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Vážení spoluobčané.
Začal rok 2016, nastal čas bilancování a plánování. 

Jaký byl a co vše přinesl minulý rok a co nás čeká 
v roce novém?

Z významných událostí připomeňme oslavu 
krásných 80. narozenin hustopečského rodáka, 
historika působícího v Olomouci, prof. Miloše Trapla. 
Důstojně jsme si připomněli 70 let od ukončení 2. 
světové války formou promítání válečných fi lmů, 
koncertem i pietním aktem na hřbitově Rudé 
armády, kde byly obnoveny pomníky padlých 
důstojníků. Otevřeli jsme novou expozici dějin 
města. V červnu jsme se naposledy rozloučili 
s Mons. Václavem Fišerem, dlouholetým duchovním 
správcem naší farnosti. Ve spolupráci s Muzeem 
a galerií pokročily práce na židovském hřbitově. Byly 
osazeny informační tabule, dokončuje se vstupní 
brána. Na jaře bude zbudován přístupový chodník, 
osazen náhrobek a doplněny nové lavičky.

Prožili jsme nové akce a obnovili ty, jež dlouho v našem městě chyběly. Poprvé se v Hustopečích konal 
cyklistický závod Kolo pro život, premiéru měly v září dětské krojové hody. Po mnoha letech se k nám 
vrátila Nominační výstava vín Velkopavlovické vinařské podoblasti a po desítkách let se vysazovaly 
mladé mandloně, tentokrát na nově získaném pozemku nedaleko rozhledny. Ve starém sadu proběhla 
rekultivace, aby mohlo dojít k další výsadbě nových stromů. Dokončena jsou odpočinková místa 
a informační tabule u hustopečských rybníků. V polovině prosince byl namontován nový měřič rychlosti 
u ZŠ Komenského a už půl roku měří rychlost jízdy automobilů na třech místech radar.

Pokračovala spolupráce tří měst - Benátek nad Jizerou, Modry a Hustopečí, aby ukončila první tříletý 
cyklus své existence a nastartovala také možnosti spolupráce v dalších letech. V oblasti folklorní 
výměny proběhly vzájemná vystoupení souborů Hustopečská chasa a tanečního souboru ze slovenské 
Habovky.

Svoji činnosti obnovil i M-klub, od září změnily podobu Hustopečské listy a začalo se pracovat na 
nové podobě městských webových stránek. Město vyhlásilo veřejnou sbírku pro nemocného Samuelka 
Jakubíka, která stále trvá.

Celé měsíce trvalo jednání s Jihomoravským krajem o budoucnosti naší nemocnice. Od 1. července 
se stala její samostatnou příspěvkovou organizací. Budova polikliniky patří dál městu. Zůstávají v ní 
všechny stávající ordinace. Pouze jeden z lékařů ukončil nájemní smlouvu a na uvolněné prostory už 
máme využití. Významná jsou jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o možné rekonstrukci a rozšíření 
dálniční protihlukové stěny.

Město Hustopeče podalo několik žádostí o dotaci. Jedná se především o protipovodňová opatření 
spojená s vybudováním moderního obecního rozhlasu, dále rozšíření sběrného dvora a bezbariérovou 
trasu směrem k fi nančnímu úřadu; ve spolupráci s obcí Starovice odešla žádost na vybudování 
cyklostezky, která by měla vést přímo ze Starovic až k ZŠ Komenského. Ještě v lednu odešleme žádost 
na dotaci k vybudování workoutového hřiště, nafukovací haly a odpočívadel s informačními tabulemi 
na Křížovém kopci. 

Průběžně probíhala jednání pracovních skupin, která se zabývala podobou ulic Mrštíkova, Pitnerova 
a Dukelského náměstí, rozpracovány jsou záměry města týkající se nové podoby hřbitova, dopravy 
a parkování.. Nového osvětlení se dočkala ulice Tábory. Z plánovaných investic se naší prioritou 
stala rekonstrukce kina na multifunkční zařízení. Studii jsme dostali na stůl koncem roku a nyní bude 
zveřejněna, aby mohlo dojít k připomínkování.

Vážení spoluobčané.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem aktivním, zajímajícím se, kteří píšete, telefonujete, 

přicházíte osobně, informujete nás o tom, co vás ve městě trápí, co naopak těší. Velice si toho vážíme. 
Těším se na to, že bude naše spolupráce pokračovat i v novém roce. 

Hana Potměšilová,starostka města

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

VINA SKÝ OBZOR – 
odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 

1907–2007: 100 let Vina ského obzoru.
Nabízíme: odborné vinařské články – aktuální zpravodajství a zajímavosti z vinařského 
světa – inzerci ve Vinařském obzoru – předplatné Vinařského obzoru (i na Slovensku) 
– kompletní ročníky Vinařského obzoru od r. 1999 (jednotlivě i v deskových vazbách) 
– zásilkový obchod vinařské literatury (aktuální nabídka je na www nebo ve Vinařském 
obzoru)

SV ČR – Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 
tel.: 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz
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Z MĚSTA

Prodej bývalé budovy sýpky v ulici Na 
Hradbách nebo rozpočet města pro rok 
2016. To jsou témata, kterými se zabývali 
zastupitelé na svém X. zasedání ve čtvrtek 
17. prosince 2016. Poprvé mezi zastupiteli 
seděl za ODS Marek Svoboda. Nahradil 
Luboše Kuchynku, který rezignoval.

Uzavřela se smlouva s novým 
zprostředkovatelem energií

V minulých dnech hrozilo, že budovy města 
a budovy jeho příspěvkových organizací 
zůstanou bez elektřiny. Zprostředkovatel 
energií, společnost Energie pod kontrolou 
totiž neplatila dodavateli elektřiny.

„Společnost Energie pod kontrolou dělala 
městu zprostředkovatele energií léta. Teď 
však hrozilo, že zůstaneme bez elektřiny a 
nejen my, byl to celorepublikový problém. Po 
dvou týdnech vyřizování město Hustopeče 
odstoupilo od smlouvy a k 1.1.2016 jsme 
podepsali na všechna odběrná místa smlouvu 
novou se společností Fosfa Břeclav. Je to 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Budou dodávat elektřinu i plyn. 
Situace se tak zdárně vyřešila,“ informovala 
v úvodu starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová.

Nafukovací hala bude zřejmě později
Nafukovací hala bude stát na hřišti u 

ZŠ Komenského zřejmě později, než se 
předpokládalo. Probíhající výběrové řízení 
se nejspíš dle slov starostky města zruší 
a vyhlásí se nové. „Je to kvůli tomu, že 
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vypsalo dotace na sport. Na halu bychom 
mohli získat 50% fi nanční podporu,“ 
sdělila starostka města Hana Potměšilová. 
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci.

O prodeji bývalé sýpky zastupitelé zase 
nerozhodli

Dlouhou diskusi vyvolal prodej budovy 
bývalé sýpky v ulici Na Hradbách Danielu 
Vodákovi. Chtěl by z ní zbudovat školící 
centrum. Vedení města však přišlo i s 
další variantou – město si sýpku nechá a 
zakonzervuje ji, opraví střechu a budovu tak, 
aby nebyla nebezpečná.

„Co s ní potom ale dál?,“ zajímalo 
opozičního zastupitele Jiřího Kadrnky. 
Starostka přiznala, že využití budovy by se 
teprve hledalo. „V tento moment je několik 

variant,“ sdělila Potměšilová.
„Koupíme něco a pak to budeme mít jako 

pytel na zádech,“ oponoval Libor Sadílek za 
ODS.

Diskutovaný byl v souvislosti s prodejem 
a rekonstrukcí budovy hlavně problém s 
parkováním. „Je to velký dům na specifi ckém 
místě a okolo něj není žádný prostor. Když ho 
prodáme, už na něj nebudeme mít žádné 
páky,“ podotkla například zastupitelka Ivana 
Brabcová.

„Já to vnímám tak, že parkování je pouze 
zástupný problém,“ řekl zastupitel Miroslav 
Patloka.

„Nezazněla zde ještě další informace ze 
setkání s Danem Vodákem, že nejvíc by si 
přál, aby se objekt zbořil a otevřel se tak 
prostor do ulice Na Hradbách. To je i můj 
názor,“ podotkl místostarosta Bořivoj Švásta.

Nakonec se však ani na prosincovém 
zasedání o prodeji či neprodeji nerozhodlo. 
Hlasování bylo příliš těsné. Bývalá sýpka a její 
další využití tak bude na programu zase na 
únorovém zastupitelstvu.

Schválený rozpočet 2016 i výše poplatků za 
odpady

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince 
také schválili rozpočet pro rok 2016. Shodli se 
také na tom, že výše poplatku za svoz odpadů 
zůstane stejná jako v loňském roce, to je 448,- 
Kč za osobu za rok.

Žádat se bude o dotace na workoutové 
hřiště i na Křížový vrch v novém

Město bude žádat o dotaci na workoutové 
hřiště, které by mělo vzniknout v areálu 
sportovního zařízení u krytého bazénu. Je 
šance získat až 60% fi nanční podporu. Stejně 
tak se bude žádat o peníze z ministerstva 
pro místní rozvoj na projekt „Křížový vrch 
v Hustopečích má co nabídnout“. Více o 
projektu se lze dočíst v článku z jednání rady 
města. 

-jal- 

Prodat bývalou sýpku? Zastupitelé opět nebyli jednotní

Nejen děti z mateřských, základních
 a středních škol se učí, jak se chovat 
v provozu, ale i senioři. Zkušební komisaři 
z odboru dopravy Městského úřadu 
Hustopeče Petr Pacela a Jan Dufek si pro 
dříve narozené připravili přednášku s názvem 
Senioři v provozu. Konala se ve středu 25. 

listopadu v penzionu pro důchodce. 
Komisaři upozornili posluchače na některé 

změny v zákonech týkajících se provozu na 
pozemních komunikacích a během hodinu 
a půl trvající besedy nezapomněli zmínit ani 
chování chodců na přechodech a chodnících, 
připomněli, že i jako spolujezdec se musí 

člověk připoutat a zaměřili se také na jízdu 
na kole.

Na závěr si posluchači odnášeli předměty 
s retrorefl exními prvky a brožury na podporu 
bezpečnosti seniorů v dopravě. 

-jal-

Senioři v provozu. Komisaři přednášeli v penzionu pro důchodce

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

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



HUSTOPEČSKÉ LISTY 1 • 16

| 3 | 

Radní města Hustopeče na své 28. schůzi 
v úterý 8. prosince 2015 jednali o navýšení 
počtu strážníků i úředníků na Stavebním 
úřadě, o projektu na zatraktivnění Křížového 
vrchu nebo o dodavateli nafukovací haly. 

Přibude jeden městský strážník
V ulicích města se bude od nového roku 

pohybovat o jednoho strážníka více. Radní 
schválili navýšení počtu úvazků u Městské 
policie. Od 1. ledna 2016 budou ve městě 
čtyři městští policisté. Více informací na str. 4.

Více pracovníků pro Stavební úřad
Stejně tak přibude jeden pracovník na 

Stavebním úřadě. Celkem jich bude od 
1.1.2016 sedm. Důvod? Velké množství práce.

„Chceme, aby se řízení zkrátila. Potřeba 
je také řešit stavby, které nejsou úplně 
v pořádku. Na což teď úředníci nemají čas,“ 
vysvětlil místostarosta.

Společné fi nancování cyklostezky na 
Starovice

Hustopečští radní schválili spoluúčast 
na vybudování a projektování cyklostezky 
Hustopeče – Starovice. Projekt se v současné 
chvíli zpracovává.

„Starovice jsou malá obec, peněz v rozpočtu 

nemá moc. Projekt by samy neutáhly,“ 
podotkl Švásta. 

Zároveň také zástupci města zadali 
zpracování projektové dokumentace 
k části cyklostezky, která povede na území 
Hustopečí. Vyústit by měla v ulici Žižkova 
u velkoobchodu COOP a pokračovat dále 
ulicí Tábory k základní škole Komenského. 
Usilovat se bude o dotaci. „Když budeme 
optimističtí, budovat by se mohlo začít v roce 
2018,“ myslí si místostarosta. 

S dotacemi pomůže externí fi rma
Město Hustopeče naváže spolupráci se 

specializovanou fi rmou, která bude radit se 
získáváním dotací. 

„Odborníci nám řeknou, u kterých projektů 
je vhodné žádat o dotace, a naopak, které 
si budeme muset zafi nancovat z vlastních 
zdrojů,“ sdělil Švásta. Vedení města si od 
spolupráce slibuje vyšší úspěšnost v získávání 
fi nancí z dotačních titulů. 

Externí fi rma zanalyzuje 32 projektů. Podívá 
se například na rekonstrukci společenského 
domu, kina, letního koupaliště, sídliště, na 
možnou úpravu stadionu pro atletiku nebo na 
zateplení městských budov – škol, sportovní 
haly, polikliniky nebo hotelu Formanka. 

Pracuje se na projektech k parkování
Radní zadali zpracování projektové 

dokumentace na parkování u hřbitova a na 
vyřešení dopravní situace v ulici Šafaříkova 
u hospodářských potřeb, měly by tam 
vzniknout odstavné pruhy. Termín zhotovení 
projektu je do července 2016. 

Informační tabule a odpočívadla na 
Křížovém vrchu

Křížový vrch by se měl stát vhodným místem 
k odpočinku a procházkám. Radní podpořili 
projekt instalace čtyř až pěti informačních 
tabulí a vybudování odpočívadel. Žádat 
se bude o dotaci z programu na podporu 
cestovního ruchu Cestování dostupné všem. 

Tabule by měly informovat o Kapli sv. 
Rocha, o lokalitě Křížový vrch nebo o historii 
místa. Kromě odpočívadel nebo zastřešeného 
altánu by se na křížovém kopci měly objevit 
i stojany na kola nebo gril s posezením. 

Vyznačena by také měla být turistická trasa 
pro pěší z Dukelského náměstí až na kopec. 

Cílem projektu je obnovení původního 
využití lokality, která sloužila zejména 
jako příměstský park pro místní obyvatele 
i návštěvníky Hustopečí. 

-jal-

Bude více strážníků i pracovníků na Stavebním úřadě

Krátký koncert žáků Základní umělecké 
školy Hustopeče ukončil v Penzionu pro 
důchodce rok trvající komplikovanou práci. 
Dvanáct měsíců sháněla specializovaná fi rma 
sponzory pro takzvaný sociální automobil. V 
úterý 8. prosince ho slavnostně předala do 
užívání hustopečské pečovatelské službě. 

„Automobil jsme získali za symbolickou 
jednu korunu za rok, což je pro nás obrovský 
přínos. Automobil máme na šest let s tím, 
že po uplynutí této doby můžeme požádat 
o odkoupení opět za jednu korunu,“ uvedl 
vedoucí sociálního odboru Městského úřadu 
Hustopeče Tomáš Laz. 

Sociální vůz pomohly zaplatit fi rmy 
z regionu. Koupily si na něm reklamní plochu. 
K projektu však byli místní podnikatelé spíše 
nedůvěřiví. Proto trvalo pořízení auta oproti 
jiným městům čtyřikrát tak dlouho. 

„Bylo to strašně složité, přiznám se, že tohle 
auto nám dalo opravdu zabrat. Děkujeme 
všem, kteří se na tom podíleli. A doufám, 
že příště, se zapojí i další, když teď uvidí, že 
auto opravdu jezdí,“ oddychla si po předání 
vozu Hana Janíčková, oblastní ředitelka 
společnosti, která sociální auta zajišťuje. 

„Místo červnového termínu, bylo auto 
předáno až v prosinci. Pečovatelská služba 

na něj čekala velmi dlouho. Auto pomůže 
sociálním službám v Hustopečích a okolí 
velkým dílem,“ pochvalovala si starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. 

Největším sponzorem byl Jihomoravský 
kraj. Přispěl částkou 50 tisíc korun. „Tato 
myšlenka se velice uchytila. A myslím, že 
je to dobře. Pro příští rok má Jihomoravský 
kraj v rozpočtu připravenou samostatnou 
rozpočtovou kapitolu pro pořizování 
takových sociálních automobilů,“ informoval 
radní Jihomoravského kraje Marek Šlapal. 

Novým vozem budou jezdit pracovnice 
Pečovatelské služby, kterou zřizuje město 
Hustopeče. Z auta jsou nadšené.

„Pečovatelky potřebují automobil zejména 
k tomu, aby se dostaly ke svým klientům. To 
jsou většinou starší lidé, kteří už se o sebe 
nedokáží postarat, ale žijí stále ve svém 
přirozeném prostředí – doma. Pečovatelky 
jim rozváží obědy, pomáhají jim s nákupy 
nebo jsou schopné klienta odvézt například 
k lékaři,“ popsal práci Laz. 

První automobil předávala specializovaná 
fi rma v roce 2002 Domovu Narnie 
v Morkůvkách. Sociální vozy jezdí i v Brně, 
v Břeclavi nebo v Hodoníně.                            -jal- 

Pečovatelská služba dostala sociální auto. Za korunu ročně

Starostka města Hana Potměšilová a radní 
Jihomoravského kraje Marek Šlapal u 
nového sociálního vozu pečovatelské služby. 
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Vedoucí sociálního odboru Tomáš Laz 
převzal klíče od sociálního vozu. Jezdit s ním 
bude pečovatelská služba.

www.hustopece-city.cz
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Vytížení Městské policie Hustopeče stále 
narůstá, vedení města chce přesto udržet 
zavedený standard práce a navíc ještě o něco 
zvýšit bezpečnost v ulicích města. Radní 
na svém jednání na začátku prosince proto 
schválili navýšení počtu úvazků u městské 
policie na čtyři strážníky.

„Teď všechnu práci dělají tři městští 
policisté, je to hektické a personálně na 
hranici. Rozšířit řady městské policie alespoň 
o jednoho strážníka je nutné,“ myslí si Robert 
Novák z Krizového řízení města Hustopeče. 

Strážníci řeší ve městě například přestupky 
proti veřejnému pořádku, jako jsou výtržnosti, 
poškozování majetku nebo krádeže. V jejich 
kompetenci je i odchyt toulavých zvířat, 
zejména psů.

„V loňském roce jsme odchytli zhruba 
osmdesát psů. U většiny se podaří nalézt 
majitele ať už původního, nebo nového. 
Výjimkou však nejsou ani odchyty ovcí nebo 
plazů. Poslední případ se stal v prosinci, 
kdy jsme v sobotu v noci chytali 28 ovcí 
u kruhového objezdu,“ uvedl Novák. 

Strážníci také zajišťují odstranění 
autovraků z komunikací ve městě, dohlíží 
na bezpečnost v okolí škol nebo dětských 
hřišť, spolupořádají besedy ve školách 
a školkách nebo zajišťují pořádek na všech 
společenských, kulturních či sportovních 
akcích pořádaných na území města. 

„V roce 2016 bude hlavní důraz kladen 
na dopravu. Strážníci se budou spolu 
s pracovníky odboru dopravy podílet na 
vytváření nových možností parkování 
vozidel. A budeme případně uvažovat 
i o rozšíření služeb o víkendech. Teď městští 
policisté pracují o víkendech do 22.00 hodin, 
nově by mohli dohlížet na pořádek ve městě 
až do půlnoci,“ informoval Novák. 

Nová posila by k městské policii měla 
nastoupit na začátku roku 2016. „Je 
vyhlášeno výběrové řízení. Otázkou teď ale 
je, zda se podaří vybrat vhodný kandidát do 
začátku ledna,“ uzavřel místostarosta města 
Hustopeče Bořivoj Švásta. 

-jal- 

Vytížení strážníků narůstá
Od nového roku k nim přibyde posila

Město Hustopeče pro Vás v minulosti 
zajistilo snížení plateb za energie projektem 
Obec občanům. Tento projekt mnohým 
přinesl velké úspory na elektřině a plynu. Pro 
velký zájem nabízíme novou možnost, jak se 
do elektronické aukce energií přihlásit.

Nyní se můžete z pohodlí vašeho domova 
přihlásit do aukce energií pomocí internetu.

Najděte si www.obecobcanum.cz, dále si 

zadejte jméno vašeho města a poté odkaz 
OBČAN.

Zde je formulář, který si podle návodu 
vyplníte. Tímto dosáhnete velmi pěkných 
úspor.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, volejte na 
tel.: 603 454 705 - Dušan Makaj.

Dušan Makaj, e-aukce energií

Zapojit se do e-aukce můžete i přes internet

Parkovací automat na Dukelském 
náměstí změnil v minulých týdnech 
své umístění. Přesunul se od vjezdu na 
parkoviště blíže ke kostelu. Teď stojí vedle 
informačního kiosku. Jedním z hlavních 
důvodů přesunu bylo to, aby se do 
budoucna předešlo ucpávání vjezdu na 
parkoviště.                                                        –jal- 
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Parkovací automat 
na náměstí změnil místo

Dopravní hřiště v Lipové ulici už je 
pod dohledem. Střeží ho dvě kamery. 
Instalovaly se na konci listopadu. Cílem 
je předejít vandalismu. Na pořízení 
kamerového systému se podařila získat 
dotace od Jihomoravského kraje.            –jal- 
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Na Lipovce už jsou kamery

Strážníci čistili Křížový vrch 
od jehel

Dvě plné pet lahve injekčních stříkaček 
nasbírali městští policisté v okolí 
Křížového vrchu. Od nebezpečných jehel 
čistí tamější zákoutí každoročně. Zajistí 
jejich likvidaci.                                                –jal- 
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VE ZKRATCE

Ve čtvrtek 3. prosince se konala v prostorách 
Hotelu Centro v Hustopečích již 53. celostátní 
konference o ocelových konstrukcích. Tuto 
odbornou akci pořádaly, tak jako již dlouhou 
řadu let, Česká společnost pro ocelové 
konstrukce a Stavební fakulta VUT Brno.

Konference se zúčastnilo téměř 200 hostů 
z celé naší republiky a také ze Slovenské 
republiky.

Svoje odborné příspěvky včetně grafi ckého 
doprovodu předneslo 20 přednášejících 
z vysokých škol, zástupci výrobců ocelových 
konstrukcí, montážních fi rem, projekčních 
organizací, zinkoven a dalších z celé České 
i Slovenské republiky – od Plzně až po Košice.

Řada účastníků přespala v Hustopečích 
a večery jim zpříjemnilo i hustopečské víno. 
Pořadatele potěšil zájem a přání přítomných, 
aby se zde příští rok uspořádal další, to je 54. 
ročník této konference.

Rád bych poděkoval, jako účastník všech 
konferencí, tedy i té první v roce 1963, 
organizátorům této akce. Jimi jsou za Českou 
společnost pro OK Ing. Pavel Húsek st. a Ing. 
Jiří Skyva, za VUT Brno prof. Ing. Jindřich 
Melcher a za sekretariát konference Pavla 
Polášková a Věra Klemešová.

Ing. Jiří Teplý, Hustopeče

Konference o ocelových konstrukcích
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Město 
Hustopeče
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Vážení občané, milí přátelé,

15.12.2015 jsem doručil paní starostce 
města Hustopeče PaedDr. Haně Potměšilové 
svůj rezignační dopis, ve kterém oznamuji, 
že se vzdávám funkce zastupitele města 
Hustopeče. 

Tuto funkci jsem vykonával celých 17 let. 
Nejprve osm let jako místostarosta, potom 
dalších osm let jako starosta města Hustopeče 
a jeden rok, ten poslední, jako řadový 
zastupitel. Prožil jsem s Vámi mnohými 
v městském zastupitelstvu v dobrém i zlém 
dlouhé roky naplněné tvořivou prací. I když 
mnohdy jsme měli na věci různé názory
a naše cesty se ubíraly různými směry, cíl 
jsme snad měli všichni stejný. Tím cílem bylo 
naše město lepší a hezčí, město, kde se dobře 
žije.

Opouštím řady hustopečských zastupitelů 
se smíšenými pocity. Pocit radosti z dobře 
vykonané práce a vědomí, že za dobu mého 
působení v čele města byly vytvořeny věci, na 
které mohu být právem hrdý. A také pocity 
nepochopení, ba i křivdy. Těch pocitů je 
mnoho a popisují se jen velmi obtížně. Mezi 
nimi však jeden chybí. Je to lítost. Opravdu 
nelituji, že jsem vykonal právě to, co jsem 
vykonal, stejně tak nelituji toho, že právě teď 
končím. Vše jsem vždy činil po dokonalém 
zvážení všech pro i proti a činím tak i nyní.

Jsou to vážné osobní důvody, kvůli kterým 
opouštím řady městských zastupitelů. Cítím, 
že nastala doba, kdy už nedovedu svému 
městu jako jeho veřejný zastupitel více dávat. 
Připouštím, že tím mohu zklamat svoje voliče 
a příznivce, ale věřím, že právě oni moje 
rozhodnutí pochopí. Ostatní snad ocení, že 
uvolňuji místo pro jiného zastupitele, toho, 
který bude mít dost energie a zájmu přinést 
svému městu něco nového a dobrého. Vždy 
jsem oceňoval umění včas odejít, především 
u politiků a u sebe přece nebudu dělat 
výjimku.

Svým bývalým kolegům, zastupitelům 
města Hustopeče a také občanům města 
bych v této chvíli přece jen rád něco vzkázal. 
Doba nebyla nikdy jednoduchá. Ať to bylo 
v dobách válečných nebo mírových, ať to 
bylo před 100 nebo 50, 25 nebo 5 lety, anebo 
třeba loni, vždy bychom našli důvod napsat: 
„Vstupujeme do těžké doby“. Totéž můžeme 

napsat i dnes. Dnešní doba je ale přece 
jen něčím zvláštní. Každý den jsme svědky 
událostí, které vypovídají o tom, že naše 
základní hodnoty jsou zásadním způsobem 
ohroženy. Týká se to všech oblastí života, 
zmíním se tedy jen o některých. V první 
řadě je ohrožena demokracie v naší zemi. 
Standardní politické strany jsou oslabeny 
a viditelně ustupují nečitelným politickým 
subjektům, které charakterizuje jen silná 
osobnost nebo mediálně vytvořená značka, 
případně obojí. Stále větší vliv získává nikým 
nevolený neziskový sektor, podporovaný 
a řízený zahraničními zdroji a vážným 
nebezpečím je i zasahování zastupitelských 
úřadů cizích zemí do fungování našich 
státních institucí. Svoji pravou tvář ukázaly 
také nevolené a dnes doufám již téměř nikým 
nechtěné vládnoucí struktury Evropské unie. 
V plné nahotě se ukazuje, že o názor našich 
občanů a politiků v Unii nikdo nestojí, že 
naše republika v porovnání se silnějšími 
státy EU nemá žádné slovo. A když už máme 
jako republika možnost se spojit s jinými 
státy a postavit se unijnímu šílenství na 
odpor, naše slabá vláda nakonec nátlaku 
ustoupí a nic neudělá. A přitom se jedná 
o věc natolik závažnou a vpravdě existenční 
- samozřejmě mám nyní na mysli imigrační 
krizi, která nás ohrožuje mnohem více, než 
jsou ochotna média a nezodpovědná část 
politiků připustit. Nikomu nechci vnucovat 
svůj názor, kromě toho myslím, že většina 

občanů této země již prohlédla. To ale nic 
nemění na faktu, že v přímém ohrožení 
je díky tomu také naše kultura a národní 
svébytnost. Pořád je ještě dost lidí, kteří 
buď ve svojí naivitě nebo ziskuchtivosti 
nebo snaze se zalíbit někomu mocnému, 
podporují a vítají trendy, které nevyhnutelně 
povedou v budoucnu ke katastrofě. Ať už 
katastrofě evropské, či národní, kulturní, či 
sociální. Těmto lidem a trendům je třeba 
se postavit. A to je můj vzkaz zastupitelům 
a občanům našeho města  v okamžiku 
mého odchodu z komunální politiky. Byla 
by chyba se domnívat, že na úrovni malého 
města nemůžeme nic ovlivnit, že se všechno 
odehraje vždy jen v Praze nebo prostě 
jinde, ve velké politice. Právě my občané 
ve větších i menších sídlech, na venkově 
i městech můžeme věci zvrátit. Každodenním 
působením na mládež při výchově a výuce, 
podporou národních kulturních tradic, 
podporou tradičních křesťanských církví 
a dalších fi lozofi ckých a kulturních pilířů 
západní civilizace. Tlakem na regionální 
a celostátní politiky. Odmítnutím mediálních 
lží a manipulací, na jejichž významnou roli ve 
formování zvrácených sociálně politických 
teorií a procesů nesmíme zapomenout. 
Odmítnutím přepisování dějin a razantním 
odmítnutím relativizace původních hodnot 
našeho národa, tedy hodnot kulturních, 
duchovních a mravních. Odmítnutím politiků, 
kteří vlastnímu národu lžou a kolaborují 
s jeho skutečnými nepřáteli. Můžeme toho 
jako občané udělat mnoho.

Na závěr popřeji zastupitelům města 
Hustopeče šťastnou ruku a hodně úspěchů 
při jeho správě a řízení.

Všem občanům města Hustopeče přeji 
požehnané Vánoce a do nového roku 2016 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Ing. Luboš Kuchynka

Rozloučení Luboše Kuchynky. Rezignuje na funkci zastupitele

Jménem vedení města a občanů 
Hustopečí děkuji Ing. Luboši 

Kuchynkovi za jeho práci, kterou během 
sedmnáctiletého působení v pozicích 

starosty, místostarosty a zastupitele pro 
naše město vykonal.

 Hana Potměšilová,
 starostka města
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Rekonstrukce budovy kina a její přebudování v multifunkční kulturní centrum je jednou z investičních priorit vedení 

města. Prvotní architektonická studie bude občanům představena začátkem roku 2016 na veřejném slyšení,

jehož termín bude ještě v průběhu ledna upřesněn. Nenechte si tuto prezentaci ujít, váš názor nás zajímá.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 1 • 16

| 6 | 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Iveta Andrášková

Vánoce
Vánoce jsou tady, už je čas,

má je rád každý z nás.
Radost, dárky, zábava,
přednost mívá rodina.
Rodina naše a přátelé,

jsme šťastní jako Jů a Helé.
Sníh napadl, je všude bílo,

ukaž se vánoční vílo.
Vše je připraveno, stromek je nazdoben,

nikdo z nás není nazloben.
Sedneme si ke stolu, modlíme se,
maminka nám dobré jídlo nese.

Najíme se a hned ke stromku spěcháme,
dárky tam leží a my se díváme,

jak maminka s tátou čtou naše jméno,
jsme šťastní, nic nového.

Dárky jsou rozdány, je čas na spánek,
to je konec a tak se na další rok těšíme.
Těšíme se na další Vánoce v naší rodině,
těšíme se na úsměvy u našich maminek.

Návštěva závodu
Vedení fi rmy Frauenthal Automotive 

pozvalo bývalé pracovníky Plynokovu na 
prohlídku závodu dne 10. prosince 2015. 

Nejdříve nás pan ředitel Kerlín seznámil 
s fi rmou, s výrobním programem, se svými 
zákazníky a s plánem na příští rok. Pak jsme 
si prohlédli nové výrobní zařízení. Líbilo se 
nám, jak nový majitel o závod pečuje. Již při 
pohledu zvenku je vidět zářící novou fasádu 
a i vnitřní prostory prošly náročnou údržbou. 
Všichni porovnávali dřívější pracovní 
podmínky. Zavádění mechanizace odstraňuje 
dřívější fyzickou námahu. Pořádek a čistota 

zajišťují příjemné pracovní prostředí. Také 
jsme si prohlédli laboratoř, která zajišťuje 
kontrolu kvality výrobků.

Na závěr jsme se sešli v zasedací místnosti, 
kde bylo připraveno pohoštění, a účastníci 
obdrželi praktický dárek s logem fi rmy, který 
nám bude připomínat setkání.

Návštěvníci děkují vedení fi rmy, že 
umožnilo setkání bývalých spolupracovníků, 
kteří mohli zavzpomínat na léta prožitá 
v Plynokovu.

Vladimír Šťavík

Rok 2015 se nesl nejen ve znamení sucha
 a krásného počasí, ale také ve znamení 
určitých změn, které ne každý vítá 
s povděkem. Z mé pozice mám na mysli 
především ty v dopravě. Snad každý řidič 
v loňském roce zaznamenal přítomnost 
stacionárního radaru. Ten je usazen střídavě 
na třech místech – na ulici Nádražní, 
Bratislavská a Brněnská. Někteří z Vás
 o něm slyšeli, jiní si ho všimli, další dokonce 
doplatili na příliš sešlápnutý pedál. Tak či 
onak, rychlost vozidel, které do našeho města 
vjíždí, či ho opouští, se zpomalila a radary 
tak svůj účel plní na výbornou. Další změnu 
zaznamenali také řidiči na náměstí. Dříve 
nepřehledná a z bezpečnostních důvodů 
naprosto nevyhovující ulice Smetanova se 
proměnila v jednosměrnou, vyjma cyklistů, 
kteří ji mohou projíždět v obou směrech. 
Tato úprava přinesla také malý bonus – 
několik dalších parkovacích míst. Díky 
povolenému zastavení na 15 minut v celém 
úseku nad morovým sloupem zde mohou 
řidiči zdarma zaparkovat a vyřídit svůj nákup 
u místních obchodníků. Věčně ucpaná horní 
část náměstí se tak „provzdušnila“ a získala 
jakýsi řád. 

Vzhledem k tomu, že jsem si při nastoupení 
do své funkce předsevzal podílet se na tom, 
aby bylo naše město bezpečnější a žilo se 
v něm ještě lépe než doposud, protihluková 
stěna podél dálnice je pro mě dalším 
významným tématem. Během loňského 
roku jsme spolu s paní starostkou navštívili 

Ředitelství silnic a dálnic v Brně a vstoupili do 
jednání o její možné rekonstrukci. Výsledkem 
těchto jednání bylo schválení nové studie, na 
kterou ŘSD uvolnilo prostředky z rozpočtu již 
pro rok 2016. V jarních měsících proběhne 
nové měření hluku v ulicích města a spolu 
s jeho výsledky poputuje do Brna také 
petice, na které již od podzimu přibývají 
Vaše podpisy. Letošní rok se tedy stane hned 
několik důležitých kroků, které na dlouhé 
roky (snad pozitivně) ovlivní životy nás všech. 

Většího komfortu a bezpečnějšího přesunu 
do sportovní haly, Pavučiny, nebo směrem 
k rybníkům se dočkají také chodci a cyklisté. 
Velkou proměnou projde (co já pamatuji 
tak neutěšená a děravá) ulička v úseku od 
Autoškoly Stávek po sportovní halu. Vnese 
do ní život nový povrch, osvětlení a dostane 
také svůj ofi ciální název. Před halou na 
ni bude navazovat přechod pro chodce, 
který je vzhledem k přítomnosti speciální 
školy, mládeže přicházející do kroužků a na 
trénink a velkému provozu jak osobních, tak 
nákladních vozidel a autobusů, také nutností. 

Problém se zaparkovanými vozidly
a zhoršenou průjezdností (tedy i bezpečností 
jak z hlediska pohybu, tak při zásahu jednotek 
integrovaného záchranného systému) 
vnímáme dále například na ulicích Alšova, 
Vrchlického a dalších. Každá z těchto ulic je 
specifi cká. Je proto nutné řešit postupně 
každou zvlášť a mimo jiné klást důraz na 
zachování jednotného rázu a zeleně, které 
by i přes zvýšení parkovacích stání nemělo 

výrazně ubýt. Změny dopravního řešení 
(parkování) v těchto ulicích dále navazují 
na vypořádání majetkoprávních vztahů 
mezi městem a vlastníkem komunikace, 
vyhotovení studií, rekonstrukce vodovodních 
a plynofi kačních řádů a na další aspekty, 
které neumožňují okamžitý zásah a 
napravení špatné dopravní situace. V tuto 
chvíli již probíhají práce na ulici Nerudova, 
kde budou, stejně jako na dalších místech 
v našem městě, vytvořeny parkovací záryvy. 

Dovolím si shrnout, proč všechny 
tyto změny. Odůvodnění je jednoduché 
a každý můžeme začít u sebe a své rodiny. 
Zamysleme se, kolik dopravních prostředků 
bylo ve vaší rodině před deseti lety a kolik je 
jich dnes. Projděme se městem a všimněme 
si, kolik zde za posledních pár let vyrostlo 
bytových a rodinných domů, kolik je zde 
nových fi rem a podniků, které vyžadují 
dopravní obslužnost. Jednoduchou rovnicí 
zjistíme, že počet vozidel je mnohonásobný, 
avšak infrastruktura zůstala beze změn. 

Závěrem mi nezbývá než poděkovat 
všem, kteří jsou při cestách po našem městě 
zodpovědní a trpěliví. Děkuji všem, kteří svým 
chováním na silnicích děláte naše město 
bezpečnějším. Do roku 2016 přeji mnoho 
úspěchů, šťastných okamžiků a především 
pevné zdraví.

Richard Homola

Radní pro dopravu
Místopředseda ANO Hustopeče

Doprava v roce 2016

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

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

Město HUSTOPEČE
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PF 2016

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

www.solidreal.cz
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 27. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 24.11.2015 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/27/15: RM schválila program jed-
nání dnešní RM. 

Usnesení RM č. 2/27/15: RM bere na vědomí výsle-
dek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 3/27/15: RM schválila smlouvu s 
Vinicemi Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 493, 
Velké Němčice 691 63, IČ: 25937421 na proná-
jem zastavěného pozemku p.č.2582 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na 
LV č. 11895 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za roční 
nájemné 40.150,-Kč + DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 4/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje pozem-
ku p.č.5426/26 vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří vč. budovy, nacházející se v obci 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 
vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Text zá-
měru je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 5/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení Podání žádosti na Státní pozemkový 
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a o nájem 
a převod pozemku parcela číslo KN 5426/25 
funkčně související s pozemkem 5426/26 je-
hož součástí je stavba ve vlastnictví města 
Hustopeče. 

Usnesení RM č. 6/27/15: RM schválila Doplnění 
žádosti o úplatný převod pozemku parcela čís-
lo KN 4740/21 vedeného jako ostatní plocha, 
zeleň v katastrálním území Hustopeče u Brna 
a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 
50008 Hradec Králové. Zamýšleným budoucím 
využitím pozemku je vyřešení zaužívané cesty 
a možná výsadba zeleně. 

Usnesení RM (úkol) č. 7/27/15: RM ukládá vyzvat 
Povodí Moravy, státní podnik, IČ: 70890013, 
Dřevařská 11, 602 00 Brno k nápravě vadného 
stavu a k převzetí pozemků na LV 9632, u nichž 
by mělo Povodí Moravy s.p. příslušet právo hos-
podaření s majetkem státu. 

Usnesení RM č. 8/27/15: RM schválila místa měření 
hluku z dálnice D2 a termín 24 hodinové měření 
na počátku měsíce března 2016. 

Usnesení RM (úkol) č. 9/27/15: RM ukládá ma-
jetkoprávnímu odboru zadat projekční práce 
na zřízení parkovacích míst, příchodu k ZŠ 
Nádražní a parkových úprav na ulici Svat. Čecha 
kolem bytového domu Svat. Čecha 1,3, na po-
zemcích ve vlastnictví města: parcely číslo KN 

1580/1, 1580/2, 1580/10, 1580/11 v katastrál-
ním území Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM (úkol) č. 10/27/15: RM ukládá pří-
pravu realizace parkoviště na ulici Pittnerova 
zahájit pouze v případě, že vlastník pozemku 
1582 bude souhlasit s bezúplatným převodem 
potřebné části pozemku na vybudování veřej-
ného parkoviště. V případě, že vlastník pozemku 
1582 bude chtít vybudovat parkoviště na ulici 
Pittnerova na své náklady, rada bude souhlasit 
po předložení PD s uzavřením smlouvy na právo 
stavby a doporučí zastupitelstvu souhlas s bez-
úplatným převodem potřebné části pozemku 
1557/2 po realizaci parkoviště vlastníkovi, po-
kud tu nebudou uloženy inženýrské sítě. 

Usnesení RM (úkol) č. 11/27/15: RM ukládá 
vzhledem k tomu, že vlastník pozemku 1582 
nesouhlasí s darováním potřebné části pozem-
ku, rada rozhodla nezadávat projekční práce na 
vybudování parkoviště kolem bytových domů 
Svat Čecha 5,7,9, parkových úprav včetně od-
stavných stání na odpad na pozemku 1582. Tyto 
projekční práce je možné zahájit pouze, pokud 
dojde k dohodě s vlastníkem o darování potřeb-
né části pozemku na vhodné začlenění řešené 
plochy do veřejných ploch. 

Usnesení RM (úkol) č. 12/27/15: RM ukládá jednat s 
vlastníkem pozemku 1582 o uzavření smlouvy 
na břemeno pro rekolaudaci kanalizační pří-
pojky z bytových domů Svat. Čecha 1,3,5,7,9 
na veřejnou kanalizaci. Po uzavření smlouvy 
provést rekolaudaci přípojky na veřejnou kana-
lizaci a následně provést převod kanalizace na 
VaK Břeclav. 

Usnesení RM č. 13/27/15: RM schválila 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330035889/001 se společností E.ON 
Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
na akci „Hustopeče, Havlíčkova, k.VN, TS, k.NN, 
ESOX“ na pozemcích města Hustopeče parcela 
číslo KN 498/1, 505/1 v rozsahu dle geomet-
rického plánu číslo 3450-266/2015 zhotovený 
fi rmou Ing. Marek Svoboda za jednorázovou 
úhradu 10.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 14/27/15: RM schválila smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
se společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
3 - Žižkov na akci TR HUST8 optická trasa O2 
ve městě Hustopeče na pozemku parcela číslo 
2009/2 v k.ú. Hustopeče Brna za jednorázovou 
úhradu ve výši 5.000,- bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 15/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení dodatek ke smlouvě o smlouvě bu-
doucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 
vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. Předmětem 
dodatku je posun termínu k uzavření kupní 
smlouvy o 1 rok a zvýšení kupní ceny na cenu 
dle aktuálního ceníku města. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 16/27/15: RM schválila dohodu o 
propagaci a reklamní spolupráci na Světový 
duel vín 2015 se společností PRAMOS, a.s. 
se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ 
63479087. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/27/15: RM schválila zadání zpra-
cování projektu obnovy zeleně na hřbitově, 
který bude obsahovat zhodnocení stavu stáva-
jících dřevin a návrh nových výsadeb. 

Usnesení RM č. 18/27/15: RM odkládá rozhodnutí 
v bodě řešení situace hrobu rodiny Slawik, měs-
to se k  bodu vrátí po studii – prověření stavu 
zeleně.

Usnesení RM č. 19/27/15: RM bere na vědomí infor-
mace k možnosti získání dotace na regeneraci 
sídliště.

Usnesení RM č. 20/27/15: RM schválila objednání 
znaleckého posudku dendrologem ohledně 
ošetření topolů na pozemku parc. č. 4542/76 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 21/27/15: RM schválila souhlas 
k podání žádosti na kácení stromu – smrku na 
p.č. 1032 u domu Žižkova 23, Hustopeče.

Usnesení RM č. 22/27/15: RM bere na vědomí in-
formace o možnostech snížení energetické 
náročnosti budovy MěKS Hustopeče.

Usnesení RM č. 23/27/15: RM pověřuje starostku 
(místostarostu) jednáním s vlastníkem gará-
že umístěné na městském pozemku parc. č. 
1261/1 KN v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM č. 24/27/15: RM schválila znění výzvy 
na podání nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „PD na zřízení parkoviště na ul. 
Bratislavská v Hustopečích“. 

Usnesení RM č. 25/27/15: RM schválila oslo-
vení těchto uchazečů k podání nabídky na 
veřejnou zakázku „PD na zřízení parkoviště na 
ul. Bratislavská v Hustopečích“: 

1) Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 
Břeclav, IČ 27696880 

2) Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 
3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706 

3) Ing. Eva Trojková, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 
41012127 

4) Petr Kříž, Vaculíkova 9, Brno - Lesná, IČ 490711178 
Usnesení RM č. 26/27/15: RM schválila složení 

komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 
nabídek: 

Členové komise: …, …, … 
Náhradníci: …, …, … 
Usnesení RM č. 27/27/15: RM schválila souhlas s 

poskytnutím příspěvku na úhradu části nákla-
dů oprav a obnovy značení na Velkopavlovické 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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vinařské stezce, která prochází katastrálním 
územím města, a to ve výši 40% z celkových 
nákladů, t. j. 13.145,44 Kč. 

Usnesení RM č. 28/27/15: RM schválila souhlas s do-
hodou o způsobu provedení údržby ochranných 
pásem vedení ČEPS, a. s., a nápravě vadného 
stavu mezi městem Hustopeče, Dukelské nám. 
2/2, Hustopeče a ČEPS, a. s., Elektrárenská 
774/2, Praha 10, PSČ 101 52, IČ: 25702556, 
za podmínky, že bude provedeno odstranění 
všech dřevin ve výše uvedeném OPV, tj. i dře-
vin nedosahujících povolené vzrůstové výšky 3 
m, přičemž křoviny, jejichž maximální obvyklá 
vzrůstová výška nepřesahuje povolenou hranici 
3 m (např. šípky) se ponechají za účelem vytvo-
ření přirozeného úkrytu pro ptactvo a drobnou 
zvěř. 

Usnesení RM (úkol) č. 29/27/15: RM ukládá 
Majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče, pí-
semně upozornit vlastníky všech nemovitostí 
v sousedství pozemku č. 490/1 na skutečnost, 
že se jedná o veřejné prostranství a toto může 
každý užívat jako přístupu k nemovitostem bez 
omezení a nikdo nemá právo toto prostranství 
neoprávněně zabírat. 

Usnesení RM č. 30/27/15: RM neschválila vyčleně-
ní a vyznačení 5 podélných parkovacích stání 
pro potřebu SÚS Břeclav, středisko Hustopeče, 
v propojce ulic Šafaříkova - Brněnská, vše na 
náklady žadatele. Umístění je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 31/27/15: RM ukládá prověřit 
možnost posunutí značky zákaz vjezdu mezi 
ulicemi Šafaříkova a Brněnská.

Usnesení RM (úkol) č. 32/27/15: RM ukládá Odboru 
regionálního rozvoje a Obecnímu živnostenské-
mu řádu předložit stanovisko k žádosti o vznik 
nové ulice žadatele Ranč Valkýra, o.s.

Usnesení RM č. 33/27/15: RM projednala možnost 
ukončení smlouvy o správě a vypsání výběrové-
ho řízení na správu VO. 

Usnesení RM č. 34/27/15: RM schválila komisi na 
přípravu zadávací dokumentace VO Hustopeče 
ve složení místostarosta …, …, …., …, ...

Usnesení RM č. 35/27/15: RM bere na vědomí 
smluvní závazky Technických služeb Hustopeče, 
s.r.o.

Usnesení RM č. 36/27/15: RM schválila smlouvu o 
dílo na zpracování projektové dokumentace na 
„Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče 
– změna stavby před dokončením“ s Ing 
Václavem Cichrou se sídlem Šakvická 405, 691 
05 Zaječí, IČ 41530047 za 40.000,- Kč bez DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 37/27/15: RM bere na vědomí 
odpor do platebního rozkazu Okresního sou-
du v Břeclavi ze dne 26.10.2015, sp. zn. 10 C 
206/2015 – 26 ve věci žaloby … o náhradu 
škody 33.000,- Kč s přísl. 

Usnesení RM č. 38/27/15: RM schválila dodatek č. 
3 k rámcové kupní smlouvě na věci movité s 
Hustopečskou mandlárnou s.r.o., Nerudova 24, 
Hustopeče 693 01, IČ: 29372143, kterým se 

rozšiřuje sortiment prodávaných výrobků. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 39/27/15: RM bere na vědomí Zápis 
ze stavební komise. 

Usnesení RM č. 40/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení opravu chybného geometrického a 
polohového určení pozemků dle geometrického 
plánu číslo 3422-31/2015 vyhotoveného Ing. 
Peterem Čmaradou, Komenského 86 a úřed-
ně ověřený Ing. Vladimírem Ptáčkem, v k.ú. 
Hustopeče u Brna /dle zákresu v příloze/. 

Usnesení RM č. 41/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení Souhlasné prohlášení opravy geo-
metrického a polohového určení pozemků dle 
geometrického plánu č. 3422-31/2015 vyhoto-
veným ing. Peterem Čmaradou úředně ověřený 
oprávněným zeměměřičským inženýrem ing. 
Vladimírem Ptáčkem. Text souhlasného prohlá-
šení a geometrického plánu je příloze zápisu. 

Usnesení RM č. 42/27/15: RM schválila souhlas se 
stavbou „Hustopeče, p. č. 189/17 – Pilíř elektro 
a pilíř HUP“ dle předložené PD pro SPEKTRA 
PRAHA, spol. s r. o., U Smaltovny 245/16, 170 
00 PRAHA, v zastoupení investora Klima Carr 
ČR, s. r. o., Meduňková 611/1, 103 00 Praha, 
pro účely vydání územního souhlasu, a to jako 
vlastníka sousedního pozemku. 

Výsledek hlasování: 7 pro Z: T: 08.12.2015 
Usnesení RM č. 43/27/15: RM schválila souhlas 

s PD na akci „Hustopeče, Nerudova, obnova 
DP, Nečas“ pro ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 
3939/25a, 315 00 Brno, v zastoupení stavební-
ka E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
379 49 České Budějovice, jako vlastník dotčené-
ho pozemku parc. č. 571/1 KN v k. ú. Hustopeče 
u Brna, za podmínky umístění nového sloupu 
mimo komunikace. 

Usnesení RM č. 44/27/15: RM schválila smlouvu 
č. 1040008962/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 
2151/6, 379 49 České Budějovice, dle zákresu 
v příloze smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 45/27/15: RM schválila souhlas 
s PD na akci „Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, 
Hast-develop“ pro ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 
3939/25a, 315 00 Brno, v zastoupení sta-
vebníka E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 379 49 České Budějovice, jako vlastník 
dotčených pozemků, za podmínky, že v přípa-
dě rozšiřování parkovacích ploch na pozemcích 
parc. č. 501/1 a 501/5 KN v k. ú. Hustopeče u 
Brna, provede E.ON Distribuce, a. s., na vlastní 
náklady taková technická opatření, aby toto 
rozšíření bylo možné. 

Usnesení RM č. 46/27/15: RM schválila smlouvu 
č. 1030025430/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 
2151/6, 379 49 České Budějovice, dle zákresu 
v příloze smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 47/27/15: RM schválila souhlas se 

Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na stavbu „Reko VTL DN 500 Brodské 
- V. Němčice IV“ pro investora RWE GasNet, s. 
r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, za podmínky, že přechod plynovodu 
pod komunikací vedoucí k hotelu „Růženy“ 
bude proveden protlakem. 

Usnesení RM č. 48/27/15: RM schválila souhlas s 
odstraněním části objektu p. č. 1164//1, na ul. 
Brněnská, Hustopeče, dle PD č. 2015/202, vy-
hotovené spol. OK Atelier s.r.o., Zámecké nám. 
2, 690 02 Břeclav, pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., 
Mírová 1098/4, Hustopeče, v zastoupení inves-
tora p. …, …, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 49/27/15: RM schválila smlouvu o 
souhlasu s demolicí části objektu p. č. 1164//1, 
na ul. Brněnská, Hustopeče, dle PD č. 2015/202, 
vyhotovené spol. OK Atelier s.r.o., Zámecké 
nám. 2, 690 02 s p. …, … Hustopeče, s kau-
cí ve výši 20.000 Kč splatnou před podpisem 
smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 50/27/15: RM schválila souhlas s PD 
na stavbu „Odstavná plocha pro osobní auto-
mobily na parc. č. 1164/1 a 1165/1, Hustopeče“ 
vyhotovené spol. O. K Atelier, Zámecké nám. 
2, 690 02 Břeclav, pro spol. BUILDSTEEL, s. r. 
o., Mírová 1098/4, Hustopeče, v zastoupení 
investora p. Josefa Válka, L. Svobody 1057/28, 
Hustopeče, pro účely vydání územního 
souhlasu. 

Usnesení RM č. 51/27/15: RM schválila variantu č. 3 
předložené PD spol. Eling pro umístění nové ki-
oskové trafostanice spol. E.ON v ul. Na Hradbách 
RM požaduje předložení detailního výkresu se 
zakreslením umístění kioskové trafostanice. RM 
požaduje souhlas případných majitelů sklepů 
pod pozemkem k umístění trafostanice. RM ne-
souhlasí s variantami 1,2. Varianta 3 je možná 
za předpokladu doložení výkresu a souhlasů. 
Varianty jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 52/27/15: RM schválila souhlas se 
Smlouvou č. 1/57 971 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na stavbu „Přeložka NTL 
přípojky pro stavbu “Polyfunkční bytový dům 
II, Kollárova ulice, číslo stavby: 8800081680“ 
dle přiložené PD, pro investora RWE GasNet, 
s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem a QUATRO development, s.r.o., IČO: 
29356598, Na Hradbách 424/3, Hustopeče PSČ 
693 01 s kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 
podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 53/27/15: RM schválila re-
vokaci Usnesení RM č.  60/20/15 a schvaluje 
nové usnesení: RM ukládá MPO podat odvolání 
– námitku proti rozhodnutí Stavebního úřadu 
MěÚ Hustopeče ve věci stavebního řízení na 
povolení stavby Polyfunkčního domu II. sta-
vebníka Quatro development s.r.o. pokud bude 
stavba vyšší než 3 nadzemní podlaží (v původní 
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žádosti byly 4 patra).
Usnesení  RM  č.  54/27/15: RM odkládá schválení 

souhlas se Smlouvou č. 7700071426 _1/BVB o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
stavbu č. 7700071 426 „REKO MS Hustopeče – 
Jiráskova + 1“ dle přiložené PD, pro investora 
RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem s kaucí ve výši 40.000 
Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 55/27/15: RM schválila požadavek 
na předložení detailního výkresu, zda rekon-
strukce dle projektové dokumentace č.3324_2 
na stavbu „REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 
1“ projektanta GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 625 
00 Brno, pro územní řízení a stavební povolení 
pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem bude zasahovat do 
komunikace. V  případě, že bude zasahovat do 
komunikace, bude předloženo zastupitelstvu s 
kladným vyjádřením za předpokladu, že bude 
komunikace uvedena do bezvadného stavu a s 
doporučením opravy komunikace 3m z každé 
strany od plynovodu. Aby povrch byl celistvý v 
celé křižovatce. 

Usnesení RM č. 56/27/15: RM schválila souhlas se 
Smlouvou č. 7700071424_2/BVB o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu č. 
7700071 424 „REKO MS Hustopeče - Mrštíkova 
II, číslo stavby: 7700071424“ a „REKO MS 
Hustopeče - Mrštíkova, číslo stavby: 57 971“ 
dle přiložené PD, pro investora RWE GasNet, s. 
r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem s kaucí ve výši 120.000 Kč. Smlouva je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 57/27/15: RM ukládá vedení 
města jednat se společností Energo Hustopeče 
s.r.o., o převzetí smluv na dodávku plynu na 
rok 2016 s  dodavatelem plynu vysoutěženým 
v rámci aukce společností Tender Servis.

Usnesení RM č. 58/27/15: RM schválila neprodlouže-
ní smluv o dodávce tepelné energie s Energem 
Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 10, 693 01 
Hustopeče IČ: 25509144 na odběrná místa Kpt. 
Jaroše 1001/1, Žižkova 1 v Hustopečích. 

Usnesení RM č. 59/27/15: RM schválila ukončení 
pronájmu kotelen včetně technologického zaří-
zení pro společnost Energo Hustopeče, Dukelské 
nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 k 
31.12.2015. 

Usnesení RM č. 60/27/15: RM schválila 
odložení udělení souhlasu k projektové do-
kumentaci projektanta Ing. Libora Schwarze, 
Dlouhá 2, Hustopeče na stavbu „Stavební 
úpravy oplocení, nové oplocení u krematoria 
k. ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 506/2, 506/5“, 
pro investora Krematorium Hustopeče, s. r. o., 
se sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno. Projekt do-
poručuje schválit po dořešení majetkoprávního 
vypořádání. RM požaduje zákres odvodnění ur-
nového háje a jeho zachování a přístup k údržbě, 
který vede přes pozemek parc.č.506/2. 

Usnesení RM č. 61/27/15: RM schválila souhlas s 

PD vyhotovenou projektantem G-RADIANT 
spol. s r.o., Stromořadní 9, Břeclav na akci 
PLYNOFIKACE BYT. DOMU, Hustopeče, Generála 
Peřiny 1298-99 pro investora Společenství 
vlastníků bytových jednotek pro dům 
č.p.1298 a č.p. 1299 na ulici Generála Peřiny v 
Hustopečích, IČO: 28351541 za podmínky pro-
vedení protlakem pod komunikací. 

Usnesení RM č. 62/27/15: RM schválila souhlas se 
smlouvou o souhlasu se stavbou plynovodní 
přípojky na pozemku města pro Společenství 
vlastníků bytových jednotek pro dům 
č.p.1298 a č.p. 1299 na ulici Generála Peřiny v 
Hustopečích, IČO: 28351541, dle přiložené PD a 
s kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpi-
sem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 63/27/15: RM schválila výběr 
dodavatele na nákup dětských odrážedel, dět-
ských přileb a dětských elektro autíček. Nákup 
bude hrazen z nadačního příspěvku Nadace 
Partnerství, který město získalo na základě 
umístění v soutěží s projektem Dětské doprav-
ní hřiště jakou součást programu dopravní 
výchovy. 

Usnesení RM č. 64/27/15: RM schválila smlouvu o 
dílo na průzkumové a projekční práce na akci 
Plán péče o vybrané prvky ÚSES Zřízení v k.ú. 
Hustopeče u Brna s Ing. Ondřejem Remešem se 
sídlem Nové domky 131, 747 56 Dolní Životice, 
IČ 75351153 za částku 35.000,- Kč. Text smlou-
vy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 65/27/15: RM schválila smlouvu o 
dílo na průzkumové a projekční práce na akci 
Plán péče o vybrané prvky ÚSES Zřízení v k.ú. 
Hustopeče u Brna s Ing. Davidem Mikoláškem 
– TOPGREEN, se sídlem Sadová 336, 664 43 
Želešice, IČ 62172433, za částku 32.000,- Kč. 
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 66/27/15: RM bere na vědomí se-
znam investic krytých rozpočtem pro rok 2015 
a seznam možných investic na rok 2016 pro ur-
čení priorit města v oblasti investiční výstavby. 
Seznam investic je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 67/27/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení seznam projektových dokumentací 
na stavební investice jako přílohu rozpočtového 
opatření ZM na prosinec 2015. Seznam projek-
tových dokumentací je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 68/27/15: RM schválila Smlouvu 
o dílo se společností Viadesigne s.r.o., IČ: 
27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 
02 Břeclav na zhotovení projektové doku-
mentace ulice Nerudova za cenu ve výši 
135.653,- Kč včetně DPH s termínem dokončení 
v únoru 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 69/27/15: RM schválila Smlouvu 
o dílo se společností Viadesigne s.r.o., IČ: 
27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 
Břeclav na zhotovení projektové dokumentace 
ulice Dvořákova za cenu ve výši 117.854,- Kč 
včetně DPH s termínem dokončení v březen 
2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 70/27/15: RM schválila nájemní 
smlouvu s Valentinem Georgievem Vasilevem, 
Dobrovského 76/12, Hustopeče, IČ:  75850591 
na pronájem objektu garáže na pozemku 
p.č.885/19 vedeného jako zastavěná plocha a 
nádvoří a části pozemku p.č.885/23 o výměře 
120 m2 vedeného jak ostatní plocha, vše za-
psáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 
roční nájemné 77.412,- Kč + DPH. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 71/27/15: RM schválila uzavírku ul. 
Komenského ve dnech 26. a 27.11.2015 z důvo-
du navážení materiálů na rekonstrukci objektu 
SOŠ a SOU Hustopeče.

Usnesení RM č. 72/27/15: RM schválila roční odmě-
nu řediteli příspěvkové organizaci města (ZŠ 
Komenského) ve výši 10.000,- Kč. Zdůvodnění 
odměny je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 73/27/15: RM bere na vědomí vý-
sledku veřejnosprávní kontroly ZŠ Hustopeče, 
Komenského 2. 

Usnesení RM č. 74/27/15: RM bere na vědomí zápis 
ze Školské a kulturní komise ze dne 27.10.2015. 

Usnesení RM č. 75/27/15: RM souhlasí s  uspořá-
dáním ankety Sportovec roku a navrženou 
organizací. 

Usnesení RM č. 76/27/15: RM bere na vědomí zápis 
ze sportovní komise ze dne 16.11.2015 

Usnesení RM č. 77/27/15: RM schválila Žádost po-
skytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci 
z prostředků MPSV v souladu s ustanovením 
§101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2016 
č. M/2016/1852 ve výši 491.750,- Kč a Žádost 
o fi nanční podporu z rozpočtu Jihomoravského 
kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskyto-
vání sociálních služeb v souladu s ustanovením 
§105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 
23.250,- Kč. Texty žádostí jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 78/27/15: RM schválila přijetí pana 
…, nar. …, bytem … Hustopeče do Domu – 
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče 
ke dni  8. 12. 2015. 

Usnesení RM č. 79/27/15: RM schválila Smlouvu o 
nájmu bytu – byt č. 114 – Dům – Penzion pro 
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou 
mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 
a panem … od 8. 12. 2015 do 31. 12. 2016. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 80/27/15: RM neschválila Darovací 
smlouvu mezi Městem Hustopeče jako ob-
darovaným a panem …, nar. …, bytem … 
Hustopeče, jako dárcem. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu 

Usnesení RM č. 81/27/15: RM bere na vědomí zápis 
z jednání Sociální komise ze dne 2.11.2015 

Usnesení RM (úkol) č. 82/27/15: RM ukládá Sociální 
komisi vypracovat pravidla a metodiku u sociál-
ního programu na podporu zejména nadaných 
dětí ze sociálně slabých rodin.

Usnesení RM č. 83/27/15: RM schválila přidělení 
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bytové jednotky č. 412 do nájmu panu …, nar. 
…, trvale bytem … Hustopeče, a to ode dne 
01. 12. 2015. Rada města schválila nájemní 
smlouvu k bytu č. 412 v ubytovně Mostař, uza-
vřenou mezi městem Hustopeče a …, nar. …, 
trvale bytem … Hustopeče, a to s účinností 
ode dne 01. 12. 2015. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 84/27/15: RM schválila poříze-
ní nového osobního vozidla KIA VENGA 1,4 
od společnosti Agrotec, a.s., Brněnská 74, 
Hustopeče za poptanou cenu 298 980 Kč, pro 
potřebu Městského úřadu Hustopeče (OSPOD). 
Financování vozidla bude zajištěno pomocí lea-
singu nebo úvěru s první splátkou ve výši 20% 
z ceny vozu. Současně rada města pověřuje 
tajemníka MVDr. Michalicu podpisem všech 
smluv pro zajištění pořízení vozidla. 

Usnesení RM č. 85/27/15: RM schválila změnu ma-
ximální kapacity objektu TU Celné na max. 40 
osob včetně úpravy ceníku dle návrhu. 

Usnesení RM č. 86/27/15: RM schválila zadání za-
kázky na obnovení protipožárního nátěru ve 
sportovní hale fi rmě Jiří Caha, Dlouhá 1207/14, 
Hustopeče, IČ 11505745, za vysoutěženou cenu 
140.000 Kč. 

Usnesení RM (úkol) č. 87/27/15: RM ukládá vede-
ní města podat žádost na Obecní živnostenský 
úřad o zřízení živnostenských oprávnění pro: 

1) Silniční motorová doprava - nákladní provozova-
ná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené rychlosti přesahující 3,5 tuny, ... 

2) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady 

3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona 

+ zápis do evidence zemědělského podnikatele.
Usnesení RM č. 88/27/15: RM schválila přípravu 

vyhlášení veřejné zakázky na dodávku techni-
ky (traktor se středovým sečením se sběrným 
košem a zametacím kartáčem pro zimní údrž-
bu) pro Městské služby Hustopeče v ceně do 
900.000 Kč vč. DPH. 

S termínem platby z rozpočtu roku 2016. 
Vyhlášení je podmíněno schválením položky v roz-

počtu pro Městské služby na rok 2016. 
Usnesení RM č. 89/27/15: RM schválila na základě 

žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 
vyhlášky města Hustopeče č. 2/2015, k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích, kterou se regulu-
je užívání zábavní pyrotechniky, Agrotec, a.s., 
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, pro den 
18.12.2015 a to uskutečněním ohňostroje od 
18:00 hod. na Dukelském náměstí, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 90/27/15: RM schválila přijetí do-
tace pro ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 z 
Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost na realizaci projektu Otevíráme 
dveře do Evropy reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0246, 
ve výši 962.043 Kč. Po městě není požadováno 
spolufi nancování. 

Usnesení RM č. 91/27/15: RM schválila přijetí do-
tace pro ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 z 
Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost na realizaci projektu Každý 
den v Evropě, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0300, 
ve výši 453.010 Kč. Po městě není požadováno 
spolufi nancování. 

Usnesení RM č. 92/27/15: RM schválila uzavře-
ní Mateřské školy Školní i Mateřské školy 
Na Sídlišti (Na Sídlišti 5 a Komenského 4) v 
době vánočních svátků, tj,. od 23.12.2014 do 
3.1.2015. Provoz bude zahájen od pondělí 
4.1.2015. 

Usnesení RM č.  93/27/15: RM schválila 11. roz-
počtové opatření v  předložené podobě. Text 
rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 94/27/15: RM schválila smlouvu o 
spolupráci s Fair – Net o.s. se sídlem Janáčkova 
1, Hustopeče 693 01, IČ 27047989 na zajištění 
internetové konektivity v lokalitě hřiště Lipová 
v Hustopečích, za účelem přenosu dat z ka-
merového systému. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 95/27/15: RM schválila na základě 
žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné vy-
hlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 
doby akce pro žadatele …, … Hustopeče, pro 
den 5. 12. 2015 a to prodloužením na dobu od 
20:00 do 02:00 hod. dne následujícího, pro dob-
ročinný koncert skupiny Pool Litters v M-klub 
Hustopeče, Herbenova 4. 

Usnesení RM č. 96/27/15: RM projednala zprávu 
výběrové komise výběrového řízení na funkci 
Ředitel/ka příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města Hustopeče vyhlášeného dne 
04.11.2015 a schválila zrušení výběrového říze-
ní na funkci Ředitel/ka příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města Hustopeče vyhlášené-
ho dne 04.11.2015. 

Usnesení RM (úkol) č. 97/27/15: RM ukládá vyhlá-
sit nové výběrové řízení na obsazení funkce 
Ředitel/ka příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města Hustopeče dle oznámení o vý-
běrovém řízení, viz. příloha. Výběrová komise 
bude ve složení předseda výběrové komise 
PaedDr. Potměšilová Hana, členové výběrové 
komise - …, …, …, …, … a tajemník vý-
běrové komise ... 

Usnesení RM č. 98/27/15: RM navrhuje zařadit do 
rozpočtu 2016 investice dle přílohy. Předložený 
návrh rozpočtu bude doplněn dle připomínek 
RM. 

Usnesení RM č. 99/27/15: RM schválila servis-
ní smlouvu Elektronizace Městského úřadu 
Hustopeče a smlouvu o technické podpoře na 
software OptimiDoc s fi rmou SPIN SERVIS s.r.o. 
se sídlem Škroupova 62, 636 Brno, IČ 25583735. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 
Usnesení RM č. 100/27/15: RM bere na vědomí zápis 

z jednání komise pro seniory ze dne 9.11.2015 
Usnesení RM (úkol) č. 101/27/15: RM ukládá před-

ložit rozpočet na akce komise pro seniory na rok 
2016.

Usnesení RM č. 102/27/15: RM schválila zvýhodně-
né vstupné pro členy Svazu tělesně postižených 
v ČR, místní organizace Hustopeče na 20 Kč/
osoba na adventní koncerty v kostele sv. Václava 

29. 11. 2015 Pěvecké sbory Virtuosi di Mikulov a 
Kantilena 

13. 12. 2015 SRDCE křesťanská folková skupina ze 
Šakvic 

20. 12. 2015 Husakovo Quarteto 
Členové STP mají možnost zakoupit toto zvýhod-

něné vstupné pouze na místě před konáním 
koncertu a prokáží se průkazkou (potvrzením). 

Usnesení RM č. 103/27/15: RM bere na vědomí 
informaci o dopisu Mgr. Pavla Černého, práv-
ního zástupce fi rmy Buildsteel s. r. o., k dopisu 
„Pozemky společnosti Buildsteel s. r. o. v loka-
litě Nad Hřbitovem – výzva k řešení“, a způsob 
vyřízení části dopisu týkající se územního 
plánování.

Usnesení RM č. 104/27/15: RM souhlasí s  umístě-
ním reklamy společnosti Agrotec ve  sportovní 
hale. RM nesouhlasí s  navrženým vzhledem a 
požaduje předložit vedení města návrh rekla-
my. Na baneru bude umístěn znak města.

Usnesení RM (úkol) č. 105/27/15: RM ukládá MPO 
zadat zpracování studie podélných parkovacích 
stání na ul. Šafaříkova. 

Usnesení RM č. 106/27/15: RM schválila uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovite-
lem Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 
32 Brno, kterým se mění cena díla o hodnotu 
méněprací u projektu „Obnova větrolamu“. Text 
Dodatku je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení RM č. 107/27/15: RM schválila pověře-
ní pro tajemníka MVDr. Michalicu na jednání 
s  makléřskou fi rmou OK Group a.s., Mánesova 
3014/16, Brno, IČ: 25561804, ve věci přípravy 
pojištění města Hustopeče.

ustopeče.
Usnesení RM č. 108/27/15: RM bere na vědomí 

účast města Hustopeče na projektu „Česko zpí-
vá koledy“ dne 09.12.2015 v 18 hod.

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
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KULTURA

Město 
HustopečeStrach, nervozita, ale pak úleva a radost 

z nadělených sladkostí – to prožívaly děti 5. 
prosince. Chodil svatý Mikuláš. V Hustopečích 

zavítal například na Pavučinu. Na menší děti 
čekal pouze s anděly, na ty starší přišli už 
i čerti.                                                                          –jal-

Mikuláš naděloval na Pavučině
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Tradičně na mikulášskou jízdu po 
Hustopečích vyrazili i dobrovolníci z ranče 
Valkýra. Mikuláš s anděly a čerty přijel přímo 
za dětmi domů na pekelném voze.             –jal- 

Pekelná jízda Valkýry
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I když byla první adventní neděli vlezlá zima 
a pršelo, Dukelské náměstí se před pátou 
hodinou zaplnilo desítkami lidí. Nenechaly si 
ujít rozsvěcení vánočního stromu. Koledami 
ho doprovodili studenti hustopečského 
gymnázia pod vedením Margity Křížové.

Na zahřátí byl připraven čaj nebo svařené 
víno. A nechyběl ani živý betlém, o který se 

postaralo Centrum volného času Pavučina. 
Pod vánočním stromem tak byli k vidění Tři 
králové a koledníci v doprovodu koní, koz 
nebo psa. 

Chvíli po páté hodině pak v Hustopečích 
ofi ciálně začala adventní doba. Světla na 
vánočním stromu se rozsvítila. 

-jal- 

Advent zahájilo rozsvěcení stromu
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K předvánoční době už neodmyslitelně 
patří adventní koncerty. V Hustopečích se 
jich konalo celkem pět. Vystupovaly pěvecké 
sbory, folková skupina, známý muzikálový 
zpěvák, kvarteto i děti z umělecké základní 
školy.

První adventní neděle letos připadla na 29. 
listopadu. Sváteční atmosféru mohli přijít 
načerpat všichni zájemci do kostela svatého 
Václava a svaté Anežky České. Od šesti hodin 
večer se tam konal první adventní koncert. 
Kostelní lavice byly zaplněné do posledního 
místa.

Koncert započal děkan Pavel Kafka 
zapálením první svíčky na adventním věnci 
a pak už před publikum nastoupily sbory 
Virtuosi di Mikulov a Kantila Křtiny.

Druhou adventní neděli 6. prosince se mohli 
vypravit posluchači hned na dva koncerty. 
První začal ve čtyři hodiny odpoledne 
v evangelickém kostele. Účinkovali na něm 
žáci a učitelé Základní umělecké školy 
Hustopeče. Zazněla Tichá noc na zobcové 
fl étny, děti zazpívaly Halellujah nebo Purpuru. 
Hrál i klavír, klarinet, harfa, housle nebo 

trubka. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
věnuje umělecká škola na charitativní účely.

O druhý koncert se v neděli 6. prosince 
postaral muzikálový herec a zpěvák, sólista 
Městského divadla Brno Aleš Slanina. 
„Budeme zpívat spoustu hezkých vánočních 
písniček. Některé jsou i z muzikálů, ale 
všechny budou laděné do vánoční pohody,“ 
avizoval před koncertem Slanina. 

Do Hustopečí si přizval své kolegy 
z brněnského městského divadla Ladislava 
Koláře, Roberta Jíchu a Andreu Březinovou, 
z pražského muzikálu Romeo a Julie pak 
Janu Zenáhlíkovou.

„V současné době hraji ve spoustě muzikálů 
a v pár činohrách. Z posledních premiér je 
to Duch, kde mám hlavní roli. Potom třeba 
muzikál Ostrov Pokladů nebo Někdo to rád 
horké,“ prozradil herec a zpěvák. 

Na koncertě Aleše Slaniny panovala 
kouzelná atmosféra. Šedesátka posluchačů 
aplaudovala vestoje. 

O plný kostel se potom třetí adventní neděli 
13. prosince zasloužila křesťanská folková 
skupina ze Šakvic Srdce. Zahrála a zazpívala 

písně s křesťanskou tematikou. Na koncertě 
vystoupili i dětští zpěváci. U posluchačů měli 
úspěch.

„Zpíváme spolu už více než dvacet let 
v různém složení a na různých příležitostech. 
Naší prioritou jsou adventní a vánoční 
koncerty,“ představila skupinu Eliška 
Brůčková. 

Poslední adventní koncert zazněl v podání 
Husakova quarteta.                                            -jal- 

Sledujte reportáže v magazínech 
číslo 333 a 334.

Adventní koncerty nabídly folk i vystoupení muzikálové hvězdy
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O první z adventních koncertů se postaraly 
soubory Virtuosi di Mikulov a Kantila Křtiny.
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Zdravý punč, mandlový, ďábelský a rumový 
od krojovaných – vánoční nápoje se první 
prosincovou sobotu nalévaly ve stáncích na 
Dukelském náměstí. Konal se Mikulášský 
jarmark, kterého se tradičně zúčastnili 
soutěžní punčové týmy i stánkaři nabízející 
řemeslné vánoční dekorace.

Stovky návštěvníků si mohly vybrat punč 
od čtyř týmů. Nalévali svatí i pekelníci, černí 
andělé i bílí čerti.

„V letošním roce jsme vsadili na kvalitní 
suroviny. Podařilo se nám je oproti loňsku 
trošku víc doladit. Punč je udělaný z výborné 
kořalky, z vynikajícího bylinkovo-černého 
čaje a jablečného džusu,“ lákala na Zdravý 
punč Ingrid Florusová. 

„My máme punč hodně rumový. Ale 
vyšli jsme vstříc i dětem,“ představil nápoj 
Hustopečské chasy Jan Blažek. 

„Nabízíme ďábelský punč pro dospěláky 
a dětský jemný pro řidiče a děti,“ přidala se 
Blanka Vetýšková z Ledového království. 

Tým Hustopečské mandlárny zase nabízel 
jak jinak než punč mandlový. 

Alkohol pak bylo možné zajíst mandlovými 
muff iny, Ivančinými tvarohovými koláčky, 
zelňačkou, ďábelskými párečky, andělskými 
pusinkami, topinkami nebo pečenými 
bramborami. 

A kdo nepřišel za jídlem ani za pitím, mohl se 
zaposlouchat do písní country kapely, nebo 
zhlédnout pohádku Čert a káča, vystoupení 
Folklórního souboru Krajcárek nebo žáků 
hustopečské umělecké školy. 

Dvě hodiny po poledni se pak o zábavu 
postaraly samy punčové týmy. Soutěžily 

v jízdě na koloběžce, v protahování provázku 
pod oblečením nebo ve skládání básní. 

„Žila, byla mandlárna, punčem to tam 
teklo, jenže jednou potkalo je aj samo peklo,“ 
znělo Dukelským náměstím. „Chceš-li zažít 
v břiše teplo, navštiv naše bílé peklo. Chceš-
li zažít v břiše ráj, i andělé nalévaj,“ nedal se 
zahanbit tým Zdravého punče. 

Výkony týmů hodnotila punčová porota. 
Letos to neměla vůbec snadné. Raději tak 
nechala zvítězit všechny. „První místo za 
prezentaci tradic, krojů a výbornou zelňačku 

získává Hustopečská chasa. První místo za 
naprosto famózní muff iny a za prezentaci 
mandlí a mandloní získává mandlárna,“ 
vyhlašoval porotce. 

Ledové království získalo první místo za 
kostýmy, tým od Zdravého punče za výborné 
topinky a za rohatého anděla a ďábla s křídly. 
„Takže si myslím, že není důležité zúčastnit 
se, ale vyhrát,“ uzavřela porota. 

Doprovodný program byl připravený ve 
vestibulu kina. Proměnil se v dětské řemeslné 
dílničky.

Otevřené bylo i městské muzeum a galerie. 
Vánoční muzejní bazar s výstavou vánočních 
dekorací a aranžmá nabídl starožitné kousky 
i výrobky šikovných Hustopečanek. 

–jal- 
Sledujte reportáž v Hustopečském 

magazínu č. 333, 
premiéru měl v pátek 18.12.2015. 

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

Ve dnech 3.–5. prosince 2015 se v galerii 
Městského muzea Hustopeče konal 2. 

Vánoční muzejní bazar, který zabezpečovaly 
a realizovaly členky Muzejního spolku.

Chtěli bychom poděkovat zejména paní 
Oldřišce Haškovcové, Jiřině Kotoučkové, 

Bronislavě Šaumanové, Janě Vrbové, Aleně 
Jislové a Marii Urbánkové. 

Bylo to krásné. Díky. 
Za zaměstnance MMG Soňa Nezhodová  

Mikulášský jarmark: Punče nalévali svatí i pekelníci

O přízeň návštěvníků i poroty soutěžily čtyři 
punčové týmy. Jedním z nich bylo Ledové 
království.
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Na Dukelské náměstí lákal kromě punčů i 
program na pódiu – country kapela nebo 
pohádka.

Na děti čekal Mikuláš s čerty i anděly a ve 
vestibulu kina řemeslné dílničky. 

S dramatickým příběhem o odvážné, 
samorostlé dívce, opovrhované dceři 
obecního pastýře, která se ničeho nebojí, 
přijeli do Hustopečí herci z Boleradic. 
Představení Divadelního spolku bratří 
Mrštíků si v pátek 4. prosince 2015 nenechala 
ujít asi stovka diváků.

„Hrajeme úpravu Milana Uhdeho, který 
děj zrychlil. Zdá se nám takový zajímavější 
a je navíc doplněný písněmi,“ uvedla 
podrobnosti předsedkyně divadelního 
spolku Iva Kahounová. 

Ve hře inspirované dílem Boženy Němcové 

excelovala v hlavní roli Báry herečka Jana 
Glocová z Divák. Starostu hrál domácí Zbyněk 
Háder. 

S Divou Bárou Boleradičtí bodovali i na 
několika divadelních přehlídkách. „Na 
podzim jsme byli na národní přehlídce ve 
Vysokém nad Jizerou a v Rakovníku, což byla 
přehlídka her pro děti a mládež. V Rakovníku 
jsme byli navrženi k postupu na Jiráskův 
Hronov,“ pochlubila se Kahounová. 

Více na www.boleradice-divadlo.cz. 
-jal-

Na Divou Báru od herců z Boleradic přišla stovka diváků
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Hlavní roli hrála Jana Glocová.

Na Mikulášském jarmarku vystupovaly i děti 
z Folklórního kroužku Krajcárek.
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Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, 
Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné 
neviňátko a Pásli ovce Valaši. Pět koled 
znělo ve středu 9. prosince v 18.00 hodin na 

více než sedmi stovkách míst v republice, 
z toho šedesáti na jižní Moravě. Nechyběly 
ani Hustopeče. Už podruhé se zapojily do 
akce pořádané regionálními novinami Deník 

Česko zpívá koledy. Na Dukelském náměstí 
pod vánočním stromem se sešla asi třicítka 
lidí. Tón udával místostarosta města Bořivoj 
Švásta na kytaru.                                               –jal- 

Česko zpívalo koledy. Hustopeče také

Komety, zvonky, kapry, ale třeba i kladivo 
nebo kleště si mohli nazdobit všichni 
zájemci v pondělí 14. prosince v městské 
knihovně. Jana Mikuličová tam pořádala 
tradiční zdobení perníků. Pro účastníky 

tvořivého odpoledne perníky sama napekla 
i připravila polevy. Letos kromě tradičních 
tvarů, zhotovila i sladké dobroty pro pánské 
osazenstvo. 

„Letos jsem zvolila malování na bílý 
podklad. Perníčky už jsem předpřipravila 
s jednou vrstvou polevy s tím, že se na ně dá 
aplikovat další vrstva například s tečkami, se 
zlatým nebo stříbrným zdobením. Je to zase 
trošku něco jiného, než malujeme každý rok,“ 
popsala techniku Mikuličová.  

Zdobení perníků pořádá v knihovně 
pravidelně, už asi čtvrtý rok. A to nejen těch 
vánočních, ale třeba i velikonočních. Své 
kurzy pojímá spíš jako přátelské posezení 
u čaje a zákusků. Ke zdobení sladkých dobrot 

se dostala zcela náhodou. Je samouk. 
„Na domě dětí a mládeže jednou pořádali 

vánoční dílničky. Přišli za mnou s tím, že 
chtějí dělat perníky, ať je napeču a že budu 
zdobit. Nikdy před tím jsem to nedělala. 
Natrénovala jsem recept, nějakou polevu 
a od té doby mně už ty perníky nějak zůstaly,“ 
zavzpomínala Mikuličová. 

Tvořivého odpoledne se v knihovně 
zúčastnila asi desítka zájemců. Mezi nimi 
i Anežka Hrušková z Hustopečí. „Jsem tu 
každý rok. Chodím i na velikonoční zdobení. 
Baví mě to. Perníčky si přes Vánoce vystavím 
a pak je sníme. Je škoda je nechat ztvrdnout,“ 
uzavřela Hrušková. 

-jal- 

Se zdobením perníků pomohla v knihovně Jana Mikuličová 
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V Městském muzeu a galerii Hustopeče se 
konala v prosinci výstava s mnoha nej. „Bývá 
u ní jedna z nejnavštěvovanějších vernisáží, 
sejde se na ní nejvíce fotografů, k vidění je 
nejvíce různých technik a žánrů,“ zahájila 
vernisáž Šárka Prokešová z městského muzea 
a galerie. Loňský rok v domě U Synků završila 
výstava členů Fotoklubu Hustopeče. 

„Vystavuje 13 členů z celkových 23. Je to 
již pátá členská výstava, každý měl právo 
dodat dvě fotografi e dle své libosti, ostatní 
podléhaly výběru, tak jsme dali dohromady 
59 snímků,“ vysvětlil předseda fotoklubu 
Zdeněk Bažant. 

Na výstavě mohli návštěvníci vidět 
krajinářské fotografi e, portréty, grafi ku 
nebo makro snímky. Záběry neměly žádné 
sjednocující téma, výstava měla ukázat, 
jak se jednotliví autoři profi lují. Například 
Petr Urbánek z Velkých Němčic se soustředí 
hlavně na moravskou krajinu.

„Mám tu fotky Pálavy a jeden snímek 

svítání ze Slovenska,“ představil svou tvorbu 
Urbánek. 

To nováček fotoklubu Veronika Senjuková 
upřednostňuje foto dokument. I když, jak říká, 
snaží se u něj o trochu výtvarnější stránku. 
„K fotoklubu jsem se připojila zhruba před 
rokem. Seznámila jsem se s jedním z členů 
a ten mě přivedl zpátky k focení, které jsem 
kdysi dávno opustila. Hlavní důvod, proč 
jsem se stala členkou, je inspirace a báječní 
lidé,“ svěřila se Senjuková. 

Fotoklub například pořádá fotografi cké 
výlety. V roce 2015 se členové vydali společně 
dokumentovat Vranovice nebo Pohansko. 

„Můžeme si tak navzájem poradit, ať už jde 
o záběry nebo technické záležitosti. Můžeme 
to navzájem konzultovat, probírat. V tom je 
přínos pro každého autora,“ myslí si Bažant. 

Na výstavě byly k vidění snímky i od 
Stanislava Valnohy, Zuzany Škamradové, 
Radka Sychy, Roberta Stohanzla, Veroniky 
Mikulíkové, Jany Korciánové, Dušana 

Koláčka, Miloše Karase, Jiřího Fialy a Zdeňky 
Damborské. 

Více o Fotoklubu Hustopeče na www.
fotoklub-hustopece.cz. Bohaté webové 
stránky ilustrují činnost klubu i jednotlivých 
autorů. 

-jal- 

Členové fotoklubu vystavovali v galerii šedesátku svých snímků
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Krajinářská fotografi e je doménou Petra 
Ubárnka. I on vystavoval v prosinci 
v městské galerii.

První semestr virtuální akademie máme za sebou
Čínská medicína v naší zahrádce byla 

tématem prvního semestru virtuální 
univerzity třetího věku, kterou 
zprostředkovává Městská knihovna 
Hustopeče zájemcům z řad seniorů 
a nezaměstnaných. V šesti blocích zhlédli 
studenti A3V přednášky České zemědělské 
univerzity v Praze, která celé studium 
zaštiťuje. Dozvěděli se, co to vůbec tradiční 
čínská medicína je, seznámili se s některými 
bylinami čínské medicíny a dostali také 
návod jak tyto rostliny používat v praxi, ať už 

při léčení nebo vaření.
Po každé přednášce jsme si udělali společný 

test, který byl tréninkem pro vypracování 
testu doma. Završením celého semestru je 
závěrečný test, který si každý udělá sám. 
Zda studenti prošli prvním semestrem, 
se dozvíme v lednu, ale věřím, že budou 
úspěšní, jelikož během celého semestru byli 
moc šikovní.

Téma na další semestr si zvolili účastníci 
akademie sami. Z nabízených kurzů zvítězila 
Genealogie, aneb hledáme své předky. Ke 

stávajícím studentům se mohou přidat i další 
zájemci. Stačí vyplnit v knihovně přihlášku 
a zaplatit poplatek 400,- Kč a to do 25. 1. 2016.

Druhý semestr začneme 4. února v 9.30, pak 
každých čtrnáct dnů ve stejný čas. Semestr 
obsahuje šest přednášek. Podrobnější 
informace naleznete na http://ccv.volny-cas.
cz/ nebo na tel. 775 095 524.

Pokud si chcete rozšířit své obzory a netrávit 
čas nečinně, přijďte mezi nás!

Těší se na vás knihovnice i stávající studenti.
Hustopečské knihovnice



Hustope ské skákání

12. - 13. 2. 2016

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.Generální partner akce:

Partne i mítinku:



!!!! Vstup a zabíjačková polévka zdarma !!!

www.hustopecskymasopust.cz

SOBOTA 6.2.2016

NA ULICI NA HRADBÁCH

HUSTOPEČE
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
LEDEN 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 STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ, Nádražní 20, 
tel.: 775 095 524, www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.czs cz

so 16.1.  20.00 I.M STSKÝ BÁL V BARVÁCH M STA – ervená
   a žlutá v tisíci odstínech, hraje kapela Kolorez,
   CM Primáš, p edtan ení skupiny Move Around a Na 
   stará kolena, bufet, bohatá tombola, fotokoutek, 
   degustace vín v cen  vstupenky. Spole enský d m.
   P edprodej vstupenek TIC Hustope e, d m U Synk .

ne 10.1.  16.00 KRTEK A OSLAVA - pásmo kreslených pohádek
   pro d ti, 68 min.  Vstupné 30,- K .
st  13.1.  19.30  V N  MLADÁ - drama/romantický - USA, 2015,
   112 min.  Vstupné 70,- K .
st  20.1. 19.30 EJZENŠTEJN V GUANAJUATU - romantický/
   životopisný/komedie - Mexiko/Nizozemsko/Finsko/
   Belgie/Francie, 2014, 105 min.  Vstupné 70,- K .
pá  29.1. 16.00 JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
   Rodinná komedie - Norsko/N mecko/Švédsko,
   2014, 87 min.  Vstupné 70,- K .

P ipravujeme: 
st 3.2.  ZKÁZA KRÁSOU - otev ená zpov  kdysi milované
   a následn  zatracované hv zdy na pozadí
   unikátních materiál  z n kolika evropských
    lmových archiv  i ukázek slavných rolí Lídy
   Baarové. Režie: Helena T eštíková.

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

st 6. - 29. 1.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JI ÍHO LIŠ ÁKA,
   vestibul knihovny.
t  7. 1. 16.30 GUATEMALA – HONDURAS – BELIZE - cestopisná

   beseda Milana Štoura e, u ebna v knihovn . 
út  19. 1. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA se spisovatelkou píšící
   romány ze života Dankou Šárkovou.

P ipravujeme 
od 4. 2.  9.30 2. SEMESTR VIRTUÁLNÍ AKADEMIE
   Genealogie, hledáme své p edky.

ne 10.1. – 28.2. MISTR TRADI NÍ RUKOD LNÉ VÝROBY 
   JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
   Prezentace držitel  titulu a ukázky jejich
   emeslných výrobk .

t 21.1. 20.00 HUDEBNÍ SKLEP – Kalandra memory band,
   vstup 100/50 (studenti).

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

I. M STSKÝ
 BÁL

sobota 16. 1. 2016
Hustope e
Spole enský d m

Degustace vín • bohatá tombola
 fotokoutek • bufet zajišt n
degustace v cen  vstupenky

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

po 4.1. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 11.1.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST - zamrzlé okno
po 18.1. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 25.1. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - veselí tu áci

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2016

PLESOVÁ SEZÓNA V HUSTOPEČÍCH

Sobota  9. 1.  ve 20.00  XVII. Krojový ples 
Sobota  16. 1. ve 20.00 I. Městský bál v barvách města

Neděle  24. 1. ve 14.30 Farní dětský karneval
Neděle  31. 1. ve 14.30  V. Dětský krojový ples
Pátek  5. 2.  ve 20.00  Děkanský ples
Sobota  6. 2.  Country bál
Pátek  19. 2.  Ples gymnázia
Neděle  21. 2.  v 16.00  Dětský karneval Pavučiny
Sobota  12. 3.  Rybářská zábava
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 4. 1. / 18. 1.
Papír, plast, nápojové kartony: 5. 1.
Bioodpad: 11. 1.
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

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

so 9.1. 20.00 XVII. KROJOVÝ PLES HUSTOPE E, spole enský
   d m, hraje DH Lácaranka a CM Primáš.
   P edtan ení moravskou besedou. Vstup 100/70,- K . 
ne  24.1. 14.30 V. D TSKÝ KROJOVÝ PLES HUSTOPE E, 
   spole enský d m, hraje DH Pálavanka. P edtan ení 
   slováckou besedou. Vystoupí FS Krajcárek

SPORT

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

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

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

ne 3. – 10.1.  T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
ne 24.1. 14.30 D TSKÝ KARNEVAL, farní sál. 

M sto Hustope e

PLAVÁNÍ
so 16.1.   HUSTOPE SKÝ DŽBÁNEK
   23. ro ník tradi ních plaveckých závod .
   Po ádá Plavecký klub Hustope e. 
VOLEJBAL
so  9.1. 9.00 T ÍKRÁLOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
   M stská sportovní hala Hustope e. 
FUTSAL
so 16. – 17.1.  NOVORO NÍ TURNAJ
   M stská sportovní hala Hustope e. 
so 30.1. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – 1. FC Kv tnice Tišnov

STOLNÍ TENIS    2. liga
so 9.1. 15.00 TJ Agrotec Hustope e – KST Jeseník
ne 10.1. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – DTJ Hradec Králové
út 19.1. 17.00 TJ Agrotec Hustope e – Moravská Slavia C
ne 24.1. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – Moravská Slavia B

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

st 13.1. 15.00 VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE
   Spole enský d m Hustope e
úterky  16.30 POJ TE SE S NÁMI BAVIT, poj te si s námi hrát
   Odpoledne se zábavou a hrami pro d íve narozené,
   klubovna Penzionu, Žižkova 1.
tvrtky   16.30 COUNTRY TANE KY – pokra ování v tane ních

   dovednostech pro d íve narozené, vestibul kina. 

t 7.1. 18.00 TRADI NÍ TVRTE NÍ P EHLÍDKA VÍN
   známých výrobc  z Moravy a ze Slovenska,
   p ehlídky se budou konat každých 14 dní až do
   17. b ezna 2016. Sklep v ulici Na Hradbách. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

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

st 6.1. 16.00 T ÍKRÁLOVÝ PR VOD – sraz v kostýmech v CV
   Pavu ina, Šafa íkova ulice. 
ne 10.1. 13.00 BRUSLENÍ – zimní stadion B eclav. Odjezd z AN.
   Ledová plocha 13.45 - 14.45. P ísp vek 50,- K  
ne 31.1. 12.30 BRUSLENÍ – zimní stadion B eclav. Odjezd z AN.
   Ledová plocha 13.15 - 14.15. P ísp vek 50,- K .

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2016

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: jarvalis@tiscali.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav

-in
ze

rc
e-
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Každý prosincový čtvrtek od půl páté 
odpoledne pilně trénují ve vestibulu kina. 
Zhruba dvacítka členek taneční skupiny 
Na stará kolena se chystá na předtančení 
na I. Městském bálu. Pod vedením Dušana 
Průdka a Hely Průdkové, pod záštitou Klubu 
historie a vlastivědy Hustopečska. Vloni už 
vystupovaly na Country bálu. Kvůli němu 
vlastně s tančením začaly.

„Nápad vznikl mezi tanečníky. Přišli s tím, 
že Spolek všehoschopných bude pořádat 
Country bál a abychom něco vymysleli. Sešli 
se zájemci, dali jsme dohromady deset párů 

a během čtyř zkoušek jsme nacvičili čtyři 
tance,“ vrátil se k začátkům taneční skupiny 
vedoucí, předseda Klubu historie a vlastivědy 
Hustopečska Dušan Průdek. 

Skupina nakonec vloni se svým 
vystoupením objezdila všechny country bály 
v okolí. Nacvičovala kvůli nim od prosince 
až do května. Znovu začaly tanečnice letos 
v prosinci. 

„Chceme do Městského bálu stihnout ještě 
něco nového, ale uvidíme, jak to půjde. 
Vybíráme tance s kovbojskými prvky. Sice to 
vypadá, že tam jenom chodíme, ale myslím 
si, že na zapamatování jsou náročnější 
než klasická polka nebo valčík,“ představil 
choreografi e Průdek. 

Tance musí zvládnout i dámy starší 
sedmdesáti let. V choreografi i se tak snaží 
vyhýbat například poskokům.

„Ta má astma, já mám operovaná záda, 
ta má zase to a ono. Takhle to je. Takže si 
tance trošku upravujeme. Tam, kde se skáče, 
my chodíme. Ale kdybychom to neměly 
rády a vadilo by nám to, tak bychom to 
určitě nedělaly,“ zhodnotila tanečnice Mila 
Svobodová. „Jsme samy doma, a co máme 

dělat? Dívat se na televizi? Chodíme sem, 
abychom vypadly mezi lidi,“ dodala. 

Na bále vystoupí i Move Around,
hrát bude Primáš a Kolorez

Protipólem dříve narozených budou 
na Městském bále ti nejmenší. O druhé 
předtančení se postará skupina Move 
Around. Naposledy mohli jejich vystoupení 
vidět diváci na Burčákových slavnostech. 
Na jaře malí tanečníci pod vedením Šárky 
Svobodové získali první medaili. Za skladbu 
Everybody gets up v regionálním kole soutěže 
Dance Life Expo v Brně brali stříbro. 

Zatančit si však na bále 16. ledna 2016 
budou moci všichni návštěvníci, nejen 
profesionální tanečníci. Dokonce si všichni 
budou moct i zazpívat. Třeba s cimbálovou 
muzikou Primáš. V Hustopečích už letos 
hrála na hodech nebo na soutěži vín 
O Hustopečskou pečeť. 

K tanci pak bude vyhrávat kapela Kolorez 
z Pozořic. 

-jal- 

Skupina Na Stará kolena už trénuje. Vystoupí na Městském bálu
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Skupina Na Stará kolena se připravuje na 
I. Městský bál.

Knihu, se snímkem hustopečské fotografky 
Aleny Oršoničové na obálce, byste na pultech 
knihkupectví rozhodně neměli přehlédnout. 
Žena s dranžírákem je nová publikace 
hustopečské autorky Daniely Mičanové. Tři 
povídky z ní přečetla ve čtvrtek 10. prosince 
na svém autorském čtení v městské knihovně. 

„Je to povídková kuchařka. Je v ní třicet 
příběhů poměrně širokého žánrového 
rozpětí. V každém fi guruje nějaký pokrm – 
od snídaně po večeři, přes drobnosti k pivu 
a vínu. Samozřejmě zvláštní kapitolu mají 
moučníky. Ke každému jídlu se váže příslušná 
povídka,“ představila novinku spisovatelka, 
která se dvanáct let živila jako překladatelka 
beletrie.

Některé příběhy jsou romantické, některé 
strašidelné, s detektivní zápletkou nebo 
humorné. Odehrávají se na různých místech 
světa. Všechny ale podle autorky zkrátí čas, 
například než se na plotně uvaří těstoviny. 

„Recepty jsou souhrnem všeho, co se 
vaří u nás doma. V žertu říkám, že jsem je 
potřebovala mít svázané pohromadě, tak 
jsem k nim dopsala povídky. Je to běžné 
jídlo. Nejraději mám italský způsob – co 
nejméně, co nejkvalitnějších surovin, v co 

nejsnadnější úpravě. Ale jsou tam i složitější 
pokrmy,“ prozradila Mičanová. 

Na kontě už má sedm publikací. Prosadila 
se především upíří trilogií, vyšel jí ale také 
román se staroegyptskou tematikou. Že 
napíše kuchařku spojenou s povídkami, 
rozhodla jedna návštěva hustopečské 
knihovny.

„Konala se zde lekce tvůrčího psaní. Ze 
zvědavosti jsme se jí zúčastnila a došlo i na 
krátké slohové cviční. Jeho zadání znělo začít 
slovy „Za temného a bouřlivého večera…“. 
Já jsem pokračovala „…jsem naklepávala 
maso.“ A tak vznikla první povídka,“ 
vzpomínala autorka. 

Po vášnivé debatě s nakladatelem se pak 
rozhodli pro název Žena s dranžírákem. 
Líbil se jim kontrast křehké dámy s ostrým 
vykosťovacím nožem. Nyní už má Mičanová 
dokončenou další knihu. 

„Je to horor s názvem Smrt pod vinicemi. 
Je to rozsáhlý román z jihomoravského 
maloměsta ve stylu Stephena Kinga. 
Je to moje kniha nejdelší, nejkrvavější, 
nejstrašnější a vůbec ji nemám ráda, ale 
zároveň si myslím, že je to můj nejlepší 
román. Doufám, že vyjde příští jaro 

v souvislosti s Velkým knižním veletrhem 
v Praze,“ uzavřela hustopečská spisovatelka.

-jal- 

Daniela Mičanová četla ze své nové knihy Žena s dranžírákem
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Na přebalu knihy Žena s dranžírákem je 
sama autorka Daniela Mičanová. Titulní 
snímek vytvořila hustopečská fotografka 
Alena Oršoničová. 

Seniorům z hustopečského penzionu 
pro důchodce se nadělovalo už před 
Štědrým dnem. Ve středu 9. prosince jim 
v penzionu vyhrávala kapela Sklepanka. Akci 

organizovala Komise pro práci se seniory 
a hendikepovanými občany ve spolupráci se 
sociálním odborem města.

„Zpívání se Sklepankou je taková první akce, 

na které se komise podílí. Určitě v těchto 
aktivitách chceme pokračovat dál,“ uvedla 
předsedkyně komise Martina Ondrová. 

–jal- 

Sklepanka hrála seniorům na Penzionu 
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Čas čertů a Mikulášů se nám časově kryje 
s adventem, ale u nás v mateřské škole bývá 
zvykem, že si nejdříve prožijeme čertovské 
radovánky a po nich se začneme chystat na 
Vánoce. Je to ten pravý advent, čas těšení 

a očekávání. Jsou nejkratší dny v roce. 
Nevlídné počasí a tma nás nutí k tomu, 
abychom byli co nejvíce doma v teple 
a vytvářeli si příjemnou atmosféru.

A nejen doma, ale i ve školce! Učitelky 
společně s dětmi tvoří a zdobí šatny, třídy 
a vyrábí dárečky pro své rodiče. Letošní 
posezení a tvořivé dílničky s rodiči proběhly 
9. a 10. prosince odpoledne. Děti nejdříve 
zazpívaly a zatancovaly pro své blízké krátká 
vystoupení. Žluťásci s názvem Vločky, vrány 
a vánoční skřítci, modrásci – pásmo 
vánočních lidových koled a říkadel. Děti 
v červené třídě nacvičily pásmo 12 měsíčků a 
v zelené třídě se odehrál Vánoční příběh. Ve 
tvořivých dílničkách si děti společně s rodiči 

zdobili perníčky, které děti spolu s paní 
učitelkou předem napekly. Vyrobili vánoční 
přáníčka a vánočního andílka.

Právě v době adventní jsme také 
každoročně zváni do ZŠ Nádražní na vánoční 
besídku – vystoupení dětí ze základní školy. 
Děti nás potěší a naladí do vánoční atmosféry 
svými písničkami, koledami a tanečky. Citlivé 
duši se i slza vtlačí do očí! Najdeme u nich 
pod stromečkem i nějaký dáreček (mlsotu) 
pro nás. Vždy se na návštěvu moc těšíme 
a užijeme si ji. Tak to bylo i letos. Šťastné 
a veselé Vánoce, rodinnou pohodu 
a rozzářené oči vašich dětí přejí zaměstnanci 
MŠ Pastelka.                              Kolektiv MŠ Pastelka

Účelem založení metodického centra 
pro předškolní vzdělávání bylo nabídnout 
učitelkám mateřských škol nové formy práce 
s dětmi i nové pomůcky. 

Po slavnostním otevření byly obeslány 
školky v okolí a nabídka se setkala s velkým 
zájmem. Do dnešního dne naši školku 
navštívilo 67 učitelek v sedmi termínech. 
Pracovali jsme s digitálními pomůckami, 

které učí děti pracovat ve skupinách 
a domlouvat se při řešení problémů. Také 
například zvládat orientaci v prostoru, 
procvičit sluch, paměť, jazykové schopnosti, 
matematickou představivost, grafomotoriku 
a jiné oblasti vzdělávání. Dané pomůcky 
i formy práce jsou uplatnitelné i pro učitelky 
1. stupně ZŠ. 

Ze školení odcházely spokojené, přiznávaly, 

že i naladěné na další práci s dětmi. 
Některé účastnice mají zájem o opakování 
metodického dne s novými tématy. Pro tyto, 
ale i ostatní, které ještě neměly čas k nám 
zavítat, mohu jen sdělit, že v novém roce se 
budou semináře opakovat, a to 1x měsíčně až 
do měsíce června. Těším se na Vás.

 Mgr. Blanka Nešporová, lektor

Na toto téma vedla 25.11. besedu 
s rodiči Mgr. Chromá, psycholožka PPP 
Hustopeče. Rodiče se dozvěděli, co by měl 
znát a umět budoucí školák. Vzhledem 
k tomu, že se v současnosti spousta 
dětí potýká s nesprávnou výslovností, 
upozornila Mgr. Chromá, že je velmi důležité 
tento  handicap u dítěte odstranit před 
vstupem do ZŠ.

Naše MŠ se již dlouhá léta zabývá touto 
problematikou a nabízí rodičům logopedický 
kroužek, kde zkušená asistentka logopeda 
pomocí různých sluchových her, dechových a 
artikulačních cvičení, pomáhá rozpohybovat 
mluvidla dětí tak, aby usnadnila práci 
logopedovi, který s dítětem pracuje. Také 
paní učitelky každodenně zařazují do 
vzdělávacích bloků logopedické chvilky. 

Ve třídách starších dětí k práci využívají 
interaktivní tabuli a letos má třída Berušek 
možnost využívat nový notebook. Besedy se 
také zúčastnili ředitelé obou základních škol. 

Obě třídy předškoláků navštívily první 
třídy základních škol, aby se seznámily 
s jejich prostředím. Školáci si připravili pro 
své mladší kamarády dárečky a ukázali jim, 
co už se stačili naučit.    Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK
Budeme mít školáka

Čekání na Ježíška - advent - si naše děti 
krátí spoustou zajímavých aktivit. Pečou 
perníčky, linecké cukroví, vanilkové rohlíčky, 
zdobí stromeček a vyrábí různé ozdoby. 4. 
prosince k nám zavítal Mikuláš. Přinesl dětem 
balíčky plné ovoce a sladkostí. Následovaly 
vánoční dílničky, kde si rodiče a děti společně 
vyráběli vánoční přáníčka, sněhuláka 
z ponožky, andílky, beránka a zdobili perníčky. 
Paní kuchařky připravily malé pohoštění. Děti 
a rodiče strávili pěkné společné odpoledne.

Navštívili jsme knihovnu, kde si pro nás paní 
knihovnice připravily program České Vánoce. 

Připomněli jsme si staré zvyky a tradice 
a společně si zazpívali koledy. V pondělí 

14.12. jsme navštívili ZŠ Nádražní, kde naše 
děti zhlédly pěkný vánoční příběh v podání 
žáků uvedené školy.

14. - 17. prosince proběhly v jednotlivých 
třídách vánoční besídky. 17. prosince 
vystoupily děti ze třídy Sluníček s vánočním 
pásmem v penzionu pro seniory. 18. prosince 
jsme navštívili vánoční koncert  v kostele
a ještě tentýž den jsme si odpoledne rozsvítili 
keramický betlém před MŠ a zazpívali jsme si 
společně s rodiči koledy u vánočního stromu. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Čekání na Ježíška
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Adventní čas v Pastelce

Metodické dny na Pastelce
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Začátkem měsíce jsme na naší škole přivítali 
děti nejen z hustopečských mateřských 
škol, ale také ze školek z okolních obcí – ze 
Starovic, Strachotína, z Horních Bojanovic. 
Školčata si prohlédla školu, třídy, posadila se 
do lavic. Děti z prvních tříd si pro ně připravily 
básničky, ukázaly, jací jsou to už zdatní čtenáři, 
společně si vyrobili sněhuláky a rybičky.
Svatý Mikuláš se objevil za doprovodu čerta 
i anděla o něco dřív, a tak se nadělovalo už 
v pátek 4. prosince. Mikuláš přesně věděl, kdo 
nejvíce zlobil, a na koho si peklo může brousit 
zuby. Ale díky přímluvě anděla i paní učitelek 
dostali hříšníci ještě jednu šanci a museli 
slíbit, že se polepší. Jak dlouho jim to vydrží, 
to opravdu jen čert ví!

Ve středu 9. prosince jste mohli vidět žáky 
prvního stupně a jejich učitele oblečeny do 
bílé, červené a zelené barvy. Nebylo tomu 
náhodou. Všechny třídy pracovaly v rámci 
projektového dne Barvy Vánoc na mnoha 
úkolech a první z nich byl obléci se do Barev 
Vánoc – bílé, červené a zelené. Poznat nové 

kamarády jsme mohli díky spojení tříd, vyšlo 
nám to hezky do páru, a tak starší pomáhali 
mladším, rychlejší pomalejším.

Na 1. stupni se také soutěžilo ve zpívání. 
Celkem 26 dětí se zúčastnilo Slavíčka, jak je 
soutěž pojmenována. A kdo má nejkrásnější 
hlásky?  Anna Juráková z I. A, Laura 
Soukopová  z II. A a Natálie Vykydalová z V. C.

Na 2. stupni se rovněž soutěžilo, ale trochu 
jinak. Žáci osmého a devátého ročníku 
přemýšleli nad záludnostmi mateřštiny 
v Olympiádě českého jazyka.

Možná největším kulturním zážitkem 
tohoto měsíce byla návštěva Janáčkova 
divadla. Téměř všichni žáci 2. stupně se 
vydali na představení baletu Louskáček P. I. 
Čajkovského, a mohli se tak vánočně naladit.

Poslední akcí roku 2015 se stal vánoční 
koncert v kostele sv. Václava pro mladší děti, 
starší žáci rozezněli školní budovu svými 
hlasy při „Vánočním zpívání na schodech“. 

I. Lutzká, učitelka

Prosinec
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V průběhu prosince jsme se pilně 
připravovali na Vánoce. Nejprve nás navštívil 
svatý Mikuláš se svými andělskými, ale 
i čertovskými pomocníky. Ti, kteří byli na 
černé listině, se na chvíli ocitli ve spárech 
pekelníků. Jen na přímluvy andělů byli 
propuštěni. Žáci devátých ročníků, kteří 
se pravidelně převlékají do kostýmů 
a připomínají nám tuto tradici, si i letos 
připravili plné koše perníčků, které společně 
vytvořili ve školní kuchyňce.

S tímto svátkem bývá spojený i „Mikulášský 
turnaj“ v přehazované, ve kterém soutěžili 
žáci II. stupně. Zúčastněné třídy se snažily 
ze všech sil a všichni se řídili příslovím „není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

  Následoval výtvarný maraton, ve 
kterém žáci opět předvedli, jaké umělecké 
talenty škola skrývá. Ani vánoční sportování 
nemohlo chybět. Tentokrát žáci změřili své 
síly v basketbalu. 

Uskutečnila se i vánoční besídka žáků 1. 

stupně, na kterou byli pozváni nejen rodiče, 
ale i žáčci z mateřských škol z Hustopečí 
a okolí. Všem se program náramně líbil. 

Ale nemyslete si, že se před Vánoci vůbec 
neučíme. Stíháme psát i písemky, referáty, 
číst knihy. Dokonce zvládáme i divadelní 
představení v angličtině. První stupeň vyrazil 
na klasiku v podobě Little Red Riding Hood 
a 2. stupeň si užil netradiční představení 
Peter Black. Je to příběh člověka, který přišel 
o vše a snaží se všemožně změnit svůj osud. 

Kulturou jsme pokračovali i poslední den 
školy. Pro mladší žáky bylo připraveno 
fi lmové představení o Popelce. Starší žáci se 
pak seznámili s uměním renesančních rytířů 
šermířské skupiny SHŠ Pernštejni. 

Rok 2015 jsme tedy zakončili, jak se patří.
Do nového roku 2016 vám zaměstnanci 

a žáci ZŠ Nádražní přejí vše nejlepší.
Kolektiv ZŠ Nádražní

Rozloučení se s rokem 2015 
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Ve čtvrtek 10. prosince se z naší školy 
ozývaly koledy. Spolu s pracovním ruchem 
tvořily předvánoční atmosféru Vánočního 
tvoření. Tato Vánocemi provoněná akce 
proběhla již čtvrtým rokem.

V dílničkách se tu s dětmi sešli také rodiče, 
prarodiče i rodinní přátelé. Společně si všichni 
vytvořili vánoční přáníčka, svícny a hvězdy do 
oken – to aby je Ježíšek našel. Po zábavném 
tvoření jsme společně poseděli u vánočního 

punče, jablečného štrůdlu a perníčků. 
Sladkosti nám děti připravily v pracovním 
vyučování. Pro všechny zúčastněné bylo 
příjemné pozastavit se v předvánočním 
shonu, povykládat, povyměňovat recepty 
na vanilkové rohlíčky, vánočně se naladit 
a hlavně strávit čas se svými dětmi. Vždyť 
přece právě o Vánocích bychom měli být 
s dětmi co nejvíce. 

H.P.

Vánoční tvoření
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Výměnného pobytu na partnerské škole 
v rakouském Lilienfeldu  se v rámci projektu 
„Do světa 2015“ účastnili žáci prvního 
a druhého ročníku spolu s dvěma učiteli. 
Odjeli jsme v pondělí 2.11. a udělali jsme 
dvě zastávky ve městech Krems a St. Pölten. 
V úterý si žáci v dopoledních hodinách 
prohlédli místní benediktinský klášter 
a město. Po obědě pracovali v dílně s žáky 
partnerské školy, kde si připravili podklad 
pro zhotovení městského znaku Lilienfeldu 

a probíhala výuka na téma konstrukce písma 
pomocí štětce od ruky. Výuka pokračovala 
ve středu dopoledne, kdy žáci pracovali 
v učebně na zhotovení pauzy městského 
znaku. Po obědě provedli přenesení pauzy 
na připravený podklad a zahájili vybarvování 
znaku. Čtvrteční dopoledne žáci úspěšně 
znak dokončili. Po obědě jsme odcestovali do 
Melku, kde si žáci prohlédli místní klášter. Poté 
následovalo setkání s generálním sekretářem 
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR panem 

Žatečkou a panem Helmutem Schulzem 
jménem Dolnorakouského cechu malířů, 
lakýrníků a tapetářů. V pátek dopoledne 
probíhala výuka s místními žáky v hodinách 
anglického jazyka. Odpoledne focení, 
rozloučení s ředitelem školy a odjezd domů. 
Žáci i pedagogové měli možnost porovnat 
výuku a vybavenost partnerské školy. 

Jiří Najgebaur, UOV

Výměnný pobyt žáků oboru malíř a lakýrník v Lilienfeldu

I letos naši školu navštívil Mikuláš se svými 
pomocníky - anděly a čerty. Moc jsme se bály, 
že si nás čerti odnesou. Jeden z čertů otevřel 
svou čertovskou  knihu a o každém z nás 
tam měl napsáno, co všechno jsme tropily 
a jak jsme zlobily ve škole učitele nebo doma 
rodiče. Na důkaz toho, že umíme být i hodné, 
jsme předvedly krátkou básničku či písničku 
a čert už neměl šanci. Od hodného Mikuláše 
jsme pak dostaly sladký balíček. Čertovi 
slibujeme, že se polepšíme a celý rok budeme 
hodné. Snad se nám to podaří!

 Děti ze základní školy praktické a speciální

Mikulášská návštěva

Letos se děti na Vánoce těšily tak moc, že 
jsme si vánoční atmosféru začali tvořit už 
na začátku prosince. Vedení školy vyhlásilo 
akci Pečení vánočních perníčků a všechny 
pracovní skupiny se s vervou pustily do 
práce. V rámci pracovního vyučování vyrobili 

žáci několik druhů perníkového těsta a začali 
se předhánět, kdo upeče lépe. Po upečení 
své krásné výtvory originálně nazdobili. 
Na výstavě a zhodnocení akce jsme se 
nestačili divit, co všechno děti dokázaly 
vytvořit. Perníkové svícny, závěsné zvonečky, 

zasněžené krajinky, adventní kalendáře, 
girlandy i drobné perníčky dozdobené 
čerstvým jehličím navodily vánoční 
atmosféru, jak se patří. 

Y.B.

Pečení perníčků

 Ve středu 25.11.2015  jsme se  zúčastnili 
sedmého ročníku krajské soutěže ve 
velkoprostorovém Člověče, nezlob se 
v Želešicích.

Soutěžila dvoučlenná družstva ve dvou 
kategoriích – mladší a starší žáci. Kromě 
pořádajících Želešic přijeli soutěžit žáci 
z Boskovic, Hustopečí, Slavkova, Tišnova, 
Hodonína a Znojma. Atmosféra byla velmi 
bojovná. S napětím jsme všichni sledovali, 
na koho se při házení obří kostkou usměje 

štěstí. Naši školu reprezentovali Kristýnka 
Machaňová, David Hanák, Jožka Pirochta a 
Sandra Milisová. Bohužel, letos jsme stupně 
vítězů museli přenechat jiným. Přesto jsme 
si opět odváželi hodnotné ceny a sladké 
odměny.

Děkujeme pořadatelům za bezva atmosféru 
a už se těšíme, jak se se soupeři utkáme zase 
příští rok. 

D.I.

Člověče, nezlob se

V době adventní, kdy se mílovými kroky 
blíží Štědrý den a Nový rok, bylo uskutečněno 
na Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti v Hustopečích druhé kolo 
soutěže v odborných dovednostech oboru 
elektrikář. Celá akce proběhla 9. 12. 2015 
a to za přítomnosti zástupců šesti škol z Čech, 
Rakouska a Slovenska. Soutěžilo se o přední 
umístění jednotlivců se snahou získat tři 
hodnotné věcné ceny. Žáci měli za úkol 
osadit desku plošného spoje schodišťového 
automatu, umístit ho společně s dalšími 
přístroji do plastového rozvaděče a vodivě 
propojit. Funkční výrobek pak předložit 
odborným očím komise, kterou tvořili 

pedagogové zúčastněných škol. Ve večerních 
hodinách proběhlo konečné vyhodnocení 
s předáním diplomů a cen. 1. místo obsadil 
Prochazka Daniel z ABS Amstetten, 2. místo 

Blaha Jakub, 3. místo Reichman Ondřej, oba 
ze SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademie 
Břeclav. Nejlepší žák z pořádající organizace 
Samek Ondřej skončil na 5. místě. 

Pobyt si u nás prodloužili žáci z Gbel, kteří 
u nás byli na výměnném pobytu v rámci 
projektu „Do světa 2015“. Navštívili na učilišti 
v Hustopečích výuku teoretickou, praktickou, 
uskutečnili poznávací výlety za krásami Jižní 
Moravy, absolvovali exkurzi, prohlídku města 
Hustopeče, návštěvu hasičského sboru, 
zahráli si bowling a strávili několik večerů na 
domově mládeže ve společnosti našich žáků.

Hekl Jaroslav, učitel OV

Mezinárodní soutěž elektrikářů v Hustopečích

Soutěž se konala 20.11 - 21.11.2015 
u příležitosti XXI. Veletrhu středních škol 
a dalšího vzdělávání na výstavišti v Brně. 
Soutěžní družstvo ve složení žáků třetího 
ročníku Tomáše Vykydala a Michala Hodulíka 

reprezentovalo naši školu. Přihlásilo se osm 
družstev, z toho čtyři ze zahraničí. Soutěž se 
skládala ze čtyř částí: povinné zadání, volná 
tvorba, namíchání stejného barevného tónu 
podle dodaného vzorku, vytmelení a nátěr 

dřevěného podkladu - desky. Naši žáci obstáli 
v konkurenci čtyř zahraničních škol a obsadili 
třetí místo. 

Jiří Najgebaur, UOV

Mezinárodní soutěž malířů a lakýrníků 
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CÍRKVE

Na začátku roku bývám tak trochu 
rozpolcený. Částečně vězím v roce 
předcházejícím, kdy musím dokončit 
a uzavřít účetnictví, vypsat potřebné výkazy 
a dodat statistiky. Ale ve své mysli jsem už 
plně ponořen do roku nového, kdy plánuji 
a organizuji věci, které nás čekají. 

Závěr roku 2015 byl jako obvykle naplněn 
vánočními programy a bohoslužbami. Pro 
ty, kdo čtou tyto příspěvky pravidelně, to 
není nic nového. Opět jsme ve spolupráci 
s nadačním fondem Nehemia a se sociálním 
odborem pořádali program pro děti ze 
sociálně slabých rodin s názvem Zářící 
oči. Součástí bylo loutkové divadlo, písně 
a nakonec rozdávání dárkových balíčků. Za 
ta léta, co tuto akci pořádáme, jsme rozdali 

téměř 400 balíčků, což je kolem 400 tisíc 
korun. Poděkování patří také pracovníkům 
městského úřadu, kteří nám pomáhají se 
sbírkou hraček, které současně k těmto 
dárkům dáváme. Jako sbor se vždy těšíme na 
Vánoční bohoslužbu, jejíž součástí je dětský 
program. I tentokrát si pro nás děti připravily 
nádherné scénky a písničky, kterými nás 
velmi povzbudily. 

Zdá se, že rok 2016 bude pro náš sbor 
velmi nabytý a také zvláštní. V tomto roce 
si totiž připomínáme 30 let od počátku naší 
práce na Hustopečsku a 20 let od ofi ciálního 
ustanovení sboru. U příležitosti tohoto 
výročí bychom rádi dokončili a slavnostně 
otevřeli nový sál v naší budově. V tuto chvíli 
je přístavba pod střechou a probíhají vnitřní 

omítky. Významným hostem slavnostní 
bohoslužby bude i biskup Apoštolské církve 
bratr Martin Moldan. Také spřádáme plány na 
další pracovní výjezd do Afriky (či kamkoliv 
jinam). Cílová destinace zatím není jasná, 
ale o naše služby je zájem. Jen je třeba 
vybrat vhodný projekt, který bude dobře 
připravený a kde můžeme skutečně pomoci. 
Také aktivity, které jsme na podzim minulého 
roku začali, nám přinesli radost. O invalidní 
vozíky a chodítka byl nebývalý zájem. Proto 
hledáme další možnosti, jak na to navázat. 
I doučování již přináší své plody a budeme 
v něm pokračovat. Určitě toho bude během 
roku ještě víc a věřím, že se spolu na některé 
z našich akcí potkáme. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

Plány na rok 2016 – 20. výročí, Afrika, …

Okresní přebor družstev v šachu
Dne 25. listopadu 2015 se konal v Břeclavi 

okresní přebor školních družstev v šachu. 
Naše škola vyslala do boje družstvo 
středoškoláků, které si vedlo nadmíru dobře 
a umístilo se na druhém místě. K tomuto 
místu nás odsoudila remíza v poslední partii. 
Nejlepším hráčem družstva byli Jakub Klein 
(sexta) se čtyřmi a půl body z pěti možných 

a Jakub Mlénský (kvinta) se stejným počtem 
bodů. Dále se dařilo Martinu Vaculíkovi 
(prima), jenž byl se čtyřmi body nejlepší na 
druhé šachovnici.

Blahopřejeme studentům k postupu do 
krajského kola!

Ctirad Šedý, učitel

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Setkání s barcelonskými tanečnicemi ze Starling Dance Studia 
Na začátku prosince přiletělo do ČR 11 

katalánských tanečnic z projektu Erasmus+. 
Celý týden hostovaly v Hustopečích 
a společně s TS Lady Stars poznávaly 
naše gymnázium, Hustopeče i okolí, 
Brno, vánoční Vídeň i Prahu, kde všichni 
tanečníci měli zajímavé taneční workshopy 
moderních stylů ve stylu street dance.

Hned po příjezdu byly Španělky srdečně 
přijaty paní starostkou Hanou Potměšilovou, 
která jim řekla mnoho zajímavostí 
o Hustopečích, ale také si s nimi zazpívala 
i zatančila. Setkání na Radnici bylo velice 
milé a příjemné. Potom se všichni odebrali 
na rozhlednu, a to právě s hustopečskými 
tanečníky, kteří si tento výlet sami 
zorganizovali. V jejich režii proběhl i zájezd 
do Brna, kde byl také taneční workshop 
s úžasnou lektorkou Hankou Křepelkovou ve 
studiu Magic Free Group. 

Další dny probíhaly v duchu nejen 
tanečním, ale i vánočním. Všichni navštívili 
nejprve vánoční Vídeň, v pátek pak Prahu. 

Celé setkání mělo výbornou atmosféru, 
a i když nemohlo být fi nancováno z právě 
uzavřeného projektu EU Erasmus+, snažili 
jsme se sehnat sponzorské dary a další 

fi nanční prostředky, aby k nám barcelonské 
tanečnice mohly přijet. Mnohé jsme se od 
nich naučili, vedoucí Španělek byla úžasná 
lektorka Sandra Granada Santos, která tady 
také vedla svoje taneční workshopy. Španělky 
zase byly nadšené lektory z tanečního studia 
Stage Praha a úžasným pro všechny byl 
i taneční workshop ve streetovém studiu ve 
Vídni. 

Španělky při odjezdu domů nešetřily 
chválou a slovy díků. V sobotu 5.12. 2015 
potom z Prahy odletěly zpět domů do 
Barcelony.

Děkuji proto všem tanečníkům z LS 

i rodičům, hlavně paní Böhmové, která 
všechny vybavila na cestu do Vídně a Prahy 
i cukrářskými výrobky, koláči a koblihami. 
Děkuji všem sponzorům za dárky v rámci dne 
„Evropa v pohybu“, které jsme také využili. 
Děkuji také paní starostce, poskytovateli 
ubytování a vedení Gymnázia T.G.Masaryka, 
kteří svými fi nancemi i perfektními službami 
a spoluprací přispěli k tomu, aby se celá akce 
uskutečnila a zůstala navždy vepsaná do 
našich krásných zážitků a vzpomínek.

Už nyní se těšíme na další spolupráci 
s evropskými tanečními studii. 

Mgr. Komoňová Věra
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
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Každý nový rok s sebou nese ohlédnutí za 
rokem předešlým. Počítají se ztráty a zisky, 
dělají se fi nanční bilance. Ekonomika mi 
není vlastní, ale nemohu se ubránit tomu, 
abych v této souvislosti nezmínil některá 
ekonomická fakta, která se týkají přímo naší 
farnosti.  Nebudu se pouštět do žádných 
složitých operací, protože mé dovednosti 
nepřevýšily kupecké počty postavené na 
trojčlence. Přesto bych rád napsal pár řádků 
o tom, co konkrétně přinesly hustopečské 
farnosti takzvané církevní restituce.

Kde se vlastně restituce vzaly? V roce 1949 
stát vydal zákon 218/1949 Sb., kterým zabavil 
církvi majetek s tím, že se postará o platy 
kněží a chod církví. O tom, jak se mu to dařilo, 
by asi dokázal lépe povyprávět leckterý starší 
kněz. Tento zákon byl zrušen až v roce 2012, 
kdy bylo dohodnuto, že zabavený majetek se 
církvi vrátí a pokud to nebude možné, že stát 
poskytne za něj fi nanční náhradu.    

Začněme tedy tak zvanou fi nanční 
náhradou, oněmi těžko představitelnými 59 
miliardami. Tato částka je náhrada za majetek, 
který již nelze vrátit. Zhruba je možné říci, že 
římskokatolická církev by měla dostat 99 % 
z celkového objemu, protože jí bylo zabaveno 
nejvíc majetku. Ale části fi nančních náhrad se 

zřekla ve prospěch menších církví, dostane 
tudíž jen 80 % a zbylých 20 % si rozdělí menší 
církve. Takto v rámci solidárnosti dostanou 
náhradu i některé církve, kterým stát nic 
nezabavil. Zmíněnou fi nanční náhradu bude 
stát církvím splácet 30 let. Abychom si tato 
astronomická čísla dokázali představit, 
tak v roce 2016 tyto 2 miliardy (cca 1/30 
z celkové avizované částky) představují 
pro výdajovou stránku státního rozpočtu 
zhruba 0,15 %. Což je asi jako 1,50 Kč pro 
člověka s 1000 Kč v peněžence.  Uvolněné 
fi nanční prostředky nejdou do jednotlivých 
farností, ale hospodaří s nimi diecéze, která 
z nich platí jednotlivé faráře a zaměstnance 
církve. Zároveň od letošního ledna stát 
začíná utlumovat příspěvek církvím na platy 
duchovních.

Druhou část restitucí tvoří majetek, který 
se vrací jednotlivým farnostem. Naší farnosti 
bylo již vráceno 3,3 ha vinic a tři parcely 
o celkové výměře 0,1 ha zůstávají ještě v řízení. 
O vrácení dalších pozemků měla farnost 
možnost požádat podle zákon 29/1991 Sb. 

Ale vzhledem k tomu, že by vstupovala do 
soudního sporu s městem Hustopeče, se 
kterým spolupracuje na mnoha úrovních, 
nebo fyzickými osobami, rozhodla se tohoto 
svého práva nevyužít.  

Z movitého majetku by měla být vrácena 
pouze freska z původního kostela, která se 
momentálně nachází v Moravské galerii, kde 
bude také umístěna i po případném vydání.        

Nezbývá než udělat závěrečnou bilanci 
a pomyslnou restituční tečku. Farnost 
Hustopeče může díky restitucím počítat 
s příjmem, který by měl plynout z nájmů 
vrácených pozemků cca 10 000 -20 000 
Kč ročně. Proto se i nadále bude farnost 
samofi nancovat ze sbírek, příspěvků a darů 
a pro větší opravy a investice bude muset 
využít nejrůznějších dotačních titulů. 

Na konci roku vždy děkuji v kostele všem, 
kteří svými dary pomáhají zajistit jeho 
provoz. Využil bych i této příležitosti, abych 
poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří 
mé „kostelové“ poděkování neslyšeli. Díky. 

Pavel Kafka, děkan    

Novoroční restituční bilancování 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Textem této písně je původně báseň, 
kterou napsal ve vězení protestantský 
teolog Dietrich Bonhoeff er na konci roku 
1944. Nedlouho před svou popravou na 
zvláštní Hitlerův rozkaz dne 9. dubna 
1945. Když se v 7. sloce písně zpívá, že by 
autor chtěl slyšet chorál, který se za zdmi 
ponese výš a výš, tak si musíme uvědomit, že 
jde o zdi koncentračního tábora, za kterými 

stoupá výš a výše dým z nechvalně známých 
pecí a pláč těch, kteří k nim směřují. A za 
kterými skončí o pár měsíců později sám 
autor. 

Píseň letos nemá žádné výročí, ale přesto 
některé její věty jsou aktuální i po těch 70 
letech. Například 3. sloka: „Mé staré srdce 
ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto 
chvil“.            V našem národě se v současné době 

vyostřují názory. Střety těchto názorových 
stran vždy nesou zlobu, výčitky a osočování. 
Ta zloba je však výsledkem „vyplašené duše“, 
která se bojí, že přichází změna, přinášející 
„trpký kalich strastí“. Každého občas zachvátí 
panika, co ho v životě čeká a zda to unese. 
Jako obyčejní lidé neumíme Bohu vydat svůj 
život v důvěře v jeho moc. Tato píseň nás ale 
vždy znovu k této pokorné důvěře vede. Ať už 
nový rok přinese cokoli       „my nechceme se 
třásti, vždyť s námi vždy Tvá dobrá ruka je“. 
Mnohým asi připadáme jako blázni, kteří 
spoléhají na něco, co podle nich neexistuje. 
Ale když ve vichřicích života věřící člověk – 
důvěřující člověk prožívá pokoj, klid a jistotu, 
jistě by s ním onen mnohý měnil. A tak vám 
chci do nového roku popřát, aby každý z nás 
mohl s autorem zpívat a hlavně vnitřně 
prožívat, že „čeká příští uklidněn“. Je to 
trochu archaický jazyk, ale všichni asi tušíme, 
jak důležité je umět příští dny, roky a události 
očekávat s důvěrou. Ne s důvěrou v lidi, ne 
s důvěrou v nějaký systém, ale s důvěrou 
v Moc předivnou v Moc Boží, která je na naší 
straně.

Pokojný nový rok 2016 přeje 
Katka Rybáriková

Moc předivná – píseň, kterou protestanté zpívají na přelomu roku

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Dětský karneval 24. 1. v 14.30, sál pod kostelem, vstupné dobrovolné.  

Děkanský ples 5. 2. v 20.00, sál pod kostelem, hraje ŠARŽE 54, vstupné 150 Kč.

1. Moc předivná nás tiše obestírá,  
a proto čekám příští uklidněn. 
Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, 
a bude s námi každý nový den. 

2. Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi 
a věrně povede můj každý krok. 
Jí obklopen i dnes chci zůstat s vámi 
a s vámi prožít tento nový rok.                                                                                                               

3. Mé staré srdce ještě prudce buší 
a těžce nese zlobu těchto chvil; 
ach, Pane, podej vyplašené duši 
svou spásu, již jsi pro ni připravil. 

4. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, 
jež trpce přetékají přes kraje, 
my přijmeme jej, nechceme se třásti, 
vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. 

5. A kdybys dopřál, Bože milostivý, 
na světě radost v jasu slunečním, 
pak prožitého dobře pamětlivi 
svůj život celý dáme k službám tvým. 

6. Své tiché světlo, jež se jasné skvěje, 
nech teple prozařovat naši noc. 
A dej, ať smíme spatřit obličeje 
svých milých, které provází tvá moc. 

7. Když po vichřici soumrak plyne tiše, 
rád chorálu bych lidstva naslouchal 
a za zdmi slyšel nést se výš a výše 
tvých věrných dětí vděčnou píseň chval 

8. = 1. 
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
 VINAŘSTVÍ

Výbor ZO ČZS Hustopeče sděluje zájemcům 
o dobrá vína, že ve svých sklepních 
prostorách v ulici Na Hradbách (Turhandle) 
bude pořádat v lednu, v únoru a v březnu 
2016 tradiční čtvrteční přehlídky vín známých 
výrobců z Moravy a ze Slovenska.

První přehlídka se bude konat 7. ledna 
v 18.00 hodin. Ochutnávat se budou vína 

z Vinařství Vrátil Starovice – Bohemia 
Canopus, s.r.o.

Další ochutnávky se konají vždy po 14 dnech 
až do 17. března 2016.

Jiří Teplý, Český zahrádkářský svaz 
Hustopeče

Zahrádkáři budou od nového roku pořádat vinařské čtvrtky

 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Vánoční přátelské posezení u historiků

  Začátek prosince bývá v našem Klubu 
historie a vlastivědy Hustopečska tradičně 
veselý. Každým rokem touto dobou 
pořádáme oblíbené setkání členů našeho 
spolku a pečlivě se na ně chystáme. Je 
ctí každého, aby přispěl ke společnému 
pohoštění, dobré náladě družné zábavě 
i zpěvu vánočních písní a koled. Ochutnáváme 
donesené pečivo, cukroví, slané laskominy, 
chlebíčky i kávu, hodnotíme vzorky vína, 
medoviny či jinou tekutou dobrotu, jíž se rádi 
předvedou hlavně muži.

Letos jsme se sešli ve středu 9.12.2015 

ve společenské místnosti Speciální školy 
na Šafaříkově ulici v Hustopečích. Díky 
pochopení vedení školy využíváme této 
možnosti už po několikáté – je tu milé 
prostředí a při ruce dobře vybavená 
kuchyňka. Místnost sice poněkud „praská ve 
švech“ při tolika návštěvnících, ale protože 
se nedostaví většinou všech 160 řádných 
členů KHVH, cítíme se dobře. Nedostatek 
místa pro více navštívené akce je naší stálou 
starostí a bolestí – každý měsíc nám přibývají 
noví členové, a prostory klubovny v Centru 
celoživotního vzdělávání v knihovně nejsou 

nafukovací. V budoucnu musíme situaci 
vhodně vyřešit, neboť od založení KHVH roku 
1993 vznikla mezi námi spousta pěkných 
kamarádských a přátelských vztahů. Bylo by 
škoda, kdyby zanikly jen z tohoto důvodu.

   V lednu nás čeká bilancování a zhodnocení 
činnosti za letošní rok a schválení plánu 
práce na rok 2016. Že nás čeká hodně práce, 
ale také pěkných zážitků při vzdělávání 
a cestování, na to se můžete spolehnout.

Za KHVH  Iva Štěpánková, kronikářka

Zájezd do Břeclavi a jejího zajímavého okolí
Poslední zájezd Klubu historie a vlastivědy 

Hustopečska v loňském roce se uskutečnil 
v sobotu 21. listopadu 2015. Nejdříve jsme 
navštívili půvabnou Lednici, speciálně 
Multifunkční centrum – Zámeckou jízdárnu 
s Kočárovnou a Informačním sálem. 
Probíhá zde expozice Krajinou zahrad 
a Obnova jízdáren. Zaujaly nás modely 
staveb Lednicko-valtického areálu, 
animace vývoje krajiny, zoopreparát koně 
a ryb, rostliny, knížecí koruna rodu Salmů i 
vévodská lichtenštejnská koruna. V Poštorné 
jsme si našli čas na Farní chrám Navštívení 
Panny Marie, jenž nechal zbudovat Jan 
z Lichtensteinů v letech 1885-1898. 
Originalita díla je patrná na první pohled: 
stavba se pyšní 200 druhy keramických 
dlaždic, obkladů a glazovaných prvků 
a mimo jiné též hodnotnými varhanami 
z dílny bratří Riegrů z Krnova.

   V areálu podniku Fosfa se blížil závěr 
ojedinělé akce: na odstavných kolejích 
stál tzv. Legiovlak. Několik historických, 
zrestaurovaných a své době přizpůsobených 
vagonů nám přiblížilo dobu, v níž bojovaly 
naše Československé legie. K vidění byla 
Polní pošta, sanitní vagon, kotel k vaření 
jídla apod. Vojáci v dobových uniformách 

nejen objekty hlídali, ale také se s námi 
ochotně fotografovali. K dispozici byla 
i moderní databáze účastníků tehdejších 
bojů: pokud jsme chtěli zpětně zjistit jména 
svých dávných předků – legionářů, informaci 
jsme okamžitě dostali. Každá doba má svoje... 
To jsme viděli i při prohlídce břeclavské 
Židovské synagogy, zrenovované roku 1888 
Maxem Fleischerem v novorománském slohu 
s použitím maurských prvků v interiéru. Také 
novodobá renovace celé budovy z roku 1997-
1999  byla ku prospěchu celkového dojmu 
– příjemné barvy, pečlivě vyvedené detaily, 
celoroční stálá expozice „Židovská Břeclav“ 
v 1. poschodí a v přízemí krátkodobá galerijní 
výstava výtvarníka Jiřího Holáska k jeho 80. 
výročí narození.

   Oživení, ba přímo rozjaření nastalo, když 
jsme navštívili Muzeum Pod vodárnou. Velcí 
i malí si mohli zkusit svůj um, pozornost, 
logické myšlení i důvtip na právě probíhající 
výstavě „Hry a klamy“. Spousta interaktivních 
exponátů, experimentů, hlavolamů, hádanek 
a kvízů uspokojila všechny přítomné. Ne 
nadarmo se říká, že „kdo si hraje, nezlobí“. 
Příjemnou pohodu jsme završili tentokrát 
individuálním obědem podle vkusu každého 
z nás v obchodním areálu na okraji Břeclavi.

Přesvědčili jsme se, že člověk nemusí jezdit 
nikam daleko, aby se poučil a získal užitečné 
vědomosti. „Za humny je také dobře,“ 
říkáváme po každém zdařilém zájezdu, 
nazvaném Mikroregion. V tomto kalendářním 
roce určitě nebude chybět v plánu Klubu 
historie a vlastivědy Hustopečska také.

Za KHVH kronikářka Iva Štěpánková
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Senioři chodí cvičit do fi tka. Díky projektu Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj nám schválil zpracovaný 

projekt na rekondiční a rehabilitační cvičení. 
Cvičit jsme začali ve fi tku Marka Svobody. 
Utvořili jsme tři skupiny. Fitness centrum 
navštěvujeme v pondělí, středu a pátek 
brzy ráno. Cvičí se nejdříve pro zahřátí na 
balonech, pak se přechází na různé stroje 
pod pozorným dohledem zkušené trenérky 

paní Hanky Žižkové. Každý cvičí dle svých 
možností. Někomu to jde velmi dobře, 
někomu hůř. Všichni ale rozhýbou svá ztuhlá 
těla. Účastníci si tuto aktivitu moc chválí, 
jsou velmi spokojení. Poděkování patří 
Jihomoravskému kraji, Markovi Svobodovi 
a v neposlední řadě naší trpělivé cvičitelce 
Hance Žižkové.

Druhá fáze rehabilitačního cvičení probíhá v 
lázních Lednice. Paní ředitelka Alena Ďurišová 
nám vyšla vstříc a již jezdíme využívat služeb 
těchto lázní. Moc si to užíváme. Vstřícný, 
ochotný personál a šikovnost jednotlivých 
rehabilitačních pracovníků si nemůžeme 
vynachválit. Alespoň na chvíli zapomeneme 
na své bolesti a problémy. Děkujeme. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně Svazu 
tělesně postižených Hustopeče

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
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Vypravili jsme se do předvánoční Vídně
V adventním období jsme navštívili vánoční 

Vídeň. První zastávka byla za Poysdorfem
 

v obchodním domě Hofer. Kde jsme si 
udělali vánoční nákup. Pokračovali jsme do 
Vídně, první zastávka byla v Schönbrunnu. 
Paní průvodkyně nás na nádvoří seznámila 
s historií zámku. Na nádvoří zámku probíhají 
vánoční trhy s velmi širokou nabídkou 
vánočního zboží. Celé prostranství vonělo 
punčem a jinými pochutinami. Prošli jsme 
tímto prostranstvím a pokračovali zpět 
k autobusu. Autobusem jsme přijeli do 
centra, vystoupili jsme u sochy Marie Terezie. 
Procházkou přes Hofburg jsme šli k chrámu 
sv. Štěpána. Císařskou ulicí, nádherně 

osvětlenou vánoční výzdobou, jsme šli 
k radnici. Zde bylo vše nádherně nasvícené, 
před radnicí je největší  nejznámější trh 
s vánoční nabídkou a vonícím punčem. 
Paní průvodkyně nám při každé zastávce 
přiblížila historii jednotlivých míst. Cestou 
v autobuse nám vyprávěla o historii 
Rakouska, panovnících, různé zajímavosti. 
Cestou zpět jsme míjeli vídeňské kolo, 
projížděli jsme čtvrtí bank i sociálních bytů. 
Byl to velmi zajímavý výlet, náročný na chůzi, 
ale nádherný zážitek z rozzářené Vídně. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazufo
to
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Hustopečská chasa Vás srdečně zve na  

Krrojový ples 
H t čč káká hh áVá d čd č ěě

 

který se uskuteční  

9. 1. 2016 od 20.00 hod 
v sále Společenského domu v Hustopečích. 

K tanci a poslechu hraje 

DH Lácaranka a CM Primáš 
Vstupné: 70,- Kč studenti a senioři, 100,- Kč dospělí 
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Celkem tři stovky závodníků vyběhly 
v neděli 13. prosince do ulic Hustopečí 
a do okolí hustopečských rybníků 
a mandloňových sadů. Konal se sedmý 
ročník Vánoční desítky. Medaile brali 
domácí i závodníci z Prostějova, Brna nebo 
Břeclavi. 

Se startovním číslem na hrudi, někteří 
s úsměvem, někteří spíše s utrápeným 
výrazem, někteří ještě za doprovodu rodičů. 
Běh městem Vánoční desítka začal závody 
těch nejmenších. V kategorii Baby startovaly 
nanejvýš pětileté děti. 

Celkem se dětského závodu zúčastnila 
téměř osmdesátka závodníků. Nejstarším 
bylo patnáct let a běželi dva a půl kilometru. 
Z Herbenovy ulice u společenského domu 
kolem Dukelského náměstí.

Spokojené mohly být děti z hustopečského 
oddílu atletiky. Medaile braly téměř ve všech 
kategoriích. 

„Bylo to náročné, ale běželo se dobře,“ 
sdělil bezprostředně po proběhnutí cílem 
Vojtěch Prokeš z SK Atletika Hustopeče, který 
zvítězil v kategorii mladších žáků. 

Hodinu před polednem pak odstartovali 
dospělí. Na trasy je vyslala starostka Hana 
Potměšilová.

Zúčastnilo se 220 závodníků. Mezi nimi 
například i Stanislav Bíza na handbiku a jeho 
doprovod na koloběžce. Vybírat bylo možné 
ze dvou tras. 

„Je to buď 9,6 kilometrů, kdy se běží 
po asfaltu k rozhledně a pak dolů kolem 
fotovoltaiky nad Kurdějovem. Běh 
s úsměvem vede kolem Fiškina, oběhne se 
rybník a zpátky, tato trať měří 6 kilometrů,“ 
informovala ředitelka závodu Ivana 
Matějíčková. 

Vánoční desítce přálo i počasí. Slunečno 
a obloha bez mráčku, cesty bez sněhu 
a náledí. „Není to sice úplně zimní, ale zažili 
jsme i minus 12, minus 18 stupňů, takže 
myslím, že dneska je to bezva,“ pochvalovala 
si ředitelka. 

Jako první proťal pomyslnou cílovou pásku 
Lukáš Kynický z TJ Lokomotiva Břeclav 
s časem 20 minut 45 vteřin. Vybral si kratší 
Běh s úsměvem. „Šestka je tak akorát pro mě. 
Běžel jsem ji i minulý rok a taky jsem vyhrál,“ 
smál se vítěz Běhu s úsměvem. 

V kategorii Elite pak zvítězil s časem 34:07 
Pavel Dvořák z Biatlonu Prostějov. „Soupeře 
jsem tady neznal. První kilometr jsem se 
proto snažil držet čela, pak jsem zkusil 
nasadit svoje tempo a vyšlo to,“ prozradil 
strategii Dvořák. 

Z žen delší, devíti kilometrovou trasu 
nejrychleji zdolala Kristýna Nachtneblová 
z Moravan u Brna, která dvakrát týdně běhá 
se skupinou Behejbrno.com. „Byl to krásný 
závod. Mezi koňmi, osly, svítilo sluníčko, 
super,“ neskrývala nadšení Nachtneblová. 

Vyběhnout do ulic Hustopečí bude možné 
zase za rok. Organizátoři si pochvalují čím 
dál větší účast. „Vánoční běh vznikl jako 
mladší sourozenec závodu horských kol 
Hustopečský kameňák. Brali jsme to spíš jako 
doplnění. Potom jsme ale zlepšili propagaci, 
město nám vyšlo vstříc a mohli jsme si tak 
udělat zázemí ve spoláku. Natáhli jsme trať. 

Vypadá to, že teď už jsou oba závody, které 
pořádáme, na stejné úrovni,“ zhodnotila 
Matějíčková. 

Kompletní výsledky lze najít na www.
fi tnessfreedom.cz v sekci Sportovní akce. 

Sledujte reportáž 
v Hustopečského magazínu č. 333, 

premiéru měl v pátek 18.12.2015. 

FOTOGALERIE na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

-jal- 

SPORT

BĚH
Vánoční desítka. Běhu městem se účastnili děti i dospělí

Dětských závodů se zúčastnilo téměř 80 závodníků. 
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Na výběr bylo ze dvou tras. Delší měřila 9 km, kratší Běh s úsměvem 6 km.

K 31. 12. 2015 skončil Aleš Proschek na pozici ředitele SPOZAMu.
Vedení města mu děkuje za skvěle odvedenou práci a přeje i nadále hodně úspěchů.
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STOLNÍ TENIS

2. liga mužů skupina B
1. TJ Agrotec Hustopeče 11 10 0 1 0 103:62 31
2. DTJ-Slavia Hradec Králové C 11 9 1 1 0 106:52 30
3. KST Zlín 11 8 2 1 0 106:53 29
4. SKST Baník Havířov C 11 6 2 3 0 89:71 25
5. TJ Ostrava KST C 11 6 0 5 0 88:70 23
6. TJ Nový Jičín 11 5 1 5 0 77:93 22
7. EXITERIA KST Jeseník 11 4 2 5 0 86:82 21
8. TTC Moravská Slavia Brno B 11 3 2 6 0 74:87 19
9. TTC Frýdlant 11 3 2 6 0 80:91 19
10. KST Blansko 11 4 0 7 0 69:91 19
11. TTC Moravská Slavia Brno C 11 2 0 9 0 58:102 15
12. SK Přerov 11 0 0 11 0 28:110 11

Stolní tenisté v polovině sezóny

„A“ družstvo stolních tenistů hustopečského 
Agrotecu je nováčkem ve druhé lize, kam 
si vybojovalo postup vítězstvím ve třetí 
lize. Po odehrané polovině sezony, což je 
11 utkání, má družstvo Agrotecu na svém 
kontě deset vítězství a jednu porážku, což ho 
katapultovalo do čela tabulky. 

 „Trošku jsme nevěděli, co máme od druhé 
ligy očekávat. Je zde mnoho družstev, se 
kterými jsme nikdy nehráli, přesto jsme si 
věřili, známe naše kvality a schopnosti. Do 
soutěže jsme šli s cílem nasbírat na začátku 
body, dostat se do klidného středu tabulky 
a pak se uvidí. Což se nám podařilo až trochu 
nad plán. Pouze rezervní celek Hradce 
Králové byl nad naše síly, ve všech ostatních 
utkáních jsme nepřipustili žádné komplikace 
a dokázali zvítězit. Máme v kádru pět velice 
zkušených hráčů, které doplňuje mladý Filip 
Růžička. Ten dostává maximum šancí druhou 

ligu hrát a jeho výkonnost jde nahoru. Jsem 
rád, že po roce odehrál dvě utkání i Petr 
Dvořáček a opět byl oporou. Jakub Mesároš, 
Pavel Hort a Přemek Janoušek si odehráli 
svůj standart a nikdo nezklamal, ba naopak. 
Přesto čelo tabulky je vyrovnané a dva 
nejlepší celky po základní části budou hrát 

play-off  o postup do první ligy. Uděláme vše 
co je v našich silách, abychom play-off  hráli, 
ale totéž chtějí i naši soupeři. Pokud budeme 
zdraví a v kompletním složení, tak si věříme,“ 
zhodnotil první polovinu sezóny hrající trenér 
Petr Hoferik. 

Jan Matlach, předseda stolního tenisu

Nováček druhé ligy Agrotec Hustopeče v čele tabulky

 Krajská soutěž 1. třídy
1.  TJ Sokol Lanžhot A 11 11 0 0 0 110:29 44
2. KST Oltec Brno A 11 10 0 1 0 105:48 41
3. STK Zbraslavec A 11 8 1 2 0 100:78 36
4. TJ Agrotec Hustopeče B 11 6 2 3 0 89:84 31
5. TTC Komořany A 11 6 0 5 0 85:76 29
6. TJ Brno-Bystrc A 11 4 2 5 0 79:94 25
7. SK Slatina - Brno B 11 4 1 6 0 82:96 24
8. Orel Ivančice A 11 3 2 6 0 82:86 22
9. SKST Dubňany A 11 4 0 5 2 65:88 21
10. TJ Sokol Vranovice A 11 2 2 7 0 73:102 19
11. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov D 11 2 1 8 0 61:96 18
12. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C 11 0 1 10 0 55:109 12

B“ družstvo sestoupilo v loňském roce 
z divize a hraje tak druhou nejvyšší krajskou 
soutěž. Po polovině soutěže je na čtvrtém 
místě a na svém kontě má šest vítězství, dvě 
remízy a tři porážky.

Vedoucí družstva Libor Melichar 
k dosavadním výsledkům dodává: „Začátek 
jsme měli velice špatný, jednou z příčin byl 
i přechod na plastové míčky, které nám dělají

velké problémy. Ale nedá se nic dělat, na to 
se vymlouvat nemůžeme. V druhé polovině 
jsme se herně zvedli a věřím, že druhou 
polovinu odehrajeme v relativním klidu.“ 

Jan Matlach, předseda stolního tenisu

B družstvo je v krajské soutěži 1. třídy zatím čtvrté

Krajská soutěž 2. třídy
1. SKST Hodonín F 11 8 1 2 0 99:65 36
2. TJ Sokol Lanžhot B 11 8 1 2 0 97:56 36
3. TJ Sokol Vracov B 11 8 0 3 0 96:55 35
4. SKST Hodonín E 11 7 2 2 0 101:72 34
5. TJ Slovan Hodonín A 11 6 2 3 0 84:82 31
6. TJ Jiskra Strážnice B 11 5 1 5 0 85:86 27
7. SKST Rohatec A 11 5 1 5 0 93:81 27
8. TJ Sokol Kobylí A 11 4 3 4 0 81:88 26
9. SKST Dubňany B 11 3 1 7 0 67:93 21
10. TJ Agrotec Hustopeče C 11 3 0 8 0 63:97 20
11. T.J. Sokol Hodonín A 11 1 3 7 0 83:104 17
12. TJ Sokol Otnice A 11 0 1 8 2 39:109 10

„C“ družstvo je nováčkem krajské soutěže 
2. třídy, kam si vybojovalo postup vítězstvím 
v okresním přeboru. Ukazuje se, že mezi 
těmito soutěžemi je velký výkonnostní rozdíl 
a to, co stačilo v okrese, je v kraji málo. Sice 
jsme nad pásmem sestupu, ale odvetné boje 
budou velice těžké, rozdíly v tabulce jsou 
minimální. Musíme se zaměřit na utkání se 
soupeři z konce tabulky, to bude klíč k tomu, 
zda soutěž udržíme. Nasbírali jsme v této 
nové soutěži spoustu zkušeností a snad se 
nám je podaří zúročit. 

Jan Matlach, předseda stolního tenisu

C družstvo čeká těžký boj o záchranu

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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FOTBALFotbalisté hodnotí podzimní část sezóny
Áčko je v čele, dorost na chvostu

Hustopečským fotbalistům skončila 
v listopadu podzimní část sezóny. S jejími 
výsledky mohou být nadmíru spokojení 
hráči A mužstva i děti z přípravky. Špatně 
se nevedlo ani žákům. Naopak dorostenci 
budou muset na jaře zabrat. 

Na začátku podzimu zažili hustopečští 
fotbalisté mírné zklamání. Už nedokázali 
udržet dvě družstva mužů a B tým tak kvůli 
nedostatku hráčů zanikl. Někteří fotbalisté 
zůstali v A mužstvu, někteří odešli hrát do 
okolních obcí. Po skončení první půlky 
sezóny, to ale vypadá, že zkoncentrování sil 
do jednoho družstva se vyplatilo. 

„A mužstvo je po podzimní části na prvním 
místě tabulky s dvoubodovým náskokem. 
V zimě určitě zapracujeme na fyzické kondici 
a zkusíme mužstvo o jednoho až dva hráče 
doplnit. Možná bychom měli uvažovat 
i o vrácení se do krajských soutěží, ve kterých 
jsme působili v minulých ročnících. Ale 
uvidíme, jak to bude reálné. Myslím, že by si 

Hustopeče zasloužily vyšší soutěž, než jakou 
v současné době hrají,“ sdělil místopředseda 
FC Hustopeče Radek Strouhal. 

Naopak problémy řeší klub v týmu 
dorostenců. Skončil na předposledním místě 
tabulky. 

„Máme problémy s tréninkovou morálkou 
hráčů a celkově s přístupem k tréninkovým 
zápasům. Doufejme, že se v zimě polepší, 
potrénují a v tabulce se posunou na vyšší 
místa, kde bychom je chtěli vidět,“ podotkl 
Strouhal. 

To družstva žáků jsou na tom rozhodně 
lépe. Mladší i starší žáci obsadili shodně 
čtvrtá místa tabulek. Mladší žáci měli podle 
trenérů skvělý začátek sezóny, pak šli ale 
s výkony dolů. Starší žáci zase bojovali 
s pomalejšími rozjezdy, posledních pět kol se 
jim ale podařilo vyhrát. 

„Do jara bychom se chtěli alespoň o jednu 
příčku zvednout,“ informoval trenér žactva 
Milan Hoff man. 

Během zimní přípravy čeká na žáky šest 

turnajů. Na nejmenší 
hustopečské fotbalisty, 
na přípavku, pak dokonce 
sedm, to znamená zhruba 
pětatřicet přípravných utkání. Na vysoké 
nasazení jsou zvyklí. Na podzim během dvou 
a půl měsíce zvládli odehrát osm soutěžních 
utkání a sedmnáct turnajových. 

„Turnaje bereme jako přípravu na jarní část 
sezóny, do které budeme vstupovat jako 
jeden z vedoucích týmů tabulky. Budeme 
chtít potvrdit své postavení v rámci okresních 
soutěží,“ uvedl trenér přípravek Jaroslav 
Šebesta. 

Zimní přípravu však fotbalistům ztěžuje 
nedostatek prostor. Děti většinou trénují 
v malé tělocvičně Základní školy Nádražní 
nebo na umělé trávě u Základní školy 
Komenského. Fotbalisté tak netrpělivě čekají 
na pořízení nafukovací haly. 

-jal- 

Malí fotbalisté se utkali v turnaji. Hustopečští starší žáci vyhráli
Čtvrtá místa pro přípravky, sedmé pro 

mladší žáky, vítězství pro ty starší. To 
jsou výsledky fotbalového halového 
turnaje, který hustopečský klub pořádal 
5. a 6. prosince. Domácí fotbalisté bojovali 
v konkurenci týmů z celé jižní Moravy. 

Desítky malých fotbalistů zamířily o prvním 
prosincovém víkendu do hustopečské 
sportovní haly. Konal se tam již tradiční turnaj 
přípravek a žáků. Domácí měli své zástupce 
ve všech kategoriích. V sobotu se začínalo 
zápasy starších a mladších přípravek. 

„Za kategorii přípravek přijelo 13 mančaft ů. 
Naše týmy se umístily shodně na čtvrtých 
místech,“ informoval trenér Milan Hoff man. 

Konkurence byla velká. Na turnaj se sjeli 
hráči z Novosedel, Rousínova, Velkých 
Pavlovic, Mikulova, Pohořelic i Břeclavi. 
V kategorii žactva se zápasů účastnili i Slováci 
z Holíče. 

Utkání mladších a starších žáků se odehrála 
v neděli. Za mladší kategorii se zúčastnilo 
sedm mančaft ů, za starší o jeden tým méně. 
O vítězi měli ale někteří jasno hned od 
začátku. 

„Skončíme tak na 4. až 5. místě a vyhrají 
Ivančice,“ shodli se hustopečští mladší žáci. 

A ani se moc nemýlili. Bohužel ale 
Hustopeče neskončily na čtvrtém, ani pátém 
místě, ale až na sedmém. „Lepší je totiž hrát 
venku,“ posteskli si hráči. 

To hustopečským starším žákům nevadí ani 
halové zápasy. Turnaj 5. a 6. prosince vyhráli. 

„Tento turnaj pořádáme každý rok. 
Znamená pro nás dobrou přípravu,“ uvedl 
Hoff man. 

Další z turnajů budou hustopečští fotbalisté 
pořádat 20. února 2016. 

-jal- Hustopečským mladším žákům vyhovují spíše venkovní utkání. V halovém turnaji skončili 
sedmí.
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HÁZENÁ
Házenkářské přípravky se utkaly v turnaji

Sezónu mistrovských utkání ukončili 
nejmenší házenkáři turnajem v sobotu 12. 
prosince. Utkání se hrála ve dvou kategoriích. 
Ve starší přípravce se proti Hustopečím 
postavily týmy Telnice, Sokolnice 

a Maloměřice. Hrálo se systémem každý 
s každým a domácí hráči skončili na třetí 
příčce.

Hustopečská mladší přípravka dokonce 
vyhrála. Jejími soupeři byly Telnice 

a Sokolnice. 
Na všechny děti čekala sladká odměna. 

-jal- 
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ATLETIKA

BADMINTON

Mistrovství ČR v badmintonu U13 i U15 s účastí hustopečských hráček
Martina Ševčíková si svým vítězstvím 

oblastního přeboru mladší kategorie U13 ve 
dvouhře, mixu a stříbrem ze čtyřhry zajistila 

účast na Mistrovství České republiky U13 
v Českém Krumlově ve všech disciplínách. 

V neděli 13. prosince proběhl oblastní 

přebor i ve starší kategorii U15, kterého se 
zúčastnily obě naše hráčky.

Z počátku nepříznivě vyhlížejícího losu pro 
Barboru Korábovu, kdy hned v druhém kole 
měla narazit na favorizovanou Chadimovou 
z Brna, se naše hráčka nezalekla. Svou 
bojovností a disciplinovanou hrou ji porazila 
ve hře na tři sety, vůbec poprvé ve svých 
vzájemných zápasech. Dveře do fi nále byly 
otevřeny, tam si bez problému poradila 
s dalšími hráčkami a ve fi nále nestačila pouze 
na další favoritku Otáhalovou ze Židlochovic. 
Tím si zajistila nominaci jihomoravské oblasti 
na MČR. 

Martina Ševčíková svou oddílovou 
spoluhráčku napodobila bojovností ve 
dvouhře, kdy svými výkony porazila starší 
hráčku Zachovou z Jihlavy a získala 3. 
místo. Hustopečské hráčky získaly ještě 2. 
místo v dívčí čtyřhře a tím se nominovaly 
v této disciplíně na MČR U15, které proběhlo 
o víkendu 19. – 20.12.2015 v Liberci.

Oddíl badmintonu

Barbora Korábová a Martina Ševčíková (zleva). 
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INZERCE ŘÁDKOVÁ
•  Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@lecco.cz
Tel: 519 345 016, 777 097 002

.

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodáme rohovou jídelní sestavu – 
zánovní. 1 x rohová lavice, čalouněná eko 
kůže (160 x 120 cm), 2 x židle čalouněná eko 
kůže. Cena 2500,-. Tel.: 606 433 297

• Koupím ihned rodinný dům, nebo byt  
v Hustopečích. Prosím volejte, nebo pište 
sms Tel. 605982553. Děkuji.  150 cm JIKA 
MIO. Cena 1100,-kč. Původní cena 3170,-kč. 
Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.
cz, tel.: 777 066 804.

INZERCE

Hustopečští atleti zahájili novou sezónu
Úspěšně vstoupili do nové sezóny 

hustopečští mladí atleti. Medaile získali na 
domácím běžeckém závodě Vánoční desítka 
i výškařském mítinku Vánoční laťka v Brně. 
Navíc ti nejmenší z minipřípravky soutěžili 
mezi sebou v hustopečské hale.

V medailovou žeň se přeměnil start na 
domácím běžeckém závodě Vánoční desítka. 
Celkem si jich závodníci z SK Atletika 
Hustopeče odvezli domů deset, včetně čtyř 

zlatých. V příjemném zimním počasí byli ve 
svých kategoriích nejlepší Stanislav Vrba, 
Jan Tančinec, Vojtěch Prokeš a Daniela 
Strouhalová. Další medaile získali: Amálka 
Vrbová, Štěpán Prokeš, Tobiáš Baloun, Tomáš 
Fojtík, Tereza Petrásková a Ondřej List.

Vánoční laťka Hády v Brně patří mezi 
tradiční úvod halové výškařské sezóny, kterou 
si nenechá ujít většina Jihomoravských 
a slovenských závodníků. A tak zde nechyběli 
ani závodníci z Hustopečí. A vedlo se jim 
skvěle. V kategorii mladších žáků získali hned 
dvě medaile. Výrazným zlepšením svého 
osobního rekordu na 148 cm získal Štěpán 
Prokeš stříbrný pohár a vyrovnáním svého 
osobního rekordu 143 cm Vojtěch Prokeš 
bronzový. Také mezi mladšími žákyněmi 
jsme měli zastoupení v první desítce. Nejlépe 
se vedlo Natálii Vedralové, která skončila 
pátá v novém osobním maximu 143 cm. Na 7. 
místě byla Denisa Stehlíková (133cm) a na 8. 
místě Adéla Stehlíková (133cm). Mezi staršími 
žákyněmi skončila Lea Zemčíková na 11. 
a Natálie Jeklová na 12. místě.

Na konci roku závodili i ti úplně nejmenší 
atleti. V hustopečské hale pro ně jejich 

trenérky Radomila 
Křehulová a Jitka Hejlová 
připravily Vánoční závody. 
Děti od pěti do deseti let se 
zde snažily svým rodičům 
dokázat, že už umí pořádně běhat, skákat 
do dálky i přes překážky a házet raketkou 
nebo pěnovým oštěpem. Odměnou jim byly 
diplomy a drobné ceny.

Nadcházející halová sezóna bude pro 
naše atlety velmi náročná. Tradičně budou 
chtít uspět na sérii výškařských mítinků. 
Jedním z vrcholů sezóny pak bude domácí 
mezinárodní závod Hustopečské skákání. 
Uspět by chtěli na halových závodech 
a věří, že se probojují i na Mistrovství Moravy 
a Slezska.

K tomu je zapotřebí i kvalitní zázemí, 
které jim poskytuje zejména ZŠ Hustopeče 
- Komenského, CVČ Pavučina a fi tness pana 
Marka Svobody. Jim, i všem sponzorům, 
městu Hustopeče a TJ Agrotec hustopečští 
atleti děkují za podporu a přejí krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2016.

 –had-

Štěpán a Vojtěch Prokešovi získali na 
tradičním výškařském mítinku stříbrný a 
bronzový pohár v kategorii mladších žáků. 
Museli přitom překonat nebo alespoň 
vyrovnat své osobní rekordy. 
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EKOFINALL s.r.o.
účetnictví, daně, mzdy

 - KOMPLETNÍ VEDENÍ VAŠEHO ÚČETNICTVÍ

- ZPRACOVÁNÍ VŠECH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- PERSONALISTIKA, MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

- ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

- ZPĚTNÁ REKONSTRUKCE

- SMLUVNÍ ZÁRUKY A CENY

- ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP S ÚŘADY

www. uctodaneunas.cz
email: uctodane@raz-dva.cz

mobil: 608 333 326

1/2016
ned le 10. 1.  KRTEK A OSLAVA
16:00 Pásmo kreslených pohádek pro d ti. Krtek a oslava, Krtek a š oura,
 krtek a kamarádi, Jak  št átko cht lo malé pejsky, Krtek a zají ek,
 Nebu te  mamuty, Krtek a kachni ky, Krtek a myška, Tylínek, Krtek
 a houby. 68 minut. Vstupné 30,- K

st eda 13. 1. V N  MLADÁ
19:30 Kdo z nás by necht l p estat stárnout? Ani ne t icetiletá Adaline
 havaruje se svým autem a stane se zázrak –  nejen, že nehodu p ežije, 
 ale navíc už nikdy nezestárne  ani o jediný den a žije dalších 80 let. 
 Drama / Romantický - USA, 2015, 112 min. Vstupné 70,- K

st eda 20. 1. EJZENŠTEJN V GUANAJUATU
19:30 Sov tský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu 
 svých tv r ích sil, do Mexika, kde hodlá nato it  sv j snímek A  žije
 Mexiko!  Romantický / Životopisný / Komedie - Mexiko / Nizozemsko
 Finsko / Belgie / Francie, 2014, 105 min. Vstupné: 70,- K

pátek 29. 1. JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
16:00 Hlavním hrdinou je zt ešt ný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a
 klu ina s ohnivými vlasy jménem Bulík.
  Rodinný / Komedie - Norsko / N mecko / Švédsko, 2014, 87 min.
   Vstupné: 70,- K

Na únor p ipravujeme
st eda 3. 2. ZKÁZA KRÁSOU 
 Otev ená  zpov  kdysi milované a následn  zatracované hv zdy na
 pozadí unikátních materiál  z n kolika evropských  lmových archiv
 i ukázek slavných rolí Lídy Baarové. Režie: Helena T eštíková.

y y
pozadí unikátních materiál  z n kolika evropských  lmových archivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
i ukázek slavných rolí Lídy Baarovéí . Režie: Helena T eštíková.

www.hustopece.cz

Dukelské nám. 102/31,  693 01  HUSTOPEČE

Insolvenční správce - tel.: 777 274 274
Kancelář - tel.: 702 294 879

E-mail: janajel@seznam.cz

Úřední hodiny: úterý 9.00 – 15.00 
(Mimo uvedenou dobu dle tel. dohody)

NEZVLÁDÁTE SPLÁCET SVÉ DLUHY A JSTE JIŽ VÍCE JAK 
MĚSÍC V PRODLENÍ SE SPLÁTKAMI?

HROZÍ VÁM EXEKUCE NEBO JIŽ BYLA NA VÁŠ MAJETEK 
ČI PŘÍJEM EXEKUCE NAŘÍZENA?

OSOBNÍ BANKROT
JEDINÉ ZÁKONNÉ ŘEŠENÍ, JAK SE ZBAVIT DLUHŮ

DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
ZASTAVENÍ EXEKUCÍ

NOVĚ I PRO PODNIKATELE
PRVNÍ NÁVŠTĚVA INSOLVENČNÍ KANCELÁŘE ZDARMA

Kontaktujte insolvenční kancelář:

Ing. Jana Jelínková
insolvenční správce
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Blahopřání

Vzpomínky

Na hrob ti dáme kytičku,
zapálíme svíčku a přidáme tichou modlitbičku.

Dne 25. ledna uplyne 10 let,
 kdy nás náhle opustil 

pan OTTO KRÁLÍK z Hustopečí

S láskou a bolestí vzpomíná manželka, synové 
Jaromír a Otto se svými rodinami.

Vnoučata Honzík a Lenka.
Přátelé a známi, vzpomeňte s námi. Děkujeme

Nikdy již nezazní Tvůj hlas,
ruku Ti v tento den nepodáme, 

abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám.

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

Dne 28. prosince by se dožila 31 let naše dcera

LUCIE VINTRLÍKOVÁ z Hustopečí

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiče a bratr 
Miloš s přítelkyní

Jubilanti za měsíc listopad 2015

05.11.1930  Blanka VAŇKOVÁ

08.11.1934  Olga STOPKOVÁ

10.11.1935  Marie KAŇOVÁ

11.11.1925  Marie VOZDECKÁ

20.11.1933  Jaroslav NOVOTNÝ

24.11.1927  Libuše VELECKÁ

24.11.1933  Jan VAHALA

26.11.1930  Miloslava KURDIOVSKÁ

30.11.1930  Petr FRIDRICH

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 15. 12. 2015

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat kolektivu 
zdravotních sester z Agentury domácí zdravotní péče Luďka 
Šímy, která má sídlo v našem městě. 
Několik posledních měsíců jsem byla nemocná a upoutaná 
na lůžko. Agenturou poskytovaná každodenní zdravotní péče 
mi umožnila léčbu ve svém domácím prostředí. 

Děkuji. Ing. Zdeňka Urbánková 

Poděkování

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

16. 1. oslaví své kulatiny

paní MARUŠKA HORÁKOVÁ z Hustopečí

Marunko, přeji ti moc a moc zdravíčka
a štěstí, abys tu s námi dlouho byla

a svoji stovku oslavila.
Děkuji za vše Pavla

Hvězdy ti nesvítí, slunce Ti nehřeje, už se k nám 
nevrátíš, už není  naděje. Kam oči pohlédnou, 
všude Tě hledají, nikde Tě nespatřím jen slzy 

padají.

Dne 10. ledna vzpomeneme 2. smutné výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, manželky, 

tety a sestry 

paní LUDMILY NOVÁKOVÉ z Hustopečí

Dne 3. ledna jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí 
naší babičky, maminky, 

paní RŮŽENY KORÁBOVÉ z Hustopečí

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkuje rodina Novákova, Korábova a Pelouškova

Na těchto stránkách můžete uveřejnit 
blahopřání, vzpomínky a poděkování.

Text, foto nám můžete dodat do redakce

Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22

Více informací: Dagmar Hyclová

email: hyclova@hustopece.cz, tel.: 519 441 004

V nejtěžší chvíli života, která nás potkala, 
děkujeme všem přátelům a známým za 

projevenou soustrast na posledním rozloučení s

panem JOSEFEM STROUHALEM

Děkujeme za účast, květinové dary a slova útěchy.
Manželka s celou rodinou 


