ho doporučil před dvěma lety 
trenér Hodonína a můj dobrý kamarád Mario 
Rossi. Vzal jsem Michala do letní přípravy 

a hned zkraje mě překvapil. Vůbec jsem 
nečekal, že bude naše tempo stíhat a on s tím 
neměl problém. Brzy mi bylo jasné, že pro 
nás bude přínosem," řekl na adresu záložníka 
Holoubek.

„Jak Michal, tak David Čapek, který se na 
lavičce A týmu také objevil, byli na podzim 
jednoznačně tahouni juniorky. Jsem moc rád, 
že teď dostanou šanci zahrát si s dospělými. 
Michal má velký potenciál a za sebou ten 
nejdůležitější krok - dokázal zaujmout trenéra 
áčka. Teď už je to v jeho rukou, samozřejmě 
kromě faktorů jako je štěstí nebo zdraví, a já 
si myslím, že má nakročeno dobře," chválil 
svoje opory trenér Horňák.

Michal Sáček je rodák z Hustopečí, kde 
s fotbalem začínal. Přes Břeclav, Brno-
Bohunice a Hodonín se dostal do Sparty, 
kde se dokázal prosadit v silné konkurenci 
svěřenců Davida Holoubka nastálo na post 
středního záložníka. Jeho přednostmi jsou 

technika, kreativita, rychlost, poctivost 
a disciplína.

Loni na jaře vyšel s Michalem Sáčkem 
velký rozhovor v magazínu Sparta do toho! 
(6/2015), kde mimo jiné záložník odhalil, 
co jej žene dál za lepšími výkony. „Moje 
rodina, která při mně vždy stála, i když třeba 
můj odchod do Prahy nebyl pro mámu 
jednoduchý. Teď už se s tím smířila a věří 
mi. Kamarádi z Moravy, se kterými se sice už 
nevidím každý den, ale vím, že tam pro mě 
jsou. A pak to, co jsem v sobě měl odjakživa. 
Chtít něco dokázat a nejen o tom mluvit, ale 
jít a udělat to. Pořád pracovat, nezastavit se, 
dát tomu všechno a postupovat stále dál. Rád 
bych všem ukázal, že pokud vážně budou 
chtít být nejlepší a nepřestanou se snažit, tak 
se i z malého města můžou dostat do Sparty,“ 
prozradil Michal Sáček.

Zdroj: www.sparta.cz. 

Hustopečan Michal Sáček zůstane v Áčku Sparty

Dětský tenisový oddíl Hustopeče přijímá nové zájemce z řad dětí ve věku 5 - 12 let. 
Bližší informace Vám poskytnou tenisoví trenéři Jiří Matuška nebo Andrea Teplá 

v termínu od 7. dubna každý čtvrtek v čase tréninku (16:30 - 18:00), 

případně na tel.: 606 690 506 nebo 606 716 869.

HÁZENÁ

Sportovní hala patřila od pátku 15. do pátku 
22. dubna juniorské reprezentaci v házené. 
Šestnáctka egyptských hráček se přijela do 
Hustopečí připravovat na světový pohár, 
o nějž budou bojovat v ruském Soči 30. 
července. 

„Začali jsme naši přípravu asi před měsícem 
v Alexandrii v Egyptě. Všechny moje hráčky 
chodí na univerzitu, proto začínáme trénovat 
až po zkouškovém období,“ informoval trenér 
juniorek Amr Elmasry. 

V Hustopečích čekal dívky narozené 
v roce 1996 každý den dvoufázový trénink 

a odehrály i dva přátelské zápasy. Ve středu 
20. dubna se proti nim postavilo družstvo TJ 
Tatranu Bohunice. 

„V Hustopečích už byl na soustředění náš 
seniorský tým. Takže naše házenkářská 
federace znala tohle místo, měli jsme 
kontakty, adresy, e-maily. Proto jsme se 
rozhodli pro tohle město,“ vysvětlil Elmasry. 

Ubytovaná byla egyptská reprezentace 
v autokempu Formanka. „Je to velmi dobrý 
kemp, velmi tichý. Sportovní hala je blízko, 
takže dobré místo,“ uzavřel trenér.

-jal-

Juniorská reprezentace házenkářek z Egypta trénovala v Hustopečích

Egyptská juniorská reprezentace odehrála 
v Hustopečích i dvě přátelská utkání.

fo
to

:a
rc

hi
v 

H
us

to
pe

čs
ký

ch
 li

st
ů

5 - 12 let. 
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HOKEJINZERCE
INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz
Tel.: 519 345 016, 777 097 002

• Restaurace U Halmů přijme
číšníka-servírku na sezonu od května do 
listopadu. 
Pracovní doba dohodou.
Informace na tel.: 605247736
Email: halm@halm.cz 

• KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ 
POKROČILÉ
Kde?  SOU  a SOŠ Hustopeče, 
           příspěvková organizace
Lektor:  Mgr. Martina Markovičová
Kdy?  říjen-prosinec 2016, únor-duben 2017

Pondělí: 17:00 - 18:30, učebna č. 12  
Kontakt: mobil: 739 331 495 
e-mail: markovicova@sou-hustopece.cz  

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám skútr Kentoya Eagle King, 
125 cm3, 4T, stáří 2 roky, tel.: 604 340 194

• Prodám větší stavební míchačku. Cena 
dle dohody. Kontakt: 724 042 581. 

• Prodám motocykl skútr Honda (102 
cm3), stříbrný, 10 let, najeto 13.500 km, 
4-ventilový motor, kufr, přilba, pojistka, 
výborný stav, cena dohodou.

• Koupím v Hustopečích a okolí rodinný 
dům, nejlépe se zahrádkou. Tel.605 982 553

• Manželský pár hledá dům v Hustopečích, 
možná i výměna za byt (nepřejeme si 
nabídky z RK, protože nejsme RK). Prosíme 
zavolejte, prozvoňte nebo pište na tel.: 776 
344 542. Děkujeme. 

• Prodám byt 3+kk,v obci Vranovice,2. 
patro,kolaudace 2011,plocha 
bytu 63m2+dvě terasy 10 a 8 m2+balkon 
3m2, komora na patře, pokoje 24,12,8m2, 
hřiště před domem,ZŠ a MŠ blízko,možnost 
pronájmu zahrádky v obci,společ. 
akce, cyklostezka, běžná občanská 
vybavenost,cena 2 190 000(při rychlém 
jednání sleva),777 733 064

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
hyclova@hustopece-city.cz

ned le 15. kv tna 2016 od 13.00 
mandlo ový sad na Starém vrchu hned za rozhlednou

Hustope e

Výsadba stromk  do
mandlo ového sadu

DEN RODIN
Přijďte si zasadit mandloňový strom.

Vysazování stromků zakončíme táborákem. 
Rodiny přineste si něco na opékání 

(buřtíky, sýr, pečivo ... ).

Vše potřebné k výsadbě bude na místě k zapůjčení.

Letní koupaliště shání plavčíky a pokladní na letní sezónu
Letní koupaliště Hustopeče shání BRIGÁDNÍKY na letní měsíce červen až srpen. 

Nabízíme možnost atraktivní letní brigády jako PLAVČÍK ČI POKLADNÍ. 

Práce je v příjemném kolektivu s fl exibilní pracovní dobou dle domluvy. 

Pokud máte rádi vodu a sluníčko, je tato práce přímo pro Vás! Vhodné pro kandidáty nad 18 let. 

Zájemci se hlaste u Martina Lengála, tel.: 702 204 600 nebo e-mail: lengal@hustopece.cz, 

případně osobně v kanceláři krytého bazénu v Hustopečích.

Martin Lengál, ředitel sportovního zařízení
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■ zahájení výstavby jaro 2016
■ bytový standard na nové- lepší úrovni
■ řízení provozních nákladů ve Vašich rukou!
■ terasy, prostorné balkony, zahrádky!

Pro každého klienta máme připraveno 
mnoho variant financování. Spolupracujeme 

s bankami i s velkými zprostředkovateli 
hypotečních úvěrů a úvěrů 

ze stavebního spoření.
Umíme kombinovat finanční produkty a 

zafinancovat i těžko financovatelné!

Zavolejte a stavte se
 k nám již od 2. 5. 2016. 

Provozní doba dle telefonické domluvy 
a Vašich možností na adrese 
Bratislavská 18, Hustopeče 
( Tržnice Pavlína v 1.patře).

Petr Cicvárek, tel.: 739444139
petr.cicvarek@solidreal.cz

www.solidreal.cz

Výstavba na Generála Peřiny

Restaurace U Halmů

Po dobu této akce se v restauraci nekouří

Vás zve ve dnech 20.–21. května 2016
na

STAROČESKÉ
A

RYBÍ SPECIALITY

Hustopeče, Brněnská 1
www.halm.cz I tel.: 519 413 921

Najdete nás i na facebooku.

KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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PŘIJME DO HPP

OPERÁTORA CNC

KOVOTEC s.r.o.

• Praxe ve strojírenském 
oboru vítána 

• Nástup možný dle dohody 

KOVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Vinařská 27, Hustopeče

Stabilní strojírenská společnost s historií

tel.: 519 411 660 

e-mail: info@kovotec.cz
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Vzpomínky

Kdo žije v srdci těch, které opustil, 
ten neodešel.

Dne 17. května 2016 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí

pana JANA VINCOURA

Vzpomíná manželka s rodinou

Jubilanti za měsíc březen 2016
01.03.1925 Marie Horáková
01.03.1936 Lydie Šalášková 
02.03.1928 Karel Veselý
02.03.1929 Bohumil Hönig 
02.03.1931 Josef Pančochář
07.03.1930 Marie Prošková
07.03.1930 Anna Straková 
07.03.1936 Marie Doležalová 

10.03.1936 Ladislav Martinec
13.03.1936 Josef Horák
13.03.1936 Antonín Kuchyňka
13.03.1936 Anna Nečasová
14.03.1935 Josefa Veselá
16.03.1921 Františka Limlová
16.03.1929 Vladimír Otřísal
17.03.1936 Jozef Dibala

18.03.1931 Jozef Rigó
18.03.1935 Danuše Jančaříková
22.03.1931 Anděla Hönigová
25.03.1931 Marie Straková
27.03.1928 Josefa Lengálová
27.03.1934 Mária Koblihová
29.03.1936  Pavlína Kováčová

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 18. 4. 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kdo znal, ten vzpomene, 
kdo miloval, nezapomene. 

Dne 27. 5.   vzpomeneme 10. smutné výročí
 úmrtí naší maminky a babičky 

paní MARIE HÁJKOVÉ z Hustopečí

a 7. 6.  připomeneme nedožitých 75 let. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž  jsi pro nás žil. 

V neznámý svět odešel jsi spát, 
zaplakal každý, kdo tě měl rád. 

Dnes už jen můžeme v tento den u hrobu stát 
a s kyticí růží, co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 5.dubna tomu bude dvanáct let, co nás 
navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, 

pan JIŘÍ TESAŘ z Hustopečí, 
15. března by se dožil 83 let. 

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka Ludmila, 
dcery Ludmila a Eva s rodinami, syn Jiří, vnoučata Monika, Lukáš, 

Josef, Eva a Michal s rodinami i pan Tomeček z Pohořelic. 
Těm, co vzpomenou s námi, moc děkujeme.

Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání,
vzpomínky a poděkování. Text, foto nám můžete dodat do 

redakce Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22
hyclova@hustopece.cz

...větší bolesti na světě není, 
než žal z náhlého rozloučení ... 

Dne 25. 5. 2016 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí

pana LADISLAVA SADÍLKA 

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou, 
rodiče a bratr s rodinou.

Dne 10. května 2016 by se naše drahá 
maminka,  sestra, teta, švagrová  

paní HANA GRBAVČICOVÁ
dožila 70 let. 

S láskou vzpomínají synové Honza, Martin, bratr 
Ruda s rodinou, vnoučata Marek a Honza, Mirka, 

rodina Novotňákova, Dlabkova, Berkova,  
rodina Charvátova a  Rudolf Langáš. 

09.04.2016 Lukáš Boleslav, Hrušovany u Brna
 Jana Svobodová, Šakvice

30.04.2016 Martin Pavelka, Brno
 Yvona Matisová, Šumperk

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Dne 14. května vzpomeneme nedožité 
37. narozeniny 

pana VIKTORA JANOŠKA

Ti, které milujeme, 
nikdy neodchází z naší blízkosti.

Chodí po našem boku každý den...
Neviděni... neslyšeni...

Stále blízko...Stále milováni... 
Stále postrádáni...
... tak jako Ty Viky.

S láskou vzpomíná maminka, bratři Jáchym, 
Dominik a ostatní čelnové rodiny
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