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Radary? Stroje na peníze? Zastupitelé debatovali

Dopravní hřiště vyhrálo v soutěži 50 tisíc

Čtveřice soch z původního kostela září novotou

Léto předalo vládu Podzimní královně

Hustopečský kameňák ztížil silný vítr 
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  Společnost, zabývající se výrobou svařovaných tlakových nádob,  
   přijme do hlavního pracovního poměru nové zaměstnance. 

  
             Volné pracovní pozice: 
             - Elektromechanik 
             - Inženýr technického rozvoje 
             - Kontrolor kvality     
             - Seřizovač  
             - Strojírenský dělník 
             - Svářeč 
           
             Nabízíme:                                                                    Požadujeme: 
             - Zázemí stabilní společnosti                                    - Motivaci a chuť k práci 
             - Zaškolení a rozvoj zaměstnanců                           - Týmovou spolupráci 
             - Dobré platové podmínky                                       - Svědomitost, spolehlivost, přesnost 
             - Firemní benefity                                                      - Ochotu vykonávat práci na 3 směny    
             - Závodní stravování                                                    u dělnických pozic                                                  
 

Pokud jsme Vás zaujali, kontaktujte nás – nástup možný ihned! 
     519 301 866          trainees-FHU@frauenthal-automotive.com 

www.frauenthal-automotive.com 

                             
Bratislavská 2, Hustopeče

         
                                 
                

         
Spole

      

Radek Jaroš

KORUNOU HIMÁLAJE
MOJE CESTA ZA

úterý 3. 11. 2015 v 18.00 hodin, sál Hotelu Centro
Vstupné 150 Kč, ke vstupence zakoupené v předprodeji volný vstup na film  

Cesta vzhůru promítaný dne 21. 10. 2015, předprodej vstupenek TIC Hustopeče, 
dům U Synků, tel. 519 412 909, dále v síti Ticketstream a SMS ticket. 

úterý 3. 11. 2015 v 18.00 h, sál Hotelu Centro
Vstupné: 150 Kč, ke vstupence na přednášku zakoupené 

v předprodeji do 21. 10. 2015  vstupenka na fi lm Cesta vzhůru - ZDARMA.
Předprodej: TIC Hustopeče, dům U Synků, tel. 519 412 909, 

v síti Ticketstream a SMS ticket.

  21. 10.      CESTA VZHŮRU
19:30    Film o zdolávání vrcholů Země a života.
   ČR, 2015, 100 min., kino Hustopeče
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Vážení spoluobčané,
letošní rok šetřil deštěm, vláhy bylo pomálu, 

zemědělci ve všech koutech republiky počítali 
ztráty na úrodě způsobené suchem. To 
u nás neplatilo pro vinnou révu. Vinaři se, na 
rozdíl od loňského roku, mohli s chutí pustit 
do sklizně hroznů. Chutný burčák plní sudy 
a kvalita hroznů slibuje výtečný rok. Jediné, 
co mi na tomto období jako obyvateli vadí, 
jsou občasná nedorozumění v podobě špatně 
nastavených děl na plašení špačků.

V září navštívilo naše město středověké 
divadlo Traken, aby předvedlo své 
umění v areálu Křížového kopce; Česká 
televize Praha natáčela čtyři díly pořadu 
Putování za muzikou. Jeden z dílů je 
věnován Hustopečím a osobnosti T. 

G. Masaryka. Natáčelo se ve společenském domě a tři díly v domě 
U Synků. Premiéra by měla být v lednu 2016. Poděkování patří všem, kteří se na natáčení podíleli, 
především Hustopečské chase a vedoucí muzea a galerie v Hustopečích, Mgr. Soni Nezhodové, 
PhD. V týdnu od 21. září bylo o Hustopečích slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Brno v pořadu 
Moravská rodina. 

Na své si přišli cyklisté při tradičním závodu Hustopečský kameňák, důchodci při setkání se 
svými přáteli z partnerských měst v Modre i členové chrámového sboru při společných koncertech 
s chrámovým sborem z Velkého Boru na oslavách svátku sv. Václava (v Dolních Dunajovicích, 
Moutnicích i v Hustopečích). Poprvé se konaly dětské svatováclavské hody.  Na konci měsíce 
v Hustopečích podepsala memorandum česko-slovinská mezivládní komise pro péči o válečné 
hroby. Hustopeče tak navštívil mj. plk. Eduard Stehlík, známý vojenský historik, spisovatel 
a pedagog.

Ve městě se dokončuje chodník plánované bezbariérové trasy od hřbitova k hotelu Centro; 
začala jednání o rekonstrukci v ulici Nerudova, která by mohla začít v nejbližších týdnech 
(rekonstrukce vodovodu a plynu). Zasedli jsme k jednomu stolu s projektantkou a starostou obce 
Starovice, abychom plánovali společnou cyklostezku. Jde sice o běh na dlouhou trať, ale pokud 
dotační titul vyjde, mohli bychom se za několik let projet na kole po cyklostezce, po níž nepojedou 
motorová vozidla. 

Před třemi lety začal projekt spolupráce tří partnerských měst - Modry, Benátek nad Jizerou 
a Hustopečí, který vytipoval tři společné aktivity, kterými se mohou města vzájemně obohatit 
a poznat. Byla to představení ochotnických divadel (letos v listopadu poslední - třetí výměna
- v rámci Šmardova sousedského divadla), sportovní turnaje žáků základních škol (30. 9. - 1. 
10. sportování v Benátkách) a tábor pro seniory (nedávno v Piešťanoch). Při společném setkání 
seniorů v Modre 18. a 19. září, které mělo za úkol zhodnotit tříleté fungování projektu, došlo zároveň
k ofi ciálnímu jednání vedení tří měst. Rozhodli jsme se pro vzájemnou další spolupráci a hledáme 
nové výzvy, nové skupiny či činnosti, které jsou nám společné a zároveň mohou obohatit všechna 
tři města. 

Nově jsme se domluvili s redakcí HL a HTv, že vždy po jednání rady města (každých 14 dní) 
vytipuje redaktorka zajímavé body z jednání, o kterých krátce napíše do Aktualit na webu města, 
použije v Hustopečských listech, případně témata zpracují v reportáži pro Hustopečský magazín. 
Jako občané tak získáte větší přehled o naší práci, o našem rozhodování.

 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

Nový preventista kriminality, dotace na 
varovný systém, další měření hlučnosti 
dálnice – to řešili zastupitelé na svém VIII. 
zasedání ve čtvrtek 10. září 2015. Vášnivou 
debatu vyvolaly i novinky v dopravě – radary 
a jednosměrka ve Smetanově ulici.

Dotace na rozhlas nebo rozšíření sběrného 
dvora

Vedení města Hustopeče bude žádat
o fi nanční dotaci na varovný protipovodňový 
systém i na rozšíření sběrného dvora. 
Informovala o tom v úvodu VIII. zasedání 
zastupitelstva města starostka Hana 
Potměšilová.

„Varovný protipovodňový systém bude 
moderní obecní rozhlas, který bude sloužit 
nejen jako obecní rozhlas, ale především 
jako varovný systém. Pokud vše půjde dobře, 
mohli bychom uvažovat o jeho realizaci 
v první polovině roku 2016. Předpokládáme, 
že by dotace mohla vyjít,“ sdělila Potměšilová.

Do poloviny listopadu odešle vedení města 
také žádost o dotaci na rozšíření sběrného 
dvora. Podle starostky jsou i tady stavební 
úpravy možné v ideálním případě už v roce 
2016.

Hustopeče budou mít preventistu 
kriminality

Na bezpečnost v Hustopečích bude kromě 
strážníků dohlížet i asistent prevence 
kriminality. Preventista bude spadat pod 
městskou policii a na své místo nastoupí k 1. 
říjnu 2015.

„Místo je zřízené úřadem práce. Myslíme, 
že nám asistent prevence kriminality velmi 
pomůže. Soustředit by se měl na děti, okolí 
škol, ale i okolí nemocnice nebo penzionu pro 
seniory. Pracovní místo je dotováno úřadem 
práce po dobu jednoho roku,“ informovala 
starostka města Hana Potměšilová.

Současně se hledá i další, čtvrtý člen 
městské policie. Mohl by nastoupit od roku 

2016. „Uvidíme, jak rychle se nám podaří 
najít kvalitního člověka. V rozpočtu pro rok 
2016 už s ním ale budeme počítat,“ dodala 
Potměšilová.

Hlučnost dálnice prověří nové měření
Další jednání absolvovalo vedení města na 

Ředitelství silnic a dálnic v Brně. Zažádalo 
hygienickou stanici o nové měření hlučnosti 
z dálnice. „Je možné, že se hlučnost zvýšila 
kvůli tomu, že přes město už nesmějí jezdit 
kamiony a tím pádem musí po dálnici,“ 
vysvětlila Potměšilová.

Mezi občany také začíná kolovat petice. 
Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby se dosáhlo 
modernizace 30 let staré protihlukové stěny 
u D2.

Hledá se ředitel nemocnice
Starostka města také v úvodu zasedání 

připomněla, že od 1. července 2015 je 
nemocnice Hustopeče krajským zařízením 
a bylo vypsáno výběrové řízení na jejího 
ředitele. „Uzávěrka výběrového řízení je 
30. září. Jako město budeme přizváni do 
výběrové komise,“ podotkla Potměšilová.

Migrace? Město může pomoci sbírkou
Řeč na VIII. zasedání zastupitelstva přišla 

i na migraci přes Českou republiku. „Město 
Hustopeče pracuje na migračním plánu, 
který musíme mít. Můžeme nabídnout 
pomoc pouze nějakou sbírkou. Hustopeče 
a okolí nemá žádný areál, který by byl vhodný 
pro ubytování migrantů. Musíme ale počítat 
s tím, že migrační vlna může být ještě vyšší 
a že nás může nějak postihnout,“ uvedla 
starostka města.

Radary. Podle opozice pouze stroj na 
peníze

Debatu vyvolaly i změny v hustopečské 
dopravě – radary na měření rychlosti v ulicích 
Brněnská, Bratislavská a Nádražní a změna 

obousměrného provozu ve Smetanově ulici 
na provoz jednosměrný.

„Radary na těch místech, na kterých jsou, 
jsou pouze strojem na peníze. Není za tím 
žádná bezpečnost. Na těch daných místech 
je to pouze šikana. Co třeba okolí Základní 
školy Komenského, kde by zrovna potřeba 
byly? Chtěl bych vás vyzvat, aby radary 
z těch míst, kde jsou, byly odstraněny, nebo 
přesunuty jinam,“ nechal se slyšet zastupitel 
Jiří Kadrnka (ODS).

Stížnosti od občanů zazněly také na 
jednosměrnou ulici Smetanovu. V ulici Na 
Hradbách se kvůli ní podle některých občanů 
zvýšil provoz až o 50 procent.

„Za pět nových parkovacích míst jste 
obětovali turistickou ulici za tranzitní,“ myslí 
si zastupitel Libor Sadílek (ODS).

Více o dopravní situaci v Hustopečích čtěte 
v rubrice Příspěvky zastupitelů na str. 8.

-jal-

Radary? Stroje na peníze? Zastupitelé debatovali

fo
to

: J
an

a 
Ro

zk
ov

á

Radě města byl postoupen projekt, který 
měl zajistit dodávku elektrické energie 
majitelům parcel kolem našich rybníků. 
Několik žadatelů o připojení tak vyvolalo 
debatu, jakým způsobem se tato lokalita 
bude po přivedení elektřiny vyvíjet, co to 
způsobí. Všechno má své klady, ale zároveň 
i zápory. Co je pro někoho dobré a zajímavé 
může jinému vadit, škodit, obtěžovat. 
A protože první varianta elektrického vedení 
měla jít po městských pozemcích, bylo třeba 
k této žádosti zaujmout stanovisko. A opět se 
velmi osvědčila činnost komisí rady města, 
v tomto případě stavební a komise pro 

územní plánování a rozvoj města.
Pokud se má považovat dotčená lokalita za 

zónu klidovou a odpočinkovou, tak je třeba 
ji posuzovat s ohledem na další rozvoj. A že 
takových míst v Hustopečích není mnoho, to 
všeobecně víme. Krásné prostředí konečně 
nabízí Křížový vrch, a pokud se podaří upravit 
samotný amfi teátr a prostor nad ním, pak se 
budeme mít čím chlubit.

Celá lokalita patří podle územního plánu 
do tzv. nezastavitelného území. Navrhovaná 
trasa vedení elektřiny zasahuje do prvků 
územního systému ekologické stability (kříží 
regionální biokoridor a lokální biocentrum). 

S největší pravděpodobností by podél trasy 
byl omezen rozsah zeleně kvůli ochrannému 
pásmu. Velké komplikace by určitě způsobila 
samotná realizace stavby s ohledem 
na provoz na komunikaci k rybníkům. 
V současné době existují alternativní zdroje 
energie a stojí za zvážení, jakým směrem 
je nejvhodnější se vydat. Je třeba se 
rozhodnout pečlivě a uváženě. Rada města se 
ztotožnila s doporučeními komisí a rozhodla 
prozatím neumožnit vstup na pozemky 
města v lokalitě Stromovka a okolo rybníků 
a žádost fi rmy E-ON zamítla. 

Bořivoj Švásta, místostarosta

Elektřina kolem rybníků? Zatím ne, vyjádřilo se vedení města

V pátek 9. 10. 2015 bude 
Městský úřad Hustopeče 

z technických důvodů
 UZAVŘEN.
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Sběrná místa na odpady, dotace 
z Jihomoravského kraje, dopravní situaci 
v Komenského ulici i kroniku města řešili 
radní na 23. schůzi Rady města Hustopeče. 
Konala se v úterý 22. září 2015. Krátké zprávy 
z jednání rady města budeme pravidelně 
uveřejňovat v Hustopečských listech a 
v Aktualitách na webových stránkách města. 

Sběrná hnízda na odpady se budou 
opravovat i bez dotace

Místa s kontejnery na odpady v Jiráskově 
ulici u Hotelu Centro, ve spodní části ulice Na 
Sídlišti a ve Vinařské ulici se dočkají oprav. 
Na rekonstrukce tohoto typu Hustopeče 
nesplňují podmínky dotačního programu, 
přesto dojde k realizaci.

„Komise životního prostředí vytipovala 
tři nejhorší hnízda z osmatřiceti sběrných 
míst, které v Hustopečích máme. Rozhodli 
jsme se, že je opravíme z vlastního rozpočtu 
s pomocí pracovníků městských služeb. 
Použijeme například starší dlažbu, kterou 
máme k dispozici zdarma, takže náklady 
budou minimální,“ sdělila starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Postupně by chtělo vedení města 
pokračovat v opravách i dalších sběrných 
hnízd. 

Budou dotace na kamerový systém i 
infocentrum

Rada města na své 23. schůzi schválila 
smlouvy o dotacích z Jihomoravského kraje. 
Hustopečím připadne 157 tisíc korun na 
dovybavení dopravního hřiště v Lipové ulici. 
V nejbližších týdnech budou hřiště střežit dvě 
kamery. Cílem je předejít vandalismu. Kromě 
kamer se dokoupí dětská kola nebo přilby.

O umístění kamer se uvažuje i na jiných 
místech ve městě. „Je to ale otázka několika 
let. Předcházet bude určitě i debata s občany. 
Byli bychom například rádi, kdyby oni sami 
vytipovali riziková místa, kde by kamery byly 
potřeba,“ uvedla Potměšilová. 

Šedesátitisícová dotace se také podařila 
získat pro turistické informační centrum. 
Peníze se využijí na propagační materiály 
nebo na pokrytí osobních nákladů v době 
rozšířeného provozu infocentra v letních 
měsících.  

Retardéry v Komenského ulici? 
Rozhodnou odborníci

Rada města řešila také dopravní bezpečnost 
v Komenského ulici, zejména před základní 
školou. V minulých dnech tam totiž 
dosloužila světelná tabule ukazující rychlost 
projíždějících vozidel.

„Necháme situaci posoudit odborníky. Zda 
by bylo vhodné umístit tam retardér nebo 
nový ukazatel rychlosti. Cenově i odborně 
situaci zvážíme,“ sdělila starostka. 

Začíná se jednat o vybudování lázeňského 
domu

Radní projednávali také připravovanou 
výstavbu soukromého investora za Křížovým 
kopcem. Chtěl by tam vybudovat lázeňský 
sektor i rodinné domy. Jednání s vedením 
města je však zatím v začátcích. 

Pomozte s kronikou města
Vedení města chce začít pracovat na 

aktualizované směrnici udávající, jak má být 
vedena kronika města. Tu musí mít ze zákona 
každá obec. Cílem je založit pracovní skupinu, 
která by se zápisy pomáhala kronikářce. 

„Mohou se zapojit i občané. Jeden by 
měl například na starosti oblast fi nancí, 
druhý školství, další počasí. Pomohli by 
tak kronikářce sbírat podklady. Už jsme 
před lety takovou skupinku nadšenců měli 
a fungovala spolehlivě,“ vysvětlila starostka 
Hana Potměšilová. 

-jal- 

Zasedala rada města. Řešila dotace i opravy sběrných hnízd

Oblékli si sváteční šaty, poprvé vyšli 
s novou aktovkou a usedli do školních 
lavic. Takový byl první školní den malých 
prvňáčků. 

Dětmi i rodiči zaplněné školní dvory, hlasitý 
smích i povyk znamenal 1. září jediné - letošní 
prázdniny jsou defi nitivně minulostí. Školáci 
se vrátili do svých lavic a s nimi opět ožily 
budovy obou hustopečských základních škol. 

V ZŠ Komenského rekordní počet prvňáků
Žáky základní školy Komenského přivítal 

ředitel školy a starostka města Hana 
Potměšilová. 

„Letošní rok naše škola zahajuje s poměrně 
vyšším počtem žáků než vloni. Celkově nám 
přibylo třicet dětí. Prvňáčků máme rekordně 
mnoho, zapsalo se 91 dětí, z toho jich 
nastupuje 69. Ostatní mají odklad. Otevřeli 

jsme tři první třídy,“ vypočítal ředitel ZŠ 
Komenského Miroslav Patloka. 

Na žáky bude kromě běžných školních 
činností čekat také několik projektů, a mezi 
nimi i mnohé mezinárodní.

„V letošním roce se budeme zaměřovat na 
rozvoj výuky cizích jazyků díky projektům. 
Naši učitelé vyjeli na výukové kurzy do Anglie 
a pojedou i žáci – do Anglie a do Německa. 
Kromě toho se budeme zaměřovat i na 
technickou výchovu, získali jsme dotaci na 
rekonstrukci a vybavení školních dílen,“ 
informoval Patloka. 

ZŠ Nádražní – škola bez hranic a bez lavic
A podobně probíhal první školní den i na 

základní škole Nádražní. Všechny žáky i rodiče 
přivítal místostarosta města Bořivoj Švásta 
spolu s ředitelkou Ivanou Matějíčkovou. Také 
na této škole zaznamenali nárůst počtu žáků. 

„Letos jsme otvírali dvě první třídy. 
V současné době je zde zapsáno 37 dětí. 19 
jich je v jedné třídě, 18 v druhé,“ spočítala 
Matějíčková. „Oproti minulém školnímu roku 
nám lehce žáků přibylo,“ dodala. 

Do projektů se zapojí také žáci ze základní 
školy Nádražní. „Do ročního plánu školy jsme 
si dali projekt s názvem Škola bez hranic a bez 
lavic. Prolíná se jím čtenářská gramotnost 
a to jak z českého, tak i z anglického jazyka,“ 
sdělila ředitelka. 

Nadšení, ale i ostych a zvídavé otázky. Tak 
prožívali svůj první školní den především 
ti, kteří usedli do školních lavic vůbec 
poprvé. Do hustopečských základních 
škol letos nastoupilo celkem 106 nových 
prvňáčků. 

Na to, jak se do školy těšili, se můžete podívat 
v reportáži v Hustopečském magazínu č. 319, 
premiéru měl v pátek 4.9.2015.                     -hyc-

Prázdninové radovánky jsou minulostí. Školáci usedli do lavic
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Celkem nastoupila v Hustopečích do 
prvních tříd více než stovka dětí. 

V lavicích už na děti čekaly pracovní sešity 
a učebnice.

První školní den na základní škole 
Komenského začínal na školním dvoře.
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Již několik měsíců dostávám při formálních 
i neformálních setkáních od občanů dotazy 
týkající se fungování Technických služeb 
a Městských služeb. Touto problematikou se 
zabýváme už od příchodu na radnici, protože 
jednou z hlavních priorit vedení města je 
efektivní hospodaření, tedy takové, které 
optimalizuje náklady a výnosy. Vzhledem 
k tomu, že jsme nedávno ukončili analýzu 
výsledků, mohu předložit krátké vysvětlení. 

V souvislosti s cílem efektivního hospodaření 

byla provedena v roce 2011 ekonomická 
analýza, z níž vyplynula řada úsporných 
opatření, mimo jiné snížení nákladů na 
údržbu města zřízením nové organizační 
složky Městské služby Hustopeče. Tato složka 
převzala od Technických služeb Hustopeče 
s.r.o. (100 % vlastník město) běžné činnosti, 
jako údržba zeleně, komunikací, chodníků, 
parkovišť, hřbitova, a dále doplňkové služby 
dle potřeb města, mezi které patří zejména 
zajištění zázemí pro konání nejrůznějších 

kulturních akcí (rozmístění laviček, stavba 
pódia, následný úklid...).  Úspora měla 
spočívat v operativnějším provádění 
jednotlivých činností, a rovněž tato změna 
vedla ke snížení nákladů z daňového 
hlediska (odpadla povinnost platit DPH 
z fakturovaných mzdových nákladů). 
Pochopitelně s provedenou reorganizací, 
aby měla smysl, nutně souvisela změna 
zaměření činností Technických služeb s.r.o, 
které nově měly získávat fi nanční prostředky 
z dotačních zdrojů, vyhledávat zakázky pro 
externí subjekty a stát se tak samostatnou 
ziskovou fi rmou. To se ale bohužel vedení  
společnosti ani během tří let nepodařilo 
(viz. tabulka a graf znázorňující hospodářský 
výsledek v letech 2012 -2015).

Současné vedení města se po seznámení 
s hospodářskými výsledky TS v uplynulých 
třech letech a po provedeném interním 
auditu rozhodlo zamezit dalším ztrátám. 
Z důvodu čerpání dotace na pořízení 
zametacího vozu Bokimobil (bez ohledu na 
smysluplnost a potřebnost) a nutnosti dostát 
všem závazkům vyplývajícím z Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace není možné TS 
v současné době zrušit. Nejdůležitějšími 
závazky vůči poskytovateli dotace 
(Operační program životního prostředí) je 
nemožnost převodu majetku během pětileté 
udržitelnosti na jiný subjekt a současně 
údržba průjezdu městem (vlastnictví JMK). 
V TS byla obnovena činnost dozorčí rady 
(předchozí vedení města ji zrušilo), která 
se neutěšenou situací intenzivně zabývala 
a na základě předložených podkladů se 
Rada města (Valná hromada společnosti) 
rozhodla činnost Technických služeb 
s.r.o. minimalizovat a plnit pouze závazky 
vyplývající z poskytnuté dotace. 

Veškerou činnost související s údržbou 
města provádí organizační složka Městské 
služby Hustopeče a tudíž bezesporu není 
nutné aktivně podporovat činnost ztrátové 
společnosti  Technické služby s.r.o.. 
V takovém případě by totiž nebyl naplněn 
původní záměr optimalizace hospodaření. 

Hana Potměšilová, 
starostka

Technické služby versus Městské služby

Město Hustopeče zve širokou veřejnost 
k návštěvě Dne sociálních služeb. Konat se 
bude ve středu 7. října 2015 od 10.00 do 
14.30 hodin na Dukelském náměstí. 

Cílem akce je představení nabídky služeb, na 
které se mohou lidé obracet v případě řešení 
různých životních situací svých či blízkých 
(stáří, zdravotní handicap, problémy s dětmi, 
domácí násilí, drogová problematika). 

Dozví se například, kdo pomůže při péči 
o blízkou osobu, kdo pečujícím pomůže 
s vyřízením sociálních dávek, jaké dávky 
existují, mohou si vyřídit různé slevy pro 

seniory, podívat na práci terapeutického 
psa. Dále zde návštěvníci mohou využít 
službu zabývající se mimo jiné dluhovým 
poradenstvím. Můžete si dále bezplatně 
změřit hodnoty tuku a tlaku v těle. 

Součástí akce bude doprovodný hudební 
a divadelní program.

Seznam zúčastněných služeb a organizací:
• Domov seniorů Břeclav
• Domovinka Němčičky
• Seniorprojekt 
• Seniorpoint 
• Girasole 

• Diakonie Betlém
• Charita Břeclav 
• Svaz tělesně postižených
• Občanská poradna Brno 
• Klára pomáhá 
• Spondea
• VZP 
• Město Hustopeče 

Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.
Pavel Furch,

Sociální odbor MěÚ Hustopeče

Středa 7. října bude v Hustopečích Dnem sociálních služeb



HUSTOPEČSKÉ LISTY 10 • 15

| 5 | 

Nemocnice k Hustopečím vždy patřila. 
V roce 2000 ji město převzalo z důvodu 
zachování a v průběhu let vynakládalo 
nemalé úsilí v boji o poskytování odpovídající 
lékařské péče obyvatelům Hustopečí a celého 
mikroregionu.

Původní záměr fungování nemocnice jako 
příspěvkové organizace města spočíval 
v předpokladu fi nancování provozu 
z prostředků zdravotních pojišťoven 
v návaznosti na provedené výkony 
a vytvoření fi nančně soběstačného subjektu, 
který nebude zatěžovat rozpočet města. 
Zejména v posledních letech se záměr 
nedařil realizovat, což ohrožovalo rozpočet 
zřizovatele.

Dlouhodobě neutěšenou situaci 
začalo vedení města razantněji řešit 
v roce 2013 vypsáním výběrového 
řízení administrovaného renomovanou 
a nákladnou společností Deloitte, ze kterého 

měl vzejít strategický partner schopný zajistit 
provoz nemocnice.  To se bohužel nepodařilo, 
do výběrového řízení se nepřihlásil za 
stanovených podmínek žádný uchazeč. 
Současně došlo k přebudování chirurgického 
oddělení na provoz jednodenní chirurgie.  
Tato sporná investice ve výši 8,5 mil. Kč 
přispěla k prohloubení ztráty nemocnice.

Po podzimních volbách 2014 nezbývalo 
novému vedení příliš možností k řešení 
aktuálního stavu. Nemocnice již dva roky 
vykazovala vysoké ztráty. Rada města 
okamžitě zahájila interní audit (naposledy 
proveden v roce 2006!), odvolala ředitele 
a zadala odborné fi rmě zpracování Úvodní 
analýzy hospodaření Městské nemocnice 
Hustopeče, příspěvkové organizace.  
Získaný dokument doporučil směry nápravy 
a následné kroky v podobě např. auditu 
dodavatelských vztahů (ten objednala 
nemocnice a jeho výsledky dnes může 

využívat nový zřizovatel, Jihomoravský kraj). 
V rámci intenzivního hledání východiska 

z krize jsme vstoupili do jednání 
s Jihomoravským krajem, který byl připravený 
převzít organizaci v platební neschopnosti 
kompletně, tzn. i se všemi závazky a 
pohledávkami k 1. 7. 2015. Věřím, že pod jeho 
vedením získá nemocnice opět svůj vysoký 
kredit a pevné postavení v rámci spádového 
regionu. 16. října proběhne výběrové řízení 
na ředitele/ředitelku Nemocnice Hustopeče 
s nástupem pravděpodobně od 1. 11. 2015.

Chtěla bych touto cestou poděkovat členům 
správní rady nemocnice za jejich čas, který 
velkým problémům nemocnice věnovali. 
Stejně tak patří poděkování více jak desítce 
odborníků, kteří ve zřízené pracovní komisi 
řešili otázky chodu nemocnice, ekonomiky, 
IT technologií aj. důležitých věcí.

Nemocnice je od 1. 7. 2015 pod vedením Jihomoravského kraje
Jaké důvody k tomuto opatření vedly?

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek nemocnice se 

dlouhodobě, do roku 2012, pohyboval 
mírně nad nulou. Pravidelně byl upravován 
korekcí účetních odpisů, neboť fond 
reprodukce majetku nemá dostatečné 
fi nanční krytí.

V roce 2013 došlo k významnému poklesu 
hospodářského výsledku, způsobenému 
zejména restrukturalizací oddělení chirurgie. 
Vykázaný hospodářský výsledek v roce 2014 
dosáhl ztráty ve výši 9.690 tis. Kč. Tato ztráta 

je významně ovlivněna vratkami (ponížením 
výnosů) zdravotním pojišťovnám, kvůli 

poklesu reálně vykázaných úkonů oproti 
referenčnímu roku 2012, podle kterého je 
výše plateb nastavena.

K datu 31. 12. 2014 nemocnice rozpustila 
rezervní fond z ostatních titulů (SÚ 414) 
ve výši 2.663 tis. Kč a fond reprodukce 
majetku (SÚ 416) ve výši 8.501 tis. 
Kč. Zároveň byly pozastaveny odpisy 
dlouhodobého majetku ve výši 5.382 tis. Kč. 
Celkově tak byla ztráta nemocnice za rok 
2014 snížena o 16.546 tis. Kč.

Hana Potměšilová, starostka

Padesát tisíc korun získalo hustopečské 
dopravní hřiště v Lipové ulici v soutěži Cesty 
městy, kterou vyhlásila Nadace Partnerství. 
Vyhrálo zvláštní cenu. Odborné komisi se 
líbilo využití hřiště i systematická dopravní 
výchova na Hustopečsku. Cenu si přebrali 
zástupci z Odboru dopravy městského úřadu 
Hustopeče ve čtvrtek 17. září v Čelákovicích. 

„Soutěžili jsme v kategorii Měkkých 
opatření, která se týkala výuky a propagace 
bezpečnosti silničního provozu. Letos byla 
tato kategorie zařazena nově, tak jsme se 
rozhodli, že naše dopravní hřiště a výuku 
přihlásíme,“ informovala Hana Řeháková 
z Odboru dopravy MěÚ Hustopeče. 
Čtveřice porotců se na dopravní hřiště 

přijela podívat 30. července. Hodnotili, 
jak projekt zvýšil bezpečnost, jak obohatil 
veřejný prostor i jeho estetické a technické 
zpracování. Hustopeče uspěly v konkurenci 
třiceti přihlášených projektů. 

„Odborná porota se hlavně zaměřila na celý 
systém dopravní výchovy v hustopečském 
regionu. Dopravní hřiště nám v celkovém 
obrazu hodně pomohlo,“ doplnila Řeháková. 

Poskytuje totiž kvalitní zázemí pro 

přednášky dopravních komisařů i pro 
praktickou výuku. V Hustopečích se odbor 
dopravy zaměřuje na osvětu dětí ze 
základních, ale i středních nebo mateřských 
škol. Před výstavbou hřiště a jeho zázemí 
dojížděli dopravní komisaři přímo do škol. 

„Podle krajského koordinátora BESIPu jsme 
zatím jediní v našem regionu, kdo pořádá 
dopravní výchovu i pro mateřské školy a jiné 
ročníky než 4. a 5. třídy. To bylo to stěžejní, 
co komise oceňovala,“ vysvětlil dopravní 
komisař městského úřadu Petr Pacela. 

O prázdninách například pracovníci odboru 
dopravy pořádali výukového hodiny pro děti 
z příměstských táborů, v květnu pravidelně 
připravují dopravní soutěž. Samozřejmostí 
je dopravní výchova přes školní rok. „Další 
ročník výuky se na dopravním hřišti rozjel 11. 
září,“ dodal Pacela. 

Pro návštěvníky hřiště se teď chystá 
několik novinek – dočká se například dalšího 
vybavení, které je potřeba pro výuku. To 
se pořídí z padesátitisícové výhry. „Máme 
příslib, že výhru budeme moci využít na 
dopravní hřiště,“ potvrdil dopravní komisař. 

Nakoupit by za ni chtěli jízdní kola 

a odrážedla pro děti z mateřských škol, 
na které se nepodařilo získat dotaci 
z Jihomoravského kraje. 

Více o soutěžních projektech na www.
nadacepartnerstvi.cz.                                        -jal-

Dopravní hřiště vyhrálo v soutěži Cesty městy zvláštní cenu
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Cenu si v Čelákovicích přebrala Hana 
Řeháková a Petr Pacela z Odboru dopravy 
Městského úřadu Hustopeče. 

Od středy 23. září 2015 budou vždy 
v odpoledních hodinách na dopravním 

hřišti otevřeny TOALETY. Při pěkném 
počasí ve všední dny od 14.00 do 18.00 

hodin. V sobotu a v neděli budou veřejnosti 
přístupné od 9.00 do 18.00 hodin.
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Na Den rodin 15. května 2015 se mandloňové 
sady v Hustopečích rozrostly přesně o 147 
nových stromů. Uplynulé čtyři měsíce pro 
ně znamenaly zatěžkávací zkoušku. Letošní 
extrémně horké léto dávalo přírodě zabrat. 
Mladé mandloně však obstály na jedničku. 
Hlavně díky pečlivé péči pracovníků 

městských služeb i bývalého vedoucího sadů 
Rudolfa Poslušného. 

„Nejdůležitější byla samozřejmě zálivka. 
Zalévali jsme skoro každý týden,“ uvedl 
vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan 
Chrastina. 

„Pravidelně do sadů docházel také Rudolf 
Poslušný, který stromky stříhal, čistil kmínky, 
vždy před zaléváním odkopal zeminu okolo 
každého stromku, po zalití jej pak zase 
zahrnul, aby nebyl tak velký výpar vody. 
Díky tomu se podařilo to, že z těch 147 
zasazených stromů uhynuly jen dva,“ doplnil 
místostarosta města Hustopeče Bořivoj 
Švásta. 

Právě rady a zkušenosti Rudolfa Poslušného 
jsou podle Švásty neocenitelné. Poslušný 
pracoval v mandloňových sadech v době 
jejich největšího rozkvětu. Začínal v nich 
v roce 1957. „Nebýt pana Poslušného, tak ten 
sad dnes nevypadá tak, jak vypadá,“ myslí si 
místostarosta. 

Podle odhadů Rudolfa Poslušného by 
mohly mladé stromky začít plodit tak za pět 
let. Pozor se na ně ale bude muset dávat 
i na podzim a v zimě. Hrozbou ani tak nejsou 
mrazy, jako spíš hladová zvěř. 

„Na podzim máme v plánu obměnit 
ochranu stromků. Místo plastových krytů 

dáme pletivo. Samozřejmostí je také údržba 
starých sadů. Prořežeme je a vyčistíme,“ 
informoval Chrastina. 

Stále také ještě trvá spolupráce s ústavem 
Mendeleum zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Lednici. Pro Hustopeče tam 
pěstují dalších 500 kusů sazenic. Ve výsadbě 
se bude pokračovat na jaře příštího roku. 

„Budeme dosazovat ještě nějaké stromky 
do nového sadu, protože na jaře nezbyly. 
A postupně budeme také likvidovat starý sad, 
protože už je opravdu neudržitelný, a na jeho 
místě vysadíme nové mandloně. Mělo by jich 
být na jaře příštího roku asi 140,“ vypočítal 
Švásta.                                                                        -jal- 

Mladé mandloně přežily léto téměř bez újmy

Kupte si hustopečskou mandloň! 
Chcete mít na zahradě hustopečskou 

mandloň, stejnou jako v nově založeném 
sadu? Speciální mrazu odolná odrůda je 

k zakoupení v areálu sběrného dvora 
v Nádražní ulici. Otvírací doba: Po, Pá 14.00 

– 18.00, St 8.00 – 12.00, so 9.30 – 18.00. Cena 
za jeden stromek činí 200,- Kč. 

„Bohužel je velmi omezený počet kusů, na 
koho se nedostane, musí vydržet. V Lednici 
nám předpěstovávají další sazenice,“ uvedl 

místostarosta Bořivoj Švásta.
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Z téměř 150 stromů uhynuly přes parné léto 
jen dva. Ostatním se daří dobře.

M-klub za společenským domem 
v Herbenově ulici otevřel znovu pro mladé. 
Po několikaleté pomlce, kdy klub sloužil jako 
místo pro alternativní kulturní akce nebo jako 
prostor k soukromým pronájmům, nabízí 
znovu útočiště pro teenagery. Ofi ciálně od 
pondělí 7. září 2015.

M-klub přešel na začátku letošního roku pod 
správu Centra volného času. Místo pro mladé 
dostal na starost pedagog Ondřej Čukan. 

„M-klub by měl být místem, kam by si mladí 
chodili jen tak sednout, pokecat. Budeme pro 
ně připravovat různé aktivity, soutěže. Hodně 
při tom budeme vycházet z vybavení, které už 
máme. Momentálně se v klubu nachází třeba 
X-box se snímačem pohybu, kulečník nebo 
fotbálek. Klub by měl být taková alternativa 
za hospodu,“ představil prostor Čukan. 

Veškeré vybavení klubu si mohli návštěvníci 
vyzkoušet na slavnostním otevření. 

„Doslechl jsem se, že se tady bude konat 
fotografi cký kroužek, tak jsem to přišel 
omrknout,“ svěřil se jeden z náctiletých 

návštěvníků. 
„Moc se mi tady líbí atmosféra, prostředí,“ 

doplnila další návštěvnice Aneta Šedivá.
Otevřeno bude mít klub v pondělí a středu 

od 14 do 20 hodin, v pátek od 17 do 22 hodin 
a v sobotu od 15 do 22 hodin.

„Cílíme na mladé, pro které budou určené 
pondělky a středy. Nebude tady přístupná 
vodní dýmka ani alkohol. Na druhé straně se 
snažíme vyhovět třeba i starším plnoletým 
žákům gymnázia. Pro ně tu bude čajovna 
právě v pátek a v sobotu i s vodní dýmkou,“ 
vysvětlil Čukan.  

Těšit se mohu teenageři i na zajímavé akce. 
Více informací o klubu lze najít na jeho nových 
webových stránkách www.mklubhustopece.
cz. 

-jal-

Už se Klub-M. Klub pro mladé znovu otevřel
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 Otvírání klubu se zúčastnil i místostarosta 
města Bořivoj Švásta.

Nové prolézačky na Lipovce i na Pavučině

Na dětském hřišti v Lipové ulici 

a u Domu dětí a mládeže Pavučina přibyly 

v posledních dnech nové prolézačky. 

Tyto herní prvky původně sloužily dětem 

v Mateřské škole Pastelka. Kvůli rekonstrukci 

školní zahrady však musely pryč. Rozšířily 

tak dvě veřejně přístupná hřiště. 

(Text a foto: Jana Rozková)
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Svatý Vít, svatá Ludmila, svatý Pavel 
a svatý Petr. Čtveřice soch z původního 
hustopečského kostela už je kompletní. 
Všechny jsou opravené a zdobí svatostánek 
na Dukelském náměstí. 

Zářením zlikvidovat všechny parazity, 
poté petrifi kovat neboli zpevnit materiál, 
nově vyrobit ulomené a ztracené díly, 
odhalit původní vrstvu nátěru, bělení 
a na závěr pozlacení – tím vším prošly 
v posledních letech čtyři sochy z původního 
hustopečského kostela. Teď už všechny 
září novotou. Na konci prázdnin se podařila 
dokončit restaurace poslední z nich.

„Socha svatého Petra se nám vrátila 
z restaurátorské dílny asi před měsícem. Je 
to poslední ze čtyř soch, které byly na oltáři 
ve starém hustopečském kostele,“ potvrdil 
děkan Pavel Kafka. 

Velká část peněz na opravu sv. Petra se 
podařila získat díky zrestaurované svaté 
Ludmile a svatému Pavlovi. Tyto dvě sochy 
vyhrály soutěž o nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje v roce 2014. Zvítězily 
díky více než 17 stovkám SMS hlasů, které 
lidé poslali během několika měsíců. Za 
vítězství připadla římskokatolické farnosti 
Hustopeče prémie ve výši 50 tisíc korun. 
Peníze se použily na opravu poslední sochy.

„Celkem jsme za rekonstrukci sochy zaplatili 
91 tisíc korun. 31 tisíc jsme dostali jako dotaci 
z Jihomoravského kraje, 50 tisíc jsme získali 

vítězstvím v soutěži a zbývajících deset tisíc 
jsme si sami sehnali,“ vypočítal děkan. 

O nejlépe opravenou památku kraje 
soutěžila o rok dříve i první z opravených 
soch – sv. Vít. Skončil na druhém místě. 
Restaurované fi gury, podle odhadů více 
než 300 let staré, budou vystaveny v kostele 
svatého Václava a svaté Anežky České na 
Dukelském náměstí. 

„Rádi bychom v zadní části kostela, která 

začíná pod kůrem, umístili expozici o bývalém 
svatostánku. Konzultovali jsme to i s autorem 
kostela, s panem Kolkem. Prostor pro to ještě 
sice není úplně upravený, ale už je připravený 
na to, aby se tam mohly umístit alespoň ony 
čtyři sochy,“ uvedl Kafka. 

Z původního kostela se dochoval ještě 
dřevěný kříž. Podle děkana není sice tak 
poničený, jako byly sochy, i o jeho opravě se 
však do budoucna uvažuje.                             -jal-

Čtveřice soch z původního kostela září novotou
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Sv. Petr po opravě. Sv. Petr před opravou.

sobota 14. 11. 2015 Hustopeče 
slavnostní famfáry z oken radnice
sv. Martin na bílém koni, stan na náměstí
ochutnávka nových vín
cimbálová muzika
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Radary v číslech
Hustopeče za sebou mají prvních několik 

týdnů ostrého provozu radarů, obousměrně 
měřících rychlost vozidel na hlavních tazích 
do našeho města. O tom, že město pořídilo 
jeden radar, který se střídá na třech různých 
stanovištích (ulice Brněnská, Bratislavská 
a Nádražní) již bylo řečeno a napsáno 
mnohé. Nebudu se zastavovat ani nad 
tím, na kterém místě a jakou dobu měřící 
zařízení bylo nainstalováno. Hlavní otázkou 
je, zda bylo jejich umístění a především 
pořízení dobrý nápad. Názorů se městem šíří 
mnoho, pojďme si tedy představit skutečná 
čísla. Od zahájení ostrého provozu, tedy 
10. srpna letošního roku do 17. září, kdy 
jsem převzal přesné informace pro tento 
článek, bylo zaznamenáno 2821 vozidel, 
které překročily rychlost v rámci Hustopečí. 
Z tohoto neskutečného čísla, bylo pouhých 
3,54 % vozidel hustopečských provozovatelů 
(99 vozidel). Mnohé z Vás jistě zajímá také 
maximální naměřená rychlost, kterou Vám 
rád sdělím. Bylo to rovných 101 km/h. Mám-
li tedy sám sobě odpovědět na otázku, zda 
jsme svým rozhodnutím místním občanům 
znepříjemnili život, nebo naopak udělali 
něco pro bezpečnost v tranzitních ulicích 
našeho města, odpověď zní ano, rozhodli 
jsme se správně.

Jednosměrka v ulici Smetanova
Změna dopravního řešení v horní části 

náměstí rozděluje místní na dva tábory. 
Jedni si pochvalují možnost bezproblémově 
zaparkovat podél silnice (úsek mezi elektrem 
a IVK) a během patnácti minut si vyřídit 
nákup či návštěvu banky bez nutnosti 
platit parkovné a pozitivně komentují 

bezproblémový průjezd, nyní už bezpečnou a 
přehlednou částí ulice Smetanova směrem ke 
Společenskému domu. Chápu však, že jsou 
mezi Vámi i odpůrci této změny a nepřímo 
se ke mně dostávají jejich dotazy, zda byla 
změna dopravního řešení opravdu nutná. 

Odpověď je jednoznačná – ano, byla. 
Impulsem pro změnu dopravního značení 
byly stížnosti občanů včetně veřejně viditelné 
mapy závad. Tím zásadním ovšem byly 
opakující se stížnosti složek integrovaného 
záchranného systému (hasiči, sanitky, policie) 
o nemožnosti průjezdu ulicí Smetanova 
v souvislosti se špatným parkováním. 
Dopravní značení tedy bylo stanoveno na 
základě opatření obecné povahy, kdy se 
každý mohl s předstihem vyjádřit k záměru 
města Hustopeče, což žádný občan neučinil. 

Podobné kroky nás na základě stejných 
okolností čekají také v dalších ulicích města. 
Občané budou o všech změnách informováni 
stejně jako o problematice náměstí 
s dostatečným předstihem v tištěných 
médiích, v Hustopečské televizi, na internetu 
a záměr bude vyvěšený 15 dní na úřední 
desce MěÚ Hustopeče. 

Poslední otázku, která se nabízí, shrnu do 
krátké věty. Je možné vrátit dopravní značení 
na náměstí do původní podoby? Odpověď 
zní – nejde. Vzhledem k výše uvedenému 
bylo nutné přistoupit ke změnám, které 
jsme udělali v rámci daných možností co 
nejschůdnější formou. Další a poslední 
možností je obnovit obousměrný provoz 
v ulici Smetanova, ovšem za předpokladu, 
že bude po celé délce této ulice (od IVK 
po křižovatku s ulicí Na Úvoze) zakázáno 
STÁNÍ, což je jak pro místní podnikatele, tak 
pro obyvatele a návštěvníky města zcela 

nemyslitelné. Jsme si ovšem vědomi toho, že 
provedená změna může mít vliv na zvýšení 
provozu v ulici Na Hradbách. V současné 
době proto provádíme kontrolní měření 
zatíženosti komunikace, jejímž výstupem 
bude počet a skladba projíždějících vozidel. 
Na základě těchto informací budeme hledat 
další možnosti řešení dopravy na této ulici. 

Rekonstrukce protihlukové stěny
Snaha o rekonstrukci protihlukové stěny 

„zčásti“ lemující dálnici nad našim městem 
pokračuje. Po zaslání ofi ciální žádosti na 
Ministerstvo dopravy jsme opakovaně 
navštívili Ředitelství silnic a dálnic, kde 
jsme osobně předložili veškerá fakta 
o jejích nedostatcích. Na konci prázdnin 
jsme u Krajské hygienické stanice požádali 
o provedení nového kontrolního měření, 
jelikož se domníváme, že vykázání tranzitu 
projíždějícího městem, přispělo ke zvýšení 
hluku z dálnice. Co zatím víme je to, že nový 
povrch dálnice je schopen snížit hladinu 
hluku o cca 2 decibely. O nárůstu hlučnosti 
díky většímu počtu projíždějících kamionů 
se pouze domníváme. Jelikož chceme 
úřadům ukázat, že se problém s hlučností 
týká opravdu velkého počtu obyvatel a nejde 
pouze o iniciativu představitelů města, máte 
i Vy možnost podpořit dobrou věc připojením 
podpisu na „Petici podporující rekonstrukci 
protihlukové dálniční stěny města 
Hustopeče“. Dle slov jedné z iniciátorek Ingrid 
Florusové, naleznete petici v Turistickém 
informačním centru, v Centru volného času 
a městské knihovně. Za Vaše podpisy předem 
velice děkuji.

Richard Homola
Radní pro dopravu

Ohlédnutí za změnami v dopravě - radary, jednosměrka, dálnice

Konání hustopečských hodů v srpnu se již 
pomalu stalo v našem městě tradicí. Přesun 
termínu hodům nepochybně pomohl, a to 
nejen co se týká návštěvnosti, ale i počasí. 
A ani letošní Hustopečské hody 2015 tomu 
nebyly výjimkou, po všech stránkách se 
zkrátka povedly. I když se v nočních hodinách, 
kdy hlavní sobotní zábava probíhala v plném 
proudu, ukázal zahrádkáři tolik očekávaný 
déšť, nemyslíme, že by to celkovému dojmu 
z hodové zábavy ubralo. 

Hlavním pořadatelem hodů je v našem 
městě občanské sdružení Hustopečská 
chasa. Organizačně i materiálně však pomáhá 
při přípravě významně i Město Hustopeče, 
a to prostřednictvím organizačních složek 
Marketing a kultura a Městské služby. Proto 
se také před i po hodech sešli zástupci 
města a chasy, aby si obě strany ujasnily, co 

se od nich očekává a aby všichni společně 
akci zhodnotili. Závěrem z těchto schůzek 
je společná dohoda, seznam činností 
a materiální pomoci, kterou město 
každoročně stárkům poskytne jako 
podporu. Letos byly náklady města spojené 
s organizací hodů vyčísleny na 49.000,- Kč, 
do kterých je započtena práce zaměstnanců 
Městských služeb při přípravě a uklízení 
areálu na Herbenově ulici, dále také práce 
Marketingu a kultury spojená s propagací 
hodů. Veškerou další materiální pomoc, jako 
je zapůjčení pódia, stanů, stolů a laviček 
apod., dává Město Hustopeče k dispozici 
stárkům zdarma.

Vzhledem k tomu, že místo na pořádání 
Hustopečských hodů není v současné době 
zrovna ideální a možná ani důstojné, zabývá 
se mimo jiné rada města a kulturní komise 

myšlenkou vytvořit nový venkovní areál, 
který by si jistě nejen hody, ale i další kulturní 
akce konané pod širým nebem v Hustopečích 
zasloužily. Vedení Města Hustopeče tedy 
bezpochybně chce a bude nadále podporovat 
hody jakožto folklórní akci pořádanou 
mladými nadšenými krojovanými. Jedná 
se přece o možnost setkávat se společně s 
obyvateli Hustopečí a s milovníky folklóru a 
dobré zábavy. Doufáme a věříme, že si více 
občanů našeho města udělá příští léto značku 
do kalendáře a sejde se u nás na hodech více 
místních než přespolních.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
zaměstnancům Městských služeb, MaKu 
a všem stárkům za organizaci letošních 
hustopečských hodů.

Roman Záruba, radní pro kulturu   
Ivana Brabcová, Školská a kulturní komise

Ohlédnutí za Hustopečskými hody 2015, aneb Město Hustopeče hody podporuje

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
– podlaha“ se společností Milan Čukan se sídlem 
Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče, IČ 10559418 
kterým se stanovuje termín dokončení díla do 30ti 
dnů od zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/21/15: RM bere na vědomí informaci 
paní starostky o stavu jednání se společností BORS 
Břeclav a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplo-
cené části v areálu společnosti BORS Břeclav a.s. v 
Hustopečích a pod zaužívanou cestou pod dálnicí. 

Usnesení č. 14/21/15: RM schválila Smlouvu o krátko-
dobém připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí č. 12123833 se společností 
E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/21/15: RM schválila souhlas k projek-
tové dokumentaci č. 2014/182 projektanta HBH 
Projekt, spol. s r. o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, na 
stavbu „REKONSTRUKCE CB VOZOVKY D2 KM 24,3 – 
18,4 VLEVO“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 56, Praha 4 pro stavební povolení. 

Usnesení č. 16/21/15: RM schválila zaslání požadavku 
na EON o posunutí termínu kabelizace části ulice 
Jiráskova, po které je vedena bezbariérová trasa, o 
cca 10let. 

Usnesení č. 17/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s 
Janou Radovou, IČ: 62148958, Kollárova 315/15, 

 Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 21. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 25.08.2015 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/21/15: RM schválila výběr nejvhodněj-
ší nabídky na veřejnou zakázku „Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – 
Multifunkční zařízení a skenovací linka uchazeče 
Spin servis s.r.o. se sídlem Škroupova 3018/62, 636 
00 Brno, IČ 25583735 

Usnesení č. 4/21/15: RM schválila výběr nejvhodněj-
ší nabídky na veřejnou zakázku „Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 2 – 
Elektronizace procesů uchazeče Gordic spol. s r.o. 
se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 

Usnesení č. 6/21/15: RM schválila smlouvu s 
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3 
Brno 601 82, IČ: 70888337 o poskytnutí dotace na 
Hustopečské skákání 300.000,-Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 8/21/15: RM ukládá zjistit možnosti 
stavebně technického řešení na úpravu sběrných 
míst včetně okolních úprav. Zjistit možnosti pří-
padných dotací na úpravu sběrných míst.

Usnesení č. 10/21/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci „Kaple hřbitov Hustopeče 

Hustopeče 693 01 na pronájem části pozemku 
p.č.725 o výměře 240 m2 vedeného jako ostatní 
plocha, zapsaného pro k.ú. Hustopeče u Brna na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 
parkování vozidel fi rmy za roční nájemné 4.713,- 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/21/15: RM schválila pachtovní smlouvu 
s… nar… ., bytem …, Hlučín 748 01 na pro-
pachtování pozemků p.č.3922/2 a 3929 zapsaných 
na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem pro-
vozování drobné zemědělské činnosti a zpevnění 
přístupové cesty za roční pachtovné 496 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení č. 19/21/15: RM schválila zařazení po-
zemku p.č.45444/84 vedeného jak orná půda 
zapsaného na LV č.2338 v obci Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče do viniční tratě Na výsluní ve vinařské 
obci Hustopeče. 

Usnesení č. 23/21/15: RM schválila příspěvek na 
Sociální automobil v částce 20.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 24/21/15: RM schválila žádost ... a současně 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 30, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel dne 8. 9.2015 v době 
od 11.00 do 11.45 hodin v Hustopečích 
v Krátké ulici rozbil skleněnou výplň dveří 
u odstaveného vozidla zn. Ford Tranzit 

rz: 8T38536 a ukradl z vozu peněženku 
s osobními doklady, platební kartou a 
fi nanční hotovostí, čímž způsobil škodu ve 
výši 6 300,- Kč. 

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

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

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Martina Markovičová

Sváděj mě na lůžku

Sváděj mě na lůžku,
sváděj mě něžně,
líbej mě na tváře

a pak se vezmem.
Vezmem se v kostele,
jsme z jedné postele.

Martina Markovičová

Mám tě tolik ráda

Jsme spolu šťastní,
všechno je nám vlastní,

jsme dva chrliči,
kdo si na nás políčí?

Políčí si blecha,
tak už teda přestaň.

Směj se s někým jiným,
já už zase mizím.

Do práce jdu v zásadě,
zítra se sejdem na Hradě.

Budeme se vzdělávat
a taky si pomáhat.
Pomáhat a básnit,

pak se sejdem v lázních,
umyješ mi záda,

mám tě tolik ráda.
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uzavřený mezi městem Hustopeče a Pavlou 
Korčákovou, který se současné nájemkyni pro-
dlužuje nájem do 31. 10. 2015. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/21/15: RM schválila povolení instalování 
zařízení na příjem internetu pro …, nar. …, by-
tová jednotka č. 124 a 125 na ubytovně Mostař. Po 
ukončení nájmu proběhne uvedení do původního 
stavu.

Usnesení (úkol) č. 27/21/15: RM schválila podání žaloby 
a vymáhání peněžitého plnění dlužníka …, bytem 
Kpt. Jaroše 1001/1, 69301 Hustopeče, pro dluh 
6.909,-Kč včetně příslušenství, který dluží Městu 
Hustopeče. 

Usnesení č. 28/21/15: RM neschválila skácení jasanu 
rostoucího na hřbitově v Hustopečích z důvodu po-
škozování hrobů růstem. RM se chce zabývat zelení 
na hřbitově komplexně.

Usnesení č. 30/21/15: RM bere na vědomí informaci o 
pořizování Územních studií Hustopeče – S5 a S9, a 
ukládá MPO, OŽP a ORR zajistit ve spolupráci s Vak 
Břeclav a. s. aktualizaci Generelu odvodnění měs-
ta Hustopeče a jeho další využití pro rozhodování 
města Hustopeče i pořizování jeho územně pláno-
vacích dokumentací a podkladů. 

Usnesení č. 33/21/15: RM schválila uzavření veřejno-
právní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálně právní ochrany dětí, s obcí Vrbice, a 
to za roční příspěvek pro město Hustopeče ve výši 
7.617 Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 34/21/15: RM schválila revokaci usnesení 
č. 70/20/15, kterým RM uložila MPO zajištění no-
vého dodavatele plynu do 7 městských odběrných 
míst prostřednictvím aukce od společnosti TENDER 
eSERVICE BOHEMIA s.r.o. IČ: 01941801 se sídlem 
Na Řádku 514/1, Břeclav. 

Usnesení č. 37/21/15: RM schválila nájemní smlou-
vu s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 01, 
Hustopeče 693 01 na pronájem části pozemku 
1329/82 o výměře 34 m2 vedeného jako ostat-
ní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče za účelem umístění posezení včetně 
stolů, lavic a zastřešení a péče o pozemek a umístě-
nou zeleň. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/21/15: RM schválila nájemní smlouvu 
s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 01, na 
pronájem části pozemku 1261/4 o výměře 41 m2 
vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umís-
tění posezení včetně stolů a lavic a péče o pozemek 
a umístěnou zeleň. Text smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení (úkol) č. 40/21/15: RM schválila Podání žá-
dosti o provedení měření hluku z dálnice z důvodu 
přesunu kamionové přepravy ze silnice II/425 na D2 
a to Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, IČ: 71009191, Jeřábkova 4, 
602 00 Brno. 

Usnesení č. 41/21/15: RM schválila dodatek č.3 k ná-
jemní smlouvě s HALP PRINT s.r.o., Šafaříkova 
40, Hustopeče 693 01, IČ: 44041896 na proná-
jem objektu na p.č.868/2 v k.ú. Hustopeče u 
Brna, kterým se odkládá splatnost nájemného 
za období od 1.10.2014 do 30.9.2015 na dobu 
po 1.10.2015. Odložené nájemné bude uhrazeno 

ve 4 pravidelných kvartálních splátkách počínaje 
30.10.2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/21/15: RM schválila dodatek č.1 k ná-
jemní smlouvě se …, bytem …, Vranovice 691 
25, kterým se rozšiřuje pronajímaná výměra po-
zemku p.č.4542/242 vedeného jako orná půda na 
57 m2 a nájemné nově činí 399 Kč. Text dodatku je 
přílohou záměru. 

Usnesení č. 43/21/15: RM schválila nájemní smlou-
vu s …, …, Hustopeče 693 01, kterým se 
pronajímá pozemek p.č. 375/10 vedený jako trvalý 
travní porost nad sklepem nájemce, zapsaný na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálním pracovišti Hustopeče za nájemné 789 
Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/21/15: RM schválila nájemní smlouvu 
s …, …, Hustopeče 693 01 na pronájem částí 
pozemku p.č.869/1 o souhrnné výměře 80 m2 
vedeného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti 
Hustopeče za nájemné 184 Kč. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 45/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s 
…, oba bytem …, Hustopeče 693 01 na pronájem 
pozemku p.č.4545/37 vedeného jak ostatní plocha 
na LV č10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 
umístění včelstev za roční nájemné 300 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/21/15: RM schválila smlouvu o dílo a 
příkazní smlouvu na zpracování projektové doku-
mentace a výkon autorského dozoru pro realizaci 
díla „Výstavba parkoviště pro osobní automobily 
ve městě Hustopeče, na ulici Nádražní, parcela č. 
1234/3, 1236/5 a 1235/6 v k.ú. Hustopeče u Brna“ 
se společností ViaDesigne, s.r.o., se sídlem Na 
Zahradách 16, Břeclav 690 02, IČ 27696880 za cenu 
114 700,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 48/21/15: RM schválila výběr uchazeče, 
který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou 
zakázku „Zpracování PD na prodloužení veřejné 
kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“: Ing. 
Eva Trojková se sídlem Čs. armády 1205/220, 691 
41 Břeclav-Poštorná, IČ 41012127 

Usnesení č. 51/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
zpracování „ Studie zatrubnění otevřeného koryta 
Štinkavky“ se zhotovitelem Projekce inženýrských 
sítí s.r.o. se sídlem Za Bankou 3473/4, 690 02 
Břeclav, IČ 29319706 za cenu 35.000,-Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/21/15: RM schválila smlouvu s Liborem 
Schwarzem, Dlouhá 2, Hustopeče 693 01, IČ: 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Zateplení západní fasády Mateřské školy Na síd-
lišti-Hustopeče" za cenu 15.000 Kč + DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/21/15: RM schválila dodatek ke smlou-
vě z 18.3.2015 s Liborem Schwarzem, Dlouhá 2, 
Hustopeče 693 01, IČ: 10563229 na zhotovení 
projektové dokumentace pro rekolaudaci Domu 
U Synků, kterým se mění požadavky na požárně 
bezpečnostní řešení objektu a cena za dílo se zvy-
šuje o 6.500,-Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 
Usnesení č. 56/21/15: RM schválila dodatek č.1 ke 

smlouvě o dílo s Milanem Čukanem, Dobrovského 
63/4, Hustopeče 693 01, IČ: 10559418 na zhoto-
vení podlahy hřbitovní kaple, kterým se posunuje 
termín zahájení prací na dobu po obdržení dotace. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/21/15: RM schválila komisionářskou 
smlouvu mezi městem Hustopeče a Bc. Jitkou 
Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 693 01 
Hustopeče, IČ 64457699 ohledně prodeje lihovi-
ny Mandle v Turistickém informačním středisku 
Hustopeče.

Usnesení č. 58/21/15: RM schválila revokaci usnesení RM 
č. 66/13/15, kterým byla schválena rámcová kupní 
smlouva na věci movité se Svatoplukem Radou, se 
sídlem Na Hradbách 688/4, 693 01 Hustopeče, IČ 
44126247 ohledně nákupu lihoviny Mandle pro 
Turistické informační středisko Hustopeče.

Usnesení č. 59/21/15: RM schválila výběr uchazeče, 
který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou 
zakázku „Obnova větrolamu“: Zahradnické úpra-
vy, s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 
27707113 

Usnesení č. 62/21/15: RM schválila zřízení pra-
covní pozice Asistent prevence kriminality ve 
složce Městské policie Hustopeče a schvaluje 
změny Organizačního řádu MěP, včetně přílohy dle 
návrhu, s platností od 01.09.2015. 

Usnesení č. 65/21/15: RM schválila ceník vstupného do 
sauny dle návrhu. Ceník je přílohou zápisu.

Usnesení č. 66/21/15: RM schválila žádost o schválení 
nájemní smlouvy nebytového prostoru bývalé ma-
sérny v prostorách budovy sauny.

Usnesení č. 67/21/15: RM schválila žádost o schválení 
pronájmu vodní plochy malého krytého bazénu za 
účelem pořádání kurzů plavání dětí od 6.měsíců do 
6 let. 

Usnesení č. 68/21/15: RM schválila výzvu a zadávací do-
kumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Technická pomoc při pořízení 4. úplné aktualizace 
územně analytických podkladů pro správní území 
města s rozšířenou působností Hustopeče v letech 
2015 až 2016“ a seznam vyzvaných dodavatelů: 
Hrdlička spol. s r. o., IČ 18601227; AR projekt s.r.o., 
IČ 63496992; Urbanistické středisko Brno, spol. s r. 
o., IČ 18824463 

Usnesení č. 71/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
9. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 72/21/15: RM schválila dodatek č.1 ke 
smlouvě o složení a užití kauce s Miloslavem 
Žákem, Zádvorník 464, Velké Němčice 69163, IČ: 
43373208, kterým se posunuje termín předání vy-
klizených nemovitostí do 31.8.2015. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 73/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na 
provádění odborných činností v souvislosti s rea-
lizací projektu Rozšíření sběrného dvora ve městě 
Hustopeče se společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., 
Na Požáře 144, Zlín 76001, IČ: 03581853. 

Usnesení č. 75/21/15: RM schválila smlouvu s Byty 
Hustopeče s.r.o., IČ:02907704, Havlíčkova 540/28, 
Hustopeče o souhlasu se stavbou bytového domu 
a sjezdu na pozemcích města p.č. KN 1558/1 a 
1234/1 v k.ú. Hustopeče u Brna a o souhlasu s 
úhradou vyvolané investice min. 8 parkovacích 
míst. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 78/21/15: RM schválila výjimku v souladu 
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se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve zně-
ní pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o 
předškolním vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro 
MŠ Školní Hustopeče pro školní rok 2015/16 na 
celkový počet 112 dětí, t.j. 28 dětí ve třídě.

Usnesení č. 79/21/15: RM schválila objednávku oddě-
lení části pozemku parcela číslo KN 1689 o výměře 
cca 540 m2 geometrickým plánem v zaplocené 
části zahrady užívané ZŠ Komenského.

Usnesení č. 80/21/15: RM schválila smlouvu o správě 
práv k registrované a chráněné odrůdě mandloně 
s Mendelovou univerzitou v Brně.

Usnesení z 22. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 08.09.2015 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/22/15: RM doporučuje ZM neschvále-
ní záměru prodeje pozemku p.č.1247 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez č.p./č.e., pozemku p.č.1249/71 vede-
ného jako ostatní plocha a pozemku p.č.1249/72 
vedeného jako ostatní plocha, vše zapsané na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna 
vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 3/22/15: RM doporučuje ZM neschvále-
ní záměr prodeje části pozemku p.č.1249/71 o 
výměře 350 m2 vedeného jako ostatní plocha za-
psaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna vedené u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. 

Usnesení č. 4/22/15: RM doporučuje ZM neschvále-
ní záměru prodeje části pozemku p.č.1249/73 o 
výměře 320 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
pozemku p.č.1249/75 vedeného jako ostatní plo-
cha, pozemku p.č.1248 vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří a části pozemku p.č.1249/74 o 
výměře 16 m2 vedeného jako ostatní plocha, vše 
zapsané na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna vedené u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. 

Usnesení č. 5/22/15: RM schválila Podání žádos-
ti o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt 
„Protipovodňová opatření města Hustopeče“. 

Usnesení č. 7/22/15: RM schválila Zajištění spolufi nan-
cování projektu „Protipovodňová opatření města 
Hustopeče“ z rozpočtu města Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 8/22/15: RM ukládá Městským služ-
bám Hustopeče prověřit odtékání povrchových vod 
na městském pozemku p.č. 861 do kanalizace na 
ulici Šafaříkova vedle CVČ a provést prohloube-
ní odvodňovacího koryta a zvětšení kanalizační 
vpusti. 

Usnesení č. 11/22/15: RM schválila obnovení smlouvy 
s panem … na bytovou jednotku č. 413 na ubytov-
ně Mostař, s  podmínkou dodržování stanovených 
podmínek a pořádku v bytě.

Usnesení (úkol) č. 12/22/15: RM ukládá jednat o náku-
pu 300 ks knihy Hustopečská mandlová kuchařka 
za částku 200 Kč/ks. Schválení nákupu bude pro-
jednáno nejdříve po předložení pracovního výtisku 
nebo skenu knihy. 

Usnesení (úkol) č. 13/22/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení navýšení rozpočtu Mateřských škol o 

částku 30.000,- Kč/pro každou, na zajištění bez-
pečnosti vstupu do škol. 

Usnesení č.  15/22/15: RM ne/doporučuje ZM ke 
schválení smlouvu o budoucí smlouvě kupní s 
…, nar…., Školní …, Hustopeče o prodeji po-
zemku p.č.410/1 vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří, zapsaného na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-
viště Hustopeče za kupní cenu 1.041.000,-Kč. 
Součástí pozemku je budova č.p. 463 - objekt k 
bydlení o půdorysné výměře 124m2. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/22/15: RM schválila provedení své-
pomocného vyrovnání a předláždění zámkovou 
dlažbou na pronajaté části pozemku p. č.411/17o 
výměře 24m2 v ulici Na Hradbách pod pergolou ža-
datele …, bytem Na Hradbách .., Hustopeče. Typ a 
vzor dlažby bude odsouhlasen ORR MěÚ z důvodu 
sjednocení se dlažbou v okolí. 

Usnesení č. 18/22/15: RM schválila záměr proná-
jmu nebytových prostor objektu polikliniky na 
ul. Hybešova 1417/5 umístěného na pozemku 
p.č.1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na 
LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče: koordinace 
o rozměrech 22,8 m2, přípravny o rozměrech 19,4 
m2 a šatny včetně sociálního zařízení o rozměrech 
14,6 m2. 

Usnesení č. 20/22/15: RM schválila dohodu s Martinem 
Rubášem, Zemědělská 124, Žabčice 664 63, IČ: 
75738805 o ukončení nájmu pozemků a jejich částí 
p.č.1255/2 a 1255/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 
dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 21/22/15: RM ukládá zadat poptávku 
na zpracování studie na vybudování odstavného 
parkoviště na ulici Brněnské na pozemcích a jejich 
částí p.č.1255/2 a 1255/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 22/22/15: RM neschválila záměr proná-
jmu pozemků a jejich částí p.č.1255/2 vedeného 
jako ostatní plocha a části pozemku p.č.1255/1 
o výměře 733 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
vše zapsané na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. 

Usnesení č. 23/22/15: RM schválila dodatek k pach-
tovní smlouvě s Tomášem Rychlým, U Větrolamu 
1302/34, Hustopeče, IČ: 71768939 na propachto-
vání objektu pohostinství na ul. Herbenova 423/4 
v Hustopečích, kterým se přeplatek na zálohách za 
energie přednostně použije na úhradu kauce pro 
případné nové připojení k energetické síti. 

Usnesení (úkol) č. 24/22/15: RM ukládá prověřit platby 
města za dešťové vody z  objektu Společenského 
domu na ul. Herbenova. Zda město platí a zda jsou 
přefakturovány poměrné části nájemcům.

Usnesení č. 27/22/15: RM schválila smlouvu o propagaci 
a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 2015 
s fi rmou PRAMOS a.s. se sídlem Brněnská 577, 691 
76 Šitbořice, IČ 63479087. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 28/22/15: RM schválila smlouvu o propa-
gaci a reklamní spolupráci na Burčákové slavnosti 
2015 s fi rmou Hustopečská mandlárna s.r.o. se síd-
lem Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 30/22/15: RM pověřuje MPO oslovit 

ViaDesigne, a minimálně další tři projekční fi rmy 
z oboru projektování dopravních staveb na podání 
cenové nabídky na vyhotovení studie řešící pro-
blematiku napojení chodníku ulice Tábory na ulici 
Žižkova. 

Usnesení č. 31/22/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 
5426/26 vedeného jako zastavěná plocha a ná-
dvoří 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 za cenu min. dle 
znaleckého posudku s tím, že žadatel uhradí nákla-
dy na posudek.

Usnesení č. 32/22/15: RM doporučuje ZM neschvále-
ní vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.109/1 
vedeného jako orná půda, zapsaného na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 33/22/15: RM ukládá nadále jednat 
se ZEMOS a.s. o podmínkách odkupu či směny 
pozemků parcela číslo KN 4542/253, 4542/256, 
4544/13 vše v k.ú. Hustopeče u Brna, za pozemky 
města Hustopeče v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 34/22/15: RM neschválila souhlas s umís-
těním reklamy na střeše garáže na pozemku parc. 
č. 930/6 dle předložené dokumentace, jako vlast-
níka sousedního pozemku parc. č. 930/1 v k. ú. 
Hustopeče u Brna, pro účely ohlášení stavby. 

Usnesení č. 35/22/15: RM schválila souhlas k projekto-
vé dokumentaci č. 64/15 projektanta Ing. Libora 
Schwarze, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, na stav-
bu „Novostavba RD Hustopeče parc. č. 2600/3; 
2600/6“ pro investory manžele …, Okružní …, 
693 01 Hustopeče. Souhlas je udělen k územnímu 
a stavebnímu řízení, a to jako vlastníka sousedního 
pozemku. 

Usnesení č. 37/22/15: RM schválila Souhlas k projekto-
vé dokumentaci č. 112015, vyhotovené Michalem 
Stehlíkem, Javorová 836/8, 693 01 Hustopeče, 
na stavbu „Novostavba rodinného domu, k. ú. 
Hustopeče u Brna – parc. č. 4542/231 a 4542/232“ 
pro účely územního a stavebního řízení, pro inves-
tora …, bytem L. Svobody …, 693 01 Hustopeče, 
a to jako vlastníka sousedního pozemku. 

Usnesení č. 39/22/15: RM odkládá schválení projekto-
vé dokumentace č. 18/2015-622 projektanta Ing. 
Jana Kuchynky, Dlouhá 16, 693 01 Hustopeče na 
stavbu „VINAŘSTVÍ“ na pozemcích p. č. 307, p. č. 
308, p. č. 309/3, p. č. 309/4 a p. č. 376/28 v k. ú. 
Hustopeče u Brna, jako vlastník sousedního po-
zemku, pro potřeby jednání se stavebním úřadem, 
investoru p. ..., Starovičky ..., PSČ 693 01. 

Usnesení č. 41/22/15: RM schválila projek-
tovou dokumentaci č. 8.210001300.21 
projektanta RWE Distribuční služby, s. r. o., Odbor 
projektování, Oddělení projektování plynovodů 
Praha, Plynárenská 499/1, 57 02 Brno, na stavbu 
„Reko VTL DN 500 Brodské – V. Němčice III“, pro 
investora RWE GasNet, s. r. o., IČ 272 95567, se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za 
podmínky přechodu plynovodu přes asfaltové pol-
ní cesty protlakem. 

Usnesení č. 42/22/15: RM schválila projektovou doku-
mentaci vyhotovenou Ing. Rostislavem Čechem, 
Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice, na stavbu 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU“ na ulici 
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Okružní č. p. 1156/7 pro účely stavebního řízení, 
a to jako vlastníka sousedního pozemku, pro in-
vestora Společenství vlastníků domu č. p. 1157, IČ 
27754961, Okružní 1157/6, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 43/22/15: RM schválila projektovou doku-
mentaci …, …, 69301 Hustopeče a to na stavbu 
RD na pozemku parcela číslo KN 4542/230 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k vydání 
územního a stavebního rozhodnutí. 

Usnesení č. 45/22/15: RM schválila udělení souhlasu 
spol. CERCE s.r.o., IČ: 02161354, Jakubská 2, Brno 
60200, v zastoupení investora společnosti ČEská 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov a to s výkopový-
mi pracemi v souvislosti s napojením TR HUST8 na 
optickou trasu O2 ve městě Hustopeče na pozemku 
parcela číslo 2009/2 v k.ú. Hustopeče Brna za pod-
mínky uvedení plochy do původního stavu. 

Usnesení č. 46/22/15: RM doporučuje ZM neschválení 
zřízení předkupního práva k pronajímaným pozem-
kům p.č.4682/4, 4682/5 a 4682/6 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče paní …, nar…., bytem … , 693 01 
Hustopeče. 

Usnesení č. 48/22/15: RM schválila nájemní smlouvu s 
…, nar…., bytem …, Velké Němčice 691 63 na 
pronájem pozemku p.č.KN 2568 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, katast-
rální pracoviště Hustopeče za roční nájemné 8.150 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/22/15: RM schválila znění výzvy na po-
dání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„VO Hustopeče, 1. Rozšíření veřejného osvětlení 
na ulici Javorová, 2. VO propojení ulic Brněnské a 
Šafaříkové včetně pokračování ulice směrem k ul. 
Jiráskové v Hustopečích“ 

Usnesení (úkol) č. 52/22/15: RM ukládá starostce města 
projednat s … podmínky uzavření dohody o zří-
zení služebnosti jízdy přes pozemek p.č. 50 vedený 
jako ostatní plocha, zapsaný na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče 

Usnesení č. 54/22/15: RM bere na vědomí Rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí o poskytnutí do-
tace ze dne 24.8.2015 na realizaci akce „Úprava 
zahrady u budovy MŠ Školní 25“ (reg. c. IS SFZP 
15238157. Rozhodnutí je přílohou zápisu.

Usnesení č. 55/22/15: RM schválila Přijetí dotace 
od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 
1442/65, 10010 Praha 10 ze dne 24.8.2015 na rea-
lizaci akce „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“ 
(reg. c. IS SFZP 15238157) ve výši 1.082.110,50 Kč.

Usnesení č. 56/22/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské 
školy Hustopeče, Školní 25, příspěvkové organiza-
ce, kterým se ze svěřeného majetku vyjímá soubor 
herních prvků. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/22/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky 
města Městské služby Hustopeče, kterým přidává 
organizaci do správy soubor herních prvků. Text 
dodatku je přílohou zápisu 

Usnesení č. 58/22/15: RM schválila výjimku v soula-
du se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 
Sb. o předškolním vzdělávání z počtu dětí ve třídě 
pro MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče pro 
školní rok 2015/16 na celkový počet 133 dětí, t.j. 
28 + 28 + 27 + 25 + 25 dětí ve třídě. 

Usnesení č. 60/22/15: RM schválila jako nejvhodnější 
nabídku na zhotovení „Územní studie - Hustopeče 
S7“ nabídku Ing. arch. Miloše Klementa, Tišnovská 
145, 614 00 Brno, IČO 15188736, za cenu 352.000,-
Kč bez DPH. 

Usnesení č. 64/22/15: RM schválila navýšení počtu 
úvazků pracovníků odboru dopravy o 3 

- 2x Administrativní a spisový pracovník, 6. platová 
třída, na dobu určitou do 30.6.2017 (souhlas pro 
radary do 30.4.2017 + 2 měsíce na zpracování 
předchozího nápadu). 

- 1x Referent společné správy a samosprávy, 9. platová 
třída, na dobu určitou do 30.6.2017 (souhlas pro 
radary do 30.4.2017 + 2 měsíce na zpracování 
předchozího nápadu). 

Současně RM schvaluje navýšení mzdových prostředků 
v org. 255 - vnitřní správa v položce 5011 o 500.000 
Kč. Navýšení zahrnout do příštího rozpočtového 
opatření. 

Usnesení č. 65/22/15: RM schválila navýšení počtu 
úvazků pracovníků o.s. Městské služby, od 1.4.2016 
o 2 úvazky (1x zahradník, 1x obsluha zemědělských 
strojů). Obě tabulky budou zařazeny do 4. Platové 
třídy. Současně RM doporučuje ZM schválení na-
výšení rozpočtu Městských služeb pro rok 2016 o 
450.000 Kč, na úhradu mzdových prostředků.

Usnesení č. 66/22/15: RM schválila příspěvek pro Sport 
pro všechny o.s. na organizaci Běhu naděje, kte-
rý se uskuteční dne 30.9.2015 v Břeclavi ve výši 
1.000,- Kč z fondu starostky.

Usnesení z VIII. Schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče

konané dne 10.09.2015 v zasedací místnosti 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 5/VIII/15: ZM bere na vědomí  zprávu 
Kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZM 
č. VII a  RM č.16 a o provedených kontrolách.

Usnesení č. 6/VIII/15: ZM bere na vědomí  zprávu ze 
zasedání Finančního výboru zastupitelstva města 
Hustopeče ze dne 8.9.2015

Usnesení č. 7/VIII/15: ZM ukládá  radě města Hustopeče, 
aby předložila FV ZM informaci o provádění po-
ptávkového řízení v případě zakázek ve výši do 200 
tis. Kč bez DPH za období 1.1.2015 do 30.9.2015.

Usnesení č. 8/VIII/15: ZM ukládá radě města Hustopeče, 
aby po řádném uzavření předkládala pravidelně 
výsledky interních auditů prováděných v rámci pů-
sobnosti města Hustopeče.

Usnesení č. 9/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti 
o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 
1252/37 v katastrálním území Hustopeče u Brna a 
to od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno na tomto po-
zemku se nachází chodník.

Usnesení č. 10/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o 
úplatný převod pozemku parcela číslo 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.

Usnesení č. 11/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o 

bezúplatný převod části pozemku parcela číslo KN 
2437/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 
300 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR, Generální 
fi nanční ředitelství, IČ: 72080043, se sídlem 
Lazarská 15/7, 110 00 Praha. Na části pozemku 
hodlá město Hustopeče realizovat bezbariérovou 
trasu k fi nančnímu úřadu. Město Hustopeče pro-
hlašuje, že na předmětné části pozemku se nachází 
veřejná zeleň, kterou město Hustopeče prostřed-
nictvím Městských služeb udržuje.

Usnesení č. 12/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti 
o bezúplatný převod pozemku parcela číslo KN 
8399/12, části pozemku parcela číslo KN 3128/3 o 
výměře cca 440 m2 a části pozemku parcela číslo 
KN 3128/2 o výměře cca 55 m2 vše v katastrál-
ním území Hustopeče u Brna od České republiky, 
od Státního pozemkového úřadu, IČ:  01312774, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
- Žižkov.

Usnesení č. 13/VIII/15: ZM schvaluje vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemku p.č.5767/1 vedeného jako 
zahrada o výměře 1120 m2, zapsaného na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, obci Hustopeče 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče za cenu minimál-
ně 20 Kč/m2.

Usnesení č. 14/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení záměru 
prodeje pozemku p.č.490/1 vedeného jako ostatní 
plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 15/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení zámě-
ru prodeje části pozemku par. č.4542/242 o výměře 
9,5x6 m vedeného jako orná půda, zapsaného na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 16/VIII/15: ZM schvaluje  vyhlášení zámě-
ru prodeje části pozemku p.č.1329/1 o výměře 
5 m2 (dle GP) vedeného jako ostatní plocha, za-
psaného na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna, minimálně za 
cenu 420,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady 
spojené s převodem pozemku. Situace je v příloze 
zápisu.

Usnesení č. 17/VIII/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
směny části pozemku města Hustopeče 3354/1 v 
k.ú. Hustopeče u Brna v geometrickém plánu číslo 
2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. 
č. 3355/3 o výměře 66 m2 za pozemek parcela 
číslo KN 356/2 o výměře 22 m2 a části pozemku 
parcela číslo 376/25 o výměře cca 38 m2 vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna s tím, že strany směnné uhradí 
poměrné náklady na vyhotovení geometrického 
plánu na oddělení parcely 376/25 a náklady spo-
jené s převodem pozemku. Text záměru je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 18/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení zámě-
ru směny části pozemku města Hustopeče parcela 
číslo KN 285/1 vedeného jako ostatní plocha o vý-
měře 52 m2 za pozemky ve vlastnictví třetí osoby 
parcela číslo KN 3307  vedeného jako orná půda 
a části pozemku parcela číslo KN 376/28 v GP č. 
2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 
376/16 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna 
pod komunikací v Hustopečích.

Usnesení č. 19/VIII/15: ZM ukládá vedení města 
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KULTURA

V pondělí 28. září se slavil státní svátek 
- Den české státnosti, svátek sv. Václava. 
V Hustopečích se tento den slavil hlavně 
v kostele na Dukelském náměstí. Svatému 
Václavu je zasvěcený. 

„Svatý Václav byl jeden z prvních 
přemyslovských panovníků. Známe jeho 
děda Bořivoje I. i jeho manželku Ludmilu. 
Měli dva syny Bořivoje a Vratislava. Sv. 
Václav je právě Vratislavův syn. Víme ještě 
o jeho bratru Boleslavovi, který se měl podle 
legend stát bratrovrahem,“ uvedla světce do 
kontextu dějin vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová. 
Český kníže a světec je považován za 

patrona Čech a Moravy a za symbol české 
státnosti. Pro poznání jeho života však chybí 
dostatek spolehlivých dobových pramenů. 
Základem jsou hlavně legendy. Například ta 
o jeho smrti. 

„Jsou různé teorie. Obecně přijímaná je 
ta, že Václav navštívil svého bratra Boleslava 
v jeho sídle, kde byl u dveří zabit. Ale co se 
dělo přesně, nevíme. Zvláštní také je, že oba 
bratři se vlastně jmenovali stejně. Václav 
i Boleslav znamená to samé – více slávy,“ 
informovala Nezhodová. 

Václav byl svatořečený již několik let po 
své smrti, kdy Boleslav nechal jeho ostatky 
převést na Pražský hrad. Sv. Václav se tak stal 
patronem rodu Přemyslovců a mezinárodně 
přijímaným světcem. 

„Jeho postava zasáhla nejenom českou 
církev. Zajímavé je, že i v Římě v Bazilice sv. 
Petra ve Vatikánu je mu zasvěcený jeden 
z bočních oltářů. Sv. Václav je známý nejenom 

křesťanům v Čechách, ale minimálně po celé 
Evropě,“ potvrdil hustopečský děkan Pavel 
Kafka. 

V Hustopečích je sv. Václavovi zasvěcený 
kostel na Dukelském náměstí. A to už od 13. 
století. „V té době probíhala organizovaná 
kolonizace pohraniční části Čech a Moravy. 
Na Hustopečsku probíhala ve směru od 
Dolního Rakouska. Němci sice měli právo 
se tady usídlit, ale museli respektovat, že se 
nacházejí na půdě Českého státu. Proto bylo 
obvyklé, že kostely, které byly zakládány 
v době kolonizace, byly zasvěcovány právě 
sv. Václavovi. Tak se to stalo v Hustopečích 

i v Mikulově,“ popsala vedoucí městského 
muzea.

„Kult sv. Václava sehrál zajímavou roli i v 19. 
století, kdy vznikl novodobý nacionalismus. 
V Hustopečích se projevoval spory mezi Čechy 
a Němci. Němci najednou zjistili, že sv. Václav 
je Čech. Do té doby bylo třeba zcela běžné, že 
se muži jmenovali Wenzel. Ale v novodobých 
dějinách přestali Němci dokonce slavit hody 
na den sv. Václava a slavili je potom na sv. 
Rocha 18. srpna,“ doplnila Nezhodová. 

Svatého Václava v hustopečském kostele 
připomínají dva obrazy. „Jeden znázorňuje 
jeho zavraždění. Je to obraz z původního 
starého kostela, který byl v čele oltáře,“ uvedl 
děkan Pavel Kafka. 

Druhým obrazem je Václav lisující hrozny. 
Zdobí i etikety farního vína. „Líbí se mi na 
obrazu nejen atypičnost, ale i poselství. 
V jedné z legend se praví o tom, že sv. Václav, 
přestože byl králem, tak si našel čas, aby 
připravoval víno ke mši svaté. To si myslím, 
že by mohlo být nápovědou pro dnešní dobu. 
Máme spoustu povinností. Určitě je měl 
i český král. Přesto si našel čas na to, co není 
důležité, ale pomáhalo mu to najít vnitřní 
pokoj a mír. A myslím, že za tím vším dokázal 
vidět i Boha. Ten opěrný bod, který nám 
pomůže zvládat všechny stresy a starosti, co 
nás provází. To může být poselství svatého 
Václava,“ sdělil děkan. 

Na světce si však každý může vzpomenout 
také při bimbání kostela. Ve věži totiž visí jeho 
zvon. 

-jal- 
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Obraz svatého Václava lisujícího víno visí 
v kostele na Dukelském náměstí.

Hustopeče jednat o podmínkách ve věci odkoupe-
ní pozemku parcela číslo KN 3307 vedeného jako 
orná půda a části pozemku parcela číslo KN 376/28 
v GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleně-
ná parcela číslo 376/16 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna pod komunikací v Hustopečích.

Usnesení č. 20/VIII/15: ZM bere na vědomí informaci 
paní starostky o stavu jednání se společností BORS 
Břeclav a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplo-
cené části v areálu společnosti BORS Břeclav a.s. v 
Hustopečích a pod zaužívanou cestou pod dálnicí.

Usnesení č. 21/VIII/15: ZM bere na vědomí informaci 
správy železniční dopravní cesty o úplatnosti pře-
vodu části pozemku p.č.1249/1 v k.ú. Hustopeče u 
Brna

Usnesení č. 22/VIII/15: ZM bere na vědomí návrh ná-
jemného za bezesmluvní užívání části pozemku  
p.č.1226/17  o výměře 623 m2 zastavěného parko-
vištěm ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ve výši cca 87.300,- Kč za 
každý rok užívání, a to počínaje 1.1.2003. Úhrada 
bezesmluvního užívání je nutnou podmínkou sta-
novenou prodávajícím pro odprodej předmětné 
parcely.

Usnesení č. 23/VIII/15: ZM ukládá pokračovat 

v  odkoupení, od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, nově vytvořené a vyčleněné 
parcely č. 1226/17 dle GP č.3287-243/2013 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, na níž se nachází parkoviště, za 
orientační cenu 970.000,-Kč a náklady za vyhoto-
vení znaleckého posudku.

Usnesení č. 24/VIII/15: ZM schvaluje Zásady ke zřizování 
věcných břemen na pozemcích, ve vlastnictví měs-
ta Hustopeče. Text zásad je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/VIII/15: ZM neschvaluje souhlas se 
vstupem do tělesa rekonstruovaného chodníku 
na ulici Hradní v Hustopečích dle PD předložené 
projekční společností GEPROSTAV energy  s.r.o., 
IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , 695 
01, Hodonín v zastoupení investora E.ON ČR, s.r.o.. 
za podmínky ponechání sloupů pro veřejné osvět-
lení. V rámci stavby vytvořit přípravu pro budoucí 
možné VO. Připravit el. vedení pro budoucí VO do 
výkopu. Projektová dokumentace je přílohou zápi-
su. Vhodné zkonzultovat se správcem VO)

Usnesení č. 26/VIII/15: ZM schvaluje systém spolufi -
nancování sociálních služeb pro ORP Hustopeče 
prostřednictvím Minimální sítě sociálních služeb 
ORP Hustopeče a Minimální sítě služeb odborného 
sociálního poradenství a sociální péče pro rok 2016 

okres Břeclav, který se zakládá na aktuálně plat-
ných Pravidlech řízení o přiznání fi nanční podpory 
Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti pod-
pory poskytování sociálních služeb. Minimální síť 
sociálních služeb ORP Hustopeče včetně způsobu 
jejich fi nancování a Minimální síť služeb odborné-
ho sociálního poradenství a sociální péče pro rok 
2016 okres Břeclav jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/VIII/15: ZM bere na vědomí rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 8/2015 projednávané 
a schválené radou města 14.7.2015.

Usnesení č. 28/VIII/15: ZM schvaluje rozpočtové opat-
ření města Hustopeče č. 9/2015 v předložené 
podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou 
zápisu.
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

Sv. Václav lisující víno může být poselstvím pro dnešní dobu
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Vlasatý anděl, Anděl s ďáblem v těle, 
Těhotný anděl. Nápadité dřevěné sochy 
Tomiše Zedníka zdobily městskou galerii 
v domě U Synků. První podzimní výstavu 
zahájila v neděli 6. září 2015 slavnostní 
vernisáž. 

Sedmatřicetiletý výtvarník z Vyškova 
přivezl do hustopečské galerie průřez svou 
současnou tvorbou. „Sochy jsou skoro 
všechny vyřezané z lipového dřeva, sem tam 
v kombinaci s kovem. Mám rád barvy, takže 
jsou sochy namořené a zavoskované. Snažím 
se, aby má díla byla taková hravá, aby v nich 
byl nějaký fór, nápad,“ představil exponáty 
sochař, řezbář a scénograf Tomiš Zedník. 

Inspiraci hledá například u svých tří dětí. 
Kromě práce se dřevem se však věnuje

 i grafi kám.
„Jsou to většinou dřevořezy. Vyřežu 

požadovaný tvar do dřeva, pak na něj naválím 
barvu a tisknu. Zprvu to měl být takový útěk, 
ale teď jsem zjistil, že tato technika je skoro 
pracnější než vyřezávání plastických věcí,“ 
představil své grafi ky umělec. 

Teď ho ale zase nějakou dobu bude 
zaměstnávat hlavně řezbářství. Pracuje na 
betlému na vyškovské náměstí. Tvoří deset 
asi metr a půl vysokých fi gur. Betlém už dříve 
vyřezával například pro kostel v Lounech, 
do Irska zase putovala jeho vikingská loď, 
pro zlínský fi lmový festival tvoří klapky. 
V Hustopečích byla jeho výstava k vidění do 
27. září 2015.

 –jal- 

Dřevěné sochy a grafi ky vystavoval v galerii Tomiš Zedník
fo

to
:  

Da
gm

ar
 H

yc
lo

vá

← Tomiš Zedník vytváří nápadité sochy
 z lipového dřeva v kombinaci s kovem.

Celkem patnáct obrazů zdobilo po celé 
září vestibul Centra celoživotního vzdělávání 
v Hustopečích. Jejich autorem byl mladý 
umělec Petr Kobliha. Svou výstavu VOKO 
5 uvedl vernisáží první zářijovou středu. 
V knihovně vystavoval už popáté. 

Dříve pracoval s gelovými voskovkami, 
temperami, pastelkami, vodovými barvami 
nebo je různě kombinoval. Nyní přišel s úplně 

novou technikou, o které tvrdí, že je jeho 
vlastní nápad. 

„Nakreslím obraz voskovkou, pak to 
celé přetřu zředěnou tuší, ale obrazce 
nevydrápávám, ale stírám houbičkou,“ 
popsal Petr Kobliha. 

Inspiraci a nápady čerpá z fi lmového plátna. 
„Jeden obraz je inspirovaný hororem Sama 
v lese, jiný fi lmem Zahradník,“ uvedl Kobliha. 

Malovat začal v šesti letech. A stále ho 
to baví. I když jak sám říká, musí mít tu 
správnou náladu. Většina jeho kreseb, které 
byly vystaveny, vznikly prý v pochmurném až 
depresivním stavu mysli. 

Už nyní má mladý umělec jasno o svých 
plánech do budoucna. Na příští výstavě chce 
mít obrazy na plátně, malované olejovými 
barvami.                                                                 –hyc-

Stáje, tribuna, kolbiště. V úterý 8. a ve 
středu 9. září si rytíři ze Středověkého divadla 
Traken rozložili tábor na Křížovém kopci. Po 
oba dva dny měli pro diváky připravenou 
napínavou show. 

„Ústřední motto je rytířský turnaj na koních. 
V první části předvedeme nějaké dovednostní 
disciplíny a v druhé části je úkolem rytířů 
zasáhnout přilbici nebo štít protivníka 
a vyrazit jej ze sedla. Na závěr celého 
turnaje pak máme připravenou španělskou 
jízdu Carotcha, výcvik koně ve volnosti 
nebo vysokou školu s Fríským hřebcem na 
dlouhé otěži,“ představil vystoupení vedoucí 
souboru Petr Novák. 

K mnohdy až kaskadérským kouskům se 
dá podle něj vycvičit každý kůň. „Za války 
tahali koně děla a ta jim střílela za zadky. 

Kovbojové jezdili na koních, stříleli z nich. 
Koně si přivyknou. Musí se to naučit a pak to 
pro ně není problém,“ myslí si Novák. 

V Hustopečích mohli diváci obdivovat 
jedenáct čtyřnohých krasavců. V představení 
účinkovali Fríští hřebci i španělští a arabští 
koně. Rytíři je předvedli i vedení města. 
V úterý 8. září dopoledne se celý soubor 

představil na Dukelském náměstí. 
Středověké divadlo Traken je v České 

republice ještě možné zhlédnout ve Velkém 
Meziříčí nebo na Karlštejnském vinobraní. 
Pravidelně také účinkuje v Rakousku, 
Německu nebo Chorvatsku. 

–jal- 

Středověké divadlo Traken předvedlo na Křižáku rytířskou show
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Rytíři se představili vedení města na Dukelském náměstí.

Petr Kobliha představil svou výstavu VOKO. Již popáté

Kolbiště stálo na Křížovém kopci.
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V ulicích Hustopečí byly k vidění 16. a 17. září 
přenosové vozy i štáb České televize. Natáčel 
se tady pořad Jožky Šmukaře Putování za 
muzikou. Začalo se ve středu odpoledne ve 
společenském domě. 

„Natáčíme po dva dny čtyři díly. První je 
s Lácarankou o Kobylí,“ představil první část 
pořadu Jožka Šmukař. 

Druhý díl se natáčel ve středu 16. září 
ve večerních hodinách na nádvoří domu 
U Synků. V něm už se představily Hustopeče. 

O městě povídala starostka Hana Potměšilová 
a Hustopečská chasa předvedla tance a zpěvy 
z Hanáckého Slovácka. 

„Už jsem o tom přemýšlel delší dobu. 
S vedením na radnici jsme se domluvili, že by 
nebylo špatné udělat pořad o Hustopečích, 
když tady máme krojované a Hustopečskou 
chasu,“ vysvětlil Šmukař. 

Na nádvoří domu U Synků se pak následující 
den představila také dechová hudba z Boršic.

A poslední z natáčených dílů byl věnovaný 

Jožkovi Šmukařovi k jeho nadcházejícím 
šedesátinám. Původně se mělo točit u něj 
ve sklepě v Herbenově ulici. Nakonec však 
padla volba opět na dům U Synků. Jožkovi 
Šmukařovi přijeli popřát jeho přátelé. 

„Je to Václav Postránecký, s kterým se 
osobně velice dobře znám, protože u mě ve 
sklípku točíme každé dva měsíce rozhlasový 
pořad. Další můj velký osobní přítel je pan 
doktor Šamánek, který je nestorem nejen 
dětské kardiologie, a další z mých hostů je 
například Zbigniew Czendlik. To je taková 
krásná osoba, která dovede pohladit po 
duši,“ představil Šmukař své hosty, kteří kvůli 
natáčení dorazili do Hustopečí. 

Díl pořadu Putování za muzikou věnovaný 
Šmukařovu jubileu bude Česká televize 
vysílat v půli listopadu. Ostatní pak od ledna 
2016.

  –jal- 

Jožka Šmukař natáčel v Hustopečích pořad Putování za muzikou
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 V pořadu Putování za muzikou představí Hustopeče starostka Hana Potměšilová. 

 V jednom z dílů vystoupí i Šmukařovi 
přátelé.
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Vystudovaný právník, scenárista – 
například televizního seriálu České století, 
oceňovaný autor zejména biografi ckých 
a literárně-historických knih Pavel Kosatík 
přijal v úterý 15. září pozvání do Literární 
kavárny v městské knihovně. Hustopečští 
měli jedinečnou možnost si se všestranným 
autorem popovídat. Na besedy totiž vyráží 

minimálně. 
„Za rok jsem míval stovku besed, ale musel 

jsem je hodně zredukovat, protože jsem 
se nedokázal soustředit na práci. Teď to 
zase začínám zkoušet, protože kontakt se 
čtenářem, to je to základní, o co jde,“ vysvětlil 
Kosatík, který začínal jako autor sci-fi . 

Návštěvníci Literární kavárny se mohli 
například dozvědět o okolnostech vzniku 
jeho poslední knihy o operní pěvkyni Jarmile 
Novotné, nebo o právě připravované biografi i 
slavného sportovce.

„Kniha o opeře mi dala fakt zabrat. Hledal 
jsem v mezinárodních archivech, muselo to 
jít hodně do hloubky ženského zpěvu, který 
před tím nebyl moje doména. Teď jsem se 
z toho vynořil a řekl jsem si, že musím dělat 
něco úplně jiného. Příští knížka bude o Emilu 
Zátopkovi, o běhání. S tou předchozí je 
podobná v tom, že popisuje, jak člověk platí 
za to, že je v něčem nejlepší na světě,“ svěřil 
se Kosatík. 

Mezi jeho oblíbené osobnosti patří Masaryk, 
Havel nebo Ferdinand Peroutka. Za knihu 
„Ferdinand Peroutka: Pozdější život“ obdržel 
dokonce Výroční cenu Nadace Český literární 
fond za původní literaturu za rok 2000 a od 
Nadace Charty 77 Cenu Toma Stopparda 
za rok 2001. V roce 2009 pak získal prestižní 
novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

„Je strašně důležité, aby vás to bavilo, 
aby člověk nastudoval všechno, co kde leží 
a běží, vyzpovídal všechny lidi, kteří jsou 
ochotní mluvit, ale to pořád ještě nestačí. 
Důležité je, aby čtenáři cítili, že vám na 
tom tématu záleželo,“ svěřil svůj recept na 
čtivou literaturu faktu spisovatel, scenárista 
a publicista Pavel Kosatík. 

Celý rozhovor s Pavlem Kosatíkem můžete 
zhlédnout v Hustopečském magazínu č. 321, 

premiéru měl v pátek 18.9.2015. 
–jal-
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Pavel Kosatík je známý scenárista, 
spisovatel a publicista. Do Hustopečí přijel 
z Prahy. Pochází ale z Boskovic. 

Město Hustopeče vás zve na
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
středa 7. 10. 2015 10:00 - 14:30

Cílem akce je představení nabídky služeb, na které se mohou 

lidé obracet v případě řešení různých životních situací svých 

či blízkých (stáří, zdravotní handicap, zadluženost, problémy 

s dětmi, domácí násilí, drogová problematika…).
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Divoženky, skřítci, meluzína nebo 
hejkal čekali na děti v neděli 20. září 2015 
na Křížovém kopci. Rekordní třicítka 
dobrovolníků připravila pro malé návštěvníky 
pohádkovou atmosféru i záludné úkoly. 

„Letos se nám nahlásilo strašně moc 
pomocníků. Křižák se tak zaplnil skřítky 
a vílami. Kam se podíváte, tam dřepí a je u nich 
potřeba splnit nějaký úkol,“ pochvalovala 
si s úsměvem na rtech organizátorka Ingrid 

Florusová z Domu dětí a mládeže Pavučina, 
která se ujala role Léta. 

Děti si mohly vyzkoušet učesat divočáka 
nebo posbírat vysypané hnízdo. Poznávaly 
houby, u Ozvěny skalní musely odříkat 
krkolomné jazykolamy, Skřítkovi Chůvičce 
zazpívat ukolébavku, zachránit Malenku 
z pavoučí sítě i přemoct zákeřné loupežníky. 

Stanovišť bylo tolik, že některé děti už 
v půlce kopce nemohly. Komu se však 

podařila zdolat celá trasa, mohl se v závěru 
těšit na jízdu na koních a táborák. 

V pět hodin odpoledne pak děti společně 
s Létem přivolaly bryčku s Podzimní 
královnou, která se na následující měsíce 
ujala vlády. 

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 322, premiéru měl v pátek 

25.9.2015. Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. –jal- 

Konec léta. Předalo vládu Podzimní královně
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 Při vstupu na Křížový kopec děti dostaly na krk kouzelný přívěsek od letních víl. Malenku děti zachraňovaly z pavoučí sítě.

Konecccccccccccccccccccccccccccccccccccccc l
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e

ÍJEN 2015
AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece-city.cz
Dukelské nám. 22, tel.: 519 441 008, kultura@hustopece-city.cz

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

t 1.–25. 10  THEODORA MAXIAN-MARZANI: PROST  KRÁSNÉ
   (Einfach schön) – kresba a akvarely malí ky
   z rakouského Gumpoldskirchenu. Vernisáž 1. 10. 
   v 18.00. Hudební doprovod Technikerquartett 
   (autor skladeb: Michael Maxian).
t  8.10. 17.00 P EDNÁŠKA prof. PhDr. MILOŠE TRAPLA, CSc:

   Hustope e v období první sv tové války a po vzniku 
   eskoslovenska, d m U Synk .

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

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

st  14.10. 16.00 MISTR JAN HUS – PRAVDA A MÝTUS 
   P ednáška teologa, pedagoga a religionisty
   ThDr. Martina Chadimy, ThD. Klubovna CCV.
so 24.10. 7.00 OLOMOUC A OKOLÍ – poznávací zájezd do
   metropole Hané a historické metropole celé
   Moravy. Odjezd z AN Hustope e a od nemocnice. 

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Provozní doba: po, st, t, pá 9.00 - 17.00

t 1., 15., 29. 10.  v 9.30
   VIRTUÁLNÍ AKADEMIE T ETÍHO V KU, 
   téma: ínská medicína v naší zahrádce.
st 30. 9. - 2. 11. SV T NEVIDOMÝCH - výstava rukod lných výrobk
   (obrázky, batika, šperky) klient  Organizace 
   nevidomých – st edisko Brno, vestibul CCV.
t  8. 10. 16.30 FANTASTICKÉ ZÁHADY - beseda se spisovatelem

   Arnoštem Vaší kem, u ebna CCV. 
t  22. 10. 16.30 MORAVA – ZEM  NEZNÁMÁ: audiovizuální

   podve er, seznámení s po adem eského rozhlasu
   Brno -  Hana Ondryášová, Miloš Šenký , u ebna CCV. 

po  5.10. 10.00  Cvi ení s Cipískem
po 12. 10. 10.00 Výtvarná innost - vo avý podzimní strom.
po 19. 10. 10.00  Cvi ení s Cipískem
po 26. 10. 10.00 Výtvarná innost - javorové koruny. 

út 6. 10.  7.00 ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ GYÖR 
   Odjezd z AN Hustope e.

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

t   1. – 3.10.  BUR ÁKOVÉ SLAVNOSTI 2015
   Bur ákové mázhausy, pr vod m stem, Tomáš
   Ko ko, kapela M ága a Ž orp, Jožka Šmuka ,
   d tská scéna Šapitó a mnoho dalšího. 
   www.burcakoveslavnosti.cz.
st  7.10. 16.30 KLASICKÉ TANE NÍ – zahájení tane ního kurzu 
   pro st edoškoláky, sál spole enského domu, 
   cena 800,- K  zahrnuje 10 lekcí + prodlouženou. 
st  7.10. 18.30 TANE NÍ POLEPŠOVNA – zahájení tane ního kurzu 
   pro dosp lé tane níky, sál spole enského domu,
   cena 1600,- K /pár (10 lekcí + prodloužená).
po  19.10. 9.00 O PALE KOVI – divadelní p edstavení pro d ti MŠ,
   ZŠ a ve ejnost. Kinosál Hustope e, vstupné 40,- K .
t  22.10. 19.30 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIV

   Divadelní p edstavení v podání DS Háta Praha, sál 
   spole enského domu, vstupné I. po adí 320,- K ,
   II. po adí 280,- K ,  p edprodej v TIC Hustope e.
so 24.10. 20.00 TOUR JAKSI TAKSI A KOBLÍŽC! 2015
   Koncert  punk-rockových kapel, p edkapela: Ultima,
   spole enský d m, vstupné 150,- K  v p edprodeji, 
   180,- K  na míst .
ut 3. 11. 18.00 RADEK JAROŠ: MOJE CESTA ZA KORUNOU
   HIMÁLAJE. P ednáška, Hotel Centro. P edprodej:
   Tic Hustope e, Ticketstream, SMS Ticket.

Děti po cestě přes les musely zpívat, uklízet, bojovat i zachraňovat.

Podzimní královnu vítaly desítky dětí.

Skřítek Chůvička chtěl slyšet ukolébavku.

Do přípravy akce se zapojily i děti.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 12. 10. / 26. 10.
Papír, plast, nápojové kartony: 6. 10.
Bioodpad: 5. 10. / 19. 10.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

st 14.10. 18.00 POSLUŠNOST D TÍ V P EDŠKOLNÍM V KU 
   P ednáška Petry Škrdlíkové, editelky MŠ v Brn ,
   knihovna, Nádražní 20. 

t  22.10. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).

PLAVECKÝ BAZÉN:
 po – pá 6.00 – 8.00  ranní plavání
 po – pá 14.00 – 20.30 (dle rozpisu na www.spozam.cz) 
 ne  14.00 – 19.00
V pond lí 28. zá í bude krytý bazén, posilovna a sauna uzav ena.

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

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

po 5.10. 18.00 EMOCE V NAŠICH ŽIVOTECH
   P ednáška H. Zuntové, sál pod kostelem. 
so  10.10. 18.00 HOVORY O VÍ E – klubovna pod kostelem. 

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

pá 2.10. 20.00 Mr. DYNABOMM, SCHIZMIC, EVOLUCE, VYP.NI!
   Koncert, vstup 50,- K . 
t 8.10. 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY – SLÁVEK JANOUŠEK 

   Vstup 100,- K , studenti 50,- K . 
pá 30.10. 20.30 JANNIS MORAS & BAND(A)
   Koncert ( ecko)folk-rockové kapely, vstup 50,- K . 
so  31.10. 10.00 HUSTOPE SKÝ BLEŠÁK – rádi hledáte, probíráte, 
   nakupujete, šmejdíte? Nebo naopak chcete 
   rozprodat své království? P ípadn  obojí? 
   Více informací na FB. 

so  24.10. 14.00  KRÁLOVSKÝ KOŠT VÍN
   Hotel Centro, p edprodej na recepci hotelu
   nebo p es sí  Ticketstream, www.kralvin.cz. 

ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Masarykovo nám. 590/4, Hustope e, tel.: 605 545 592

CV  PAVU INA  Šafa íkova 40, mobil: 776 095 524
e-mail: pavucina@volny-cas.cz, www.volny-cas.cz

ne  18.10. 15.00 BRAMBORIÁDA – bramborové odpoledne.
   Sout že, hry, tvo ení, vše s bramborami. Pavu ina. 

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

so 10.10. 19.30 VYBÍJENÁ – komedie R, 2015, 94 min., 
   p ístupný od 12 let.  Vstupné 70,- K
st  14.10. 19.30 JAK JSME HRÁLI ÁRU – drama, historický,
   R, SK, 2014, 102 min. Vstupné 70,- K
st 21.10.  19.30 CESTA VZH RU – sportovní dokument, R, 2015,
   100 min., p ístupný od 12 let.  Vstupné 70,- K
st 28.10.  19.30 PO ÁD JSEM TO JÁ - drama USA, Francie, 2014,
   101 min, p ístupný od 12 let.  Vstupné 70,- K

FOTBAL
   3, 4., 10., 11., 24., 25. 10. - domácí utkání
   Podrobný rozpis na www.fc-hustopece.cz.
HÁZENÁ
    ned le 4. a 18. 10., - domácí utkání
   Podrobný rozpisna www.legata.cz.
STOLNÍ TENIS  
   2., 3., 16., 17.,31. 10. domácí utkání
   Podrobný rozpis utkání na smy ce HTV.
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Začal nový školní rok 2015/2016. Letošní 
velmi slunečné a teplé prázdniny rychle utekly 
a v úterý 1. září se naše mateřská škola opět 
plně otevřela našim dětem. Pro někoho to byl 
běžný den, pro někoho velká událost. Někteří 
kluci a holčičky si vykračovali s veselou a už 
se těšili na své kamarády. Některé děti přišly 
s trochou nejistoty, nebude se mi stýskat po 
mamince?  Ráno v 8 hodin školka už švitořila 

a tak jako každoročně jsme první školkový 
den zahájili pohádkovým příběhem. Tento 
rok paní učitelky vybraly novou a zajímavou 
pohádku a ukázaly dětem kouzlo loutkového 
divadla.

První dny v MŠ se samozřejmě neobešly 
bez slziček, obzvlášť u těch nejmenších, ale 
vše se brzy srovnalo a po několika dnech se 
některým capartům dokonce ani nechtělo ze 

školky domů. Vždyť se jim u nás otevřel svět 
plný nových kamarádů, hraček a zajímavých 
činností. Prostředí školky je prostorné, účelně 
vybavené, prosluněné a moderně zařízené. 
Celoroční pohybové vyžití umožňuje i krásná 
zahrada s novými hracími a přírodními prvky, 
např. lanové prvky, umělý svah, hmatový 
chodník a bylinková zahrádka.

Cílová kapacita naší mateřské školy je 133 
dětí ve věku od 2,5 – 7 let a je naplněna, děti se 
vzdělávají v pěti třídách. Naše nejmenší děti 
jsou na odloučeném pracovišti v Kuřátkách 
a Koťátkách. V kmenové mateřské škole 
jsou děti ve středním věku v Beruškách 
a předškolní děti jsou v Motýlkách 
a Sluníčkách. O děti pečuje 10 učitelek. 
Pracujeme podle školního vzdělávacího 
programu „Se sluníčkem poznáváme svět“, 
máme vytvořen třídní vzdělávací program 
a pracujeme podle tematických bloků. 

Co nás čeká?  A že toho zase bude! Spousta 
her, zábavy, sportovních činností, ale také 
činnosti, které vedou ke zdokonalení našich 
dětí ve všech oblastech jejich vývoje.  Až to 
všechno zvládneme, budeme o něco větší 
a mnohem šikovnější a vzdělanější.

Přeji všem dětem, rodičům a celému 
kolektivu naší mateřské školy pohodový rok!

 Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA 

Prázdniny utekly jako voda a všechny děti 
se vracejí do škol a školek. 

My, učitelé a zaměstnanci jsme se snažili, 
abychom dětem připravili třídy a program po 
celý rok co nejlépe. Ať se děti těší na každý 
nový den.

Nejinak tomu bylo i na naší mateřské škole 
Pastelce, kde se všichni zaměstnanci podíleli 
na tom, bychom především nově příchozím 
dětem přichystali příjemné a podnětné 
prostředí pro jejich další rozvoj.

Náš výchovně vzdělávací program se 
letos bude odvíjet od environmentálního 
programu „Hrátky ze zahrádky Křemílka 
a Vochomůrky“. Zahrádku skutečně máme, 
s dětmi jsme ji společně vysadili na jaře. 

Důležitým bodem je i výstavba nové 
zahrady, kde je naplánována realizace mnoha 
herních prvků. Úpravou zahrady v přírodním 
stylu, kde budou mít děti kontakt s živou 
a neživou přírodou, budou děti moci bez 
omezení rozvíjet své přirozené dovednosti 
a schopnosti, rozšiřovat si znalosti 
o celoročním dění v přírodě a rozvíjet vlastní 
představivost. 

Takto upravená zahrada poskytne 
neomezené možnosti k volné hře dětí 
a přispěje k utváření pozitivního vztahu 

k životnímu prostředí od nejranějšího věku. 
Tady plánujeme i společné aktivity 

s rodiči. Zahájíme je podzimní akcí s názvem 
„Uspávání zahrady“.

Ale úplně první a důležitý úkol, který na nás 
v září čeká, je sestavení tanečních programů 
na Burčákové slavnosti, kde úspěšně 
reprezentujeme město. A věřte, že je to úkol 
dost náročný, zvládnout vše za pouhý měsíc.

Srdečně Vás zveme – ve čtvrtek vystupují 
děti ze Zelené třídy – Žabičky. A v sobotu, 
s folklórním pásmem se představí děti 
z Červené třídy – Berušky.

Tolik pro začátek z Pastelky. A o dalších 
aktivitách Vás budeme pravidelně informovat 
formou článku v Hustopečských listech.

 Kolektiv MŠ Pastelka

Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky
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MŠ  U RYBIČEK
Nový školní rok v MŠ U Rybiček
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ZŠ KOMENSKÉHO

O Mojmírův poklad – to byl název dějepisné 
exkurze, na kterou jsme vyjeli do Mikulčic. 
Letošní rok zahajujeme právě učivem
o Velké Moravě. Nejprve jsme si poslechli 
zajímavý výklad o Slovanském hradišti, 
které se nacházelo v Mikulčicích, a zhlédli 
videoprojekci o místních kostelech a jiných 
stavbách tohoto místa. Pak jsme se rozdělili 
do několika týmů a začali jsme soutěžit. 
Soutěž byla nejenom o znalostech, ale také 
jsme měli úkoly zvládnout v co nejkratším 
čase. Po skončení soutěže jsme si prohlíželi 
různé šperky, které se na Velké Moravě 
vyráběly a zdobily místní obyvatele. Luštili 
jsme nápis, který byl zapsán hlaholicí, 
zkoušeli jsme psaní na voskové tabulky, na 
které se v tomto období psalo.               Žáci VII. A

O Mojmírův poklad

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Po krásných slunečných prázdninách se 
žáci, rodiče a učitelé setkali tradičně na 
školním dvoře, aby společně zahájili školní 
rok 2015/2016. Sešlo se nás zde více než 
v minulém roce, otevřeli jsme dvě první třídy, 
do šestých ročníků přibyli žáci z okolních obcí 
a i jiné třídy se rozrostly o nové žáky. Všechny 
děti čekala navoněná a opravená škola, 

nově zrekonstruované šatny, vymalované 
barevné chodby, nazdobené třídy 
a především energií sršící učitelé. Tu nabrali 
někteří na dvoutýdenním studijním pobytu 
v Londýně, kde zasedli do lavic prestižní 
jazykové školy Hampstead School of English. 
Možnost zúčastnit se takového kurzu měli 
díky Operačním programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, respektive díky výzvě 
číslo 56, která je zaměřená mimo jiné na 
rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti 
a výuku cizích jazyků.

Tímto studijním pobytem jsme krásně 
odstartovali náš celoroční projekt s názvem 
Škola bez lavic a bez hranic. V listopadu 
se do projektu zapojí i 30 vybraných žáků 
z naší školy, kteří se díky schválené dotaci 
vydají na sedmidenní studium angličtiny do 
anglického města Hastings.

Září se tedy rozběhlo na plné obrátky. 
Naši žáci a učitelé pomáhali při organizaci 
závodů horských kol s názvem Hustopečský 
kameňák, sedmáci navštívili brněnské studio 
České televize, celá škola pak vzdělávací 
program o dravcích. V září také proběhlo 
školní kolo závodů ve skoku dalekém, 
vybraní žáci reprezentovali město Hustopeče 
na sportovním turnaji v Benátkách nad 
Jizerou. Naši školu jsme také zaregistrovali 
do projektu s názvem 72 hodin, jehož cílem 
je pomoci lidem nebo přírodě v našem okolí. 
O realizaci projektu a našich dalších 
aktivitách se dozvíte v příště. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Škola bez lavic a bez hranic. Motto nového školního roku

Sice už začal nový školní rok, ale ráda bych 
se ještě vrátila k jedné akci, která proběhla 
o letošních prázdninách. Podařilo se nám 
na základě Výzvy č. 56 vyjet na čtrnáctidenní 
studijní pobyt do Anglie. Devět našich 
učitelek strávilo báječné dva týdny na 
jihovýchodním pobřeží v městečku Margate. 
Toto město má asi 40 tisíc obyvatel a nachází 
se v hrabství Kent. 

Jak vypadal náš běžný den? Každá z nás 
byla ubytována v anglické rodině. Dopoledne 
jsme trávily v anglické škole spolu s dalšími 
studenty z různých koutů světa, např. Itálie, 
Španělska, Turecka, Francie, a všichni jsme 

se spolu zdokonalovali ve výuce angličtiny. 
Odpoledne jsme si zpestřovaly výlety 
po okolí, např. jsme navštívily městečko 
Whitstable, kde právě probíhal Festival ústřic, 
některé z nás se jely podívat do krásného 
Leeds Castlu.

O víkendu jsme se rozjely na různá místa, 
každá podle svého zájmu. Některé do 
studentských měst Oxford a Cambridge, jiné 
do katedrály v Canterbury, další se dokonce 
samy vypravily do Londýna.

A proč jsme to všechno podnikly? Abychom 
mohly předat zkušenosti dětem v naší škole.
Rády bychom totiž začlenily některé prvky 

angličtiny i do ostatních předmětů jako je 
matematika či přírodopis. A tím, že jsme se 
staly opět na nějaký čas studenty a mohly 
jsme se podívat na výuku z druhé strany, nás 
tento pobyt velmi obohatil.

PS: V měsíci listopadu nás ještě čekají 
dva týdenní jazykově-poznávací pobyty, 
tentokrát pro žáky. Jeden z nich bude ve 
městě York pro angličtináře, druhý pro 
němčináře ve Vídni a Salcburku. 

Mgr. Irena Janovská

Naši učitelé se vzdělávali v Anglii
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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

V rámci environmentální výchovy usilujeme 
o zachování čistoty a celkově přírody kolem 
nás. Čistíme okolí školy od různých odpadků, 
pomáháme při čištění stadionu či koupaliště. 
Třídíme odpad a dlouhodobě sbíráme starý 
papír. Aktivně se podílíme na sběru léčivých 
bylin, abychom byli prospěšní i v péči 
o zdraví. Celoročně sbíráme pomerančovou 
kůru, dále pak sezónní byliny jako šípky, 
podběl, hluchavku, černý bez a lipový květ. 
S papírem se účastníme soutěže Sbíráme 
s Hantaláčkem, kde jsme se loni v průměru 
na žáka umístili celkově na 5. místě.

Nejsme lhostejní ani ke svým 
handicapovaným kamarádům. Již třetím 
rokem usilovně shromažďujeme plastová 
víčka, pro ty, kteří je potřebují. Prvním 

obdarovaným byl náš bývalý spolužák, 
kterému jsme pomohli k rehabilitačnímu 
pobytu v lázních.

Y. Bartoňková

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Již dlouhodobě se snažíme pomáhat
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Začínáme…
Letošní školní rok jsme na Gymnáziu zahájili 

již po 96. Ano, 14. října 2015 bude našemu 
Gymnáziu T.G. Masaryka již 96 let.

V současnosti je výuka realizována ve dvou 
oborech. V osmiletém oboru vzdělání, 79-
41-K/81 Gymnázium, studuje letos 224 žáků 
v 8 třídách, z nichž si plní povinnou školní 
docházku 117 žáků. Ve čtyřletém oboru, 
79-41-K/41 Gymnázium, studuje 70 žáků ve 
4 třídách. Výuku zabezpečuje 26 pedagogů, 
2 administrativní pracovnice, 2 uklízečky 
a pan školník.

Přípravy na školní rok probíhaly už 
o prázdninách: vymalovali jsme šatny žáků, 
sociální zařízení a část chodeb, nechali jsme 

kompletně opravit, případně vyměnit žaluzie 
a část okapů a nainstalovat nové hodiny 
ovládající zvonění školy - vše v celkové výši 
přes 96.000,- Kč.

V letošním roce nás čeká celá řada 
doprovodných akcí, z nichž namátkou 
vybírám např. výjezd žáků do Francie, výjezdy 
žáků v rámci různých projektů do Toskánska, 
Anglie, Španělska a taktéž návštěva žáků 
a učitelů ze Švýcarska.

Zaměříme se i na získávání nových žáků 
naší účastí nejen na podzimním Veletrhu 
vzdělávání v Břeclavi (20. – 21. 10. 2015), ale 
i osobními návštěvami škol v okolí. Přihlášky 
ke studiu v příštím školním roce se podávají 

do obou oborů vzdělávání do 15. března 
2016.

Důležitým výstupem jsou pro nás i maturitní 
zkoušky, u kterých naši žáci dosahují 
výborných výsledků. Tzv. státní maturita, 
společná část, se koná od 2. do 11. května 
2016 a ústní část vykonají žáci od 23. do 27. 
5. 2016. K maturitě se musí žáci přihlásit do 
1. prosince 2015. Věřím, že ji všichni úspěšně 
složí tak, jako v předcházejících letech.

Jako každý školní rok i tento bude plný 
úkolů a událostí, které musíme zvládnout 
s pomocí všech žáků a zaměstnanců školy. 
Věřím, že se nám to podaří.

 Jan Sedláček, ředitel školy

Jako každý rok i v letošním roce budeme 
prohlubovat plavecké výkony žáků. Od září 
do prosince budou děti navštěvovat plavecký 
výcvik v městském bazénu. Nejen, že se 
zdokonalí v plavání, ale získají jistotu ve vodě, 
budou se otužovat a posilovat celkově zdraví. 
A i neplavci si přijdou na své. Ti, co se vody 
bojí, zpočátku v malém bazénu postupně 
odbourají své obavy, a pak už je jen krůček 
do velké vody a k plavání.             Y. Bartoňková

Budeme chodit plavat. Vezmeme i neplavce

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Ve dnech 14. a 15. září 2015 se žáci 3. ročníku 
SOŠ a SOU Hustopeče zúčastnili krajského 
kola soutěže žáků oboru instalatér pořádané 
Cechem Instalatérů ČR. Soutěže se zúčastnilo 
pět družstev složených vždy ze dvou žáků. 
Písemná část probíhala formou testu 
o padesáti otázkách v kongresovém centru 
BVV. Po skončení testu se žáci přemístili na 
svá pracoviště v pavilonu „Z“, kde zahájili 
zástupci Cechu instalatérů ČR praktickou část 
soutěže.

Úkolem žáků bylo sestavit rozvod zdravotně 

technické instalace a ústředního topení 
i s podlahovým vytápěním na montážní 
panel, dle výkresové dokumentace. Na závěr 
žáci provedli kompletaci závěsného WC, 
umyvadla se stojánkovou baterií a otopného 
tělesa. Naši žáci Dominik Šváb a Tomáš 
Snovický obsadili 1. místo a postoupili do 
celorepublikového kola. Tímto bych chtěl 
žákům poděkovat a popřát mnoho štěstí do 
fi nální části soutěže. 

UOV Václavík Lukáš

Naši žáci uspěli v soutěži instalatérů. Postupují na republiku 
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CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Dne 5. září se někteří odvážlivci našeho 
sboru vydali na cyklovýlet k soutoku Moravy 
a Dyje. Výkonnostní skupina A – v reálu pak 
pouze jediný muž – jela na kole už z Hustopečí. 
Výkonnostní skupina B se dopravila vlakem či 
jiným dopravním prostředkem do Břeclavi. 
Počasí bylo přesně cyklovýletové, ani parno, 
ani déšť, nálada v mužstvu výborná. Konečně 
jedeme – spolu – na kole – v přírodě. Touha 
zažít spolu i něco jiného než bohoslužby, dát 
si do těla, plnými doušky vnímat přírodu, 
pohyb a radost z maličkostí všedního dne 
nás naplňovala. Vzrušení z cesty, z dálky, 
z výkonu, který nás čekal a těšení se na 
kratičké popovídání v pauzách na pití. To vše 
z nás sálalo. 

Přestože bylo v instrukcích, že máme 
mít s sebou náplast na duši nebo dokonce 
náhradní duši, moje duše mě zradila a mou 
nepřipravenost prozradila už na 3. kilometru 
za Břeclaví. Byla i přes mnohá dofukování 
zcela prázdná a já ten úžasný cyklovýlet 
musela vzdát. A možná to tak bylo dobře. 
Ukázalo se totiž, že jsem výkonnostní skupina 
D, ne-li Ž, a kdo ví, jak by mě dostávali 
z takového 10. kilometru domů, zprostřed 
mokřadů a nepřístupného pralesa jižní 
Moravy – leda tak helikoptérou. 

No nic, tělo dostane zabrat jindy, ale mozkem 
a srdcem běžely na plné obrátky neskutečně 
zajímavé příměry na téma duše u kola a duše 

v nás, lidech. No schválně – co používáte jako 
náplast na duši? Čokoládu? Alkohol? Seriál 
Ulice? Čím zaplácnete díru v duši? A jak se to 
pozná, že máte děravou duši? Jednoduše – 
nadřete se tam, kde to jiní zvládají s lehkostí 
a šarmem. Jinak krásné věci, kterými jsou 
druzí okouzleni, vás neuvěřitelně vyčerpávají. 
A co myslíte, dá se duše vyměnit? Bůh říká 
ve svém slově: Hle, všechno tvořím nové (Zj 
21,5). Tedy i duši. A pro tuto výměnu nemusíte 
do servisu – do kostela. Můžete sedět třeba 
na soutoku Moravy a Dyje, nebo na soutoku 
Křivdy a Odpuštění, na soutoku Strachu 
a Naděje. Jen tam tak sedíte a řeknete Bohu: 
„Něco je špatně, potřebuji Tvou pomoc“. 
A věřte, že to, čeho se potom nadechnete, už 
vám žádnou dírou v duši neuteče. A tak jako 
Morava do sebe vpije Dyji a odnáší její vody 
někam daleko pryč, tak odpuštění pohltí 
křivdu a strach odplaví mocný proud naděje. 
Z teologického a antropologického hlediska 
je pojem „nová duše“ samozřejmě nesmysl. 
Duše přichází na svět s tělem a až do smrti 
si ji nikdo neodpáře. Tomu, co se v nás může 
změnit, Bible říká „srdce“ a doktoři „já“.  Ale 
to by asi nikdo nečetl.

Nemít duši – vadí. Nejen, že se na kole 
nikam nedostanete, ale začne vám všechno 
vadit. I ti lidi kolem, kteří jsou tak spokojení. 
Nemáte soucit s nikým, ale vyžadujete, 
aby druzí litovali vás. Místo užívání si cesty 

brblete a mračíte se, později prskáte a zlobíte 
se na všechny a na všechno. Dostávají se ke 
slovu nejnižší pudy - hněv, závist, strach. Ne, 
že bych to všechno s prázdnou duší na kole 
prožívala. Jen, když se tak kouknu do naší 
společnosti, vidím naprostou absenci nových 
duší. Děsíme se migrantů, toho, jak o nás 
a o nich rozhodnou politici, které jsme si 
zvolili. Místo abychom naběhli do knihovny 
a něco si přečetli o islámu nebo o jakékoli 
jiné věci, které nerozumíme, protože se 
nezajímáme, protestujeme a bouříme se. 
Máme vlastní šrámy na duši a cizí neštěstí 
je nám jen dalším břemenem. Řešení není 
v Bruselu, ale v nás. 

Když jsme výlet v kostele ohlašovali 
a bedlivě poslouchali instrukce, zazněla 
památná věta – „Děravá duše se na první 
pohled špatně pozná“. Buďme tedy k sobě 
vnímaví a shovívaví. Když má někdo duši 
děravou, ani 100 pumpiček nepomůže. Chce 
to zacelit ty rány na duši, které nám tam 
kdosi vydřel a rozpíchal. Ale náplasti jsou 
jen na chvíli. Chce to všechno nové. Naštěstí 
to moc nestojí (na rozdíl od nové gumy 
v cykloservisu) jen krátké zastavení a odvahu 
sundat tvrdý plášť s hrubým vzorkem. 

Pěkný, pohybu a radosti plný podzim přeje 
K. Rybáriková, kazatelka sboru. 

Nemít duši? – Vadí!

Během prázdnin byl náš sbor nečekaně 
osloven jedním švýcarským domovem pro 
seniory s nabídkou chodítek a invalidních 
vozíků. Tento domov pro seniory, který leží 
kousek od Curychu, se rozhodl vyměnit 
vybavení a pořídit svým obyvatelům nové 
vozíky a chodítka. A protože mám v Curychu 
dobré známé, využil jsem toho a spojil se 
s nimi, aby mi pomohli koordinovat celou 
akci. Do zmíněného penzionu jsem se 
z centra Curychu dostal trajektem. Bylo 
totiž třeba přejet celé jezero na druhou 

stranu. Tam už mě v krásném alpském 
prostředí čekal správce, který mi pomohl 
s nakládáním. Někteří o cestě za „chodítky“ 
věděli a tak čekali, s čím přijedu. Vy, kteří jste 
o tom nevěděli a potřebujete takové chodítko 
pro sebe nebo někoho blízkého, můžete se na 
mne obrátit. Náklad jsme složili v modlitebně 
naší církve a je připraven pro ty, kdo to 
potřebují. A cena? Je dobrovolná. Z těchto 
darů jsou totiž hrazeny náklady na cestu pro 
tyto pomůcky.  

Karel Fridrich, Pastor sboru

Chodítka 

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

Spolu se sociálním odborem rozvíjíme i další 
projekt, kterým je doučování žáků základních 
škol. Jedná se o službu, která je zcela zdarma 
a má pomoci těm, kdo tuto pomoc potřebují. 
Výuku zajišťují jednak dobrovolníci z řad 
vysokoškoláků, ale i studovaní odborníci. 

Takto pokrýváme všechny předměty 
základní školy. Z cizích jazyků jsou to pak 
angličtina, němčina a ruština. Doučování 
probíhá v klubovnách naší modlitebny, kde 
je také možné pod dohledem napsat úkoly. 
Usilujeme o individuální přístup ke každému 

žáku a jeho potřebám. Pokud by měl někdo 
zájem o tuto službu, může se na nás obrátit 
buď osobně nebo na adrese doucovani@
achustopece.cz.  

Karel Fridrich, Pastor sboru

Doučování 

Chodítka a vozíky jsou k vyzvednutí 
v modlitebně Apoštolské církve.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Z ČINNOSTI SPOLKŮ

S vnoučaty do dinoparku
Dne 18. 8. jsme měli v plánu výlet prarodičů 

s dětmi do Dinoparku Vyškov. Vzhledem 
k vytrvalému dešti v tento den, byl zájezd 
přeložen na čtvrtek 20. 8. A dobře jsme 
udělali, i když to stálo hodně telefonátů 
organizátora všem přihlášeným účastníkům. 
Ve čtvrtek již bylo pěkné počasí. Ze ZOO 
se dá přepravit Dinoexpresem - zvláštním 
vláčkem do areálu Dinoparku, kde jsme si 
prohlíželi exponáty dinosaurů. V ceně byl 

i vstup do Dinoaquaria, kde byl promítnut 
trojrozměrný fi lm. Speciální 3D brýle nám 
zapůjčili. Pro odvážlivce byla možnost 
shlédnout na Dinopark z ptačí perspektivy, a 
to po speciálně zkonstruované visuté dráze, 
v korunách stromů. Zpět do ZOO nás opět 
dopravil vláček, je zde 456 zvířat, domácích i 
exotických. Součástí je i Babiččin dvoreček, s 
možností procházky přímo mezi zvířaty. Také 
je zde Hanácký statek, kde je v přízemí stodoly 

historická zemědělská technika, v ostatních 
částech pak jednotlivé tematické okruhy. 
Jsou zde i lákadla pro děti od kolotočů, přes 
skákací hrad,  po dětské hřiště s různými 
průlezkami a skluzavkami. Program byl 
bohatý, dětem se zájezd líbil. Což byl účel. 
V autobusu popřála dětem p. Kadrnková 
krásný zbytek prázdnin a vykročení tou 
správnou nohou do nového školního roku. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Zúčastnili jsme se seniorského táboru tří měst
Letos se konal druhý ročník Mezinárodního 

seniorského táboru tří měst - Benátky nad 
Jizerou, Hustopeče, Modra - tentokrát 
v hotelu Harmonia Piešťany. Organizaci 
zajišťovalo město Modra.

Tábor začínal v pátek, kdy si na autobusovém 
nádraží 15 našich členů vyzvedl autobus 
z Benátek nad Jizerou, pokračoval pro 
seniory z Modre a dále pak do Piešťan. Po 
příjezdu jsme dostali oběd, ubytovali jsme se. 
Při večeři hrála klavírní hudba.

V sobotu hned po ránu následovala 
rozcvička, která byla každý den. Po snídani 
pak prohlídka Piešťan s průvodcem. 
Odpoledne byly na programu pracovní 
aktivity. Večer jsme strávili při harmonice.

V neděli byl celodenní výlet do Bojnice, 
prohlídka zámku, potom individuální 
program - ZOO, nebo koupaliště. Večer byl 
taneční.

V pondělí nás navštívili pan primátor 
a zástupci města Modra. Senioři z Modre 

zahráli divadlo, odpoledne následovaly 
pracovní aktivity a prezentace Modre. Večer 
hrála a zpívala krojovaná dvojice.

V úterý nám pršelo, ale nám to nevadilo, 
měli jsme pracovní aktivity a promítání fi lmu 
o Modre. Večer byla prezentace Hustopečí.

Ve středu byl připravený výlet na Košáriska 
a do muzea Milana Rastislava Štefanika. 
Odpoledne, kdo chtěl, měl pracovní aktivity, 
nebo individuální program. Večer byl 
hodnotící a současně rozlučkový, při kterém 
nám hrála taneční hudba.

Ve čtvrtek snídaní končil náš pobyt v hotelu 
Harmonia. Všichni byli moc spokojeni, 
navázala se nová přátelství. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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Oprava soch po třech letech dokončena 
Během měsíce září se do hustopečského 

kostela vrátila z restaurátorské dílny socha 
sv. Petra.  Jedná se o poslední ze čtyř soch, 
které původně zdobily retabulum oltáře 
původního kostela.  Tím bylo završeno 
tříleté úsilí o záchranu tohoto souboru soch.  
Aktuálně jsou sochy umístěny v prostorách 
hustopečského kostela, kde si je mohou 
návštěvníci prohlédnout.  V letošním roce bylo 

na zrestaurování poslední sochy vynaloženo 
90 225 Kč.  Z toho dotace Jihomoravského 
kraje činila 31 000 Kč. Největší podíl na 
získání fi nančních prostředků měli všichni ti, 
kdo hlasovali v soutěži o nejlépe opravenou 
památku v kraji.  Díky Vašim hlasům jsme 
zvítězili a tak získali 50 000 Kč. Chybějící 
peníze byly z větší části získány během sbírky 
při hodové mši svaté na Křížovém kopci.  

Všem dárcům patří poděkování a svatému 
Petrovi prosba, aby na nás u nebeské brány 
nebyl moc přísný. 

Pavel Kafka, děkan

Kde je vůle, tam je cesta!
Tak nějak by mohl být nazván počin 

pana Franka ze Starovic, který se rozhodl, 
že postupně opraví poničené kříže v okolí 
Starovic. Tuto jeho snahu podpořila obec 
i farnost Starovice a během letošního roku se 
podařilo zrekonstruovat tři kříže. Záměrně 
používám slovo zrekonstruovat, protože jeho 
překlad do češtiny doslovně znamená znovu 
postavit, což nejlépe popisuje, v jakém stavu 
kříže byly. Je smutné, že největší podíl na 
jejich zničení měl bezesporu lidský faktor. 
Poslední rekonstruovaný kříž se nachází 
právě na hranici mezi obcemi Starovice 

a Hustopeče.  Kousek od místa pravidelných 
podzimních setkání občanů obou obcí. Toto 
setkání je pro letošek naplánováno na 31. 
října a v rámci jeho programu by měl být 
v 15 hodin opravený kříž posvěcen. Rád bych 
všechny na toto setkání pozval a pozval je 
k tomu, aby se třeba jen v duchu připojili k 
žehnací modlitbě, ve které se mimo jiné říká, 
že: „Kříž je znamením lásky. Ať tedy každý kříž 
v obci, doma, nebo na řetízku jako přívěšek 
nám připomíná, že nejvyšší hodnotou našeho 
života je láska. Amen.“  

Pavel Kafka, děkan
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Spolupráce s Modrou a Benátkami nad Jizerou pokračuje

Dne 18. a 19. 9. se konalo společné setkání 
seniorů ze tří měst - Benátky nad Jizerou, 
Hustopeče a Modra. Tentokrát se setkání 
uskutečnilo v městě Modra. V Hustopečích 
se pro nás zastavil autobus z Benátek 
a pokračovali jsme do Modre. Byli jsme 
přivítání v domě Sociálních služeb Ing. 
Medlenem a ředitelkou Mgr. Janou 
Machalovou. Byli jsme pozváni na oběd se 
zákuskem a kávou. 

Po ubytování jsme autobusem jeli do 

sklepního hospodářství Střední školy 
vinařské, kde jsme degustovali víno - tři 
vzorky bílého vína a jeden vzorek červeného. 
Odtud jsme se přemístili do hotelu Sebastian, 
kde bylo velmi příjemné a hezké prostředí. 
Přivítal nás primátor města Modra Mgr. Juraj 
Petrovič, pozdravila starostka Hustopečí 
PaedDr. Hana Potměšilová a starosta Jaroslav 
Král z Benátek. Pobavilo nás vystoupení 
folklorního souboru Královec. Ke společné 
zábavě a k tanci hrála cimbálová muzika. Po 

výborné večeři, při vínku a pohoštění jsme se 
bavili dlouho do noci. 

Na druhý den po snídani jsme navštívili 
galerii Ignáca Bizmayera. Tři poschodí 
rotundové bašty městského opevnění 
obsahují unikátní sbírku fi gurálních děl 
keramického mistra Ignáca Bizmayera, 
inspirovaných lidovými tradicemi a zvyky. 
Následovala cesta do Červeného kamene 
na hrad. Poslední majitelé hradu Palfi tovci 
přebudovali strohou renesanční pevnost 
na honosné reprezentační rodové sídlo 
s bohatou interiérovou štukovou a freskovou 
výzdobou. Součástí jsou rozsáhlé sklepy, 
které patří mezi největší ve střední Evropě. 

Pak už jsme se vydali zase zpět do Modre do 
centra sociálních služeb, kde jsme poobědvali 
výborný guláš, který pro nás připravili naši 
přátelé senioři. 

Následovalo rozloučení s našimi 
slovenskými přáteli. Bylo to velice milé, 
přátelské setkání. Už teď se budeme těšit 
na další. Byli jsme ujištěni všemi třemi 
představiteli měst, že budou tato setkání 
pokračovat i nadále. Velké poděkování patří 
našim přátelům v Modre za krásně připravené 
setkání, plné pohostinnosti a přátelství, 
představitelům města Modra, Hustopeče 
i Benátky. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Když se řekne Rožmberkové…

Když se řekne Rožmberkové, většinou se 
nám vybaví v první řadě jedna z postav tohoto 
starobylého českého šlechtického rodu, 
slavný Petr Vok z Rožmberka (15.10.1539 
-6.11.1611). Nejen proto, že byl znám jako 
velký milovník půvabných žen, dobrého vína, 
krásných věcí a příjemných zážitků, ale též 
díky publicitě, jíž se jeho osobě za uplynulá 
staletí dostalo. Už jeho sňatek s mladičkou 
Kateřinou z Ludanic (asi 1567 – 22.6.1601) 
upoutával pozornost svojí neobvyklostí. Petr 
Vok dovedl života užívat plnými hrstmi, a to 
natolik, že svůj majetek zatížil dluhy. Přitom 
Rožmberkové byli v Českém království co do 
postavení, majetku a významu vždycky první 
po králi.

   Vznik rodu se datuje před rok 1169 v osobě 

Vítka I. z Prčice, pokračuje Vítkem II. a Vítkem 
III. z Prčice a Plankenberka, zakladatelem 
Rožmberků. Následuje nejméně 25 dalších 
jmen významných mužů a žen ze starobylého 
rodu, a to ještě rodokmen není úplný. Kruh 
se uzavírá jménem Oldřicha III. z Rožmberka. 
Páni z Růže měli ve znaku pět různě barevných 
variací pětilisté růže, odpovídajících 
názvu rodu. Náboženské vyznání se mezi 
jednotlivými příslušníky střídalo podle 
politické situace – byli obratnými politiky 
a skvělými hospodáři nejen v jižních Čechách.

  Toto všechno, a ještě mnohem více, jsme 
se dozvěděli 9. září 2015 na přednášce 
Klubu historie a vlastivědy Hustopečska od 
brněnské historičky Mgr. Kristýny Burianové. 
Mladou odbornici jsme si v klubu oblíbili 

pro její živý přednes a názornou prezentaci 
na počítači, jíž výklad pokaždé doplní. Už se 
těšíme na další pěkná a podnětná setkávání.

Iva Štěpánková, 
kronikářka klubu
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Víno vín Mikroregionu Hustopečsko má Josef Válek
Veltlínské zelené ročník 2013 Josefa Válka 

z Hustopečí se stalo Vínem vín Mikroregionu 
Hustopečska v kategorii bílých vín. Uspělo 
mezi 116 vzorky z celého mikroregionu. 
Pátý ročník přehlídky Vína vín Mikroregionu 
Hustopečsko se konal 13. června 2015 
v kulturním domě ve Starovičkách. 

Do přehlídky byla zařazena vína 
z dvaadvaceti obcí mikroregionu. Soutěžilo 
se v kategoriích bílých, červených a růžových 
vín. 

Hustopečští vinaři si připsali úspěch 
i v kategorii červených vzorků. Dornfelder 
ročníku 2010 z Vinařství Sedláčkovi získal 

bronzovou medaili. 
Součástí ochutnávky bylo i 151 vzorků 

v místní výstavě. K tanci a poslechu hrála 
cimbálová muzika Mládi z Čejče. Akci pořádal 
Vinařský spolek Starovičky za podpory 
Vinařského fondu. 

–jal- 

 VINAŘSTVÍ
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Kapela Fency vznikla 28. října 1998. Byla 
to sobota v Image Baru. V tu dobu již Lukáš 
pravidelně asi dva měsíce hrával v černém 
divadle Image v Pařížské ulici s kapelou Lazy 
Bones. Byla to první Lukášova česká kapela, 
jejíž ostatní členové bohužel nebyli příliš 
zvyklí na italské temperamentní chování. 
Nelíbilo se jim, že tehdy jejich sedmnáctiletý 
pianista a zpěvák během vystoupení skákal 
po pianu, lezl po něm a dělal striptýzy... 
Přesto, že tohle lákalo fanoušky a diváky 
mnohem více, než tehdy ještě hrubě 
amatérská hudba, co z chlapců lezla, Lukáš 
byl tedy z kapely jednoduše vyhozen. 

Jenže podniky, ve kterých kapela v té době 
vystupovala, chtěly Lukáše a nechtěly čtyři 
“tvrdé Y“, co stáli nehybně na podiu a neuměli 
hrát... Lukáš měl tedy před sebou těžký 
úkol: Zůstaly mu sjednané termíny, asi 8-12 
koncertů za měsíc, ale neměl kapelu, která 
by je odehrála. Tak narychlo sestavil kapelu 
Fancy. Název byl určen náhodným otevřením 
anglického slovníku... Tehdy začalo nesmírně 
dlouhé kamarádství s bubeníkem Martinem 
Švubem, který v kapele hraje dodnes. Kapela 
Fancy měnila často hráče a dokonce i název. 
Jelikož v Image Baru tehdy měli divadelní 
představení s názvem Fancy, kapela se 
přejmenovala na Fency, aby se to nepletlo. 

V kapele se vystřídalo mnoho hráčů. Někteří 
vydrželi pár let, někteří jen jeden večer... 

Petr Koranda, Jirka Pilař, “Hona“ (z kapely 
Classic Rock And Roll Band Pepy Pilaře), Dan 
Kozel, Adam Lešikar (z kapely And The End). 
V roce 2001 se náhle objevil Ondra Skoumal, 
se kterým Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. 
A protože v tomto tandemu byly nahrány 
všechny nástroje a zpěvy na desce, vznikl 
název TASK, složený ze jmen TAverna 
a SKoumal, aby se tímto odlišili od kapely 
Fency. Jenže postupně se kapela Fency 
přejmenovala na Task a dodnes vlastně není 
jisté , jak se kapela jmenuje a používají se oba 
názvy. 

V lednu 2001 Lukáš spolupracoval 
s Karlínským Spektrem. Jednoho dne tam 
měl mít přednášku o Beatles a poté koncert. 
Zde se náhodně potkal s kytaristou Jirkou, 
který tu zkoušel se svou big-beatovou 
kapelou. Jirku nadchl Lukášův hlas, a tak ho 
vzal do kapely jako zpěváka. Postupem času 
se však ukázalo, že s kapelou to nikam moc 
nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi Tomáši 
Hurychovi místo ve své kapele Task. Tomáš 
tedy v roce 2003 vystřídal basáka Jirku Pilaře, 
který z kapely odešel po dlouhých pěti letech. 
A o rok později se také kytarista Jirka stal 
členem kapely Task. 

Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hrají již 
asi pět let. S Ondrou Skoumalem se Lukáš 
naposledy viděl v roce 2002, kdy se po 
záplavách šli podívat do Ondrova bytu 

v Karlíně na jejich nahrávací studio, které bylo 
totálně vyplaveno a zničeno... Nyní již má 
kapela vlastní nahrávací studio, kde vznikají 
všechny jejich skladby, které se objevují i na 
koncertech...  http://task.muzika.cz 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sliboval 
a přál, přichází velmi pomalu a postupně 
a možná nikdy nebude tak velká, jak by si 
ji kapela představovala a zasloužila... Ale 
hlavní je dělat to, co člověka baví!

Více na: www.lukastaverna.cz

www.lukastaverna.cz
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Lukas Taverna a jeho kapela Task
Hudebník Lukáš Taverna je zpěvák 

a  multiinstrumentalista. Při svých pěveckých 
vystoupeních se doprovází ponejvíce hrou na 
klavír, kytaru nebo keyboard. Dělá i klavírní 
a kytarové koncerty. Někdy jsou to – podle 
repertoáru – velmi dynamická vystoupení 
plná jižního temperamentu, do kterých 
dokonale vtáhne své obecenstvo. 

Zpívá evergreeny, světovou klasiku, 
v  jeho podání zaujmou skladby Franka 
Sinatry, Beatles nebo Michaela Bublé. Rád 
interpretuje i Elvise Presleyho… Světové hity 
v podání temperamentního klavíru. Někdy 
koncertují ve dvou s  kolegou kytaristou, 
jindy se přidá ještě sólo saxofon. A  ještě jindy 
zazní swing v  podání Lukáše a  jeho klavíru 
doprovázeného celou dechovou sekcí. Od 
klavíru ke keyboardu a ještě dále… 

V  dětství žil v  prostředí plném hudby, 
střídavě u  nás a  v  Itálii. „Vedle klavíru 
hraji také ještě na basovou kytaru, foukací 
harmoniku, kytaru, bicí, keyboard, varhany 
a  bluesové varhany. 

V  začátcích mé klavírní hry převládala 
samozřejmě klasika, ale jakmile jsem 
kolem svých patnácti let objevil rock and 
roll a boogie woogie, už z mého repertoáru 
tyto styly nikdy nezmizely“, vypráví Lukáš 
Taverna. „Tenkrát jsem viděl televizní seriál, 
ve kterém hrál rock and roll a boogie woogie 
zpěvák Jerry Lee Lewis. Od té chvíle jsem se 
do té hudby zamiloval, snažil jsem se Lewise 
napodobovat, začal jsem podle něj hrát. 
Ovšem ke klavíru se pořád vracím.“ 

Hrál svého času s Felixem Slováčkem 
i s Bohušem Matušem. Kdyby si měl vybrat 
hvězdu – ať už z branže vážné nebo populární 
hudby – kterou by rád svou hrou doprovázel, 
pak vysloví jméno Andrea Bocelli. Miluje 
hudbu W. A. Mozarta a L. V. Beethovena 
a nejlépe si odpočine s dobrou knížkou nebo 
při fotografování.

 Hudební „nonstop služba“ Hudební 
pohotovost může pomoci pořadatelům 
vytáhnout trn z paty v  případě nečekaně 
zrušeného koncertu. I  na poslední chvíli 
zrušený koncert nemusí být důvodem 

infarktových stavů, protože Nonstop hudební 
služba Lukáše Taverny dokáže operativně 
zareagovat a náhradní hudební vystoupení 
uspořádat během několika hodin. „Dobrý 
pianista se pozná podle toho, s jakou vášní 
prožívá hudbu, svůj koncert. Musí být 
hudebník tělem i duší a musí umět hudbu 
zažít se svými posluchači,“ dodává Lukáš 
Taverna.

 „A  jaký mám vztah k  Veselí nad Moravou 
a  okolí? Samozřejmě jde především o  vztah 
hudební a  „relaxační“. Do tohoto půvabného 
kraje jezdím za kamarády, mám tady osobní 
vazby. Hráli jsme na festivalech, koncertovali 
jsme, ale „rozbalíme to“ občas i  jen tak venku 
někde u táboráku.“ 

„Co bych si vzal do dospělosti ze svého 
dětství, kdyby to šlo? Obrovské zelené dětské 
hřiště s cyklostezkami. Bylo v italské čtvrti, 
kde jsme tehdy bydleli. Nosil bych ho v kapse 
- a ve chvíli, kdy by mi bylo smutno, tak bych 
ho vytáhl a houpal se na houpačkách.“

Jarda Konas
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CVČ HUSTOPEČE - ZÁJMOVÉ  ÚTVARY 2015 – 2016

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ

VOLEJBAL I. /7 - 10 let / Petr Groh ÚT 15:30 – 16:45 a ČT 14:45 – 16:30 Gymnázium TGM
VOLEJBAL II. /11 - 16 let / Petr Groh PO 14:30 – 16:00 a ST 17:30 – 19:00 Sportovní hala TJ
KARATE  /od 10 let / Antonín Grůza ÚT 18:00 – 19:00 a ČT 19:00 – 20:00 Tělocvična ZŠ Kom.
BADMINTON /6 - 16 let /                      H. Korábová, P. Grůza PO 18:00 – 19:30 a ČT 17:30 – 19:00 Sportovní hala
KARATE  /od 6 let / začátečníci Bronislav Puzrla PO, PÁ  17:00 - 18:00 Tělocvična ZŠ Kom.
KARATE /od 10 let / pokročilí Bronislav Puzrla PO, PÁ  18:00 - 19:30 Tělocvična ZŠ Kom.
TURIS. PŘÍRODOVĚDNÝ /6 – 13 let / Iveta Vodáková ST 15:00 – 17:00 Pavučina 
CVIČENÍ rodiče s dětmi Jolana Nemeškalová ST 10:00 – 11:00 Pavučina-sál
ATLETIKA I. /od 16 let / Komínek ÚT, ČT, PÁ – info tel.: 702 204 306 ZŠ Kom, Břeclav
ATLETIKA II. /10 – 15 let / Háder, Houdková,Vrbová PO 16:00 -18:00,ST,PÁ 15:00 -17:00 ZŠ Kom, Sport. hala
ATLETIKA III. / 6 - 9 let / Křehulová PO 16:00-18:00 ZŠ Kom.,Sport. hala
FUTSAL  /7 – 11 let / Tibor Fekete ČT 14:30 – 16:00 Sportovní hala
ŠACHOVÝ /7 – 13 let / pokročilí Luboš Kuchynka ČT 14:30 – 15:45 Pavučina
ŠACHOVÝ /7 – 13 let / začátečníci Luboš Kuchynka ČT 16:00 – 17:00 Pavučina 
POSILOVÁNÍ, FITNESS /14 – 20 let / Petr Fridrich PO 15:00 – 16:00 Pavučina 

VÝTVARNÉ, ESTETICKÉ A TANEČNÍ

KERAMIKA – dospělí Lenka Došková PO 18:00 - 20:00 Pavučina
KERAMIKA – dospělí Helena Průdková ÚT 16:00 - 18:00 a 18:00 – 20:00 Pavučina
KERAMIKA – dospělí + rodiče s dětmi Jana Pinkavová ST 16:00 - 18:00 Pavučina
KERAMIKA – dospělí Ingrid Florusová ST 18:00 - 20:00 Pavučina 
KERAMIKA – dospělí Jitka Bartošová ČT- sudý PÁ - lichý týden 17:30 - 19:30 Pavučina
KERAMIKA – pro děti Ingrid Florusová ČT 13:30 - 14:30 Pavučina
KERAMIKA – pro děti Ingrid Florusová ČT 14:30 - 15:30 Pavučina
KERAMIKA – pro děti Ingrid Florusová ČT 15:30 - 16:30 Pavučina
TVOŘÍNEK /6 - 12 / Iveta Vodáková PO 15:00 - 16:00 Pavučina 
ZÁBAVNÉ KRESLENÍ Radka Dostálová PÁ 17:00 – 18:30 CCV
ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ /od 12 let/ Petr Fridrich LICHÝ ČT 15:00 – 17:00 M-klub
STREET DANCE /6 – 13 let / Marta Zemanová ÚT 16:00 – 17:30 Pavučina
MOVE AROUND I. /5 - 8 let / Šárka Svobodová SO 9:30 – 10:30 Pavučina
MOVE AROUND II. /9 - 13 let / Šárka Svobodová SO 10:30 – 12:00 Pavučina
HIP HOP A STREET DANCE /6-11 let / Marta Zemanová ÚT 15:30 – 17:00 Pavučina 

HUDEBNÍ A VZDĚLÁVACÍ 

KYTARA Tomáš Bubeníček  ČT od 16:00 začátečníci / od 17:00 pokročilí Pavučina 
KYTARA Bořivoj Švásta PÁ  od 15:00, 16:00, 17:00 Pavučina

PŘÍRODOVĚDNÉ

CHOVATELSKÝ I. /od 8 let /  Klára Pitlachová PO, ČT 14:30 -17:30 Pavučina
CHOVATELSKÝ II. /od 8 let /              Klára Pitlachová ST, PÁ 14:30 – 17:30 Pavučina
CHOVATELSKÝ III. /od 12 let /              Klára Pitlachová SO, NE 8:00 – 12:00 Pavučina
PONY školička II. Klára Pitlachová ÚT 14:30 – 16:30 Pavučina 
PONY ŠKOLIČKA I. /6 – 8 let / Simona Jakubčíková           dle domluvy - rozvrhu Pavučina
RELAX SE ZVÍŘÁTKY /nevidomé děti / Klára Pitlachová ST dopoledne Pavučina
RYBÁŘSKÝ /od 2. třídy / František Šafařík  ÚT od 15:00  Pavučina
AGILITY /12 – 30 let / Iveta Podloucká PÁ 17:00 – 19:00 Pavučina
              

OSTATNÍ ČINNOSTI

DLANĚ - dramaťák Ingrid Florusová  PÁ nepravidelně 15:00 - 17:00 M-klub
NETRADIČNĚ v M-klubu /od 12 let/ Petr Fridrich sudý ČT 15:00-17:00 M-klub
MATEŘSKÉ CENTRUM CIPÍSEK Jana Unverdorbenová v provozní době knihovny CCV
ŠIKULKY /3 - 6 let / - hry, tvoření, cvičení Vodáková ÚT 16:00 - 18:00 CCV – Cipísek
DŘEVÁRENSKÝ ŠERM /od 12 let/ Ondra Čukan ÚT 18:00 – 20:00 M-klub
GAME DESIGN /od 10 let/ Ondra Čukan ST 15:30 – 17:00 M-klub, CCV

Více informací /kontakty na vedoucí ZÚ, aktuální změny termínů, systém elektronického přihlášení aj./ získáte na webových stránkách: 

www.volny-cas.cz  nebo http://pavucina.volny-cas.cz/ 
Tel.: 774 095 524 / e-mail: pavucina@volny-cas.cz
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CYKLISTIKA
SPORT

Celkem asi 250 malých i velkých cyklistů, 
nové tratě, podle některých obtížnější 
a nepříjemný vítr. Takový byl sedmý ročník 
závodu horských a trekkingových kol pro 
širokou veřejnost. Hustopečský kameňák 
se konal první zářijovou sobotu.

Hlasité povzbuzování, radostný smích i slzy 
zklamání. Zhruba sedmdesátka dětí vyrazila 
v neděli 6. září 2015 na Šafaříkovu ulici změřit 
síly na koloběžkách, kolech i odrážedlech. 
A předvést tak, co natrénovala přes léto 
na rodinných cyklovýletech. Sedmý ročník 
Hustopečského kameňáku odstartovaly 
v deset hodin ráno závody dětí.

„Netrénuju, jenom jezdím s našima na kole. 
Na závodech se mi jelo dobře, bylo to super,“ 
pochvaloval si vítěz kategorie závodníků 
ročník narození 2005/2006 Martin Brychta. 

Dětských závodů se mohli zúčastnit 
cyklisté do 12 let. Letos pro ně organizátoři 
připravili pozměněnou trať. Nejelo se, tak 
jako v předchozích letech, na hustopečském 
sportovním stadionu, ale po Šafaříkově a 
Nerudově ulici. Soutěžilo se na vzdálenostech 
od 550 metrů až do dvou kilometrů. 

„Z mého pohledu to letos bylo víc 
o cyklistice. Myslím, že si to užily i děti. 
Spolupracovala s námi městská policie, do 
ulic byl po dobu závodů zákaz vjezdu. Myslím, 
že se to líbilo,“ zhodnotila změnu dětské tratě 
ředitelka závodu Ivana Matějíčková. 

První tři závodníci z každé kategorie získali 
diplom a medaili. Ostatní děti mohly smutek 
z prohry zahnat sladkým lízátkem. 

Změna. Kameňák se jel z kopce dolů
V jednu hodinu po poledni pak už ředitelka 

závodu Ivana Matějíčková spolu se starostkou 
města Hanou Potměšilovou vypustila 
z autokempu Formanka na tratě dospělé. 
Vybírat mohli ze snadnější trasy Easy na 23 
km a z náročnější Elite 45 km dlouhé. Letos 
však cyklisté neprojížděli jen dobře známými 
místy, tratě se dočkaly změn. 

„Trať se trochu prodloužila, přibyla dvě 
stoupání. Z mého pohledu je maličko těžší, 
ale zase jsou na ní pěkné výhledy. Cyklista 
jede pomaleji, takže si je může dostatečně 
užít,“ vysvětlila Matějíčková. 

„Podle odezvy to vypadá, že těžší 
a delší trať si lidé vybírají rádi. Takže u toho 
pravděpodobně zůstaneme i v dalším ročníku. 
Specifi cké na nové trase je především to, že 
tradiční Kameňák jedeme z kopce dolů. Vždy 
se vyjížděl nahoru,“ doplnil ředitel závodu 
Marek Svoboda. 

Sedmému ročníku Hustopečského 
kameňáku přálo i počasí. Žádné dešťové 
kapky, suchá trať, slunce, ale silný vítr. 
V hlavní kategorii Elite na 45 km si s ním 
nejlépe poradil Břetislav Rohel ze Šaratic. 
Zvítězil s časem 1 hodina 46 minut. 

„Trať byla krásná. Hodně kopců, takže 
docela záživná. Pro některé to muselo být 

docela těžké,“ podělil se o bezprostřední 
dojmy Rohel. 

A první žena v cíli? V tomto případě spíše 
ještě dívka, dvanáctiletá Michaela Navrkalová 
ze Znojma. Soutěžila na kratší trati a zdolala ji 
za hodinu deset minut. 

„Náročné se mi to nezdálo, až na ten hrozný 
vítr,“ postěžovala si v cíli Navrkalová. 

Akce se konala pod záštitou města 
Hustopeče. Bližší informace a podrobné 

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

 –jal-  

Hustopečský kameňák. Závod ztížily nové tratě i vítr
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Hustopečského kameňáku se letos zúčastnilo asi 250 cyklistů všech věkových kategorií.

Kameňák se jel sice letos nově z kopce dolů, 
o náročné stoupání však ani tak nebyla 
nouze.

Hlavnímu závodu předcházely závody dětí. 
Jezdilo se na odrážedlech, koloběžkách 
i kolech. 
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

Novinky ve sportovním zařízení města
Otvíráme saunu v novém

V pondělí 7.9.2015 jsme zahájili saunovací 
sezónu 2015/2016. Po několika letech, 
kdy byla sauna provozována formou 
pronájmu, to znamená, že ji provozovala 
osoba samostatně výdělečně činná, jsme se 
rozhodli, že ji bude opět provozovat SPOZAM 
(Sportovní zařízení města Hustopeče).

V průběhu letních prázdnin jsme prostory 
sauny částečně zrekonstruovali. Personál 
absolvoval kurz obsluhy sauny, zážitkového 
saunování a saunový ceremoniál. 

Otevírací doba
Pondělí 16.00 – 22.00   ženy                             
Úterý 16.00 - 22.00   společná - rodinná
Středa 16.00 – 22.00   muži
Čtvrtek 16.00 – 22.00   ženy
Pátek 16.00 – 22.00   muži
 (poslední vstup do sauny 20.00)
Sobota  na objednávku min. 6 osob
Neděle ZAVŘENO

Nabízíme využití sauny i mimo otevírací 
dobu mateřským školkám, školám, svazu 
tělesně postižených, sportovním oddílům a 
seniorům.

Vzhledem k tomu, že nemáme 
s provozováním sauny zkušenosti, budeme 
rádi za Vaše podněty a připomínky, které nám 
pomohou ke zkvalitnění služeb.

Jsme připraveni přizpůsobit provozní 
dobu sauny Vašim požadavkům. Můžeme 

změnit využití dnů dle Vašich požadavků 
a případných časových rezervací.

Veškerá konzumace jídel není v prostorách 
prohřívárny, odpočívárny a šaten povolena dle 
schváleného provozního řádu sauny Krajskou 
hygienickou stanicí v Břeclavi.

Ceník 
Dospělí     120,-

/osoba/2 hod./prostěradlo a 0,5l vody 
Rodinné vstupné  300,-

/4 osoby/max.2 děti/2 hod. 
prostěradlo, 0,5l vody/osobu v ceně

Prostěradlo navíc  20,-
Permanentka dospělí 10 vstupů 1.000,-
Permanentka senioři 10 vstupů 800,-

Zaplavou si u nás děti už od šesti
týdnů věku

V prostorách sauny, v místnosti bývalé 
masérny provozuje paní Filipovičová kurzy 
plavání dětí ve vaně od šesti týdnů do šesti 
měsíců věku. Více informací na tel. čísle 
731 597 530 nebo na www.plavanicko-
chobotnicka.cz.

Krytý bazén Hustopeče – malý bazén rozšířil 
nabídku svých služeb o kurzy plavání dětí od 
šestého měsíce do šesti let věku, které 
provozuje paní Filipovičová ve dnech neděle 
9.30 – 11.30 a v úterý od 16.30 – 17.30 hodin. 
Více informací na tel. čísle 731 597 530 nebo 
na www.plavanicko-chobotnicka.cz.

Plavání pro děti bude provozovat také 
Kateřina Konečná ve dnech sobota 16.00 

– 17.00 a čtvrtek 16.30 – 17.00 hodin. Více 
informací na tel. čísle 604 257 685 nebo na 
www.babyclubkatka.cz.

Dovybavili jsme posilovnu
Drobné úpravy zaznamenala i posilovna, 

která byla dovybavena cvičícím nářadím, byla 
vymalována, přestavěna a byla vyměněna 
podlaha.

Posilovna nabízí i možnost osobních 
tréninků pro ženy a muže, posilování, TRX 
a Bosu pod vedením trenérky Kateřiny 
Čačíkové.

Cvičení bude probíhat v pondělí od 14.00 
– 18.00 a ve čtvrtek od 14.00 – 20.00 (tyto 
hodiny jsou vyhrazeny pouze ženám). Více 
informací na tel. čísle 773  680 280 nebo na 
www.star-fi t.cz.

Pořádáme první Hustopečský silový 
trojboj

V sobotu 24.10.2015 zveme příznivce 
posilování na 1. Hustopečský silový trojboj 
v kategorii muži do 85 kg a muži nad 85 kg. 
Zahájení v 8.50 hodin a konec v 15.00 hodin. 
Občerstvení zajištěno a je v ceně startovného, 
které činí 150,-/osoba. Více informací pan 
Stárek 605 816 755.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci 
Sportovního zařízení města Hustopeče.

Proschek Aleš
ředitel SPOZAM Hustopeče

Višňovská z Valkýry podruhé držitelkou vítězného putovního poháru 
JEZDECTVÍ

Rok se sešel s dalším a sedmý ročník 
westernových her opět vyvrcholil, ostatně 
jako každým rokem, v sobotu 29.8.2015 
v jihomoravské Krumvíři. Opět se bojovalo ve 
čtyřech disciplínách na pěti různých místech 
Jižní Moravy o putovní pohár Sdružení 
westernových jezdců oblasti Ždánického lesa 
(SWJ). 

Tuto trofej loni získala paní Jana Višňovská, 
majitelka ranče Valkýra v Hustopečích 
s koněm Jacs Little Zip. 

V letošním roce začalo toto klání na Dykově 
ranči v Černčíně u Bučovic, následovaly 
závody na Ranči Podluží v Moravské Nové 
Vsi, pomyslnou štafetu přebral Ranch Senna 
v Silničné a po něm příznivci westernového 
ježdění ve Vážanech nad Litavou. Finále 
jezdci dokončili v již zmíněné Krumvíři. 

Celkově byly letošní závody vedeny 
jednotlivými majiteli rančů spíše v klasickém 

pojetí, to znamená, že byly použity nejčastější 
disciplíny: Barrel Race – barely, Pole Bending 
– tyče, Flag Race – vlajky a Keyhole Race – 
klíčová dírka. Tyto povinné disciplíny museli 
absolvovat všichni jezdci – členové SWJ aby 
byly jejich výkony bodované. 

Jednotliví jezdci se v letošní sezóně museli 
vyrovnat s nezvykle teplým počasím, které 
působilo jak na ně samotné, tak i na jejich 
čtyřnohé přátele. 

Nejlépe to opět zvládla trojice Jana 
Višňovská – zlato, Květoslav Adler – stříbro 
a Tomáš Kratochvíl – bronz. Pro tento rok jsou 
tedy ceny rozdány a všichni jezdci i příznivci 
tohoto odvětví jezdeckého sportu se budou 
jistě těšit, co nám přinese další sezóna.

 Irena Prudká

Vítězkou westernových her se již podruhé 
stala Hustopečanka Jana Višňovská. → fo
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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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Jubilejní desátý ročník Evropských 
atletických her pro děti byl velmi úspěšný 
pro mladé sportovce z oddílu SK Atletika 
Hustopeče. Kromě mnoha umístění v elitní 
dvacítce získal Vojtěch Prokeš i historicky 
první medaili pro náš oddíl. Po výborném 
výkonu si domů odnesl bronz ve skoku 
vysokém.

Evropský pohár se tradičně koná v Brně 
a letos se ho zúčastnilo více jak třináct 
stovek atletů ze třinácti zemí Evropy. V jedné 
disciplíně startovalo často i více než sto 
závodníků. Hustopečští atleti se této soutěže 
zúčastnili letos potřetí. V minulých dvou 
letech bylo jejich maximem sedmé místo 
z předloňského roku. To dokázali letos 
hned dvakrát vylepšit. Potěšitelné bylo, že 
se většina z nich umisťovala v první třetině 
startovního pole. „Konkurence je obrovská 
a prosadit se znamená předvést výkon na 
úrovni osobních rekordů. Jinak není šance,“ 
prozradil vedoucí hustopečské výpravy 
Zbyněk Háder. 

Našim závodníkům se tradičně dařilo ve 
skoku vysokém. Hned tři naši atleti se vešli 
ve svých kategoriích do první desítky. Nejvíce 
radosti nám udělal Vojtěch Prokeš, který 
bojoval v kategorii 2003 o medaili. Nakonec 
ho porazil pouze ukrajinský a brněnský 
závodník a tak za výkon 142 cm bral bronz.

Vynikající šesté místo obsadila mezi děvčaty 
stejné věkové kategorie Adéla Stehlíková 
a osmé místo přidala Natálie Vedralová ve 
výšce děvčat 2002. Čtvrté umístění v desítce 
přidal Prokeš v běhu na 800m. Mezi úspěšné 
atlety se zapsali i Romana Maděřičová (14. 
místo skok vysoký, 2003); Vendula Zemčíková 
(15. místo skok vysoký a 23. místo běh 600m, 
2004); Kristina Špačková (21. místo běh 
800m a 23. místo běh 60m, 2003); Daniela 
Strouhalová (21. místo skok vysoký, 2001); 
Denisa Stehlíková a Gabriela Svobodová (obě 
společně 22. místo skok vysoký, 2002); Leona 
Zemčíková (23. místo běh 100m př., 2001) 
a Marcela Jamborová (26. místo vrh koulí, 
2001). 

„S výkony našich závodníků 
jsem byl většinou spokojen. 
Nemůžeme sice konkurovat 
silným atletickým oddílům od 
nás nebo ze zahraničí, ale oproti minulému 
roku jsme se zase dostali blíže k medailím. 
Věřím, že můžeme i z takovéto akce vozit 
pravidelně nějaké medaile,“ dává si smělé 
cíle Zbyněk Háder. 

–had- 

Vojtěch Prokeš získal pro Hustopeče první medaili z Evropských her

Stolní tenisté zahajují ve druhé lize

ATLETIKA

Vojtěch Prokeš vybojoval na Evropském 
atletickém poháru bronzovou medaili. 
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Mistrovství Moravy a Slezska ml. a st. žáků 
potvrdilo příslušnost atletů z Hustopečí mezi 
širší špičku tohoto regionu. Lépe se dařilo 
mladším žákům, kteří si připsali šest umístění 
do první desítky. Skvělou formu potvrdil 
Vojtěch Prokeš, který se znovu postavil na 
stupínek vítězů ve skoku vysokém. Výkonem 
140 cm získal opět bronzovou medaili a k ní 
přidal ještě bramborovou medaili za čtvrté 

místo v běhu na 800m. 
N. Vedralová obsadila 7. místo ve skoku 

vysokém, Gabriela Svobodová si vyskákala 
8. místo v dálce v osobním rekordu 425 
cm. Osobní maximum předvedla i Kristina 
Špačková v běhu na 800m, které stačilo na 9. 
příčku a první desítku pořadí uzavírala Adéla 
Stehlíková ve výšce.

Starší žáci mezi desítku nejlepších tentokrát 

nepronikli, ale potěšili výkony na hranici 
svých osobních rekordů nebo i lepšími. 
Daniela Strouhalová byla dvanáctá v běhu na 
150m a dvacátá na šedesátce. Michal Machala 
doběhl na 15. a 16. místě v běhu na 60m resp. 
150m a Leona Zemčíková byla 21. v běhu na 
200m př. 

–had- 

Z Mistrovství Moravy a Slezska s medailí

Celkem 35 medailových umístění si připsala 
hustopečská výprava přípravky a žactva 
na čtvrtém díle Zajícovy ligy v Oslavanech. 
Potvrdilo se tak, že dráhové disciplíny jsou 
jejich doménou v této soutěži. V celkovém 
pořadí se Hustopeče probojovaly na vedoucí 
příčku soutěže, ale poslední dva díly jsou 
běžecké závody v Deblíně a M. Krumlově a 

udržet první místo nebude před dotírajícími 
družstvy Přísnotic a Oslavan vůbec 
jednoduché. 

Zlatou medaili získali: Paulík Štěpán (60m, 
300m, dálka); Strouhalová Daniela (60m, 
300m); Tančinec Jan (300m, hod); Svobodová 
Gabriela (dálka); Krčka Matěj (60m); Prokeš 
Vojtěch (dálka); Vedralová Natálie (hod) 

a Tereza Petrásková (hod). Mezi medailisty 
se zařadili i Gabrhelová Lucie, Špačková 
Kristina, Krejčiříková Karin, Maděřičová 
Romana, Civile Samuel, Moravec Ondra, 
Prokeš Štěpán, Stehlíková Adéla, M.Krůza a 
Hycl Matěj. 

–had-             

Zajícova liga plná medailí

STOLNÍ TENIS

Další sezona stolních tenistů začíná. Po letní 
přestávce zahajují dlouhodobé mistrovské 
soutěže. Oddíl stolního tenisu TJ Agrotec 
Hustopeče bude mít v soutěžích tři družstva 
mužů.  

„A družstvo“ bude bojovat jako nováček 
ve druhé lize, kam si v uplynulé sezoně 
vybojovalo postup vítězstvím ve třetí lize. 
Kádr družstva se nezměnil a opět se bude 
spoléhat na osvědčené hráče Hoferik, 
Janoušek, Hort, Mesaroš a s nimi mladý Filip 

Růžička. Cíle družstva jsou jasné, zabydlet se 
v soutěži a vyhnout se bojům o záchranu. Sílu 
druhé ligy nejde přesně určit, nehráli jsme 
ji a uvidíme, jaká bude výkonnost ostatních 
družstev. Nicméně známe vlastní síly a ty 
nám říkají, že bychom měli hrát klidný střed 
tabulky. 

„B družstvo“ sestoupilo v loňské sezoně 
z divize do krajské soutěže první třídy. Divize 
byla nad naše síly a teď bychom se měli také 
pohybovat v klidném středu tabulky. Kádr B 

družstva tvoří Studýnka, Melichar, Kratochvíl, 
Šafařík. 

„C družstvo“ naopak zvítězilo v okresním 
přeboru, získalo titul přeborníka okresu 
a postoupilo do krajské soutěže druhé třídy. 
Po mnoha letech tak budou hráči Kuchař, 
Blažek, Hušek Jan, Hušek Jindřich, Horák 
hrát krajskou soutěž a uvidí se, jaký to pro 
ně bude rozdíl oproti okresu. Nic jiného než 
záchrana není cílem.                             Jan Matlach

předseda oddílu
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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
• Hledám bydlení v Hustopečích a 
okolí,  byt i menší dům. Volejte, nebo pište 
sms Tel. 604 635 465. 

• Daruji dobrým lidem 4 kočičí slečny, 
stáří 6 týdnů. Nejraději  ve dvojici, aby jim 
nebylo smutno, ale možno i jednotlivě. 
Máme již šest kočiček a ta sedmá přišla 
z ulice a nestihla jsme ji nechat včas 
vykastrovat. Tyto  koťátka si bohužel již 
nemůžu ponechat.
Tel: 724842077 

• Nabízím i nepravidelné hlídání dětí 
starých od dvou let. Můžu zajistit doprovod 
do školy i vyzvednutí ze školy apod. 
Jsem důchodkyně. S hlídáním dětí mám 
zkušenosti. Tel.: 730 941 065

• Levně prodám kvasnou káď 1000 l a 
nádobu 600 l, vše v potravinářském plastu.
Vhodné k vinařským účelům. Telefon 519 
413 368 po 20 hod.

• Prodám,pračku Romo,málo používaná
v záruce je ještě 16 měsíců. V případě zájmu 
zašlu foto,volejte na tel.723258111 nebo 
pište na email: janabilko@seznam.cz

• Prodám duté cihly tzv.duťáky 36 ks 
celkem za cenu 200,-kč. V každé cihle jsou
3 díry. Pro fotky nebo více formací: 111.11@
seznam.cz, 777066804.

• Prodám různé druhy použitých 
interiérových dveří s kováním 65 - 95 cm. 
Mám jich celkem 7 ks. Cena za jedny 350,-
kč. Pro více informací a fotek: 111.11@
seznam.cz, 777066804.

• Prodám použité umývátko š-40,6 x 
h-27,7 x v-16,5 cm bílé barvy. Cena 200,- kč. 
Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.
cz, 777066804.

• Prodám použité umyvadlo barva 
bahama š-60 x h-49 x v-24 cm . Cena 300,- 
kč. Pro více informací a fotek: 111.11@
seznam.cz, 777066804.

• Prodám použitou vanovou baterii rozteč 
150 cm JIKA MIO. Cena 1500,-kč. Původní 
cena 3170,-kč. Pro více informací
a fotek: 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Mladá rodina hledá dům na prodej
v Hustopečích, i k rekonstrukci. 735446876 

• Koupím garáž v ulici Kpt. Jaroše v 
Hustopečích. Prosím nabídněte. Děkuji 
Kobliha, tel.: 721 127 104 

• Koupím menší  rodinný dům, nebo byt
 v Hustopečích. Prosím volejte, nebo pište 
sms Tel. 605982553. Děkuji. 

• Prodám starý dům v Hustopečích. 
Zastavěná plocha, sklep a nádvoří 283 m2. 
Zahrada 224 m2. Přístupný z obou stran. 
Telefon 776 129 917

INZERCE

Hledáme truhláře

- truhlářská dílna (dýha, laky, lamino)
- corianová dílna (pracovní desky, recepce)

Cetecho, s.r.o., Bohunická 67, Brno
tel.:

,
773 576 103

www.cetecho.cz info@cetecho.cz

Pro výrobu prestižních atypických interiérů
z dýh a umělého kamene.
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tel.: 739 444 139
petr.cicvarek@solidreal.cz • www.solidreal.cz

Jóga s Jitkou Slovákovou začala. Hlaste se do 9. října
JÓGA

Ozdravuje tělo i mysl, uvolňuje, zlepšuje 
koncentraci, udržuje vitalitu. Jóga. 
V Hustopečích ji můžete cvičit pod vedením 
Jitky Slovákové. Ukázková hodina se konala 
v úterý 15. září. 

„Jóga je vhodná pro každého, kdo chce 
něco dělat se svým tělem, kdo chce být 
spokojený se svým tělem. Jóga, to je respekt 
k vlastnímu tělu a maximální uvelebení se 
v něm, v jeho limitech. Najít to, co je mu 
příjemné a pohodlné a zároveň ho udržet 
v dobré kondici,“ představila cvičení Jitka 
Slováková, která působí v Hustopečích už 
čtvrtým rokem. 

Letos se její hodiny budou konat každé 
úterý od 17.15 hodin ve společenském domě. 
Kurz obsahuje celkem 30 lekcí. 

„Jsou lidé, kterým mé cvičení vyhovuje, 
chodí sem celou dobu a jsou nesmírně 
spokojení s tím, že proběhla nějaká změna. 
Jsou ale také lidé, kterým nevyhovuje, 
protože jsem ne úplně nesvérázná. Nemusím 
sedět každému,“ přiznala fyzioterapeutka, 
kterou přivedla k józe kolegyně z práce. 

„Prošla jsem jógou dle Ayengara a z té 
vycházím,“ doplnila Jitka Slováková. 

Zájemci se mohou na jógu hlásit až do 
9. října 2015. Přihlášky jsou k dispozici 

v Turistickém informačním centru v domě 
U Synků. Více informací u paní Jany Tupé na 
tel.: 519 441 008.                                                     -jal- 
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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
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2015
E S K É R E P U B L I K YE S K É R E P U B L I K Y

Degustace 300 nejlepších vín soutěže Degustace 300 nejlepších vín soutěže 
Král vín České republikyKrál vín České republiky

2015

24/10/2015, 14:00–19:00
H O T E L  C E N T R O

KRÁLOVSKÝ KOŠT

Předprodej vstupenek:

RECEPCE HOTELU CENTRO
www.kralvin.czwww.kralvin.cz

www.ticketstream.cz

kral-kost-2015-hustopecske listy-A5.indd   1 05.08.15   14:47
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Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů 
do programových nabídek služby Televize. 

Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat 
Barrandov Plus, Kino Barrandov, Slovak Sport 
2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, 
v rámci které nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem 
programovým nabídkám, a to na všech televizorech 
s DVB-T tunerem v domácnosti.

Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš 
televizor, resp. set-top-box. Návod najdete na  
www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 
4 analogové televizní kanály. Stále ale nabízíme celkem 
15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

NOVÉ 
PROGRAMY  

V TV NABÍDCE

Zákaznické centrum 
533 383 335 www.selfnet.cz

-in
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sobota 10. 10. VYBÍJENÁ 
19.30 Komedie R, 2015, 94 min., p ístupný od 12 let.   

   Vstupné 70,- K

st eda 14. 10.  JAK JSME HRÁLI ÁRU 
19.30 Drama, historický, komedie, R, SK, 2014, 102 min.  

   Vstupné 70,- K

st eda 21. 10.  CESTA VZH RU 
19.30 Sportovní dokument, R, 2015, 100 min., 

 p ístupný od 12 let. Vstupné 70,- K

st eda 28. 10.   PO ÁD JSEM TO JÁ 
19.30 Drama USA, Francie, 2014, 101 min, 

 p ístupný od 12 let Vstupné 70,- K

www.hustopece.cz



HUSTOPEČSKÉ LISTY 10 • 15

| 32 | 

Vzpomínky

Převeliká škoda, 
že tu nejsi s náma, 

navždy budeš naše máma. 

Dne 31.8.2015 uplynulo 5 let, kdy odešla naše 
drahá máma, švagrová a teta 

paní MARIE BARTLOVÁ 

Vzpomíná syn Daniel s rodinou. 

Dne 18. 9. by oslavil své 70. narozeniny náš 
milovaný syn, bratr, tchán, tatínek a dědeček 

pan JAN MATUŠKA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Matušková.

...smrt vezme všechno bez výhrad... (F. Villon)
… v říjnu roku 2010 nám hvězdy nepřály

Dne 12. října si připomeneme nedožitých 71 let

pana ANTONÍNA ŠUMBERÁKA

a 24. října uplyne páté výročí jeho úmrtí

Vzpomínají manželka, synové Jan a Jiří s rodinou, 
dcera Ivana s manželem.

Dne 24. října 2015 to bude 5 let, co nás opustil 

pan JAN KRAJÍC

S láskou a vždy se vzpomínkou
vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání.
Stále v srdcích velká bolest a tiché vzpomínání.

Dne 1. 9. 2015 jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí 

pana MIROSLAVA GRBAVČICE z Hustopečí

Vzpomíná manželka s dětmi, rodina Dolákova, 
Berkova, Charvátova, Blahovcova a celá rodina.

12.09.2015 Jan Kraus, Borkovany
 Nikola Koblihová, Hustopeče

18.09.2015 Pavel Minařík, Hustopeče
 Monika Pítková, Hustopeče

19.09.2015 Martin Procházka, Hustopeče
 Petra Dvořáková, Hustopeče

19.09.2015 Josef  Horák, Hustopeče
 Ivana Otřísalová, Hustopeče

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Jubilanti za měsíc srpen 2015

01.08.1929  Jindřich POVOLNÝ

02.08.1933  Ludvík ZÁVODNÝ

05.08.1933  Eva ŠPONEROVÁ

06.08.1921  Marie BÖHMOVÁ

06.08.1934  Jindřiška ROMANOVÁ

09.08.1931  Helena VIDLÁROVÁ

12.08.1935  Anežka MANKOVÁ

16.08.1921  Anna SKÁLOVÁ

17.08.1922  Růžena WETTEROVÁ

18.08.1934  Ludvík ÚLEHLA

24.08.1929  Marie HOLCAPFLOVÁ

29.08.1933  Marta  ŠOPFOVÁ

29.08.1934  Miloslava KLEPÁČKOVÁ

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 15. 9. 2015

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
 jsi stále s námi...

MARTA KOTONOVÁ
* 1. 6. 1959   † 22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, 
koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, 
který nám moc schází.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
S láskou manžel, děti a brácha.

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Exkluzivní vína světa
na jednom místě

partneři akce:

21. 11. 2015 Hustopeče 
od 10.00 Hotel Centro

5

Předprodej vstupenek, informace:  Turistické informační centrum Hustopeče, 
tel.: 519 412 909, v síťi Ticketstream a SMS ticket.

Předprodej: 800,- Kč, na místě: 1.000,- Kč



Marketing a kultura města Hustopeče pořádá

17. ročník
nesoutěžní divadelní přehlídky amatérských souborů.

6. 11. - 8. 11. 2015
Sál Společenského domu , Herbenova 4, Hustopeče

Změna programu vyhrazena.

Předprodej: TIC (dům U Synků), Dukelské nám. 23, Hustopeče, tel.: 519 412 909

Pátek 6. 11. 2015
19.00 Zahájení přehlídky

19.05 „POVEDENÉ PŘÍBĚHY NEPOVEDENÝCH LÁSEK“  
 Divadelní soubor Dlaně Pavučina Hustopeče  

20.00 „V DOBROM AJ V ZLOM“   
 Divadelní soubor MOKRAĎ Modra
 „KERÁ MA VAČŠÍ KRÍŽ“
 Divadelní soubor MOKRAĎ Modra
 Vstupné: dospělí 100,- Kč, studenti a důchodci 70,- Kč

 (zahrnuje všechna představení)

Sobota  7. 11. 2015
15.00 „ZÁZRAK SVATÉHO FLORIÁNA“
 Divadelní soubor Modranské královské divadlo
 „KET CA ZUB BOLÍ…“
 Divadelní soubor Modranské královské divadlo
18.00 „SVĚTÁCI“
 Divadelní soubor Bazilišek Benátský
20.30 „TLUSTÝ PRASE“
 Divadelní soubor FOOR Hustopeče
 Vstupné: dospělí 100,- Kč, studenti a důchodci 70,- Kč

 (zahrnuje všechna představení)

Neděle 8. 11. 2015
16.00  O SPANILÉM PRINCI
  Divadelní soubor Bezkamen Uherčice
  Vstupné: 50,- Kč

19.30  VRAŽDA NA FAŘE
  Divadelní soubor Kroměříž
  Vstupné: dospělí 100,- Kč, studenti a důchodci 70,- Kč

www.hustopece-city.cz  www.hustopece.cz
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