
ODS kriti zuje rozpoeet *Cdtí
LUKÁŠ IVÁNEK

Hustopeče €htěji vložit
peníze do Zák}adnich škol,
ki},tého bazénu, atletického
stadionu či relaxační zóny
na Křižovém kopci. Na
Všechno z toho žádají o
státní dotaci, celkově jde o
desitky mjlionli korun, Na
sadílkem zminěné sporto_
viště má jít osmadvacet
mi]ionů, ž toho vjce než
sedm z města,

starostka Hana potměši
lová ze sdruženi nestraníků
komentovala plány jako
dlouhodobě Promyšlené.pro srovnáni: zatímco loni
využilo město dotace nižši
než d€set milionú, přiští rok
má násobně překročit hra
nici jen modelnizace škol,

"Na 
podobě rozpočtu v koa_

lici panovala shoda, věděli
j§me, že máme uš€tř€né

peníZe z minulých leL Poči
tali jsme s tim, že v násle
alujicich letech bude investic
nejvíce," oznámila Potměši
lová- Hustopečští schválili
schodek popřvé v tomto
volebním období,

Hoto\rym Iozpočtem se
Hustopeče zařadiiy po bok
BŤeclavi, kt€Iá podobu ho§_
podaŤení představila ne_
dávno. Také tam je zna-
rnénko minus.

V Mikulově se tíadičně
Iozhodli pro hlasování až
V novém roce, PŤelom zdo
laji v rozpočtovém provizo
riu, v loňském roce tam ze
lenou dostály \,ršší výdaje
než přijmy, mezeru stejně
jako nyní v Hustopečích
lyplnily řez€ny.

Mikulovský starosta Ros-
tislav KoŠtial z oDs pŤedpo-
kládá podobný výsiedek ta
ké pro íok 2017 

'Rozpočet,kt€lý dorovnáváme z před
chozího přebýlku, nepova
žuji za §chodko,d/, Nepůjču
jeme si na něj," oznámil
koštial, při schvalování oče
kává dlouhou diskuzi,
V ]ednu se k tématu usku_
tečni jednání zastupitelů,

HustoPeč€, Mlkulov -
schodkový rozpočet schválili
Zastupitelé HustopeČi pro
příští rok, Rozdil čtyř milio
nů město pokryje z úspor
minulých ]et, Proti podobě
hospodaření v roce 2ol7 je
opozični oDs,

Zastupite] Libor sadi}ek
označil lozpočet za zb}tečné
projídáni peněz, 

"Hlasováníjsem s€ zdťel, Investice,
ktelé by přinesly zvýšený
komfolt, nejsou, v řozpočtu
je třeba společné finánco-
váni atletického oválu na
stadionu, což je věc pro
zhruba sto ob}Ťatei Ide
přiLom o potenciálni me8a-
invesLici," reagoval sddilek,

Tomu se podle jeho slov
ne]íbi ani to, že neobdÉel
požadované informace z fi
nančního odboru,'Chtěli
jsme na jejich základě zjis
tit, jakým směrem se naše
město Ýf-víjí. Bohužel jsme
je nedostali, Pioto jsem se
musel při hlasováni zdržet,
Nemohu hlasovat plo něco,
čemu nikdo nerozumí."
sděli] zastupitel,



Radni vybrall
vybaveni sýpky
Hurtopeč€ - výběr vnitřnl-
ho lybavenl histori(ké bu-
dovy známé jako sýpka
oznámili představitelé Hus-
topečl, Diskutovaný osud
chátrajlcí budo!y bud€
podle radnlch spoiený s ex-
pozi(emi staré Hustopeče a
Historie vinařswí, (llv)
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zastuPitelé ChtěJí
stejné penize

Hu§top€čé Jsou proti, za-
sLuptt€lé Hustopeči odmltli
z\.ýšeni svých odměn, sumy
tak zůslanou §tejné jako
doposud zasLupitel za mě,
§i.7i§ká 627 korun radnÍ
1815 korun a předseda ko
mise nebo výboŤu 1482 ko-
run, ochěny se nesČltail,
Rozhodnuti Padlo na po-
slednim zasedáni HUsto,
pečskýCh v tomto roce, (W)
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Nové učebuy budou stát miliony
Hostopď. zá Pěiapad€sát milionů korun ChC€
vedení Hustopečl vybudovat nové odborné učebny
a bezbariérový vsttrp na základní školy Komenské
ho a Nádražní. lasno ie o tom po posl€dnim zase-
dáni tamních zastupitelú, Př€dstávitelé raťtnice po-
žádaji o státn' dotěci, která má pokrýl devadesát
procent nákladů, zbytek půjde z městského ťoz-
poňu, Dalšl miliony korun jsou potřeba na opravy
stadionu:dvacet z dotace, sedm a Púl z měsla,

"Pívnl 
podněty na íekonstrukci pňšly už před pěti

lety," zmlnil koaličnl zastupitel zbyněk Háder (llv|



, ) l) lL,/l
Nová 3tezka povede ke Stáiovlcín
Hilrtopďe, stiíovice - Po nové cyklostezce by
mohli lidé jezdit mezi Starovicemi a Hustopeaemi,
K pokrytl nákladů (htějí zastupitelé městá využlt
siátnl dotaci. pň za5edánlch už oclsouh]a§i|i žádost
o ni. Představiielé Hustopeči úvedli, žé,,, .Na stráně
slarovic bude tíesá delší, proto ob€t požádalá Hus_
topeče o spolu|ičas! na neuznátelných nákladech
do maximální částly devět set tisl( koíun," Tamnl
zastupitel Petí Fíidrich navlc zmlnil, že delši cesty
pío kolaře by moh|y vést áž do ncjvětšlho měs!. na
jižnl Moravé, -Uvažuje se o vzniku (yklostezek mezl
dalšlmi ob(emi. ktcré by následně mohly vést až do
Brna,' oznámil Fíidíich (llv)
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Sběrný dvůr:
nové kontejnery
a také nakladač
Hu3top€če,Ukoncej€
rozšiření §běrného dvora v
Hustopečích, Místo uŽ mo-
hou ob}.vatelé plně Ýyi]žival

s úhradou nák]adů po
mohla evropská dotace,

"Kapacita z prvni etapy byla
již zcela využitá, Potřebovali
jsme zvětšit prostory a roz
šíření nám přineslo naYýšenj
kapacity asi o čtyři sta tun
sbíraných odpadů Za rok,"
uvedl ondřej Němeček Z od-
boru živoiniho pŤostředí.

Tamní kontejnery jsou
nově zastřešené, pracovnici
navic \yuživaji nakladač,
o§m V€lkoobiemo\.ých kon-
iejneru či buňku s toaletou.
v budoucnu HustopečŠtí
uvažují o položeni asíaltové
ho povrchu, chtěji také ještě
posunout bránu, aby d\,'lir
oddělili od zázemi měst-
ských služeb. Dvůr je ot€-
vŤený čtyň dny v týdnu, (liv)



Město za pozemek
zaPlati ll milionů
Hu§topď€ - ledenáct pro,
sest píoti, Takový je !rysle
dek hlasovánl zastupitelů o
koupi pozemku u Hustopečí.
Za jedenáct mi]ionŮ korun,
ide o největši plánovanou
investrcl mésta v piiŠtlm ro-
.€, Mimo jlne umožni zlep
šeni dopravní situace- {tiv)



Hustopečské skákání znovu láká na hvězdná atletická jména
VÁCLAV PETRŮ neivětš1 výškařská esa. start

v Hustopečlch potvrdil i je-
den z nejlepších českých
ýýškařu posledních dekád
Jaroslav Bába. "Jednáni se
závodníky j§ou v plném
proudu a §taltovní listina se
bude ještě po§tupně dopl-
ňovat, věllm, že diváci uvidi
při htavním závodě opět
stíhujícl show," uvedl jeden
z manažefi závodu Jan Jan-
kú mladší,

NÁVRAŤ Mf,DAIrlSTY
po roce §e na Břeclav§ko
vrátí i britský výškař chris
Bakel který po únorovém
druhém místě v Hustope-
čich dokázal ziskat bronz na

Hústop€če - střibrná
olympijská medaili§tka ne
bo česká hvězda, Diváci,
kteň si na počátku ílnora
najdou ce§tu na traaliční
Hustopečské skákání, opět
uvidi světovou kvalitu. po
řadatelé akce oznámili plÝní
jména hvězd, které čtvrtého
únoŤa prověři formu ve
§koku !,y§okém v hustopeč-
5ké hale,

o§mnáctý ročník ozclobi
svou účasti stŤibíná medai
listka z olympijských heř v
Riu Mirela Demirevová
z Bulharska, která se v kon
člcím roc€ zařádjlá mezi

mistro!§tvi Evropy, 
"Ještěted máme v paměti nevi

danou bitvu z po§ledního
íočníku mezi ltalem Tam
b€rim a Bňtem Bakerem,
který znamenal ryovnání
íekordu mitinku a současĎě
dva nejlepší výkony na svě
tě"' vzpomenul na letošní
podnik, ve kteíém nakqnec
z!,ltězil ltal Tambeii, ředitel
závodu Zbyněk Háder

Další íočník který se
uskuteční čtvrtého únorá,
bude věnován památce čes,
koslovenské olymPijské vi-
tězky Mileny Hůbnerové -
Rezkové, Dva dny před
hlavním závodem se v Hus-
topečích koná klání žáků,

D;r yl

tt{vEťŤÁŘ ]alosLaV Bábajetrad]čnim účastníkem HUstopečského 5kékáni Foto: Den lk/Aitlh Rac.k



Hustopečští stolní tenisté jsou zatím pátí. I kvůli .reaos#ťÍ.u času
VÁCLAV PETRŮ

Hu§topďe - Maji za s€bou
první polovinu sezony,
stolní tenisté Agrotecu
Hustopeče, kteří hIaji třeti
n€j\,,},šší domácí soutěž, se
nacházejí na páté pozici
dvanáctičlenné tabulky.
,Není to úplně ideálni,
Mysleli jsme, že budeme na
druhém místě. Na tuto po-
zici ale nemáme moc velkou
ztťátu, spokoj€ni nejsme.
Máme celkem dost porážek,"
uved] vedoucí klubu petr

Podle něj stoji za dočas_
ným ,1stupem z pozic pře_
devším dva důvodř ,,stár_
neme ani tréninku už
se tolik nevěnujeme. všich_
ni pracujeme, a tak nemá-
me moc ča§u," přibližil si-

tuaci v třetiligovém klubu
Hoíerik.

ve složité situace Husto
peč§kým pomáhá skut€č
nost, že mají k dispozici ši-
roký kádr V první polovině
sezony nastoupi]o do jede-
nácti zápasů až šest mužů,

'Bez šiřokého kádru
bychom to měli náIočné.
Máme placovní povinnosti
a navíc nás postihuji zraně-
ni," pňznal muž, jenž je zá-
roveň jedničkou týmu,

I pŤes zmíněné kompii-
kace nepolevuji hráči Agro-
tecu ze svých předsezonnich
ambicl, V druhé části sezony
plánují zabojovat o druhou
pozici a připadně také o
po§tup do !,yšší soutěže,
,,chceme být na dŤuhém
mistě a záíoveň s€ nebrání-
me tomu, že bychom zabo-

jovali o postup do lyššl
soutěže," potvidil Novému
životu Hoferik,

'Prohráváme hodně
těsně, často o ied€n
n€bo dva zápasy.
výjtmkou byl duet
§ Nor.ým Jičínem,
který j§me v o§labené
sestavě Prohřáli
iednoznačDě 4;lo.
snad nám to ve druhé
polovtně půlde tép€."

hustopeóský stoLníténista á záíoVBň

spoluhŤáčům Ťady neudělu-
je, 'Radíme se spíše rDezi
sebou, Kluci už jsou dost
zkušení tákže v součásnosti
už bych se nenazýval jako
trenér," uvedla dlouholetá
opora mužstva,

vedoucího týmu nejvíce
v podzimni části sezony
potěšila výhŤa v Havířově,
kde Agrotec dokáza] otočit
duetstamějšímctýmem
z 6:8 na 10:8, "Naopak mě
mželo všech pět porážek,
které jsme inkasova]i, PŤo-
hráváme hodně těsně často
o jeden nebo dva zápasý
Výiimkou byl duel s Novým
Jičínem, který jsme v osla
bené sestavě prohráli jed
noznačně 4:1o, snad nám to
ve dřuhé polovině půjde 1é,
pe," uzávřel povídání po
polovině sezony HofeŤik,

oPoRÁ. Pelr Hoterik patiíuž řadu let ke ktičovým hráčŮm stoLně,
tenisoVé ho klubLr z Hustopeč i Foto:JánMďLadh

v minulosti z pozice hra
jíciho trenéra koučoval své
spoluhráče, v současnosti už



SPoRT Na §řeclavsku

Legata chce na jaře zabojovat o postup
Druholigovi házenkáŤi
Legaty Hu§topeče vé-
vodí po prvni polovině
sezony tabul€e soutě-
že.

VÁCLAV PEŤRŮ

Huďopečé - Pohied na
díuholigovou tabulku je
naplňuje radostí. Házenkáři
Legaty Htrstopeče po první
polovině sezony Vévoali
druhé lize Jihomoravského
kraje. když v jedenácti žá
pasech na§biíali osmnáct
bodů,

Na díuhé lvančice mají
hráči z HustopečI náskok
jednoho bodu, ,,Dobře se
nám dlvá na tabulku. I(o,
lektiv si !ýborně sedl, což se
odrazilo i na výkonech jed-
nodiv€ů, Na díuhou stranu
je ještě před námi dalši část
sezony, skupina je strašně
Vyrovnaná, Stači prohíát
jedno utkáni o gó1 a situace
s€ může zamotat," nepřece,
ňuje aktuálni postaveni tý-
mu v tabulce tŤenér petr
semeŤád.

Hustopečšti házenkáři
prohráli z jedenácti duelů
pouze dva. v tabulce maji
zaPsaných c€lk€m devět
\,.ítězství, Přestože ve sku-
t€čnosti lyhráli Pouze osm
duehi. Za zdánliyým para-
doxem ve staťstikách stojí
skutečnost, že závěrečný

x^ o Ýň!. V deseti podzim n íc h zápasech nasázeti hráči Le8aty svým sou pe řŮnr celkem $5 b ra nek K nejtepším střelců m týmu patřil
takéMartin Myslíli (na snímku V pn]hovaném dre5u), Fob:Dénlk/Lubomll§bhllk

ny s Tišnovem vyhrála Le ,,celá situate vznikla přo_ Pře]ožit z původniho termi_ tože měli ploblém s nedo
gata kontumačně v poměíu to, že jsme mus€li k!,llli ob, nu na nový, ovšem ten s€ statkem hráčú, Nakonec

výhř€" zdůvodnil kontumaci
s€merád.

REcEpT úsPřcHU? úToK
Hustopeče tak i díky této
kontumačni výhře okupují
výsostnou pozici tabulky.
pod]e trenérá semerádá
§toji za úspěchem Legaty
předevšim dobrá práce v
ofenzivě,,,Máme útočné
hráč€, kteři se tlačí dopře_
du, snažime se hrát ofen_
zivně, a]e Přitom samozřej-
mě také ze zabezpečené
otlraný Navic nám pomá_
hdjí brdnkáli, kteří chytají
výbomě," podotkl husto,
pečský lodivod,

v jamí části sezony se
pokusí Legata uhájit prvni
pozici před sr,ými pronás]e-
dovateli a zabojovat o po
stup do plvnl ligy. ,,Jako
vždy ambice máme. chceň€
vyhíát soutěž a uvidíme, co
bude dál," uvedl hustopeč-
ský trenér v případě, ž€ by
se celku z Břeclavska po-
vedlo uhájit pozici lidra ta
bulky, zahráli by si semeíá
dovi svěíenci s vitězi dalšich
druholigových soutěží o
postup do druhé nejvyšší
házenkáŤské soutěže v Čes
ku. "Pokud tedy svaz něiak
neupíavI pravidla, ještě ne
vime přesně, jak to buale,"
podotkl Semerád,

Druhou polovinu sezony
zaháji Hustopečští V neděli
19. února, kdy v domácí hale
přivítají osmý tým tabulky z


