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Nemocnice je od července Jihomoravského kraje

Concentus Moraviae: Zazněly dva výjimečné koncerty

M-klub od září otevře čtyři dny v týdnu

Nominační výstava do Salonu vín poprvé u nás

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem vítězi rally



Letní kino 
Pod ořechem

středa 5. 8. 2015
CHLAPECTVÍ 

Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka. Drama USA, 2014, 165 min. 

čtvrtek 6. 8. 2015
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ 

Dvanáctiletý Owen je osamělé, ve škole šikanované dítě, zanedbávané

rozvádějícími se rodiči.  Mysteriózní drama, horor USA, VB, 2010, 116 min. 

pátek 7. 8. 2015
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

Snímek je filmovou adaptací prvního dílu erotického románu. 

Romantické drama USA, 2015, 124 min.

sobota 8. 8. 2015
POJEDEME K MOŘI

Tomáš se chce stát filmařem, dostane k narozeninám kameru

 a rozhodne se natočit svůj první film. Rodinná komedie, ČR, 2014, 90 min.

neděle 9. 8. 2015
TEORIE VŠEHO

Životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí 

jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. 

Životopisné drama VB, 2014, 123 min.

www.hustopece.cz

M-klub, Herbenova, Hustopeče

Promítá se po setmění (po 21.00).

Občerstvení zajištěno. Vstupné 50,- Kč

sobota 22. 8. 2015
14.00 - 20.00, Hustope e
Spole enský d m, Herbenova ul. 

Vstupné: 300,- K
(v cen  vstupného skleni ka, katalog a neomezená ochutnávka)

Akce prob hne za doprovodu cimbálové muziky,

 v rámci doprovodného programu prob hne folklórní vystoupení 

v podání Hustope ské chasy „Zarážání hory“ 

a symbolické ukon ení sezóny završí Otev ené sklepy, které budou 

otev eny od 18.00 hodin v ulicích Vina ská a Na Hradbách.

Organizátorem akce je M sto Hustope e, pod garancí Svazu vina .

Výstava
Národní sout že vín
velkopavlovické vina ské podoblasti 2015

3. - 17. 7. 2015

Pátek 3. 7. 2015                                Vstupné: 350,- Kč
UŽ TROUBĚJÍ
Divadelní spolek Frída
Hrají: B. Munzarová, R. Novák a M. Trnavský

Středa 8. 7. 2015                              Vstupné: 130,- Kč
ANI O DEN DÝL
Divadlo SemTamFór

Pátek 10. 7. 2015                              Vstupné: 350,- Kč
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Hrají:  E. Čekan, J. Škvrna, V.  Nová, L.  Langmajer, 
A. Kulovaná, K. Soukup.

Neděle 12. 7. 2015 v 18.00                Vstupné : 70,- Kč
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Divadlo Koráb

Středa 15. 7. 2015                            Vstupné : 130,- Kč
S HLAVOU V OBLACÍCH
Divadelní soubor Amadis

Pátek 17. 7. 2015                              Vstupné: 350,- Kč
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Agentura Harlekýn
Hrají: R. Hrušínský, J. Švandová a J. Carda

Začátky představení ve 20.30 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
Hraje se za každého počasí. V ceně vstupenky je sklenička vína.
Předprodej vstupenek : 
TIC Hustopeče, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909 
Prostřednictvím portálů Ticketstream a SMS ticket.
Permanentka na všechna večerní představení 1000,- Kč

www.hustopece-city.cz • www.hustopece.cz
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Vážení spoluobčané,

červen přinesl řadu zajímavých kulturně-
společenských i sportovních akcí. Na jejich 
úspěšném průběhu mělo, kromě pořadatelů, 
nemalou zásluhu hezké počasí.

Připomenu vystoupení hustopečské chasy 
na folklorním festivalu Vidiečanova Habovka 
v partnerské slovenské obci Habovka, školní 
akademie základní školy Komenského 
a gymnázia, týden divadel pro děti, 11. 
ročník  Agrotec Petronas Syntium rallye - 
známé jako "rally mezi vinohrady" nebo 
cyklistické putování Krajem André, na kterém 
se ofi ciálně zaregistrovalo 477 cyklistů. Řada 
z vás si oblíbila v bohaté kulturní nabídce 
mezinárodní hudební festival 13 měst 

Concentus Moraviae.  Kromě úvodního koncertu v Brně jsem se zúčastnila dalších pěti koncertů 
a na každém jsem potkala někoho z Hustopečí. Těší mne, že i u nás si za 20 let své existence tento 
festival našel své věrné posluchače.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat dobrovolníkům ze sdružení Hustopečská vážka, 
kteří několikrát do roka navštěvují pacienty v naší nemocnici a zpříjemňují jim pobyt různými 
aktivitami. Třetí červnové nedělní odpoledne si s pacienty četli, masírovali je, zkoušeli ruční 
práce, sadili bylinky, vyprávěli si s nimi. Pacienti si mohli pohladit kocoura cvičeného pro tzv. 
felinoterapii. Ke všemu na chodbě hrála tříčlenná kapela, zpívalo se a dokonce tancovalo.

Svoji letní sezónu zahájilo letní koupaliště. Tropické teploty a lákavý doprovodný program 
přilákal spoustu lidí. Chvályhodnou novinkou je, že za nepříznivého počasí můžete využít krytý 
bazén.

Mile překvapil táborák na ukončení školního roku, který se pořádal v pátek 26. 6. na Pavučině. 
Bohatý program, soutěže, kostýmy, zábava, špekáčky, kytary, skákací hrad - kombajn, teepee, 
koně a jiná zvířata. Zkrátka pohoda a areál zaplněný dětmi i dospělými.

Co důležitého se událo mimo kulturu a sport? Zastupitelstva Hustopečí a Jihomoravského 
kraje schválila na svých jednáních všechny potřebné dokumenty nutné pro převod městské 
nemocnice pod Jihomoravský kraj. Spolu s MUDr. Poulem a hejtmanem JMK Michalem Haškem 
jsme je podepsali v pondělí 28. 6. Od 1. července je nemocnice novou příspěvkovou organizací 
Jihomoravského kraje.

Ve městě jsme schválili vyhlášku, která reguluje používání zábavní pyrotechniky. Kromě 
vyhrazených dní musí o výjimku pořadatelé akcí s ohňostroji žádat město čtyřicet dní dopředu. 
Velkému zájmu se v červnu těšila veřejná prezentace územní studie, která řeší další rozvoj 
městské výstavby směrem ke Starovicím za ulicí Gen. Peřiny.

Smutnou zprávu jsme se dozvěděli v pondělí 22. června. Zemřel Mons. Václav Fišer, čestný 
občan města Hustopečí a duchovní správce farnosti od roku 1979. Rozloučili jsme se s ním 
v pátek 26. června. 

Vážení spoluobčané,
čekají nás letní prázdninové měsíce, doba dovolených a odpočinku. Přeji vám klidnou, ničím 

nerušenou dovolenou, dětem krásné prázdniny. Na viděnou se těším na hustopečských hodech 
nebo na premiérové Nominační výstavě vín velkopavlovické podoblasti 22. srpna spojené se 
zarážením hory. 

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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povoleno českou poštou s.p. 
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www.hustopece-city.cz/aktuality/
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Z MĚSTA

Kraj převezme závazky nemocnice do 40 
milionů

Městská nemocnice Hustopeče připadla 
Jihomoravskému kraji. A to k 1.7.2015. 
Poslední kroky k převodu padly ve čtvrtek 18. 
června 2015 na VII. zasedání zastupitelstva 
města. Zastupitelé schválili všechny smlouvy 
a dohody nutné k převodu zařízení. Stejné 
dokumenty schválilo i zastupitelstvo kraje na 
svém zasedání 25. června 2015.  

Zástupci města schválili dohodu o převzetí 
závazků mezi Ministerstvem fi nancí ČR, 
Jihomoravským krajem a městem Hustopeče. 
„Většinu nemovitého majetku jsme dostali 
bezúplatným převodem od Fondu národního 
majetku, s omezeními pro převod, nájem 
či stavební úpravy. O změnu vlastníka se 
proto musí žádat Ministerstvo fi nancí. Proto 
jsme žádali o souhlas, ministerstvo nám jej 
v březnu dalo,“ vysvětlila právnička města 
Alena Fantová, proč je smlouva uzavírána 
mezi třemi stranami.

„Smlouva říká, že Jihomoravský kraj musí 
zdravotní službu provozovat minimálně 
ve stejném rozsahu jako nyní minimálně 
do roku 2027. Je tam uvedeno také to, že 
ministerstvo má předkupní právo. Sankce 
pro Jihomoravský kraj za každé jednotlivé 
nedodržení smlouvy a každé porušení je 
milion korun,“ uvedla právnička města Alena 
Fantová.

„Bojím se toho, že kraj například za pokutu 
pět milionů korun zruší pět oddělení a bude 
si tam dělat, co chce,“ vyjádřil obavy jeden 
z občanů. Zastupitelé přesto všechny 
potřebné smlouvy schválili.

Kromě dohody o převzetí závazků, schválili 
i darovací smlouvu na nemovité věci mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským 
krajem ohledně nemovitostí v areálu Městské 
nemocnice Hustopeče, darovací smlouvu 
na věci movité i smlouvu o některých 
podmínkách souvisejících s ukončením 
činnosti Městské nemocnice Hustopeče.

 „Převede se veškerý nemovitý majetek, 
kromě polikliniky. Ta zůstává městu 

a spravovat ji bude Správa a údržba budov 
města,“ sdělila Fantová.

Převádí se i pohledávky a závazky. „Úhrada 
závazků je omezena částkou 40 milionů 
korun. Vše navíc by mělo zaplatit město. 
Ale vypadá to, že budeme ještě v plusu, že 
se vejdeme,“ uvedla Fantová. Soupis všech 
závazků a pohledávek musí město dodat 
kraji do 15 dnů od nabytí účinnosti smluv. 
„Zůstatková účetní hodnota převáděného 
nemovitého majetku je celkem 51 milionů 
korun,“ dodala.

„Kraj přebírá i pracovně právní 
vztahy. V souladu se zákoníkem práce 
je s ohledem na to, že nová příspěvková 
organizace přebírá činnosti a úkoly stávající 
organizace, možné převést zaměstnance 
i bez toho, aby se dávaly nějaké výpovědi. 
Je pouze nutné informovat zaměstnance 30 
dní předem. To jsme udělali,“ informovala 
Fantová.
Řešilo se i vrácení fi nanční výpomoci. 

Na minulém zasedání zastupitelé schválili 
poskytnutí vratné fi nanční výpomoci pro 
nemocnici ve výši šest milionů korun. Banka 
totiž nedovolila nemocnici sáhnout na 
kontokorent, už pro ni nebyla důvěryhodným 
partnerem. Nemocnice však potřebovala 
peníze na vyplacení mezd. Teď se podařilo 
sjednat kontokorentní úvěr u jiného 
poskytovatele. Příspěvková organizace 
Městská nemocnice Hustopeče tak může 
vrátit částku městu.

Noví vedoucí pro Marketing a kulturu a 
pro Centrum volného času

Starostka města také na VII. zasedaní 
zastupitelstva ofi ciálně sdělila, že jsou známi 
vítězové dvou výběrových řízení na posty 
vedoucích. Vedoucí odboru Marketingu 
a kultury se od 1. července 2015 stala Jana 
Hrádková, ředitelem Centra volného času 
Pavučina se stal Petr Fridrich. Dům dětí 
a mládeže povede po dobu čtyřletého 
volebního období, kdy je předchozí ředitel 
Bořivoj Švásta místostarostou města

Ohňostroje pouze 30. dubna a 31. prosince
Ohňostroje na veřejných prostranstvích 

pouze na pálení čarodějnic 30. dubna od 
18.00 do 22.00 hodin a na Silvestra 31. 12. od 
18.00 do 1.00 hodin. O schválení výjimky pak 
mohou žádat pořadatelé akcí s ohňostroji 
čtyřicet dní předem. O takové vyhlášce 
jednali zastupitelé. Rozbouřila živou diskusi.

„Jak to budete vymáhat? Půjdu, zapálím 
někomu před domem petardy, dojede policie 
a zeptá se, kdo to byl. Já řeknu, já ne, tady 
bydlí ten a ten,“ nesouhlasil s vyhláškou 
zastupitel Libor Sadílek.

„V centru města tím trpí psi i děti,“ dodal 
pohled z druhé strany Roman Záruba.

„Já v tom vidím spíš myšlenku, vědět, kdy 
někdo bude odpalovat pyrotechniku ve 
velkém. Ani tak nejde o odpálení pěti petard 
například na narozeniny,“ sdělil svůj názor 
Miroslav Patloka.

„Spíš se bojím, aby to, co je zakázáno, 
nelákalo o to víc,“ uvedl Petr Fridrich.

Vyhláška nakonec byla třinácti hlasy 
zastupitelů přijata, dva se zdrželi, dva byli 
proti.                                                                             -jal-

Zastupitelstvo: Převod nemocnice je defi nitivní, zákaz petard

Městská knihovna Hustopeče 
připravuje

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU
 TŘETÍHO VĚKU

Výuka je určena seniorům, 
invalidním důchodcům a osobám 

starším 50 let momentálně bez 
zaměstnání.

Garantem výuky je 
Provozně ekonomická fakulta 

České zemědělské univerzity v Praze.

1. semestr začneme od října 2015
cena kurzu za 1 semestr činí 350,- Kč

Každý semestr obsahuje 6 vyučovacích 
videopřednášek na dané téma, 

ze kterých student vypracuje test. 
Společná výuka probíhá 1x za 14 dní. 

Výukové materiály ke kurzu jsou studentům 
kdykoli přístupné přes internet na jejich 

osobní loginy.

Zájemci nahlaste se v knihovně 
do 31. 8. 2015!

Městská knihovna
Nádražní 20, Hustopeče

tel.: 775 095 524
knihovna@volny-cas.cz

www.ccv.volny-cas.cz

Během tří měsíců, od března do května 2015, 
se konala na Domě dětí a mládeže Pavučina 
sbírka kol pro Afriku. Nashromážděná kola 
jsou určena pro děti z Gambie v Africe. 

„Během těchto měsíců jste k nám přivezli 
celkem 113 jízdních kol, která budou nyní 
sloužit někomu dalšímu. Některá budou 
využita jako jízdní prostředek pro děti 
v Gambii, které si tak zkrátí cestu do škol. Další 
kola poslouží na náhradní díly nebo se budou 
půjčovat a prodávat na benefi čních akcích. 
Finanční výtěžek z těchto akcí bude sloužit 
na úhradu nákladů za dopravu kontejnerů 

s koly z České republiky do Gambie,“ uvedl 
Petr Fridrich z CVČ Pavučina.

Poslední vykládka v Gambii se uskutečnila 
začátkem letošního června, další se plánuje 
na září 2015. Tam už mohou být některá z kol 
darovaných v Hustopečích. 

 „Děkujeme všem, kteří se sběru účastnili 
a darovali svá kola. Děkujeme také Městským 
službám Hustopeče za převoz kol do 
meziskladu v Brně,“ poděkoval na závěr 
Fridrich.                                                                       -jal-

Petr Fridrich, 
Centrum volného času Pavučina

Pro Afriku se nasbíralo 113 jízdních kol
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V pondělí 22. června 2015 ve věku 92 let 
zemřel uprostřed svých nejbližších Mons. 
Václav Fišer.

Téměř třicet let byl knězem a správcem 
hustopečské farnosti. Od roku 1979 do 
roku 2008. Zažil Hitlera, nucené práce 
i totální nasazení. Podařilo se mu také to, 
co málokterému z jeho kolegů – postavit 
nový kostel. Také proto mu město už 
v devadesátých letech  udělilo titul Čestný 
občan města Hustopečí.

Václav Fišer se narodil 9. srpna 1923 
v Jiříkovicích (farnost Šlapanice), na kněze 
byl vysvěcen 16. dubna 1950 v Brně. Po 
vykonání základní vojenské služby nastoupil 
v roce 1952 jako kooperátor do Klobouk 
u Brna, o rok později do Brtnice. Samostatně 
působil od roku 1958 v Českém Rudolci 
a Matějovci, v Lukách nad Jihlavou a Střížově 
u Jihlavy.

Od roku 1979 byl farářem v Hustopečích
 u Brna s excurrendy Kurdějov, později 
Starovice a Starovičky, krátce Strachotín. 

V letech 1988 až 2008 vykonával navíc funkci 
děkana hustopečského, poté ještě dva 
roky funkci vizitátora. V Hustopečích pak 
vypomáhal až do konce života.

Po dokončení stavby nového hustopečského 
kostela v roce 1994 byl jmenován čestným 
občanem města Hustopeče. V roce 2000 ho 
papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho 
Svatosti. V roce 2007 mu biskup brněnský 
Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou 
službu medaili sv. Petra a Pavla a v roce 2013 
při příležitosti 90. narozenin medaili sv. Cyrila 
a Metoděje.

Poslední rozloučení s monsignorem 
Václavem Fišerem se konalo v pátek 
26. června v kostele sv. Václava a sv. 
Anežky České v Hustopečích. Byl uložen do 
kněžského hrobu v Hustopečích. 

Krátký dokument o životě Václava Fišera 
z roku 2008 můžete zhlédnout ve vysílání 
Kabelové televize za Hustopečským 
magazínem č. 313, premiéru měl v pátek 
26. června 2015.                                                      -jal- 
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Zemřel monsignor Václav Fišer

Václav Fišer. Fotografi e vznikla v srpnu 
2013 u příležitosti jeho devadesátých 
narozenin.

Nemocnice Hustopeče poskytuje pohotovost pouze pro dospělé
LPS (Lékařská pohotovostní služba)

Ordinační doba LPS v Hustopečích: 
  Po - Pá:  17.00 – 22.00
  So, Ne, svátky:  08.00 – 20.00

Po ukončení ordinační doby LPS ve všední 
dny po 22.00 hod, ve dny pracovního klidu po 
20.00 hod. jsou ambulance uzavřeny.

LPS je možno vyhledat v Brně a v Břeclavi:

• V rámci LPS není poskytována výjezdní 
návštěvní služba.

•Lékařská služba první pomoci pro dospělé 
je zpoplatněna v souladu se zákonem 
č. 261/2007 Sb. částkou 90,-Kč.

• Ohledání zemřelých zajišťuje v pracovní 
dobu praktický lékař. Mimo pracovní dobu 
praktického lékaře je služba ohledání 
zemřelých pro okres Břeclav zajišťována 
Nemocnicí Břeclav.  

Okres Obec Poskytovatel LPS v roce 2015  minimální rozsah
    pracovní den  nepracovní den
  FN Brno, Pracoviště dětské medicíny 
  Černopolní 9, Brno      pro děti 17:00 – 07:00  nepřetržitě
  tel.: 545 210 658, 532 234 935

  Úrazová nemocnice v Brně, p.o.    
  Brno, Ponávka 6
Brno-město Brno tel.: 545 538 538, 545 538 421 pro dospělé  17:00 – 07:00  nepřetržitě
Brno-venkov  736 626 474, 732 411 204 stomatologická 17:00 – 07:00  nepřetržitě
  732 176 357, 603 371 642 prohlídky těl zemřelých nepřetržitě  nepřetržitě

  K.E.I. pharma, s.r.o., Brno, Koliště 47 lékárenská
  tel.: 545 424 888  pohotovostní služba nepřetržitě  nepřetržitě

Břeclav Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. pro dospělé, pro děti 17:00 - 22:00  08:00 - 20:00
  Břeclav, U Nemocnice 1 stomatologická X  08:00 - 13:00
  tel.: 519 315 776, 519 315 578, 519 315 266 prohlídky těl zemřelých nepřetržitě  nepřetržitě

•stavy bezprostředně ohrožující život 
(bezvědomí, koma, otravy,..)
•stavy působící náhle utrpení a náhlou 
bolest (těžké krvácení, autonehody,...)

•stavy, které při prohlubování 
chorobných změn mohou vést k náhlé 
smrti (astmatický stav, epileptický záchvat, 
píchnutí alergika včelou, ... )

V případě ohrožení života 

volejte tel.: 155
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Až o tisíc nových obyvatel se v několika 
následujících letech mohou rozrůst 
Hustopeče. Zelenou dostala výstavba 
v severozápadní části města, směrem na 
Starovice za ulicí Generála Peřiny, na kterou 
byla díky architektonicko-urbanistické 
soutěži zpracována územní studie. Jak 
vše půjde rychle, teď ale záleží hlavně na 
vlastnících pozemků a na investorech.

„Podle územní studie je v této oblasti 
v plánu výstavba bytových i rodinných 
domů, případně i objektů pro nějaké drobné 
komerční využití. Je ale také nutné vybudovat 
infrastrukturu či zeleň tak, jak si to město 
žádá,“ sdělila vedoucí Odboru regionálního 
rozvoje MěÚ Hustopeče Lýdie Filipová. 

„Město Hustopeče dá tomuto novému 
prostoru rozhodně zelenou. Pozemky v této 
lokalitě jsou však soukromých vlastníků,“ 
připomněla možný zádrhel starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Soutěž na zpracování studie byla vyhlášena 
na podzim loňského roku. Vítězem se stala 
skupina projektantů architekta Miloše 

Klementa. Jejich územní studie teď tak dává 
podrobný návod, jak by budoucí část města 
měla vypadat. 

„Územní studie řeší například propojení 
této lokality se státní silnicí směrem na 
Starovice, kde by měl vyrůst kruhový objezd. 
V nové části města se také samozřejmě 
plánuje občanská vybavenost jako obchod, 
penzion pro důchodce, školka případně 
škola, zeleň, sportovní zařízení a podobně,“ 
informovala Filipová. 

Zásadní je podle ní to, že územní studie 
řeší, kudy povedou silnice. Stanoví ale také 
například odstupy jednotlivých staveb, 
stavební čáry nebo míru zastavění pozemku. 
Detaily výstavby si pak ale každý se svým 
projektantem vyřeší podle svých představ. 

„Bude povolená určitá variabilita, ale odsud 
posud. Jestliže chceme vytvořit příjemné 
a funkční prostředí pro obyvatele, musíme 
veřejné prostranství nějak uspořádat. 
V chaosu by se nám těžko žilo,“ vysvětlila 
Filipová, proč je územní studie tak důležitá.

Než se však přejde k samotnému budování, 

je nutné vyřešit vlastnictví pozemků. „Návrh 
nebude možné realizovat bez dohody všech 
vlastníků a bez takzvané přeparcelace,“ 
potvrdila vedoucí odboru regionálního 
rozvoje. 

„O možné směně či koupi pozemků 
jednáme. Pak už si myslím, že Hustopeče 
jsou natolik zajímavou lokalitou, že investoři 
k nám přijdou. Jde jen o to mít připravené 
podmínky tak, aby pro ně byly zajímavé,“ 
sdělila starostka. 

V letošním roce by se ještě měla detailněji 
zpracovat územní studie pro další část 
města. Pro část města, kde stojí bývalý areál 
JZD. „Tahle část by měla být zpracována 
projektanty pro drobnou průmyslovou 
výrobu,“ sdělila Potměšilová. 

Podrobněji projektanti představili studie 
všem zájemcům na veřejné prezentaci v úterý 
16. června.  

Podrobnosti k územní studii S5 a S9 na 
www.hustopece-city.cz v sekci Územní 

plánování. 
-jal-

Hustopeče se mohou rozrůstat. Podle územní studie

Ve středu 27. května jednu hodinu po 
poledni zněl městem zvuk sirén. Asi desítka 
hasičských sborů se sjížděla do areálu 
společnosti Flaga. Ve stejný čas zasedl na 
městském úřadě krizový štáb. Konalo se 
pravidelné taktické cvičení. 

„Jednou z povinností starostů obcí 

a obecních úřadů je ochrana obyvatelstva 
a příprava na mimořádné události. V rámci 
přípravy probíhá pravidelně cvičení složek 
integrovaného záchranného systému 
a krizových štábů. V květnu konkrétně 
proběhlo taktické cvičení zaměřené na 
evakuaci obyvatel, na likvidaci požáru 
v průmyslové zóně Hustopeče,“ uvedl Robert 
Novák z Krizového řízení města Hustopeče. 

Letošní taktické cvičení bylo cvičením 
praktickým. V pohotovosti tak byly 
profesionální a dobrovolné hasičské sbory 
i policie. 

„Každé cvičení se také dotkne obyvatel 
a ostatních návštěvníků města, protože vždy 
dojde k omezení dopravy. Už podle plánovací 
dokumentace je nutno prostory uzavřít a 
co nejvíce eliminovat pohyb cizích vozidel, 
aby nedošlo k nějakým nepředvídaným 
okolnostem. Na celou akci dohlíží jak krizový 

štáb, tak Policie ČR, která má nezastupitelnou 
úlohu v tom, že řídí dopravu, uzavírá prostory 
a je nápomocná zasahujícím složkám,“ 
vysvětlil Novák. 

Na požár v průmyslovém objektu jsou 
Hustopečští připravení. Podle Nováka 
cvičení dopadlo přesně podle plánovacích 
dokumentů. Drobné nedostatky do příště 
vyladí. 

„Jednalo se opravdu o drobnosti, kdy 
jsme posunovali místa uzávěr, abychom co 
nejméně omezili pohyb osob v Hustopečích. 
Pak to bylo v souvislosti s informováním 
obyvatelstva, kdy při každém cvičení dopředu 
informujeme průmyslové podniky v okolí, 
že dojde k cvičení, aby nevznikla panika, 
abychom nenarušovali běžný chod města,“ 
uvedl Novák. 

Další větší taktické cvičení by se mělo konat 
už příští rok.                                                               -jal- 

Taktické cvičení prověřilo hasiče, policii i krizový štáb
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Taktické cvičení zaměstnalo profesionální 
i dobrovolné hasiče.

Ve čtvrtek 11. června 2015 za přítomnosti 
starostky města Hany Potměšilové otevřela 
hustopečská fi rma zabývající se výrobou 
a montáží hadicových spon novou výrobní 
halu. Pracovníci v ní vyrábí jednorázové 
silikonové sestavy, které se využívají do 
strojů na výrobu léčiv. Výrobky z Hustopečí 
tak poputují do největších a nejlepších 
farmaceutických fi rem po celém světě. 
V nově otevřeném pracovišti se využívá 

nejmodernější technika zajišťující stabilní 
teplotu, vlhkost, přetlak a čistotu vzduchu. 
Dodržovat se musí přísná hygienická 
opatření. To všechno je nutné k tomu, aby 
výrobky splňovaly kritéria dané zákazníky. Do 
budoucna by 150 metrů čtverečních čistého 
prostoru mohlo nabídnout až patnáct nových 
pracovních míst.                                                   –jal- 

Otevření nové výrobní haly. Až patnáct pracovních míst
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V nové výrobní hale se pracuje
 v takzvaném čistém prostoru.→
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HUSTOPEČSKÁ TELEVIZE

Hustopečský magazín v kabelové televizi 
bude o letních prázdninách vysílat jen 
jednou za 14 dní. Těšit se v letních dílech 
můžete na reportáže z příměstských 
i pobytových táborů, na aktuální zprávy 
z radnice, v červenci na reportáže z letního 
divadelní festivalu Pod širým nebem 

a na mnoho dalšího. Premiéru budou mít 
nové díly klasicky v pátek v 18.00 hodin. 
Premiérové díly vyjdou v pátek 3. 7, 17. 7., 
31. 7., 14. 8. a 28. 8.2015. Od září už bude 
Hustopečský magazín vysílán tradičně 
v týdenních intervalech. 

-jal- 

Hustopečský magazín o prázdninách jednou za 14 dní

Vloni byli v Tanzanii, letos se chystají 
do Zambie. Členové Apoštolské církve 
z Hustopečí a okolí se v červenci opět 
vydají na třítýdenní výjezd, kde budou pod 
hustopečskou vlajkou stavět komunitní 
centra pro tamní církve. Vedoucím výpravy 
je pastor Apoštolské církve Hustopeče Karel 
Fridrich. 

„Letošní požadavek je výstavba 
komunitních center. Přesné zadání se teprve 
vytváří, ve hře je několik variant. Třeba ta, že 
budeme rozděleni do dvou týmů po dvojicích 
a řídit dvě samostatné stavby, kde bychom 
měli tamní lidi opět učit, jak stavět. Je však 
ve hře i druhá varianta, že budeme všichni 
pohromadě a přesouvali bychom se po 
Zambii. Domorodce bychom něco naučili na 
jednom místě a poté bychom se přesunuli na 
další,“ informoval Fridrich. 

Do Zambie letos opět vyrazí čtyřčlenná 
skupina – Karel Fridrich, Jan Gavlík, Miroslav 
Makovička a Radima Fiedlera, který byl vloni 

v Tanzanii, letos nahradí stavař ze severní 
Moravy Stašek Boček. Tým vyrazí do Afriky 
přes Nadační fond Nehemia, který zajišťuje 
humanitární pomoc. Na místě působí 
misionář z německé pobočky fondu. 

„Cílem celého výjezdu je pomoc církvi 
v Zambii, která od tamní vlády dostala 
ultimátum, aby opustila prostory, které 
používá. Jsou to totiž prostory veřejné. 
Vznikla tak potřeba, aby církve, kterých je 
asi padesát, měly vlastní budovy. My, jako 
česká Nehemie, jsme byli požádáni, abychom 
vyslali pracovní tým, který by pomohl stavět 
dvě až tři modlitebny,“ sdělil podrobnosti 
ředitel Nadačního fondu Nehemia Leoš 
Cásek. 

Účastníci výjezdu si sami hradí letenku 
a další výdaje jako například očkování, 
pracovat budou za stravu a nocleh. Takový 
výlet do Afriky se jim, podle jejich slov, 
fi nančně nevyplatí. Přesto po loňské 
zkušenosti z Tanzanie, letos neváhali ani 

chvilku.
„O výjezdu jsem začal znovu přemýšlet, 

když jsem dostal zprávu, že na konferenci, 
kde se hodnotil minulý rok, Werner Drotleff , 
u kterého jsme pracovali v Tanzanii, všem 
s nadšením vyprávěl o úžasném českém 
týmu. Vrhli se na něj z ostatních afrických 
zemí, že by ten stejný tým chtěli také. Bylo to 
takové nakopnutí, že naše práce má smysl a 
že si nás pro ni váží,“ svěřil se vedoucí výpravy 
Karel Fridrich. 

„Neměl jsem jen dobrý pocit z toho, že jsem 
pomohl. Nějakým způsobem to pomohlo 
i mně. Přemýšlel jsem nad tím, jak tady 
žijeme, co děláme a proč to děláme, jaká je 
naše kultura, co v ní může přetrvat a co je 
pouze životní styl, který vezme za své. To jsou 
ty důvody, proč se do Zambie těším,“ přidal 
jeden z členů výpravy Jan Gavlík. 

Hustopečský tým vyráží do Zambie 
19. července a vrátí se na začátku srpna. 

-jal-  

Pod hustopečskou vlajkou budou stavět komunitní centra v Zambii

Trávník posetý dekami a ručníky, bazény 
plné lidí, zásoby zmrzliny a osvěžujícího pití 
připraveny. Slavnostní zahájení letní sezóny 
na hustopečském koupališti se v neděli 14. 
června 2015 vydařilo na jedničku. Hlavní 
zásluhu na tom mělo bezchybné počasí. 

„Na letošní sezónu jsme zrevitalizovali 
dětský koutek, hlavně pružinové houpačky. A 
samozřejmostí jsou kosmetické úpravy, které 
jsou nedílnou součástí přípravy na sezónu 
každý rok. Udělali jsme maximum pro to, aby 
návštěvníci byli spokojení a odnesli si od nás 
příjemný zážitek,“ uvedl ředitel Sportovního 
zařízení města Hustopeče Aleš Proschek. 

Tropické víkendy přilákaly na koupaliště 
více než tisícovku návštěvníků denně. 
V neděli 14. června byl pro návštěvníky 
připravený i bohatý doprovodný program – 
děti bavil kejklíř Pupa, vyřádit se mohly na 
skákacím hradě nebo na skákacích botách, 
všem přítomným se tajil dech při vystoupení 
akvabel z oddílu Tesla Brno. 

Vstupné na letní koupaliště letos zůstává 
stejné jako v loňském roce. „Nechci zdražovat 
vstupné, pokud zákazník neuvidí jasný 
důvod. V okamžiku, kdy se například podaří 
větší rekonstrukce, se nebudu bát zdražit. 

Jinak ale ne,“ informoval Proschek. 
V hlavní sezóně pro dospělého stojí 

celodenní vstup 70 korun, pro děti od šesti do 
patnácti let a pro seniory 50 korun, pro děti 
do šesti let 10 korun. Odpolední či večerní 
vstupné je levnější. Neměnné zůstávají 
i permanentky na deset vstupů. 

Velkou novinkou je však takzvaná super 
permanentka, která platí na vstup na letní 
koupaliště a v případě špatného počasí i do 
krytého bazénu. 

„Čekáme, jak se tato permanentka osvědčí. 
Novinkou je, že jsme připraveni i na nepřízeň 
počasí. V okamžiku, kdy kvůli počasí zavřeme 
koupaliště, návštěvníci se mohou vykoupat 

v krytém bazénu,“ vysvětlil ředitel.
Údržba vody v krytém bazénu totiž stojí 

podle Proschka stejné náklady s plavci i bez 
nich. Úplné vypuštění 330 kubíků vody by pak 
znamenalo ztrátu asi 25 tisíc korun. 

Super permanentku je možné zakoupit 
na červenec a srpen pro dospělého za 1 500 
korun, pro děti zhruba za tisícovku. 

Super permanentka je vystavována na 
jméno a je nepřenosná. Umožní vstup na 
letní koupaliště a při špatném počasí na krytý 
bazén klidně i několikrát za den. 

Podrobné informace na www.spozam.cz. 
-jal- 

Tropy, voda, bohatý program. Koupaliště slavnostně otevřeno

Voda nabídla příjemné osvěžení.O zábavu se postaraly akvabely z Tesly Brno.
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Všichni o ní víme, máme ji tu už 35 let. 
Jednou je to na mávnutí rukou, jindy 
dunění a hukot k nevydržení. Naše životy 
nezanedbatelně ulehčuje, ale právě svou 
hlučností i ztrpčuje. Právě proto směřoval 
dopis z naší rady na Ředitelství silnic a dálnic, 
ve kterém starostka města Hana Potměšilová 
poukazovala na stáří a stav protihlukové 
bariéry s žádostí o rekonstrukci. 

Odpověď její argumenty sice potvrdila, ale 
také poukázala na fakt, že před rokem došlo 
k rekonstrukci vozovky, která prý výrazně 
snížila hlukovou zátěž.  Žádostí z měst, jako 
jsou Hustopeče, je opravdu mnoho, zato 
peněz málo. 

Je celkem pochopitelné, že se hledají 
důvody proč hned nevyhovět. Ale nechat věc 

spát a spolehnout na jediný příslib, který byl 
dán a to, že žádost bude vedena v patrnosti, 
to nám připadá opravdu málo. Podstatné 
je nevzdat to a nenechat problém spát. Je 
potřeba se neustále připomínat a poukazovat 
na důvody, proč ano. 

A co pro urychlení věci můžeme udělat 
my občané? Zatím třeba to nejmenší. Město 
organizuje petici na rekonstrukci protihlukové 
stěny, každý podpis je dokladem, že hluk není 
problémem hrstky lidí bydlících v místech, 
kde se nese, ale negativně ho vnímáme 
opravdu všichni. Nebo jsme si už zvykli 
a úplně rezignovali? 

 Ingrid Florusová, zastupitelka města 
Hustopeče (Zdravé Hustopeče)

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Hlučná dálnice, co dál?

Moravská Agra a.s. 
Velké Pavlovice 

PRONAJME PŮDU 
V HUSTOPEČÍCH 

ZA ÚČELEM 
ZEMĚDĚLSKÉHO 
HOSPODAŘENÍ. 

Nájemné ve výši 3 500,- Kč
+ úhrada daně z nemovitostí. 

Kontakt:
 Ing. Kalužíková, Moravská Agra a.s., 

Brněnská č.ev. 191
69106 Velké Pavlovice,

 tel. 519 428 234, 777 595 830, 
moravska.agra@atlas.cz
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Hustopečští prvňáčci ze Základní školy 
Nádražní i ze Základní školy Komenského se 
už mohou ofi ciálně prohlásit za čtenáře. Na 
rytíře čtenářského řádu je v červnu pasoval 

král z Písmenkového království. 
Jak už to tak ale v pohádkách bývá, před 

tím, než se jejich ramene mohl dotknout 
královský meč, museli splnit v městské 
knihovně tři úkoly. „Musí složit čtenářskou 
zkoušku. Jako bonus dostanou průkazku 
do knihovny na rok zdarma,“ informovala 
knihovnice Jitka Horáková. 

Děti musely poznat písmenko, na které 
začíná jejich jméno, správně přiřadit slova 
k obrázkům a nakonec i přečíst úryvek 
z pohádky před početným publikem. 
Prvňáčci se s úkoly popasovali se ctí.

„Letošní pasování je již deváté v pořadí. 
Chceme jeho prostřednictvím děti nalákat 
do knihovny. Pokud rodiče čtou a chodí do 
knihovny, děti se k nám vrací taky. Cílem 

ale je nalákat i malé čtenáře, kteří pochází 
z nečtenářských rodin. Navíc je pro ně 
tento slavnostní akt vyvrcholením jejich 
celoročního úsilí,“ uvedla Horáková. 

Možná tak i díky králi, královně 
a královskému šaškovi počet čtenářů 
v hustopečské knihovně stálé stoupá. 

U hustopečských prvňáků však čtení 
v oblíbenosti předmětů silně konkuruje 
výtvarka, tělocvik a dokonce i matematika. 
Přesto se tři úkoly podařily splnit všem. Děti 
tak mohly slavnostně odříkat slib čtenáře 
a pak už se nechat pasovat do čtenářského 
řádu.

Fotogalerie na www.rajce.net, 
uživatel Hulisty. 

-jal- 

Řád čtenářů se rozrostl. Vstoupili do něj prvňáčci
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Prvňáčci byli v červnu slavnostně pasováni 
na rytíře čtenářského řádu.

Ulice Údolní, U Větrolamu, Tábory, Tyršova 
u sportovní haly, Školní na parkovišti, 
Komenského u hřiště a Svatopluka Čecha 
u sídliště – to jsou místa, na kterých se 
v minulých týdnech objevily kontejnery 
na textil, obuv a hračky. Sběrný systém 
provozuje nezávislé charitativně-ekologické sdružení AIDED. 

Vedení města Hustopeče se v červnu 
zapojilo do nového regionálního sběrného 
systému AIDED. Na veřejná prostranství 
byly instalovány sběrné nádoby na textil, 
obuv a hračky. Tento ještě využitelný 
materiál v rámci systému pomáhá možností 
zpětného odběru městům a obcím regionu 
řešit zajištění důstojného života lidem bez 
domova. 

Podle požadavků sanuje potřeby některých 
sociálních zařízení, útulků pro opuštěná 
zvířata, ale jisté penzum sesbíraných darů 
charita AIDED expeduje jako mezinárodní 
humanitární pomoc. V současnosti 

prostřednictvím Českého červeného kříže 
a Diecézní charity ČR expeduje oblečení a jiný 
materiál na Ukrajinu. 

Charita monitoruje nádoby prozatím 
v týdenním intervalu. „Hustopečští projevují 
již od prvních dnů značnou empatii s trpícími 
a zřejmě si uvědomují výhody systému, který 
může zajistit zmírnění dopadů mimořádných 
a krizových situací také v regionu. 
Zahajujeme vytváření depozitu, do něhož 
bude možné v případě potřeby operativně 
sáhnout. Mnohokrát děkujeme jménem 
všech našich příjemců ochotným dárcům, 
ale zejména vedení města za tento přístup, 
kterého si velmi vážíme,“ řekl k dosavadnímu 
provozu nádob předseda sdružení AIDED 
Petr Chlumecký.                                                       -JV-

Ve městě přibyly kontejnery na ošacení. Textil poputuje na Ukrajinu
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Kontejnery vypadají na všech místech 
stejně a jsou viditelně označeny nálepkou 
charity.
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PROJEKTY MĚSTA
Informace o Workshopu – Práce s dětmi s výchovnými problémy

Dne 26. 5. 2015 proběhl v prostorách 
hotelu Rustikal Hustopeče Workshop – 
práce s dětmi s výchovnými problémy, 
pořádaný Orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí MěÚ Hustopeče v rámci realizace 
projektu “Podpora standardizace služeb 
sociálně-právní ochrany ORP Hustopeče, 
reg.č. CZ.1.04./3.1.03./C2.00118“, který je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu.

V rámci projektu se jednalo o druhé 
setkání. Cílem workshopu bylo navázat užší 
spolupráci mezi orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí, školskými zařízeními, dětskými 
pediatry v rámci mikroregionu Hustopeče 
v návaznosti na spolupracující organizace. Po 

úvodním slově o standardech kvality práce 
OSPOD a samotném projektu byl program 
rozdělen do dvou bloků, kde v prvním 
bloku „Oznamovací povinnost, migrace dětí 
a spolupráce s jinými institucemi“, proběhla 
prezentace organizací podílejících se na 
práci s dětmi, které mají výchovné problémy. 
Pozvání na společné setkání přijaly 
spolupracující organizace: Diagnostický 
ústav pro mládež Brno, Středisko výchovné 
péče Help Me Brno, Výchovný ústav Moravský 
Krumlov, Krizové centrum pro děti a ZVOP 

Brno, Policie ČR Břeclav, Probační a mediační 
služba Břeclav. Ve druhém bloku workshopu 
proběhla modelová případová konference 
včetně prezentace. 

Precizní organizace workshopu se odrazila 
na všech účastnících, kteří si odnášeli nové 
poznatky z oblasti ochrany práv dětí. 

Antonie Koblihová,
 odborná koordinátorka projektu 

Projekt „Podpora standardizace služeb sociálně-právní ochrany ORP Hustopeče“, registrační číslo CZ.1.04/3. 
1.03/C2.00118, je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Město Hustopeče uzavírá projekt zaměřený na zkvalitnění výkonu 
sociálně–právní ochrany dětí při MěÚ Hustopeče

Od února 2014 do června 2015 město 
Hustopeče realizovalo projekt Podpora 
standardizace služeb sociálně-právní ochrany 
ORP Hustopeče, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/
C2.00018, který využil Sociální odbor MěÚ 
Hustopeče pro zajištění podmínek práce 
v oblasti péče o ohrožené děti odpovídající 
současným standardům. Náklady projektu ve 
výši 3 mil. Kč byly plně pokryty z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu.

Byl posílen počet pracovníků sociálně-
právní ochrany dětí o další dva členy 
a vybavena dvě pracoviště nábytkem 
a kancelářskou technikou. Tím byly vytvořeny 
podmínky pro posílení individuální práce 
s dětmi a jejich rodinami. Sociální pracovníci 
absolvovali 42 odborných školení, využívali 
odborné konzultace a supervize, zakoupili 
odbornou literaturu. 

V souladu s vyhláškou č. 473/2012 byly 
zpracovány Standardy kvality sociálně – 

právní ochrany dětí OSPOD Hustopeče, které 
upravují pravidla výkonu sociálně právní 
ochrany dětí pro správní oblast Městského 
úřadu Hustopeče a individuální podmínky 
organizace. Byly zpracovány na základě 
analýzy stávajících postupů, v souladu 
s aktuálním zněním zákonů a vnitřních 
předpisů Městského úřadu Hustopeče s cílem 
zajistit co nejoptimálnější a nejefektivnější 
postupy řešení situace klientů a respektování 
individuálních potřeb dítěte a rodiny.

Byly zrealizovány dva workshopy, jejichž 
cílem bylo posílení a rozvoj spolupráce mezi 
OSPOD Hustopeče s dalšími organizacemi 
a institucemi zapojenými do systému 
péče o ohrožené děti. Dalším tématem 
byly povinnosti obcí a organizací v oblasti 

prevence zjišťování případů násilí na dětech 
a v rodinách, práce s dětmi s výchovnými 
problémy. 

Pro zkvalitnění informovanosti klientů 
OSPOD Hustopeče byly vytvořeny webové 
stránky http://www.hustopece-city.cz/
ospod/, které informují o působnosti OSPOD 
v maximální šíři, klientům přístupnou 
a srozumitelnou formou, byly vytvořeny 
informační letáčky, které jsou průběžně 
distribuovány mezi úřady obcí, pediatry, 
školy, zařízení pro děti a mládež apod. 

Šárka Varmužová, 
projektová manažerka města

Projekt „Podpora standardizace služeb sociálně-právní ochrany ORP Hustopeče“, registrační číslo CZ.1.04/3. 
1.03/C2.00118, je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Další projekt na MěÚ Hustopeče byl úspěšně ukončen

Skončil projekt „Implementace 
principů procesního a projektového 
řízení do praxe MěÚ Hustopeče“, reg. 
č. CZ.1.04/4.1.01/89.00011, spolufi nancovaný 
z prostředků EU, z OPLZZ, realizovaný od 
1.1.2013-30.6.2015.

Ve spolupráci s fi rmou byla zpracována 
procesní analýza 3 odborů MěÚ, projektová 
analýza a navržena nápravná opatření. 
Dále bylo realizováno 1 pětidenní školení 
„Specifi ka evropských fondů“ a 1 třídenní 
„Řízení změnových procesů“. Manažer 
a metodik projektu v období od 9/2013 

do konce projektu zpracovával metodiku 
procesního řízení a metodiku projektového 
řízení. Ve spolupráci s ostatními pracovníky 
zaváděl nový soft ware pro procesní řízení 
jako podpůrný nástroj pro optimalizaci 
procesů a procesního řízení.

Celý projekt byl ukončen 17.6. závěrečnou 
konferencí, kde byly představeny 
a zhodnoceny výstupy projektu starostům 

okolních měst a odborné veřejnosti.
Eva Bohutínská,

manažer a metodik pro  projektové
 a procesní řízení

Projekt „Podpora standardizace služeb sociálně-právní ochrany ORP Hustopeče“, registrační číslo CZ.1.04/3. 
1.03/C2.00118, je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 15. schůze Rady města Hustopeče
konanou dne 12. 05. 2015 

v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/15/15: RM schválila nového člena 
správní rady nemocnice Hustopeče … namísto ...

Usnesení RM č. 3/15/15: RM schválila zapojení města v 
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Velké 
Němčice v pozici účastníka řízení. 

Usnesení RM č. 4/15/15: RM bere na vědomí informaci 
o duplicitě a vlastnictví pozemků pod dálničním 
tělesem. Případný převod a vzdání se majetku je 
pro další jednání s ŘSD. 

Usnesení RM č. 5/15/15: RM schválila podání žádosti 
o Jednoduchou pozemkovou úpravu v lokalitě 
Stromovka navazující na pozemek parcela číslo KN 
3819/4 v k.ú. Hustopeče u Brna na Státní pozemko-
vý úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, pobočka pro 
Jihomoravský kraj, odloučené pracoviště Břeclav. 

Usnesení RM č. 6/15/15: RM schválila výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Kaple hřbitov Hustopeče – podlaha“. 

Usnesení RM č. 7/15/15: RM schválila oslovení těch-
to uchazečů k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Kaple hřbitov Hustopeče 
– podlaha“: 

a) JS-Abacus, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 
Hustopeče, IČ 26288591 

b) Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4,693 01 
Hustopeče, IČ 10559418 

c) Soukromá stavební společnost, s.r.o., Nádražní 252/1, 
693 01 Hustopeče, IČ 25553895 

d) FCS, s.r.o. se sídlem Nádražní 822/90, 691 72 
Klobouky u Brna, IČ 60744243 

Usnesení RM č. 9/15/15: RM schválila podnájem ne-
bytových prostor o celkové výměře 56,8 m2 v II. 
nadzemním podlaží objektu polikliniky na ul. 
Hybešova 1417/5 v Hustopečích 693 01 u nájemce 

MUDr. Miloslava Studýnky pro společnost MUDr. 
Miloslav Studýnka s.r.o. 

Usnesení RM č. 10/15/15: RM schválila vyhlášení zá-
měru nájmu nebytových prostor o výměře 55,6 
m2 (ordinace o výměře 18,7m2, přípravna o vý-
měře 18,4 m2, čekárna o výměře 16,3 m2, šatna 
o výměře 29,85 m2, místnost o výměře 18,41 m2, 
místnost o výměře 2,2 m2), nacházejících se ve 2. 
nadzemním podlaží objektu občanské vybavenos-
ti - Polikliniky, na adrese Hybešova 1417/5, 693 
01 Hustopeče, a to z důvodu změny identifi kace 
objektu. 

Usnesení RM č. 11/15/15: RM bere na vědomí ústní 
žádost p. …, Vinařská …, Hustopeče o náhradu 
za poškození pergoly před jeho nemovitostí na ul. 
Vinařské, odmítá hradit náklady za opravu či ná-
hradu pergoly a doporučuje žadateli obrátit se se 
svým požadavkem na stavební fi rmu SWIETELSKY 
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava, Jahodová ulice 60, Brno 620 00 

Usnesení RM č. 12/15/15: RM schválila dohodu o 
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 6.8.2008 s …, 
Vinařská …, Hustopeče 693 01 na pronájem čás-
ti pozemku p.č.1262/1 v  k.ú. Hustopeče u Brna 
k datu 30.6.2012. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 13/15/15: RM schválila výzvu k podá-
ní nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Oprava elektroinstalace, přízemí, ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4“ 

Usnesení RM č. 14/15/15: RM schválila oslovení těchto 
uchazečů k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace I. 
NP, ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“: 

1) FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 
1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651 

2) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 
Nerudova 303/34 a Milan Ledvina, IČ 44172150, 
693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, podnikající 
na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT sdru-
žení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář, 
Nerudova 34 Hustopeče 69301, DIČ CZ7002254061 

3) ELE-MONT, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 
693 17, Hustopeče, IČ 269 47 676 

4) Peter Havelka se sídlem Ořechová 676/4, 691 06 
Velké Pavlovice, IČ 63437686 

5) Alois Jakeš se sídlem Žižkova 466/33, 693 01 
Hustopeče, IČ 75370387 

Usnesení RM č. 16/15/15: RM schválila dodatek ke 
smlouvě o souhlasu se stavbou s COMPREX s.r.o., 
Vodova 1257/9, Brno 612 00, IČ 27666999, kterým 
město uděluje souhlas se stavbou vodovodní pří-
pojky na pozemku 106/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 
Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/15/15: RM schválila umístění sídla 
Technických služeb Hustopeče s.r.o. na adresu 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 18/15/15: RM schválila smlouvu s 
AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ: 
00544957 o reklamě na akci XI. Agrotec Petronas 
Syntium Rally 2015. Financováno bude z rozpočtu 
Marketingu a kultury. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 20/15/15: RM schválila návrh řešení 
nového uspořádání pozemku města Hustopeče 
zpracovaný společností Ageris, s r.o. IČ:25576992, 
Jeřábkova 5, Brno v rámci komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Šakvice. Návrh nové-
ho uspořádání je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 22/15/15: RM schválila záměr proná-
jmu částí pozemku p.č. 2006/17 vedeného jako 
orná půda a 2051/2 vedeného jako ostatní plo-
cha o souhrnné výměře 45 m2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviš-
tě Hustopeče za účelem umístění a provozování 
prodejního stánku. 

Usnesení RM č. 23/15/15: RM schválila pachtovní 
smlouvu se spol. Kamenný vrch, s.r.o. na propach-
tování pozemku města Hustopeče p.č. 5453/35 
vedeného jako orná půda o výměře 2169 m2 a 
částí pozemků parcela číslo KN 5453/39 a 5453/40 

Vyznejte se ve Vašich penězích. 3. díl: Jak ušetřit na pojištění
V minulém článku jste se dozvěděli, jak 

lze ušetřit významné částky na hypotéce. 
Stačí k tomu včas a vhodným způsobem 
komunikovat s bankou. 

Dnes si povíme, jakým způsobem lze ušetřit 
hodně peněz i na Vašich pojistkách. 

Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom 
podle toho, co jim poradí pojišťovací poradci 
a nepátrají po důvodech proč a co mít 
pojištěné. 

Nejčastějšími argumenty prodejců bývá 
vysoké zhodnocení peněz, daňová úspora 
nebo připojištění zdarma. Přitom pojistka 
už v samotném názvu napovídá, k čemu má 
sloužit.

K pojištění. K zajištění takových situací, 
které bychom sami fi nančně nezvládli. Ztráta 
střechy nad hlavou po povodni nebo požáru 
nás může výrazně ekonomicky ohrozit. 
Rozbité okno ale obvykle zvládneme zaplatit 
sami. 

Podobné to je u životních a úrazových 

pojistek. Když se někdo dostane do 
invalidního důchodu, přichází o budoucí 
příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů 
korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít 
pojištěné. Zlomená ruka nebo vyražený zub 
je událost, která nás ekonomicky neohrozí 
a je zbytečné za takové riziko platit. Více 
informací k pojistkám najdete na mém webu 
v odkazu „Vyznejte se v pojištění“.

TIP pro Vás:
Podívejte se do Vašich majetkových 

i životních pojistek a vypište si na papír 
všechna rizika, která máte pojištěna. Vedle 
těchto rizik si napište, kolik Vás každé 
riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika 
na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna 
všechna důležitá rizika? A na dostatečně 
vysoké částky? Kolik Vám vyplatí pojišťovna 
v případě totální škody na nemovitosti?  

Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika. 
Neplaťte za ně zbytečně. 

Ušetřené peníze si dávejte stranou 
a vylepšete si tím třeba ekonomickou situaci 
v penzi. 

Na webu si stáhněte kalkulačku a spočítejte 
si, kolik byste vydělali za deset let, pokud 
byste tuto částku měsíčně odkládali do 
podílového fondu s výnosem 5%. A potom 
si zkuste spočítat, kolik byste vydělali, 
kdybyste tuto částku investovali dvacet let do 
akciového podílového fondu s výnosem 8%. 
Na pojistkách se dá vydělat i jinak, ale o tom 
se dočtete v dalších článcích.

Iva Hlavinková
hypoteční specialista

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

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

FINANČNÍ PORADNA



HUSTOPEČSKÉ LISTY  7, 8 • 15

| 9 | 

Hustopeče. 
Usnesení RM č. 43/15/15: RM ukládá Odboru regionál-

ního rozvoje MěÚ Hustopeče a Majetkoprávnímu 
odboru MěÚ Hustopeče zajistit veřejnou zakázkou 
malého rozsahu dodavatele na služby „Technická 
pomoc při pořízení 4. úplné aktualizace územně 
analytických podkladů pro správní území města s 
rozšířenou působností Hustopeče v letech 2015 až 
2016“. 

Usnesení RM č. 44/15/15: RM schválila výzvu a zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu pro 
zhotovení Změny č. 1 územního plánu Hustopeče. 

Usnesení RM č. 47/15/15: RM ukládá Odboru regionál-
ního rozvoje MěÚ Hustopeče a Majetkoprávnímu 
odboru MěÚ Hustopeče zajistit veřejnou zakázku 
malého rozsahu pro zhotovení Změny č. 1 územ-
ního plánu Hustopeče 

Usnesení RM č. 48/15/15: RM schválila realizaci výmě-
ny osvětlení ve sportovní hale a krytém bazénu v 
areálu SPOZAM dle projektu od fi rmy Helios Group 
Brno. Náklady na investici budou hrazeny pomo-
cí fi nančního leasingu z úspor snížené spotřeby 
el. energie. Výběr dodavatele bude proveden až 
po uskutečněném porovnání nabídek z  veřejné 
zakázky.

Usnesení RM č. 49/15/15: RM schválila vyhlášení veřej-
né zakázky malého rozsahu „Zajištění zahraničního 
jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahra-
ničního jazykového kurzu pro učitele“ pro potřebu 
projektu realizovaného Základní školou Hustopeče, 
příspěvková organizace, Nádražní 4, Hustopeče. 
Současně schvaluje oslovení minimálně násle-
dujících uchazečů: CK Školní zájezdy, s.r.o, Srbská 
53a, 612 00 Brno; Albion Moravia, s.r.o, Milady 
Horákové 14, 602 00 Brno; Student Agency, Dům 
pánů z Lipé, nám. Svobody 86 /17, 602 00 Brno. 

Usnesení RM č. 51/15/15: RM schválila uzavření ná-
jemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v areálu SPOZAM mezi Sportovním zařízením 
města Hustopeče, p.o., jako pronajímatelem a 
paní Jarmilou Svačinovou, Slavkov pod Hostýnem 
67, IČ 12299286, jako nájemcem. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 53/15/15: RM neschválila umístění 
trampolíny pro děti v prostoru dětského hřiště u 
domu U Větrolamu 22 panem Jiřím Kozlem zdarma 

Usnesení RM č. 54/15/15: RM schválila zřízení spořícího 
účtu pro města Hustopeče u SBERBANK, a.s. (bez 
výpovědní doby). 

Usnesení RM č. 55/15/15: RM schválila rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 7/2015. Text roz-
počtového opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 57/15/15: RM schválila ukončení 
smlouvy o dílo na provedení díla „Bezbariérová 
trasa města Hustopeče“ s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 
Hustopeče, IČ 25550683

Usnesení RM č. 58/15/15: RM schválila znění výzvy k 
podání nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015, 
včetně přílohy – vzoru smlouvy o dílo

Usnesení RM č. 59/15/15: RM schválila oslovení 
těchto uchazečů k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 2015:

PROSTAVBY, a.s. Zengrova 2693/2  615 00 Brno-
Židenice, IČ 27713130

Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, 
690 02 Břeclav

COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198  21  Praha 
9, IČ 26177005

VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 
Břeclav, IČ 

Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 

vedených jako ovocný sad o souhrnné výměře 
21.457 m2 /dle zákresu/ v obci Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna na LV č.10001 zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kata-
strální pracoviště Hustopeče za pachtovné ve výši 
2.060 Kč/1ha + DPH. Záměr pachtu byl zveřejněn 
na úřední desce 22.04.2015, sňat 11.05.2015. 
Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 24/15/15: RM schválila úplnou uzavírku 
ulice Husova dne 31.05.2015 od 14 do 18 hodin 
z důvodu pořádání dětského dne před Hotelem 
Centro v Hustopečích za podmínky umožnění 
průjezdu vozidlům Policie ČR, OO Hustopeče a za-
bezpečení dopravního značení pro uzavírku včetně 
informování o neprůjezdnosti ulice Husova pro 
všechny nemovitosti nacházející se v uzavírce. 

Usnesení RM č. 27/15/15: RM schválila Udělení sou-
hlasu k projektové dokumentaci č. 20141101 
„Novostavba rodinného domu v ulici Alšova 9, 
Hustopeče“ projektanta MgA., Ing. arch. Lukáše 
Blažka, Lazecká 297/51, Olomouc, pro investory 
…, Tábory …, Hustopeče pro účely společného 
územního a stavebního řízení. RM nesouhlasí s pří-
padným rozšířením parkovacího stání na chodníku.

Usnesení RM č. 28/15/15: RM schválila Smlouvu 
s  …, Tábory …,  69301 Hustopeče o souhlasu 
se stavbou sjezdu k novostavbě RD na ul. Alšova 
na pozemku města parc. č.  KN 1860/1  v k. ú. 
Hustopeče u Brna a jeho napojení na místní komu-
nikaci za podmínky, že při napojení bude dodržena 
stávající rovina komunikace a nedojde k poškození 
vozovky na pozemku města. Součástí smlouvy je 
stanovení kauce pro uvedení dotčených ploch do 
vyhovujícího stavu ve výši 10.000,-Kč. Text smlou-
vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM (úkol) č. 29/15/15: RM ukládá převést kau-
ci v částce 10.000,- Kč na demolici domu manželů 
… na stavbu dle předchozích usnesení 25/15/15 a 
26/15/15. RM ukládá upravit a připravit smlouvu.

Usnesení RM č. 32/15/15: RM schválila předložený roz-
počet NOMINAČNÍ SOUTĚŽE SALONU VÍN, a s takto 
předloženým rozpočtem souhlasí. Rozpočet akce je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 33/15/15: RM ukládá zahrnout do 
Generelu cyklodopravy možnost vybudování cyk-
lostezky od Halma směrem k vlakovému nádraží. 

Usnesení (úkol) č. 34/15/15: RM ukládá prověřit mož-
nosti získání dotací na protierozní opatření.

Usnesení RM č. 35/15/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Uherčice. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení RM č. 36/15/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o nájmu bytu na prodloužení nájemní 
smlouvy pro … (nar. …), k bytu č. 27, na adrese 
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče do 30. 4. 2016. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 37/15/15: RM schválila nový Provozní 
řád Burčákových slavností v Hustopečích, účinný 
od 01.06.2015 

Usnesení RM č. 38/15/15: RM schválila jmenování na 
funkci Vedoucí organizační složky Marketing a 
kultura města Hustopeče pro … s účinností od 
01.07.2015, se zkušební dobou 6 měsíců a s dobou 
neurčitou. 

Usnesení RM č. 40/15/15: RM schválila pořízení mul-
čovacího stroje pro potřeby Městských služeb 
Hustopeče po předložení více nabídek. Pořízení 
bude hrazeno z položky na údržbu zeleně. 

Usnesení RM č. 42/15/15: RM schválila záměr zajiště-
ní technické pomoci nezbytných pro pořízení 4. 
úplné aktualizace Územně analytických podkladů 
správního obvodu obce s rozšířenou působností 

00 Brno,  IČ 45 47 42 81
Technické služby Hustopeče s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 

693 01 Hustopeče, IČ 25550683
Usnesení RM č. 61/15/15: RM schválila darovací smlou-

vu s Hustopečskou mandlárnou s.r.o., Nerudova 
24, Hustopeče 693 01, IČ: 29372143, kterou měs-
to získá nepeněžitý dar v hodnotě 10.723 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 62/15/15: RM schválila vyřazení majet-
ku ze správy Sportovního zařízení města v celkové 
hodnotě 93 264,80 Kč. Seznam vyřazovaného ma-
jetku je přílohou zápisu. Majetek bude vyřazen 
fyzickou likvidací prostřednictvím sběrného dvora 
města. 

Usnesení RM č. 64/15/15: RM schválila komisionářskou 
smlouvu s Pálava card s.r.o., Nádražní 537, Šakvice 
69167 o zprostředkování prodeje turistických ka-
ret. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 65/15/15: RM schválila smlouvu s 
Pálava card s.r.o., Nádražní 537, Šakvice 691 67, 
IČ: 03518027 o zapojení do systému Pálava Card 
za roční poplatek 2.500 + DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 66/15/15: RM schválila záměr výpůjčky 
části nebytových prostor nacházejících se v 1. pod-
zemního podlaží, 1., 2. a 3. nadzemním podlaží 
budovy polikliniky č.p 1417/5, na pozemku parc. č. 
KN 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný na LV 
č. 10001 pro obec Hustopeče, u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče - . Jedná se o tyto prostory: 

1. podzemní podlaží - nebytové prostory o výměře 
178,6 m2 (místnost o výměře 19,95 m2, místnost 
o výměře 19,66 m2, místnost o výměře 19,95 m2, 
místnost o výměře 19,95 m2, kotelna o výměře 
29,92 m2, místnost o výměře 30,49 m2, místnost 
o výměře 19,83 m2, místnost o výměře 18, 81 m2, 
místnost o výměře 34,65 m2). 

1. nadzemní podlaží – nebytové prostory o výměře 97,3 
m2 (místnost o výměře 9,85 m2, místnost o výměře 
22, 83 m2, místnost o výměře 19,38 m2, 13,69 m2, 
místnost o výměře 18m2, místnost o výměře 13, 
56 m2) 

2. nadzemní podlaží - nebytové prostory o výměře 
118, 2 m2 (místnost o výměře 14,17m2, místnost 
o výměře 18,7 m2, místnost o výměře 18, 41 m2, 
místnost o výměře 29,85 m2, místnost o výměře 
18,41 m2, místnost o výměře 18,7 m2) 

3. nadzemní podlaží - nebytové prostory o výměře 
28,49 m2 (místnost o výměře 14,14m2, místnost o 
výměře 14, 35 m2) 

Podmínkou k uzavření smlouvy o výpůjčce výše uvede-
ných nebytových prostor je povinnost budoucího 
vypůjčitele poskytovat ve výše uvedených prosto-
rách zdravotnické služby. Text záměru je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení RM č. 69/15/15: RM schválila ceník na pro-
nájem hřiště na ul. Lipová k pořádání kulturních a 
sportovních komerčních aktivit, v částce 200,- Kč/
hod. včetně  možnosti využití WC, s kaucí 5.000,- 
Kč, ke dni 12.05.2015

Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 26.05.2015 

v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/16/15: RM schválila prodej malotraktoru, 
který je v majetku Technických služeb a to nejvyšší 
nabídce – obálkovou metodou, minimálně za část-
ku 12.900,- Kč.

Usnesení (úkol) č. 3/16/15: RM ukládá jednat o 
možnostech převodu pozemku parcela číslo KN 
923/2 a 923/5 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za-
psaného na LV 2574 a 11403 u Katastrálního 
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úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče od podílových spoluvlastníků na město.

Usnesení č. 4/16/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Souhlas Státnímu pozemkovému úřadu, 
IČ:01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3 Žižkov s uzavřením smlouvy odpovídající 
věcnému břemenu vstupu a vjezdu na pozemek 
pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vo-
dovodu na pozemku parcela číslo KN 4546/4 v 
katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle 
geometrického plánu číslo 3220-121/2013 vypra-
covaného společností AREAZKH s.r.o., Palackého 
401/18, 69301 Hustopeče. 

Usnesení č. 5/16/15: RM schválila zapojení města 
v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 
Starovičky v pozici účastníka řízení 

Usnesení č. 6/16/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku 
parcela číslo KN 1249/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna od České republiky, Správy želez-
niční a dopravní cesty s.o., na kterém se nachází 
veřejná zeleň. 

Usnesení č. 7/16/15: RM schválila smlouvu s …, 
nar…., Švehlova …, Šlapanice 664 51 o souhlasu 
se stavbou vjezdu, elektrické NN přípojky, přípoj-
ky kanalizace a vodovodu na městském pozemku 
p.č.4544/7 v k. ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/16/15: RM trvá na usnesení RM č. 
15/123/14, kterým rada města Hustopeče nesou-
hlasí se zaviněním na zavlhání budov Smetanova 
80,81 Hustopeče z důvodu provedených oprav na 
souběžném chodníku v majetku města Hustopeče. 
Provedenými sondami v chodníku dne 24.6.2014 
nebylo průkazně dokázáno provlhání zdiva v dů-
sledku stavební činnosti města. 

Současně RM nesouhlasí s Nálezovou zprávou a ná-
vrhem opatření objektu Hustopeče, Smetanova 
80, 81 zpracovanou Ing. Miroslavem Voříškem, 
Záchlumí 110, 349 01 Stříbro. Předložená zpráva 
byla zpracováno pouze zevrubnou vnější obhlídkou 
objektu, bez provedení skutečného stavu vrstev 
pod chodníkem v sousedství nemovitosti, jedná 
se tudíž jenom o popis domnělého stavu. Město 
Hustopeče již nebude dále vynakládat veřejné 
prostředky na zjištění vlhnutí soukromých objektů 
Hustopeče, Smetanova 80, 81. 

Usnesení (úkol) č. 9/16/15: RM ukládá jednat s  ná-
jemcem o možném ukončení nájmu plochy u 
vlakového nádraží p.č.1255/1 a1255/2 v  k.ú. 
Hustopeče u Brna, dohodou. 

Usnesení č. 10/16/15: RM schválila záměr pachtu po-
zemků 3913/4 vedeného jako ostatní plocha a 
p.č.3933 vedeného jako zahrada, zapsaných na 
LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/16/15: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č. 4682/4, 4682,5 a 4682/6, vše ve-
deno jako orná půda na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče. 

Usnesení č. 12/16/15: RM schválila záměr pachtu po-
zemku p.č. 4754/93 vedeného jako ostatní plocha 
na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 13/16/15: RM ukládá jednat s vlastní-
ky sklepů o 50 % spoluúčasti na realizaci sanačních 
prací dle návrhu fi rmy PRINS.. 

Usnesení č. 14/16/15: RM schválila zahájení projekč-
ních činností na projektu Revitalizace prvků sídelní 

zeleně Hustopeče. 
Usnesení č. 15/16/15: RM schválila zahájení příprav 

projektu úpravy sběrných míst. 
Usnesení č. 16/16/15: RM schválila zahájení výběru 

dodavatele na projektovou dokumentaci k úpravě 
sběrných míst. 

Usnesení č. 20/16/15: RM bere na vědomí podmíněný 
předběžný souhlas vlastníků bytových jednotek 
Sv. Čecha 1-9 a pozemku p.č.1582 k připravované 
rekonstrukci ul. Pitnerovy v Hustopečích 

Usnesení č. 21/16/15: RM neschvaluje umístění síd-
la společnosti m.o.z group s.r.o., IČ:27669076, 
Fintajsova 316/52, Břeclav 690 02 v městské ne-
movitosti na adrese Dobrovského 62/2, Hustopeče 
693 01. 

Usnesení č. 22/16/15: RM schválila ukončení výpůjčky 
ve prospěch Městské nemocnice Hustopeče, pří-
spěvkové organizace, IČ 70863695, které byl dle 
předávacího protokolu ze dne 03.062013 zapůj-
čen osobní vůz Škoda Fabia s poznávací značkou 
1B7 72 62. Datum předání uvedeného osobního 
vozu Městskou nemocnicí Hustopeče, příspěvkové 
organizace, IČ 70863695 zpět Městu Hustopeče, 
IČ 00283193, je stanoveno nejpozději na den 
30.6.2015. 

Usnesení č. 23/16/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Petrem Křížem, Vaculíkova 9, Brno - Lesná, IČ 
490711178 na zhotovení díla „Hustopeče-chodník 
k židovskému hřbitovu“ za cenu 15.000 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/16/15: RM schválila vyřazení majetku z 
Městské nemocnice Hustopeče v částce 855.652,16 
Kč z důvodu hospodárnosti a to likvidací. Seznam 
vyřazovaných věcí je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/16/15: RM schválila vyřazení majetku 
z ORJ 504 - Marketing a kultura v částce 14.288,8 
Kč z důvodu hospodárnosti a to likvidací. Seznam 
vyřazovaných věcí je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/16/15: RM schválila vyřazení majet-
ku z ORJ 255 Vnitřní správa Hustopeče v částce 
22.573,81 Kč a to likvidací. Seznam majetku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/16/15: RM schválila vyřazení majetku 
z ORJ 235 Městská nemocnice Hustopeče v částce 
16.705,00 Kč a to likvidací. Seznam majetku je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 28/16/15: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo s fi rmou Zahradnické úpravy s.r.o. 
se sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 277 07 113 
na akci „Revitalizace zeleně na sídlišti“, kterým se 
z důvodu nepříznivých povětrnostních a klima-
tických podmínek mění termín dokončení díla na 
30.9.2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/16/15: RM schválila jako nejvhodnější 
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Oprava elektroinstalace, přízemí, ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4“ nabídku uchazeče FIA – elektrosluž-
by s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 
Hustopeče, IČ 27739651 

Usnesení č. 32/16/15: RM schválila jako nejvhodnější 
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Kaple hřbitov Hustopeče - podlaha“ nabídku ucha-
zeče Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4,693 
01 Hustopeče, IČ 10559418 

Usnesení č. 36/16/15: RM schválila vyvěšení husto-
pečské vlajky v moravských zemských barvách při 
příležitosti státního svátku 05.07.2015 – Dne pří-
chodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. 

Usnesení č. 37/16/15: RM schválila výjimku z OZV 
a to prodloužení doby akce dne 27.06.2015 
od 15:00 hodin do 02:00 následujícího dne tj. 
28.06.2015.RM souhlasí s konáním fi remní akce 
dne 27.06.2015 v prostorách městského stadionu 

v Hustopečích. 
Usnesení č. 38/16/15: RM schválila pořízení 2 ks kon-

tejnerů na suť od společnosti LAŠŠAN METAL s.r.o. 
Usnesení č. 39/16/15: RM schválila pořízení mulčovací-

ho traktoru GOLIATH GC XX - 26 4x4 od společnosti 
SYNPRO s.r.o. za částku 252.890,- Kč pro Městské 
služby. 

Usnesení č. 40/16/15: RM bere na vědomí výsledky 
interního auditu Technických služeb Hustopeče v 
letech 2013, 2014 až duben 2015. 

Usnesení č. 41/16/15: RM bere na vědomí informaci 
Interního auditu, ve věci Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 

Usnesení č. 43/16/15: RM bere na vědomí zápis z 
Komise pro životní prostředí a zemědělství ze dne 
20.04.2015. Připomínky komise jsou průběžně 
plněny. 

Usnesení č. 44/16/15: RM bere na vědomí zápis ze 
zasedání grantové a investiční komise ze dne 
06.05.2015. Město bude dále řešit strategický plán 
rozvoje města.

Usnesení č. 46/16/15: RM schválila pořízení etiket pro 
Hustopečské Městské víno dle návrhu grafi ckého 
studia Nová reklama a to ve variantě jako v  roce 
2014 (var. 2a). 

Usnesení č. 47/16/15: RM schvaluje realizaci výmě-
ny plynového kotle v  bytě školníka v  objektu 
Komenského 49/15, za nejvýhodnější nabídku od 
fi rmy Petr Jeřela, Revoluční 1009, Podivín za cenu 
71.486 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 48/16/15: RM bere na vědomí informace o 
uzavření průchodu přes areál SPOZAMu v době od 
22:00 do 06:00 hod. 

Usnesení č. 49/16/15: RM schválila odměny pro ředitele 
příspěvkových organizací, Základních a Mateřských 
škol města. Výše odměny a zdůvodnění je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 50/16/15: RM schválila přenesení působ-
nosti RM při rozhodování o udělení souhlasu obce 
podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve věci výplaty 
doplatku na bydlení na ubytovny na starostu a 
místostarostu města Hustopeče. 

Usnesení č. 52/16/15: RM neschválila pokácení borovi-
ce nad hrobem manželů Wechových. 

Usnesení č. 53/16/15: RM schválila pořízení šetřičů 
vody od společnosti Watersavers do budov města 
(školy, školky, městský úřad, radnice, Spozam, 
CVČ, městské služby). Instalace nesmí být podmí-
něna dalšímu náklady. Návratnost vynaložených 
nákladů školami bude řešena koncem roku dle 
prokázaných úspor. 

Usnesení č. 54/16/15: RM schválila nové organizační 
schéma OS Správa údržba budov ke dni 01.06.2015. 
Popis organizační změny je přílohou zápisu.

Usnesení č. 55/16/15: RM schválila realizaci pořadu 
Putování za muzikou obsahově zaměřený na 
T.G.M. a písně z hustopečska za fi nanční spoluúčas-
ti města v částce 20.000 Kč + DPH. Bude hrazeno 
z prostředků Marketing a kultura.

Usnesení č. 56/16/15: RM schválila smlouvu o výpůjčce 
na umístění sběrných nádob na textil s Nezávislým 
charitativně – ekologickým sdružením AIDED-EU, 
se sídlem v HLOHOVCI, Dolní konec 76, 691 43  
Hlohovec. Poštovní adresa: Břeclav, Bratislavská 
2695/2, 690 02, P.O. Box 79, IČO: 01795414, DIČ: 
CZ01795414, 

Usnesení (úkol) č. 57/16/15: RM ukládá zveřejnit 
v  Hustopečských listech informace o fungování 
lékařské pohotovosti v Hustopečích.

Usnesení z 17. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 09.06.2015 
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v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
dohodu o převzetí závazků mezi Ministerstvem 
fi nancí České republiky, Jihomoravským krajem 
a městem Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. Dohoda bude uzavřena s účinností ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí na základě darovací smlou-
vy na nemovitosti v areálu Městské nemocnice 
Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče a 
Jihomoravským krajem 

Usnesení č. 3/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
darovací smlouvu na nemovité věci mezi městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem ohledně ne-
movitostí v areálu Městské nemocnice Hustopeče. 

Darovací smlouva bude uzavřena s účinností ke dni 
právních účinků vkladu vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí na základě této smlouvy. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
darovací smlouvu na movité věci mezi městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem. Smlouva 
bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy na nemovitosti v are-
álu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. 

Usnesení č. 5/17/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení smlouvu o některých podmínkách souvi-
sejících s ukončením činnosti Městské nemocnice 
Hustopeče, příspěvkové organizace. Smlouva bude 
uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkla-
du vlastnického práva do katastru nemovitostí na 
základě darovací smlouvy na nemovitosti v areálu 
Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi 
městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. 

Usnesení č. 6/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizační složky 
Správa a údržba budov města Hustopeče. 

Usnesení č. 7/17/15: RM bere na vědomí zápis ze 
Stavební komise.

Usnesení č. 8/17/15: RM schválila Podání žádosti o sta-
novení dopravního značení: značky zákazu vjezdu 
mimo dopravní obsluhu a majitele nemovitostí na 
pozemku parcela číslo KN 923/2 a 923/5 vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna zapsaného na LV 2574 a 11403 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, ka-
tastrální pracoviště Hustopeče. Situace je v příloze 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 9/17/15: RM schválila Zařazení pozemků 
(veřejně přístupná účelová komunikace) parcela 
číslo KN 923/2 a 923/5 zapsaných na LV 2574 a 
11403 dále pozemků 923/4,923/6, 923/7 a čás-
tí pozemků 930/1, 943/1, 3812/15, 3812/18, 
3812/19 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče do sítě míst-
ních komunikací. Situace je v příloze tohoto zápisu. 

Usnesení č. 10/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
Darovací smlouvy na darování pozemků od podílo-
vých spoluvlastníků parcela číslo KN 923/2 a 923/5 
vedených jako ostatní plocha ostatní komunikace 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných na LV 2574 
a 11403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče od podí-
lových spoluvlastníků. Texty smluv jsou přílohou 
zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 11/17/15: RM ukládá zajistit geome-
trický plán k pozemkům dle žádosti ..., Miroslavské 
Knínice ..., Miroslav 671 72 ze dne 27.3.2015 o od-
koupení částí 3 pozemků za jejich nemovitostmi na 
ul. Herbenova na náklady žadatelů.

Usnesení č. 12/17/15: RM bere na vědomí stanovis-
ko Stavební komise ohledně směny pozemků se 

společností ZEMOS.
Usnesení č. 13/17/15: RM schválila Smlouvu o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336, 
se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, na stavbu „VPI Hustopeče, Kollárova 
polyf_dům“ na pozemcích města Hustopeče parc. 
č. 475/2, 475/4, 475/5, 494/1, 598/1, 599/1 v k. 
ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav, zapsaných na 
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez 
DPH v rozsahu vymezeném v příloze této smlouvy. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/17/15: RM schválila Souhlas k projekto-
vé dokumentaci „Novostavba RD Hustopeče – Na 
Vyhlídce, k.ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 4544/134“ 
projektanta Ing. Marka Ondrašíka, Komenského 
804, Rajhrad, pro investory …, Žerotínova bašta 
…, Nové Zámky, Slovensko, a …, Zelnice …, 
Velké Pavlovice, pro účely územního a stavebního 
řízení. 

Usnesení č. 15/17/15: RM schválila Smlouvu s manž. 
…, bytem Zelnice …, Velké Pavlovice, o souhla-
su se stavbou vodovodní, kanalizační, plynovodní, 
elektrické přípojky a sjezdu na pozemku města 
parc. č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna k no-
vostavbě RD a jeho napojení na místní komunikaci 
za podmínky, že při napojení bude dodržena stá-
vající rovina komunikace a nedojde k narušení 
vozovky. Součástí smlouvy je stanovení kauce pro 
uvedení dotčených ploch do vyhovujícího stavu 
ve výši 5.000 Kč a složení příspěvku ve výši 5.000 
Kč pro provedení navrtávky společností Vak. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/17/15: RM neschvaluje Souhlas k PD č. 
01/2015 projektanta Ing. Václava Cichry, Nádražní 
9, Hustopeče, na stavbu „BYTOVÝ DŮM - NÁSTAVBA 
+ PŘÍSTAVBA + PŮDNÍ VESTAVBA + STAVEBNÍ 
ÚPRAVY“, stávající objekt k bydlení - ul. Nádražní 
čp./ če.185/24 na parcele č. 1558/1, pro investora 
Byty Hustopeče, s. r. o., IČ 02907704, Havlíčkova 
540/28, 693 01 Hustopeče, do doby vyřešení par-
kování stavebníkem. 

Usnesení č. 17/17/15: RM schválila Souhlas k PD č. 
25/2014 projektanta Ing. Václava Cichry, Nádražní 
9, Hustopeče, na stavbu „PENZION U Koblížka – 
stavební úpravy – Hustopeče – ul. Nerudova čp. 
290/2“, pro investora …, Havlíčkova …, 693 01 
Hustopeče. 

Usnesení č. 18/17/15: RM schválila Souhlas k projektové 
dokumentaci č. 61/2014 „Přístavba skladu“ parc. č. 
4723/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, projektanta Ing. 
Václava Cichry, Nádražní 9, Hustopeče, pro investo-
ra Signum, spol. s r. o., Nádražní 41, Hustopeče, pro 
účely územního a stavebního řízení. 

Usnesení č. 19/17/15: RM schválila Projektovou do-
kumentaci „Novostavba venkovního schodiště na 
parc. č. 1243 a stavební úpravy fasády stávající-
ho objektu na parc. č. 1239/1 v k. ú. Hustopeče“ 
projektanta SPK Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 
2, Hustopeče, pro investora …, Okružní …, 
Hustopeče, pro účely stavebního řízení. 

Usnesení č. 20/17/15: RM schválila Smlouvu s p. …, 
Okružní …, Hustopeče, o souhlasu se stavbou 
venkovního schodiště na pozemku města parc. č. 
KN 1243 v k. ú. Hustopeče u Brna k budově parc. 
č. 1239/2, za podmínky, že nedojde k narušení 
komunikace. Součástí smlouvy je stanovení kauce 
pro uvedení dotčených ploch do vyhovujícího stavu 
ve výši 5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/17/15: RM schválila vyhlášení záměru 
pachtu pozemku p.č. 505/3 vedeného jako ostatní 
plocha, v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV 
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro obec 
Hustopeče. 

Usnesení č. 23/17/15: RM nedoporučuje ZM schválení 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.505/3 
vedeného jako ostatní plocha , v k.ú. Hustopeče 
u Brna zapsaného na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče pro obec Hustopeče. 

Usnesení č. 24/17/15: RM bere na vědomí že žádost o 
odkup pozemků 3913/4 vedeného jako ostatní plo-
cha a p.č.3933 vedeného jako zahrada, zapsaných 
na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče byly na zá-
kladě usnesení zastupitelstva města Hustopeče č. 
33/XXII/14 zamítnuty. 

Usnesení č. 25/17/15: RM schválila Souhlas k novostav-
bě RD dle PD vyhotovené projektantem Ing. arch. 
Lukášem Janoutem, Osek 294, PSČ 338 21, a to 
na pozemku parc. č. 4544/136 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Souhlas je udělen k územnímu řízení a 
ohlášení stavby a to jako vlastníka sousedního 
pozemku, manželům …, bytem Vodní …, 664 62 
Hrušovany u Brna. 

Usnesení č. 26/17/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu 
se stavbou přípojek a sjezdu k novostavbě RD dle 
PD vyhotovené projektantem Ing. arch. Lukášem 
Janoutem, Osek 294, PSČ 338 21 a to na pozemku 
parc. č. 4544/136 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve 
výši 5.000 Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za navr-
távku vodovodu manželům …, bytem Vodní …, 
664 62 Hrušovany u Brna. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 27/17/15: RM schválila Souhlas k novostav-
bě RD dle PD č. 20/2015 vyhotovené projektantkou 
Janou Šlancarovou, Revoluční 2, Břeclav, PSČ 690 
06, a to na pozemku parc. č. 4544/132 v k. ú. 
Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu 
řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka soused-
ního pozemku, paní …, bytem Kaštanová …, 250 
01 Brandýs nad Labem. 

Usnesení č. 28/17/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu 
se stavbou přípojek a sjezdu k novostavbě RD dle 
PD vyhotovené projektantkou Janou Šlancarovou, 
Revoluční 2, Břeclav, PSČ 690 06 a to na pozemku 
parc. č. 4544/136 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí 
ve výši 5.000 Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za na-
vrtávku vodovodu paní …, bytem Kaštanová …, 
250 01 Brandýs nad Labem, s podmínkou zacho-
vání roviny stávající komunikace v místě napojení 
sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunika-
cí. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/17/15: RM schválila Souhlas k projek-
tové dokumentaci č.3324_2 na stavbu „Reko MS 
Hustopeče – Mrštíkova, č. stavby 71 424“ projek-
tanta GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, pro 
územní řízení a stavební povolení pro investora 
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem. 

Usnesení č. 30/17/15: RM schválila Souhlas k novostavbě 
RD dle PD č. ZPD 15-10 vyhotovené projektantem 
Ateliér D.N.K., Hrotovická Průmyslová Zóna 169, 
Střítež-Třebíč, PSČ 674 01, a to na pozemku parc. 
č. 4544/131 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je 
udělen k územnímu řízení a ohlášení stavby a to 
jako vlastníka sousedního pozemku, …, bytem Sv. 
Čecha …, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 31/17/15: RM schválila Smlouvu o souhla-
su se stavbou přípojek inženýrských sítí a sjezdu k 
novostavbě RD dle PD vyhotovené projektantem 
Ateliér D.N.K., Hrotovická Průmyslová Zóna 169, 
Střítež-Třebíč, PSČ 674 01 a to na pozemku parc. č. 
4544/131 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 
5.000 Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za navrtávku 
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vodovodu, manželům …, bytem Sv. Čecha …, 
693 01 Hustopeče, s podmínkou zachování roviny 
stávající komunikace v místě napojení sjezdu a 
neporušení nově zbudovaných komunikací. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/17/15: RM schválila Souhlas se stavbou 
parkovacího stání dle předložené PD na pozemcích 
investora parc. č. KN 182 a 184 v k. ú. Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č. 33/17/15: RM schválila Smlouvu s p. …, 
Přísnotice …, 664 63 Přísnotice, o souhlasu se 
stavbou sjezdu na pozemku města parc. č. KN 188 
v k. ú. Hustopeče u Brna a jeho napojení na místní 
komunikaci. Součástí smlouvy je stanovení kauce 
pro uvedení zelených ploch do vyhovujícího stavu 
ve výši 2.000,- Kč. 

Usnesení č. 34/17/15: RM schválila souhlas města, 
jako vlastníka sousedního pozemku, se změnou 
stavby před dokončením „Rodinný dům“ v ul. 
Na Hradbách, na pozemku parc. č. KN 429 v k. ú. 
Hustopeče u Brna, k územnímu a stavebnímu 
řízení investorovi p. …, bytem Smetanova …, 
Hustopeče 

Usnesení č. 35/17/15: RM schválila souhlas s umístěním 
stavby „Tenisové kabiny s hygienickým zázemím“ 
včetně umístění areálového rozvodu vody a pří-
pojky kanalizace na části pozemku města parc. č. 
KN 885/1 v k. ú. Hustopeče u Brna pro TJ AGROTEC 
Hustopeče, IČ 13690655, Šafaříkova 1016/22, 
Hustopeče. 

Usnesení č. 36/17/15: RM schválila souhlas s napoje-
ním optického kabelu společnosti Itself s.r.o. z ulice 
Mrštíkova dle předložené projektové dokumentace 
varianty č.1. projektová dokumentace je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 37/17/15: RM schválila Souhlas se stanove-
ním přední stavební čáry pro stavbu RD na ul. Gen. 
Peřiny parc. č. 4542/230 v k.ú. Hustopeče u Brna 
dle PD v příloze zápisu. 

Usnesení č. 38/17/15: RM schválila souhlas k projek-
tové dokumentaci na stavbu RD Linear 315 na 
pozemku parc.č. KN 4544/116 v k.ú. Hustopeče u 
Brna vypracované projekční kanceláří PD Atelier, 
IČ: 02434873, se sídlem Brno Komín, Čichnova 
385/16, PSČ 624 00, podané v zastoupení investora 
Student - living Development, s. r. o., IĆ 03696804, 
se sídlem Brno-město, PSČ 602 00, Dominikánské 
nám. 187/5. Souhlas je vydán ke stavbě rodinné-
ho domu a ke stavbě sjezdu vč. uložení chrániček 
a vybudování přípojky vodovodu, přípojky O2 a na 
pozemku města parc.č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče 
u Brna. Souhlas je udělen ke zjednodušenému sta-
vebnímu řízení a ohlášení stavby. 

Usnesení č. 39/17/15: RM schválila smlouvu se Student 
- living Development, s. r. o., IĆ 03696804, se síd-
lem Brno-město, PSČ 602 00, Dominikánské nám. 
187/5, o souhlasu se stavbou na pozemku města 
parc. č. 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, na němž 
chce investor vybudovat stavbu sjezdu vč. uložení 
chrániček, přípojku vodovodu a přípojky O2 s kaucí 
ve výši 5.000Kč a úhradou 5.000Kč za navrtávku 
vodovodu. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/17/15: RM schválila Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Žádost o dotaci včetně rozpočtu projektu mezi 
Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text 
Smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/17/15: RM schválila nájemní smlouvu 
se společností DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 
Modřice 664 42, IČ:63475260 na pronájem částic 
prostoru vstupního vestibulu objektu polikliniky 
o výměře 1 m2, ul. Brněnská 1417/5, Hustopeče, 
umístěné na pozemku p.č.1074/2 vedeném 
jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče za měsíční nájemné 500 Kč + DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/17/15: RM schválila kupní smlouvu s 
Josefem Maťou, Křepice 372, Křepice 691 65, IČ: 
49963228 na prodej souboru 5 sanitních vozů r.v. 
2001 – 2010 za cenu 800.000,- Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/17/15: RM schválila Objednávku na za-
měření oddělení pozemků parcela číslo KN 1092/6 
a 1065/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v areálu nemoc-
nice Hustopeče. 

Usnesení č. 44/17/15: RM schválila RM schvaluje 
uzavření smlouvy o ubytování na ubytovně zdra-
votnického personálu (pokoj č.1), při Městské 
nemocnici Hustopeče, p.o., s MUDr. …, nar. …, 
bytem Hlavná …, 900 31 Stupava, Slovensko, za 
částku 1.000 Kč/měsíčně. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 45/17/15: RM schválila Revokaci usnesení 
RM č. 65/14/15, 66/14/15, 67/14/15, 68/14/15, 
69/14/15, 71/14/15 o schválení nájemních smluv 
na nebytové prostory na poliklinice.

Usnesení č. 46/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s  MUDr. …, bytem Sosnova 
…, 621 00 Brno, IČ 49137492, na pronájem 
prostor o výměře 51, 6 m2 za cenu 26.556 Kč/ročně 
+ energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 47/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s MUDr. Zdeněk Šmíd, s r.o., 
se sídlem Tyršova 1977/3c, Brno – Královo Pole, 
zastoupená MUDr. Zdeňkem Šmídem, jednatelem, 
IČ 29362997, na pronájem prostor o výměře 51, 6 
m2 za cenu 28.232Kč + energie. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 48/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s MUDr. Pavlou Havlíkovou, 
bytem Lipůvka 25, PSČ 679 22, IČ 71209441, na 
pronájem prostor o výměře 31, 41 m2 za cenu 
31.000Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílo-
hou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 49/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s paní …, Hustopeče, Polní 
…, PSČ 693 01, IČ 68625791, na pronájem prostor 
o výměře 28, 5 m2 za cenu 16.168 Kč/ročně + 
energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 50/17/15: RM schválila Smlouvu o ná-
jmu nebytových prostor s NEO ambulance s r.o., 
IČ 29280486, se sídlem Brno - Královo Pole, 
Božetěchova 2737/79, PSČ 61200, zastoupená 
MUDr. Igorem Muchou, PhD., jednatelem, na pro-
nájem prostor o výměře 51, 8 m2 za cenu 56.335 
Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou to-
hoto zápisu. 

Usnesení č. 51/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s MUDr. …, nar. …, bytem 
Hoblíkova … , Brno, IČ 70288283, na pronájem 
prostor o výměře 51, 6m2 za cenu 48.312 Kč/ročně 
+ energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 52/17/15: RM schválila objednání opravy 
rozvodů TUV v objektu budovy hotelu Formanka u 
fi rmy Jiří Kavalíř, Starovice 247, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 48878456, za cenu 15.286,00 Kč bez DPH, dle 
cenové nabídky č. N2015008 ze dne 28.05.2015. 

Usnesení č. 53/17/15: RM schválila zrušení výbě-
rového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015“.

Usnesení č. 54/17/15: RM schválila znění výzvy k po-
dání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015, včetně 
přílohy – vzoru smlouvy o dílo 

Usnesení č. 55/17/15: RM schválila oslovení těch-
to uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 2015: 

1) H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 
Hustopeče, IČ 25325043 

2) SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 
495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599 

3) STRABAG a. s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ 60 83 87 44 

4) Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4,693 01 
Hustopeče, IČ 10559418 

5) JS-Abacus, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 
Hustopeče, IČ 26288591 

6) Buildsteel s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 
IČ 27694321

Usnesení č. 57/17/15: RM schválila podnájem MUDr. 
…, Břeclav v nebytových prostorách II. nadzem-
ního podlaží objektu Polikliniky v Hustopečích, 
Hybešova 1417/5 pronajímaných společnosti 
MUDr. Zdeněk Šmíd, s.r.o. 

Usnesení č. 58/17/15: RM schválila RM schválila souhlas 
se Smlouvou o připojení k distribuční soustavě č. 
121176617 s provozovatelem distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a. s., IČ 28185400, se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 59/17/15: RM schválila jednání o poskytnutí 
veřejných prostředků např. formou daru vlastníko-
vi domu U větrolamu 24,25 v podílu 50% nákladů, 
max. do výše 7.500,- Kč. 

Usnesení č. 60/17/15: RM schválila smlouvu o nájmu 
nebytových prostor s GYNRJ spol. s r.o., se sídlem 
Pospíšilova 1213/4, Brno 613 00, zastoupená jed-
natelem MUDr. Rudolfem Jurišicou, IČ 277 50 639, 
na pronájem prostor o výměře 55, 6 m2 za cenu 
55.056 Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílo-
hou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 61/17/15: RM schválila oslovit s nabídkou 
na odkoupení paní … o odkoupení části pozem-
ku parc. č. KN 1998/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, na 
kterém jsou umístěny sítě a světelný bod č. 7/11 
veřejného osvětlení. 

Usnesení č. 62/17/15: RM schválila zadat realizaci NN 
přípojek na radary společnosti FIA – elektrosluž-
by s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 
Hustopeče na základě přiloženého návrh SOD v 
ceně 127.790,70,- Kč 

Usnesení č. 63/17/15: RM schválila znění výzvy na po-
dání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“ včetně 
vzoru smlouvy o dílo 

Usnesení č. 64/17/15: RM schválila oslovení těch-
to uchazečů k podání nabídky na realizaci 
zakázky „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“: 
1. Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, 
511 01 Turnov, IČ 474 70712, 2. FLORA SERVIS s.r.o., 
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 283 41 627, 
3. 8D z.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VTU obj. 
30, 602 00 Brno, IČ 270 47 156, 4. HaSt, spol. s r.o., 
Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 423 24 149 

Usnesení č. 71/17/15: RM schválila souhlas města, jako 
vlastníka sousedního pozemku, se změnou stavby 
„Novostavba rodinného domu“ v ul. Mandloňová, 
na pozemku parc. č. KN 4544/107 v k. ú. Hustopeče 
u Brna, před jejím dokončením investorovi pí …, 
bytem Sv. Čecha …, Hustopeče. 

Usnesení č. 72/17/15: RM schválila smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, na akci „REKO MS Hustopeče 
- Alšova“ na pozemcích města Hustopeče parc. 
č. 1834, 1860/1, 1761/3 v k. ú. Hustopeče u 
Brna, okres Břeclav, zapsaných na LV 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, za 
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jednorázovou úplatu ve výši 61160 Kč bez DPH v 
rozsahu vymezeném v příloze této smlouvy. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 73/17/15: RM schválila smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 
RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, na akci „REKO MS Hustopeče 
– Družstevní + 1“ na pozemcích města Hustopeče 
parc. č. 1860/2, 1938, 2002, 2008, 2051/1, 2051/2, 
2052/1, 2085/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, okres 
Břeclav, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou 
úplatu ve výši 53195 Kč bez DPH v rozsahu vy-
mezeném v příloze této smlouvy. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 76/17/15: RM schválila Licenční smlou-
vu na užití díla sdělováním veřejnosti na fi lm „A 
Augustýnem po rozhlednách“ pro festival - Kraj 
beze stínu - pro obec Krumvíř. Užití licence je bez-
platné. Text smlouvy je přílohou.

Usnesení č. 77/17/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni na pozemku ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno parcela číslo KN 2764/3 v k.ú. 
Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 3328-71/2014 ze dne 20. 5. 2014 za jed-
norázovou úplatu ve výši 6.288,- včetně DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 78/17/15: RM schválila příspěvek 2.000 
Kč na pobyt v Zambii a budování center pro pana 
Fridricha z Apoštolské církve.

Usnesení (úkol) č. 79/17/15: RM ukládá dojednat 
možnou větší slevu na odběr pohonných hmot u 
Agrotecu a předložit radě města ke schválení.

Usnesení (úkol) č. 81/17/15: RM ukládá Městským služ-
bám Hustopeče zajištění výroby a instalaci celkem 
10 ti kusů tabulek s označením ulic (3x Javorová, 
1x Alšova, Komenského, Kollárova, Kurdějovská, 
Palackého, Stodolní, Starovická). Tabulky budou 
vyrobeny dle norem a dle platných předpisů pro 
instalaci tabulek s označením ulic v Hustopečích. 
Financování bude provedeno rozpočtem města - 
položka komunikace. 

Usnesení č. 82/17/15: RM schválila na základě žádosti, 
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro po-
řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
kulturních a sportovních podniků k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání 
plakátovacích ploch v majetku města, s prodlou-
žením doby akce pro žadatele místní organizace 
Mysliveckého sdružení Hustopeče , pro den 18. 7. 
2015 a to prodloužením na dobu od 22: 00 hod. 
toho dne do 06:00 hod. dne následujícího, tj. 
19.7.2015. 2015, pro tradiční Mysliveckou zábavu 
v areálu myslivny ul. Kpt. Jaroše 50, Hustopeče.

Usnesení č. 83/17/15: RM neschvaluje na základě žá-
dosti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních a sportovních podniků k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, 
s prodloužením doby akce pro žadatele …, Sv. 
Čecha …, Hustopeče, pro den 20.6.2015 a to 
prodloužením na dobu od 19: 00 hod. toho dne do 
06:00 hod. dne následujícího, tj. 21. 6. 2015, pro 
soukromou rodinnou akci, s produkcí country ka-
pely a reprodukované hudby v uzavřeném nádvoří 
RD Sv. Čecha 46, Hustopeče. 

Usnesení č. 86/17/15: RM neschvaluje pokácení okras-
né višně rostoucí před rodinným domem č. 2 na ul. 
Janáčkova na pozemku p. č. KN 106/1, který je ve 

vlastnictví města Hustopeče. Důvodem je, že kácet 
se může jenom v období vegetačního klidu a mezi 
stromem a domem je chodník, strom se dotčeného 
domu dotýká, ale nebrání demolici domu. 

Usnesení č. 87/17/15: RM schválila umístění sběrných 
kontejnerů na textil od společnosti AIDED_EU na 
těchto stanovištích: 

1. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice 
Údolní 

2. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice 
U větrolamu 

3. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice 
Tábory 

4. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad u sport. 
haly – ulice Tyršova 

5. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad na par-
kovišti – ulice Školní 

6. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad u hřiště 
– ulice Komenského 

7. Stanoviště u sídliště – ulice Svatopluka Čecha 
Usnesení č. 88/17/15: RM schválila realizaci akce opra-

va a rozšíření cca 12-ti metrů chodníku na ulici 
Brněnské v prostoru před RD č. 4 a 6, dle předlo-
ženého schématu. Opravu chodníku provedou 
Městské služby Hustopeče za částku do 12.000,-
Kč včetně DPH. Městský mobiliář (květináč) bude 
dodán ze skladových zásob Městských služeb 
Hustopeče. 

Usnesení č. 89/17/15: RM bere na vědomí zápis ze zase-
dání Komise pro seniory handicapované občany ze 
dne 18.5.2015. a doporučuje požádat si o schválení 
vlastního rozpočtu na sociální aktivity.

Usnesení č. 91/17/15: RM schválila RM schvaluje přidě-
lení bytu č.5. Smetanova 78/2, Hustopeče p. …, 
nar. …, bytem Sušilova …, Hrušovany u Brna od 
15.6.2015. Současně schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou do 30.06.2016. 

Usnesení č. 92/17/15: RM neschvaluje žádost …, nar. 
… o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou 
bytu č. 1. Smetanova 78/2, Hustopeče. 

Usnesení č. 93/17/15: RM schválila zařazení rozšíření 
sociální služby Domovinka Němčičky o. p. s. – 
odlehčovací služba - do Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2016. 

Usnesení č. 95/17/15: RM schválila darovací smlou-
vu s HUSTOPEČSKOU VÁŽKOU JARNÍ, spolkem, 
Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 22716513 na 
darování 2.000 Kč na zpříjemnění pobytu dlou-
hodobě nemocných na ošetřovatelských lůžkách v 
hustopečské nemocnici. 

Usnesení č. 96/17/15: RM schválila smlouvu se spo-
lečností AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče 
693 01, IČ: 00544957 o zajištění odběru elektric-
ké energie pro zařízení na měření rychlosti na ul. 
Brněnská. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 97/17/15: RM schválila zrušení výzvy na 
veřejnou zakázku malého rozsahu pro zhoto-
vení Změny č. 1 Územního plánu Hustopeče ze 
dne 12.05.2015 a schvaluje výzvu a upravenou 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu pro zhotovení Změny č. 1 územního plánu 
Hustopeče. 

Usnesení č. 98/17/15: RM schválila zrušení seznamu 
vyzvaných dodavatelů k podání nabídky, schválený 
usnesením RM č. 46/15/15 a schvaluje nový se-
znam vyzvaných dodavatelů k podání nabídky: 1. 
Ateliér ERA, Ing. arch. Jiří Fixel a Ing. arch. Zbyněk 
Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno, 2. Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 834/8, 
Zábrdovice, 615 00 Brno; 3. Arch. design. s.r.o., 
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno. 

Usnesení č. 99/17/15: RM schválila čerpání kon-
tokorentního úvěru od ČS a.s. pro PO Městská 
nemocnice dle přílohy. 

Usnesení č. 101/17/15: RM schválila zadáva-
cí podmínky veřejné zakázky "ZŠ Hustopeče 
– rekonstrukce sociálního zařízení na budově 
školní družiny". Zadávací podmínky jsou přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 102/17/15: RM schválila vyřazení majetku z 
ORJ 253 v zůstatkové hodnotě 8.186,- Kč, 
ORJ 255 v zůstatkové hodnotě 57.146,- Kč, 
ORJ 259 v zůstatkové hodnotě 13.298,- Kč, 
ORJ 275 v zůstatkové hodnotě 2.934,- Kč 
ORJ 504 v zůstatkové hodnotě 87.907,50,- Kč. 
Seznam vyřazených věcí je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 103/17/15: RM schválila v souladu s usta-

novením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, 

1. Jmenuje pana … na pracovní místo ředitele příspěv-
kové organizace Centrum volného času Hustopeče, 
s účinností od 01.07.2015, se zkušební dobou 6 
měsíců a dobou určitou – zástup za dlouhodobě 
uvolněného funkcionáře pana Bořivoje Švástu, 
nejdéle však do 10.11.2018. 

2. Určuje plat a jeho složky panu … řediteli příspěv-
kové organizace Centrum volného času Hustopeče 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném 
znění, a nařízením vlády 222/2010 sb., v platném 
znění, platovým výměrem, který tvoří přílohu 
zápisu. 

3. Schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích 
v rejstříku škol a školských zařízení pro školské 
zařízení, jejíž činnost vykonává příspěvková orga-
nizace Centrum volného času Hustopeče, která se 
týká zápisu nového ředitele příspěvkové organiza-
ce pana ... 

4. Pověřuje ředitele příspěvkové organizace Centrum 
volného času Hustopeče pana … k podání výše 
uvedené žádosti na MŠMT. 

Usnesení č. 104/17/15: RM schválila zřízení a pronájem 
reklamní (výstavní) plochy na pravém boku garáže 
u tenisových kurtů v areálu SPOZAM. 

Usnesení (úkol) č. 105/17/15: RM ukládá prověřit hlou-
bení sklepa pana ... v ul. Na Hradbách.

Usnesení (úkol) č. 106/17/15: RM ukládá provést ná-
těr zábradlí kolen Štinkovky na křižovatce ulic 
Brněnská a Tyršova.

Usnesení (úkol) č. 107/17/15: RM ukládá prověřit mož-
nosti parkování v ul. Tyršova směrem ke Štinkovce.

Usnesení (úkol) č. 108/17/15: RM ukládá prověřit par-
kování aut na městské zeleni v ul. Tábory.

Usnesení (úkol) č. 109/17/15: RM ukládá vysbírat ka-
meny na parkovišti u polikliniky.

Usnesení č. 110/17/15: RM schvaluje jako výlučný 
vlastník objektu Brněnská 716/41, Hustopeče 
693 01, nacházející se na parcele č. 1094 vedené 
jako zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001, v  obci Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, souhlasí s  umístění sídla společnosti 
„Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace“ 
v této výše uvedené nemovitosti.

Zdroj: Odbor Kancelář tajemníka Města Hustopeče
Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí na
www.hustopece-city.cz/mesto-hustopece

/samosprava/usneseni-samospravy/
nebo v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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Festival Concentus Moraviae letos slavil 
dvacet let na scéně. Pro Hustopeče si připravil 
dárek v podobě dvou výjimečných koncertů. 
První červnovou sobotu zahrál v kostele na 
Dukelském náměstí francouzský varhaník 
Olivier Vernet a v úterý 16. června v kostele 
sv. Jana Křtitele v Kurdějově belgické 
Goeyvaerts String Trio. V České republice 
hráli oba interpreti úplně poprvé. 

Zahrál varhaník monackého prince
Koncert Oliviera Verneta si nenechaly 

ujít asi dvě stovky posluchačů, kostel byl 
zaplněný do posledního místa. „Je to velice 
významný varhaník, který v České republice 
vystoupí úplně poprvé. Oslovili jsme ho na 
doporučení našeho dramaturga, Belgičana 
Jelleho Dierickxe,“ informovala manažerka 
festivalu Jitka Miková. 

„Je to opravdu poprvé, co hraji v České 
republice. Hustopeče se mi moc líbí. Líbí se 
mi i moderní kostel, jsou tu zajímavé varhany. 
A jsem nadšený také z posluchačů koncertu. 
Přišlo hodně lidí a atmosféra byla skvělá,“ 
pochvaloval si po skončení koncertu Olivier 
Vernet. 

V jeho podání zazněly například skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, Johanna 
Pachelbela nebo Georga Böhma. Za svou 
dvacetiletou kariéru sólového koncertního 
hráče uskutečnil francouzský umělec více 
než osm stovek vystoupení po celé Evropě 
i v zámoří a nahrál stovku CD. 

„Jsem varhaník katedrály v Monaku ve 
službách monackého prince. Jsou tam 

obrovské varhany, úplně nové, které byly 
vyrobeny před třemi lety. Žiju na jihu Francie, 
ale hodně cestuji po Evropě,“ prozradil na 
sebe úspěšný varhaník. 

Goeyvaerts trio dojalo posluchače
Mimořádný zážitek znamenal pro více 

než 150 posluchačů i druhý hustopečský 
koncert festivalu. V podání belgického 
Goeyvaerts String Tria zazněl v úterý 
16. června 2015 středověký hymnus k poctě 
Panny Marie stojící pod křížem a oplakávající 
synovo utrpení Stabat Mater Dolorosa 
estonského skladatele Arvo Pärta.

„Mrazení v zádech, jiskřičky v očích, 
představa toho, co musí prožívat matky, které 
pochovají své děti,“ sdělila své bezprostřední 
dojmy po koncertu starostka města Hana 
Potměšilová. „Třicet let jsem učila hudební 
výchovu. Liturgická hudba typu Stabat Mater 
vždy dojala i mladé dívky a chlapce. I když se 
studenti často tváří velmi odvážně a třeba až 
chladně,“ pokračovala Potměšilová. 

Belgické trio za nahrávku Stabat Mater 
posbíralo mnoho významných ocenění. 

„Snažíme se dělat vždy poctivou analýzu 
díla, jdeme do jeho hloubky. Arvo Pärt byl 
ale první skladatel, za jehož dílo jsme dostali 
spoustu cen, hlavně Edison Awards. To je 
velmi důležité ocenění v kategorii chrámové 
hudby. Je to pro nás velká čest,“ svěřil se 
violoncellista Pieter Stas. 

V druhé části koncertu pak zazněla skladba 
Simeron Ivana Moodyho. Na rozdíl od Stabat 
Mater, jejímž hlavním tématem je utrpení 
ukřižovaného Ježíše, Simeron pojednává 
o naději a vyhlídce na vzkříšení. 

Goeyvaerts String Trio vzniklo už v roce 
1997. Dodnes hraje ve stejném složení 
– houslistka Kristien Roels, violista Kris 
Matthynssens a violoncellista Pieter Stas. 
Trio přijalo jméno významného belgického 
skladatele Karla Goeyvaertse. 

Trio doprovázela na koncertě v Kurdějově 
sopranistka Zsuzsi Tóth, kontratenorista 
Barnabás Hegyi a tenorista Olivier Berten. 

Sledujte reportáže v Hustopečském 
magazínu č. 312 a 311. 

 -jal- 
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Concentus Moraviae naděloval. Zazněly dva výjimečné koncerty

O první z koncertů se postaral francouzský 
varhaník Olivier Vernet.

Silný zážitek byl koncert úspěšného belgického Goeyvaerts String Tria.
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I v těchto dnech stále pokračujeme 
v přijímání nezávazných rezervací na byty, 
které se chystáme dále stavět na ulici 
Generála Peřiny. Pokud se Vám zdá, že 
přípravy trvají dlouho- potom se omlouvám. 
Ale již jsme zase pokročili kupředu a pokud 
vše dobře půjde, po skončení prázdnin 
oslovíme registrované klienty s nabídkou 
nových bytů.

Později potom uvolníme informace i do 
tisku a na internet, aby i další zájemci měli 

možnost koupě nového a kvalitního bydlení 
v tak krásné lokalitě. Zatím vše vypadá na 
start nové výstavby letos na podzim. Věřím, 
že tomu tak bude.

Dovolím si Vám všem popřát klidné 
prožití prázdnin a dovolených a těším se 
nashledanou v měsíci září.

Výstavba na Generála Peřiny- předrezervace pokračují!
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Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz
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Zachytit kouzlo a krásu stáří a vytvořit 
milou vzpomínku pro ty nejbližší. S takovou 
myšlenkou přišli pracovníci společnosti 
Domovinka Němčičky, přizvali brněnského 
fotografa Richarda Boudu a vznikla kolekce 
asi dvaceti snímků. Ty se teď vystavují po 
celém regionu. Do konce května byla výstava 
Portréty stáří k vidění na Sociálním odboru 
Městského úřadu Hustopeče. 

„Chtěli jsme zachytit klienty tak, aby 
vyniklo jejich kouzlo, důstojně, chtěli jsme 
zachytit krásné stáři. Chtěli jsme ukázat, že 
nejen, že je stáří bezmocné, takové, jaké 
vidíme v sociálních zařízeních, ale že má 
i svoje kouzlo,“ vysvětlila vedoucí Domovinky 
Němčičky Blanka Miličková. 

Fotografi e přibližují osudy pózujících. 
Seniorky se fotily doma, v místech, kde celý 

život pracovaly nebo ve městech a vesnicích, 
kde žily. Fotilo se během ledna a února 
a přesvědčit klientky Domovinky, aby se staly 
modelkami, nebylo vždy jednoduché. 

„Bály se. Říkaly, že nejsou tak krásné na to, 
aby se fotily. Nicméně když viděly, jaké jsou 
před akcí přípravy, seznámily se už dopředu 
s panem fotografem, strach a stud opadly. 
Když jsem jim potom fotky na počítači 
ukazovala, už se jim líbily,“ popsala Miličková. 

Výstava portréty stáří byla zahájena 
v ekocentru ve Velkých Pavlovicích, do konce 
května byla k vidění v Hustopečích, v červnu 
byla v Kloboukách u Brna, od září bude ve 
Vranovicích. Poté fotografi e budou zdobit 
buď sídlo Domovinky, nebo si je příbuzní 
seniorek mohou odkoupit na památku. 
Některé modelky už se bohužel výstavy 

nedožily.
„Výstavu s tímto tématem děláme úplně 

poprvé. Povedla se. V následujících letech 
naplánujeme určitě něco podobného,“ je 
spokojená s výsledkem Miličková. 

-jal- 

Portréty stáří zachytil fotograf v Domovince Němčičky

První den s opravdu letními teplotami, 
poslední květnová neděle, vylákala k Domu 
dětí a mládeže Pavučina desítky diváků. 

Nenechaly si ujít již sedmý ročník Dne koní. 
Díky slunečnému počasí i díky výkonům 
malých jezdkyň se mohly na chvíli ocitnout na 
divokém západě nebo na Velké Pardubické.  
Den koní letos ozvláštnily dostihy i disciplína 
Working Equation. 

„Snažíme se, aby byl program každý rok 
něčím nový. Snažíme se představit koně 
ve všech možných disciplínách. Letos je to 
Working Equation, což je disciplína, která 
vznikla v roce 2010 a měla by ukázat, jak je 
kůň ovladatelný. Slučuje například skok 
přes překážky, drezuru i nahánění dobytku,“ 
vysvětlila ošetřovatelka zvířat na DDM 
Pavučina Klára Pitlachová. 

Na Dni koní se také představily děti 
z chovatelského kroužku a z pony školičky. 
Nejmladší jezdkyni byly pouhé čtyři 
roky. „Děti budou soutěžit v klasických 
disciplínách, jako je jízda zručnosti nebo 
parkur,“ uvedla Pitlachová. 

A veřejnosti se představily i dva nové 
přírůstky. Kobylka Gretel a hřebeček Casal, 
kteří na svět přišli na konci dubna a na 
začátku května. Na Dni koní byli slavnostně 
pokřtěni, za kmotra jim šel místostarosta 
města Bořivoj Švásta.

-jal- 

Den koní: Jako na divokém západě nebo na dostizích
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Na Dni koní se představila nová hříbata. 
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Výstava měla za cíl ukázat krásu staří.

Koncerty, muzikál, komentované 
prohlídky, přednášky a mnoho dalšího 
mohli všichni zájemci zažít v pátek 29. 
května 2015 v hustopečských svatostáncích 
při Noci kostelů. Návštěvníkům své brány 
otevřela ještě před setměním sídla všech 
tří hustopečských církví. Bezkonkurenčně 
nejvíce návštěvníků přivítal kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České na Dukelském náměstí. 
Otevřeno však měla i kaple sv. Rocha na 
Křížovém kopci a bohatý program nabídla 
i Českobratrská církev evangelická nebo 
Apoštolská církev.                                                -jal- 

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 310, premiéru měl 5. 6. 2015. 

Noc kostelů: Svatostánky lákaly na živé sochy i koncerty
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V kostele na Dukelském náměstí čekaly na 
návštěvníky živé sochy.

V evangelickém kostele se tradičně konal 
absolventský koncert ZUŠ. 

V modlitebně Apoštolské církve se konala 
výstava Biblí. 
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Chraňte si své oči

Akce platí v měsících červenci a srpen 2015.

www.topoptik.cz

Top Optik Grůzová
Hustopeče, Smetanova 1

tel.: 724 558 757

Máme pro vás prázdninovou soutěž.
Zúčastněte se na našem Facebooku

/TopOptikGruzova 

SLEVA až 50 %
NA VYBRANÉ SLUNEČNÍ BRÝLE

UV paprsky nevidíme ani nevnímáme, ale 
o to více jsou nebezpečné, ohrožují nejen 
naši kůži, kde mohou způsobit podráždění, 
alergii ale taky velmi nebezpečné nádory 
kůže. UV záření napadá  také naše oči. A to 
mnohem více než si myslíme. Oko je totiž 
ohroženo 100krát více než kůže. A to proto, že  
paprsky prochází do vnitřních struktur oka 
a tento systém znásobí intenzitu dopadajících 
paprsků.  Je tedy potřeba oko důsledně 
chránit. 

 UV záření je přitom všudypřítomné, 
ohrožuje nás i při zatažené obloze, a to nejen 
v létě. UV záření dopadá na povrch oka a dále 
jím prostupuje přes rohovku, čočku, sklivec 
a dopadá až na sítnici. Všechny tyto struktury 
dokáže poškodit. Může způsobit zánět 
spojivek, trvalé poškození spojivek, rohovky, 
ale také šedý zákal nebo poškození sítnice. Až 

budete na dovolené u moře nebo na horách, 
pamatujte, že tady je riziko mnohem vyšší. 
Záření se odráží od vodní hladiny i sněhu 
a dostáváme tak několikanásobnou dávku. 
Rovněž se vzrůstající nadmořskou výškou 
roste riziko poškození, a to velmi závažně. 

Ochrana oka je proto velmi důležitá, přičemž 
velký důraz klademe na děti, které nejen že 

mají širší zornice, ale i častěji pobývají venku. 
Sluneční brýle jsou nezbytné hlavně u moře, 
vody a na horách. 

 Používejte proto kvalitní sluneční brýle 
se zaručeným UV fi ltrem. Velmi účinnou 
ochranou jsou i kontaktní čočky s UV fi ltrem 
v kombinaci se slunečními brýlemi. Takto 
získáte dokonalou ochranu zraku. Proti UV 
záření mohou být ošetřena i dioptrická čirá 
skla.

Až se budete letos balit na dovolenou nebo 
jen půjdete na výlet, vzpomeňte si prosím 
taky na své oči a chraňte si je. Zrak nám 
zprostředkovává 80% všech vjemů okolního 
světa a bez nich je to opravdu těžké. Vidíte, 
kolik toho pro Vás dělají? Dělejte také vy, 
něco pro ně.

Slunce křičí: chraňte si své oči! 
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Portréty známých osobností, rodinných 
příslušníků, ale i zvířata, krajina nebo 
abstrakce a k tomu zajímavé suché vazby 
budou až do konce srpna zdobit vestibul 
Centra celoživotního vzdělávání. Vystavují 
tam členové kroužku Veselého kreslení, který 
vede Radka Dostálová. 

„Tato výstava je nejpočetnější, co jsme 
zatím kdy měli. Máme tady skoro padesátku 
obrázků. Jsou tady zastoupeny práce mužů, 
žen, dětí, střední generace, důchodců. 
Opravdu je to taková všehochuť,“ představila 
výstavu vedoucí kroužku Radka Dostálová. 

Dostálová se zaměřuje na kreslení pomocí 
pravé mozkové hemisféry, kterou využíváme 
k tvůrčím činnostem a která si pamatuje 
hlavně obličeje. Proto jsou teď na stěnách 
městské knihovny nejvíce k vidění portréty. 

Kroužek funguje už tři roky. Každoročně se 
otvírá kurz pro úplné začátečníky, veselých 
malířů tak pořád přibývá.

„Když budete procházet mezi jednotlivými 
obrázky, určitě už poznáte jakousi preciznost, 
jakoby zvládnutou techniku řemesla, 

propracovanost. U těch, co navštěvují 
kroužek už třetím rokem, jde vidět obrovský 

pokrok,“ myslí si vedoucí kurzů. 
Nejpokročilejší kreslíři se už dokonce 

od portrétů známých osobností přesunuli 
k abstrakci nebo sebrali odvahu na to 
nakreslit své rodinné příslušníky či osobnosti 
Hustopečí. Ve vestibulu knihovny se tak teď 
může najít například děkan Pavel Kafka nebo 
vedoucí kostelního sboru Pavla Pantáková. 
Dopracovat se k takovým kresbám však stojí 
podle Dostálové hodně úsilí, času a hlavně 
trpělivosti. 

„U těch mladších je často cítit určitá 
nedočkavost. Chtějí to mít hned. Ale to tady 
nefunguje. Člověk si musí na výsledek počkat 
a s pokorou se ponořit do jednotlivých kroků. 
Až potom se dočká výsledku. Bez toho to není 
možné,“ vysvětlila Dostálová. 

Výstavu doplňuje suchá vazba úspěšné 
fl oristky Adély Murínové, která je jednou 
z členek kroužku Veselého kreslení. Výstava 
potrvá ve vestibulu Centra celoživotního 
vzdělávání až do 28. srpna 2015. Další kurzy 
Veselého kreslení začnou od října. 

–jal- 

Veselé kreslení: Od herců a zpěváků po osobnosti Hustopečí

fo
to

:  
Ja

na
 R

oz
ko

vá

Na výstavě se může najít i hustopečský 
děkan Pavel Kafka. 
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e

ERVENEC, SRPEN 2015

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

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

po 13. – 16.7.  KURZ OBSLUHY OSOBNÍHO PO ÍTA E 
   V rámci projektu Senio i komunikují.
pá 14. – 20.8. MEZINÁRODNÍ SENIORSKÝ TÁBOR
   v Pieš anech. 
út 18.8. 8.00 DINOPARK VYŠKOV – zájezd pro prarodi e
   s vnou aty, odjezd z AN Hustope e.

LETNÍ KINO POD O ECHEM 2015, Herbenova 4, Hustope e

st  5.8.  CHLAPECTVÍ
   Drama USA, 2014, 165 min. 
t  6.8.  A  VEJDE TEN PRAVÝ

   Mysteriózní drama, horor USA, VB, 2010, 116 min. 
pá 7.8.  PADESÁT ODSTÍN  ŠEDI
   Romantické drama USA, 2015, 124 min. 
so  8.8.  POJEDEME K MO I
   Rodinná komedie, R, 2014, 90 min.
ne 9.8.  TEORIE VŠEHO
   Životopisné drama VB, 2014, 123 min. 

Vstupné 50,- K , za átek promítání po setm ní (po 21.00 hodin ).
Ob erstvení zajišt no. 

so 27.6. – 30.8. OTEV ENÉ SKLEPY HUSTOPE E
   Festival vína. Své sklepy otev ou hustope ští
   vina i. Každý den bude možnost v n kterém ze
   sklípk  posed t a pokoštovat, Vina ská ulice,
   ulice Na Hradbách. 
   Podrobnosti na TIC Hustope e, www.hustopece.cz.

M sto Hustope e

LETNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL POD ŠIRÝM NEBEM
Nádvo í domu U Synk , Hustope e

pá 3. 7.  20.30 UŽ TROUB JÍ, Divadelní spolek Frída
   Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák a Martin
   Trnavský. Po p edstavení bude hrát CM Primáš,
   prob hne ochutnávka vín První vina ské spol. s.r.o.
    Vstupné: 350,- K
st 8. 7. 20.30 ANI O DEN DÝL, Divadlo SemTamFór
   Prob hne ochutnávka vín hustope ských vina .
    Vstupné: 130,- K
pá 10. 7. 20.30 P ÍB H JEDNOHO HRADU, Sophia Art, 
   divadelní agentura. Hrají: Ernesto ekan, Jarmil
   Škvrna, Veronika Nová, Lukáš Langmajer, Anna
   Kulovaná, Karel Soukup.
   Po p edstavení bude hrát CM Eliška, prob hne
   ochutnávka vín Vina ství Prchal. 
    Vstupné: 350,- K
ne 12.7. 18.00 PRINCEZNA NA HRÁŠKU, Divadlo Koráb
    Vstupné: 70,- K
st 15. 7. 20.30 S HLAVOU V OBLACÍCH, Divadelní soubor Amadis. 
   Prob hne ochutnávka vín hustope ských vina .
    Vstupné: 130,- K
pá 17. 7. 20.30 NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
   Agentura Harlekýn
   Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef
    Carda. Po p edstavení bude hrát CM Lašár, 
   prob hne ochutnávka vín Vina ství Jurák a syn. 
    Vstupné: 350,- K

Hraje se za každého po así. V cen  vstupenky je skleni ka vína. 
P edprodej vstupenek v TIC Hustope e, Dukelské nám. 23, 

tel.: 519 412 909, prost ednictvím portál  Ticketstream a SMS ticket. 
Výhodná permanentka pouze za 1000,- K .

Za pár týdnů oslaví jednaosmdesáté narozeniny, vystavoval 
v Berlíně, v Římě, Hamburgu, Ženevě nebo v Torontu a od 31. května 
2015 přibyly do jeho seznamu i Hustopeče. Na vernisáž své výstavy 
dorazil až z německého Pasova, kde žije. Celou, osm hodin dlouhou 
cestu si odřídil sám. 

„Jestli je to Toronto nebo Hustopeče, to nehraje roli. Do Hustopečí 
jsem se dostal přes kamaráda Antonína Vojtka. Jeho pojetí výtvarného 
umění je mi velmi blízké a on mi říkal, že v Hustopečích nejenom žil, 
ale i vystavoval. Tak jsem si říkal, fajn, udělám v Hustopečích výstavu,“ 
popsal svou cestu z Pasova na jih Moravy světoznámý malíř. 

Pavel Horák přenesl návštěvníky galerie do svého kouzelného světa, 
do světa malinkých domečků vykreslených do nejmenších detailů, do 
světa krajiny jako z dětské fantazie, do světa pestrobarevných rostlin 
a zvířat. 

„Ukazuji tady cyklus hrady a zámky. Vystavoval jsem na zámku 
hraběnky Šternberkové v Častolovicích. Měl jsem u ní dvě úspěšné 
výstavy a ona po té druhé řekla, že už výstavy dělat nebude. Mě ale 
najednou napadlo, že bych připravil cyklus romantických hradů 
a zámků. Dámě zasvítily oči a bylo to,“ rozpovídal se Horák. 

Z Hustopečí se tak návštěvníci mohli vydat na Drákulův hrad do 
Rumunska, do Francie na Le Mont-Saint-Michele nebo do hradů 
a zámků v Itálii.

„A pak tady mám taky volnou tvorbu. Například obraz Pět motýlů 
vlevo sleduje osm motýlů vpravo a podobně. Já si rád vymýšlím 
blboviny,“ smál se malíř. 

Pavel Horák se narodil v Praze a malování se věnoval už od malička. 
První výstavu měl už jako malý kluk za války v roce 1944. Než se však 
začal živit výhradně malováním, patnáct let působil ve Filmovém 
studiu Barrandov jako pomocný režisér. Spolupracoval například 
s Fričem nebo s Formanem. 

„A pak mi jeden asistent u fi lmu Kdyby tisíc klarinetů zprostředkoval 
výstavu v Laterně Magice. Zrovna v době, kdy poprvé dostali turisté ze 
západních zemí víza do České republiky. A tak začal můj osud, že jsem 
se později dostal do Holandska,“ vzpomínal Pavel Horák. 

Seznámil se s holandskou spisovatelkou, která mu zprostředkovala 
výstavu v muzeu v Dordrechtu. V Holandsku už zůstal. V Dordrechtu 
a v Rotterdamu si otevřel ateliér. Na jednu z jeho vernisáží přišla 
dokonce holandská královna, která mu pak královským patentem 
přidělila jméno Paul van den Berg. 

Za celý svůj život měl asi sto padesát samostatných a mnoho 
kolektivních výstav po celé Evropě i v zámoří. Po revoluci pak začal 
vystavovat hlavně ve své rodné zemi. 

Výstava Svět podle Pavla Horáka van den Berga též romantické 
hrady, zámky a jiné pěknůstky byla k vidění v městské galerii v domě 
U Synků do 21. června 2015.                                                                           -jal-
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Krajina s desítkami domů, hrady a zámky i zvířata – náměty 
obrazů Pavla Horáka byly stejně pestré jako jejich barvy.

Hustopeče nebo Toronto, to 
nehraje roli, říká Pavel Horák
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 7. 7. / 20. 7. / 3. 8. / 17. 8. / 31. 8. /
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 7. 7. / 4. 8.
Bioodpad: 13. 7. / 27. 7. / 10. 8. / 24. 8.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
po. a pá.: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

HUSTOPE SKÁ CHASA, www.hustopecskachasa.cz

pá 14.8. – 16.8. KROJOVANÉ HODY, Herbenova ulice. Stav ní
   máje, zvaní po m st , odpolední a ve erní
   zábavy. V pátek hraje CM Primáš, o víkendu
   DH Sokolka. 

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

ne  5.7. 10.00 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA 
   K 600. VÝRO Í MISTRA JANA HUSA,
   evangelický kostel, Hustope e

so 22.8.  NOMINA NÍ VÝSTAVA VELKOPAVLOVICKÉ
   PODOBLASTI NÁRODNÍ SOUT ŽE SALONU VÍN R
   P ehlídka nominovaných vín do Salonu vín R 
   z Velkopavlovické podoblasti. Zarážaní hory.
   Sál spole enského domu. 

LETNÍ KOUPALIŠT :
 Po - Pá: 6.00 – 7.00, 14.00 – 19.00
 So, Ne: 10.00 - 20.00

V p ípad  špatného po así bude v provozu krytý bazén.
 Aktuální informace na www.spozam.cz 

nebo na tel.: 702 204 601 – 660.

so 11.7. 16.00 DEN S HUSAKOVÝM QUARTETEM
   D tské stánky s hudebními a sportovními
   aktivitami, 16.30 d tské divadelní p edstavení
   Princ Bajaja na dvo e v dom  U Synk , 
   17.00 vyhlášení výsledk  d tské sout že,
   19.00 ve erní koncert Husakova Quarteta 
   v kinosále Hustope e. 

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

ne 16.8. 11.00 POUTNÍ KROJOVANÁ MŠE, kaple sv. Rocha na
   K ížovém kopci.
ne 30.8. 9.30 ŽEHNÁNÍ AKTOVEK – zahájení školního roku,
   kostel sv. Václava a sv. Anežky eské na
   Dukelském nám stí.

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

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD LÁVÁNÍ, Nádražní 20, 
tel.: 519 412 026, www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

MATE SKÉ CENTRUM CIPÍSEK Nádražní 20, Hustope e
Provozní doba: po, st, t, pá 09.00 - 17.00

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.
Aktivity v letních m sících nebudou, za neme op t od íjna.

po 1.6. - 28.8.  VÝSTAVA KROUŽKU VESELÉHO KRESLENÍ
   Vestibul CCV.

UZAV ENÍ KNIHOVNY OD 27. 7. DO 7. 8. 2015.

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

ne 28.6. – 30.8. OSVOBOZENÍ HUSTOPE SKA – fakta i um lecká
   re  exe. Výstava k 70. výro í konce 2. sv tové války.

so 18.7. 7.00 ZÁPADNÍ SLOVENSKO – poznávací zájezd po
   zajímavých místech našich soused  (Mohyla M.R.
   Štefánika, JE Jaslovské Bohunice aj.). Odjezd od
   nemocnice a z AN Hustope e. 
so  25.7. –    1.8. NA STARÁ KOLENA V POHYBU 
ne    2.8. –    9.8. NA STARÁ KOLENA NA ALJAŠKU
ne  16.8. – 23.8. NA STARÁ KOLENA VE VÍRU TRADIC
   Letní tábory pro d íve narozené na Okrouhlíku
   u Jihlavy. Odjezd dle instrukcí p ihlášeným.
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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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Island nabízí stovky divů, říká Jiří Kolbaba
Romantický a přitom dramatický, pekelný 

a přitom rajský, neskutečně barevný, čistý, 
úplně jiný svět. Tak popisuje Island známý 
cestovatel, fotograf a publicista Jiří Kolbaba. 
O divech ostrova v severním Atlantiku 
vyprávěl v Hotelu Centro více než stovce 
posluchačů v pondělí 15. června 2015. Do 
Hustopečí zavítal s přednáškou už podruhé. 

„Poprvé jsme si představili celý svět 
a učili jsme se u toho trošku fotografovat. 
Teď představím moji druhou nejoblíbenější 
lokalitu na světě a to je Island. Předpokládám, 
že lidé, kteří Island nikdy nenavštívili, úplně 
ustrnou, jak je krásný, jak je neskutečně 
barevný, jaké tvarové variace nabízí,“ 
popisoval nadšeně Kolbaba.

„Islandu jsem propadl před mnoha lety 
a vracím se tam opakovaně. V letošním 
roce už jsem tam byl dvakrát a pojedu ještě 
jednou. Ostrov, i když je relativně malý, je 

větší než Česká republika, je od nás vzdálený 
jen čtyři hodiny letu a ocitneme se v úplně 
jiném světě,“ pokračoval cestovatel. 

Jiří Kolbaba cestuje už více než dvě desítky 
let, navštívil přes sto třicet zemí světa na 
všech šesti kontinentech. Mezi nimi je jeho 
favoritem Antarktida a hned po ní právě 
Island. 

Přednášku nazval Sedm divů Islandu. Na 
ostrově je však podle slov cestovatele divů 
mnohem víc. Stovky.

„Třeba hlavní město Reykjavík je nejčistší 
město na světě. Z hlediska spadu smogu, ten 
nejšpinavější den v roce je sto padesátkrát 
čistší než nejčistší den v Praze. Island dal světu 
první prezidentku. Ukázal, že žena může vést 
zemi a to osvíceně. Unikát je třeba i čistota 
jazyka. Zkusme si představit, že mladí lidé 
čtou ságy staré osm, devět stovek let a čtou 
je v původním jazyce. Těch nej je mnoho. Je 

to třeba země s největším počtem vodopádů. 
Neznám žádnou jinou, kde by bylo takové 
množství vodopádů na tak malém území,“ 
vyjmenoval některé divy Kolbaba.

Island procestoval autobusem, pěšky, na 
motorce, stopem i vlastním autem. A jako 
skvělou dovolenkovou destinaci by ostrov 
doporučil úplně každému. Rodinám s dětmi, 
baťůžkářům i boháčům.

„Doporučil bych Island absolutně každému, 
kdo ocení skvělou dynamickou přírodu,“ 
myslí si cestovatel. 

Nyní se však Jiří Kolbaba namísto 
k severnímu Atlantiku chystá do Středozemí. 
Připravovat tam bude pořad o plavbách po 
planetě. Představí ho 29. července u Vltavy ve 
Žlutých lázních. 

-jal-

M-klub od září otevře pro mladé čtyři dny v týdnu
Hustopečský M-klub pod společenským 

domem na Herbenově ulici bude na začátku 
září znovu otevřen široké veřejnosti, ale 
hlavně mladým. K dispozici jim bude čtyři 
dny v týdnu. Více o M-klubu povídal ředitel 
Centra volného času Pavučina Petr Fridrich 
a Ondřej Čukan, který působí v CVČ jako 
pedagog volného času a má klub na starosti. 

Jaká bude otvírací doba M-klubu?
Dosud byl M-klub pod správou Centra 

volného času Hustopeče veřejnosti otevřený 
pouze na jednotlivé akce. Od 7. září 2015 se 
chystáme zahájit pravidelný provoz. M-klub 
bude otevřen čtyři dny v týdnu v odpoledních 
hodinách - pondělí, středu, pátek a sobotu. 
Na provozu se budou podílet studenti, kteří 
mají jedinečnou možnost vdechnout tomuto 
prostoru novou energii. V ostatní dny bude 
M-klub využíván především pro pravidelné 
zájmové útvary (kroužky) a spontánní akce 
CVČ. 

Pro koho bude klub určený? Jaká bude 
jeho cílová skupina?

V tomto směru se chystáme mít poměrně 
široký záběr. Především ve všední dny 
budeme načasováním a zaměřením akcí 
směřovat na mládež od dvanácti do osmnácti 
let. Během pátečních a víkendových akcí 
(koncerty, různé žánrové festivaly, spontánní 
aktivity aj.) pak počítáme spíše s plnoletým 
osazenstvem. 

Co klub bude moci návštěvníkům 
nabídnout? 
Částečně vycházíme z toho, co v M-klubu už 

je. Funkční herna s kulečníkem, fotbálkem, 
šipkami, otevřený venkovní prostor nebo 
stůl pro ping pong přímo vybízí k pořádání 
různých herních dnů nebo turnajů.

 Nárazově jsou v plánu koncerty různých 
žánrů od metalu, přes elektronickou 
muziku po vystoupení hudebních legend 

v rámci Hudebních sklepů. Menší prostory 
jsou vhodné pro vystupování divadelních 
souborů, pořádání komorních LARPů nebo 
promítání.

 Méně akční povahy mohou přijít jen tak 
relaxovat. Posedět si v čajovně s časopisem 
nebo knížkou, promluvit si s přáteli 
u nějakého osvěžujícího nápoje nebo srkat 
čaj. M-klub má ve svém vybavení také slušnou 
sbírku deskových a karetních společenských 
her.

 Na podnět žáků vyšších ročníků z obou 
základních škol se vynořila myšlenka legální 
stěny pro sprejery, pořádání burz oblečení 
a předmětů nebo zajímavé přednášky 
aktuálních témat pro náctileté. V září 
bude na návštěvníky čekat nově herní 
konzole ovládaná pohybem a pohráváme 
si s myšlenkou venkovní boulderové stěny 
i prostoru pro street workout (posilování 
s vlastní vahou těla). Vizí a myšlenek máme 
spoustu, ale naším cílem je především 
povzbudit mládež, aby sama přišla a začala 
s naší pomocí realizovat své představy 
fungování M-klubu.

Už jsou v plánu nějaké konkrétní akce?
Ano. Několik akcí už dokonce proběhlo. 

CVČ jej využívalo ke své pravidelné činnosti 
některých zájmových kroužků. V dubnu bylo 
v M-klubu možno poslechnout si kapely 
Skrznaskrz, Helemese a Pana Douchu. 
V květnu pod záštitou M-klubu proběhla série 
promítání dokumentárních fi lmů v rámci 
projektu „Promítej i ty!“. Jeden z červnových 
víkendů patřil hardcorovým kapelám - zahrály 
kapely Nesouhlas, Schizmic a URGH. Koncem 
měsíce června se stal M-klub malou scénou 
pro Týden divadel pro děti a premiéru si 
odbyl i mládeži oblíbený „postapokalyptický 
LARP“ (neboli forma hraní rolí fi ktivních 
postav ve fi ktivním světě, využívající prvků 
zážitkové pedagogiky a fantazie). V srpnu 
proběhne promítání letního kina Pod 

ořechem a poslední dva prázdninové týdny 
se zde uskuteční příměstské tábory.

Na září jsou prozatím naplánovány dvě 
akce. První z nich nazvaná „Už se klub-M!“ 
je naplánovaná na pondělí 7. září a v sobotu 
19. září otřese M-klubem hudební festival. 
Rýsuje se několik dalších, menších akcí, 
které budeme včas prezentovat na nových 
webových stránkách klubu, sociálních sítích
i místních periodikách. 

Bude se konat nějaké slavnostní otevření?
Otevření proběhne v rámci akce „Už 

se klub-M!“ tedy v pondělí 7. září 2015 
v odpoledních hodinách. Bude to takový 
den otevřených dveří, který přivítá první 
návštěvníky a nabídne pohled do zákulisí 
a umožní mládeži vydechnout a docílit 
rovnováhy od návalu nových informací ze 
zahájení školního roku.

Chystají se i nějaké stavební nebo 
kosmetické úpravy interiéru?

Změny budou spíše kosmetické než 
stavební. Interiér potřebuje částečně 
vymalovat, přidáme některé dekorativní 
prvky, částečně obměníme nevyhovující 
nábytek atd. Při hledání nových motivů 
na zeď se necháme inspirovat výtvarnými 
pracemi žáků vyšších ročníků ZŠ. Na tomto 
místě bych rád poděkoval paní učitelce 
Siglové, Gratclové a Kuchyňkové, že si i přes 
hektický konec školního roku našly trochu 
času na tento projekt.

Věříme, že M-klub si najde brzy místo u řady 
mladistvých a nabídne jim možnost vlastní 
realizace myšlenek a nápadů. 

Webové stránky M-klubu:
www.mklubhustopece.cz 

tel.: 702 151 137

Ondřej Čukan, Petr Fridrich, -jal-



HUSTOPEČSKÉ LISTY  7, 8 • 15

| 20 | 

Ale opak je pravdou, z jednoho dne celý 
týden. A čeho vlastně? No, přece oslav vašich 
a našich zlatíček – Mezinárodního dne dětí. 

Hned v pondělí, právě 1. června, jsme 
posílili naši fyzickou zdatnost výšlapem, 
mladší děti na Pavučinu a ti starší na naši 
hustopečskou rozhlednu. Ve školce nám pak 
paní kuchařky připravily slavnostní oběd – 
„kuřízek“ – mňamka.

Úterý se neslo ve znamení výletů do ZOO. 
Část dětí do Hodonína za opravdovými 
zvířátky. A starší do jediné KOVOZOO v Evropě 

ve Starém Městě. Byla to podívaná výjimečná, 
ojedinělá a dá se říct, nezapomenutelná. Jen 
na vysvětlenou – zvířata jsou netradiční, 
originální a nekoušou, ale především 
jsou vyrobená z odpadních materiálů. 
Doporučujeme. Skvělý tip na rodinný výlet.

Prostřední den v pracovním týdnu byl 
sportovní. Na základní škole Nádražní 
nám připravili olympijské klání v různých 
disciplínách, které si děti náramně užily. 
A to jsme ještě malovali na chodníku v naší 
školičce, ať si název Pastelka plně zaslouží 

a je ještě víc barevná a veselá. 
Říká vám něco šipkovaná a ještě k tomu 

o poklad? Tak to byla náplň čtvrtečního 
dopoledne. Kopec Krajcák s plněním úkolů 
a následnou „mlskou-zmrzkou“.

Kultura „za tisíc“ – tak to bylo vynikající 
divadelní představení s panem Korábem 
a jeho asistentkou. A kdo divadlo Koráb 
zná, tak mně dá za pravdu, že kulturní tečka 
našich oslav byla vskutku na úrovni. 

Že se mají ty děti na Pastelce dobře?
Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ  U RYBIČEK

V letošním školním roce odchází z mateřské 
školy „U Rybiček“ do 1. tříd základních 
škol celkem 37 dětí. Dne 17.6.2015 se s naší 
mateřskou školou slavnostně rozloučily 
v obřadní síni MěÚ v Hustopečích. Reportáž 
ze slavnostního rozloučení můžete zhlédnout 
v magazínu HTv.

Tomuto rozloučení předcházelo umístění 
tabla našich předškoláků za doprovodu písní 
v prostorách COOP Hustopeče.

Přejeme našim budoucím školákům hodně 
štěstí na cestě za vědomostmi, novými 
kamarády a školními zážitky. A jejich 
rodičům přejeme hodně trpělivosti, 
jen samou radost a pocit uspokojení ze 
svých dětí.                                  

 Kolektiv MŠ U Rybiček

MŠ PASTELKA 

Loučení s předškoláky 
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Oslavám dětského dne na Hotelu Centro 
předcházela po celý měsíc květen výtvarná 
soutěž na téma „Rodina a děti“. Porotou 
byli občané a návštěvníci hotelu, kteří svými 
hlasy přispěli k vítězství naší MŠ Pastelka. 
Ze šesti oceněných míst děti získaly pět cen. 
Absolutní vítězkou byla Sofi a Bacová, která 
získala hodnotnou cenu. Za tento úspěch 
byla naše MŠ oceněna šekem na 5 000,- Kč. 
Všem vítězům i účastníkům této soutěže 
srdečně blahopřejeme. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Úspěch ve výtvarné
soutěži
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Zprávičky z MŠ U Rybiček

Oslavy svátku dětí v MŠ U Rybiček

Mezinárodní den dětí připadá 
každoročně na první červnový den. 
Na děti „U Rybiček", v rámci projektu 
„Týden dětských radovánek“, čekala 
spousta příjemných a zajímavých aktivit.
Navštívily ZOO Hodonín, vypravily se za 
poznáním na hrad Veveří, kde se seznámily se 
středověkými řemesly, vyzkoušely si výzbroj 
rytířů a vystupovaly v pohádce v rolích herců.
V CVČ se povozily na koních, u hasičů si 
vyzkoušely, jak se hasí požár, a na dopravním 
hřišti pod dohledem strážníků městské policie 
prokázaly své znalosti z dopravní výchovy. 
Čekal na ně také pirátský den, kdy se proměnily 

v piráty a hledače pirátského pokladu, 
který si nakonec spravedlivě rozdělily.

Nechybělo ani sportování. Jako každý rok 
se vydali předškoláci na cyklistický výlet 
k hustopečskému rybníku. Na bezpečnou 
jízdu celého pelotonu malých cyklistů 
dohlíželi strážníci městské policie. Naši 
předškoláčci zvládli bez nehody celý výlet 
a prokázali tak, že jsou zdatnými cyklisty. 
Vyvrcholením celého týdne byla sportovní 
olympiáda. Probíhala v areálu sportovních 
hřišť ZŠ Nádražní a ZŠ Komenského. Zážitky 
dětí umocnilo nádherné slunečné počasí.

Děkujeme strážníkům městské policie, 
hasičům, Klárce a Simči z CVČ, žákům 8. třídy a 
paní ředitelce ZŠ Nádražní Ivaně Matějíčkové, 
kteří sportovní olympiádu pro naše nejstarší 
děti připravili. Ředitelství ZŠ Komenského 
děkujeme za propůjčení hřiště na sportování 
těch našich nejmenších - ze třídy Kuřátek, 
Koťátek.

 Kolektiv MŠ U Rybiček

Dneska máme velký den…
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ZŠ  NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

Po letech se i děti z Nádražky vydaly do 
Londýna. Sice jen v malém počtu, ale to 
vůbec nevadilo. Spojili jsme se se školou 
z Veverské Bítýšky a hned nás byl plný 
autobus. Do Anglie jsme se plavili trajektem 
z Danquerku, což byl pro žáky také velkolepý 
zážitek. Z Doveru jsme zamířili přímo do 
Londýna, kde jsme se prošli kolem Globe 
Theatre, Tate Modern, přes Millenium Bridge, 
prošli si katedrálu sv. Pavla a vyšlapali 
spoustu schodů i na její kupoli. Viděli jsme 
pirátskou loď Francise Drakea a prohlédli 
si válečnou loď, křižník Belfast. Zamířili 
jsme také přes Tower Bridge do pevnosti 
Tower, odkud nám rozzlobený Beefeater 
nechal vyvést naši paní průvodkyni. Viděli 

jsme krásné korunovační klenoty, rytířskou 
zbroj, spoustu středověkých děl, ale také 
symbol monarchie, krkavce. Navštívili jsme 
i Greenwich, zámek Hampton Court, katedrálu 
a krásné centrum města v Canterbury. Prodrali 

jsme se k přelidněnému Buckinghamskému 
paláci, prošli jsme celou Oxford Street 
i Piccadilly Circus. Nakupovali jsme v Covent 
Garden, prošli se na Trafalgar Square, viděli 
parlament s Big Benem, i Westminster Abbey 
a bydliště ministra. Navštívili jsme Regent´s 
park i St. James´s Park. Viděli jsme tradiční 
Beatles Store i dům Sherlocka Holmese. 
Snídali jsme Full English Breakfast, obědvali 
Fish and Chips, na kávičku zašli do Starbucks. 
A nakonec jsme zhlédli celý Londýn z London 
Eye. I v tak krátkém čase jsme poznali to 
nejdůležitější z Londýna a věříme, že se sem 
zase jednou vrátíme.

 Kolektiv ZŠ Nádražní

Hello London

Začátkem května uskutečnilo 35 žáků naší 
školy spolu s vyučujícími plánovaný zájezd 
do Anglie. V Londýně jsme navštívili spoustu 
památek, počínaje muzeem voskových 
fi gurín, Buckinghamský palác, prošli jsme 
se Regent parkem, Green parkem a James 
parkem. Podařilo se nám zhlédnout Londýn 

z Londýnského kola, jeli jsme i metrem 
a poslední den jsme pluli lodí do Greenwiche 
podívat se na nultý poledník. Mimo jiné jsme 
navštívili i univerzitní město Oxford a letní 
královské sídlo – zámek Winsdor. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Cesty za poznáním - Anglie 

Školní akademie se i v letošním roce 
odehrála v prostorách naší tělocvičny. Přímý 
přenos televize Znova nás zavedl do roku 
2045. Ve zprávách se objevily nejdůležitější 
novinky toho roku. Zazněly i trháky Zdeňka 
Svěráka, Karla Gotta, Hanky Zagorové, 
stálic našeho šoubyznysu. Zaznamenali 
jsme i sportovní úspěchy našich úspěšných 

sportovců. Nebyla nouze ani o komerční 
přestávky, ve kterých herci lákali diváky na 
své produkty. 

Deváté ročníky se tak skvěle rozloučily se 
základní školou a jsou rozhodnuti směle 
vstoupit na půdu nové školy. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Akademie na Nádražce
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Brzké květnové ráno – a my vyrážíme směr 
Praha. Dlouhá cesta je za námi a již stojíme 
před Pražským hradem. Spolu s průvodkyní 
jsme nejdříve zavítali do chrámu sv. Víta, který 
se nám líbil pro svou mohutnost, rozmanitou 
architekturu a úžasné pestrobarevné vitráže. 
Poté, co jsme prošli třemi nádvořími a uviděli 
přehlídku hradní stráže, jsme navštívili 

Vladislavský sál, kde byly vystaveny repliky 
korunovačních klenotů. V bazilice sv. Jiří 
jsme viděli hrobku a fresku svaté Ludmily. 
Ve Zlaté uličce jsme měli konečně rozchod 
a procházeli jsme si neuvěřitelně malinké 
domečky. Ke Karlovu mostu jsme procházeli 
Malou Stranou, historickou částí města 
Prahy, kterou známe z Nerudových Povídek 

malostranských. Dále jsme zavítali na 
Staroměstské náměstí v době, kdy odbíjely 
hodiny na orloji třetí odpoledne. Václavské 
náměstí jsme si mohli projít sami, měli 
jsme čas na občerstvení a nákup suvenýrů.
Výlet se nám velmi líbil. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Cesty za poznáním - Praha

Začátek školního roku je asi pro každého 
těžký, my se však mohly těšit na další 
skvělý rok v divadelním kroužku „Šikulky“. 
V říjnu se tedy ke starším členkám souboru 
připojily mladší a naše skupina se zase 
trošku rozrostla. Společně jsme si vybraly 
pohádku, letos to byla pohádka J. Lady 
O Chudém královstvíčku, zmodernizovaná. 

Scházely jsme se každou středu a snažily se 
ze sebe dostat to nejlepší. Od dubna jsme 
nacvičovaly v sále společenského domu, 
kde jsme si půjčily také některé kostýmy. 
Kulisy pro nás opět letos nachystala paní 
Neubauerová,  hudbu k pohádce připravila 
p. uč. Pešáková, napovídala a pomáhala 
p. Galousková, osvětloval p. Straka, pan 

Jak jsme hrály divadlo 
Konečný nám opět letos vyrobil zdarma 
pozvánky a plakáty! Velký dík patří také 
p. Burgetovi, který nás při zkouškách 
chválil a povzbuzoval, pomohl s ozvučením 
a dbal i na náš pitný režim (díky za fruka).
Koncem května jsme vystupovaly pro 
kamarády ze škol a školek, v neděli 
31. května naši snahu přišli ocenit i rodiče. 
S pohádkou jsme naposledy vystoupily na 
Týdnu dětských divadel 22. června.

Za krásné fotky děkujeme p. P. Kuchařovi, 
za nahrávku pohádky kolektivu HTV.
Děkujeme p. uč. Pešákové za pevné nervy 
a cenné rady. Moc jsme si to všechny užily.
Doufáme, že se po prázdninách zase sejdeme. 
Co budeme hrát? Neprozradíme, ale myslíme, 
že se už nyní můžete těšit. 

Členky divadelního souboru „Šikulky“
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Od roku 2009, kdy bylo navázáno 
partnerství s MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, jsme již 
počtvrté vycestovali s našimi žáky sedmého, 
osmého a devátého ročníku na dvoudenní 
návštěvu do Boskovic. Ve dnech 26. a 27. 
května byl přichystán bohatý program, 
během kterého se žáci navzájem seznamovali 
a poznávali. K programu již tradičně patřilo 
sportovní utkání mezi školami, různé hry 

a soutěže. Také jsme vyrazili na prohlídku 
města spojenou s návštěvou místního zámku 
a závěrem jsme absolvovali výstup na 
radniční věž, odkud se nám naskytl krásný 
pohled na celé město. Večer nám ne příliš 
povedené počasí dovolilo chvíli posedět u 
táboráku a opéct si špekáčky. Celý den byl 
ukončen společnou diskotékou v tělocvičně 
školy.

Druhý den po snídani jsme se ještě sešli 
s boskovickými ve školní jídelně, kde proběhlo 
vyhlašování a oceňování sportovních výkonů 
z předešlého dne. Poté jsme se všichni 
společně vyfotili a rozloučili se. Všichni 
jsme si celý pobyt užili a už teď se těšíme 
na příští rok, až se zase setkáme, tentokrát 
v Hustopečích. 

A. Pavlů

Během prvních dvou červnových týdnů – 
5. 6. a 12. 6. se konaly na naší škole Závěrečné 

zkoušky v Praktické škole jednoleté. Studium 
v Praktické škole je zaměřeno především 
na práce v domácnosti, vaření a praktické 
činnosti důležité pro běžný život.

Žáci předvedli před zkušební komisí 
nejprve své dovednosti při zkoušce 
praktické, kde měli za úkol připravit pokrm 
dle daného receptu, zvládnout úklid, 
prostírání a servírování. Následující týden 
čekala žáky zkouška ústní, kde prokázali své 
teoretické znalosti v odborných předmětech 
a komunikaci se zkušební komisí, ale také 

předvedli znalosti o svém kraji, místě svého 
bydliště, o sobě a o své rodině.

Celé Závěrečné zkoušky se nesly 
v duchu příjemné atmosféry, žáci zakončili 
středoškolské studium úspěšným 
absolvováním teoretické i ústní zkoušky a tím 
prokázali své dovednosti a znalosti pro svůj 
budoucí život. Přejeme našim absolventům 
mnoho štěstí do dalších let, jen to nejlepší, 
a aby si každý z nich to své místo v životě 
opravdu našel. 

Monika Kadrnková, třídní učitelka PRŠ

Závěrečné zkoušky v praktické škole 2015

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Návštěva partnerské školy v Boskovicích
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Během měsíce června podnikla třída 2.A  
zajímavé exkurze, kdy si mohli  studenti 
doplnit znalosti  ze školních lavic. 

21. května zažili, jak se cítí herci, když stojí 
na jevišti a dívají se do hlediště. Podnikli 
totiž exkurzi do Mahenova divadla. Zde si 
prošli celé prostory divadla a dozvěděli se 
mnoho zajímavých informací souvisejících 
se zázemím a chodem této přední brněnské 
scény. Nejednalo se jen o informace ryze 
umělecké, studenty zaujal rovněž výklad 
průvodce týkající se elektrifi kace divadla. Ta 

je spojena se jménem vynálezce T. A. Edisona. 
V divadle je dokonce vystavena jedna původní 
Edisonova žárovka. Je umístěna ve vitríně u 
hlavního schodiště a studenti tak na vlastní 
oči mohli spatřit tento technický unikát.

Další zajímavá cesta za poznáním se 
uskutečnila 11.6., kdy se třída 2. A a ostatní 
třídy vyššího gymnázia vypravily na Vysočinu. 
Studenti navštívili rodný dům Karla Havlíčka 
Borovského v Borové, ocitli se na místě, kde 
zemřel Jan Žižka a prohlédli si památník 
připomínající tuto významnou událost.  

Lipnice nad Sázavou je známá v souvislosti 
s pobytem spisovatele Jaroslava Haška. Svoje 
znalosti z hodin literatury si mohli studenti 
osvěžit při návštěvě domku, v němž Hašek 
pobýval. Zde se nachází expozice věnovaná 
této významné osobnosti české literatury. 
Studenti navštívili též hřbitov, kde je Jaroslav 
Hašek pochován. Nakonec si prohlédli nově 
vybudovaný osmnáctitunový obří žulový 
portrét spisovatele nazvaný Hlava XXII. 

Mgr. Anna Růžková

Učíme se nejen ve škole
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Ve dnech 10. – 12. června se třída sexta 
společně s paní učitelkou Jitkou Jiráskovou 
a Blankou Cahovou vydala do Prahy. 
S organizací výletu nám pomáhala i paní 
učitelka Věra Komoňová. 

Náš program byl opravdu nabitý. Navštívili 
jsme jak typické historické památky (Zlatou 
uličku, Staroměstské náměstí, Chrám svatého 
Víta,…), tak i spoustu jiných zajímavých míst, 
mezi které například patří muzeum Franze 
Kafky nebo vyšehradský hřbitov. Silný dojem 
v nás určitě zanechala i prohlídka galerie Dox, 
kde právě probíhala výstava „art brut“.

Nechyběla samozřejmě ani návštěva 
divadla. Společně jsme se domluvili, že 
půjdeme na muzikál Aida v hudebním divadle 
Karlín, kde se v jedné z rolí představila Lucie 
Bílá. Většina z nás byla z představení nadšená.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci, a už se těšíme na další 
společné akce!                Tereza Vaculíková, 6. C

V Praze je blaze
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Před námi jsou dva měsíce prázdnin. 
Diář mnohých z nás je již zaplněn letním 
programem. Nezřídka jsou to plány na 
dovolenou, na kterou se těšíme. Při pohledu 
na kalendář se i moje srdce rozbuší, protože 
čas našeho odjezdu do Zambie se rychle blíží. 
Ale dovolte mi vrátit se ještě k věcem, kterými 
jsme prošli a které nám také přinesly radost 
a potěšení. 

Spolu s ostatními církvemi v Hustopečích 
jsme se letos opět zapojili do Noci kostelů. 
Rádi jsme přivítali návštěvníky, kteří k nám 
běžně nechodí a provedli je naší budovou. 
Beseda s archeologem Josefem Kovářem 
o Mistru Janu Husovi byla pojata velmi 
zajímavě až netradičně. Běžně se na Jana 
Husa díváme pohledem teologickým nebo 
vnímáme jeho společenský odkaz. Mgr. 

Kovář, coby odborník na středověké hrady 
a předhradí, nám představil Husovu cestu 
do Kostnice velmi barvitě. Ukázal nám, jak 
pravděpodobně vypadaly hrady, kde se Jan 
Hus ukrýval a jak tato místa vypadají dnes. 
Po jeho přednášce jsme zavzpomínali na 
loňský výjezd do Tanzanie a obdivovali oděvy 
masajských žen, které zdobily české korálky. 
Po prohlídce budovy si mohl každý v našem 
velkém stanu nejen odpočinout, ale také 
občerstvit. Naše Palačinkárna připravila pro 
každého vafl e nebo palačinky dle jeho vlastní 
chuti. Pro děti byly připraveny různé úkoly, 
ale i odměny. Vrcholem večera pro ně bylo 
„přenocování v kostele“. Někteří se nemohli 
dočkat, až skončí ofi ciální program, aby 
mohli zakoušet nové dobrodružství. 
Červen je pravidelně věnován dětským 

a mládežnickým akcím. Přední hlídka Royal 
Rangers, která sídlí v našich prostorách, se 
zúčastnila krajského setkání první víkend 
v červnu. Více jak 60 dětí trávilo čas od pátku 
do neděle různými outdoorovými aktivitami 
a plnilo sportovní a znalostní úkoly. Dobré 
jídlo pro ně zajišťovali letos dobrovolníci 
právě z našeho sboru. A jak se říkává, děti 
se vracely špinavé, unavené, ale šťastné. 
Pro ty, kteří již těmto aktivitám odrostli, 
bylo připraveno třetí týden v červnu krajské 
setkání mládeže. Hosty tohoto setkání 
byly party mládežníků z Brazílie, Texasu 
a Maďarska. Společné hry, rozhovory 
a setkání přinesly radost všem zúčastněným. 
Navázala se nová přátelství a není vyloučené, 
že někteří od nás v budoucnu tuto návštěvu 
oplatí.                           Karel Fridrich, pastor sboru

CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEVNež nastaly prázdniny

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Letos poprvé jsme se zapojili do malířského 
projektu s názvem Čarovné barvy země, 
jehož cílem je zaujmout děti a mládež nejen 
pro výtvarné tvoření, ale také pro studium 
období Velké Moravy. Projekt je ojedinělý 
tím, že veškerá díla jsou tvořena pouze za 
užití čistě přírodních materiálů a pojiv bez 
použití syntetických a jiných barev.

Soutěž, které se zúčastnilo celkem 30 škol 
v pěti soutěžních kategoriích, proběhla pod 
záštitou Jihomoravského kraje a Masarykova 
muzea v Hodoníně. Výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny 11. června 2015 v areálu 
Slovanského hradiště v Mikulčicích. 

Skupina žáků I. ročníku oboru Malíř 
a lakýrník ve složení Dominik Bolfík, Jakub 
Náplava, Lucie Novotná a Denisa Prokešová 
získala v soutěži rovnou dvě ocenění – ve IV. 

kategorii (16–19 let) na téma Obrazy z dějin 
(Magnae Moraviae) obsadil tým ve složení 
Jakub Náplava, Lucie Novotná a Denisa 
Prokešová úžasné 1. místo s prací nazvanou 
Bořivojovo pokřtění Metodějem a ve stejné 
kategorii tým ve složení Dominik Bolfík, 
Jakub Náplava a Denisa Prokešová krásné 
5. místo s prací nazvanou Velká Morava – 
historie psaná i skrytá pod zemí.

Výtvarné práce z letošního V. ročníku 
soutěže můžete zhlédnout hned na několika 
putovních výstavách v Jihomoravském 
kraji i v Rakousku. První z nich se uskuteční 
v prostorách nového návštěvnického centra 
Slovanského hradiště v Mikulčicích (10. 6. – 
7. 7. 2015), další pak v konírně Zámku Milotice 
(9. 7. – 23. 8. 2015). 

Silvie Malendová, učitelka odborného 
výcviku oboru Malíř a lakýrník

Velký úspěch malířů
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Jedno úterní odpoledne se žáci 
s vychovatelkami Domova mládeže 
při SOŠ a SOU rozjeli do nedalekého 
Kurdějova prohlédnout si podzemní chodby 
a nejvýznamnější památku Hustopečska 
- opevněný kostel sv. Jana Křtitele. Tento 
kostel je zajímavý klenbou chrámové lodi, 
která má nádherné gotické žebrování. Na 
jednom venkovním pilíři se nachází ve 

značné výšce štítek se znakem pánů z Lipé. 
Severovýchodně od kostela stojí v hradební 
zdi gotická kaple a je opatřena na všechny 
strany střílnami. Byla to zajímavá podívaná. 
Náš výlet jsme ukončili v cukrárně malým 
občerstvením. Vrátili jsme se plni dojmů 
a zážitků. 

Ludmila Malinková, vychovatelka

Výlet do Kurdějova
Na úterní odpoledne jsme se obzvlášť těšili. 

Šli jsme na exkurzi do historicky prvního 
hustopečského pivovaru. Přivítala nás 
majitelka paní Marcela Matochová. Celou naši 
skupinu obeznámila s technologií výroby piva 
a provedla nás místy, kde se tento mok vaří a 
dozrává. 

Prožili jsme tu příjemně strávené odpoledne 
a za to děkujeme paní majitelce. Tímto jí 
přejeme, ať se splní všechny plány, které má. 

Ludmila Malinková

Exkurze v pivovaru

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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Sotva poslední květnový pátek skončila 
Noc kostelů, začala farnost žít přípravou 
farního den. Ten se letos poprvé uskutečnil 
v areálu farní zahrady. Více než sto účastníků 
se sešlo okolo Cimbálové muziky Eliška, 
která zlepšovala dobrou náladu. Netrpělivě 
vyhlíženým bodem programu, byla módní 
přehlídka biblických postav. Na pomyslném 
přehlídkovém molu se během půl hodiny 
vystřídalo více než 20 biblických postav, 
oblečených do nejrůznějších módní stylů 
tak, aby to co nejlépe vystihovalo jejich 
charakterové vlastnosti. Módní přehlídku 
neuváděl nikdy jiný než bibličtí Adam a Eva, 
kteří jak známo, s módou nikdy do styku 
nepřišli.

Další červnová akce byla určena hlavně 
dětem. Tradiční Děckanáda se uskutečnila 
6. června. Podle rozdaných 170 obědových 
baget je možné odvodit, že dětí přišlo letos 
o trochu méně, ale o to víc jsme se jim mohli 
věnovat a víc času zbylo na soutěže. Letošní 
Děckanáda se nesla pod názvem „Na skok do 
nebe“.   Děti při různých soutěžích potkávaly 
známé či méně známé dětské hrdiny 
a svaté. Mezi nejoblíbenější postavy patřila 
Matka Tereza a Jan Nepomucký. Pochvalu 
za nejlépe ztvárněné stanoviště patří svatým 
sourozencům Benediktovi a Scholastice. 
Z celé akce sršela dobrá nálada a předtucha 
blížícího se konce školního roku. Ten jsme 
zakončili 20. června táborákem na Křížovém 
kopci a poslední mší svatou pro děti. Při 

ní dostaly děti vysvědčení z náboženství. 
V tomto končícím školním roce jich bylo 
přihlášeno do výuky náboženství sedmdesát. 

V neděli 7. června o slavnosti Božího těla byl 
kostel hojně ozdoben nejenom květinami, 
ale i hustopečskou chasou, dětmi z Krajcárku 
a desítkami družiček a mládenců. Mši svatou 
doprovázela dětská Schola 9´9. Při průvodech 
k jednotlivým oltářům hráli na dechové 
nástroje mladí absolventi hustopečské ZUŠ 
pod vedením Miroslava Brúčka. Tato slavnost 
má svůj původ ve 13. století. Její podstatu 
tvoří průvod z kostela ke čtyřem oltářům 
podle čtyř světových stran. V čele průvodu je 
neseno pod nebesy Boží tělo. Bílý nekvašený 
chléb, který je viditelným znamením skryté 

Boží přítomnosti. U každého oltáře se žehná 
všem lidem a místům, kteří žijí tímto směrem. 
Přál bych si, abychom za celou touto tradiční 
lidovou slavností viděli především Boží lásku, 
která se rozlévá na všechny lidi, do všech 
světových stran. 

O týden později na slavnost Božího těla 
navazovalo první svaté přijímání dětí. Pak 
už následovaly jenom odměňovací akce. 
Výlet na motokáry pro děti, které celý rok 
připravovaly každý čtvrtek divadlo a návštěva 
vida centra a laser game pro náctileté.

Nyní už nezbývá než říct hurá prázdniny, 
odjet na tábor a těšit se, že 30. srpna 
žehnáním aktovek zahájíme další školní rok. 

Pavel Kafka, děkan  

Hurá prázdniny 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Mistr Jan Hus byl univerzitním profesorem 
(od r.1396), knězem (od r.1400), kazatelem 
v Betlémské kapli v Praze (od r.1402), 
rektorem Karlovy univerzity (od r.1409), 
pro pravdu, kterou v Písmu svatém objevil 
pronásledován (od r. 1412) a na koncilu 
v Kostnici r. 1415 zbaven kněžství a upálen.

Dne 6.7.2015 tomu bude už celých 600 let, 
co kostnické drama ukončilo život jednoho 
výjimečného člověka. Mistr Jan Hus výjimečný 
určitě byl. Pro každého možná nějakým jiným 
způsobem. Každý člověk, každý režim i každá 
politická či náboženská skupina vidí jeho 
výjimečnost v něčem jiném. Skutečností však 
zůstává, že Mistr Jan byl a je pro náš národ 
dost důležitý.  Jeho slova „Pravda vítězí“ 
se dostala na prezidentskou vlajku, háčky 
a čárky nad slovy věnčí náš pravopis, 
v červenci máme jeden den volna navíc – což 
ocení zvláště ti, co nemají prázdniny. Jeho 
spisy jsou dokonce zapsány v registru Paměti 
světa UNESCO (od r. 2007).  

Co o něm víme? Bylo mu sotva 45 let, 
když zemřel. Během 12 let veřejného 
působení změnil způsob myšlení velké 
části národa a potažmo celého světa. To 
vedlo k náboženské svobodě a toleranci na 

našem území. V té době byla tato svoboda 
světovým unikátem. Byl to rebel? Možná. 
Chtěl zničit a pošlapat pevný řád, čistotu 
a upřímnost víry? Rozhodně ne. Různé doby 
a různé skupiny mu dávají různé nálepky. Jak 
se komu v průběhu dějin hodilo: Vlastenci 
v něm viděli především Čecha, dělnická třída 
vůdce prostého lidu, protestanti zakladatele 
reformního hnutí. Ale jak to vlastně bylo? Češi 
pro Mistra Jana byli všichni, kdo na území 
Čech bydleli, bez ohledu na to, zda mluvili 
německy, maďarsky, česky, jestli to byli Češi, 
Poláci, Ukrajinci. Každý z nich měl právo 
a povinnost pracovat a rozhodovat se 
pro blaho Čech. Ne aby o nás rozhodoval 
někdo úplně cizí. Byl knězem, v té době 
to byla tak nějak vyšší třída obyvatelstva. 
Sám šel studovat bohosloví, aby si mohl žít 
v přepychu, nechtěl být prostým člověkem. 
Až setkání s Pravdou mu ukázalo, na čem 
v životě nejvíc záleží. Lidovým kazatelem byl 
až v době pronásledování. Mistr Jan nikdy 
nechtěl být ničím jiným než katolickým 
knězem. Nechtěl zakládat žádnou novou 
církev. Chtěl jen, aby se jeho milovaná církev 
uzdravila z nešvarů, kterými trpěla ona i Boží 
čest. 

Nemohl mlčet k tomu, co bylo špatně -  
v té době to bylo zrovna papežské schizma, 
z odpustků získané prostředky na účelovou a 
zbytečnou válku a nezřízený život některých 
kněží. Mistr Jan je ale národním hrdinou 
především proto, že nedokázal mlčet k tomu, 
co mu nedávalo spát. Nedržel hubu a krok – 
jak se říká, nekrčil se v davu s tím, ať to řeší 
někdo jiný. Byl přesvědčen o pravdě a byl 
ochoten se za ni bít a i umřít. V tom je jeho 
odkaz dnešku, ale i včerejšku a zítřku. Dnešní 
době chybí „zapálení“ nadšenci, kteří jsou 
ochotni položit život za své přesvědčení. 
A pokud jsou, pak to jsou ti s dynamitem 
připevněným na hrudi. Ostatní vypadají, jako 
by ani žádné přesvědčení neměli. Nebojují, 
jen nadávají. 

Mistra Jana Husa si připomeneme 
slavnostní bohoslužbou 5. července 
v evangelickém kostele na Masarykově 
náměstí v 10 hodin. Bude předneseno jeho 
kázání a bude vysluhována svatá Večeře 
Páně. Cestu k nám najdete, když půjdete 
v „Husových stopách“(sleduj ploty a sloupy 
ve svém okolí). Trochu záhadně všechny 
srdečně zve 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru.

Ještě jednou Mistr Jan a zdaleka ne naposledy
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 První svaté přijímání. 
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Vinaři z Hustopečí a okolí uspěli na výstavě 
vín Benátecký hrozen. Soutěžní výstava 
se konala v Benátkách nad Jizerou už po 
jedenácté. Tradičně se do ní zapojují všechna 
tři družební města – domácí Benátky, 
Hustopeče i slovenská Modra. Vyhlašuje se 
tak nejlepší české, moravské a slovenské 
víno.

Letos cenu za nejlepší moravský vzorek 
získal Sauvignon z hustopečského Vinařství 
Jurák a syn. Oceněno medailí bylo i víno 

z Vinného sklepa u Otáhalů nebo víno 
z hustopečského vinařství Altenberk Vini. 
Zweigeltrebe z Vinařství u Kapličky Zaječí se 
pak stalo šampionem výstavy mezi růžovými 
víny, cenu za něj přebral místostarosta města 
Hustopeče Bořivoj Švásta.

Z celkové počtu 143 vzorků byla v Benátkách 
nad Jizerou k ochutnání asi padesátka vín od 
vinařů z Hustopečí a okolí.

Benátecký hrozen 2015 se konal v sobotu 
30. května 2015.                                                   -jal-

HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI
Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Městské víno pro letošní rok? Ryňák a Frankovka z Altenberk vini
Ryzlink rýnský a Frankovka ročníku 2013. To 

jsou vítězné vzorky čtvrtého ročníku soutěže 
o Hustopečské městské víno. Vítězné bílé 
i červené pochází z hustopečského vinařství 
Altenberk vini Lubomíra Ivičiče. Jeho vína 
budou po celý rok prezentovat město 
Hustopeče. 

„Všechna přihlášená vína musela splňovat 
platné stanovy soutěže nastavené tak, aby 
vína co nejlépe vykreslovala typickou chuť 

vína z Hustopečí. O to větší radost mohou 
mít hustopečští patrioti z výsledku letošního 
hodnocení. Jak bílé, tak červené víno letos 
pochází z hustopečského vinařství,“ uvedla 
Petra Otřísalová ze Stálé vinařské expozice.

Do klání o titul Hustopečské městské 
víno pro sezónu 2015/2016 přihlásili vinaři 
celkem sedmnáct vzorků, devět bílých a osm 
červených. Soutěžit mohla vína vyrobená 
z hroznů pocházejících buď z katastru obce 

Hustopeče, nebo z nejbližších přilehlých obcí. 
Hustopečské městské víno vybírala v pátek 

29. května 2015 odborná komise složená 
z certifi kovaných degustátorů, zástupců 
Rady města Hustopeče a zástupce z Vinařské 
komise.

Hustopečské městské víno bude 
k zakoupení ve Stálé vinařské expozici 
v domě U Synků.                                         -jal-, -otr-

Hustopečští vinaři uspěli na výstavě Benátecký hrozen

Víno z Hustopečska slaví úspěchy za hranicemi kraje i republiky
Hustopečské partnerské město Daruvar 

v Chorvatsku uspořádalo na svém 
centrálním náměstí na přelomu května 
a června tradiční, letos již sedmnáctý ročník, 
Mezinárodní výstavy vín a veletrhu tradičních 
výrobků Bjelovarsko-bilogorske oblasti 
s názvem Vinodar. V rámci spolupráce města 
Hustopeče s daruvarskou českou komunitou, 

se výstavy vín zúčastnila i Hustopečská 
městská vína, Veltlínské zelené od Romana 
Fabiga a Frankovka z Révy Rakvice, a vína 
hustopečského vinaře Pavla Juráka, Ryzlink 
vlašský a Zweigeltrebe. V konkurenci téměř 
stovky vzorků si čtyři městem přihlášené 
vzorky vedly opravdu na jedničku. Všechna 
čtyři přihlášená vína ohodnotila přísná 

odborná komise vysokým počtem bodů, 
a proto do Hustopečí poputují hned tři 
zlaté a jedna stříbrná medaile. Vinařům 
gratulujeme! Na jejich úspěch za hranicemi 
republiky jsme patřičně hrdí. 

Petra Otřísalová, 
Stálá vinařská expozice

Nominační výstava vín do Salonu vín ČR  letos poprvé v Hustopečích
Vinaři a vinařství mohou nyní svá vína 

přihlašovat do Národní soutěže vín 
Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské 
podoblasti je prestižní soutěž o zařazení 
vín do Salonu vín ČR a probíhá pod garancí 
Svazu vinařů ČR. Vzorky budou moci vinaři 
přihlašovat prostřednictvím  přihlašovacího 
systému Národního vinařského centra www.
elwis.cz a to až do 27.7.2015. Od každého 

z přihlášených vzorků soutěžící dodá šest 
lahví a uhradí poplatek ve výši 200,- Kč za 
přihlášený vzorek organizátorovi v hotovosti 
při odběru vzorků. Sběr vzorků bude probíhat 
ve dnech 20. – 27.7.2015 ve sklepě ČZS 
Na Hradbách 388 v Hustopečích, kontakt: 
775 095 526.

Hodnocení přihlášených vzorků bude 
probíhat ve dnech 10. a 11. 8. 2015 a všechna 
přihlášená vína bude mít veřejnost možnost 

ochutnat na výstavě k Národní soutěži vín 
za Velkopavlovickou podoblast. Proběhne 
v sobotu 22. 8. 2015 od 14.00 do 20.00 hodin 
v Sále společenského domu, Herbenova 4 
v Hustopečích. 

Statut soutěže a více informací
 na www.hustopece.cz.

 -otr-

Přihlaste své víno na Modranské Vínohranie
Hustopeče také v rámci podpory místního 

vinařství a spolupráce s městem Modra 
chtějí nabídnout všem místním vinařům 
možnost přihlásit svá vína na akci Modranské 
Vínohranie, které bude probíhat ve dnech 
25. - 26. 9. 2015. Cílem je nasbírat a přihlásit 
20 vzorků vín z Hustopečí a okolí. Přihlásit se 

mohou vína odrůd Ryzlink vlašský, Rulandské 
bílé, Veltlínské zelené, Frankovka a André, 
od každého přihlášeného vzorku po dvou 
lahvích. Sběr vzorků bude probíhat ve Stálé 
vinařské expozici v domě U Synků, Dukelské 
nám. 23 v Hustopečích, od 24. 8. 2015 do 
3. 9. 2015 každý den od 8.00 do 18.00 hodin. 

Kontakt: 775 095 526, 519 412 909. 

Statut soutěže, přihláška a více informací 
bude zveřejněno na 

www.modranskevinohranie.cz. 
-otr-

Místostarosta Bořivoj Švásta přebral cenu 
za vinařství U Kapličky Zaječí.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

3. ODDÍL ZA JEDEN PROVAZ HUSTOPEČE

V pátek 19. 6. 2015 se jedenáct vedoucích 
a asi čtrnáct dětí dostavilo k ukončení 
uplynulého skautského roku. Na úvod sice 
venku lehce zapršelo, nicméně po zahájení 
v klubovně děti vyrazily do ulic Hustopečí, 
kde na šesti stanovištích plnily úkoly, aby 
zjistily indicie, kde se nachází šílený vědec 
s pokladem. Stanoviště se nesla v duchu 
„povolání" např.: bezdomovce, muzikanta, 
prodavače novin, drbny, policisty. Všechny tři 
skupiny hru zdárně absolvovaly. Mezitím nám 
venku dostatečně uschlo, abychom se mohli 
přesunout k ohni, kde jsme opekli špekáčky 
a něco málo zazpívali. Poté proběhlo 

rozdělení dětí na mladší: vlčata a světlušky; 
a starší: skauty a skautky. Vlčata a světlušky 
čekala stezka odvahy v prostorách suterénu 
a krypty kostela sv. Václava, jediní zúčastnění 
skaut a skautka si osvojovali práci s QR 
kódy a navigací pomocí chytrých telefonů. 
Na uložení k spánku došlo celkem pozdě, 
takže na rozdíl od jiných akcí, kdy někteří 
ruší ostatní dlouho před budíčkem, byli nyní 
všichni jak beránci. Po rozcvičce, hygieně, 
snídani a krátké aktivitě následoval úklid 
a rozloučení do doby, než se opět shledáme 
na červencových táborech v Újezdě u Rosic.

 Oddíl Za jeden provaz

Ukončovací oddílová schůzka
V sobotu 23. 5. jsme se vydali do dílniček 

na ZŠ Komenského. Lucka nám zajistila 
nejrůznější program od vaření, přes 
háčkování či drhání až po vyřezávání vlastní 
lžičky. Děti si něco odnesly domů a vedoucí 
mohli být spokojení, protože si zároveň 
procvičily svou motoriku. Děkujeme řediteli 
ZŠ Komenského Mgr. Patlokovi za poskytnutí 
prostor.

 Oddíl Za jeden provaz

Šikovné ručičky

Stěžejní součástí činnosti Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska je poznávání 
blízkých i vzdálených krajů naší vlasti. A 
vzpomínejme na cíle, které jsou už za námi.

Krátké dny jsou jako stvořené na krátké 
a blízké výlety. Naše krajské město nabízí 
mnoho zajímavého a neprozkoumaného. 
Návštěva technického muzea nikdy 
nezklame, kromě mnoha technických 
expozicí jsme si některé jevy vlastnoručně 
vyzkoušeli v herně. Velkým tahákem zde byla 
aktuální výstava k výročí první světové války, 
kde spousta exponátů přiblížila tento milník 
nejen českých dějin. V tomto čase stálo za to 
zastavit se v letohrádku Mitrovských, kde byly 
vystaveny repliky českých korunovačních 
klenotů. Navštívili jsme i Moravskou galerii, 
kde výstava Moravský Manchester mapovala 
historii textilního průmyslu, a také Špilberk, 
tam nás čekala retrospektivní výstava 
výtvarníků bratrů Saudkových.

Na další výlet jsme si museli počkat, ne 
každá památka je brzy na jaře otevřena. 
Nejdříve jsme prošli s průvodcem po 
Havlíčkově Brodě, který nám představil 
zejména významné osobnosti města. 
Skanzen na Veselém kopci akorát zahajoval 
sezónu, a tak kromě dobových staveb jsme 
nahlédli pod ruce šikovných řemeslníků nebo 
si něco na památku vyrobili v otevřených 
dílnách. Poslední zastávka byla v Poličce. 

Dlouho očekávaný byl zájezd do Ostravy. 
Jeho podtitul „Jednou-nahoře,-jednou-
(v)-dole“ byl zcela vypovídající. Národní 
kulturní památka Dolní oblast Vítkovice nám 
umožnila nahlédnout do nitra železáren. 
Kolem nás monumentální ztichlý průmyslový 
komplex na výrobu železa a my postupujeme 
po etapách této výroby, vystoupáme na 
vrchol vysoké pece s nádhernými výhledy 
na město i vzdálené Beskydy. Bývalí horníci 
nás provází šachtou a ukazují cestu uhlí na 

povrch, seznamujeme se rovněž s činností 
báňských záchranářů.

I v našem kraji máme zajímavá místa. 
Podívejme se třeba do Kyjova, pokud město 
projdeme s průvodcem, neuniknou nám 
místa, která bychom lehce přehlédli. Muzeum 
má sídlo v renesančním zámečku. Zhlédli 
jsme zde národopisnou, archeologickou 
a přírodovědnou expozici v podobě 
velkoplošného dioramatu. Obecní muzeum 
mají i v nedalekých Skoronicích. Sem jsme se 
přišli podívat zejména na expozici jízdy králů. 
Poslední zastávkou byla návštěva zámku 
Milotice, nazývaným perla jihovýchodní 
Moravy, je unikátně zachovaným komplexem 
barokních staveb a zahradní architektury,

O všechny zájezdy byl nečekaný zájem, 
a proto doufám, že i další cíle (Slovensko, 
Zlínsko, Olomoucko apod.) si najdou své 
příznivce.

Dušan Průdek, předseda klubu

Historici na cestách

Když jsme před třemi roky plánovali 
přátelské setkání nazvané JUNIÁLES poprvé, 
chtěli jsme vytvořit prostor pro neformální 
setkání členů u táboráku, poznání se 
navzájem a hlavně pobavení se.

Poprvé nám však příroda nepřála, deštivé 
počasí nás donutilo tuto akci zrušit.

Až následující rok nám bylo přáno. 
U hájenky ve Velkých Němčicích se sešlo 
na tři desítky členů očekávajících události 
příští. Pozvali jsme také mezi nás pracovníky 
lesního závodu Židlochovice. Zkušenost 
ukázala, že jsme brnkli na správnou strunu a 
že za rok si Juniáles naplánujeme znova.

Letošní termín padl na středu 10. června. 
A opět jsme se obrátili na „lesáky“. Ozval 
se nám pan Ing. Jan Dovrtěl, který s námi 
pobýval už vloni, a pozval nás na prohlídku 
židlochovického zámku. Zámek je pro 
veřejnost otevřen jen dvakrát do roka, 
proto jsme okamžitě začali dělat kroky na 

skloubení návštěvy zámku a táboráku. 
Počet zájemců pomalu stoupal a nakonec 

se u vchodu do zámku sešlo cca 65 zvědavců. 
Během více než hodiny jsme poznávali objekt, 
který patří k nejzachovalejším loveckým 
zámkům Evropy a společně s historickými 
bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř 
vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující 
na staletou mysliveckou tradici tohoto 
území. Mezi nejvýznamnější majitelé patřily 
rody Žerotínů a Valdštejnů, které původní 
vodní tvrz přestavěly do honosnější podoby. 
Zásadní přestavbu zámku do barokního 
stylu provedl hrabě Sinzendorf, v roce 
1918 se stal majetkem státu, několikrát zde 
pobýval prezident T.G.Masaryk. V současné 
době poskytuje zámek Židlochovice 
komfortní ubytování. Pro příjemný pobyt 
hostů je připravena lovecká jídelna, hlavní 
společenský sál a růžový salónek.  Měli jsme 
možnost navštívit jak tyto prostory, tak 

prostory určené k ubytování a naši návštěvu 
jsme zakončili v zámecké kapli. Při loučení 
s průvodcem panem Dovrtělem jsme si 
přislíbili setkání i v dalším roce s novým 
tématem.

Někteří z nás se vydali k domovu, ale většina 
dorazila do Velkých Němčic, kde už pro nás 
byl připraven táborák, stačilo jen škrtnout. 
Za pár okamžiků se linula vůně opékaných 
špekáčků, někteří přivezli další pochutiny 
i něco na „pokoštování“. V mezičase jsme 
si měli možnost prohlédnout fotografi e jak 
historické, tak současné dokumentující 
toto území ze sbírky pana Františka Války. 
Byla radost sledovat debatní skupinky 
a rozesmáté tváře. Ano, tak to má být, člověk 
má stále nakvap, ani okamžik na pár slov 
s přáteli se mnohdy nenajde. Proto i příští rok 
bude JUNIÁLES!

Dušan Průdek, předseda klubu

Juniáles historiků podruhé. Poznali zámek, poseděli u táboráku
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V sobotu 20. června se uskutečnil v areálu 
stadionu FC Hustopeče Mezinárodní 
fotbalový turnaj přípravek. Celodenní klání 
nejmenších fotbalistů se zúčastnily týmy 
z jihomoravského kraje a také naši přátelé ze 
Slovenska z Holíče. Turnaj se uskutečnil ve 
dvou věkových kategoriích a nově si zahrála 
i nejmladší před přípravka kategorie U-07 
ročníky 2008 a mladší.

Předpřípravka měla ve své kategorii dva 
soupeře, porazila Mikulov 15:0 a prohrála 
s Vojkovicemi 2:0. Kluci za vydatné podpory 
mnoha fanoušků předvedli perfektní výkony 
a jsou velkým příslibem do budoucna. 
Nakonec obsadili 2. místo a mohli se radovat 
ze stříbrných medailí.

Kategorie starší přípravky U-11 ročníky 
2004 a mladší se hrála za účasti čtyř mužstev. 
Kluci předváděli vyrovnané výkony a jen díky 

neproměňování šancí se připravili o lepší 
výsledky a umístění. Výsledky: Hp – Rousínov 
4:4, Hp – St.Lískovec 1:6, Hp – Start Brno 4:4. 
V celkovém hodnocení obsadili hráči starší 
přípravky 3. místo.  

Turnaj kategorie mladší přípravky U-09 
ročníky 2006 a mladší měl nejkvalitnější 
obsazení. Na turnaj se podařilo přilákat 
přípravku Zbrojovky Brno a také slovenské 
mužstvo z Holíče. Našim klukům bohužel 
začátek turnaje nevyšel, v prvním zápase 
prohráli s Holíčí 2:3 a se Startem Brno 4:6, 
v druhé části turnaje se zlepšili a remizovali 
s Velkými Pavlovicemi 2:2 a v posledním 
zápase také 2:2 se Zbrojovkou, když jsme 
inkasovali vyrovnávací branku až v poslední 
minutě. Mladší přípravka bohužel skončila na 
posledním místě.

Turnaj zároveň posloužil jako ukončení 

fotbalové sezony 2014/15. 
Po turnaji jsme vyhodnotili 
proběhlou sezonu. Poté 
nastoupil k přátelskému 
utkání odhodlaný celek 
maminek proti svým ratolestem. 
V napínavém souboji, který nabídl 
fotbal nejvyšší úrovně, se z vítězství radovaly 
děti, když zápas skončil 6:2 (branky maminek 
Stehlíková J. a Stehlíková V.). 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům, prarodičům a ostatním, kteří 
se během celé sezóny spolupodíleli 
na fungování chodu oddílu fotbalové 
přípravky FC Hustopeče. A dále všem, kteří 
se spolu organizačně podíleli na přípravě 
a uskutečnění uvedeného turnaje přípravek. 
Ještě jednou všem děkujeme. 

-MK-

Mladší přípravku dělila minuta od vítězství nad Zbrojovkou Brno
FOTBAL

Mladší žáci uspěli na turnaji v chorvatské Poreči
Fotbalový oddíl Hustopeče se v kategorii 

mladší žáci zúčastnil v termínu od 22. do 
25. května mezinárodního turnaje v Poreči 
v Chorvatsku.

Do turnaje se přihlásila dvě naše družstva 
- mladší žáci kategorie U13 a kategorie U12, 
kterou převážně tvořili kluci z přípravky 
o rok mladší. Turnaje se zúčastnila mužstva 
z Chorvatska, Rakouska, Slovenska, 
Německa, Francie, Švýcarska, Maďarska 
a Itálie. Na turnaji se objevila řada družstev, 

která hrají ve svých zemích ligové soutěže 
jako německý Augsburg, rakouský 
Klagenfurt, Austria a Stadlau, chorvatský NK 
Jadran, italské Terzo aj.

Ve skupině kluci remizovali s Austrií  0:0, 
porazili maďarský Dunakanyar 2:0 a prohráli 
s Augsburgem 0:1, skončili na druhém místě 
a postoupili mezi osm nejlepších mužstev 
turnaje.

Druhý den se hrála další skupina o postup 
do zápasů o umístění. Naši kluci nejdříve 
prohráli s pozdějším fi nalistou ze Stadlau 
1:4, poté vyhráli s Klagenfurtem 2:1, v tomto 
zápase rakouské družstvo neuneslo tíhu 
porážky a svou tvrdou hrou zranilo dva 
naše hráče. V posledním zápase už naše 
oslabené družstvo nestačilo na FC Hořovicko 
3:0 a pouze o skoré skončilo ve skupině na 
4. místě. V zápase o 8. místo jsme nestačili 
na německý Witten 0:2 a obsadili celkově 
výborné osmé místo v konkurenci šestnácti 
mužstev. Za předvedené výkony je potřeba 

kluky pochválit.
Mladší kluci v kategorii U12 nevyhráli 

sice ani zápas, ale vyzkoušeli si zápasy se 
staršími protihráči z celé Evropy a určitě také 
nezklamali. 

Důkazem toho, že FC Hustopeče v Poreči 
zaujala, byla cena Fair Play, kterou naše 
mužstvo obdrželo za předvedenou hru, 
vystupování hráčů a fanoušků.

Zpestřením celé akce bylo koupání v moři, 
kterého se někteří kluci zúčastnili vůbec 
poprvé a mohli kromě koupání vidět v moři 
delfíny a dva unikátní vorvaně. 

Poděkování patří všem hráčům za 
bezproblémový průběh, fanouškům, kteří 
s námi vážili dlouhou cestu a byli vyhodnoceni 
jako nejlepší na turnaji, Milanu Dufkovi za 
bezproblémový průběh dopravy během celé 
akce, funkcionářům FC Hustopeče a rodičům 
dětí za podporu při zařizování akce a také 
trenérům za všechno.

-MK-fo
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Relaxovali jsme v termálních lázních

Podle plánu jsme se v červnu vydali do 
termálních lázní Mošoň v Maďarsku. Do 
těchto termálních lázní se vracíme opakovaně 
a vždy se nám tady líbí. Vstup do termálů je 
po rekonstrukci přemístěn na boční vchod, 
renovace zasáhla i vstupní prostory i šatny. 
Jinak je organizován i vstup, již nemáme 
klíče od skříněk, které byly vydány na základě 
našeho pasu nebo občanky, ale hodinky, 
které umožní vstup i otevření skříňky. Několik 

bazénů s různě teplou vodou láká k relaxaci. 
Plně toho využíváme a relaxujeme, cvičíme, 
rozhýbáváme naše bolavé klouby. Jsou zde 
samozřejmě i plavecké bazény s vyhřívanou 
vodou. K relaxaci slouží lehátka, která jsou u 
bazénu venku i uvnitř budovy. Unaveni, ale 
spokojeni se vracíme zpět do svých domovů, 
samozřejmě s přestávkou na kafíčko. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu
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Druhou červnovou sobotu se v polském 
městě Kędzierzyn-Koźle sešlo 161 hráčů 
a hráček z badmintonových oddílů 
z jižního Polska a severní Moravy na turnaji 
Feniks Cup. Na mezinárodní turnaj dostaly 
pozvánku i hráčky TJ Agrotec Hustopeče 
Barbora Korábová a Martina Ševčíková. Byl 
to pro ně poslední turnaj v jejich kategoriích 
- do 13 let pro Barboru a do 11 let pro 
Martinu. Turnaj to byl pro obě úspěšný, 
v silné konkurenci obě obsadily třetí místo. 
 První část turnaje se odehrála ve skupinách, 
holky neprohrály ani jeden zápas a do 
vyřazovacích zápasů postoupily z prvního 
místa ve skupině. Ve vyřazovací části se 
obě postupně probojovaly až k zápasu 
s nasazenými turnajovými jedničkami, se 
kterými svedly dlouhé a těžké třísetové 
zápasy. Bára nejdříve hodně potrápila 
v semifi nále Zuzannu Jankowskou, třetí 
hráčku polského žebříčku U13, hlavně ve 
druhém setu, který vyhrála. Třetí, rozhodující 
set však pro sebe získala polská hráčka. 
 Na Martinu vyšla nasazená jednička 
kategorie U11, Angelika Kowarska, už 

ve čtvrtfi nále. Po dvou setech byl stav 
nerozhodný 1:1. V závěrečném setu se 
Martině vůbec nepovedl začátek, prohrávala 
už 4:11, pak ale zabrala, soupeřce povolila 
už jen jediný bod a set i zápas vyhrála. 
 V semifi nále se utkala s domácí hráčkou Julií 
Dzialuk, kterou už několikrát porazila, ale 
tentokrát to po náročném předchozím zápase 
nevyšlo. Ale i tak to stačilo na dělené třetí místo, 
diplom, medaili a pohár, stejně jako pro Báru.
 Úspěšnou výpravu doplnil ještě hráč 
Lokomotivy Břeclav Adam Veselý, který 
dosáhl stejného umístění jako holky, takže 
naše výprava se vracela domů na jižní Moravu 
se třemi poháry.

 Během turnaje jsme měli možnost vidět 
i hru hráčů parabadmintonu. Domácí oddíl 
z Kędzierzyn-Koźle je známý podporou 
hry tělesně postižených hráčů, mezi členy 
oddílu parabadmintonu je několik polských 
reprezentantů, kteří se pravidelně účastní 
domácích i mezinárodních soutěží včetně 
mistrovství Evropy a Olympiády. 

Oddíl badmintonu

Po neúspěšném prvním kole Zajícovy ligy, 
kde oslabený tým SK Atletika Hustopeče 
skončil až na čtvrtém místě, se naši mladí 
atleti představili na dvou dráhových 
závodech v Ivančicích a Břeclavi. Oba skončili 
nadmíru úspěšně a po dvou vítězstvích se 
hustopečské družstvo posunulo v celkovém 
pořadí na druhou příčku o bod za Oslavany.

V Ivančicích svedlo naše družstvo přípravky 
a žactva velký souboj s Oslavany o prvenství 
v tomto díle Zajícovy ligy. Rozdíl byl nakonec 
pouhých šestnáct bodů (Hustopeče 433, 
Oslavany 417). Naši atleti získali celkem 
28 medailí z toho 5 zlatých 10 stříbrných 
a 13 bronzových. Mezi nejúspěšnější patřil 

Štěpán Paulík (3 zlaté), Lucie Gabrielová (2 
zlaté, 1 stříbrná), Denisa Stehlíková, Kristina 
Špačková, David Celika, Karin Krejčiříková, 
Natálie Vedralová a Vendula Zimčíková.

Závod v Břeclavi pořádal náš oddíl a tradičně 
se ho zúčastnil v nejsilnějším složení. Z toho 
také plynula suverenita, s jakou v tomto 
závodě zvítězil s obrovským náskokem před 
ostatními družstvy. Naši závodníci posbírali 
celkem 662 bodů a o jejich převaze svědčí 
fakt, že druhé Oslavany měly jen 304 bodů. 
Záplava medailí byla opravdu obrovská. 
Celkem jich mladí atleti získali 45 z toho hned 
20 zlatých 13 stříbrných a 12 bronzových. 
Mezi nejlepší patřili Daniela Strouhalová se 4 

zlatými, Michal Machala a Vojtěch 
Prokeš se dvěma zlatými. Zlato 
z Břeclavi si odváží i A. Jekl, D. 
Celika, K. Špačková, N. Vedralová, 
V. Zemčíková, A. Vrbová, D. Stehlíková, 
J. Tančinec, M. Štěpánek, T. Kejíková, 
A. Šamalíková a štafeta dívek (Petrásková, 
Bohdálková, Zimčíková, Krejčiříková).

Zajícova liga má teď prázdninovou 
přestávku a pokračovat bude na podzim 
na dráze v Oslavanech. Poté budou ještě 
dva běžecké závody v Deblíně a Moravském 
Krumlově. Boj o prvenství v soutěži bude 
velmi napínavý, protože šanci na vítězství 
mají stále ještě čtyři družstva.                     –had- 

BADMINTON

V Zajícové lize jsme poskočili už na druhé místo

ATLETIKA

Dvakrát bronz pro Hustopeče na Feniks Cupu v Polsku
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Úspěšné trio. Zleva: Barbora Korábová, 
Adam Veselý, Martina Ševčíková.

 BOJOVÉ UMĚNÍ

Asia Budo Center připravil na letní 
měsíce, již druhý kurz sebeobrany pro ženy 
v Hustopečích.

Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí 
se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi 
ve způsobení možných tělesných zranění či 
jiných závažných škod.     

Máte zájem naučit se pro sebe
 něco nového? 

Můžete začít s výukou právě v tomto kurzu. 
Cvičení je vhodné pro všechny dívky 

od 16 let věku.
Cvičí se v příjemném prostředí tělocvičny 

ZŠ Komenského 163/2 v Hustopečích. 
Vstup do tělocvičny školy je ze školního dvora 
na ulici Dvořákova.

Speciální kurz pro dívky a ženy,
 bude probíhat vždy 

v úterý od 18.00 do 20.00.

14. 7. 2015 - PRVNÍ CVIČENÍ JE ZDARMA!
21. 7. 2015, 28. 7. 2015,  4. 8. 2015,

11. 8. 2015 a 18. 8. 2015
Na konci celého bloku obdrží každá 

adeptka certifi kát o absolvování kurzu.

Další informace:
www.asiabudocenter.eu

 nebo na tel.: 721 328 832.

Antonín Grůza, Asia Budo Center

Kurzy sebeobrany startují 14. července. Ženy a dívky zapojte se!
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První kolo oblastního přeboru družstev 
ml. žáků a žákyň hostil stadion v Hodoníně. 
Ve společném družstvu okresu Břeclav 
se představilo několik hustopečských 
závodníků. Obě družstva s přehledem své 
soutěže vyhrála. Druhé kolo se bude konat 
na podzim a první dvě družstva postupují do 

krajského fi nále.
Z jednotlivých výkonů zasluhuje pozornost 

výkon Natálie Vedralové, která vyhrála výšku 
(140 cm) i 60m př. (11,77 s.). Kvalitní osobní 
rekordy si zaběhli na trati 800m Kristina 
Špačková (2:43,71 min.) i Vojtěch Prokeš 
(2:35,33 min.). Pro oba to znamenalo vítězství 

v soutěži. Prokeš navíc ještě přidal bronz 
a osobák v dálce (434 cm). Na medailových 
příčkách skončila i Agáta Šamalíková v kouli 
(8,58 m) a Romana Maděřičová ve výšce (125 
cm).                                                                           –had-

Dobré výkony mladších žáků

• Sportovní zařízení města Hustopeče 
oznamuje všem příznivcům saunování, 
že od 1. 7. 2015 bude sauna provozována 
SPOZAMem. V období měsíců července 
a srpna proběhne částečná rekonstrukce 
prohřívárny a vnitřních prostor a od 1. 9. 
zahájíme novou sezónu. O nabídce služeb Vás 
budeme včas informovat.

• SPOZAM pro letní sezónu 2015 připravil 
pro své návštěvníky novou SUPER 
PERMANENTKU na období:
∙červenec – srpen v ceně pro dospělé 1540,- 

(průměrné denní vstupné 25,-/den)
∙červenec – srpen v ceně pro děti 1050,- 

(průměrné denní vstupné 17,-/den)
Stávající permanentky a ceny vstupného 

zůstávají zachovány beze změny.

V letošní sezóně nebude krytý bazén 
uzavřen v průběhu letních měsíců, ale 
v případě dlouhodobého špatného počasí 
nebo při náhlé změně počasí bude sloužit 
návštěvníkům.

Permanentka je na JMÉNO, je NEPŘENOSNÁ 
a má NEOMEZENÝ denní vstup tzn., že majitel 
permanentky může navštívit letní koupaliště 
(v případě nepřízně počasí krytý bazén) 
několikrát za den.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

PROVOZNÍ DOBA LETNÍHO KOUPALIŠTĚ 
V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU:

pondělí – neděle
9.00 – 20.00 (21.00) – DLE POČASÍ

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE 
OTEVŘEN KRYTÝ BAZÉN.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA 
tel.: 702 204 660 – 600 – 601

WWW.SPOZAM.CZ nebo FACEBOOKU /
koupaliště hustopeče

Sportovní zařízení města Hustopeče nabízí v areálu letního koupaliště a krytého bazénu 
plochy k umístění reklamy na období léta nebo celoroční.  

Informace: p. Proschek tel.: 702 204 600.

Plavci z Fakultního klubu Brno 
z hustopečského oddílu se v červnu zúčastnili 
mistrovství republiky. Jedna plavkyně 
dokonce Olympiády dětí a mládeže v Plzni. 
Mezi silnou konkurencí se děti z Hustopečí 
a okolí neztratily. 
Čtyři naše plavkyně a jeden plavec, všichni, 

kteří se účastnili mistrovských soutěží, 
bojovali úspěšně. Většinou si zaplavali svoje 
osobní rekordy a zlepšili tak svoje dosavadní 
umístění. 

Nejlepším umístěním Nely Nociarové bylo 
12. místo v soutěži 200m motýlek, Michalu 
Podešťovi se podařilo vybojovat hned 
dvě 10. místa, a to v závodě na 200m znak 
a 1500m kraul. Výborně si vedla nejmladší 
Lucie Varmužová, která si přivezla stříbrnou 
medaili za 200m kraul a zlato si s přehledem 
vybojovala v závodě 400m kraul.

Nejúspěšnější závodnicí byla Karolína 
Černá, která z mistrovství dovezla dvě 
bronzové, jednu stříbrnou medaili a hlavně 
tři tituly Mistryně republiky v kategorii 

dvanáctiletých žaček. Vítězství vybojovala 
v kraulařských soutěžích, v závodech na 50, 
100 a 200m.

Karolína také reprezentovala Jihomoravský 
kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Plzni. 
Ani zde nezklamala. Tady je třeba zdůraznit 
skutečnost, že na olympiádě plavaly v jedné 
kategorii dva ročníky, a to dvanáctiletí 
s třináctiletými. Karolína se přesto třikrát (v 
individuálních soutěžích startovala čtyřikrát) 
probojovala do fi nále a s třináctiletými svedla 
více než rovnocenný souboj.

Vyplavala dvě 4. místa a v závodě 100m znak 
se jí podařilo vybojovat bronzovou medaili.

Startovala i v obou štafetách. V polohové 
štafetě obsadily dívky JMK krásné 6. místo 
a v kraulové vystoupily na stupně vítězů – 
byly stříbrné.

Nejstarší členku, Radku Podešťovou, 
Mistrovství republiky dorostenců teprve čeká 
počátkem července. 

Renata Podešťová, Fakultní klub Brno, oddíl 
Hustopeče

Plavci z Hustopečí bojovali na mistrovství ČR i na olympiádě
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Karolína Černá bodovala na mistrovství 
republiky i na olympiádě mládeže. 

PLAVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ:
Rád bych touto cestou poděkoval 
regionálnímu vedení Českomoravské 
stavební spořitelny v Hustopečích paní 
Zálešákové, Rádiu Čas s DJ Savanou, Centru 
volného času Pavučina v Hustopečích, 
plaveckému oddílu aquabel Tesly Brno, 
agentuře Kašpary, taneční skupině MOVE 
AROUND, paní Pantůčkové, provozovatelům 
stánků v areálu letního koupaliště a celému 
kolektivu plavčíků za pomoc při zajištění 
a zabezpečení zahájení letního provozu 
koupaliště dne 14. 6. 2015.

Děkuji Všem a přeji Vám krásné prázdniny 
plné sluníčka a dovolenou snů.

Proschek Aleš, ředitel Sportovního zařízení 
města Hustopeče
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Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem počtvrté 
v historii opanovali AGROTEC PETRONAS 
Syntium rally v Hustopečích. Jejich letošní 
triumf se ovšem nerodil vůbec lehce…

Očekávaný souboj Jana Kopeckého se 
Škodou Fabia R5 a Václava Pecha s Mini 
započal od prvních metrů. Plzeňský Pech 
byl na úvodním testu o 4,3 sekundy rychlejší 
než tovární jezdec Škody Motorsport, 
a když Kopeckého zpomalil na druhém testu 
defekt a propadl se na průběžné sedmé 
místo, mnoho fanoušků by si na jeho další 
triumf v Hustopečích nevsadilo. Defekt 
pravého zadního kola se promítl do více než 
čtyřicetivteřinové ztráty na vedoucího jezdce 
hustopečské soutěže. Za Pechem, jenž byl 
nejrychlejší na obou testech úvodní sekce, 
fi gurovali Pavel Valoušek, Miroslav Jakeš 
a Roman Odložilík. 

Pech, navigovaný Petrem Uhlem, navíc 
v páteční noční sekci přidal prvenství v RZ3 
a jelikož na poslední zkoušce výrazně neztratil 
na nejrychlejšího Kopeckého, šel spát s více 
než půlminutovým náskokem před druhým 
Valouškem. Kopecký už byl sice třetí, ale 
s víceméně konstantní ztrátou na Pecha jako 
po úvodní sekci. Jen o devět desetin navíc 
po páteční etapě fi guroval před Jakešem, 
rychlému tempu špičky nadále sekundoval 
i Odložilík.  

Za šestým Janem Jelínkem fi guroval 
nejrychlejší produkční vůz pilotovaný 
Václavem Kopáčkem, na druhou příčku 
této kategorie postoupil Martin Březík. 
V klasifi kaci vozů s jednou poháněnou 
nápravou fi guroval po čtyřech odjetých 
rychlostních zkouškách v čele Ondřej Bisaha 
před Václavem Dunovským a Janem Lungou.

„Z našeho pohledu byla první etapa 
ideální. Na závěrečné večerní vložce jsme 
malinko zvolnili tempo a čekali jsme, jak 
pojede Honza Kopecký. Taktika pro druhý 
den je jasná: jet rychle a neudělat chybu. 
Vložky jsou podobné jako včera, ale bojím 
se počasí,“ pronesl v cíli páteční etapy 
Václav Pech. Bohužel pro něj se jeho obava 

nečekaně naplnila. V okolí Hustopečí však 
na tratě spadlo jen pár kapek, ale právě to 
nakonec rozhodlo. Pech totiž vsadil na svého 
„meteorologa“ a do dopolední sekce vyrazil 
na pneumatikách do deště, Kopecký naopak 
zůstal věrný slicku. Během tří zkoušek se 
karty zcela obrátily. Jezdec Škody se třemi 
nejrychlejšími časy dostal do čela a na 
Pecha měl rázem více než dvacetisekundový 
náskok.

Technické problémy se v RZ7 nevyhnuly 
ani Pavlu Valouškovi, kterého přibrzdila 
stávkující spojka jeho Fabie S2000. 
Otrokovický pilot klesnul na čtvrtou příčku za 
Romana Odložilíka. Ze hry totiž před sedmým 
testem byl Miroslav Jakeš, kterého vyřadila 
mechanická závada jeho Citroënu DS 3 R5.

A jelikož Kopecký už do konce závodu 
nepoznal přemožitele, dovezl Škodu Fabia R5 
už k třetímu letošnímu prvenství v domácím 
šampionátu. A po vítězném hattricku 
v letech 2011, 2012 a 2013 vyhrál AGROTEC 
PETRONAS Syntium rally počtvrté v historii. 
Tím se stal rekordmanem v počtu prvenství 
na jihomoravské soutěži, která se letos jela 
pojedenácté.

"Byla to rally nahoru dolů. My jsme měli 
potíže včera, Vašek Pech zase dnes. Asi by 
bylo lepší, kdybychom se tahali o vteřiny 
až do konce, ale někdy to takhle prostě 
dopadne," radoval se v cíli Jan Kopecký.

"Byla to pravá rally se vším všudy a hezké 
svezení. Meteorolog nás však poslal na 
mokrých gumách a mokrém podvozku do 
velkého deště, který do Hustopečí záhadně 
nepřišel. To z našeho pohledu zásadně 

ovlivnilo průběh druhé etapy," reagoval 
Václav Pech.

Za dvojicemi Kopecký – Dresler a Pech 
– Uhel se v Hustopečích nakonec umístili 
Roman Odložilík s Martinem Turečkem na 
Fordu Fiesta R5. Tento tandem si v závěru 
pohlídal pozici před čtvrtým Valouškem. 

Prakticky bezproblémovou rally tentokrát 
absolvoval pátý Jan Jelínek, na šestou 
příčku se po předposlední rychlostní 
zkoušce posunul Věroslav Cvrček, jenž 
v závěru přeskočil nejrychlejší produkční vůz 
pilotovaný Václavem Kopáčkem. Blovický 
jezdec se totiž kvůli prasklé poloose v závěru 
soutěže strachoval i o produkční vítězství. 
Absolutně ho ještě v RZ10 pokořil Tomáš 
Kurka, ale mezi produkčními „čtyřkolami“ 
se už pořadí v čele neměnilo. Na druhém 
a třetím místě v tomto hodnocení a zároveň 
na konci elitní desítky dojeli Martin Březík 
a Jaroslav Pešl.

Ve dvoukolkách dotáhnul své úspěšné 
tažení do vítězného konce Ondřej Bisaha 
před Václavem Dunovským. Třetí příčku 
v klasifi kaci vozů s jednou poháněnou 
nápravou vybojoval Patrik Rujbr.

Dalším podnikem MČR v rally bude Rally 
Bohemia, která se pojede 10. až 12. července.

Tomáš Plachý, TOPmedia 

Výsledky Agrotec Petronas Syntium rally 
Hustopeče 2015

1. Kopecký - Dresler
(Škoda Fabia R5) 1:26:03,8
2. Pech - Uhel 
(Mini John Cooper Works RRC)  + 0:45,1
3. Odložilík - Tureček 
(Ford Fiesta R5)  + 1:04,0
4. Valoušek - Havelková
 (Škoda Fabia Super 2000)  + 1:19,9
5. Jelínek - Machů
 (Škoda Fabia Super 2000)  + 3:00,8
6. Cvrček - Šálek
(Škoda Octavia WRC)  + 5:02,1
7. Kurka - Škubník 
(Mini John Cooper Works RRC)  + 5:28,5
8. Kopáček - Rendlová 
(Subaru Impreza STI)  + 5:46,2
9. Březík - Omelka 
(Mitsubishi Lancer Evo IX)  + 5:55,3
10. Pešl - Pešek 
(Mitsubishi Lancer Evo IX)  + 6:06,2

Průběžné pořadí MČR v rally 
(po 3. odjetých soutěžích):

1. Kopecký 223, 2. Valoušek 143, 
3. Pech 131, 4. Odložilík 131

Hustopečská rally s dramatickou zápletkou
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:
• Neznámý pachatel v době od 17.30 hodin 

dne 25.5.2015 do 9.30 hodin dne 26.5.2015 
v obci Hustopeče na ulici Svatopluka Čecha 
na parkovišti u sportovního hřiště poškodil 

poškrábáním kapotu u zde zaparkovaného 
vozidla zn. KIA Ceed, r.z. 4AR6797. 

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. 

INZERCE ŘÁDKOVÁ
•  Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. 
Tel: 519 345 016, 777 097 002, 
e-mail: info@lecco.cz

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám starší chlapecké jízdní kolo zn. 
Author Limit. Cena 800 Kč. Tel. 777 056 312. 

• Prodám nerezové tanky na víno s 
přírubou pro snadné čištění od kvasnic. 
Jedna má objem 700 l s rozměry h- 100 
cm,š- 69 cm a výška 100 cm a druhá: objem 
900 l, h-110 cm, š-76 cm, v-102 cm.  Na 
požádání zašlu více informací nebo fotky 
emailem. 111.11@seznam.cz, 777 066 804.

• Koupím RD, příp. větší byt v Hustopečích 
a blízkém okolí. Email: 773756712@
seznam.cz, tel.: 773 756 712. 

• Prodám zachovalé plechové disky s 
pneu -  letní kola na Škoda Felicia. Velice 
pěkné ocelové disky 4,5J x 13H.Pneu 
Matador 165/70 R13 79T.... 4 ks. Cena 
celkem 2000,-kč. Pro více informací nebo 
fotografi í: 111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 
804.

• Pronájem zahrádky. Bezplatně 
dlouhodobě pronajmu zahrádku na levé 
straně 1. rybníka (zděná chatka, vinohrad 
cca 350 hlav / VR, VZ, VA / meruňky, višně, 
hrušky).

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

• Kdo daruje za odvoz starý dřevěný vinny 
sud. Prosím volejte, tel.: 604 692 184

• Prodám nové, červeno-modré chlapecké 
i dívčí kolo na 9 – 10 let. Přední i zadní 
přehazovačka. Cena 2500,- Kč, 
tel.: 519 412 932

• Prodám starý dům v Hustopečích. 
Zastavěná plocha, sklep  a nádvoří 283 m2. 
Zahrada 224 m2, Přístupný z obou stran. 
Tel.: 776 129 917, volat po 17. hodině.

INZERCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti za měsíc květen 2015

01.05.1926 Zdeněk RYL

04.05.1929 Marie ŠURALOVÁ

05.05.1934 Marie POVOLNÁ

06.05.1935 Jarmila UNGEROVÁ

13.05.1930 Radoslava BENEŠ

14.05.1925 Zdeněk ROMAN

15.05.1927 Žofi e MÁŠOVÁ

18.05.1930 Jaroslava FEJFUŠOVÁ

20.05.1930 František ZEDNIČEK

24.05.1928 Zdenka ROBOŠOVÁ

28.05.1929 Růžena BROŽKOVÁ

29.05.1934 Jan LIPÁR

30.05.1924 Emilie CVANOVÁ

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 18. 6. 2015

Jubilanti

HÁZENÁ

Dvaadvacet utkání, z toho jedenáct 
výher, devět proher a dvě remízy – to jsou 
výsledky hustopečských házenkářů. Sezónu 
2014/2015 už mají za sebou. Celkově skončili 
na třetím místě. Vítězem druhé ligy se stalo 
Velké Meziříčí.

„Nepodařilo se nám, co jsme očekávali. 
Chtěli jsme postoupit. Ale i tak je to ve druhé 
lize dobré umístění,“ ohodnotil výsledky 
trenér Legaty Hustopeče Petr Semerád. 

Že házenkáři Legaty letos do první ligy 
nepostoupí, bylo jasné už po podzimních 
zápasech, kdy Hustopečím patřila pátá 
příčka. Ani teď se ale nevzdávají a s nadějemi 
hledí do sezóny 2015/2016, která odstartuje 

v září.
„Chceme hrát o přední příčky. Už teď 

máme rozjednáno čtyři až pět hráčů, které 
chceme dostat do našeho oddílu. Jsou to 
kluci mladšího věku, takže snad budou týmu 
přínosem. Bude to těžké, ale chceme hrát
 o přední příčky,“ svěřil plány do příští sezóny 
Semerád. 

Podle něho byl letos hlavní slabinou týmu 
vysoký věk hráčů, kdy na některá utkání už 
prostě nestačili. Naštěstí jim pomalu rostou 
noví nástupci. I když se mladšímu dorostu 
v sezóně moc nedařilo, Semerád je s výsledky 
spokojený. „Hlavně nasbírali zkušenosti,“ 
vysvětlil. 

Dorostu se podle něj nedařilo hlavně kvůli 
malému počtu hráčů, kádr se tak musel 
doplňovat staršími žáky. „Starší žáci tak ve 
skutečnosti odehráli dvojnásobný počet 
utkání, což je na jejich věk super,“ pochvaloval 
si trenér. 

Příprava na novou sezónu začne 
házenkářům Legaty v půlce července. 

„Chtěl bych poděkovat trenérovi Jirkovi 
Blažkovi, Martině Ondrové, Martině Blažkové 
a všem funkcionářům, kteří se podíleli na 
fungování jak zápasů, tak tréninků,“ uzavřel 
Semerád. 

-jal- 

Házenkářům skončila sezóna. Do první ligy nepostoupili. Jsou třetí
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Vzpomínky

Dne 26. 7. uplynulo 1. smutné výročí úmrtí 

 pana PAVLA HALMA 
z Hustopečí

Stále vzpomínají manželka, synové 
a dcera s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.

3. července vzpomeneme 17. výročí úmrtí
 manžela, tatínka a dědečka

pana HAVLA JANA
 z Hustopečí

Vzpomíná manželka,
 synové Luboš a Mirek s rodinami.

Bylo nám krásně, když se na nás smál.
Bylo nám krásně, když pohádku nám povídal.

Je to už 10 let, co jsme se spolu naposled smáli.
Říkal nám rodinko 

a my mu taťuldo, máme tě rádi.

pan STANISLAV KEPRT z Hustopečí

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Tak jak z Vašich očí zářila láska a dobrota,

tak nám budete chybět do konce života.

Dne 26. června 2015 tomu bylo devět let,
co nás navždy opustila naše maminka a babička

paní RŮŽENA HALMOVÁ z Hustopečí

a dne 7. července to bude 23 let, co nás navždy opustil
 náš tatínek a dědeček

pan VÁCLAV HALM z Hustopečí

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana s rodinami.

Odešla jsi náhle, nikdo to nečekal, 
osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Dne 17. července tomu bude 9 let, 
kdy nám tragicky zemřela naše milovaná dcera 

HANA FABIANOVÁ
 z Hustopečí

Nedbalá a bezohledná jízda řidiče kamionu
 nám ji vzala v plné síle a s plány do budoucna. 

Vzpomínají rodiče, sestra s rodinou a celá rodina.

Kdo v srdcích žije – neumírá. 

Dne 20. července 2015 vzpomeneme
 2. smutné výročí, co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička a prababička 

paní JOSEFA HAMERNÍKOVÁ
z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 29. července 2015 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí

 pana JANA CHALOUPKY 
z Hustopečí

Stále vzpomíná celá rodina. 

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pamáhaly.

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 4. 8. 2015 uplynou 2 roky, 
co nás navždy opustil

pan JIŘÍ PLŠEK

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají maželka
 a děti s rodinami.

Dne 12. srpna by se dožila 80 let

 paní MARIE VEJPUSTKOVÁ z Hustopečí

19. srpna uplyne již 18 let ode dne,
co nás navždy opustila.

S láskou vzpomínají sestry s rodinami.

05. 06. 2015 Petr Prudil, Uherčice
 Eva Čelouchová, Hustopeče

05. 06. 2015 Iosif-Alexandru Nyiri, Rumunsko
 Kateřina Němcová, Starovice

06. 06. 2015 Miroslav Krůza, Přítluky
 Barbara Alexandra Walterová, Šakvice

06. 06. 2015 Petr Hoferik, Rajhrad
 Blanka Szkrobolová, Rajhrad

27. 06. 2015 Marek Nevídal, Šitbořice
 Andrea Proschková, Hustopeče
Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky
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Starý vrch
Aurora
U Hrabalů
U Juráků
U Hercogů
U Sadílků
U Sedláčků

U Otřísalů
Hustopečský sklípek
U Košuličů
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U Ivičičů
U Vrbů
První vinařská

U Tomešů
U Varmužů
U Dědičů
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Otvírací doba::
18:00 - 21:00

(dle dohody i déle)

Skupiny (více jak 20 osob) 
- nutná telefonická domluva

Otevřené sklepy HUSTOPEČE

Červen 2015
so  27. 6. Krajem André   
  Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Hrabalů tel.: 603 542 789 3
  U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  Rustikal tel.: 608 757 402 11 
  U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
  U Tupých tel.: 725 306 382 23
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
ne 28.6. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
po 29.6. U Juráků tel.: 776 324 884 4
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
út 30.6. U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18

Červenec 2015
st 1. 7. U Hrabalů tel.: 603 542 789 3
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
čt 2. 7. U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
pá 3. 7. Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
so 4. 7. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
ne 5. 7. U Košuličů tel.: 775 651 555 10
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
po 6. 7. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Tupých tel.: 725 306 382 23
út 7. 7. U Sedláčků tel.: 775 067 972 7
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
st 8. 7. U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
čt 9.7. Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  U Fridrichů tel.: 604 938 062 21
pá 10. 7. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
so 11. 7. U Juráků tel.: 776 324 884 4
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
ne 12. 7. U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Tupých tel.: 725 306 382 23
po 13. 7. U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24

út 14. 7. U Otřísalů tel.: 607 736 424 8
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
st 15. 7. Hust. sklípek tel.: 774 710 316 9
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
čt 16. 7. U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
pá 17. 7. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
so 18. 7. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24
ne 19. 7. U Sedláčků tel.: 775 067 972 7
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
po 20. 7. Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
út 21. 7. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
st 22. 7. U Juráků tel.: 776 324 884 4
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
čt 23. 7. U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
pá 24. 7. Hust. sklípek tel.: 774 710 316 9
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
so 25. 7. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
ne 26. 7. U Otřísalů tel.: 607 736 424 8
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
po 27. 7. U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
út 28. 7. U Sedláčků tel.: 775 067 972 7
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
st 29. 7. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Fridrichů tel.: 604 938 062 21
čt 30. 7. U Košuličů tel.: 775 651 555 10
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
pá 31. 7. U Vrbů tel.: 607 171 060 13
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17

Srpen 2015
so 1. 8. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
ne 2. 8. U Juráků tel.: 776 324 884 4
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24
po 3. 8. U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
út 4. 8. U Sedláčků tel.: 775 067 972 7
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
st 5. 8. U Otřísalů tel.: 607 736 424 8
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
čt 6. 8. U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
pá 7. 8. U Košuličů tel.: 775 651 555 10
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
so 8. 8. U Sadílků tel.: 776 004 606 6

  U Konečných tel.: 720 539 704 22
ne 9. 8. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
po 10. 8. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24
út 11. 8. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
st 12. 8. U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Dědičů tel.: 603 423 801 17
čt 13. 8. U Sedláčků tel.: 775 067 972 7
  U Fridrichů tel.: 604 938 062 21
pá 14. 8. Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
so 15. 8. U Vrbů tel.: 607 171 060 13
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
ne 16. 8. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
po 17. 8. Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
út 18. 8. U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
st 19. 8. U Otřísalů tel.: 607 736 424 8
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24
čt 20. 8. U Košuličů tel.: 775 651 555 10
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
pá 21. 8. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
so 22. 8. Nominační výstava Salonu vín ČR  
  Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Hrabalů tel.: 603 542 789 3
  U Hercogů tel.: 731 530 671 5
  U Sadílků tel.: 776 004 606 6 
  Rustikal tel.: 608 757 402 11
  U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
  U Harmáčků tel.: 776 650 057 25
ne 23. 8. Hust. sklípek tel.: 774 710 316 9
  U Kunců tel.: 602 579 408 20
po 24. 8. U Hrabalů tel.: 603 542 789 3
  U Tupých tel.: 725 306 382 23
út 25. 8. U Otřísalů tel.: 607 736 424 8
  U Konečných tel.: 720 539 704 22
st 26. 8. U Sadílků tel.: 776 004 606 6
  U Hlaváčů tel.: 603 490 973 18
čt 27. 8. U Ivičičů tel.: 739 628 724 12
  U Otáhalů tel.: 603 590 781 19
pá 28. 8. Starý vrch tel.: 773 801 806 1
  U Tomešů tel.: 721 124 525 15
so 29. 8. Aurora tel.: 777 204 451 2
  U Varmužů tel.: 737 054 961 16
ne 30. 8. První vinařská tel.: 602 175 646 14
  U Stehlíků tel.: 725 438 060 24
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