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Vážení spoluobčané,

první březnový den byla v Praze zahájena výstava 

hustopečské výtvarné skupiny Alfons. Na pozvání 

Ing. Hajdy instalovali svá díla umělci v předsálí 

jednacího sálu Senátu ČR. Po dobu 14 dnů je tak 

mohli zhlédnout politici i návštěvníci budovy 

Valdštejnského paláce. Pan senátor nabídl městu 

ještě další možnost prezentace. V rámci 11. ročníku 

Kulturního léta v Senátu vystoupí v červnu ve 

Valdštejnské zahradě Jožka Šmukař a Hustopečská 

chasa spolu s cimbálovou muzikou.

Největší kulturní akcí měsíce března pořádanou 

městem byl pátý ročník Slavností mandloní a vína.  

Mandloně kvetly, počasí se drželo a zástupy turistů ze 

všech koutů republiky i ze zahraničí procházely trasou mandloňové stezky až k rozhledně. Pořadatelé 

se činili. Pestrý celodenní program dal návštěvníkům možnost výběru. Velkou reklamou pro Hustopeče 

byly přímé vstupy v rámci hodinového rozhlasového pořadu Výlety s Dvojkou se Světlanou Lavičkovou. 

Děkuji všem organizátorům a jejich pomocníkům za vzornou přípravu a důstojný průběh akce, 

vinařům za zvládnutí přílivu milovníků vína i občanům za trpělivost a toleranci, pokud je veselí a ruch 

obtěžovaly.

Do fi nále se blíží projekt úpravy židovského hřbitova. Nově byla osazena vstupní brána - mistrovské 

dílo pana Františka Pechora ze Starovic. Následovat by mělo upevnění náhrobku na vnitřní stěně 

hřbitova a zhruba v polovině roku vybudování přístupového chodníku (projektuje se).

V březnu proběhlo na radnici velké pracovní jednání kvůli modernizaci a elektrizaci železniční trati 

Hustopeče - Šakvice a zavedení přímého spoje do Brna. Projednávali jsme otázky pozemků, parkování, 

nakládky, projektové dokumentace, železničních přejezdů nebo např. vlivu na životní prostředí. Další 

schůzka je plánovaná už tento měsíc. 

Vážení spoluobčané,

v dubnu nás čekají dvě velké vinařské akce. Milovníci kvalitního vína se jistě sejdou na soutěžní 

výstavě O hustopečskou pečeť nebo na tradiční výstavě vín Českého zahrádkářského svazu. Obě akce 

proběhnou v Hotelu Centro.  

Jaro je tady, užívejte si ho plnými doušky, ze sluníčka načerpejte pro život tolik potřebnou energii. 

Najděte si v tomto rychlém světě čas na odpočinek, na rodinu či přátele, na procházku či na knihu, na 

své koníčky. 

Hana Potměšilová
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Z MĚSTA

Rada města Hustopeče zasedala v úterý 8. 
a 22. března 2016. Důležitými body jednání 
bylo například parkování v centru města 
i v okolí autobusového a vlakového nádraží, 
druhá etapa rekonstrukce mateřské školy 
Pastelka, dotace na workoutové hřiště 
nebo vybudování vodovodního řadu v ulici 
Pitnerova. 

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže 
Pavučina

Budova Centra volného času Pavučina 
v Šafaříkově ulici by se měla v budoucnu 
dočkat celkové rekonstrukce. Radní o možné 
změně debatovali na své 35. schůzi v úterý 8. 
března 2016.

„Vypadá to, že se stávající stavba zboří 
a postaví zcela nová. Letos už by se 
mohlo začít pracovat na projektu a hledat 
nějaké vhodné dotační tituly,“ informoval 
místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Na jednání rady už ředitel Pavučiny Petr 
Fridrich přinesl první nákresy, jak by dům 
dětí a mládeže mohl v budoucnu vypadat. 
Budova by podle nich měla i druhé patro, 
které by sloužilo k ubytování, například při 
organizování táborů.

V přízemí by se pak nacházely jednotlivé 
dílny, velký sál a oddělené zázemí s toaletami 
a sprchami pro chovatele.

Druhá etapa oprav MŠ Pastelka začne 
v květnu

V mateřské škole Pastelka se letos uskuteční 
druhá etapa oprav. Radní schválili zadávací 
dokumentaci k rekonstrukci. 

První půlka školky se opravila předloni. 
Letos by se nové podoby měly dočkat zbývající 
třídy. Jedná se o kompletní rekonstrukci 
včetně nových rozvodů elektřiny a vody.

„Začne se v květnu a hotovo by mělo 
být v červenci. Děti mezitím budou mít 
zázemí v knihovně a na Pavučině,“ uvedl 
místostarosta. 

Nové plochy pro zelené projekty
Radní vytipovali nové pozemky, na nichž by 

se mohly zbudovat takzvané zelené projekty. 
Na asi 12 a půl hektarů velké ploše by měly 
vzniknout například biokoridory. „Všechny 
vytipované plochy leží směrem na Šakvice. 
Teď se přejde k projektování,“ informoval 
Švásta. 

Řešit se začne parkování v centru města
V následujících týdnech doznají drobných 

změn parkovací místa v centru města. 
„Budeme obnovovat značení parkovacích 
ploch v Dobrovského ulici nebo na 
Dukelském náměstí. Řešit tím budeme 
například i nedovolené stání před vjezdy do 
domů,“ řekla starostka Hana Potměšilová.

„Největší akcí ale bude přemalování čar 
v ulici Husova. Parkovací místa tam budou 
širší. Tato změna bude stát asi 43 tisíc korun,“ 
doplnil místostarosta. 

Budovou bývalé sýpky se bude zabývat 
pracovní skupina

Na únorovém zasedání zastupitelé rozhodli, 
že budova takzvané bývalé sýpky zůstane 
městu a majiteli přilehlého hotelu Danielu 
Vodákovi ji neprodají. Jak s chátrající 
budovou naložit dál, bude nyní řešit pracovní 
skupina.

„Jejími členy budou lidé z vinařské 
a kulturní komise, vedoucí městského muzea 
a galerie, vinaři z ulice Na Hradbách, oslovím 
i Dana Vodáka, který chtěl stavení koupit,“ 
informoval Švásta.

Uzavírky kvůli cyklistickým závodům
V Hustopečích se bude konat v sobotu 30. 

dubna 2016 jeden ze série závodů horských 
kol Kolo pro život. Do Hustopečí tak nejspíš 
dorazí stovky cyklistů. Kvůli závodům bude 
v sobotu 30.4.2016 od 6.00 do 18.00 hodin 
uzavřeno Dukelské náměstí, kde bude start 
a zázemí závodu, a pro potřeby parkování 
ulice Hybešova, Šafaříkova, Tyršova 
a parkoviště u fotbalového areálu. 

Město získalo dotaci na workoutové hřiště
Dotace 200 tisíc korun se podařila získat na 

workoutové hřiště. Město doplatí dalších 200 
tisíc. „Nyní se do všech detailů zpracovává 
projekt včetně laviček a posilovacích strojů 
pro seniory,“ informovala starostka města 
Hana Potměšilová. 

Hřiště vyroste v areálu sportovního zařízení 
města. Umístěno bude před krytým bazénem. 
Cvičební prvky budou rozmístěny nejen na 
betonové ploše, ale i na okolním trávníku po 
celé levé straně od parkoviště až po budovu 
bazénu. 

Pitnerova ulice se dočká vodovodního 
řadu

Radní schválili zpracování projektové 
dokumentace na vodovodní řad v ulici 
Pitnerova. Je to ulice, která zatím nemá 
vodovod. 

„Historicky tam nebyl potřeba. Dnes už tam 
ale stojí další nemovitosti, které buď mají 
vlastní studnu, nebo si táhnou vodu z ulice 
Nádražní. Vybudování vodovodního řadu 
bude v režii města, ne společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav,“ uvedla starostka. 

Vodovodním řadem se propojí ulice 
Svatopluka Čecha a Nádražní. 

Bude se žádat o dotaci na záchytná 
parkoviště u nádraží

Radní hledali vhodné pozemky pro 
zbudování parkovišť v okolí autobusového 
a vlakového nádraží. „Parkování tam začíná 
být velký problém. Hledali jsme proto 
vhodné dotační tituly a nyní se právě vypisuje 
projekt na záchytná parkoviště do 150 metrů 
od nádraží,“ řekla Potměšilová.

Radní tak vytipovali vhodná místa, některá 
ale nejsou v majetku města. Bude tak ještě 
nutné vyřešit majetkové záležitosti. 

„Na některé plochy už zpracovaný projekt 
máme, například na záchytné parkoviště 
v ulici Bratislavská a Nádražní, na další jej 
zpracujeme,“ doplnil místostarosta Bořivoj 
Švásta. Jednat se bude také o zatrubnění 
části Štinkovky v Bratislavské ulici, aby nad 
korytem říčky mohla vzniknout parkovací 
místa. 

„I kdyby dotace nevyšla, ty projekty, které 
už máme naplánované, bychom uskutečnili 
i bez ní,“ zdůraznila starostka. 

V Družstevní ulici retardéry nebudou
V minulých týdnech začalo řešit vedení 

města dopravní situaci v ulici Družstevní. 
Je v ní obytná zóna s nejvyšší povolenou 
rychlostí 20 km/h. Řidiči ji však nedodržují. 
Uvažovalo se proto o zpomalovacích 
polštářích.

„V Družstevní ulici se byli podívat odborníci. 
Z jejich posudku vyšlo najevo, že retardéry 
by tam nebyly vhodné. Mezi obyvateli se také 
konala anketa. I z ní vyplynulo, že si tam lidé 
zpomalovače nepřejí. Z 23 lidí byli pro jen 
dva,“ informoval místostarosta. 

Nové webové stránky začnou fungovat na 
konci května

Nyní mají Hustopeče dvě webové stránky 
– www.hustopece-city.cz a www.hustopece.
cz. Na konci května se sjednotí a ofi ciální 
internetovou adresou města se stane www.
hustopece.cz. 

„Stránka Hustopece-city.cz bude fungovat 
ještě asi měsíc poté, ale už nebude 
aktualizovaná. Bude jen upozorňovat 
a odkazovat na novou adresu, aby si občané 
měli čas na novinku zvyknout,“ uvedla 
Potměšilová.

Nové stránky by měly přinést zpřehlednění, 
zjednodušení a zmodernizování. 

-jal- 

Radní řešili rekonstrukci Pavučiny či zbudování parkovišť u nádraží
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Přímý spoj Hustopeče-Brno. To je přání 
mnoha obyvatel města i jeho vedení. Po 
zavedení integrovaného dopravního systému 
byla přímá autobusová linka zrušena. Už 
léta se usiluje o její obnovení. Nyní to však 
vypadá, že se najde jiné řešení. Přímý vlakový 
spoj. A to díky modernizaci a elektrizaci tratě 
Hustopeče-Šakvice. 

Schůzka k této železniční stavbě se konala 
na hustopečské radnici ve středu 2. března. 
„Po prvních jednáních víme, že ta stavba 
se opravdu uskuteční,“ potvrdila starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. 

„V současné době zpracováváme 
dokumentaci k územnímu řízení. Jestli 

všechno půjde dobře, příští rok by se 
zpracovávala dokumentace ke stavebnímu 
povolení a v roce 2018 by se realizovala 
stavba. 2019 nebo 2020 by se mohl spustit 
provoz,“ informoval projektant Lubomír 
Beňák ze společnosti Sudop, která se zabývá 
především projektováním železničních 
a silničních staveb.

Hlavním přínosem pro cestující bude to, 
že se dostanou do krajského města bez 
přesedání, v o něco kratším čase a navýší 
se také četnost spojů. Ve všední dny bude 
z Hustopečí do Brna vyrážet vlak každé půl 
hodiny. 

„O víkendech bude zajištěn hodinový 
interval. V současné době není v sobotu 
a v neděli provozována do Hustopečí žádná 
doprava,“ doplnil Beňák. 

Motorovou lokálku na trati Hustopeče-
Šakvice nahradí moderní elektrické jednotky. 
Pro ně je ale nutné trať modernizovat – 
natáhnout dráty a v některých místech 
odstranit ostré oblouky a trať co nejvíce 
narovnat. 

„V současnosti po ní jezdí motorák rychlostí 
asi 40 km/h, ve výhledu tam bude možná 

až devadesáti kilometrová rychlost,“ uvedl 
projektant. 

Na schůzce na začátku března už se řešily 
i další detaily stavby. „Bylo to například 
parkování u nádraží, nakládka v Hustopečích, 
která tady nyní je a je zanesena v celostátní 
síti. Řešili jsme také majetkové věci kolem 
dráhy,“ informovala starostka. 

Otevřela se i otázka rušení některých 
železničních přejezdů na trati nebo dopad 
stavby na životní prostředí.

„Na jednání byli přítomni zástupci 
odboru životního prostředí, dopravy, 
odboru regionálního rozvoje, stavebního 
i majetkoprávního. Všichni měli možnost 
zeptat se a začít řešit problémy, které spadají 
právě pod jejich odbor,“ řekla Potměšilová. 

Další schůzka by se měla konat na začátku 
dubna. 

Nového železničního spojení by se 
v Jihomoravském kraji měly dočkat 
i Židlochovice. Vlak by měl odtud vyrážet 
do Brna každé půl hodiny stejně jako 
z Hustopečí. 

-jal-

Modernizace tratě Hustopeče-Šakvice zajistí přímý spoj do Brna
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Boj za rekonstrukci zhruba třicet let staré 
protihlukové stěny u dálnice D2 pokračuje. 
Petici za její opravu s více než tisícovkou 
podpisů předali v minulých dnech radní 
města ministrovi dopravy. 

„Proběhlo jednání s ministrem dopravy 
Danem Ťokem, na kterém jsme mu předali 
petici podporující rekonstrukci protihlukové 
stěny. Bylo to 14. března, když byl na návštěvě 
okresu Břeclav. Pan ministr opravu bariéry 
podporuje, petici předal řediteli Ředitelství 
silnic a dálnic Brno, se kterým jednáme. 

Myslím si, že je to na dobré cestě,“ uvedl radní 
Kamil Konečný. 

Protihluková stěna v Hustopečích patří 
podle vedení města k těm nejstarším 
v republice. Vloni na jaře proto poslalo 
ofi ciální žádost o modernizaci na ředitelství 
silnici a dálnic. To v odpovědi například 
upozornilo, že pravá strana vozovky mezi 24. 
a 28. kilometrem dálnice D2 byla nedávno 
zrekonstruována, čímž se podle nich výrazně 
snížila hluková zátěž. Vedení Hustopečí se 
však nevzdává. Doufá, že petice teď posune 

jednání zase o něco dál.
„Občané si stěžují, že je dálnice zatěžuje 

hlukem. Máme tady třicet let starou stěnu, asi 
nejnižší, co je na D2, a taky jsme jediné místo 
u D2, které má dálnici 150 metrů vzdušnou 
čarou od náměstí,“ podotkl Konečný.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří petici 
podepsali, a také všem, kteří podpisy sbírali. 
Hlavně Ingrid Florusové, která celou akci 
zorganizovala,“ dodal radní. 

„Ohlasy na petici byly různorodé. Spousta 
lidí byla nadšená, že se něco rozhýbalo a že 
se možná něco začne dít. Ale je pravda, že 
reakce byly i úplně opačné. Petice už tady 
kdysi dávno byla, už ji kdysi podepisovali 
a teď nám říkali: ono to je zase k ničemu, my 
zase podepíšeme nějakou petici a zase se to 
zasune někam do šuplíku,“ popsala občasnou 
nedůvěru obyvatel města zastupitelka 
a organizátorka petice Ingrid Florusová. 

Nakonec se podařilo nasbírat 1 170 
podpisů. Podpisový arch byl k dispozici 
například v městské knihovně, v Domě dětí 
a mládeže Pavučina nebo v Turistickém 
a informačním centru. Největší efekt však 
mělo podle organizátorky obcházení dům od 
domu.

„Chci moc poděkovat paní Šilingové, 
ona byla naším největším sběračem. Našla 
si čas a obcházela lidi, mluvila s nimi 
a opravdu nasbírala valnou většinou 
podpisů,“ poděkovala zastupitelka. 

„Petice s 1 170 podpisy bude určitě plus. To 
už bude mít nějakou váhu,“ myslí si Konečný.

-jal-

Petici bojující za opravu protihlukové stěny dostal ministr

Protihluková stěna u D2 je zhruba 30 let stará. Podle vedení města už nestačí.
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V minulém volebním období vedení 
města v rámci optimalizace nákladů 
řešilo problematiku TS Hustopeče s.r.o. 
Společnost dlouhodobě vykazovala 
ztrátu a nebyl předpoklad, že výsledek 
hospodaření bude v dalších letech kladný. 
Proto byla provedena analýza hospodaření, 
na základě které zastupitelstvo města 
rozhodlo o reorganizaci společnosti. Ta měla 
proběhnout tak, že činnosti, které TS dělaly 
pro město, bude nadále zajišťovat město 
samo prostřednictvím organizační složky 
Městské služby Hustopeče vzniklé 1. 7. 2012. 
Dále se rozhodlo, že TS budou provozovat 
pouze podnikatelskou činnost, která bude 
generovat zisk. Pokud ne, dojde ke zrušení 
společnosti. 

V níže uvedené tabulce je doloženo, 
jaké výsledky hospodaření dosahovala 
organizace TS Hustopeče s.r.o. v letech 
2010-2015.

Ztráty v jednotlivých letech by byly mnohem 
vyšší, kdyby nedocházelo k odprodeji majetku 
(např. v roce 2015 byl prodán nakladač CASE 
a zametač CITYMASTER v hodnotě 673 tis. Kč, 
jinak by ztráta činila 791.500 Kč).

Vzhledem k tomu, že tato obchodní 
společnost nedokázala hospodařit efektivně, 
bylo nutné v průběhu roku 2015 situaci 
znovu řešit. Intenzivně pracovala dozorčí 
rada a postupně odpovídala valné hromadě 
TS (rada města) na mnohé nejasnosti. 
Výsledným doporučením byl postupný útlum 
TS vedoucí k jejímu zrušení.

Zrušení společnosti je ale komplikováno 
tím, že v roce 2014 TS Hustopeče s.r.o. čerpala 
dotaci. V lednu  roku 2015 byl zakoupen 
zametací stroj zn. KIEFFER v hodnotě 2 682 
850 Kč. Spoluúčast TS byla ve výši 267 500 Kč.

S dotací však souvisí i závazek vůči Správě 
a údržbě silnic JMK Brno. Smlouva o dílo č. 
01/14 ze dne 14. 03. 2014 ukládá TS zametání 

komunikací, silnice č. 425 /Brněnská/, 
č. 420 /Jiráskova, Kollárova, Havlíčkova/, a to 
v zastavěné části města Hustopeče za účelem 
snížení imisní zátěže omezením prašnosti 
z plošných zdrojů. Posuzovaná technika 
bude aplikována na území města Hustopeče, 
a to na silnicích II/425 /ulice Brněnská, 
Bratislavská/ a II/420 /ulice Jiráskova, 
Kollárova, Havlíčkova/. Délka silničních 
úseků, u kterých bylo hodnoceno očekávané 
snížení produkce emisí prachových částic, je 
celkem 2,8km. Tato smlouva je uzavřena na 
dobu udržitelnosti projektu /tj. na dobu 5 let/ 
a bezúplatně.

Vedlejší náklady, které se k dotaci vážou 
a které musí hradit organizace města, 
dosáhnou za dobu udržitelnosti cca 1 320 000 
Kč. To taky může měnit pohled na výhodnost 
dotace. 

Společnost bude plnit podmínky dotace 
a současně využívat zametací stroj k pokrytí 
nejnutnějších výdajů. Výdaje celé společnosti 
jsou podstatně omezeny, jsou soustředěny 
především na splnění podmínek dotace.

Hana Šumberáková, 
jednatelka TS Hustopeče s.r.o.        

K činnosti Technických služeb

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HV -810.410 -609.760 -176.980 -488.790 -221.610 -118.500

I když na silnicích už neležela vrstva sněhu 
a jaro se o slovo hlásilo teprve velmi pomalu, 
pracovníci městských služeb měli i tak na 
přelomu února a března plné ruce práce. 
Zametali písek v ulicích, prováděli údržbu 
strojového parku, ořezávali stromy a věnovali 
se i hřbitovní kapli nebo mandloňovým 
sadům.

I když letošní zimu příliš nesněžilo, i tak 
ležel v ulicích posypový písek. Pracovníci 
městských služeb ho minulý měsíc zametali. 
Jakmile by totiž písek uschl, v ulicích by se 
prášilo. Nebyl to však jejich jediný úkol.

„Jedná se především o prořezy stromů. 
Provádíme je okolo rybníku tak, aby stezky 
byly upravené pro turisty, kteří půjdou 
k rozhledně nebo k prameni Štinkovky,“ 
popsal další práce vedoucí Městských služeb 
Hustopeče Ivan Chrastina. 

Upravovala se i cyklostezka k Herbenově 
farmě. Z ořezaných větví vznikla štěpka, která 
se využila v městské zeleni u keřů a stromů, 
například v parku v ulici Polní.

Mimo to například pracovníci městských 
služeb chystali pozemek na výsadbu nových 
mandloní. Na podzim se vykácela asi stovka 
starých stromů, nyní byla potřeba ze zhruba 
půl hektarového pozemku vytahat kořeny.

„Pozemek nám ještě pohnojí společnost 
Zemos,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Na Den rodin, v neděli 15. května, se pak 
na pozemek vysadí mladé stromky. Přizvána 
bude široká veřejnost. Nový mandloňový sad 
vznikne hned vedle toho založeného vloni. 

V revitalizaci mandloňového sadu 
na Starém vrchu se bude pokračovat 
i v budoucnu. 

„Nevím, jestli to bude tím způsobem jako 
letos, že se část vykácí a dosadí, nebo budeme 
dělat jen dosadbu jednotlivých stromů. To 
momentálně neumím říct,“ podotkl Švásta. 

Začala také další fáze oprav hřbitovní kaple. 
„Oklepáváme omítku. Stavba dosud trpěla 
velkou vlhkostí. Omítka se prve oklepala 
uvnitř, letos na jaře ji odstraňujeme i zvenku. 
Nějakou dobu bude kaple bez omítky, aby 
vyschla. Pak se na ni použijí nějaké sanační 
prvky,“ informoval Chrastina. 

S postupnou rekonstrukcí budovy z 19. 
století se začalo v roce 2001. Opravena už 
byla střecha, strop a další fáze obnovy se 

zaměřila například na provětrávání podlahy. 
Dlažba na ni bude položena právě až po 
opravě omítek. V následujících letech je pak 
v plánu pořízení nových vstupních dveří 
podle historických fotografi í.

Lidé z městských služeb pracovali 
v minulém měsíci i ve společenském domě. 
Nově obkládali toalety pro účinkující 
v zákulisí. 

„Také provádíme údržbu techniky. 
Natíráme traktory, děláme údržbu sekaček, 
travních traktůrků, pil a další techniky,“ 
uzavřel vedoucí městských služeb.               -jal-

Jarní práce městských služeb. Údržba zeleně i oprava kaple

Pracovníci městských služeb na přelomu února a března oklepávali omítku ze hřbitovní 
kaple. 
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V lednovém čísle Hustopečských listů 
jsme přinesli první díl seriálu o činnosti 
městské policie. Tentokrát se zaměříme 
na oblast dopravy. Hustopečské strážníky 
nejvíce trápí nedodržování předpisů 
v obytných zónách. 

„Další problematikou, se kterou se 
potýká městská policie v Hustopečích, je 
spolupůsobení při dohledu nad provozem 
na pozemních komunikacích. Jedním 
z palčivých problémů ve městě je provoz 
v obytné zóně,“ informoval Robert Novák 
z Krizového řízení města Hustopeče. 

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž 
začátek a konec je oddělen příslušnou 
dopravní značkou a v níž platí specifi cká 
pravidla. 

Nejvyšší povolená rychlost je v obytné 
zóně 20 km/h. Při jejím překročení o více než 
40 km/h už řidiči hrozí zákaz řízení na šest 
měsíců až na jeden rok a pokuta ve výši od 
pěti do 10 tisíc korun. Specifi ckými pravidly 
se řídí i stání a zastavení.

„Stání v obytné zóně je povoleno pouze 
na místech označených jako parkoviště. 
Nicméně řidiči v obytné zóně mohou zastavit 
před svými domy a to na dobu nezbytně 
nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob, 
k naložení nebo vyložení nákladu,“ upozornil 
Novák. 

Chodci mohou v obytné zóně využívat 
vozovku v celé šíři, stejně tak například děti 
při svých hrách. Řidiči jsou povinni brát na 
ostatní účastníky silničního provozu ohled, 
v případě potřeby i zastavit vozidlo. Stejně 
tak jsou ale chodci povinni umožnit autům 
projet. Více, než kde jinde, by tady měly být 
obě strany ohleduplné. 

„Většina křižovatek v obytné zóně je řešena 
předností vozidel přijíždějících zprava. Je to 
hlavně z toho důvodu, aby řidiči byli nuceni 

zpomalit jízdu,“ vysvětlil další pravidlo 
vedoucí městských strážníků. 

Podle legislativy musí být každá obytná 
zóna stavebně oddělena. Stačí na to 
i takzvané zpomalovací polštáře. „Ty v tomto 
okamžiku neslouží jako zpomalovací 
retardér, ale pouze jako upozornění pro 
řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, 
že se nachází na místech, kde je jiný dopravní 
režim,“ podotkl Novák. 

Konec dopravní zóny je označen příslušnou 
značkou. Ta mimo jiné znamená, že řidič je při 
výjezdu z obytné zóny povinen dát přednost 
všem ostatním vozidlům.

Nástupní plocha pro hasiče
Problémy strážníci často řeší i na 

parkovištích u velkých obytných domů 
nebo na sídlištích. Řidiči nerespektují zákaz 
parkování na takzvané nástupní ploše pro 

hasiče. Například na parkovišti u panelových 
domů na Masarykově náměstí je touto 
plochou myšleno místo podél chodníku.

„V dřívější době se na tomto místě opravdu 
mohlo parkovat. Přinášelo to ale velké 
problémy při zásahu složek Integrovaného 
záchranného systému, zejména hasičského 
záchranného sboru a hasičské služby. 
Před každým výškovým domem musí být 
místo, kam může dojet velké vozidlo. Jedná 
se především o požární plošiny, žebříky 
a speciální hasební techniku. Cílem je 
umožnění efektivního zásahu a ochrany 
obyvatelstva,“ vysvětlil Novák. 

Takové místo musí být u všech výškových 
budov. „Je to velmi rozšířený nešvar po celé 
republice, není to jen problém Hustopečí. Při 
nedodržení může docházet k velmi závažným 
škodám,“ uzavřel Novák. 

-jal- 

Strážníci dohlíží na dopravu. Problémem jsou obytné zóny

 Nástupní plocha pro hasiče je u panelových domů na Masarykově náměstí podél chodníku.
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ODBOR DOPRAVY na MěÚ Hustopeče

bude ve čtvrtek 5. 5. 2016 z důvodu

 konání dopravní soutěže mladých cyklistů UZAVŘEN.

Hustopeče se zapojily do 7. ročníku 
charitativní akce Dortiáda s Kometou. Akce 
brněnského hokejového klubu se konala 
v sobotu 12. března 2016. Připravena byla 
pro děti z dětských domovů, sociálně 
znevýhodněné děti i pro široku veřejnost. 

Hustopeče soutěžily se svým dortem 
v kategorii partnerských měst. 

Součástí programu bylo nejen hodnocení 
dortů s hokejovou tematikou, ale děti si mohly 

vyzkoušet své bruslařské umění, připravit 
speciální koktejl nebo si nechat namalovat 
na obličej některou z pohádkových postav.

Dorty po skončení akce putovaly právě 
k těm nejmenším. 

-jal-

Hustopeče podpořily dortem charitativní akci Komety

 S tímto dortem soutěžilo město Hustopeče.→ fo
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Hustopečskou mandlovici a také láhev 
jednoho z nejlepších vín v republice, odrůdu 
André od místního vinaře. To si společně 
s originálně zdobenými sklenicemi na 
víno odvezl Václav Klaus ze své návštěvy 
v Hustopečích. Ve čtvrtek 25. února 2016 
přijel na pozvání společnosti MOSS logistics 
do centrály v Hustopečích u Brna.

Naposledy navštívil Václav Klaus Hustopeče 
v roce 2003 ještě v roli prezidenta republiky, 
kdy mimo jiné společně s manželkou Livií 
zavítal také k hrobu rodičů prezidenta T. G. 
Masaryka.

Václav Klaus diskutoval s managementem 
společnosti nad ekonomickými tématy 
i o problémech, které „trápí“ podnikatele. Při 
prohlídce fi rmy se přímo v provozu bavil se 
zaměstnanci.

Václav Klaus ocenil nejen to, že jsme ryze 
českou fi rmou, která začala prakticky od 
nuly, ale také, že dnes obchodujeme de facto 
po celé Evropě.

„Jsme čtyři společníci, současně 
kamarádi, kteří žijí přímo v Hustopečích, 
jeden z nás v Kurdějově. Funguje nám 
to společně už více jak dvacet let, a jsme 
rádi, že jsme panu Klausovi mohli ukázat 
úspěšnou českou fi rmu, jejíž vznik je datován 
do doby transformace naší společnosti, tj. 
do devadesátých let. Takových fi rem jsou 
u nás tisíce a spoustě z nás, kteří 
převzali velkou zodpovědnost, zejména 
k zaměstnancům, a začali podnikat, není 

lhostejné, jak se o této době a o podnikatelích 
vůbec v současnosti hovoří. Naši partneři, 
kterých máme asi třináct set, jsou všechno 
seriózní české i mezinárodní fi rmy a nás 
velmi mrzí, že jsou podnikatelé vnímáni 
společností vesměs negativně. Chtěli jsme 
touto návštěvou poukázat na to, že ne vše 
o čem se mluví jako o špatném, je takové 
i ve skutečnosti,“ zhodnotil důvod pozvání 
Václava Klause do Hustopečí jednatel 
a spolumajitel fi rmy Marek Svoboda.

Panu Klausovi jsme věnovali dárky 
jako víno André, které patří mezi vysoko 
hodnocená vína v publikaci Průvodce 
nejlepších vín České republiky pro roky 2015 
a 2016 a pochází od místního vinaře. 
Originální skleničky na víno jsme nechali 
nazdobit ojedinělou metodou tifany, 
kterou se zhotovují vitráže. A Hustopečská 
mandlovice, kterou dostali všichni naši 
hosté, navazuje na přírodní raritu města, 
proslulé mandloňové sady. Tím vším jsme 
chtěli také podpořit náš region, místo kde 
žijeme a poukázat na to, že jsou tady šikovní 
podnikatelé, kteří dovedou vyrobit skvělé 
produkty. „Jsou to milé dárky a už se těším, 
až je ochutnám,“ ocenil je Václav Klaus.

Na oplátku nám nechal ve fi rmě svůj 
autogram na pamětní desce s věnováním 
„Firmě MOSS přeji, ať se jí daří – aspoň 
jako doposud. Vypadá to tu u Vás velmi 
přesvědčivě,“ napsal nám na památku. Poté 
odjel i se svými kolegy na autogramiádu do 

brněnského knihkupectví.
Bylo nám velkou ctí přivítat u nás pana 

prezidenta s doprovodem jeho kolegů 
z Institutu Václava Klause, člena správní 
rady Ivo Strejčka, výkonného ředitele Jiřího 
Weigla, ředitele ekonomických studií Martina 
Slaného a managera institutu Petra Macinku.

Ing. Jiří Kadrnka,
jednatel společnosti MOSS logistics s.r.o.

Václav Klaus navštívil hustopečskou fi rmu MOSS logistics

Václav Klaus podepisuje pamětní desku 
s věnováním.
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Vstup na židovský hřbitov v ulici Svatopluka 
Čecha zdobí nová brána. Dílo kováře Františka 
Pechora ze Starovic tam ve středu 23. března 
2016 nainstalovali pracovníci městských 
služeb. Zrekonstruovaný hřbitov z roku 2013 
se tak dočkal pomyslné tečky. 

„Na vrcholu oblouku nad bránou je 
dominantní židovská hvězda, proto jsem 
ji už nechtěl využít na bráně. Motiv by se 
opakoval a nebyl by logický. Takže jsme se 
nakonec domluvili s vedoucí Městského 
muzea a galerie Hustopeče, že přes celou 
bránu vytvořím symbol židovského svícnu, 
takzvané menory,“ popsal vznik díla František 
Pechor. 

Na ocelové bráně pracoval kovář skoro 
tři měsíce. Práce Františka Pechora zdobí 
v Hustopečích i kostel na Dukelském náměstí 
nebo dům U Synků. Pod jeho rukama vznikly 
i mnohé zámecké brány nebo hřbitovní brány 
například v Křepicích nebo ve Starovicích. 
Na hustopečském židovském hřbitově bude 
zhotovovat i další kovové prvky. 

„Pan kovář ještě pro židovský hřbitov 
chystá úchyty na žulové náhrobky, které 
budeme instalovat na obvodovou stěnu 

hřbitova,“ informoval vedoucí Městských 
služeb Hustopeče Ivan Chrastina.

Hřbitov téměř zanikl, obnovy se dočkal 
před třemi lety

Židovský hřbitov v Hustopečích se dočkal 
znovuobnovení v roce 2013. V 80. letech 20. 
století téměř zmizel, když byl přeměněn na 
park. Slavnostní znovuotevření židovského 
hřbitova se konalo 8. října 2013, v den 75. 
výročí nacistického záboru Hustopečí, který 
znamenal ukončení existence zdejší židovské 
komunity čítající asi 300 osob. Poslední 
pohřeb se na hustopečském hřbitově konal 
v roce 1946. 

Okolo hřbitova se v roce 2013 opravily 
dříve stržené obvodní zdi, v centrální části 
vznikl památník se jmény hustopečských 
židovských rodin a zbudovala se tam 
i pamětní deska prvního a zároveň posledního 
hustopečského rabína Isidora Böcka.

Na slavnostní otevření přijeli i rabínovi 
vnuci až z Ameriky a Izraele. 

Město dnes nemá žádnou jinou památku 
na bývalé židovské občany.                              -jal- 

Židovský hřbitov střeží nová brána s motivem svícnu

Hřbitovní bránu stihli namontovat 
pracovníci městských služeb ještě před 
Velikonocemi. 
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Nejen u Fiškina nebo v novém altánu 
si budou moci turisté odpočinout, když 
se na jaře vydají na procházku okolo 
hustopečských rybníků. Na cestě do 
mandloňových sadů, k tůním nebo k prameni 
Štinkovky přibude na konci dubna další kout 
k oddechu. Z iniciativy hustopečských rybářů 
tam vznikne vyřezávaná lavička. 

Stát bude u spojové cesty mezi prvním 
a druhým rybníkem. Vedou tam turistické 
stezky jak k prameni Štinkovky, tak do 
mandloňových sadů. Lavička bude napevno 
zakotvena v zemi, aby ji někdo neukradl.

„Už dříve jsme nechali zhotovit sochu 
vodníka Fiškina. Od té doby už nějaký ten 
pátek uběhl, je nám o nějaký rok víc, a když 

chodíme kolem rybníků, rádi bychom si taky 
někde odpočinuli,“ vysvětlil vznik nápadu 
předseda místní skupiny Moravského 
rybářského svazu Hustopeče Miloslav 
Dohnálek. 

Stylové posezení zhotovil během tří dnů 
řezbář ze Zlínska Martin Bořuta, který má 
zkušenosti z nejrůznějších sympozií i se 
sochami na zakázku. Teď se výrobek ještě 
musí namořit a na konci dubna by už měl 
sloužit turistům.

„Návrh na lavičku nám doporučil sám pan 
řezbář. Kmen je dlouhý asi šest metrů. Vytvořil 
tam nějaké ryby, žábu, logo Moravského 
rybářského svazu. Nakonec sami uvidíte. 
Myslím, že lavička do přírody zapadne,“ 
popsal výrobek Dohnálek. 

Lavička je vytvořena ze dřeva jerlínu 
japonského, který stával před autoškolou 
v Brněnské ulici. Strom se musel 
z bezpečnostních důvodů pokácet. „Okolo 
autoškoly chodím denně, všiml jsem si 
kmenu a požádal jsem město, jestli by nám 
jej nedarovalo, že zbudujeme lavičku. Přišlo 
mně líto rozřezat kládu na topení,“ řekl 
o původu stromu předseda hustopečských 
rybářů. 

Celý projekt, za kterým stojí místní skupina 
Moravského rybářského svazu Hustopeče, 
bude stát asi 25 tisíc korun. Město na něj 
přispěje pěti tisícovou částkou.                      -jal-

Rybáři tvoří stylovou lavičku k hustopečským rybníkům

Lavičku vytvořil řezbář ze Zlínska Martin Bořuta.
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Jarní prázdniny pro školáky z okresu 
Břeclav letos připadly na první březnový 
týden. Těm, kdo vyrazili na hory, počasí přálo. 
V Hustopečích ale téměř celý týden propršel. 
Dětem na jarních příměstských táborech 
to ale nevadilo. Vedoucí si i přes nepřízeň 
počasí připravili bohatý program. A to jak na 
příměšťáku na Pavučině, tak na tom na ranči 
Valkýra.

Jarní příměstské tábory se konaly na Pavučině a na Valkýře

Na příměstském táboře na Pavučině si děti užily hry i tvoření.
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Malé táborníky u koní neodradilo ani špatné 
počasí. 

O koně je nutné se starat v blátě i dešti, 
poznaly děti na Valkýře

Dobrodružný týden prožily děti na ranči 
Valkýra. V pondělí a v úterý kvůli silnému dešti 
zůstaly pod střechou a o péči o koně a další 
zvířata se učily jen teoreticky. V půli týdne už 
ale nazuly holínky, navlékly nepromokavé 
bundy a vyrazily ke koním. Kydaly hnůj, koně 
hřebelcovaly a pak už se na nich konečně 

Příměstský tábor na Pavučině zavedl děti 
do pravěku

Tvoření, tančení, hry a soutěže si v týdnu 
od 29. února do 4. března užily děti na jarním 
příměstském táboře pod vedením Ivety 
Vodákové. Jarní prázdniny na Pavučině trávilo 
devět dětí ve věku od 6 do 8 let. Ústředním 
tématem táboru byl pravěk. 

„Líbí se mi tady. Už jsme tvořili pračlověka 
nebo dinosaury. Nejvíc mě baví hry,“ 
pochvalovala si druhačka Viky Hladůvková ze 
Šitbořic, která byla na táboře úplně poprvé.  

-jal-

mohly i svést. Zážitkem bylo i krmení čerstvě 
narozených kůzlat. 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 00:19 hodin 
do 1:39 hodin dne 15.2.2016 v Hustopečích 
v ulici Havlíčkova u budovy restaurace Zátiší 
rozbil osvětlení za restaurací, sklo kamery, 
následně se pokusil vloupat do budovy a při 

tom poškodil visací zámek FAB, dále poškodil 
zadní dřevěné dveře vedoucí do kuchyně, 
částečně vytrhl petlici ze zdi a dále poškodil 
ventilátor. Tímto svým jednáním předběžně 
způsobil spol. Hast spol. s.r.o. Hustopeče 
Havlíčkova 28 škodu ve výši 20 000,- Kč. 

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. 

Víte, jak je to s děděním majetku a dluhů? 
Dědictví může přinést majetek, ale také dluhy. 
Pokud je poměr majetku a dluhů příznivý, 
není co řešit. Co ale dělat s dědictvím, když 
dluhy významně převyšují majetek? 

Dědicové ze zákona i ze závěti se mohou 
rozhodnout, jestli dědictví přijmou. Není 
to ale tak, že by se mohli rozhodnout, že 
odmítnou dluhovou část dědictví a aktiva si 
nechají. Platí zásada: ber, nebo nech být. Ale 
jako celek. To znamená, že dědictví mohu 
přijmout, nebo odmítnout tak, jak leží.

Obvykle dědictví nebývá zatíženo dluhy, 
protože většinou se dědí po starších lidech. 
Ti už mívají závazky vyrovnané a zanechají 
po sobě zpravidla jenom majetek. Jsou ale 
případy, kdy dojde k nečekanému úmrtí 

např. při autonehodě, a potom může dědictví 
zatížené dluhem přinést velké starosti.

Pokud si berete dluh, přemýšlejte o tom, 
jestli Vaši dědici budou schopni dluh splácet.

Pro názornost si představte, že stojíte před 
rozhodnutím přijmout, nebo odmítnout 
jedno z následujících dědictví:

1) Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh 
na nemovitost a v aktivech nájemní dům, 
jehož výnos pokryje splátku dluhu a ještě 
zbude na údržbu domu.

2) Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh 
na nemovitost a v aktivech dům, ve kterém 
bydlíte. Váš příjem ale na splátky nestačí.

3) Dědictví, které zahrnuje v pasivech 
dluh na podnikání, které se nepovedlo, 
a v aktivech rodinnou usedlost, která se dědí 

z generace na generaci, a máte k ní silný 
citový vztah.

Tip pro Vás:
Před zadlužením přemýšlejte o tom, jakou 

máte představu o dalším osudu Vašeho 
rodinného a osobního bohatství. Pokud 
dluhy nejsou zajištěny pasivním výnosem 
z majetku, lze je zajistit u pojišťoven.

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. 

Vyznejte se ve vašich penězích. 5. díl: Dědictví
FINANČNÍ PORADNA

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.
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 34. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 16.02.2016 

v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/34/16: RM schválila na základě žádosti, nájemci 

společnosti TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče, 

IČ 29380421, souhlas s podnájmem pronajímané plochy 

na pozemcích a jejich částech p.č.1255/1 a 1255/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, společnosti KOVOKOM s možností umís-

tění dočasného oplocení na náklady žadatele.

Usnesení č. 3/34/16: RM schválila návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „REKO MS 

Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem 

GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno na pozemku par-

cela číslo KN 284/5, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 

495/4, 495/5, 598/1, 599/1, 626/1, 626/2 s investorem 

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za 

jednorázovou úplatu 5.000,- Kč s kaucí ve výši 21.530,- Kč. 

Návrh textu smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 4/34/16: RM schválila objednat zpracování 

projektové dokumentace na vybudování nové zdi pro po-

volení stavby a zadání stavby - materiál spárované zdivo 

z  lícových  cihel, v rozsahu dle přiloženého zákresu včet-

ně parcely 498/21, včetně opěrné zdi v místě převýšení 

terénu a dokumentace pro územní rozhodnutí na změnu 

využití pozemku p. č. 500 a části pozemku 498/21 na hřbi-

tov včetně kolumbária.

Usnesení č. 6/34/16: RM schválila objednávku na zhotove-

ní znaleckého posudku, od Ing. Huskové, pozemků p.č. 

4542/253, 4542/256 a pozemků města Hustopeče 4922/2, 

4922/8, 4922/13 v k.ú. Hustopeče u Brna, v ceně do 5.000 

Kč.

Usnesení č. 7/34/16: RM schválila Zadávací dokumentaci na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Křížový vrch má co 

nabídnout. Text zadávací dokumentace je přílohou tohoto 

zápisu.

Usnesení č. 10/34/16: RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 

malého rozsahu k akci "Křížový vrch má co nabídnout."

Usnesení č. 11/34/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v 

oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se 

sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 a obcí Kobylí, IČ 

00283266, se sídlem A. Šebestové 459, 691 10 Kobylí. Za 

výkon této činnosti je sjednána odměna, která bude pří-

jmem rozpočtu města Hustopeče, a to ve výši 11.500 Kč 

za každé zahájené správní řízení. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu.

Usnesení č. 14/34/16: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení 

opravy měření, regulace, vzduchotechniky a vytápění 

bazénu Hustopeče“.

Usnesení č. 17/34/16: RM schválila záměr pronájmu části po-

zemku p.č.656/2 o výměře 50 m2 (dle zákresu v příloze) 

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

Usnesení (úkol) č. 19/34/16: RM ukládá informovat ITself, Cetin, 

případně další poskytovatele a správce sítí o plánované 

pokládce kabelu NN na ulici Brněnská, v  rámci projektu 

společnosti E.ON Hustopeče, Brněnská – kabel NN 

Usnesení č. 20/34/16: RM schválila souhlas k PD č. 1030023846 

na stavbu "Hustopeče, Hradní, kNN, Matocha" předlo-

žené projekční společností GEPROSTAV energy, s.r.o., IČ: 

29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , Hodonín, PSČ 

695 01, v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49. Souhlas 

je podmíněn zkoordinováním stavby s plánovanou výstav-

bou bezbariérové trasy k FÚ a respektování ochranného 

pásma projektované kanalizace v této lokalitě. Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/34/16: RM schválila souhlas k projektové do-

kumentaci projektanta ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 

3939/25a, 615 00 Brno, na stavbu č. 1030015737 

„Hustopeče, přel. VN, AQUAMID“ pro investora E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice.

Usnesení č. 22/34/16: RM schválila souhlas se Smlouvou č. 

1030015737/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu č. 1030015737 „Hustopeče, přel. VN, 

AQUAMID“ dle předložené PD s E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemku 

města Hustopeče parc. č. 5385/27 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/34/16: RM neschvaluje Smlouvu č.: 

1030023043/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, se společností E.ON Distribuce, 

a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, v rozsahu dle přílohy, která je součástí smlou-

vy za jednorázovou úhradu 7.000 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. Rada města Hustopeče nesouhlasí se 

zásahem do komunikace.

Usnesení č. 26/34/16: RM schválila souhlas s PD vyhotovenou 

projektantem Jindřichem Babáčkem, Školní 8, Hustopeče, 

PSČ 693 01 na akci SAMOSTATNÉ VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO 

DOMU č. p. 1294 a č. p. 1295, Generála Peřiny, Hustopeče, 

pro investora Společenství vlastníků bytových jednotek 

pro dům č.p.1294 a č.p. 1295 na ulici Generála Peřiny v 

Hustopečích, IČO: 28358244 navrhuje vést přípojku z uliční 

části.

Usnesení č. 27/34/16: RM schválila souhlas města s demolicí 

stávající nemovitosti na ul. Nerudova č. p. 306/44, parc. 

č. 526 v k. ú. Hustopeče u Brna dle předložené dokumen-

tace projektanta Michala Stehlíka, Javorová 8, 693 01 

Hustopeče, pro stavebníka paní …, Pastýřská …, 691 12 

Boleradice, za podmínky že stavební práce nenaruší pláno-

vanou rekonstrukci ulice.

Usnesení č. 28/34/16: RM schválila smlouvu o souhlasu s demo-

licí nemovitosti na ul. Nerudova č. p. 306/44, parc. č. 526 v 

k. ú. Hustopeče u Brna pro paní …, Pastýřská …, 691 12 

Boleradice, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/34/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu s osa-

zením 1 ks svislého dopravního značení na vyznačení 

vyhrazeného stání pro jeden sanitní vůz na pozemcích 

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 odpovídal normě bezbariérovosti v souladu s projek-

tovým řešením této trasy. Před podpisem smlouvy složí 

žadatel vratnou kauci ve výši 10.000 Kč. Smlouva je pří-

lohou zápisu.

Usnesení č. 31/34/16: RM schválila souhlas se Smlouvou o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 

STL plynovodní přípojky STL DN32 na ulici Bratislavská 

v Hustopečích, číslo stavby: 8800078050 dle přiložené 

PD, pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., IČO 27295567, 

Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, a investora 

ZEPIKO, spol. s r. o., IČO 46971360, Slovanské nám. 1177/9, 

PSČ 612 00. Úhrada za břemeno je 10.000 Kč + DPH. 

Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 32/34/16: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová 

dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení“.

Usnesení č. 35/34/16: RM schválila znění výzvy na podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na zřízení parkoviště na ul. Sv. 

Čecha v Hustopečích“.

Usnesení č. 38/34/16: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny 2.057,- Kč 

vč. DPH za živé užití hudebních děl na Městském bále 

s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hu-

debním, o.s, se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 

– Bubeneč.

Usnesení č. 39/34/16: RM projednala žádost paní Tučkové na 

kácení některých stromů v areálu MŠ Školní, město ne-

chá stromy dendrologický vyšetřit a na tomto základě 

rozhodne.

Usnesení č. 40/34/16: RM bere na vědomí cenovou nabídku 

společnosti Energo Hustopeče s.r.o., Dukelské náměstí 10, 

Hustopeče, na dodávku plynu pro organizace města pro 

rok 2017.

Vzhledem k objemu zakázky bude město tuto dodávku soutěžit 

ve veřejné soutěži.

Usnesení (úkol) č. 42/34/16: RM ukládá řediteli ZŠ Hustopeče, 

Komenského 163/2 předložit návrh opatření a řešení smě-

rující ke uhrazení ztrát hospodaření p.o. ZŠ Komenského 

z minulých let. Bez požadavku na jakékoliv navýšení pří-

spěvku ze strany města na provoz ZŠ. Termín předložení 

návrhu do příští RM, tj. do 4.3.2016, s termínem uhrazení 

ztráty nejpozději do 31.12.2016.

Usnesení (úkol) č. 43/34/16: RM ukládá řediteli ZŠ Hustopeče, 

Komenského předložit písemné zdůvodnění vysokého od-

běru pitné vody v období červenec a srpen 2016 z prostor 

ZŠ  Komenského pro odloučené pracoviště MŠ Na Sídlišti. 

Když MŠ v tuto bodu zde nebyla provozována. Termín do 

příští RM t.j. 4.3.2016.

Usnesení č. 46/34/16: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočto-

vé opatření města Hustopeče č. 1/2016.

Usnesení (úkol) č. 48/34/16: RM ukládá Školské a kulturní 

komisi předložit návrh možnosti využití horního patra 

plánovaného multifunkčního zařízení – kina. Jaké aktivity 

a pro koho.

Usnesení (úkol) č. 50/34/16: RM ukládá vedení města jednat 

s  Nadace Partnerství o.p.s., Údolní 33, Brno na podmín-

kách zpracování analýzy veřejných prostor Dukelského 

náměstí Hustopeče. 

Usnesení č. 51/34/16: RM bere na vědomí zápis z pracovní sku-

piny Rekonstrukce Dukelského náměstí ze dne 4.11.2015

Usnesení č. 52/34/16: RM bere na vědomí souhrnnou zprávu o 

programu Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015.

Usnesení č. 53/34/16: RM schválila podle § 5 odst. 1 a 2 a § 6 

odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu, v platném znění pořízení územně 

plánovacího podkladu „Územní studie – Hustopeče S4“ 

a ukládá ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ 

Hustopeče její zajištění.

Usnesení č. 54/34/16: RM schválila smlouvu s Českou republikou 

- Zeměměřickým ústavem, Pod sídlištěm 1800/1, Praha 8, 

IČ 60458500, o oprávnění k výkonu práva užít digitální 

produkt „Ortofoto České republiky“ ve formě digitálního 

produktu. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 55/34/16: RM schválila prodej nevyužívaného 

majetku Městských služeb Hustopeče o.s. a Technických 

služeb Hustopeče s.r.o., s následujícími podmínkami: 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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minimální prodejní cena bude stanovena znaleckým po-

sudkem, proběhne veřejná nabídka prodeje techniky na 

úřední desce, webových stránkách města a min. na dvou 

prodejních internetových portálech, bude prodáno za 

nejvyšší nabízenou cenu. Seznam vyřazované techniky je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 56/34/16: RM schválila smlouvu o výpůjčce stroje s 

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

Hustopeče IČ: 25550683 na dobu neurčitou. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 57/34/16: RM schválila pořízení 6 ks svítidel do 

areálu Městských služeb Hustopeče, p.o., Nádražní 34, 

Hustopeče v ceně 12.919 Kč vč. DPH dle cenové nabídky 

spol. FaN elektroinvest s.r.o..

Usnesení č. 58/34/16: RM schválila výměnu hlavního jističe na 

přípojce elektrické energie pro Městské služby Hustopeče 

p.o., na adrese Nádražní 37, Hustopeče ze stávajícího 100 

A na nový 63 A. 

Usnesení č. 59/34/16: RM schválila zapojení města do projektu 

„Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska“, kterým RM 

současně souhlasí s použitím znaku města Hustopeče v 

publikaci Městská Heraldika. Po provedených korektu-

rách obsahu informací o městě schvaluje objednávku 10 

ks knihy za celkovou cenu 1.754,50 Kč pro využití v rámci 

města a TIC.

Usnesení (úkol) č. 62/34/16: RM ukládá provést kontrolu a pří-

padnou opravu informačních tabulek k místním cílům ve 

městě i na celém katastru Hustopeče. Totéž se týká mobili-

áře v extravilánu města.

Usnesení (úkol) č. 63/34/16: RM ukládá vedení města jednat 

s  SBD Pálava o možnostech a podmínkách převodu části 

pozemků pro parkoviště a vstup do budovy ZUŠ, které jsou 

v současnosti v majetku SBD Pálava.

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z XII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče
konané dne 18.02.2016 

v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení (úkol) č. 5/XII/16: ZM ukládá RM pověřit radního, který 

bude vedoucím projektového týmu modernizace kina na 

multifunkční zařízení.

Usnesení č. 8/XII/16: ZM neschvaluje smlouvu o budou-

cí smlouvě kupní s …, Školní, Hustopeče o prodeji 

pozemku p.č.410/1 vedeného jako zastavěná plocha a ná-

dvoří, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za kupní cenu 

1.041.000,-Kč. Součástí pozemku je budova č.p.463 - ob-

jekt k bydlení o půdorysné výměře 124m2. Text smlouvy 

je přílohou zápisu

Usnesení č. 9/XII/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na pořízení pozemku p.č.1226/17 o výměře 

623 m2 vzniklého dle GPč. 3287-243/2013 z pozemku 

p.č.1226/17 vedeného jako ostatní plocha na LV č.60000 

v  obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště za 

kupní cenu 1.009.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 12/XII/16: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tě-

lesa nově zbudovaného chodníku na ul. Gen. Peřiny před 

nemovitostí č. p. 1294 a č. p. 1295 při stavbě domovní 

plynovodní přípojky v rozsahu daném předloženou PD, pro 

společenství vlastníků bytových jednotek, Gen. Peřiny č. 

p.1294 a č. p. 1295, Hustopeče, PSČ 693 01, IČ 28358244. 

Souhlas je podmíněn kladným stanoviskem poskytovate-

lem dotace na vybudování dotčených chodníků.

Usnesení č. 15/XII/16: ZM schvaluje rozpočtové opatření 

města Hustopeče č. 1/2015 v předložené podobě. Text 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/XII/16: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče v 

roce 2016 následující organizace dle pro žádosti č:

1) Moravský rybářský svaz, o. s., - na rybářské závody dětí pořá-

dané ke Dni dětí a mládeže ve

výši 5.000,- Kč

2) Moravský rybářský svaz, o. s., na zhotovení lavice ve tvaru 

ryby u altánu mezi 1. a 2. rybníkem ve výši 5.000,- Kč

3) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o. s., - na pronájem 

tréninkových hodin ve výši 95.760,- Kč. Částka může být 

využita pouze na činnost pro děti a mládež do 18 ti let.

4) Asia Budo Center, o. s., - na celosvětové mistrovství světa v 

Portugalsku ve výši 2.000,- Kč.

5) Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., - na činnost organizace 

ve výši 40.000,- Kč

6) Muzejní spolek Hustopeče, o. s., - na kulturní aktivity spolku 

ve výši 10.000,- Kč

7) TJ Agrotec Hustopeče - na soutěže, turnaje, náklady na do-

pravu, náklady na činnost, náklady na mzdu a náklady na 

nájemné všech oddílů ve výši 345.200,- Kč

8) TJ Agrotec Hustopeče - na pokrytí provozních nákladů ve 

výši 779.800,- Kč. Dotaci je možno čerpat na max. 90% 

nájemného pro oddíly mládeže do 19 ti let a max. na 50% 

nájemného pro oddíly dospělých.

9) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče, na pronájem městského sta-

dionu, ve výši 70.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální 

využití pro oddíly mládeže do 19 ti let.

10) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na dopravu mládeže 

k mistrovským utkání ve výši 50.000,- Kč. Je třeba doložit 

procentuální využití pro oddíly mládeže do 19 ti let.

11) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na Pronájem sportov-

ních ploch a zařízení pro zimní

přípravu mužstev oddílu kopané FC Hustopeče a na materiální 

vybavení mládežnických mužstev ve výši 60.000,- Kč. Je 

třeba doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 

19 ti let.

12) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na turnaje mládeže 

oddílu kopané ve výši 10.000,- Kč

13) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na zajištění provoz-

ních nákladů fotbalového stadionu včetně kabin ve výši 

245.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro 

oddíly mládeže do 19 ti let.

14) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na Mezinárodní turnaj 

žáků Amfora Cup Poreč Chorvatsko ve výši 5.000,- Kč

15) JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, - na nájem ve výši 

16.552,- Kč

16) Modelářský klub Hustopeče, - na mezinárodní modelářskou 

soutěž ve výši 3.000,- Kč

18) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, - na osvětovou, 

vzdělávací aj. činnost Klubu v roce 2016 pro členy klubu 

a širokou veřejnost města Hustopeče ve výši 10.000,- Kč

19) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, - na činnost TS Lady 

Stars Hustopeče v roce 2016 a

spolupráce s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU 

Erasmus+ ve výši 40.000,- Kč

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, - na podporu provozu 

Chráněného bydlení Nosislav ve

výši 0,- Kč. Není zde žádný klient z Hustopečí.

21) ZO ČSV, o.s. Hustopeče, - na podporu včelařství – výsadba 

medonosných a pyl dávajících stromů pro včely ve výši 

10.000,-Kč

22) Malovaný kraj, o.s., - na vydávání časopisu Malovaný kraj v 

roce 2016 ve výši 1.000,- Kč.

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče, - na 

činnost v roce 2016 ve výši 6.000,- Kč.

Usnesení č. 17/XII/16: ZM neschvaluje Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče 

v roce 2016 následující organizace dle pro žádosti č:

17) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, - na volnočasové 

aktivity pro seniorskou populaci

ve městě a okolí. Zdůvodnění: Jedná se o komerční aktivitu.

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, - na podporu provozu 

Chráněného bydlení Nosislav. Zdůvodnění: V zařízení není 

zde žádný klient z Hustopečí.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 35. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 08.03.2016

v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/35/16: RM pověřuje starostku města k jednání 

o možnosti převodu pozemků pro vybudování parkoviště u 

domu Svat. Čecha z ulice Pitnerova a budoucího chodníku 

´do objektu ZUŠ Nádražní. Město nabízí za tyto plochy re-

cipročně provádění údržby zeleně kolem domu Svat. Čecha 

… včetně údržby porostů po dobu tří let. Údržba bude 

prováděna na objednávku od SBD Pálava. 

Usnesení RM (úkol) č. 3/35/16: RM pověřuje starostku k jednání 

s fi rmou BORS a s Českými drahami o možnosti a podmín-

kách otevření veřejného WC v prostorách nádraží 

Usnesení RM (úkol) č. 4/35/16: RM ukládá komisi stavební a 

komisi pro rozvoj a územní plánování města, aby prostu-

dovali, prověřili a připomínkovali projekt na rekonstrukci 

železniční trati Hustopeče – Šakvice v návaznosti na využi-

tí pozemků města v sousedství stavby.

Usnesení RM č. 6/35/16: RM schválila podání žádosti na poká-

cení 4 stromů (vrb) podél trati Hustopeče – Šakvice na 

pozemku p.č. 4831 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 7/35/16: RM schválila podání žádosti na po-

kácení 2 ks stromů (bříz) na ulici Vinařská před objektem 

fi tcentra.

Usnesení RM č. 10/35/16: RM ukládá instalovat podružné vo-

doměry do všech pronajatých bytů města, kde doposud 

nejsou nainstalovány ( ZŠ Komenského, logopedie, ...).

Usnesení RM č. 11/35/16: RM schválila přípravu vyhlášení 

veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace  

rekonstrukce CVČ Pavučina na základě studie od Ing. Arch. 

Strakové. 

Usnesení RM č. 12/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení zpět-

ný bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 9521 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna na Státní pozemko-

vý úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 

3. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/35/16: RM schválila vyhlášení záměru pachtu 

pozemku p.č.5593/246 vedeného jako zahrada, zapsané-

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

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

Usnesení RM č. 15/35/16: RM schválila vyhlášení záměru nájmu 

pozemku p.č.1875 vedeného jako zahrada, zapsaného 

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

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče 

Usnesení RM č. 16/35/16: RM schválila záměr pachtu pozem-

ků p.č.4851/21 a p.č.4851/23 obojí vedené jako orná 

půda v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče 

Usnesení RM č. 17/35/16: RM schválila záměr pachtu 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. Text 

záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 18/35/16: RM schválila výpověď nájemní smlou-

vy ze dne 30.5.2007 se společností Zemos a.s. na pronájem 
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pozemků o souhrnné výměře 36,4703 ha. 

Usnesení RM č. 19/35/16: RM schválila záměr pronájmu části 

objektu obč. vybavenosti Společenského domu – pohos-

tinství včetně vybavení na ul. Herbenova č.p. 423/4 v 

Hustopečích nacházející se na pozemku par.č.KN 279 v 

Hustopečích o celkové výměře 307 m2 (včetně sklepu a ná-

kladního výtahu) a částí pozemků par.č.KN 283/2 o výměře 

25,2m2 a části pozemku par.č.KN 283/1 o výměře 18 m2 , 

obojí vedeno jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna 

za účelem provozování pohostinství a provozování dřevěné 

rozebíratelné zahrádky přiléhající k provozovně pohostin-

ství. Důvodem zveřejnění záměru je změna právní formy 

podnikání nájemce z fyzické osoby na osobu právnickou. 

Usnesení RM č. 21/35/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „REKO MS 

Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem 

GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno na pozemku par-

cela číslo KN 284/5, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 

495/4, 495/5, 598/1, 599/1, 626/1, 626/2 s investorem 

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za 

jednorázovou úplatu 5.000,- Kč s kaucí ve výši 21.530,- Kč 

. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 23/35/16: RM schválila souhlas k PD č. VD12715 

spol. Viadesigne, s. r. o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 

Břeclav, na stavbu „Hustopeče – parkování na ul. Nádražní, 

parcela 1234/3“ za podmínky, že bude použita dlažba 

umožňující lepší vsakování dešťových vod (s většími spá-

rami mezi dlaždicemi). 

Usnesení RM (úkol) č. 24/35/16: RM schválila zadání objednáv-

ky na zpracování projektové dokumentace na vybudování 

parkoviště na ulici Nádražní na pozemku p.č. 1236/5.

Usnesení RM č. 25/35/16: RM schválila smlouvu o zvláštním 

užívání komunikace Kollárova se společností EUROGEMA 

CZ a.s., Blanická 917/19, Olomouc 722 00, IČ: 26801001. 

Usnesení RM č. 26/35/16: RM schválila uzavření smlouvy o 

zvláštním užívání komunikací se společnosti MORAVSKÝ 

PLYNOSTAV, a.s. IČ 46345957, se sídlem Zastávecká 371, 

Rosice u Brna. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 28/35/16: RM schválila výběr nabídky na veřej-

nou zakázku „Dodávka kompaktního kolového traktoru 

s příslušenstvím“ podané fi rmou AGROTEC a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957 

Usnesení RM č. 29/35/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy 

na dodávku kompaktního kolového traktoru s příslušen-

stvím včetně servisu na 2 roky s fi rmou AGROTEC a.s. se 

sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957 za 

celkovou částku 822.248,- Kč bez DPH 

Usnesení RM č. 31/35/16: RM schválila smlouvu o poskyt-

nutí vzájemného plnění s Hustopečskou mandlárnou 

s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 693 02 Hustopeče, IČO 

29372143. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 32/35/16: RM bere na vědomí Žádost společnosti 

Agrotec a.s. o vystavení 2 vozů před reklamním poutačem 

na ulici Bratislavská na pozemku parcela číslo KN 1253/7 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna. Vzhledem k tomu, 

že uvedený pozemek není zapsán ve vlastnictví města 

Hustopeče. 

Usnesení RM č. 34/35/16: RM schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola 

Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“ 

Usnesení RM č. 47/35/16: RM schválila umístění sídla spolku 

FC Hustopeče Brno IČ: 64327451 na adrese Šafaříkova 

538/19, Hustopeče 693 01 umístěné na pozemku p.č.881 

v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení RM č. 48/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová 

dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení“ uchazeče 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, 706 02 

Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721 

Usnesení RM č. 51/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace na zřízení parkoviště na ul. Sv. 

Čecha v Hustopečích“ uchazeče Viadesigne s.r.o. se sídlem 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880

Usnesení RM č. 54/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Křížový 

vrch má co nabídnout“ uchazeče Milan Čukan se sídlem 

Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČO 10559418 

Usnesení RM č. 56/35/16: RM schválila hodnocení Systému 

náležité péče a posoudila riziko uvedení nezákonně vytě-

ženého dřeva poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné. Text 

systému je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 58/35/16: RM schválila návrh výzvy k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž 

předmětem bude vypracování projektové dokumentace 

obnovy zeleně na hřbitově v Hustopečích. Text výzvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 63/35/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

NAVOS a.s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž 

na užívání plochy letiště v k.ú. Popice za roční nájemné 

10.000 Kč + DPH, pro potřebu přezkušování žáků autoškol.

Usnesení RM č. 65/35/16: RM schválila odfrézování stávající-

ho vodorovného dopravního značení a realizaci nového 

vodorovného dopravního značení – vyznačení širších par-

kovacích míst na ulici Husova, včetně nástřiku dopravního 

stínu v křižovatce Husova – Dukelské náměstí. Realizace 

bude provedena společností Signex KH Břeclav s.r.o., 

Bratislavská 929, Podivín za částku 42.977,-Kč bez DPH. 

Financování bude provedeno rozpočtem Města Hustopeče, 

položka komunikace. 

Usnesení RM č. 66/35/16: RM schválila dodatek č.1 k servisní 

smlouvě ze dne 1.7.2015 se zhotovitelem C SYSTEM CZ 

a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno, IČ: 27575645, kterým 

se upřesňuje cena za poskytování servisní podpory. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 67/35/16: RM schválila ve veřejné zakázce 

Redakční systém webových stránek města Hustopeče 

jako nejvýhodnější nabídku od fi rmy webProgress, s.r.o., 

Horova 63, 515 00 Brno, IČ 26282143, s celkovou cenou 

330.936 Kč vč. DPH a bodovým hodnocením 79,20 bodů. 

Usnesení RM č. 73/35/16: RM schválila udělení daru Apoštolské 

církvi, sboru Hustopeče ve výši 20.000 Kč, na pořízení 

„schodolezu“.

Usnesení RM (úkol) č. 74/35/16: RM ukládá komisím Sportovní, 

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

dikepovanými spoluobčany  provedení posouzení a 

vyhodnocení žádostí od Diakonie ČCE – středisko Betlém, 

Fitness Freedom race team z.s., Girasole, sdružení pro 

pomoc a rozvoj z.s., Šachového klubu Hustopeče z.s., 

Fotoklubu Hustopeče z.s., na poskytnutí dotací a darů 

z  rozpočtu města na rok 2016. Termín předložení do RM 

je 31.7.2016.

Usnesení RM č. 77/35/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kultur-

ních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění ve-

řejného pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele 

…, U Větrolamu …, Hustopeče, pro den 16.4. 2016 

a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne 

následujícího, pro Hafo fest 2016 v  M-klubu Hustopeče, 

Herbenova. 

Usnesení RM č. 83/35/16: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu 

– byt č. … – Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, 

Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pro-

najímatelem a paní …, nar. …, trvale bytem Na Úvoze 

…, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 s možností opce. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 87/35/16: RM schválila podání žádosti o dotaci 

na Jihomoravský kraj – dotační oblast: Prevence a požární 

ochrana, Dotační program pro oblast prevence kriminality 

pro rok 2016 na projekt Výchovně-rekreačního tábora pro 

děti ze sociálně slabých rodin. Žádost o dotaci včetně roz-

počtu projektu jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 88/35/16: RM schválila realizaci administrace 

programu Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá Odboru 

regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče zajištění potřebné 

součinnosti s Ministerstvem kultury ČR. 

Usnesení RM č. 89/35/16: RM schválila vyhlášení výběrového 

řízení na zhotovitele Územní studie – Hustopeče S4 v 

jednacím řízení bez uveřejnění, navazující na architekto-

nickou soutěž města Hustopeče s názvem „Urbanistické 

řešení města Hustopeče – severozápad“. 

Usnesení RM č. 91/35/16: RM schválila podle § 6 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu, v platném znění pořízení územně plánovacího 

podkladu „Územní studie – Hustopeče S8“ a ukládá ORR 

MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče její 

zajištění. 

Usnesení RM č. 93/35/16: RM schválila jmenování pracovní sku-

piny „Sýpka“ ve složení: …, …, …, …, …, …, …, …

Usnesení RM č. 94/35/16: RM bere na vědomí zpracované do-

tační příležitosti investičních záměrů, které na základě 

Smlouvy o dílo zpracovala společnost DEA. 

Usnesení RM č. 95/35/16: RM schválila smlouvu o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého na-

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

Budějovice 370 49, IČ: 28085400. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM č. 96/35/16: RM schválila darovací smlouvu s 

…, r.č. …, bytem Gen. Peřiny …, 693 01 Hustopeče na 

soubor militarií pro stálou expozici v Městském muzeu a 

galerii v Hustopečích 

Usnesení RM č. 97/35/16: RM schválila smlouva na distri-

buci vstupenek na show Hanky Panky s Bc. Vojtěchem 

Kohoutkem se sídlem Horní 423/72, 783 13 Štěpánov, IČ 

01527223 

Usnesení RM č. 99/35/16: RM bere na vědomí zprávu hospoda-

ření ZŠ Komenského.

Usnesení RM č. 100/35/16: RM schvaluje odebrání osobního 

ohodnocení panu … z  důvodu neuspokojivých výsledků 

hospodaření v roce 2015. Platnost od 1. 4. 2016.

 Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
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

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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8. ročník masopustu zaznamenal rekordní 
účast.

Výtěžek byl věnován Svazu tělesně 
postižených v Hustopečích.

Více než 1.600 návštěvníků zavítalo 
v sobotu 6. února do Hustopečí na ulici Na 
Hradbách. Konal se tam již osmý ročník 
Hustopečského masopustu. Slunečné 
počasí a příjemné teploty pomohly 
dotvořit skvělou atmosféru. 

Dopolednem provázel lidový vypravěč 
Franta Uher a nechyběla ani hudba v podání 
cimbálové muziky a zpěváka Jožky Šmukaře. 
„Je tu skvělá atmosféra, jsem velmi spokojen 
a jsem rád, že jsem tu dnes mohl být,“ 
komentoval sobotní veselí Šmukař.

Po desáté hodině procházel ulicemi 
masopustní průvod. „Letos se do 
průvodu masek zapojilo bezmála 150 dětí 
a dospělých, což je téměř poloviční nárůst 
oproti předchozím ročníkům,“ pochvaloval si 
jednatel pořádající společnosti M.S.QUATRO 
Martin Macho.

Nechyběly ani vepřové pochutiny, které 
mohli návštěvníci ochutnat i zakoupit. „Měli 
jsme za to, že máme připraveno dostatečné 
množství zabijačkových specialit, ale letošní 
návštěvnost nás mile překvapila,“ usmívá 
se spokojeně druhý z organizátorů Daniel 
Vodák, jednatel Hotelu Rustikal. 

8. ročník masopust v číslech
více než 1600 návštěvníků
téměř 150 masek
Prodáno: 
150 kg prejtu
50 kg  tlačenky
120 kg  masa „z kotle“
80 kg  jitrnic a jelit
20 kg  škvarků
200 l  polévky
50 l  svařeného vína
20 l  punče

Výtěžek z dobrovolného vstupného, 
z příspěvků na zabíjačkovou polévku 
a z tomboly v celkové výši 17.250,-Kč byl 
koncem února předán hustopečskému 
Svazu tělesně postižených, který jej využije 
na počítačové kurzy pro své členy. Velké 
poděkování tak patří sponzorům a vinařům, 
kteří věnovali ceny do tomboly a tím 
pomohli k celkové sumě. „Při předání jsme 
byli osloveni zástupci spolku ohledně kurzů 
fi nanční gramotnosti a započal tak projekt, 
který se uskuteční ještě v první polovině 
letošního roku,“ prozradil Martin Macho.  

Přepsané tabulky rekordů posledního 
ročníku Hustopečského masopustu 
potvrzují, že jeho hlavní účel - pobavit se 
a zároveň přispět na dobrou věc, je stále 
aktuální. „Rostoucí počet návštěvníků nám 
každoročně dokazuje, že se lidem akce líbí 
a má tedy smysl v její organizaci pokračovat,“ 
podotkl k oblíbenosti obnovené tradice 
masopustní slavnosti v Hustopečích Daniel 
Vodák.

Nenechte si ujít devátý ročník,
který se uskuteční v sobotu 4. 2. 2017.

Více na www.hustopecskymasopust.cz 
nebo na Facebooku Hustopečský masopust.

-Veronika Kuklová-

Prodat nemovitost? Nyní je správná doba!
Na začátku dubna přinášíme informace 

o situaci na trhu s realitami v Hustopečích. 
V této souvislosti jsme se na tuto tématiku 
zeptali ředitele největší hustopečské 
realitní kanceláře Schmidt Reality s.r.o. 
pana Erika Lipnického.

Jak vidíte realitní trh v Hustopečích?
Trh s nemovitostmi v okrese Břeclav 

prodělal v minulém roce 2015 neobvyklý 
obrat.

Byty, domy i pozemky v nabídkách realitních 
kanceláří se téměř vyprodaly a to zejména 
díky nízkým úrokovým sazbám hypotečních 
úvěrů. Také růst ekonomiky přidává lidem 
více jistoty k nakupování nemovitostí. Svědčí 
o tom loňský vzrůst účelového nákupu 
bytů a komerčních prostor jako investice 
do nemovitosti počítající s výnosem 
z pronájmu. Poptávka po realitách i letos 
nadále převyšuje nabídku. Bytů, stavebních 
pozemků nebo novostaveb rodinných domů 
je stále nedostatek.

Je tento rok vhodný k prodeji nemovitostí?
Vlastníci bytů nebo domů, kteří čekali na 

zvýšení ceny jejich nemovitosti na trhu, 
si tento rok přijdou na své. Ceny bytů 
se z důvodu jejich nedostatku na trhu 
v Hustopečích a okolí vyšplhaly až o statisíce. 
Menší byty zdražily o desítky tisíc korun, větší 

byty o několik stovek tisíc korun, nežli tomu 
bylo v minulých letech. Opětovné snížení cen 
bytů obvykle přináší uvedení nových bytů na 
trh.

Máte povědomí o nové výstavbě bytů v 
Hustopečích?

Výstavba desítek nových bytů v Hustopečích 
se intenzivně připravuje, tak jak jsem to slíbil 
již v minulosti. Letos a v příštím roce vyrostou 
v Hustopečích min.dva až tři bytové domy 
s celkem 60 byty.

Novým zajímavým projektem je již 
teď aktuálně rekonstrukce bývalého 
penzionu Jankov na ulici Nádražní. Na 
tomto místě vznikne bytový dům se 14ti 
nízkoenergetickými byty o dispozicích 
1+kk a 2+kk. Většina bytů s balkony bude 
situována do uzavřeného dvora, kde bude 
několik  parkovacích stání. Dokončení stavby 
se plánuje letos v létě. Již k dnešnímu dni je 
rezervována víc jak polovina bytů.

Prodej a přehled ještě volných bytů 
naleznete na internetových stránkách www.
schmidt-reality.cz. 

Jste v Hustopečích realitní kancelář 
s největší nabídkou nemovitostí. Na jižní 
Moravě jste dokonce 3.největší realitní 
kancelář. Díky čemu jste tak úspěšní?

Je to výsledek kvalitní práce celého 

kolektivu. Poctivý a férový přístup 
k našim klientům přináší ovoce. Většinou 
se inzerovaná nemovitost prodá do 
jednoho měsíce a to díky velké databázi 
poptávajících klientů. V poslední době se žel 
na trhu potkáváme s nemorálním přístupem 
některých nových realitních kanceláří, 
které zavítaly do našeho města. Vědomě 
a zákeřně oslovují naše klienty  inzerovaných 
nemovitostí, snaží se nás i ostatní tradiční 
hustopečské realitní kanceláře pomluvit 
a podstrčit exkluzivní smlouvu, která je žel 
ve většině případů velice nebezpečná právě 
pro samotného prodávajícího. Proto bych 
chtěl touto cestou velice důrazně upozornit 
všechny prodávající nemovitostí, aby se 
v případě, když se dostanou do uvedené 
situace, bezodkladně obrátili přímo na moji 
osobu. Ve spolupráci s právníkem posoudíme 
zdarma případnou předloženou smlouvu 
a pomůžeme vám vyřešit celou situaci ve váš 
prospěch. Díky této spolupráci s advokátní 
kanceláří se nám povedlo již několikrát 
klientům pomoct z velkých potíží a ušetřit tak 
nemalé peníze. Hlavně tak prosím konejte 
předtím, než cokoliv podepíšete. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky
Schmidt-reality s.r.o. Hustopeče
erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

tel: 774 241 009, www.schmidt-reality.cz
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Umělecký sítotisk neboli serigrafi e – touto 
technikou byly tvořeny všechny obrazy, které 
visely v březnu v městské galerii v domě 
U Synků. Co dokáže sítotisk, ukázal umělec 
původem z Ruska Vitali Komarov.

„Od roku 2000 bydlím v Lednici. Morava mi 
připomíná Provence od malíře van Gogha. 
Tady je pro mě, a doufám, že taky pro celou 
moji rodinu, inspirace,“ vysvětlil Komarov 
přesun z Ruska na Moravu. 

Právě nizozemský malíř Vincent van Gogh 
je pro něj velkým vzorem. V obrazech umělce 
z Lednice je však patrný i vliv pop-artu, 
například Andyho Warhola. 

„Nejsem konzervativní malíř, nestojím 
pouze za jednou technikou. Sítotisk 
zkouším poslední dva roky. Moje cesta je 
experimentování,“ prozradil umělec. 

Díla jsou v ateliéru ručně vyráběna na 
sítotiskovém stole v limitované edici. Obrazy 
pro tisk jsou vlastním výtvorem autora 
a jsou malovány ručně na pauzovací papír. 
Poté jsou vytištěny na kvalitní těžký papír 
inkoustem pro sítotisk. 

„Technologii jsem si prostudoval na 
internetu, pak jsem prošel krátkými 
sítotiskovými kurzy. Je to průmyslová 
technika, nic zvláštního na ní není. Připomíná 
mi komiksy, které jsem měl rád v dětství. 
Hlavně jednoduchost,“ vysvětlil Komarov. 

Nejčastějšími náměty jeho obrazů jsou 
příroda, květiny, jednotlivé kousky ovoce, 
ale třeba i zvířata, stavby nebo portréty. 
„Figurativní realistické věci, nezkouším nic 
abstraktního. Tento svět v sobě nemůžu 
objevit, proto nechávám abstraktní směr 

trochu stranou,“ podotkl umělec. 
Více o něm i o technice sítotisku najdete na 

webových stránkách www.komarovart.com. 
Stálá expozice prací Vitaliho Komarova se 
nachází v Lednici v galerii Slovácká 401. 

-jal-

Výstava v galerii ukázala, co dokáže sítotisk
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Vitali Komarov hledá inspiraci například 
v pop-artu.

Výtvarná skupina Alfons Hustopeče 
vystavovala v Senátu Parlamentu České 
republiky. Vernisáž výstavy s názvem 
Inspirace se ve Valdštejnském paláci konala 
v úterý 1. března 2016 za přítomnosti 
hustopečských výtvarníků, starostky Hany 
Potměšilové, vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soni Nezhodové, řady 
senátorů, náměstkyně ministra kultury 
i premiéra Bohuslava Sobotky. 

„Výstavu naši výtvarníci uspořádali 
na pozvání senátora Jana Hajdy. Ve 
Valdštejnském paláci byla k vidění do 
13. března. Byla otevřená i pro veřejnost, 
při vstupu do senátu ale příchozí museli 
předložit občanský průkaz,“ informovala 
starostka Hana Potměšilová.

Vernisáž výstavy uvedl hustopečský malíř 
Bohuslav Janovský, na violu zahrál Marek 
Vejpustek.

„Samotná výstava byla doslova 
ochutnávkou z tvorby jednotlivých 
výtvarníků. Obrazy na dvanácti malířských 
stojanech, plastiky a sochy na třech 
podstavcích a v nízkých nikách. Takto 
daný prostor může ušetřit čas samotné 
instalace, výběr a sestavení vybraných děl 
do fungujícího celku je však o to náročnější. 

Výsledek? Kombinace výtvarných technik 
od Romana Müllera vedle osobité kresby 
Martiny Klakové a rozvláčněná olejomalba 
Veroniky Vejpustkové. Bohuslav Janovský 
a jeho vinný sklep ve stráni. Nejdelší ze tří 
výstavních ploch začíná Surrealistickým 
plátnem Jiřího Polešáka a dřevořezbou 
Michala Mikuliče. Následuje druhý sen Jiřího 
Polešáka a betonový výlisek hlavy od Roberta 
Bučka. Zasněná kompozice Marie Grůzové 
společně s duchovním prožitkem v malbě 
Jiřiny Kulíškové ji uzavírají. Navazuje na ně 
melancholický obraz Jarmily Milotové se 
zakomponovaným dopisem od pradědečka. 
Kontrast ji dělá abstraktní akryl Romana 
Müllera. Doplňuje je Martina Klaková, 
tentokrát s černobílou fotografi í. Za nimi do 
nik umístil své vypalované plastiky Pavel 
Klak. Celou expozici ukončuje kamenná 

bárka sochaře Roberta Bučka. Alfons se 
prezentoval opět velkoryse a vkusně se 
přizpůsobil danému prostoru. Pro Hustopeče 
jistě milá reklama a doufejme, že v podání 
výtvarné skupiny Alfons ne poslední,“ tak 
viděl výstavu člen výtvarné skupiny Alfons 
Roman Müller.

„Pan senátor Hajda Hustopečím nabídl 
i další možnost, jak se v hlavním městě 
prezentovat. V rámci Kulturního léta vystoupí 
ve čtvrtek 23. června 2016 ve Valdštejnské 
zahradě Jožka Šmukař s Hustopečskou 
chasou. Bude se jednat asi o hodinové 
vystoupení. Kulturní čtvrtky se konají 
v zahradě pravidelně a podle pana senátora 
je navštěvuje okolo dvou tisíc lidí,“ uzavřela 
starostka.

-jal-

Alfons vystavoval v senátu. Na vernisáži byl i Sobotka
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Členové výtvarné skupiny Alfons.

Na vernisáži nechyběl ani premiér 
Bohuslav Sobotka. 
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Autorka románů Dcery a Člověk Gabriel 
v literární kavárně

Hostem březnové Literární kavárny 
v městské knihovně byla Kateřina Dubská. 
Spisovatelka přijela do Hustopečí až 
z dalekých Bílých Karpat. Na kontě má teprve 
dva romány, oba se však těší velké čtenářské 
oblibě. 

První kniha – Člověk Gabriel – vyšla v roce 
2013 a autorka v ní zpracovala příběh svého 
prapradědečka. Druhá s názvem Dcery se 
objevila na pultech knihkupectví vloni na 
podzim a Dubská se v ní opět zabývala historií 
své rodiny. Právě úryvky z tohoto románu 
si mohli poslechnout návštěvníci Literární 
kavárny v úterý 15. března. 

„Bylo to nelehké psaní, protože kniha 
zobrazuje životy pěti generací v mé rodině a je 
postavena z valné části na událostech, které 
se skutečně staly. Bylo obtížné ponořovat 
se do ne příliš příjemných historek, které 
ovlivňovaly jednu generaci i ty další. Jsem ale 
přesvědčená, že je potřeba rodinnou historii 
vyčistit, aby člověk mohl jít dál nezatížen 
a mohl si vytvářet svou vlastní historii,“ myslí 
si Dubská. 

Při psaní románu čerpala z rodinných 
vzpomínek předávaných z generace na 
generaci a odhalit další skutečnosti jí 
pomohla terapie Rodinných konstelací. Nyní 
už se však těší, až oblast rodinné historie 
opustí. Další kniha by Kateřině Dubské měla 
vyjít na podzim. 

„Budou to příběhy, které už sbírám docela 
dlouho. Skutečné příběhy skutečných lidí 
o tom, jak se jim staly takové malé zázraky,“ 
svěřila se s dalšími plány autorka. 

Kromě psaní knih se Dubská věnuje 
v Bílých Karpatech, kde žije, ekologickému 
zemědělství. Před tím, než se vydala na 
spisovatelskou dráhu, knihy vydávala. 

„Jako knižní redaktor a pak vydavatel jsem 
knih vydala hodně a pak mi jednou pod 
stromečkem přistála obrovská velká kniha 
plná prázdných stran se vzkazem: Neměla 
bys knihy jenom vydávat, měla bys je taky 
psát. A to byl jeden z těch impulsů, kdy jsem 
si řekla, proč ne,“ zavzpomínala na závěr 
Kateřina Dubská.                                                   –jal-

Březen byl měsícem čtenářů. V hustopečské 
knihovně již tradičně bývá spojený se 
spoustou zajímavých akcí. 

Pastel-ky vystavovala Marie Fialová
Obrazy malované pastelem zdobily od 

začátku března vestibul knihovny. Výstava 
Marie Fialové z Velkých Němčic zahájila 
měsíc čtenářů. Její díla byla v Hustopečích 
k vidění do konce března. 

„Je to výstava obrázků, které jsou mi něčím 
blízké. Inspiraci hledám nejvíce na internetu, 
ale i v rodinných fotografi ích,“ představila 
svá díla Fialová, která před třemi lety začala 
navštěvovat kurz malování. 

Z technik vyzkoušela olejomalbu, 
perokresbu i rozmývanou rudku. Oblíbila 
si však pastel. Od něj vznikl i název její 
první výstavy Pastel-ky. „Chci krásu obrazů 
předávat dál. Všechny srdečně zvu. Přijďte se 
podívat,“ uzavřela autorka.                             –jal-

Měsíc čtenářů nabídl výstavu, burzu knih a mnoho dalšího
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V knihovně se zdobily perníky a kraslice
V knihovně zavládla v polovině března jarní 

nálada. Zhruba dvě desítky malých i velkých 
návštěvníků si přišly do jedné z učeben 
nazdobit perníky a kraslice. S velikonočním 
tvořením pomáhaly odbornice na dané 
techniky Jana Mikuličová a Jindřiška 
Straková. 

„Ukážu zájemcům malování kraslic voskem. 
Jsem z Horních Bojanovic a takhle se u nás 
na Velikonoce malují vajíčka v každém domě. 
Zvykem je malovat barevná vajíčka bílým 
voskem, který se trošku zahustí zinkovou 
bělobou,“ vysvětlila Jindřiška Straková.

Kraslice voskem maluje už od malička. 
Každý rok se u nich doma za pomoci tetiček 
a sestřenic nazdobí zhruba stovka vajíček. 
Přiložit ruku k dílu může každý. Techniku 
zvládnou podle zkušené malérečky i děti. 

„Náhodu je to celkem dobrý. Baví mě 
to. Doma vajíčka taky malujeme, ale 
většinou takovou tou práškovou barvou,“ 
pochvalovala si novou techniku zdobení 
účastnice dílny Magdaléna Klímová. 

Děti si bez problémů poradily i se zdobením 
perníků. A komu přece jen moc nešlo, 
připravena pomoci byla Jana Mikuličová. 

–jal-

Michal Huvar provedl návštěvníky 
knihovny Holandskem

Návštěvníkům knihovny zpříjemnil první 
březnový čtvrtek Michal Huvar, majitel 
nakladatelství a fi lmové společnosti, který 
vyprávěl o zrodu fi lmu Obrázky z Holandska. 
Snímek mapuje cestu Karla Čapka po této 
zemi. Film účastníci přednášky také zhlédli, 
prostřednictvím něj se ocitli v Holandsku, 
zemi kol, kanálů a květin. Čapkovo brilantní 
vyprávění o této zemi namluvil k fi lmu herec 
Ilja Kraslík. 

Hustopečské knihovnice

Burza knih nabízí stovky titulů
Kromě výstavy si mohli v březnu všichni 

zájemci zakoupit v knihovně vyřazené tituly 
za symbolické ceny. Už asi pátým rokem se 
konala burza knih Čtenáři čtenářům.

„V burze jsou knihy, které vyřadila naše 
knihovna, i ty, které sem nosí lidé. Mají je 
doma, už je nechtějí, ale ani je nechtějí 
vyhodit. Knihám tak dávají druhou šanci,“ 
uvedla knihovnice Jana Unverdorbenová. 

V nabídce bylo několik stovek knih 
nejrůznějších žánrů. Ty, které se neprodaly, 
skončily bohužel na sběrném dvoře. 

 –jal-
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V neděli 20. března v dopoledních 
hodinách pořádalo dobrovolnické sdružení  
Hustopečská vážka jarní v naší nemocnici 
na oddělení LDN koncert brněnské hudební 
skupiny Kamarádi. Ti zahráli a zazpívali více 
než třiceti pacientům řadu starších písní, 
které většinou přítomní posluchači znali 

a často se ke zpěvu také sami připojovali. 
Ležící pacienti slyšeli hudbu přes otevřené 
dveře do nemocničních pokojů.

Vše se konalo pod odborným dohledem 
vedoucí oddělení LDN paní MUDr. Suské. 
Další koncert pro pacienty i jejich známé 

a příbuzné bude Vážka pořádat ve druhé 
polovině června. 

Jiří Teplý, 
Hustopečská vážka jarní

Kapela Kamarádi pobavila pacienty v hustopečské nemocnici
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Sobota 19. března 2016 – to byl 
v Hustopečích den zasvěcený mandloním a 
vínu. Oslavu jara sice od rána doprovázela 
zatažená obloha, i přes to si ji nenechaly 
ujít tisíce návštěvníků. Lákala je hlavně 
vycházka „Mandloňovou stezkou 
na rozhlednu“. Vyrazit na ni mohli 
individuálně nebo s průvodcem. 

Osm stovek turistů si také za symbolických 
deset korun koupilo pas, do kterého po cestě 
na čtyřech stanovištích sbírali razítka za 
splněné úkoly. V cíli je pak čekala odměna. 

První zastavení bylo připraveno u Domu 
dětí a mládeže Pavučina. Kdo chtěl značku do 
pasu, musel nakrmit obludu Huga tenisovými 
míčky nebo šiškami. 

Další razítko pak bylo možné získat na 
ranči Valkýra za správně poskládané puzzle. 
Zastavovali se tam ale i lidé bez pasu. Chtěli si 
pohladit nebo se jen vyfotit s koňmi, lamami, 
psy nebo kočkami. A komu se nechtělo po 
svých, mohl se na druhé stanoviště nechat 
dovézt koňským povozem. 

„Říkali jsme si, že vypadneme z ruchu 
velkoměsta, i když tady je snad ještě větší 

ruch, a že strávíme příjemný den na čerstvé 
vzduchu. Půjdeme do sadů, na rozhlednu, 
skočíme na panáčka a pak vlakem zase 
domů,“ svěřila se se svými plány návštěvnice 
z Brna. 

Novinkou letošního ročníku bylo třetí 
zastavení u ovčína Miroslava Vodáka, kde 
se na jeden den otevřel Ovčí bar s ohništěm 
a špekáčky. 

„Tento nápad jsme obkoukali z lesního baru 
v Jeseníkách, kde jsou sice kus před námi, ale 
i tak už v poledne nebyl na třetím stanovišti 
ani špekáček a na stole stála poslední dvě 
piva. Bar se tedy určitě osvědčil. Příští rok 
bude nabídka ještě pestřejší,“ pochvalovala 
si vedoucí Marketingu a kultury města 
Hustopeče Jana Hrádková. 

Závěr vycházky pak nemohl být nikde jinde 
než v mandloňových sadech. Na Starém vrchu 
u rozhledny čekala na děti sladká odměna, na 
dospělé panák hustopečské mandlovice, na 
abstinenty kalíšek pražených mandlí. A jako 
bonus – mandloně v té nejkrásnější podobě, 
téměř v plném květu. 

„Je to pro nás taková exotika. Je to krásné, 
ale jsme překvapení, kolik je tady lidí. Počasí 
mohlo být sice trošku lepší, ale hlavně, že 
neprší,“ zhodnotil procházku k přírodnímu 
unikátu pár z Brna, který do mandloňových 
sadů zavítal poprvé. 

I když na Starém vrchu počasí spíše než 
jaro připomínalo pravou vysokohorskou 
túru, na rozhlednu proudily zástupy lidí až do 
pozdního odpoledne. 

Velikonoční inspiraci nabídl jarmark 
i muzejní bazar

Rušno bylo také hned od rána na Dukelském 
náměstí. Konal se tam velikonoční jarmark 

a kulturní program s vystoupeními 
mateřských škol, folklórního souboru 
Krajcárek, cimbálové muziky, country kapely 
i mužáckého sboru. 

Načerpat jarní inspiraci bylo možné 
i v domě U Synků. Městské muzeum a Muzejní 
spolek Hustopeče zorganizovaly Velikonoční 
muzejní bazar spojený s výstavou jarních 
aranžmá. 

V domě U Synků si přišli na své i milovníci 
vína. Místní i okolní vinaři nabízeli své 
produkty na nádvoří a po celý den byla 
otevřená i Stálá vinařská expozice města. 

Kuchařku pokřtil šéfkuchař Ihnačák

Vrcholem slavností byl křest Mandlové 
kuchařky Petry Pokorné. Jejím kmotrem se 
stal známý šéfkuchař Marcel Ihnačák. 

„Přeji jí, aby nezapadla, aby v domácnostech 
bylo vidět, že se v ní listuje, že se podle ní vaří. 
A to je to, co si každý autor může nejvíc přát,“ 
popřála knize starostka města Hustopeče 
Hana Potměšilová. 

„Já jí také přeji hodně spokojených kuchařů, 
kteří z ní budou vařit,“ přidal se kmotr Marcel 
Ihnačák. 

„I přes to, že počasí od rána nevypadalo 
úplně slibně, na slavnostech byly opravdu 
davy lidí. Jde vidět, že se o této akci ví 
a ani nepříznivé počasí neodradí,“ uzavřela 
vedoucí Marketingu a kultury. 

Rozsáhlá fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty.

Sledujte reportáž 
v Hustopečském magazínu č. 345, 
premiéru měl v pátek 25. 3. 2016. 

-jal-
Více o Slavnostech mandloní a vína na str. 16 →

Slavnosti lákaly tisíce lidí na rozkvetlé mandloně i mandlovici

Kraslice, pomlázky a další velikonoční 
dekorace nabídl jarmark na Dukelském 
náměstí.

 Start vycházky Mandloňovou stezkou 
na rozhlednu z ulice Na Hradbách. Okolo 
průvodce se tísnily desítky turistů.

 Ovčí bar na třetím stanovišti se osvědčil. 
O špekáčky byl takový zájem, že už okolo 
poledne nebyly k dostání.

 Cíl procházky. Na výstup na rozhlednu se 
stály dlouhé fronty.

Turisté mohli na Starém vrchu obdivovat 
mandloně téměř v plném květu.

Odměna v cíli – hustopečská mandlovice.

Mandlovou kuchařku Petry Pokorné pokřtil 
známý šéfkuchař Marcel Ihnačák.
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Jedním z bodů programu na Slavnostech 
mandloní a vína bylo i určení vítěze soutěže 

„Kdy rozkvetou mandloně“. Jedna třetina 
hustopečských sadů vykvetla těsně před 

slavnostmi ve čtvrtek 17. března 2016. 
Růžovo bílou nádheru nezastavila ani 
sněhová nadílka pár dní před tím. Do soutěže 
se sešly čtyři správné tipy. Starostka Hana 
Potměšilová z nich vylosovala výherce Jiřího 
Matušku, který získal lahev Hustopečské 
mandlovice.  

-jal-

Třetina sadů vykvetla dva dny před slavnostmi

Smetanovo mandlový dort se slaným 
karamelem nejvíce chutnal tříčlenné porotě 
a jeho zhotovitelka Miroslava Grůzová tak 
zvítězila v soutěži „O nej mandlový dezert“. 
Do soutěže se zapojilo celkem třináct cukrářů. 

Předsedou poroty byl známý šéfkuchař 
Marcel Ihnačák. S ním hodnotila ještě autorka 
Mandlové kuchařky Petra Pokorná a primátor 
města Modra Juraj Petrakovič. Na vítězi se 
jednohlasně shodli. 

„Vítězný dezert byl opravdu přesvědčivý. 
Hodnotili jsme více faktorů – hlavně výraznou 
mandlovou chuť, potom samozřejmě 
i vizuální stránku. Vyhrál dort, který mezi 
těmi třinácti vynikl. Chuťově dobré byly ale 
všechny,“ zhodnotil Ihnačák. 

Soutěžní dezerty pak mohli ochutnat 
i návštěvníci slavností. Stejně jako mandlové 
menu v sedmi restauracích nebo vína od 
hustopečských vinařů v otevřených sklepích. 

-jal-

Nej mandlový dezert upekla Miroslava Grůzová

Na dort o průměru 22 cm potřebujete: 
140 g másla, 100 g cukru moučka, 1 vejce, 
1 žloutek, 50 g holandského kakaa, 200 g 
hladké mouky, 30 jemně mletých mandlí

Na krém:
100 g cukru krupice, 80 g másla, 200 ml 
smetany na vaření, 6 plátků jedlé želatiny, 
4 žloutky, 200 ml mléka, lžičku vanilkového 
extraktu, 250 ml smetany ke šlehání, sůl

Na mandle v karamelu:
200 g mandlí, 100 cukru krupice, sůl

Postup:
Všechny ingredience rychle zpracujte na 

hladké těsto, zabalte do fólie a nechte půl 
hodiny odpočinout v chladničce.

Mezitím si připravte krém: cukr nechte 
bez míchání rozpustit na karamel, stáhněte 
z ohně a přidejte máslo a smetanu na vaření. 
Nelekejte se, když části karamelu ztuhnou 
– směs vraťte na mírný plamen a nechte 

vše rozpustit na hladkou tekutinu. Nechte 
trochu prochladnout.
• Plátky želatiny namočte do trošky vody

a nechte 10 minut nabobtnat. Mléko 
přiveďte k varu se špetkou soli, želatinu 
zahřejte do rozpuštění a vmíchejte do ní asi 
naběračku slaného mléka.
• Žloutky ušlehejte ručním mixérem do 

běla a za stálého míchání přidejte vanilku, 
vroucí mléko, karamel a rozpuštěnou 
želatinu. Krém nechte v lednici vychladnout 
na pokojovou teplotu.
• Troubu předehřejte na 200 stupňů. 

Odleželé těsto vyválejte na pomoučeném 
vále na velikost formy (počítejte i s okraji) 
a vyložte s ním formu s odnímatelným 
okrajem. Na dno dejte kolečko z pečicího 
papíru a korpus naplňte suchými fazolemi 
na pečení. Pečte 10 až 15 minut a nechte ve 
formě vychladnout.
• Do prochladlého karamelového krému 

vmíchejte ušlehanou smetanu a naplňte 
s ním vychladlý korpus. Nechte alespoň 
2 hodiny zatuhnout v lednici a poté 

posypte ořechy v karamelu, které připravíte 
následovně: cukr nechte bez míchání 
v rendlíku opět rozpustit na karamel (kdo 
chce slanou variantu karamelu, přidá 
i malou lžičku soli), vmíchejte do něj ořechy 
a dřevěnou vařečkou míchejte, aby se v něm 
všechny obalily. Přendejte na pečicí papír, 
nechte vychladnout a nožem nasekejte na 
menší kusy. Posypejte s nimi povrch dortu.

Nej dezert upekla Miroslava Grůzová 
z Bořetic

Vítězný smetanovo mandlový dort se 
slaným karamelem.

Smetanovo - mandlový dort se slaným karamelem

← I když v úterý 15. března zahalil 
mandloňové sady sníh, o dva dny později už 
třetina sadů naplno kvetla.fo
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
DUBEN 2016

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

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

st  13.4. 19.30 MANDARINKOVÝ POKOJ – divadelní komedie
   s detektivní zápletkou. V hlavní roli Maroš Kramár.
   Spole enský d m, p edprodej vstupenek v TIC,
   Ticketstream a SMS Ticket.
so  16.4. 14.00 HUSTOPE SKÁ PE E  – XII. ro ník vina ské
   sout že, Hotel Centro, hraje CM Mládí z ej e, 
   vstupné 200,- K . 
út  26.4. 9.00 KAŠPÁREK A DRAK – divadelní pohádka pro d ti
   MŠ a ve ejnost. Kinosál Hustope e. Ú inkuje
   Divadlo Koráb. Vstupné 40,- K

st  6.4. 19.30 VOJT CH – komediální drama, Slovensko, 2015,
   90 min., vstupné 70,- K . 
st  20.4. 19.30 GANGSTER KA: AFRI AN - kriminální drama R,
   2015, 100 min., vstupné 70,- K . 

D tský  lmový festival
pá  22.4. 16.00 V HLAV  – animovaná dobrodružná rodinná
   komedie, 2015, USA, eský dabing, 94 min.
so  23.4. 16.00 PADDINGTON – rodinná komedie, Velká Británie,
   2014, eské zn ní, 95 min.
ne  24.4. 16.00 OVE KA SHAUN VE FILMU – rodinná komedie VB,
   Francie, 2015, eské zn ní, 85 min.

Vstupné na každé p edstavení 50,- K . 
st  27.4. 19.30 EVA NOVÁ – drama, Slovensko, esko, 2015, 
   106 min., vstupné 70,- K . 

KINO, Dukelské nám. 42/15, tel.: 519 441 008

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

po 4.4. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 11.4. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – pot ebujeme deštník
po 18.4. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 25.4. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – žabky na suchu

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

ne 3. – 24. 4.  VÝSTAVA VITALI KOMAROV: CO DOKÁŽE  SÍTOTISK
t  28.4.  P EDNÁŠKA PHDr. PAVLA KLIMEŠE: Uk ižovaný

   ze sv. Jakuba – Jistoty a tajemství (P íb h
   restaurované sochy Krista z kostela sv. Jakuba
   V tšího v Brn ).

po  4. – 29.4.  VÝSTAVA OBRAZ  ING. R ŽENY VONDRÁ KOVÉ,
   vestibul knihovny.
t 7.4. 16.30 P EDNÁŠKA LIBORA BALÁKA 

   „Život a dílo Alfonse Muchy“
po 4., 11., 18., 25.4.MINIKURZ HÁ KOVÁNÍ – od 16.00, knihovna.
t 14.4. 9.30 2. SEMESTR VIRTUÁLNÍ AKADEMIE – Genealogie,

   hledáme své p edky – slavnostní zakon ení.

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

ne  10.4. 15.00 VO ÍŠKIÁDA – sout žní výstava ps , sraz v 14.45
   na Pavu in . P ihlášky p edem pavucina@volny-cas.cz.
ne  24.4. 15.00 DEN ZEM  – odpoledne v p írod  o p írod , plné
   her, sout ží a zábavy. Vystoupí d ti  z MŠ U Rybi ek.
   Odpoledne zakon íme táborákem. 
so  30.4. 17.00 REJ AROD JNIC – hry, sout že, opékání špeká k .
   Sraz i s koš aty na Pavu in . 

st 27.4. 8.00 DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
  - 16.00 M STSKÉHO Ú ADU HUSTOPE E D

V
EŘ

Í

so 30.4. 10.00 TRADI NÍ PRVOMÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN, 
   Hotel Centro.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 11. 4. / 25. 4.
Papír, plast, nápojové kartony: 4. 4.
Bioodpad: 4. 4. / 18. 4.
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.

so  2.4. 13.00 DEN OTEV ENÝCH DVE Í modlitebny Apoštolské
   církve Hustope e, od 18.00 koncert skupiny 
   Donebevolající. Modlitebna Kollárova ulice. 
ne 3.4.  9.00 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA k 20. výro í založení
   sboru, Kollárova ulice.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

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

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

st 13.4. 15.00 JERONÝM PRAŽSKÝ – bu i  a provokatér 
   – p ednáška ThDr. Martina Chadimy Thd., teologa,
   pedagoga, religionisty a také milovníka historie,
   p edsálí kina.
so 30.4. 7.00 SLAVONICE A OKOLÍ – poznávací zájezd, odjezd od
   nemocnice a z AN Hustope e. 
Termín    OTEV ENÁ ZAHRADA – návšt va vzd lávacího
bude up esn n centra v Brn .

P ijímáme p ihlášky na 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.

pá 1.4. 20.00 KONCERT KAPEL BLACK BURLEY (garage punk
   -rock, Brno) a Start folk (country s kanadskými
   a skandinávskými prvky). Vstupné 50,- K . 
so 2.4. 15.00 EXPEDI NÍ KAMERA – cestopisný  lmový festival,
   promítané snímky: Himalaya, Suri, Mizející delta,
   Karun, 82 vrchol , Srdce Kalahari. 
   Vstupné 50,- K  (do 15 let zdarma).
so  16.4. 10.00 HAFOFEST – celodenní multižánrový festival
   po ádaný ajovými povale i. Vstupné 50,- K . 

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

t  14. 4. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).

út  19.4. 6.15 ZÁJEZD – MORAVSKÝ KRAS, Lysice, K tiny. 
   Odjezd z AN Hustope e
so  30.4. 18.00 ZÁJEZD DO JANÁ KOVA DIVADLA BRNO 
   na p edstavení Polská krev. Odjezd z AN Hustope e. 

so 9.4. 9.30 WINE GURU – festival (ne)vinných delikates. 
   Po ádá Hotel Centro. Vstupné 100,- K . 

CYKLISTIKA
so 30.4.   KOLO PRO ŽIVOT – nejv tší seriál závod
   horských kol, po ádá Agrotec Hustope e.
FOTBAL    Podrobný rozpis utkání na www.fc-hustopece.cz
   a na smy ce Htv. 
HOKEJBAL
ne 10.4. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – HSK Staré Brno
HÁZENÁ
so 23.4. 9.00 TURNAJ P ÍPRAVKA
   Podrobný rozpis utkání na www.legata.cz
   a na smy ce Htv.
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Hodonín – Jako sběratelé cen 
se museli cítit členové souboru 
FOOR z Hustopečí v pátek 
26. února na vyhlašování výsledků 
krajských přehlídek ochotnických 
divadelních spolků Hobblík a Mumraj 
v hodonínském kulturním domě.

Za inscenaci Tlustý prase získal jak 
cenu diváků, tak doporučení k postupu 
na Divadelní Piknik Volyně, který se 
uskuteční v květnu. „Tlustý prase objevil 
před sedmi lety můj kamarád. Já jsem pak 
dlouho hledala někoho, kdo by jej zrežíroval. 
Nakonec jsme se ale dohodli a už jej hrajeme 
dva roky, a to asi jednou za tři měsíce,” řekla 
Marie Fasorová, která získala i individuální 
ocenění za herecký výkon v roli Heleny.

Ta se domnívá, že hra je úspěšná díky 
tomu, že odráží dnešní dobu. „Ani jedna 
cena nás nepřekvapila, protože Tlustý prase 
si je zaslouží,” pousmála se herečka.

Autor: Petr Turek, Hodonínský deník

Tlustý prase ovládlo hodonínský Hobblík
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Zdroj a celé znění článku na http://hodoninsky.denik.cz.

První jarní den oslavili v Domě dětí 
a mládeže Pavučina velikonočním tvořením 
a táborákem. V neděli 20. března 2016 se tam 
konalo takzvané Jarnění. Malí návštěvníci 

si mohli nazdobit kraslice, vytvořit Morenu, 
uplést pomlázku nebo si vyzkoušet práci 
s ovčím rounem. Fotogalerie na www.
pavucina.volny-cas.cz.                                       -jal-
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Jarnění na Pavučině zahájilo nové období

Do naší školky přišly ve čtvrtek 17. 3. 2016 
studentky medicíny, které dětem v zelené 
a červené třídě zábavnou formou předvedly, 
jak se nebát lékaře ani nemocnice.

Byly vytvořeny čtyři pracoviště: čekárna 
lékaře, ordinace lékaře, lékárna a operační 
sál. Děti v malých skupinkách postupně 
procházely jednotlivá pracoviště. V čekárně 
si děti dlouhou čekací dobu krátily tím, 
že se učily čistit si zoubky, kreslily různé 
omalovánky, hrály hry či debatovaly nad 
knihou o lidském těle. 

Každé dítě mělo svojí plyšovou hračku, 
která trpěla na různé choroby či neduhy. 
V ordinaci došlo k rozhovoru s lékařem 
(všechny studentky si oblékly bílé pláště), 
stanovení diagnózy, při zlomeninách zasílaní 
na rentgen a pak pozorování opravdových 
rentgenových snímků, ovázání zlomeniny 
a odeslání pro léky do lékárny.

V lékárně se dle receptu vytvářely bylinkové 
léky proti bolesti. Nejlepší zábavu a napětí 
děti zažívaly na operačním sále. Dostaly 
patřičné oblečení na sál, jako je plášť, 

čepeček a rouška. Obrovského medvěda 
společně uvedly do hlubokého spánku. 
A pak započala operace hrudní a břišní 
dutiny. Operovalo se srdce, plíce, žaludek, 
játra, střeva a ledviny. Naše děti předvedly, 
že už ví, kde jsou jednotlivé orgány například 
plíce či srdce. Pak se všechny orgány vrátily 
medvídkovi a ten byl probuzen z narkózy.

Dvě hodiny trvala tahle hra na doktory 
a nikdo se při ní nenudil. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Hra na lékaře MŠ PASTELKA 

V pondělí 22.2.2016 čekalo děti ve školce 
Pastelce karnevalové dopoledne. Možná 
jste to ráno potkali cestou do práce v okolí 
naší školky spěchající malou princeznu, 
které zpod zimní bundy vykukovaly volánky. 
Do tříd ráno s úsměvem vcházely samé 
karnevalové postavičky.  Paní učitelky už po 
svačině jen domalovaly rytířům a kovbojům 

vousy a karneval mohl začít. Při hudbě si děti 
zasoutěžily v obratnosti a tanci. Následovala 
sóla pro víly, pro hasiče, pro pohádkové 
hrdiny všeho druhu i masky zvířátek. 
Překvapením nakonec byla bublinová 
show. Rekord o největší bublinu na Moravě 
tentokrát nepadl, zkusíme to zase příště. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Masopustní karneval ve školce Pastelce
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ZŠ KOMENSKÉHO

První jarní měsíc jsme zahájili lyžařským 
a snowboardovým kurzem. Žáci sedmého 
ročníku doplněni zájemci z řad starších 
se vydali brázdit zasněžené svahy do 
Karlova. Přestože sněhové podmínky 
nebyly úplně ideální a sluníčko se na ně 
moc neusmívalo, výcvik proběhl úspěšně.
A jaké další akce se u nás uskutečnily? Na 
1. stupni proběhla matematická soutěž 
Cvrček a Klokánek, na 2. stupni to byl Klokan. 
Žáci 6. – 9. ročníku se zúčastnili školního kola 
v recitaci. Děti ze 3. tříd zhlédly v Janáčkové 
divadle baletní představení Sněhurka a sedm 
trpaslíků. Žáci 4. a 5. ročníku si to ,,rozdali“ 
ve vybíjené. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Březen 
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Cestou za rozkvetlými mandloněmi
V rozhlase, v novinách, v televizi. 

Hustopečské mandloně jsou nyní skloňovány 
ve všech médiích. Pět tříd z prvního stupně se 
vydalo omrknout, zda ta krása opravdu stojí 
za to.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny podle 
věku. Mladší žáčci si vybrali kratší cestu. 
Starší ročníky - 3. B a 5.A se vydaly opačnou 
stezkou, tedy přes Pavučinu, Valkýru, rybníky, 

Ovečky, rozhlednu. Pak rychlý přesun z kopce 
s rozkvetlými mandloňovými stromy dolů až 
ke škole. 

Počasí nám opravdu přálo. Úkoly na 
stanovištích se plnily téměř samy. Paní 
učitelky pro děti připravily poznávání rostlin, 
běhací hry, křížovky, šifry. Zkrátka výlet za 
mediální senzací se vším všudy. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Školička pro maláčky
Školička má za úkol připravit dítě na 

školku. Od února přichází do MŠ U Rybiček 
vždy ve středu rodiče s dětmi od 2,5 let. Je 
pro ně připraven program, který umožňuje 
rodiči nahlédnout, jakými činnostmi se 
bude jeho dítě zaměstnávat po nástupu 
do MŠ. Děti se společně s rodiči seznamují 
s učitelkami a prostředím mateřské školy. 
Je pro ně připraven pestrý program složený 
z pohybových, výtvarných a hudebních 
aktivit. Na konci každého setkání čeká na děti 
malá odměna. V letošním roce je o „Školičku“ 
velký zájem. Věříme proto, že se se všemi 
dětmi, které ji nyní s rodiči navštěvují, v září 
opět uvidíme.    Alenka a Ivanka, paní učitelky

  
Kamarádka knížka v MŠ U Rybiček

Měsíc knihy jsme si v naší mateřské škole 

připomněli vyráběním leporel, které nám 
zdobí šatnu u třídy Motýlků. Děti tvořily 
pohádková leporela, kterými jsme navázali 
na návštěvu v místní knihovně, kde si pro naše 
děti milé paní knihovnice připravily program 
pod názvem „Krtkův rok“. Protože nám na 
budoucích čtenářských kompetencích našich 
předškoláčků záleží, věnujeme knížkám 
a rozvoji zájmu o ně nemalou pozornost. 

V MŠ jsme si s dětmi povídali o tom, jak 
vznikají knihy a jak s nimi správně zacházet. 
Víme již, co znamenají pojmy encyklopedie, 
knihovna, leporelo, spisovatel, básník, 
ilustrátor. Seznamujeme se s nejznámějšími 
dětskými autory jako je Němcová, Erben, 
Lada, Čapek, Hrubín, Petiška, Čtvrtek, Sekora 
nebo Říha. 

Děti si přinesly do mateřské školy svou 
oblíbenou knihu a společně vytvořily výstavu 

v herně. Z oblíbených knih si při odpočinku 
pravidelně čteme, prohlížíme ilustrace, 
vymýšlíme a dokončujeme příběhy nebo 
pohádky. Velký zájem byl o interaktivní knihu 
Perníková chaloupka, která dětem přináší 
pomocí interaktivní tužky spoustu informací 
a zábavy.

V rámci tematického celku si děti vyrobily 
ruční papír, který využijeme na výrobu 
velikonočních vajíček. Nechyběla také 
záložka do knihy, kterou si děti odnesly 
domů. Nyní se zaměřujeme na velikonoční 
tvoření a práce nás baví.  

Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček  

MŠ  U RYBIČEKAktivity v MŠ U Rybiček v měsíci březnu

ZÁPIS DĚTÍ a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do mateřských škol v Hustopečích pro školní rok 2016/2017 

proběhne dne 12. dubna 2016 od 8.30 hodin.
Nabízíme Vám prohlídku prostor mateřských škol a seznámení s tím, jak se v mateřských 

školách s dětmi pracuje. Vaše děti si mohou pohrát, zacvičit, zazpívat, zapojit se do výchovné 
činnosti,  seznámit se s novými kamarády.

Pří této příležitosti si zájemci o řádný zápis do  příslušné MŠ mohou vyzvednout přihlášku k 
docházce od školního roku 2016/17, nebo si ji stáhnout z webových stránek mateřských škol.

MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče • MŠ Školní 25, Hustopeče
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Naše děti rozdávají radost
V pátek 4. března naše děti potěšily 

a rozesmály folklorním pásmem 
„U potoka, u vody“ všechny přítomné na 
veřejné schůzi Svazu tělesně postižených 
v Hustopečích.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Pravidelně pro naše žáky pořádáme 
výchovné programy. Tentokrát jsme 
se zaměřili na poezii. Pořad „Říkadla 
a básničky z Karkulčiny čepičky“ provedl 
žáky 1. stupně zábavnou formou veršovaným 
světem pohádek. Nechyběly hádanky, kvíz 
a veršované zpívánky. Žákům druhého stupně 

pak vzdělávací pásmo s názvem „Poezie od 
A do Z“ ukázalo, jak správně recitovat. 

Z těch všech rad jak správně rýmovat 
se medvídkovi zamotala hlava a omdlel. 
Mezi prvňáčky byl proto povolán pracovník 
Zdravotnické záchranné služby JMK, 
aby dětem ukázal, jak dát medvídkovi 

první pomoc. Především však děti naučil, 
jak správně zavolat na linku 155 a co 
nejdůležitějšího musí do telefonu říci, aby 
pomohli zachránit život.

V uplynulém měsíci nechyběly ani exkurze. 
Čtvrťáci se vydali do Ekocentra Trkmanka, 
aby zjistili, jestli i v dnešní době platí české 
přísloví „Řemeslo má zlaté dno”. Šesťáci zase 
nahlédli do života v pravěku v brněnském 
muzeu Anthropos. Seznámili se s kosterními 
pozůstatky pravěkých lidí a zvířat, ale také 
viděli svět v pravěku očima Zdeňka Buriana. 
Bonusem k výstavě byla expozice o dobývání 
Ameriky za Kryštofa Kolumba.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Výchova a vzdělání na Nádražce k dostání
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Již devátým rokem si žáci naší školy 
připravují svá vystoupení na školní kolo 
recitační soutěže. Ta proběhla letos 11. 
března 2016. Jako každoročně svá vystoupení 
všichni nacvičovali velmi zodpovědně. 
Zvláště mladší žáci se velmi těšili, až se 
předvedou nejen před spolužáky, ale i rodiči 
a hosty, kteří je přišli podpořit.

Mladší kategorie byla velmi silně obsazena. 
Někteří zvládli recitovat hodně dlouhé básně, 
jiní zase překvapili velkým zlepšením svého 
mluveného projevu. Byla i legrace, když 
Gábinka Blažková odrecitovala s takovým 
elánem, jakoby stála na „divadelních 
prknech“. Sympatie diváků a zvláštní cenu 
získali hned dva soutěžící Michal Sedláček 
(2. ročník) a Luděk Veselý (student PrŠ).

Starší žáci se již ostýchali. Jen ti odvážnější 
vystoupili s individuální recitací, ti méně 
stateční se alespoň zapojili do společné 

recitace tříd. Z toho plyne, že se nenašel žák, 
který by v letošním roce nestál před porotou 
a publikem. Za to všem patří dík.

Výsledky v individuální recitaci tedy byly:

Mladší žáci:
1. místo David Hanák, 3. ročník
2. místo Gabriela Blažková, 2. ročník
3. místo Samuel Zima, 2. ročník
Starší žáci:
1. místo Dagmar Foukalová, 9. ročník
2. místo Josef Valný, 6. ročník
3. místo Jana Petrásková, 6. ročník

V kategorii společné recitace zvítězila třída 
paní učitelky Idesové s básní Medvídek Míša.

Všichni vítězové si pochutnali na voňavých 
dortech z cukrárny Jitka. Malou sladkostí na 
doplnění energie byli však odměnění všichni.

Akce se opět velmi zdařila, přinesla spoustu 
radosti, hrdosti na své výkony a ocenění své 
práce.

Ti nejlepší zažili jak „chutná“ úspěch. Tento 
pocit si mohou zopakovat 23. 3. 2016, kdy 
pojedou na okresní kolo recitační soutěže do 
Břeclavi.

Již se těšíme na příští ročník, ten „kulatý“!
H. Průdková, učitelka

Chystáme se na kulatý ročník

V třetím březnovém týdnu se naše škola 
rozhodla využít krásného předjarního počasí 
a načerpat pozitivní energii. Naplánovali 
jsme si po skupinách výšlap k hustopečským 
rybníkům a okolí.

Již začátkem týdne se vydali na kratší trasu 
k rybníkům a do blízkého lesíka žáci 3. - 5. 
ročníku. Cestou se zastavili u malé „zoo“ 
Valkýra, pozorovali probouzející se jarní 

přírodu a plni dojmů se vrátili do školy. Druhý 
den si o všem náležitě popovídali. Jejich 
počínání v podobném duchu následovala 
třída paní učitelky Průdkové s žáky 1 a 2. 
ročníku a žáky ZŠ speciální.

Žáci 2. stupně vyrazili ve čtvrtek za 
nádherného slunečného počasí ještě dál. 
Obešli rybníky a polními i lesními stezkami 
pod Kamenným vrchem se dostali až 

k jezdecké farmě nad Kurdějovem. I se 
zpáteční cestou tak ušli přibližně 10 km. Po 
dlouhé zimní nečinnosti to byly pro některé 
žáky v poslední fázi pochodu kilometry 
nekonečné. Nakonec se ale téměř všichni 
shodli, že akce byla zajímavá, tělu i duši ku 
prospěchu.

Bartoněk, učitel

Vítání jara
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Na Domově mládeže SOŠ a SOU 
Hustopeče proběhla dlouho plánovaná 
beseda s promítáním pana Luďka Kocourka 
z Podivína, jednoho ze stavitelů české 
korzárské lodi La Grace. 

K zahájení stavby lodi došlo v r. 2008 
v loděnici v Egyptě. Slavnostní spuštění na 
vodu se konalo 5. 12. 2010. Pan Kocourek se 
podílel na stavbě této unikátní plachetnice 
jako dobrovolník a plavil se s ní po moři sedm 
měsíců. Loď La Grace je replika historické lodi 
z druhé poloviny 18. století.

Vyprávění pana Kocourka bylo okořeněno 
zážitky, které při stavbě a plavbě zažil.

Děvčata za nás za všechny pozorné 
posluchače předala panu Kocourkovi malou 
pozornost jako poděkování za příjemně 
strávený večer.

Na závěr poutavé a zajímavé přednášky se 
uskutečnila „ autogramiáda“ s věnováním.

Ludmila Malinková, vychovatelka

Beseda s Luďkem Kocourkem
fo

to
:  

ar
ch

iv
 šk

ol
y

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Ve středu 16. 3. 2016 se na Gymnáziu 
T.G.Masaryka uskutečnil seminář tvůrčího 
psaní. Vedly ho zkušené lektorky, které 
přijely z Rajhradu z Památníku písemnictví 
na Moravě.

Žáci nižšího gymnázia – kvarty a studenti 
vyššího gymnázia – septimy měli možnost 
se seznámit s charakterem kurzů tvůrčího 
psaní, během dvakrát 90 minut si všichni 
vyzkoušeli různé polohy psaní, oťukávali 

sami sebe, procvičovali svoji múzu a snažili 
se vytvářet krátké povídkové texty na určitá 
zadaná témata. 

Seminář probíhal v příjemné atmosféře, 
všichni se snažili co nejvíc se naučit 
a vyzkoušet si, jak silná literární múza 
v každém z nich vězí a jaké existují schopnosti 
jejího rozvoje.

Lektorky byly příjemné, na závěr semináře 
seznámily všechny se soutěží „Skrytá paměť 
Moravy“, kterou každoročně Památník 
písemnictví v Rajhradě vyhlašuje a které 
se mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen 
absolventi seminářů tvůrčího psaní.

Myslím, že šlo o příjemné zpestření 
výuky a podle aktivního zapojování se do 
práce v semináři a ohlasu žáků a studentů 
bylo zřejmé, že kurz byl pro většinu z nich 
zpestřením literárně-slohových hodin 
a zajímavou zkušeností.

Děkujeme Památníku národního písemnictví 
na Moravě za příjemnou spolupráci.

V. Komoňová, 
organizátorka semináře, učitelka ČJ

Literární múzy jsme v sobě objevovali na kurzu tvůrčího psaní

V rámci projektu Vím, proč jím? / Vím, 
proč jím! byla na Gymnáziu T. G Masaryka 
v Hustopečích v pondělí 14. března tohoto 
roku pořádána přednáška o problematice 
příjmu potravy. Prostřednictvím nutriční 
terapeutky z brněnské pobočky Centra 
Anabell, které se touto problematikou zabývá, 
byly studentky 1.A, 2.A a 6.C obeznámeny 
s důležitými informacemi ohledně tohoto 
závažného problému. 

Přednáška začala hned první vyučovací 

hodinu a v průběhu následujících 90 minut 
pracovnice Centra Anabell seznámila dívky 
s problémy tohoto psychického onemocnění. 
Nabídla jim poutavé, interaktivní a podnětné 
informace k tématu mentální anorexie, 
mentální bulimie a dalších projevů této 
psychické choroby. Dívky měly prostor 
na vlastní otázky, společeně diskutovaly, 
sledovaly ilustrační videa. Přednášející vřele 
vítala jejich názory a myšlenky. V učebně tak 
panovala příjemná a uvolněná atmosféra, 

která však byla naprostým opakem 
neveselého tématu celé této přednášky.

Při zvuku školního zvonku ohlašujícího 
přestávku pak přednášející ukončila svůj 
výklad a rozloučila se s dívkami, za což se na 
oplátku dočkala vřelého potlesku. Studentky 
se rozešly do svých tříd, aby se o nově nabyté 
informace podělily se svými spolužáky. 

Kateřina Adamcová, sexta

Jíst, či nejíst?
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

V pátek 1. dubna 2016 uplyne dvacet let od 
chvíle, kdy Rada Apoštolské církve ustanovila 
sbor v Hustopečích. Nicméně naše práce 
na Hustopečsku začala již před třiceti lety. 
Bylo to v roce 1986, kdy se někteří z okolí 
Hustopečí připojili k Apoštolské církvi, která 
v té době byla ještě církví podzemní. Nebyla 
přímo zakázaná, protože již několik let 
usilovala o legalizaci. Ale každý, kdo tu dobu 
prožil, věděl, že příslušnost k církvi, přinášela 
do života různé komplikace, zvláště když se 
jednalo o církev pololegální. 

Po revoluci v roce 1989, kdy se práce 
rozšířila, vznikla nejprve misijní stanice 
Kobylí, která patřila pod sbor v Břeclavi. 
Postupně se k církvi přidávali další lidé 
a tak se stanice přesunula do Hustopečí a já 
byl pověřen vedením této stanice. Od roku 
1991 jsem se stal misijním pracovníkem 
církve a staral se o věřící v Hustopečích 
a okolí. Během dalších pěti let naše stanice 

vyrostla a tak bylo rozhodnuto, že vznikne 
samostatný sbor. Ještě nějakou dobu jsme 
úzce spolupracovali se sborem v Břeclavi, 
kde jsme měli blízké kontakty. Postupně jsme 
však začali rozvíjet své vlastní aktivity. 

Na začátku naší práce se bohoslužby 
konaly v Domě dětí a mládeže Pavučina. Chci 
tímto poděkovat panu Švástovi, tehdejšímu 
vedoucímu DDM, za velmi vstřícný přístup 
a možnost mít v Pavučině zázemí. Bylo to 
pro nás v našich začátcích velkou pomocí. 
Od počátku jsme však věděli, že je třeba 
najít si něco vlastního, kde bychom mohli 
lépe rozvíjet své poslání. Než se nám 
podařilo koupit si svůj vlastní dům, uběhlo 
dalších deset let. Ohlédnu-li se zpět, někteří 
naši bratři a sestry se oženili, vdali nebo 
odstěhovali. Někteří se přistěhovali a někteří 
nás předešli k Pánu. Naše děti, kterým jsme 
žehnali při vstupu do života, nyní vstupují do 
zaměstnání či manželství. 

Za dvacet let se nám podařilo rozvíjet práci 
s dětmi a mládeží, máme dvě skupiny dětí 
v nedělní škole, pracujeme s neslyšícími 
a rozvíjíme sociální práci. Růst těchto aktivit 
nás před dvěma lety přivedl do bodu, kdy 
jsme si uvědomili, že pro další rozvoj je 
nutné zvětšit naše prostory. A tak jsme 
v minulém roce začali s přístavbou nového 
sálu. Primárně bude sloužit pro bohoslužby, 
ale jeho využití může být širší. A Bůh nám 
dal milost, že ho můžeme, při příležitosti 
dvacátého výročí našeho sboru, slavnostně 
otevřít. Tím se nám otvírají nové možnosti 
jak pro přednášky, tak i pro koncerty a jiné 
aktivity pro veřejnost. Chci poděkovat všem, 
kteří nám projevují přízeň a současně pozvat 
každého, kdo má zájem, k návštěvě našeho 
sborového domu. 

Karel Fridrich 
Pastor sboru 

V Hustopečích fungujeme už 20 let

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Když se řekne Velikonoce, napadnou většinu 
lidí velikonoční vajíčka. Možná proto, že je 
v tom slově tolik kulatých písmen. Když se 
řekne Velikonoce v křesťanských kruzích, měl 
by se lidem vybavit jeden sice prodloužený, 
ale těžký víkend v životě Ježíše Krista. 
Někomu se vybaví čtvrtek – poslední večeře 
– myšlenky se rozutečou k obrazu mistra 
Leonarda, nebo k fi lmu Šifra mistra Leonarda 
a člověk začne přemýšlet, kdo že se to ke 
komu na tom obraze tulí a jak to vlastně bylo 
se soukromým životem Pána Ježíše. Někomu 
jinému se při slově Velikonoce vybaví kříž. 
Myšlenky mohou zase utéct k fi lmu, třeba 
Umučení Krista. Mám ráda herce Mela 
Gibsona, který fi lm režíroval, ale na můj vkus 
je tam moc krve. Kdybychom ho ve Filmovém 
klubu promítali, tak jen s kýblem a hadrem.              

Jinému se při slově Velikonoce možná 
vybaví prázdný hrob - uplakané ženy, které 

pro slzy nevidí nově se rodící naději, ani 
křehkost Kristovy nové existence. Naštěstí se 
nám tato podoba Velikonoc vrývá do paměti 
pomocí obrázků (u mě obrázků Google), 
na kterých do tmavého hrobu proniká 
světlo zářivého nedělního rána. To světlo 
odhaluje, že temnota je vlastně prázdná. 
Někoho na téma Velikonoce automaticky 
napadne Vzkříšení. Zázrak nebo nesmysl, 
kvůli kterému jsou křesťané zbytkem lidí na 
planetě považováni za blázny. Jinému zase 
při slově „vzkříšení“ rezonuje myslí jeho 
vlastní osud, jeho konec, jeho hrob a ptá se, 
jestli je něco po smrti. Chtěl by, aby bylo, 
a proto věří. Věří Bohu, který říká, že to tak 
je.  Velikonoce jsou připomínkou slavného 
vítězství. Ale čeho nad čím? Vítězstvím ducha 
nad hmotou. Vítězstvím Boha nad ďáblem. 
Vítězstvím radosti nad smutkem, světla nad 
temnotou. Vítězstvím lásky nad hněvem, 

odpuštění nad trestem. 
Jako křesťan věřím, že v onen pátek umíral 

Ježíš za hříchy celého světa, tedy i za moje. 
Potrestán za vše, co jsem kdy udělala nebo 
neudělala, co jsem komu řekla nebo neřekla, 
co jsem o kom řekla a neměla. A kdykoli se 
tím trápím, přichází Ježíš  - ten vzkříšený  - 
a říká mi: „Už je odpuštěno. Tvé hříchy Bůh 
pohřbil spolu se mnou. Zůstaly tam, odkud 
jsem v onu neděli přišel.“ Od té doby, co 
jsem to pochopila, mám Velikonoce každou 
neděli. Bez vajíček, bez pomlázky, bez 
mašliček, ale s Beránkem. Tím obětovaným 
za naše smíření s Bohem. 

Krásné dny plné vítězství, jarního slunce 
a radosti přeje 

Katka Rybáriková, 
kazatelka sboru

Minuta ticha za moje hříchy
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Veronika Krušinová a Jeroným Kamenský.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Již více než dvacet let probíhá na mnoha 
základních a středních školách celé České 

republiky soutěž Bible a my.  Na podzim 
se tisíce dětí utkají ve školních a okresních 

kolech, na jaře potom 
ti nejúspěšnější poměří 
své znalosti Knihy knih 
ve fi nále. Loni se touto 
dobou uskutečnilo ústřední 
kolo u nás: v sále společenského domu 
v Hustopečích. Letos fi nále proběhlo ve 
středu 16. března v Brně. 

Mezi 127 účastníky byli i dva zástupci naší 
farnosti. Jeroným Kamenský ze čtvrté třídy 
ZŠ Komenského za sebou nechal skoro 
polovinu účastníků své věkové kategorie. 
Studentka primy hustopečského gymnázia 
Veronika Krušinová si ve druhé kategorii 
vedla ještě mnohem lépe: po vyhodnocení 
písemného testu byla na druhém místě, čímž 
se probojovala do veřejného fi nále šestice 
nejlepších. V napínavém a velice těsném 
klání nakonec obsadila celkové čtvrté 
místo. Oběma soutěžím patří poděkování 
za vzornou reprezentaci svých škol a naší 
farnosti a nezbývá než se těšit na příští ročník. 

Pavel Kafka, děkan

Měli jsme dva zástupce ve fi nále soutěže Bible a my

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

První týden v březnu jsme opět prožili na 
wellnes pobytu v Sezimově Ústí. Tentokrát 
si užívalo pohody a péče v hotelu 70 našich 
členů. Absolvovali jsme procedury jako zábal, 
masáž, magnetoterapii, kyslíkovou terapii, 
přístrojovou masáž chodidel, uhličitou 
koupel, cvičení v bazénu. Nechyběla ani 
ranní rozcvička. Všechny procedury si 
zájemci ještě mohli dokoupit. V hotelu nás 
čekal náš delegát p. Michal Navrátil, který se 
nám maximálně věnoval. V ceně pobytu byl 
i půldenní zájezd do Tábora a Klokot. Také 
nám připravil další zajímavé zájezdy – do 
krokodýlí ZOO v Protivíně a zastavení v Písku, 

kde jsme viděli nejstarší kamenný most, další 
zájezd byl na Zámek Červená Lhota a do 
velmi zajímavé knihovny v Soběslavi. 

Dále jsme si užili celodenní zájezd do 
Gmündu, termální solné lázně a na přání 
našich členů celodenní zájezd na stezku 
v korunách stromů do Lipna. Všechny 
zájezdy byly úžasné a znalosti pana Navrátila 
encyklopedické. 

Dalších bodem programu byl taneční večer, 
na kterém všechny ženy dostaly růži a přání 
k MDŽ, přátelské utkání v bowlingu, další 
večer pak společenská hra Bingo. Páteční 
večer byl zase taneční, spolu s překvapením 

v podobě břišní tanečnice a mažoretek. 
Kromě těchto společenských večerů, se ještě 
podvakrát setkala hustopečská skupina při 
zpěvu - hlavní zpěvák a tahoun byl pan Fiala 
Vladimír, za což mu patří velké poděkování. 
Zpěv prokládali svými vtipy pan Walter 
Proschek a paní Tereza Šimkovičová, také jim 
patří velké poděkování. Odjížděli jsme velmi 
spokojeni a hned na místě se na příští rok 
přihlásilo přes 30 zájemců.

 Bohumila Defeldová,
předsedkyně svazu

Wellnes pobyt v Sezimově Ústí

Dne 4. 3. 2016 se konala členská schůze 
naší organizace ve společenském domě 

v Hustopečích. Vystoupení dětí z MŠ U Rybiček 
bylo velice milé, přineslo na tváře přítomných 
úsměv. Paní učitelky měly pásmo moc hezky 
připravené a děti byly skvělé. I když jsme to 
paní ředitelce a učitelkám zkomplikovali, 
ten týden totiž byly jarní prázdniny, vše měly 
připravené a nacvičené.

Jako host vystoupila paní starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová, seznámila nás 
se stavem výstavby multifunkčního kina, také 
domova důchodců a přímého železničního 
spoje z Hustopečí do Brna.

Přítomná byla i starostka Strachotína 

inženýrka Gutmanová, předsedkyně sociální 
komise Antonie Koblihová, předsedkyně 
okresního svazu paní Kolínková i pan senátor 
Jan Hajda. 

Jako další host vystoupil starosta obce 
Starovice Antonín Kadlec - ocenil práci 
výboru a poděkoval za práci všem členům. 
Zmínil se o plánu vybudování cyklostezky 
mezi Hustopečemi a Starovicemi.

Součástí odpoledne bylo i kolo štěstí nebo 
prodejní výstava výrobků chráněné dílny ze 
Staroviček.                               Bohumila Defeldová, 

předsedkyně svazu

Sešli jsme se na členské schůzi
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 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Je sobota ráno, 19. březen, necelé čtyři 
desítky historiků nastupují do autobusu, aby 
strávili den plný poznávání našeho kraje. Po 
loňské Břeclavi míříme do Hodonína a okolí.  

Je téměř symbolické navštívit v měsíci 
narození prvního československého 
prezidenta jeho rodiště a stálou expozici „TGM 
a rodný kraj“ místního muzea, připomenout 
si jeho dětství a mládí na jižní Moravě, rodinný 
život, práci na vzniku samostatného státu 
i odkaz pro budoucí generace. Císařovnu Zitu 
zná málokdo, této poslední české královně, 
manželce Karla I., je věnována současná 
výstava v hodonínském muzeu doplněná 
o uherské korunovační klenoty.

Odpolední program už zacílil do okolí. 
Nejdříve jsme stanuli v Lužicích. Zdejší 
muzejní spolek je zde úzce spjat se stavením 
č.p.116, známé jako „Starý kvartýr“. Umístění 
samostatně stojícího kvartýru na kraji návsi 
i vžité pojmenování svědčí o výjimečnosti 
a významné funkci objektu pro správu obce 

v minulosti. Dnes by se dalo charakterizovat 
jako muzeum tradic, historie i šikovnosti 
našich předků i současných obyvatel Lužic. 
My jsme se stali prvními návštěvníky výstavy 
„Ocelová krása pod slováckým žudrem“ 
věnované historii železniční dopravě 
v Lužicích. Srdečné setkání se zástupci 
spolku nás mile potěšilo a stačili jsme se 
podělit o postřehy z činnosti hustopečských 
i lužických.

Dolní Bojanovice nás lákaly dalším 
historickým objektem – Slováckou chalupou. 
Stálá expozice je tvořena z předmětů 
z původního vybavení tohoto objektu, ale 
především z nově nasbíraných exponátů. 
Interiér je instalován tak, aby podával věrný 
obraz rolnického stavení z konce 19. století. 
Navíc jsou do místností umístěny fi guríny 
ve svátečním, mužském i ženském, lidovém 
oděvu všech tří generací.

Poslední zastávkou našeho zájezdu byla 
obec Prušánky, přesněji řečeno oblast 

zdejších vinných sklepů Nechory. Pan 
Hromek nás tu provázel uličkami tvořenými 
480 sklepy s malovanými žudry. Dozvěděli 
jsme se o historii vzniku této lokality 
a k dobrému přidal i osobní vzpomínky.

Zájezdy do blízkého okolí jsou významným 
počinem v naší činnosti. Zastavení v obcích 
a městech v dnešním uspěchaném životě 
nabízí možnost poznat méně známá místa 
a zajímavosti s nimi spojené. 

Dušan Průdek, předseda KHVH

Historici vyrazili za poznáním

Ve středu 24. 2. na mimořádné výborové 
schůzi Svazu tělesně postižených, místní 
organizace Hustopeče v knihovně nám byl 
předán šek z výtěžku z osmého ročníku 
Hustopečského masopustu, který se konal 6. 
2. 2016 již tradičně na Turhandlích.

Krásné počasí přilákalo kolem 1600 
návštěvníků, bezmála 150 masek. Návštěvníci 
mohli ochutnat zabijačkové speciality, 
zazpívat si i zatancovat s cimbálovou muzikou 
Jožky Šmukaře.

Výtěžek z příspěvků, tomboly a prodeje 
skleniček činil 17 250 Kč, tuto krásnou 
hotovost nám předali organizátoři akce 
Martin Macho a Daniel Vodák.

Velké poděkování patří hlavně pořádajícím 
společnostem, ale také sponzorům 
a vinařům, kteří věnovali dary do tomboly, 
a tím se vyšplhala darovaná hotovost k této 
úžasné částce.

Hlavně nás potěšilo, zahřálo u srdíčka, 
že tito organizátoři, ačkoliv jsou mladí, 

nezapomínají na nás, seniory, kteří aktivní 
část svého života máme již za sebou. 
Darovanou částku chceme použít na 
počítačové kurzy, neboť i my se chceme 
vzdělávat, nechceme nechat mozek zahálet. 
Můžeme pak hledat na internetu zprávy, 
recepty, hledat dopravní spoje, psát si 
s přáteli a další rozšiřování obzorů.

Ještě jednou velké díky.
Bohumila Defeldová,

předsedkyně svazu

Pořadatelé masopustu nám darovali více než 17 tisíc korun

Dobíhají ambulantní balíčky v lázních 
Lednice. V balíčku je obsažen parafi nový 
zábal a masáž zlatem. Vychutnáváme si 
péči šikovných masérů a rehabilitačních 
pracovníků. V lázních Lednice nás vždy uvítá 

příjemné prostředí, takže návštěvu vždy ještě 
spojíme s posezením v lázeňské kavárně, 
někteří při kafíčku, jiní při jiném občerstvení. 
Moc si to užíváme. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Navštěvujeme lázně Lednice
Pokračujeme ve cvičení ve fi tness centru 

Marka Svobody, které je nově zřízeno. Naše 
skupina byla úplně první, která v těchto 
prostorách cvičila. Opět pod pozorným 
dohledem zkušené a velmi trpělivé trenérky 
paní Žižkové. Nejdříve jsme si dali zahřívací 
kolo - cvičení na balónech, pak už následovalo 
cvičení na strojích.

 Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Cvičíme ve fi tness

Prvním zájezdem v roce 2016 byl zájezd 
do Aqualandu Moravia Pasohlávky. V teplé 
vodě se nám hezky cvičilo. Vyzkoušeli jsme 
i protiproud, vířivky, různé trysky 
v prostorách bazénu. Z vnitřního bazénu se 
dalo projít i do venkovního, kde sice byla 
teplá voda, ale foukal docela studený vítr. 
Rok 2016 jsme zahájili příjemným prožitkem 
v tomto aquaparku.

 Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Zájezd do aquaparku
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Vážení zájemci o dobrá vína,
Základní organizace ČZS Hustopeče vám sděluje, že 

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN 
se v tomto roce, tj. v roce 2016, 

po vyřešení několika organizačních problémů termínově přesouvá. 

sobota 30. 4. 2016
Místo konání zůstává, jako již mnohokrát, ve velmi vyhovujícím prostředí Hotelu Centro.

Děkujeme za pochopení.
ZO ČZS Hustopeče

Základní organizace Českého svazu 
zahrádkářů Hustopeče v lednu až březnu již 
několik let pořádá ve sklepě Na Turhandlích 
večerní akce pro milovníky vína pod názvem 
Vinařské čtvrtky.

Zde vždy svoji vinařskou fi rmu a svoje vína 
představuje majitel fi rmy či jeho zástupce. 
Letos bylo těchto setkání již šest a byla hojně 
navštívena. Vždy se zúčastnilo kolem 70 
zájemců, a to nejen z Hustopečí, ale i z mnoha 
sousedních obcí.

Svá vína nám představilo vinařství Josef 
Vrátil ze Starovic, vinařství Miroslav Dudo 
ze slovenské Modry, vinařství Alois Masaryk 
ze slovenské Skalice, vinařství Starý vrch 
z Hustopečí, vinařství Golguz ze slovenského 
Hlohovce a vinařství Radomil Baloun 
z Velkých Pavlovic. 

Všem bez rozdílu je nutno poděkovat za 
čas, náklady na dopravu i za víno, které nám 
poskytli.

Rádi bychom se nakonec zmíníli 

o posledním letošním vinařském čtvrtku, 
který se konal 17. března přímo v prostorách 
fi rmy Baloun v Hustopečích na Vinařské 
ulici. Zúčastnilo se ho rekordní množství 
zájemců, kterých bylo více než sto. Velká 
většina z nich s uznáním hovořila o tom, co 
viděli a co ochutnali. Chtěli bychom jménem 
všech účastníků Radkovi Balounovi vyjádřit 
dík a popřát mu hodně úspěchů v dalším 
vinařském podnikání. 

Výbor ZO ČZS Hustopeče

Vinařské čtvrtky nalákaly stovky milovníků vína 

ZO ČZS Hustopeče
Informace k výběru vzorků na 
53. výstavu vín v Hustopečích v roce 2016, 
kterou pořádá ZO ČZS v Hustopečích
dne 30. 4. 2016

1 vzorek =  2 láhve (0,75 l)
Výdej lahví –  sklep Turhandle 
  (Na Hradbách 387)
Středa 13. 4. 17.00 - 19.00
Čtvrtek 14. 4. 17.00 - 19. 00
Pátek 15. 4. 17.00 - 19. 00

Sběr vzorků –  sklep Turhandle:
Středa 20. 4. 19.00 - 21.00
Čtvrtek 21. 4. 19.00 - 21.00
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Stolním tenistům skončila základní 
dlouhodobá část sezóny a „A“ mužstvo 
může být s jejími výsledky více než 
spokojeno. Postoupilo do play-off , kde se 
začátkem dubna utká s Hradcem Králové 
o postup do vyšší soutěže. 

Poslední dvě vítězství, na stolech Zlína 10:4 
a v Přerově 10:2, zajistila stolním tenistům 
TJ Agrotec Hustopeče účast ve fi nále play-
off . Hustopečští hráči jsou letos v druhé 
lize úplným nováčkem, přesto skončili 
v celkovém pořadí dlouhodobé části soutěže 
na druhé příčce tabulky, a s Hradcem Králové, 
na který ztrácí pouhé dva body, budou 
bojovat o postup do první ligy. 

„Finále play-off  se hraje od 2. dubna 2016 
a hraje se na dvě vítězná utkání. Čili abychom 
se stali vítězi druhé ligy s právem postupu do 
první, musíme DTJ Hradec Králové dvakrát 
porazit,“ uvedl předseda hustopečských 
stolních tenistů Jan Matlach. 

V základní dlouhodobé části prohráli 
hustopečští stolní tenisté s Hradcem Králové 
v prvním kole jednoznačně 10:2. V domácím 
prostředí se jim pak ale podařila uhrát remíza 
9:9. Předseda oddílu tak očekává, že fi nále 
play-off  bude velmi vyrovnané. 

„Za celek DTJ Hradce Králové hraje na 
střídavý start hráč Martin Koblížek. Je to 
takové specifi kum ve stolním tenisu – je 
to hráč z jiného oddílu, ale může startovat 
i za další mužstvo. Nicméně v play-off  může 
odehrát pouze jedno utkání. V případě, 
že bude stav 1:1 po dvou utkáních, do 
třetího rozhodujícího nemůže nastoupit. 
A hráč Koblížek je nejlepším hráčem Hradce 
Králové, u nás uhrál všechny zápasy, takže 
bez něho síla Hradce určitě klesá. Bude to 
hodně vyrovnané. Uvidíme, jak to dopadne,“ 
vysvětlil Matlach. 

Ani po možném postupu do první ligy, by 
však hráčům Agrotecu Hustopeče nenastaly 
lehké časy. Aby obstáli v obtížné soutěži, bylo 
by nutné posílit kádr. 

„Pokud bychom postoupili, vrátil by se 
k nám náš odchovanec Antonín Schwarze, 
který dnes hraje první ligu za celek El Niňo 
Praha. Což by nás značně posílilo. I tak si ale 
myslím, že bychom pravděpodobně hráli 

v druhé polovině tabulky. Určitě bychom 
se ale rvali o co nejlepší výsledek,“ podotkl 
předseda oddílu. 

Schwarze by doplnil čtveřici Hoferik, Hort, 
Mesaroš a Růžička, na níž ležela tíha v letošní 
sezóně. S občasnou pomocí Janouška 
a Dvořáčka dokázala z 22 utkání 18 vyhrát, 
jedno prohrát a třikrát remizovat. 

„B“ družstvo šesté, „Céčko“ na chvostu
Základní část mistrovských soutěží skončila 

i pro další dva hustopečské celky. 
„B družstvo startovalo v krajské soutěži 

I. třídy a obsadilo 6. místo. Tam celkem 
panuje spokojenost. Na vyšší příčky to 
nebylo, žádné starosti o sestup taky nemáme. 
Bohužel C družstvo v krajské soutěži II. třídy 
skončilo až na 11. předposledním místě 
a pravděpodobně to bude znamenat sestup 
do okresního přeboru,“ informoval Matlach. 

Nyní ještě kromě play-off  čekají stolní 
tenisty soutěže jednotlivců. Na Filipa Růžičky 
mistrovství republiky dorostu. Na dospělé 
hráče mistrovství jednotlivců v Jablonci. 

-jal-

SPORT

Stolní tenisté Agrotecu jsou ve fi nále play-off 
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Jedním z čtveřice hráčů, díky nimž jsou stolní tenisté v play-off, je Petr Hoferik.

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů skupina B
1. DTJ-Slavia Hradec Králové C 22 19 2 1 0 215:102 62
2. TJ Agrotec Hustopeče 22 18 3 1 0 210:123 61
3. KST Zlín 22 13 5 4 0 199:126 53
4. SKST Baník Havířov C 22 11 3 8 0 178:142 47
5. TJ Ostrava KST C 22 9 5 8 0 174:155 45
6. TJ Nový Jičín 22 9 4 9 0 161:185 44
7. TTC Moravská Slavia Brno B 22 8 6 8 0 166:175 44
8. EXITERIA KST Jeseník 22 8 5 9 0 176:162 43
9. KST Blansko 22 9 2 11 0 158:175 42
10. TTC Frýdlant 22 6 3 13 0 158:183 37
11. TTC Moravská Slavia Brno C 22 3 0 19 0 103:203 28
12. SK Přerov 22 0 0 22 0 53:220 22
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Hustopečští atleti úspěšně reprezentovali kraj
Z pětice nominovaných mladších žáků 

a žákyň oddílu SK Atletika Hustopeče se 
do dějiště mezistátního utkání Praha-
Brno-Ostrava-Bratislava vypravila nakonec 
pouze čtveřice Kristina Špačková, Romana 
Maděřičová, Martina Galburová a Vojtěch 
Prokeš. Poslední z nominovaných Adéla 
Stehlíková musela pro školní povinnosti tuto 
vrcholnou událost halové sezóny oželet. „Je 
to velký úspěch mít mezi nejlepšími v kraji 
hned čtyři závodníky,“ spokojeně komentoval 
nominaci trenér žactva Zbyněk Háder. 
„Vždyť mezi děvčaty jsme měli letos největší 
zastoupení ze všech oddílů Jihomoravského 
kraje.“

Družstvo Jihomoravského kraje nepatřilo 
mezi favority tohoto utkání. Mezi osmičkou 
startujících v každé disciplíně bylo vždy po 
dvou nejlepších z každého družstva. A naši 
se mezi českou a slovenskou elitou neztratili.

Kristina Špačková se zlepšovala pokus 
od pokusu a nakonec byla třetí ve skoku 
dalekém v novém osobním rekordu 437 cm. 
Vojtěch Prokeš byl podle očekávání druhý 
ve výšce (146 cm) a třetí v dálce (463 cm). 
Dařilo se i Romaně Maděřičové ve výšce, kde 
výkonem 134 cm obsadila čtvrté místo.

Martina Galburová si v běhu na 60m př. 
zaběhla druhý nejlepší čas sezóny 11,52 s. 
a v běhu na 800m si vytvořila své halové 
maximum 2:47,71 min., ale na lepší než šesté 

a sedmé místo to tentokrát nestačilo. 
Během celého závodu se Jihomoravské 

družstvo drželo na třetí pozici před 
Bratislavou. V závěru dokonce mohutně 
dotahovalo vedoucí dvojici Prahy a domácí 
Ostravy, ale nakonec zůstalo jen těsně na 
bronzovém stupínku.

Reprezentaci kraje bude všem našim 
závodníkům připomínat nejen pamětní 
diplom, ale i bronzová medaile. „Já jsem 

s výkony našich závodníků 
spokojen. Všichni 
zabojovali na hranici svých 
nejlepších letošních výkonů 
a padly i tři osobní rekordy. Tato soutěž se 
stává opravdu prestižním podnikem, protože 
v příštím roce se mají ke stávajícím čtyřem 
družstvům přidat ještě družstva Budapešti 
a Vídně,“ prozradil trenér Zbyněk Háder.

-had- 
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ATLETIKA

K úspěchům na mezistátním utkání Praha-Brno-Ostrava-Bratislava blahopřál hustopečským 
atletům i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. 

Futsalová starší přípravka skončila třetí v halové lize
Futsalisté hustopečské starší přípravky se 

letos poprvé zapojili do „Halové zimní ligy 
mládeže“, které se zúčastnilo 22 týmů z celé 
jižní Moravy. V konkurenci takových týmů 
jako jsou Znojmo, Kyjov, Vyškov, nejlepší 
brněnské týmy apod. se naši kluci vůbec 
neztratili, v základní části obsadili velice 
pěkné 5. místo a postoupili tak na závěrečný 
fi nálový turnaj pro nejlepších deset mužstev.

Ten se konal v neděli 13.3.2016 v tělocvičně 
při ZŠ Tuháčkova v Brně Komárově. Poté, co 
jsme s přehledem vyhráli základní skupinu, 
čekal nás v semifi nále velice silný tým FC 
Kyjov. V základní hrací době se obě mužstva 
rozešla smírně 1:1 a o postupujícím do fi nále 
tak rozhodovaly penalty. 

V této loterii jsme bohužel tahali za kratší 
konec a do fi nále tak postoupil náš soupeř. 

V souboji o 3. místo nás čekal loňský fi nalista 
z Rousínova, a klukům se podařila dokonalá 
odveta za porážku ze základní části. Výhra 
3:2, pohár a medaile za celkové 3. místo byla 
sladkou odměnou za celoroční tvrdou práci 
a tréninky. 

Návdavkem byla cena pro nejlepšího hráče 
celého turnaje, kterou si odvezl Nikolas 
Nevěděl.

FUTSAL

Konečné pořadí halové ligy:
1. MFK Vyškov

2. FC Kyjov
3. TJ Hustopeče

4. Tatran Rousínov

Soupiska týmu starší přípravky:
Adam Lorenc, Jan Stehlík, David Dolíhal, 

Petr Šopf, Vojta Halm, Vojta Cetl, Martin 
Lorenc, Radim Dobrovolný, Adam Hanák, 
Nikolas Nevěděl, Petr Frýdek, Jakub Kalců, 
Matěj Buček a Jetřich Kopa.

Všem klukům patří pochvala za předvedené 
výkony a za vzornou reprezentaci města. 
Rodičům, všem fanouškům a CVČ Pavučina 
děkujeme za celoroční podporu a skvělé 
fandění.

Michal Stehlík a Tibor Fekete, 
trenéři oddílu futsalové přípravkyfo
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Futsalisté jsou v divizi poslední. Pomoct by měly tři nové posily
Hustopečští futsalisté jsou v divizi 

nováčky. Vyšší soutěž hrají prvním rokem 
a na výsledcích je to znát. Drží se na 
chvostu tabulky. Na předposlední tým 
ztrácí devět bodů, dohnat ho ve zbývajících 
zápasech sezóny už je podle kapitána téměř 
beznadějné. 

„Jsme na posledním místě, ale pokud 
nepřijde nějaká reforma, očekáváme, že 
bychom měli pokračovat v divizi i nadále. 
Neměli bychom sestupovat,“ doufá kapitán 
týmu Zdeněk Otčenášek. 

Na příští sezónu chtějí futsalisté hlavně 
pořádně sehrát mužstvo a zapracovat tři nové 
posily, které k týmu přistoupily na začátku 

letošního roku. 
„Je to Lukáš Černý, Jiří Gajdoš z Břeclavi 

a Marek Pukančík z Mikulova. Jsou s námi 
ale teprve pár zápasů. Na záchranu přišli už 
pozdě. Myslím ale, že soupiska je teď kvalitní 
a na posledních zápasech už se to odráží,“ 
podotkl Otčenášek. 

Dostatek kvalitních hráčů tak tým do další 
sezóny má. Zapracovat podle kapitána musí 
na tom, aby nedostával tolik vstřelených 
branek a naopak je s větší lehkostí rozdával. 

„V této sezóně už nám ani tak o nic nejde. 
Spíš bychom se chtěli pořádně připravit na 
tu příští, ať už v kraji, nebo v divizi,“ uvedl 
kapitán. 

I přes celkový neúspěch v soutěži, nebyla 
všechna utkání pro Hustopečské úplným 
debaklem. „Vypíchl bych zápas s Květnicí 
Tišnov, což je asi nejkvalitnější soupeř 
a v té době se nacházel na prvním místě. 
V Hustopečích s námi ale prohráli,“ pochlubil 
se Otčenášek. 

Naopak úplně nejdrtivější porážku 
zaznamenali hráči TJ Agrotec Hustopeče na 
domácí palubovce s Lazorem Vyškov. Z hřiště 
odcházeli za stavu 19:9. 

„Do konce sezóny nás čeká ještě pár zápasů, 
o kterých se dá říct, že v nich už o nic nejde. 
Chtěli bychom ale soutěž hrát důstojně,“ 
uzavřel kapitán.                                                     -jal-

TANEC
Lady Stars se v nové sezóně zaměří na domácí publikum

V Hustopečích, které jsou kulturním 
i sportovním městem, si své místo na slunci 
každoročně vydobývá i taneční skupina Lady 
Stars, dnes už TS LS Hustopeče. Nyní získala 
významná ocenění v anketě Sportovec roku 
2015 města Hustopeče.

TS LS se pravidelně účastní nejrůznějších 
sportovních a kulturních akcí a také využívá 
projekty EU Erasmus+ v oblasti neformálního 

vzdělávání. Taneční skupina pracuje při 
Gymnáziu T. G. Masaryka a z tanečních 
soutěží si holky a kluci přivezli už mnoho 
medailí a titulů.

V letošním roce chtějí tanečníci soutěžit 
v dubnu na XII. Challange Cup Competition 
v maďarském Siofóku, v květnu na Grand Prix 
IFMS v Moskvě a v srpnu na Mistrovství světa 
IFMS v Praze.

Podané projekty EU mají také na svědomí 
spolupráci s helsinskými a londýnskými 
tanečníky. I soutěžní sezóna 2016 bude 
nesmírně náročná, ale všichni se už moc 
těší na 1. soutěžní vystoupení, a to v dubnu 
na prestižní taneční soutěži Emco – Taneční 
skupina roku ve Zlíně a kvalifi kaci IFMS 
v Opavě.

V letošním roce je práce mladší TS spjata 
s divadelní adaptací Malého prince, které 
gymnázium připravuje na konec školního 
roku. Tanečníci trénují na toto téma taneční 
show. Bude se i tento záměr hustopečskému 
publiku líbit? To ukáže čas.

Dalšími choreografi emi bude oprášená 
show starších tanečníků Zloba – královna 
černé magie, stříbrná formace Dance School 
Exhibition ze soutěže Emco – Taneční skupina 
roku 2015, kterou hustopečské publikum 
ještě nevidělo, a pak nová taneční formace 
na téma Titanic. Kromě show trénuje 
starší skupina LS i hip-hopovou formaci 
a mladší tanečníci pilně pracují na zcela nové 
choreografi i Popelka s náčiním pompomy.

Zatímco starší tanečníky jezdí učit tancovat 
taneční lektoři, mladší skupina má již schopné 
taneční choreografy a trenéry z vlastních řad. 
A těmi bezesporu jsou Barbora Komoňová 
a Eliška Vrbová, které mladším tanečníkům 
věnují mnoho ze svého volného času 
a rozvíjejí tak odkaz TS Lady Stars již v další 
generaci tanečníků. A že jsou šikovné, děti je 
mají rády a tak se jim práce daří, o tom není 
pochyb.

Za úkol si TS LS pro letošní rok dala více 
vystupovat pro domácí publikum, protože 
jejich skladby znají více tanečníci z různých 
koutů republiky i Evropy podle pořádání 
republikových i zahraničních soutěží. Proto 
se nyní zaměří na domácí příznivce, kteří jí 
právě v anketě Sportovec roku 2015 města 
Hustopeče dali mnoho hlasů.

Moc všem děkujeme, velice si toho vážíme.

Věra Komoňová, Mgr., vedoucí TS Lady Stars, 
manažer evropských projektůfo
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INZERCE ŘÁDKOVÁ
• Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@logwood.cz
Tel.: 519 345 016, 777 097 002

• Hledám zkušeného vinohradníka 
sadaře/vinaře na výpomoc na hektarovém 
pozemku v Hustopečích. Odměna dohodou.  
Mob.: 777 234 521 

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím 0,5 ha – 1,5  ha orné půdy 
v Hustopečích a blízkém okolí do 10 km. 
Cena 20,- Kč/m², nejsem RK. 
Tel.: 608 630 206, sarka74@seznam.cz

• Hledám levný pronajímaný byt v okolí 
Hustopeč. Tel.: 607 852 155

• Vyměním OB 2+1 v Brně, klidná lokalita, 
balkon, dům i byt po rekonstrukci, 
exkluzivní výhled na Brno, blízko FN 
Brno a OC Campus, vyměním za menší v 
Hustopečích nebo jinde jižně od Brna. Tel.: 
608 961 825.

• 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.

• Koupím  rodinný dům v Hustopečích a 
okolí. Volejte, nebo pište SMS tel.: 605 982 
553. 

• Prodám tiskárnu k počítači značka 
„Lexmark“, cena dohodou. Tel.: 608 624 658
 
• Prodám motocykl skútr Honda (102 
cm3), stříbrný,10 let, najeto 13.500 km, 
4-ventilový motor, kufr, přilba, pojistka, 
výborný stav, cena dohodou. Tel.: 
608 623 658

INZERCE

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
hyclova@hustopece-city.cz
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• zahájení výstavby jaro 2016
• bytový standard na nové- lepší úrovni
• řízení provozních nákladů ve Vašich rukou!
• terasy, prostorné balkony, zahrádky!
• stavba na klíč dle Vašeho požadavku

Zaregistrujte se a získejte informace
mezi prvními.

JSME PŘED VYDÁNÍM
 STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

V MĚSÍCI DUBNU JIŽ PŘIPRAVUJEME 
OTEVŘENÍ PROVOZNÍ KANCELÁŘE

 NA ZNÁMÉ ADRESE: 
Bratislavská 18, tržnice Pavlína, 1.patro

O provozní době Vás budeme informovat
na uvedených kontaktech.

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

www.solidreal.cz

Výstavba na Generála Peřiny - nové informace

HOKEJBAL
Hokejbalisté začali jarní část sezóny porážkou

Hustopečským hokejbalistům začala 
v sobotu 5. března další část sezóny. První 
utkání odehráli s týmem HSK Staré Brno 

a odjížděli domů s porážkou 13:1. O týden 
později 13. března se jim však na domácím 
hřišti podařilo porazit tišnovský celek 7:4. 

V celkovém pořadí se tak drží TJ Agrotec 
Hustopeče na předposledním 7. místě 
s 10 body.                                                                                 –jal- 

HSK Staré Brno – TJ Agrotec Hustopeče
13:1 (4:1,4:0,5:0) Branky: Galatík

TJ Agrotec Hustopeče – HBC Tišnov Titans  
7:4 (1:1,1:2,5:1)          

Branky: Plhák, Nevřivý (Plhák,V. Klimeš), 
Plhák (Nevřivý), Kozák (V. Klimeš),Plhák (R. 

Blažek), Plhák, Hampejs (Nevřivý, Plhák)

1.SK Jihlava 11 9 2 0 0 72:20 (52) 31
2. HSK Staré Brno 8 7 0 1 0 66:9 (57) 22
3. HBC Flyers Jihlava 10 4 2 0 4 37:28 (9) 16
4. J.V.S.K. SLZA Přibyslavice 11 4 1 2 4 31:33 (-2) 16
5. HBC Jundrov 10 5 0 0 5 28:24 (4) 15
6. HBC Slza Třebíč 11 4 0 1 6 33:41 (-8) 13
7. TJ Agrotec Hustopeče 10 3 0 1 6 29:50 (-21) 10
8. HBC Titáni Tišnov 11 0 0 0 11 14:105 (-91) 0

HOKEJ
Tradice setkávání hokejových veteránů pokračuje

Bohuslav Ebermann, Jan Klapáč, Jiří 
Holeček nebo Josef Horešovský – tato 
jména zná každý hokejový fanoušek. Třicítka 
bývalých účastníků světových šampionátů 
i olympiád se sjela na konci února do 
Hustopečí. Ve společnosti dobrého vína se 
scházejí pravidelně. Každoroční dvoudenní 
setkání organizuje tehdejší kapitán mužstva 
František Pospíšil.

„Je to tady vinný kraj a víno já mám rád. 
Jsou tady fajn lidi a vždycky příjemné 
posezení,“ pochvaloval si bývalý 
československý hokejový útočník Jiří Holík, 

který je československým rekordmanem 
v počtu odehraných zápasů za hokejovou 
reprezentaci – připsal si 319 startů, ve 
kterých vstřelil 132 gólů. Přesto říká, že na 
svou sportovní kariéru už moc nevzpomíná. 
Výjimku udělá právě na společném setkání 
s bývalými kolegy i protivníky. 

„Svět už je úplně někde jinde, než byl 
za našich časů. Celé hokejové prostředí, 
podmínky i vztahy lidí jsou jiné,“ posteskl si 
Holík. 

Pro hokejové veterány byla v Hustopečích 
připravena návštěva vinařství a pak večerní 

posezení u skleničky. Bývalí vrcholoví 
sportovci přiznávají, že na nějaké velké 
výkony už se necítí, v kondici se tak udržují 
hlavně sklenkou dobrého vína. 

„Hlavní je, že se vidíme několikrát za 
rok. Jednou příležitostí je právě setkání 
v Hustopečích, pak se vídáme ještě na 
olympijském klubu. Každá možnost se sejít 
je bezvadná. Hlavně, že ještě žijeme,“ uzavřel 
se smíchem bývalý hokejový brankář Jiří 
Holeček. 

-jal-
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4/2016
st eda 6. 4.  v 19.30 VOJT CH
  M stská komedie, které dominuje p íb h „ztraceného“ ty icátníka.
  Komedie / Drama Slovensko, 2015, 98 min.
   Vstupné 70,- K
st eda 20. 4. v 19.30 GANGSTER KA: AFRI AN
  Po nepochopitelném út ku p ímo z rukou policie, opouští Kraviec
  eskou republiku. Za íná nová etapa jeho zlo inného života.
  Krimi / Drama / Thriller esko, 2015, 100 min.
   Vstupné 70,- K

D TSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
pátek 22. 4. v 16.00 V HLAV
  Období dospívání m že být velice komplikované.
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie  / Rodinný USA, 2015, 94 min.
   Vstupné: 50,- K
sobota 23. 4. v 16.00 PADDINGTON
  Medvídek letí do Londýna, aby zde našel novou rodinu.
  Komedie / Rodinný, V. Británie / Francie / Kanada, 2014, 98 min.
   Vstupné: 50,- K
ned le 24. 4. v 16.00 OVE KA SHAUN VE FILMU
  Shaun vymyslí zp sob, jak mít zase jeden odpo inkový den.
  Animovaný / Dobrodružný, V. Británie / Francie, 2015, 85 min.
   Vstupné 50,- K

st eda 27. 4. v 19.30 EVA NOVÁ
  Kdysi známá here ka Eva (Emília Vášáryová) se vrací 
  z protialkoholního lé ení.
  Drama Slovensko / esko, 2015, 106 min.  Vstupné: 70,- K
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Restaurace U Halmů

Řízky na mnoho způsobů
Po dobu této akce se v restauraci nekouří

Hustopeče, Brněnská 1
Tel.: 519 413 921

Vás zve ve dnech 15. – 16. dubna 2016
na

ŘÍZKOVÉ HODY

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, příjme do 
pracovního poměru vyučeného 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU 
s praxí v oboru

Platové podmínky: 
10.780,-- Kč - 15.070,- Kč + příplatky za víkendy a svátky

Žádosti s přehledem praxe a stručným životopisem
zasílejte na adresu:
Personální oddělení Nemocnice Hustopeče,
příspěvková organizace
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
e-mail: pam@nemocnicehustopece.cz, tel. 519 407 350

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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MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie s detektivní zápletkou. 

V hlavní roli Maroš Kramár.

středa 13. 4. 2016
Společenský dům, Hustopeče

Předprodej v TIC, dům U Synků Hustopeče, tel.: 519 412 909,

prostřednictvím sítí Ticketstream a SMS ticket.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 4 • 16

| 32 | 

Vzpomínky

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

Dne 16. dubna 2016 vzpomeneme 5. smutné 
výročí, co nás navždy opustil náš 

milovaný bratr, švagr a strýc 

pan JIŘÍ HAMERNÍK z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomíná
sestra Dana s rodinou.

Jubilanti za měsíc únoru 2016
01.02.1931  Marie STŘELSKÁ
01.02.1936  Vladimír KOŽNAR
05.02.1923  Marie FRYBERTOVÁ
10.02.1934  Jaroslav BUCHTA
12.02.1935  Julie BEDNÁŘOVÁ
14.02.1935  Ivan VERNER
15.02.1930  Jaroslav ŠPONER

15.02.1930  Božena ZEDNIČKOVÁ
17.02.1931  Josef DUPAL
23.02.1926  Maria NEČASOVÁ
23.02.1934  František RŮŽIČKA
25.02.1929  Helena ŠEBESTOVÁ
26.02.1934  Anna DVOŘÁKOVÁ
26.02.1935  Josef MARTINEK

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 17. 3. 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na Tebe zapomenout.

Kdo tě znal vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 
6. výročí úmrtí 

pana LUBOŠE JEVICKÉHO z Hustopečí

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlohý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit si se nestihla, tolik si chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten kdo Tě nejvíc miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 7. března tomu bylo 5 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička, 

paní LUDMILA KILIÁNOVÁ

S láskou a bolestí stále vzpomínají 
dcery Ludmila a Marie s rodinami a syn Radek.

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

Ve vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 10. dubna 2016 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí  

pana MIROSLAVA OTŘÍSALA 

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami. 

Jak tiše  žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 14. března tomu bylo 13 let od úmrtí

paní KRISTY ZEMKOVÉ

Vzpomínají manžel, dcery s rodinami, 
syn s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 13. dubna vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

paní ANNY KOCMANOVÉ z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná manžel a syn.

… Jak tiše žila, tak tiše odešla… 

Dne 13. 4. 2016 vzpomeneme 5. výročí,
 kdy nás opustila naše maminka 

paní MARIE MALÍKOVÁ
Dne 27.3.2016 by se dožila 76 let. 

Přátelé  a známí vzpomeňte s námi. 
Rodina Okrajkova

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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

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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