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Vážení spoluobčané.

První měsíc roku 2016 je za námi. A vrtkavá paní 

Zima si s námi pěkně zahrává. Jeden týden se 

choulíme do zimníků a snášíme teploty hluboko 

pod bodem mrazu, pod nohama nám křupe sníh, 

děti i dospělí vytahují sáně, lyže či brusle, aby si 

užili zimních radovánek, a další týden přijde obleva, 

teploty nad nulou, déšť a bláto. Taková je letošní 

zima - nevyzpytatelná.

K zimě neodmyslitelně patří plesová sezóna. Ta 

je v plném proudu. Zhruba dvě stovky návštěvníků 

se přišly pobavit na 1. Městský bál. Proběhly oba 

krojové plesy malých i dospělých a děti v kostýmech 

se radovaly na karnevalu ve farním sále. Kostýmy si 

jistě ponechají na očích, neboť v únoru je čeká další dětský karneval v sále společenského domu. Naši 

malí plavci zazářili v krytém bazénu (Hustopečský džbánek), dvakrát se sešli milovníci a znalci vína při 

přehlídkách vín známých vinařů z Moravy a Slovenska ve sklepě ČZS, na turnajích soupeřili fotbalisté, 

futsalisté, šachisté i volejbalisté. 

Co důležitého iniciovala v lednu radnice? Především diskuzi nad budoucí podobou kina. Máme 

štěstí, že nemusíme spěchat a první návrh představený autory můžeme dále upravovat podle námětů 

občanů i spolků. Také jsme v Hustopečích přivítali představitele partnerských měst Benátek nad 

Jizerou a Modry, abychom na pracovním setkání projednali Přílohu k Memorandu uzavřenému v roce 

2014. Text jsme dopracovali do defi nitivní podoby a ještě téhož dne podepsali. Upřesňuje podobu 

spolupráce v roce 2016.

Co nás čeká v únoru? V zasedací místnosti radnice budou opět pro vás občany probíhat nabídky na 

úspory energií formou e-aukcí (projekt Obec občanům); v Brně budeme mít první jednání k elektrifi kaci 

trati Hustopeče - Šakvice a plánovanému přímému spojení zrychleného vlaku do Brna, budeme znát 

nejlepší sportovce okresu Břeclav i města Hustopečí.

Své místo v kalendáři akcí má již tradiční Hustopečský masopust; budou pokračovat bály i plesy, 

výstavy, soutěže, kulturní i vzdělávací akce. Organizátorům uděláte radost, pokud si najdete čas 

a v pestré nabídce si vyberete dle vašeho zájmu, přijdete a podpoříte tak jejich snažení.

      

Hana Potměšilová,

 starostka města
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Z MĚSTA

Dokončení reklamace oprav krytého bazénu 
vyplacením bankovní záruky - kvůli tomu se 
mimořádně sešli zastupitelé ve středu 20. 
ledna 2016.

V roce 2012 se uskutečnila rekonstrukce 
krytého bazénu. Po jejím dokončení se však 
vyskytly vady, které město reklamovalo 
u zhotovitele. Společnost, která bazén 
opravovala, však zkrachovala.

„A pohledávka na reklamaci do 
insolvenčního řízení byla insolvenčním 
soudem zamítnuta,“ informovala starostka 

města Hana Potměšilová.
Město má však uzavřenou bankovní záruku 

až do výše 437 254,- Kč, podle níž se banka 
zavázala v záruční době uhradit nárok 
plynoucí ze záruky na bazén, pokud by jej 
zhotovitel sám neplnil.

„Banka teď ale popírá účinnost záruky pro 
nesplnění formálních náležitostí. Máme dvě 
možnosti. Buď se s bankou soudit s tím, že 
nelze odhadnou, kdy ani jak soud rozhodne. 
Podle právníků by to bylo neproduktivní 
a nejisté. Nebo můžeme přijmout 

kompromisní návrh banky, podle kterého by 
městu uhradila náklady na opravu vady ve 
výši 314 044,- Kč a zbytek, to je 123 200,- Kč 
by jí město prominulo jako záruku za vady, 
pokud by se nějaké vyskytly do roku 2017. 
Je to pro nás dnes nejvýhodnější,“ vysvětlila 
starostka.

Zastupitelé přijali kompromisní návrh 
banky všemi přítomnými, tedy 13 hlasy. 
Peníze by měly být použity na opravu 
technologie krytého bazénu, aby mohl 
naplňovat očekávané úspory energie.          -jal-

Zastupitelé jednali o řešení reklamace oprav krytého bazénu

Rada města se v loňském roce naposledy 
sešla v úterý 22. prosince, v letošním roce pak 
zasedala 5. a 19. ledna. Mimo jiné jmenovala 
nového ředitele sportovního zařízení, jednala 
o studii na rekonstrukci kina, o další části 
bezbariérové trasy chodníků nebo o posílení 
elektřiny na Dukelském náměstí. 

Nový ředitel SPOZAMu je Martin Lengál
Radní jmenovali nového ředitele 

Sportovního zařízení města Hustopeče. 
Stal se jím Bc. Martin Lengál. „Dali jsme 
na návrh výběrové komise. Shodli jsme se 
jednomyslně,“ informovala starostka města 
Hana Potměšilová. 

Nový ředitel nastoupil do funkce 2. února 
2016. Původně se měl ujmout vedení 
SPOZAMu až o měsíc později. 

Studie k rekonstrukci kina. Konalo se k ní 
veřejné slyšení

Prostor pro promítání fi lmů, ale i pro 
divadelní představení nebo pro setkávání 
mládeže či seniorů. K tomu by měla 
v budoucnosti sloužit budova kina. 
Proměnit by se měla v multifunkční kulturní 
a komunitní centrum. 

„O přebudování kina se hodně hovořilo 

už v minulosti, například v souvislosti 
s digitalizací. V roce 2015 jsme znovu vytáhli 
již existující projekt a vytvořili jsme malou 
pracovní skupinu, která se několikrát sešla 
s architekty. Vznikla z toho studie, kterou 
jsme dostali do rukou 15. prosince 2015,“ 
sdělila starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová. 

Přímo v kinosále by se měl podle studie 
zmenšit počet řad sedadel tak, aby se prostor 
mohl využívat i pro divadelní představení a za 
jevištěm vznikla šatna. Nacházet se v přízemí 
bude i občerstvení, toalety nebo turistické 
informační centrum, které by mělo mít 
samostatný vchod přímo z ulice směrem od 
Dukelského náměstí. 

„Multifunkční centrum bude bezbariérové. 
Do druhého nadzemního podlaží povede 
výtah. V patře by měl být prostor pro 
setkávání, pro výtvarné dílny, klubové 
promítání, mohly by se tam konat různé 
schůze a jednání. Prostor by měl být 
rozčleněn zasunovací stěnou, takže by se 
mohl zvětšovat a zmenšovat dle potřeby,“ 
doplnila Potměšilová. 

V roce 2016 by už vedení města chtělo mít 
vypracovaný projekt k rekonstrukci. Ke studii 
se mohly vyjádřit i komise – stavební, kulturní 

a školská, grantová a investiční a komise pro 
územní plánování a rozvoj města. 

Slovo dostala i veřejnost. Jak by měla 
budova kina jako multifunkční centrum 
vypadat, představili občanům projektanti ve 
středu 20. ledna. 

Účastníky veřejného slyšení například 
zajímalo, jak by město rekonstrukci platilo, 
a dlouhá diskuze se vedla i o venkovním 
prostranství před kinem, některým se zdá 
navrhnuté řešení příliš uzavřené. Připomínku 
měli občané i k druhému patru kina, kde 
by měly být prostory pro setkávání spolků. 
Podle předloženého návrhu by však 
velikost místností byla například pro členy 
Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 
nedostatečná. 

Více o rekonstrukci kina se dočtete na www.
hustopece-city.cz. Na webových stránkách 
města je zveřejněna i samotná studie, jak by 
kino mohlo v budoucnosti vypadat. 

Nová parkovací místa ve Vrchlického ulici
Ve Vrchlického ulici se budou budovat nová 

parkovací místa. Radní odsouhlasili návrh 
studie. V ulici přibude 27 parkovacích míst, 
z toho dvě pro vozíčkáře. Auta budou moci 
stát po obou stranách ulice, vznikne tam 
podélné i kolmé parkování. Nyní se ještě musí 
zpracovat projekt. 

Bude se konat anketa Sportovec roku 2015 
Hustopeče

I letos se bude v Hustopečích soutěžit 
o titul Sportovec roku 2015. Vyhlášení ankety 
schválili radní. 

Novinkou letošního ročníku soutěže bude 
rozdělení kategorií na mládež a dospělé 
nebo předávání ocenění nikoliv na akci 
Hustopečské skákání, ale v obřadní síni na 
radnici. 

Nominovat sportovce mohli zástupci 
sportovních oddílů nebo vyhlašovatel – 
členové Sportovní komise – do pondělí 11. 
ledna 2016. 

Hlasovat bude kromě odborné poroty 
letos nově také veřejnost – prostřednictvím 

Radní řešili rekonstrukci kina a jmenovali ředitele SPOZAMu

Přízemí kina v novém podle zpracované studie.
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Rekonstrukce ulice Nerudova, další část 
chodníků bezbariérové trasy, vybudování 
záchytného parkoviště nebo osazení 
Křížového kopce informačními tabulemi 
a lavičkami. To se v Hustopečích chystá 
v roce 2016. Na mnohé projekty se vedení 
města bude snažit získat peníze z dotací. 

„Investičních akcí máme nachystaných 
několik. V roce 2016 by se například měla 
opravit ulice Nerudova. Teď na podzim a ještě 
na jaře se tam bude pokračovat v rekonstrukci 
plynu a vodovodního řadu. Nyní se pracuje 
na studii, která by měla řešit parkování a 
celkový vzhled ulice,“ sdělila starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Další důležitou akcí v roce 2016 bude 
vybudování chodníků bez bariér. Vloni byla 
dokončena trasa směrem ke hřbitovu. Nyní 
se bude žádat o dotace na chodníky od 
autobusového nádraží k fi nančnímu úřadu. 

A usilovat se bude o peníze z dotačních 
titulů i na další projekt. Jeho název zní Křížový 

kopec v Hustopečích má co nabídnout. 
„Křížový kopec by mohl být osazen několika 
informačními tabulemi s odpočinkovými 
místy. Chtěli bychom této lokalitě vdechnout 
život. Je tam naplánovaný třeba takový detail 
jako betonový gril pro venkovní grilování, 
které je běžné v západním světě,“ informovala 
starostka. 

V roce 2016 by se také mohlo zbudovat 
záchytné parkoviště v Bratislavské ulici, vedle 
autobazaru, naproti ulice Palackého. Projekt 
je nyní ve fázi přípravy. Studie na něj by měla 
být hotová v půli roku 2016. Parkoviště by 
mělo sloužit pouze pro osobní automobily. 

Usiluje se také o dotaci na ministerstvu 
životního prostředí na takzvaná 
protipovodňová opatření. V Hustopečích by 
se tak v roce 2016 mohl instalovat bezdrátový 
mobilní rozhlas, a to i v části města Herbenova 
farma nebo na Nádraží Šakvice. Zda fi nanční 
dotace vyjde, se vedení města dozví v únoru 
nebo v březnu. 

Drobnějších projektů se však připravuje 

mnohem víc. „V roce 2015 pracovala 
skupina lidí na možných investičních akcích 
a vytipovala 32 různých menších i větších 
investičních záměrů, které se týkají veřejných 
budov, sportovišť, našich příspěvkových 
organizací, škol a podobně. Vycházeli jsme 
z toho, co očekáváme, že nabídnou dotační 
tituly pro rok 2014 až 2020,“ doplnila 
Potměšilová. 

Všech 32 investičních záměrů zadalo vedení 
města posoudit odborné fi rmě. Ta by měla 
vytipovat takové projekty, které mají největší 
šanci získat dotaci a které by tak město mělo 
upřednostnit. 

„Samozřejmě budeme dělat všechno pro 
to, abychom fi nanční podporu z dotací 
získali. Pokud bude existovat dotační titul, 
který budeme moci využít, určitě o něj 
budeme žádat. Byť bychom třeba měli být 
neúspěšní, i to se samozřejmě může stát,“ 
uzavřela starostka. 

-jal-

Parkoviště, chodníky, rozhlas. Investice v roce 2016

internetu. 
Předání cen se bude konat v týdnu od 22. do 

26. února 2016. Termín bude upřesněn. 

Od ledna technické služby povede 
Šumberáková

Novou jednatelkou Technických služeb 
Hustopeče je od 1. ledna 2016 Hana 
Šumberáková. „Předali jsme jí dokumenty i 
drobný majetek. V technických službách také 
proběhla inventura,“ informovala starostka. 

Bezbariérové chodníky od autobusového 
nádraží po fi nanční úřad

Město Hustopeče bude žádat o dotaci 
na další část chodníků bezbariérové trasy. 
Radní schválili žádost o poskytnutí dotace od 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Nové chodníky by se měly budovat od 
autobusového nádraží až po fi nanční úřad. 
Cena této části trasy se odhaduje asi na 3 700 
tisíc korun. Dotace se pohybuje v maximální 
výši 85 procent. Spoluúčast města by tak 
činila 1 600 tisíc korun. 

Město Hustopeče také předloží Úřadu vlády 
ČR ke schválení záměr bezbariérových tras, 
které by se mohly zbudovat v následujících 
letech.

V roce 2017 by se cest bez překážek mohly 
dočkat ulice od Svat. Čecha po polikliniku. 

V roce 2018 by se podle návrhu měly 
odstranit bariéry na poliklinice, v Penzionu 
pro důchodce, u učiliště a zbudoval by se 
nový chodník od ulice Komenského až k ulici 
U Větrolamu a v ulicích Mírová a Žižkova. 

V roce 2019 by pak bariéry mohly zmizet 
z mateřské školy Na Sídlišti, ze základní 
školy Komenského a bezbariérové chodníky 
by se budovaly v ulici Brněnská, Tyršova a 
Šafaříkova až po CCV Pavučina. 

Letos bude na Dukelském náměstí 
posílena elektřina

Radní rozhodli, že se v roce 2016 na 
Dukelském náměstí z důvodu posílení 
elektrické sítě vybudují dva nové napájecí 
body. Celkovou rekonstrukcí náměstí 
se zabývá speciální pracovní skupina, 
z rozsáhlého projektu se však nejspíš 
v letošním roce podaří uskutečnit pouze tato 
dílčí část.

„Posílení elektřiny na Dukelském náměstí 
by mělo být hotové do Burčákových slavností. 
To je nejzazší termín. Doposud elektřina ke 
stánkům a atrakcím vedla kabely z okolních 
budov, například z kostela nebo radnice. 
Odběr je ale při takové akci extrémně vysoký, 
provizorní systém rozvodů už by nemusel 
vydržet,“ informoval místostarosta města 
Bořivoj Švásta.

Pět sloupů veřejného osvětlení neprošlo 
kontrolou

V minulých týdnech se v deseti ulicích města 
prověřovaly sloupy veřejného osvětlení. 
Jeden v Bratislavské ulici totiž spadl. Celkem 
odborná fi rma zkontrolovala 44 stožárů. 
Každý dostal známku jako ve škole – od 
jedničky po pětku.

„Jeden sloup dostal pětku a ukázal se jako 
velmi rizikový. Hrozilo nebezpečí zřícení. 
Nacházel se v ulici Jiráskova u přechodu na 
křižovatce u hotelu. Už byl odstraněn,“ uvedla 
starostka města Hana Potměšilová. 
Čtyři sloupy byly ohodnoceny známkou tři. 

Jeden se nachází v ulici Stodolní, jeden na 
Dukelském náměstí a dva v Bratislavské ulici. 
„Vyzvali jsme správce veřejného osvětlení 
k nápravě a v nejbližších měsících budou 
stožáry odstraněny,“ doplnila starostka. 

Burčákové slavnosti 2015 v plusu, Světový 
duel a Skákání v minusu

Radní se také zabývali vyúčtováním 
Hustopečského skákání, Burčákových 
slavností a Světového duelu vín roku 2015. 

Výsledek Hustopečského skákání loňského 
roku dopadl rozpočtově 684 tisíc v minusu, 
výsledkově po zohlednění DPH dělá tato 
ztráta 546 tisíc korun. 

Burčákové slavnosti loňského roku 
skončily s výdělkem 390 tisíc korun. „Je to 
nejlepší výsledek v historii slavností,“ uvedla 
Potměšilová. 

Světový duel vín 2015 pak dopadl se 
ztrátou 122 tisíc. Oproti minulým rokům se 
však červená čísla daří snižovat. V roce 2014 
byla akce v minusu 196 tisíc, v roce 2013 
dokonce 346 tisíc korun. „Světový duel vín 
město podporuje a bude podporovat nadále. 
Chceme ale, aby se ztráta dál dařila snižovat,“ 
řekla starostka. 

Dotace a dary by se mohly udělovat 
dvakrát v roce

Peněžité dary a dotace spolkům a sdružením 
by se mohly rozdávat ve dvou kolech. 
Radní na základě doporučení komisí tuto 
změnu navrhují zastupitelům ke schválení. 
Defi nitivně se o ní bude jednat na zasedání 
zastupitelstva ve čtvrtek 18. února 2016. 

„Žádosti o dar nebo dotaci bychom 
pro první kolo přijímali do 30. listopadu 
předcházejícího roku. Pro druhé kolo potom 
do 30. června daného kalendářního roku. 
Spolky, sdružení či sportovní oddíly by tak 
mohly dostat peníze i ve druhém pololetí,“ 
vysvětlila Potměšilová.

Město by dohromady uvolnilo na dotace a 
dary stejnou částku jako vloni. „V prvním kole 
bychom rozdělili 1 800 tisíc korun, v druhém 
kole pak 400 tisíc korun,“ dodala starostka. 

-jal- 
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Na podzim v Komenského ulici naproti 
základní školy dosloužila informační 
tabule s ukazatelem rychlosti. Rada města 
rozhodla na toto místo pořídit měřič nový. 
Instaloval se na konci loňského roku. Stál 
zhruba 60 tisíc korun a měl by hlavně 
zvýšit bezpečnost školáků. 

Už při rychlosti nad 40 kilometrů v hodině 
upozorňuje na pohyb dětí a nutí tak řidiče 
sundat nohu z plynu, navíc dokáže vyhodnotit 
i počet vozidel, které kolem něj projedou, 
a pomáhá tak s vytvářením statistik. 

„V minulých letech udělalo město 
Hustopeče takový malý bezpečnostní audit 
a na jeho základě pořídilo několik měřičů 
rychlosti. Jedná se o informativní měřiče, 

které řidiče upozorňují, jakou rychlostí jedou, 
a vyvolávají v nich pocit, že by mohli zpomalit. 
Zařízení se osvědčila, ale bohužel po osmi 
letech s nimi začaly být technické problémy. 
Proto byla vyřazena. Rada města však 
rozhodla o zakoupení nového, kvalitnějšího 
a výkonnějšího měřiče, který byl umístěn 
před Základní školu Komenského,“ uvedl 
Robert Novák z Krizového řízení města 
Hustopeče. 

Místo nebylo vybráno náhodně. 
Právě Komenského ulice patří v Hustopečích 
k těm nejfrekventovanějším, co se týče 
pohybu dětí, dospělých i osobních aut. 

„Měřič už dokáže vytvářet zátěžové mapy, 
to znamená, že dokáže vyhodnotit počty 
vozidel, jejich rychlost, frekvenci. Mimo 

jiné také při překročení rychlosti začne na 
obrazovce červeně blikat nápis POZOR DĚTI. 
Podvědomě by měl řidič určitě zpomalit,“ 
uzavřel Novák.                                                        -jal-

V Komenského ulici je nový měřič rychlosti

Řidiče nutí zpomalit nová informační tabule 
s ukazatelem rychlosti.
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K městské policii nastoupil na začátku 
února čtvrtý strážník. Proč je potřeba 
posila a jaké jsou činnosti městské policie? 
To představí nový seriál, který se bude na 
stránkách Hustopečských listů objevovat 
několik měsíců. 

Městská policie Hustopeče vznikla v roce 
1992. Od té doby v určitých oblastech 
pomáhá státním policistům. Zabezpečuje 
například veřejný pořádek a přispívá tak 
k bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na 
dodržování pravidel občanského soužití nebo 
na dodržování obecně závazných vyhlášek. 

„Řeší černé skládky v katastru města, 
zábory veřejného prostranství, podomní 
prodej, volný pohyb psů a další nešvary, které 
se na území města objevují,“ přiblížil Robert 
Novák z Krizového řízení města Hustopeče. 

Dalším z úkolů strážníků je i dohled nad 
bezpečností a plynulostí silničního provozu. 
V Hustopečích bývá hlavně porušován zákaz 

vjezdu nebo řidiči parkují na místech, kde je 
to zakázáno. V kompetenci městské policie 
je také zajištění průjezdnosti komunikací či 
odstraňování autovraků na území města. 
Podílí se i na prevenci kriminality. Od října 
prostřednictvím speciálního pracovníka. 

„Pro dokreslení činnosti městské 
policie mohu uvést několik statistických 
údajů. Za loňský rok bylo odchyceno 109 
zvířat. Nejednalo se pouze o psy, ale byly 
to ovce, hadi a dokonce páv na náměstí 
v Hustopečích. Za minulý rok jsme ve 
spolupráci s městskými službami zlikvidovali 
šest autovraků a několik černých skládek. 
Strážníci na místě vyřešili 380 přestupků 
v blokovém řízení. A samozřejmě se městská 
policie podílí na zajištění většiny kulturních 
a sportovních akcí ve městě,“ vypočítal 
Novák. 

Hlavním důvodem, proč je potřeba další 
strážník, je ale neustálé rozšiřování území 
města. „V současné době slouží u městské 

policie Hustopeče tři strážníci. Ale vzhledem 
k tomu, že v posledních letech dochází 
k budování průmyslových zón i nových ulic 
s rodinnými či bytovými domy, rozhodlo 
vedení města o rozšíření počtu strážníků na 
čtyři,“ potvrdil Novák. 

Nová posila nastoupila na začátku února. 
V první fázi bude díky ní prodloužena 
víkendová provozní doba. „Zřejmě se bude 
jednat o časový harmonogram v pátek do 
24 hodin, v sobotu do 24 hodin a v neděli do 
24 hodin. V současné době nám víkendovou 
službu zajišťuje jeden strážník, což je 
nedostačující. Pracuje pouze v odpoledních 
hodinách a končí službu ve 20 hodin, 
někdy ve 22 hodin podle kulturních akcí,“ 
informoval vedoucí krizového řízení. 

Ve všední dny nastupují městští strážníci 
do práce už v šest hodin ráno. Podrobné 
informace k jednotlivým činnostem městské 
policie postupně přineseme v dalších dílech 
seriálu.                                                                          -jal-

Představujeme činnost městské policie. Proč přibyde další strážník?

Adventní období je čas, který vyvolává 
v našich myslích i srdcích ušlechtilé 
pohnutky, a mnozí z nás mají v tomto 
předvánočním čase potřebu dávat. Majitelé, 
členové i příznivci Sportovní stáje Valkýra 
v Hustopečích se proto letos, stejně jako loni, 
rozhodli, že již podruhé zorganizují sbírku pro 

Útulek opuštěných zvířat v Bulharech.
Zvířata, která se do útulku dostala, ať 

už z jakéhokoliv důvodu, potřebují kromě 
vlídného zacházení i hmotnou podporu, 
kterou jsme se právě touto sbírkou snažili 
alespoň na krátký čas zabezpečit. Poděkování 
tak patří všem těm, kterým nejsou zvířata 

lhostejná. Děkujeme Vám všem, kteří jste 
se i letos zúčastnili této akce a doufáme, že 
i v příštím roce budete této myšlence 
nakloněni. Vždyť i zvířata, která nikomu 
nepatří, přece potřebují lásku a péči. 

Irena Prudká

Valkýra zorganizovala sbírku pro opuštěná zvířata

V sobotu 5. 12. 2015 se v hustopečském 
M-klubu uskutečnil koncert skupiny Pool 
Litters. Organizátoři koncertu se rozhodli 
výtěžek z akce věnovat seniorům z místního 
Penzionu pro důchodce. Dvěma obyvatelům, 
kterým již dosluhovaly televizory, pořídili 
televize nové. Zbytek výtěžku (8.000,- Kč) 

pak věnovali na zajištění zejména kulturních 
vystoupení právě pro obyvatele Penzionu. 

Tímto organizátoři děkují všem sponzorům 
a návštěvníkům akce za účast. 

Tomáš Laz, 
vedoucí Sociálního odboru MěÚ Hustopeče

Kapela Pool Litters nadělovala v Penzionu
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

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

Křestní jména nebo příjmení, řady 
stejných čísel či nejrůznější nápisy jako 
třeba Fantomas. Ty teď budou k vidění na 
registračních značkách vozidel na českých 
silnicích. Od nového roku se začaly vydávat 
SPZ na přání. První zájemci si pro ně přišli 
i v Hustopečích.

Za první dva úřední dny v roce 2016 si 
o ně požádalo v celé republice asi osm set 
lidí, v Hustopečích sedm. 

„V případě zájmu o přidělení registrační 
značky na přání se musí vlastník vozidla, 
nebo provozovatel vozidla se souhlasem 
vlastníka dostavit na příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností a podat žádost,“ 
vysvětlil pracovník registru vozidel Jan 
Strmiska z Odboru dopravy Městského úřadu 
Hustopeče. 

Zájemce k podání žádosti potřebuje 
pouze velký technický průkaz, občanku 
a u osobního vozidla deset tisíc korun. Cena 

jednoho kusu registrační značky na přání je 
totiž pět tisíc. SPZ bude doručena na městský 
úřad 15 dnů po objednání výroby. 

„Registrační značka na přání je tvořena 
kombinací arabských čísel a velkých 
písmen latinské abecedy s výjimkou písmen 
G, CH, O, Q, a W z důvodu jejich snadné 
zaměnitelnosti,“ informoval Strmiska. 

Písmena musí být bez diakritiky a nápis 
musí vždy obsahovat minimálně jednu číslici. 
Není možné, aby byla registrační značka 
tvořena pouze ze samých písmen. 

„Dalším omezením je počet znaků na 
registrační značce na přání. Pro malé 
mopedy se šlapadly je kombinace tvořena 
z pěti znaků, pro motocykly ze sedmi a pro 
osobní automobily z osmi znaků,“ prozradil 
pracovník registru vozidel. 

Na značku na přání také není možné 
dát slova, která jsou hanlivá, podněcují 
k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti 
vůči nějaké skupině obyvatel, stejně tak nelze 

použít speciální znaky, jako je vykřičník nebo 
otazník, ani zkratky orgánů státní správy, 
zastupitelského sboru či krajských úřadů. 

Značka je přenositelná. Majitel ji tedy může 
použít na další své auto nebo motorku, vždy 
ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána 
na konkrétní osobu, nelze ji tedy například 
prodat někomu jinému. 

Další novinka? Třetí značka na nosič 
jízdních kol

„Další novinkou platnou od tohoto roku 
je možnost přidělení třetí registrační značky 
na nosiče kol. Doposud si museli řidiči 
registrační značku předělávat z auta na nosič. 
Avšak od tohoto roku si mohou požádat 
o přidělení třetí registrační značky přímo 
určené pro tento nosič,“ vysvětlil Strmiska. 

Poplatek za třetí registrační značku činí 
600 korun. Podrobnosti a další informace 
o novinkách lze najít na webových stránkách 
Ministerstva dopravy.                                        -jal- 

O registrační značku na přání si v Hustopečích požádalo sedm lidí

Jak nalákat turisty do Hustopečí? 
Například prostřednictvím časopisů, které se 
zdarma rozdávají v infocentrech. 

V letošním roce se tak město mandloní 
a dobrého vína představuje v Moravia
magazínu, který nabízí čtenářům 
cestovatelské tipy po nejkrásnějších místech 
Moravy. Hustopeče se prezentují ve vydání 
magazínu Pálava, Mikulov a Lednicko-valtický 
areál a ve vydání Slovácko. Na hustopečské 
dvoustraně se turisté dozvědí informace 
o mandloňových sadech, o Slavnostech 

mandloní a vína nebo o Burčákových 
slavnostech.

Podobné informace o Hustopečích pak 
nabízí i Obrazový atlas Klubu českých 
turistů. V něm jsou texty nejen v češtině, ale 
i v angličtině a němčině. 

Oba magazíny si můžete prohlédnout 
a třeba i odnést domů také z Turistického 
informačního centra Hustopeče.                   

-jal- 

Hustopeče se představují v Obrazovém atlase i Moravia magazínu

Turisté najdou Hustopeče ve dvou nových Turisté najdou Hustopeče ve dvou nových 
časopisech. časopisech. 
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Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31.12.2015 celkem 

5 805 obyvatel. V  roce 2015 se narodilo 
63 dětí, přistěhovalo se 119 a odstěhovalo 
125 občanů.  Zemřelo celkem 35 občanů. 
Průměrný věk hustopečských obyvatel je 41 
let.

Mezi nejčastější ženská příjmení 
v Hustopečích patří: Svobodová, Horáková, 
Novotná. U mužů jsou to: Svoboda, Straka 
a Stehlík. Nejvíce je v Hustopečích žen se 
jménem Jana, Marie, Anna a mužů se jménem 
Petr, Jan a Jiří.

Město Hustopeče má v současné době 69 
ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních 
okrsků. Mezi nejobydlenější patří ulice 

U Větrolamu, Svat. Čecha, Masarykovo nám. 
a Školní.

V Hustopečích se nachází celkem 1523 
objektů, z toho je 1103 obydlených.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče 

bylo v roce 2015 uzavřeno 49 manželství 
a před orgánem církve šest manželství. 
Tato manželství byla uzavřena v matričním 
obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce 
Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, 
Starovice, Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána zejména 
v obřadní síni, ale také na jiném vhodném 
místě. K nejčastěji voleným patří Hotel 

Kurdějov, Hotel Centro, dům U Synků 
a rozhledna. Mezi nejoblíbenější kalendářní 
měsíce pro uzavření manželství mezi 
snoubenci patří srpen a září.

Průměrný věk snoubenců, kteří u nás 
uzavřeli manželství v roce 2015 je u mužů 35 
let a u žen 31 let.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče:
 matrika a ohlašovna

Hustopeče v číslech za rok 2015

Ve  čtvrtek 18.02.2016 
bude z technických důvodů 

mimořádně uzavřeno pracoviště 
občanských průkazů 

a cestovních dokladů.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

Z výše uvedeného grafu, který je veřejně 
k dispozici na portálu Ministerstva fi nancí 
www.monitor.statnipokladna.cz je patrné, 
jak je výrazný pokles příjmů našeho města 
v roce 2015 (tím pochopitelně i výdajů), tj. 
od příchodu nového vedení (od 6.11.2014). 
Tento pokles příjmů je i ve schváleném 
rozpočtu na letošní rok 2016. Ve svém 
důsledku to znamená, že se v našem městě 
zásadně omezí investice a opravy. Vedení 
není zatím schopno připravovat a realizovat 
projekty, na které je potřeba zajistit tzv. 
cizí zdroje a omezilo se v jejich získávání 
na variantu živelného podání žádosti na 
jakýkoliv dotační titul bez smysluplnosti pro 
naše město. Například vybudování obecního 
rozhlasu za 4 mil. Kč jako protipovodňové 

opatření. To asi nebude priorita, kterou naše 
město potřebuje. Já bych mohl tolerovat, 
kdyby byl jeden rok výkyv v příjmech. Mohl 
bych i tolerovat, že máme komplet nové 
vedení města, které ještě nemá zkušenosti, 
takže se první rok rozkoukává. Ale že se 
z poklesu a stagnace příjmů udělá trend, 
který pokračuje i v roce 2016 a město tak 
dochází ročně o desítky miliónů korun, jak 
je patrné z grafu, tolerovat nemohu, a proto 
jsem rozpočet města na rok 2016 nepodpořil.

Město mohlo mít zvýšené příjmy v řádu 
desítek miliónů korun z tzv. rozpočtového 
určení daní. To ale senátoři za ANO 
a ČSSD zamítli a připravili tak obce o devět 
miliard korun. Velmi mě zklamalo, že 
naši zastupitelé za ANO i ČSSD se svými 

senátory nekomunikovali (přestože tuto 
komunikaci slibovali ve volebním programu) 
a neupozornili je tak na dopady pro rozpočet 
našeho města.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

Proč jsem nepodpořil rozpočet města na rok 2016

V uvedeném článku je předloženo 
porovnání let 2010 – 2015. Je nutné zdůraznit 
následující skutečnosti: v letech 2010 a 2011 
byly z rozpočtu města vypláceny sociální 
dávky, které od roku 2012 vyplácí Úřad 
práce. Jedná se o objem cca 63 mil. ročně, 
což zásadně zkresluje příjmy i výdaje (jedná 
se o průtokové fi nanční prostředky). Údaje 

roku 2015, které uvedl Ing. Kadrnka ve svém 
článku,  jsou pouze za devět měsíců (tzn. 
k 30.09.2015), což vede k mylné domněnce, 
že rok 2015 měl nižší příjmy. Není možné 
porovnávat rozdílná časová období. 
Skutečnost, při zohlednění dat i v roce 2015 
k 31. 12., vypadá takto:

Je třeba nezkreslovat informace

zd
ro

j: 
w

w
w

.m
on

ito
r.s

ta
tn

ip
ok

la
dn

a.
cz

Reakce na článek zastupitele Jiřího Kadrnky

Dne 20. prosince 2015 zemřela paní Aloisie 
Háderová. Narodila se 28.7.1926 v Čerčíně u 
Bučovic. Tam také prožila své dětství. Vyučila 
se švadlenou, ale jejím snem bylo pracovat 
ve zdravotnictví. Svůj sen si splnila až po 
válce. Vystudovala zdravotní školu a začala 
pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici U 
sv. Anny v Brně. Tam poznala svého manžela, 
se kterým se přestěhovala do Hustopečí.

V Hustopečích pracovala jako vedoucí 
jeslí až do svého odchodu do důchodu. Paní 

Háderová se mnoho let obětavě věnovala 
práci pro občany našeho města, přestože 
jako vdova vychovávala tři děti. Obětavě 
pomáhala, vždy měla laskavé slovo a úsměv 
na tváři. 

Více jak čtyřicet let pracovala v komisích 
města Hustopečí. V sociální komisi a později 
v komisi občanských záležitostí. Pomáhala 
organizovat slavnostní obřady, různá setkání 
občanů, jubilantů a rodáků. Vídali jsme ji 
na svatbách i na vítání občánků. Svůj čas 

obětavě věnovala těm nejstarším. Přicházela 
s kytičkou a blahopřáním k narozeninám, 
o Vánocích s balíčkem cukroví a malým 
dárkem k těm osamělým.

Byla skromná, obětavá, veselá. Měla ráda 
lidi a ráda pro ně pracovala.

Zůstane ve vzpomínce jako sousedka 
chvátající za nějakou prací, jako teta Lola 
z jeslí, nebo paní v bílém čepečku, která na 
náměstí vařila zabíjačkovou polévku. Zůstane 
vzpomínka na dobrého člověka.                     –jm- 

Zemřela Aloisie Háderová

Největší veletrh cestovního ruchu 
s důrazem na regiony ve střední Evropě 
Regiontour se konal na brněnském výstavišti 
od 14. do 17. ledna 2016. Návštěvníkům 
veletrhu se představily i Hustopeče. 

Propagační materiály města byly součástí 
stánku představujícího Jihomoravský kraj, 
hlavně pak Pálavu a Lednicko-valtický 
areál. Návštěvníci se mohli dozvědět 
o plánovaných akcích v Hustopečích v roce 

2016 a mohli si odnést například mapy města 
nebo tematické kapesní kalendáře. 

Na stánku se střídali pracovníci turistických 
informačních center z okolí. Referentka 
hustopečského infocentra byla na veletrhu 
přítomná v sobotu 16. ledna.                            -jal- 

Hustopeče se prezentovaly na veletrhu Regiontour

fo
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Hustopeče byly součástí stánku Hustopeče byly součástí stánku 
Jihomoravského kraje Jihomoravského kraje →→
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Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013 
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 

protistrany a pouze jedenkrát. Protistraně bude 
dán k dispozici stejný prostor pro publikování 
v témže aktuálním vydání. Protistrana nemusí 
využít možnosti reagovat, v opačném případě 

musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece-city.cz. 

Z uvedených posuzovaných let jsou příjmy 
v roce 2015 na druhém místě.

Velmi pozitivně hodnotím skutečnost, že 
v roce 2015 byly výdaje nižší než příjmy a 
to o téměř 22 mil. Kč.  Toto se v minulých 
letech nikdy nepodařilo. Vytvořil se tak 
zdroj vlastních prostředků pro investice 
v následujících letech.

Proto mohly být do rozpočtu roku 2016 již 
od počátku zahrnuty investice v celkové výši 
31 milionů Kč. 

Porovnání příjmů prvního základního 
návrhu rozpočtu na rok 2016 s prvními 
návrhy v letech 2010-2015:

Z REDAKČNÍ POŠTY

Dne 17. prosince 2015 jsem se zúčastnil 
zasedání zastupitelstva v našem městě. 
Zaujala mě „nenápadná“ poznámka pana 
Kadrnky o manažerském selhání současného 
vedení města v případě odchodu pana 
Proschka z funkce ředitele SPOZAMu.

Není mi jasné, v čem selhání spočívá. Pan 
Proschek, o jehož kvalitách v této funkci 
nikdo nepochybuje, podle svých vlastních 
slov dostal výhodnější nabídku. 

Nikdo nemůže nic namítat proti 
konstruktivní kritice, ta může být prospěšná. 

Mám dojem, že současné opozici nejde 
o prospěch města, ale za cenu polopravd 
a překrucování skutečností znemožnit 
současné vedení.

V kontextu prohlášení o manažerském 
selhání současného vedení je možné 
připomenout některé manažerské „úspěchy“ 
členů bývalého vedení. V případě nemocnice 
po celou dobu její existence nedokázali 
najít schopného ředitele a zajistit efektivní 
hospodaření, novému vedení předali 
nemocnici v katastrofálním stavu.

Další husarský kousek předvedli v oblasti 
kultury, kdy byl odvolán Zbyněk Háder a do 
čela dosazen pan Loub, který neměl žádný 
vztah k Hustopečím ani ke kultuře.

Také v historii SPOZAMu si nelze 
nevzpomenout na jmenování, přiznanou 
odměnu za dobrou práci a následné odvolání 
pana Fridricha.

Bylo by dobré, kdyby opozice bez ohledu na 
osobní zájmy začala pracovat ku prospěchu 
celého města.

Jiří Caha, Hustopeče

Ředitel SPOZAMu. Jedná se o „manažerské selhání“?

Na zastupitelstvu jsem nemluvil jen 
o selhání vedení města v případě odchodu 
úspěšného manažera SPOZAMu. Selhání 
ve smyslu, že vedení města nedovedlo 
vytvořit podmínky a dát podporu, aby se 
ředitel cítil motivovaný. Rada města řídí ze 
zákona příspěvkové organizace a je tedy 
zodpovědná i za motivaci manažerů těchto 
organizací. Poukazoval jsem také na fakt, 
že v personální politice současného města 
vidím velké selhání. Za jeden rok znechutit 
práci několika ředitelům městských fi rem, 
použít nezákonnou formu tzv. bossingu 
(jedná se o šikanu, kdy se vytváří nepřátelské 
a ponižující vztahy na pracovišti ze strany 
nadřízeného, který své nadřazené pozice 
zneužívá) pro „ukončení“ pracovního poměru 
bývalé vedoucí MaKu, přijít o kompletní 
tým zpracovávající dotace, přijít o ředitele 
SPOZAMu, to vše považuji za opravdu velké 
selhání. Ovšem nahradit většinu těchto lidí 
lidmi z kandidátek stávajícího vedení města 
považuji za nemorální. Je to personální 
privatizace jakou naše město nezažilo. 
V politické hantýrce se tomu říká čistky. 

Je mně trošku trapné opravovat pana Cahu, 
ale budiž, lidská paměť je krátká.

Nemocnici cca 10 let, do části roku 2012 
vedla vynikající ředitelka RNDr. Blanka 
Zemanová a nemocnice byla do roku 2012 
stále v zisku. V krizových letech 2013 a 2014 
(připomínám, že od 6. 11. 2014 má město 
po volbách nové vedení) muselo město ze 
svého rozpočtu dát do nemocnice POUZE 
částku 498 tis. Kč. Za tuto dobu např. do CVČ 
dalo 3,6 mil. Kč tj. 7x více než do nemocnice. 
Převodem na kraj tak došlo k největší ztrátě 
majetku v novodobé historii našeho města, 
kdy vedení přišlo o majetek města ve výši 40 
mil. Kč.

Zbyněk Háder nebyl nikdy odvolán. Pan 
Loub a paní Humpolíková prokázali, že se 
dá dělat za menší peníze z rozpočtu „více 
muziky“. Ze srovnání let 2011 a 2015 je např. 
zřejmé, že počet ročně vysílaných magazínů 
stoupl na více jak 2x; o 53 % se snížil náklad na 
vydávání listů; 3x vzrostl počet návštěvníků 
na TIC; o 1,25 mil. Kč se zvýšily celkové příjmy 
TIC a SVE; zavedl se předprodej vstupenek 
a tak by se dalo pokračovat dále a dále.

Kritizovat jmenování pana Louba, protože 
nebydlí v Hustopečích, mně přijde úsměvné 
v kontextu nedávno jmenovaného ředitele 
SPOZAMu pana Lengála, který také není 
Hustopečák a nemá k nim vztah. Aby 
bylo jasné, já nejsem příznivcem dělit 
lidi na hustopečské a nehustopečské a ty 
nehustopečské považovat za ty, kteří nám 
nic nemohou přinést. Považuji to za velkou 
malost, nicméně chápu, že to bylo jedno 
z klíčových hesel současného vedení.

O odstupném pro Petra Fridricha, které 
dostal z jedné městské organizace a obratem 
nastoupil k druhé městské organizaci, se mně 
opravdu nechce, pane Caho, více rozepisovat.

Bylo by dobré, kdyby se současné vedení 
města začalo zabývat opravdovými problémy 
města a začalo je řešit. Jako konstruktivní 
opozice jsme jim dali spoustu pozitivních 
námětů, takže by bylo dobré, aby vedení 
začalo konečně pracovat ku prospěchu 
celého města.

Ing. Jiří Kadrnka, 
zastupitel za ODS

Reakce zastupitele Jiřího Kadrnky na článek Jiřího Cahy:

Manažerská selhání nebo čistky v městských fi rmách?

Příjmy v roce 2016 jsou plánovány jako 
nejvyšší vůbec. Plánované investice činí 31 
mil. Kč, což je druhý nejvyšší objem v rámci 
porovnávaných let. Není tedy pravdou 
tvrzení, že dochází k poklesu příjmů a tím 
i investic a oprav.

Navzdory tomu, že jedno období čerpání 
dotací z EU je za námi a další, které má 
proběhnout v letech 2014-2020, se zatím 
v České republice téměř nerozjelo, považuji 
předložený rozpočet přinejmenším 
srovnatelný s rozpočty minulých let.

Fabigová Jana, 
vedoucí Finančního odboru MěÚ Hustopeče
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 28. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 08.12.2015 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/28/15: RM schválila patronát města 
Hustopeče na Vánoční turnaj v  házené, který 
proběhne ve sportovní hale dne 19.12.2015. 

Usnesení č. 3/28/15: RM schválila Smlouvu o připo-
jení k distribuční soustavě s RWE pro odběrná 
místa převzatá od spol. ENERGO Hustopeče 
s.r.o.

Usnesení č. 6/28/15: RM schválila posunutí do-
pravního značení na spojce ulic Šafaříkova a 
Brněnská, a ukládá Majetkoprávnímu odboru 
MěÚ podat žádost o schválení posunutí DZ zá-
kazu vjezdu blíže k objektu SaÚS JMK.

Usnesení č. 7/28/15: RM bere na vědomí výsled-
ky interních auditů příspěvkových organizací 
města Hustopeče a Technických služeb města 
Hustopeče, a postupuje je Finančnímu výboru 
ZM na základě plnění úkolu ZM č. 8/VIII/15.

Usnesení č. 8/28/15: RM schválila zaplacení částky 
29.805,- Kč na úhradu odběru vody na zajiště-
ní závlahy vody na fotbalovém hřišti v  sezóně 
2015.

Usnesení č. 9/28/15: RM schvaluje, že nebude sta-
novovat novou ulici u ranče Valkýra, směrem od 
dálnice k rybníkům. Na veškeré objekty bude 
přiděleno pouze číslo popisné nebo evidenční.

Usnesení (úkol) č. 10/28/15: RM ukládá Odboru re-
gionálního rozvoje připravit RM a ZM informaci 
o stávajícím postupu a průběhu projednávání 
změna č. 1 Územního plánu města Hustopeče, 
a o případných důsledcích zrušení stávajícího 
územního plánu města soudem pro občany 
města a pro stavební fi rmy.

Usnesení č. 11/28/15: RM bere na vědomí informaci 
o dopisu Mgr. Pavla Černého, právního zástup-
ce fi rmy Buildsteel s. r. o., k dopisu „Pozemky 
společnosti Buildsteel s. r. o. v lokalitě Nad 
Hřbitovem – výzva k řešení“, a způsob vyřízení 

části dopisu týkající se územního plánování.
Usnesení č. 12/28/15: RM nedoporučuje ZM ke 

schválení směnu pozemků se společností 
Buildsteel.

Usnesení č. 13/28/15: RM schválila navýšení po-
četního stavu Městské policie Hustopeče o 
jedno pracovní místo strážníka (7. platová 
třída), na celkový počet 4 strážníků Městské 
policie Hustopeče, od 1.1.2015. Nově zřízené 
pracovní místo bude obsazeno na základě vý-
běrového řízení.

Usnesení č. 14/28/15: RM schválila navýšení po-
četního stavu zaměstnanců Stavebního úřadu 
Městského úřadu Hustopeče o jedno pracovní 
místo Referent státní správy a samosprávy (10. 
platová třída), na celkový počet 7, od 1.1.2015. 
Nově zřízené pracovní místo bude obsazeno na 
základě výběrového řízení.

Usnesení č. 15/28/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na zhotovení „Územní studie – 
Hustopeče S5“ a „Územní studie - Hustopeče 
S9“, se zhotovitelem Ing. arch. Milošem 
Klementem, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO 
15188736, navyšující cenu díla o 10.000,- Kč 
bez DPH.

Usnesení č. 18/28/15: RM bere na vědomí poděko-
vání starosty obce Horní Bojanovice za pomoc 
ze strany města Hustopeče při řešení krizové si-
tuace v souvislosti s ujíždějícím svahem v obci.

Usnesení č. 19/28/15: RM schválila dodatky smluv 
na pronájem bytových jednotek v Domě – 
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče 
na dobu určitou od 01. 01. 2016 do 31. 12. 
2016. Texty dodatků jsou přílohami zápisu.

Usnesení (úkol) č. 20/28/15: RM ukládá komisím 
Sportovní, Školské a kulturní, Sociální a Pro 
práci se seniory a hendikepované spoluobčany 
provedením posouzení a vyhodnocení žádostí 
na poskytnutí dotací a darů pro... Kč.

Jednotlivé komise své návrhy předloží do rady měs-
ta, která zasedne dne 19.01.2015.

Usnesení (úkol) č. 21/28/15: RM ukládá pracovat 

s  Makléřskou společností OK Group, s.r.o., na 
přípravě smlouvy na pojištění majetku měs-
ta s  ČSOB Pojišťovnou za nabídkovou cenu 
141.041 Kč, s účinností smlouvy k 1.1.2016.

Usnesení č. 23/28/15: RM schválila kupní smlou-
vu s Technickými službami Hustopeče s.r.o., 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče IČ:25550683 
na odkoupení 2 pracovních strojů za cenu dle 
znaleckého posudku 673.000,- Kč + DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 24/28/15: RM schválila smlouvu s 
Miloslavem Studýnkou, Gen. Šimka 108, 
Břeclav, IČ: 448451428 na krátkodobý proná-
jem nebytových prostor ordinace, přípravny, 
čekárny a šatny o celkové výměře 70,3 m2 v I. 
podlaží objektu polikliniky Hybešova 1417/5 
v  Hustopečích včetně vybavení za nájemné 
5.064,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/28/15: RM schválila záměr proná-
jmu části pozemku p.č.1185/1 o výměře 25 m2 
vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 
v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 29/28/15: RM neschvaluje umístění kry-
tu na popelnici před domem Vrchlického 763/4 
dle předloženého snímku SAM_1668. dle žá-
dosti majitelky paní …. „Na ulici Vrchlického 
se bude řešit v průběhu 2 let parkovací plochy. 
Projekt se již zpracovává“.

Usnesení (úkol) č. 32/28/15: RM ukládá MPO připra-
vit návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 
pozemek p.č. 1249/71 o výměře 360/410 m2 
pro projekt plánované výstavby "MONTÁŽNÍ 
A DOKONČOVACÍ BUDOVY" fi rmy Teramex a 
oslovit znalce k  podání nabídky na zhotovení 
znaleckého posudku na ocenění pozemku pod 
budovou.

Usnesení č. 33/28/15: RM schválila souhlas se 
Smlouvou o souhlasu se stavbou sjezdu a ka-
nalizační přípojky na pozemcích města parc. 
č. 495/5 a 599/1 v k. ú. Hustopeče u Brna dle 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

„Tichá noc, svatá noc“ – tak začíná naše 
známá vánoční koleda. Líbí se mi, plně 
vystihuje vánoční atmosféru klidu, míru 
a pokoje.

Tak je tomu každý rok o Vánocích, ani 
nevadí, že ty letošní byly bez sněhu, 24. 
prosinec má svoji atmosféru bez ohledu 
na počasí. Takto svátečně naladěný jsem si 
šel lehnout. Bylo kolem 23.00 hodiny, když 
venku začaly střílet petardy. 

Když se to opakovalo i další den, byla 
díky tomu pryč vánoční pohoda. Vzhledem 
k tomu, že se člověk učí celý život, poznal 
jsem pocity vojáka na frontě při dělostřelecké 
přípravě před útokem. 

Silvestr a petardy, co víc k tomu dodat. Vím, 
že to k Silvestru patří. Při výbuších petard 

je mi nejvíce líto těch, co se nemohou nijak 
bránit – malých dětí a zvířat, kteří tím trpí 
nejvíce. 

Mám spolužáka, pyrotechnika v důchodu, 
v něčem se neshodneme, ale na petardy 
máme stejný názor. Když odjížděl na Silvestra 
domů, ozvaly se výbuchy petard, rozčílil 
se a cituji ho doslova, i když u něj je hlavní 
problém, že neříká, co by říkat měl, ale říká, 
co si myslí. Vybuchl jako odjištěný granát, 
řekl: „Kdyby ti pitomci věděli, co umí petarda, 
když se s ní neumí a udělá se něco blbě, tak 
by se museli jít vykoupat a převléci, protože 
by se strachy po….“ Myslím si to stejné, jen 
já bych byl asi diplomatičtější, protože jsem 
viděl tu druhou stránku odpalování petard, 
utržené prsty u dětí, prázdný oční důlek… 

Není to nijak hezký pohled, viděl jsem to 
a nechci to vidět podruhé. I proto jsem 
odpůrce odpalování petard. I když je mi 
jasné, že nejsem v tomto případě „in“.

Zažil jsem již dost Silvestrů. Moc se mi líbilo, 
když jsme si o půlnoci připili na Nový rok, 
mrzlo, sníh nám křupal pod nohama. Všude 
bylo ticho, klid a mír. Stáli jsme tiše, dívali se 
do tmy, přemýšleli o životě a bylo nám všem 
krásně. Další Silvestr jsme se koulovali, a ani 
na jednom Silvestru nám petardy nechyběly 
a můžeme říct, že oslavy bez petard nebyly 
horší než s nimi. 

Lidi se učí celý život. Věřím, že se i v tomto 
případě poučí a správně rozhodnou, jestli 
petardy ano, nebo ne.

Tělupil

Ne petardám
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PD č. 141227/1 spol. INTERPLAN, Purkyňova 
79a, Brno, PSČ 612 00, pro stavebníka QUATRO 
Development, s.r.o., Na Hradbách 424/3, 
Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 
10.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. 
Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 34/28/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 15410180 se společností ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. kterým dochází k roz-
dělení díla na rozšíření veřejného osvětlení na 
ulici Javorová, p.č. 2263/1 ve které bude prove-
dena instalace 4ks svítidel na ulicích Brněnská 
a Šafaříkova v termínu do 18.12.2015. V dru-
hé části instalace zbývajících 7ks svítidel na 
ulicích Brněnská a Šafaříkova.“ s termínem 
dokončení závislém na akci „Výstavba komuni-
kace a chodníkového tělesa na ulici Šafaříkova. 
Předpokládaný termín dokončení je červen 
2016. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 35/28/15: RM schválila Cenovou na-
bídku fi rmy DEA Energetická agentura, s.r.o., 
Benešova 425, 664 42 Modřice na zpracování 
dotační analýzy záměrů v hodnotě 82 280,- Kč 
včetně DPH na 32 záměrů města. Nabídka a se-
znam záměrů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 37/28/15: RM schválila spoluúčast měs-
ta na akci projektování "Cyklostezky Hustopeče 
- Starovice" ve výši maximálně 50%.

Usnesení č. 38/28/15: RM schválila Cenovou nabíd-
ku a smlouvu o dílo se společností Viadesigne 
s.r.o., IČ: 27696880, se sídlem Na Zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav na vypracování pro-
jektové dokumentace až do stupně pro zadání 
stavby na akci "Hustopeče – cyklostezka ulice 
Žižkova, Tábory“ za cenu 131.840,- bez DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 39/28/15: RM schválila Smlouvu o dílo 
s Petrem Křížem, IČ: 490711178, Vaculíkova 
9, Brno - Lesná na zhotovení projektové 
dokumentace „Hustopeče – Parkoviště u hřbi-
tova“ za cenu 30.000,- Kč s termínem zhotovení 
31.07.2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 40/28/15: RM schválila Smlouvu o dílo 
s Petrem Křížem, IČ: 490711178, Vaculíkova 
9, Brno - Lesná na zhotovení projektové do-
kumentace „Hustopeče – ulice Šafaříkova 
– odstavné pruhy“ za cenu 15.000,- Kč s ter-
mínem zhotovení 30.06.2016. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 42/28/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Liborem Schwarzem, Hustopeče 693 
01, Dlouhá 2, IČO 105 63 229 na projekt pro 
realizaci stavebních úprav stavby – změny 
užívání, „Stavebních úprav domu U Synků v 
Hustopečích“ za cenu 13.000,- Kč bez DPH 
s termínem zhotovení díla 4 týdny od podpisu 
smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/28/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Liborem Schwarzem, Hustopeče 693 
01, Dlouhá 2, IČO 105 63 229, na zhotovení 
projektové dokumentace pro realizaci staveb-
ních úprav stavby – „Mateřská škola Školní v 
Hustopečích“ za cenu 21.000,- Kč bez DPH s ter-
mín zhotovení díla 8 týdny od podpisu smlouvy. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 44/28/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Liborem Schwarzem, Hustopeče 693 
01, Dlouhá 2, IČO 105 63 229, na zhotovení 

projektové dokumentace stavby „Oprava uliční 
fasády ZŠ Nádražní v Hustopečích“ za cenu díla 
16.000,- Kč bez DPH s termínem zhotovení 4 
týdny od podpisu smlouvy. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu.

Usnesení č. 46/28/15: RM schválila oslovit fi rmu 
Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, se sídlem Na 
Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav o cenovou 
nabídku na zhotovení studie napojení dopravy 
z ulice Žižkova na ulice Brněnskou podél fi rmy 
Westfalia na základě vyhotovené studie S5 a 
S9.

Usnesení č. 48/28/15: RM pověřuje starostku a 
místostarostu ve věci jednání o možnostech 
převodu pozemků od vlastníků na ulici Žižkova 
pod chodníky a veřejnými plochami na město 
Hustopeče.

Usnesení (úkol) č. 49/28/15: RM ukládá projednat 
pokácení dvou bříz rostoucích na pozemku p. č. 
KN 1243.

Usnesení č. 50/28/15: RM schválila smlouvu o 
dílo se Stanislavem Fialou, Smetanova 90/7, 
Hustopeče, IČ: 10563253 na zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci elek-
trorozvodů na MŠ Na Sídlišti v Hustopečích za 
cenu díla 38.500,- Kč + DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 51/28/15: RM schválila smlouvu o 
dílo se Stanislavem Fialou, Smetanova 90/7, 
Hustopeče, IČ: 10563253 na zpracování pro-
jektové dokumentace na osvětlení komunikace 
od ulice U Větrolamu směrem k ulici Dlouhá v 
Hustopečích, cena 14.500,- Kč bez DPH s termí-
nem plnění 3 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 54/28/15: RM schválila smlouvu o distri-
buci vstupenek na dětské představení Michala 
Nesvadby „Michal je Kvítko“ s Pragokoncertem 
Bohemia a.s. se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 
00 Praha 1, IČ 25318136. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu.

Usnesení č. 55/28/15: RM schválila na základě 
směrnice 4/2014 výsledek výběrového řízení 
dodavatele „Dodávky, montáž přetlakové spor-
tovní haly – ZŠ Komenského“.

Usnesení č. 56/28/15: RM ukládá příspěvkové or-
ganizaci ZŠ Komenského na základě směrnice 
4/2014 předložit radě města ke schválení návrh 
smlouvy o dílo „Dodávky, montáž přetlakové 
sportovní haly – ZŠ Komenského.

Usnesení (úkol) č. 57/28/15: RM ukládá poptat 
cenovou nabídku na zhotovení znaleckého po-
sudku od Ing. Huskové na tři pozemky města 
p.č. 4922/13, 4922/8, 4922/2 a pozemku ve 
vlastnictví třetí osoby 4542/253.

Usnesení č. 58/28/15: RM schválila odstoupení 
od smlouvy s Energií pod kontrolou, obecně 
prospěšnou společností, Brněnská 48, 695 01 
Hodonín, IČ: 29283272 o energetickém pora-
denství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a 
zemního plynu ze dne 28.5.2012 ve znění poz-
dějších dodatků.

Usnesení č. 59/28/15: RM pověřuje majetkoprávní 
odbor Městského úřadu Hustopeče zajištěním 
dodavatele elektrické energie a zemního ply-
nu na rok 2016 na odběrná místa města, jeho 
příspěvkové organizace a s.r.o. a předložením 

návrhů smluvních vztahů ke schválení v radě 
města.

Usnesení č. 60/28/15: RM schválila dodatek č. 4 
k rámcové kupní smlouvě na věci movité s 
Hustopečskou mandlárnou s.r.o., Nerudova 24, 
Hustopeče, IČ: 29372143, kterým se rozšiřuje 
sortiment prodávaných movitých věcí. Text do-
datku je přílohou zápisu.

Usnesení z 29. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 15.12.2015 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/29/15: RM schválila smlouvu s Fosfou 
a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 
Břeclav, IČ: 00152901 o sdružených službách 
dodávky elektřiny na dobu neurčitou na 21 od-
běrných míst. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3/29/15: RM schválila smlouvu s Fosfou 
a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 
Břeclav, IČ: 00152901 o sdružených službách 
dodávky plynu na dobu neurčitou na 7 odběr-
ných míst. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 4/29/15: RM ukládá majetko-
právnímu odboru městského úřadu připravit 
výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemní-
ho plynu do odběrných míst města pro období 
počínaje 01.01.2017.

Usnesení (úkol) č. 5/29/15: RM připomíná řediteli ZŠ 
Hustopeče, Komenského ve spolupráci s vede-
ním TJ Agrotec Hustopeče a FC Hustopeče, aby 
předložil RM návrh předpokládaného využití, 
provozu a fi nancování provozních nákladů na-
fukovací sportovní haly pro areál ZŠ Hustopeče, 
Komenského 163/2.

Usnesení z X. schůze Zastupitelstva 
města Hustopeče 

konaného dne 17.12.2015 
v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/X/15: ZM schvaluje program dnešního 
zasedání, doplnění je v bodech: 

III. Vzdání se mandátu Ing. Luboše Kuchynky
Složení slibu nového zastupitele
V. Hlavní body
q)Schválení odměn neuvolněných zastupitelů pro 

další období
r)Smlouva s VaK Břeclav a.s. o úpisu akcií
s)Obecně závazná vyhláška města Hustopeče - o 

místních poplatcích 3/2015
t)Žádost o poskytnutí dotace na pořízení nafukovací 

sportovní haly
u)Žádost o poskytnutí dotace
v)Projekt "Křížový vrch v Hustopečích má co nabíd-

nout" – podání žádosti o dotaci

Usnesení č. 3/X/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 
Libora Sadílka a Bc. Michala Vejpustka.

Usnesení č. 8/X/15: ZM schvaluje bezúplatný převod 
pozemků parcela číslo KN 8399/12, parcela číslo 
KN 3128/3 a pozemku parcela číslo KN 3128/2 
vše v katastrálním území Hustopeče u Brna 
od České republiky, od Státního pozemkové-
ho úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Usnesení č. 9/X/15: ZM schvaluje opravu chybného 
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geometrického a polohového určení pozemků 
dle geometrického plánu číslo 3422-31/2015 
vyhotoveného Ing. Peterem Čmaradou, 
Komenského 86 a úředně ověřený Ing. 
Vladimírem Ptáčkem, v k.ú. Hustopeče u Brna 
/dle zákresu v příloze/.

Usnesení č. 10/X/15: ZM schvaluje souhlasné pro-
hlášení opravy geometrického a polohového 
určení pozemků dle geometrického plánu č. 
3422-31/2015 vyhotoveným ing. Peterem 
Čmaradou úředně ověřený oprávněným ze-
měměřičským inženýrem ing. Vladimírem 
Ptáčkem. Text souhlasného prohlášení a geo-
metrického plánu je příloze zápisu.

Usnesení č. 11/X/15: ZM schvaluje úplatný převod 
pozemku parcela číslo KN 5426/25 funkčně sou-
visející s pozemkem 5426/26 vše v katastrálním 
území Hustopeče u Brna, jehož součástí je stav-
ba ve vlastnictví města Hustopeče od Státního 
pozemkového úřadu, IČ: 01312774 se sídlem 
Husinecká 1024/11.

Usnesení č. 12/X/15: ZM schvaluje souhlas se 
vstupem do tělesa nově zrekonstruovaného 
chodníku na ul. Palackého před nemovitostí č. 
p. 607/27 při rekonstrukci domovní plynovodní 
přípojky v rozsahu daném PD p. …, Gen. Peřiny 
…, 693 01 Hustopeče.

Usnesení č. 13/X/15: ZM ukládá vedení města 
jednat se společnostmi GASAG a RWE o lhůtě 
realizace stavby a stanovit co nejkratší termín 
realizace stavby a omezení provozu v ulici.

Usnesení č. 15/X/15: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s Krematoriem Hustopeče s.r.o., IČ: 28275713, 
se sídlem Brno - Staré Brno, Úvoz 508/5, 
PSČ 60200 na koupi v geometrickém plánu 
číslo 3467- 235/2015 nově vytvořeného a vy-
členěného pozemku parcela číslo KN 506/12 o 
výměře 496 m2 vzniklého z pozemku parcela 
číslo KN 506/2 současně se touto smlouvou 
zřizují věcná břemena právo vstupu a vjezdu na 
pozemek za účelem technické obsluhy hřbitova 
a práva vstupu a vjezdu na pozemek pro údrž-
bu, provoz a odstraňování poruch kanalizace 
v  rozsahu dle výše uvedeného geometrického 
plánu za kupní cenu ve výši 9.920,- Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/X/15: ZM schvaluje dodatek ke 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pro-
dej pozemku p.č.1314/2 vedeného jako 
ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro 
obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-
viště Hustopeče. Předmětem dodatku je posun 
termínu k uzavření kupní smlouvy o 1 rok a zvý-
šení kupní ceny na cenu dle aktuálního ceníku 
města. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 17/X/15: ZM schvaluje kupní smlouvu 
na koupi pozemku v geometrickém plánu číslo 
3360- 158/2014 nově vytvořené a vyčleněné 
parcely číslo KN 4542/414 o výměře 212 m2 
vzniklé z pozemků parcela číslo KN 4542/244 a 
4542/245 vše v katastrálním území Hustopeče 
u Brna od společnosti STAFIKR, spol. s r. o., IČ: 
46344039, se sídlem Bratislavská 587/16, 693 
01 Hustopeče za 106.000 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 19/X/15: ZM schvaluje bezúplatné naby-
tí vodovodu - Herbenova farma od společnosti 

SETRAARTES Brno s.r.o., IČ: 02473984, teprve 
po uzavření smlouvy o převodu vodovodu na 
společnost VaK Břeclav a.s..

Usnesení č. 20/X/15: ZM projednalo žádost spo-
lečnosti Buildsteel s.r.o. o řešení údajného 
znehodnocení pozemků v souvislosti se změ-
nou územního plánu města. Vzhledem k tomu, 
že žadatel doposud žádným způsobem nepro-
kázal výši škody, která mu měla rozhodnutím 
zastupitelstva města vzniknout. Proto se touto 
žádostí nebude ZM dále zabývat do doby do-
ložení údajné škody změnou územního plánu 
města.

Usnesení č. 21/X/15: ZM neschvaluje kupní smlou-
vu na koupi pozemků parcela číslo KN 4870/1 
a 4870/7 v katastrálním území Hustopeče u 
Brna od pana …, Sokolská …, 69106 Velké 
Pavlovice za cenu 100.000 Kč.

Usnesení č. 22/X/15: ZM neschvaluje kupní smlou-
vu na koupi pozemků parcela číslo KN 4870/1 
a 4870/7 v katastrálním území Hustopeče u 
Brna od pana …, Sokolská …, 69106 Velké 
Pavlovice za cenu 149.000 Kč.

Usnesení č. 23/X/15: ZM schvaluje poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Hustopeče pro TJ Agrotec 
Hustopeče na pokrytí provozních nákladů ve 
výši 265.000,- Kč

Usnesení č. 26/X/15: ZM schvaluje rozpočet města 
Hustopeče na rok 2016 v předložené podobě. 
Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/X/15: ZM schvaluje v souladu s § 77 
odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovení výše 
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastu-
pitelstva města Hustopeče v následující výši: 
člen ZM 627 Kč/měsíc, člen RM 1815 Kč/měsíc, 
předsedové komisí nebo výborů 1482 Kč/měsíc, 
členové komisí nebo výborů 0 Kč. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a 
v případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát bude odměna náležet ode dne slo-
žení slibu. Zastupitelstvo města v souladu s 
§ 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, 
že při souběhu výkonu několika funkcí se od-
měna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze na výkon funkce, za níž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna.

Usnesení č. 28/X/15: ZM schvaluje smlouvu s 
Vodovody a kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 
1300/23, Břeclav 690 11, IČ: 49455168 o úpi-
su 4338 ks akcií nepeněžitým vkladem. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 29/X/15: ZM schvaluje prohlášení 
o vnesení nemovité věci na splacení akcií 
upsaných při zvýšení základního kapitálu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ 
49455168 podle ust. § 19 zákona o obchodních 
korporacích

Usnesení č. 30/X/15: ZM schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku 3/2015 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v čl. 6 a 8 v důsledku novely zákona o 
místních poplatcích, účinné od 01.01.2016. Text 
obecně závazné vyhlášky je přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/X/15: ZM schvaluje podání žádosti 
o poskytnutí podpory od MŠMT ČR za účelem 
pořízení nafukovací sportovní haly.

Usnesení č. 33/X/15: ZM schvaluje podání žádosti 
o poskytnutí dotace na rekonstrukci stávající 
betonové plochy před krytým bazénem a ná-
sledné vybudování workoutového hřiště.

Usnesení č. 35/X/15: ZM ukládá vedení města zabý-
vat se sportovně posilovacími stezkami.

Usnesení č. 36/X/15: ZM schvaluje souhlas s  reali-
zací projektu „Křížový vrch v Hustopečích má co 
nabídnout“ a s podáním žádosti na MMR ČR o 
poskytnutí dotace.

Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/30/15: RM schválila jmenová-
ní na funkci Ředitele příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města Hustopeče pana Bc. 
Martina Lengála, …, Šitbořice, s účinností od 
01.03.2016, se zkušební dobou 6 měsíců a s 
dobou neurčitou.

Usnesení RM č. 4/30/15: RM neschvaluje pokácení 
smrku rostoucího na ul. Nerudova na pozem-
ku p. č. KN 869/1, který je ve vlastnictví města 
Hustopeče. 

Usnesení RM č. 8/30/15: RM schválila souhlas k 
projektové dokumentaci č.3324_2 na stavbu 
„REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyho-
tovené projektantem GAsAG, s. r. o., Běloruská 
6, 625 00 Brno pro územní řízení a stavební 
povolení na pozemku parcela číslo KN 598/1 
investoru RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 
17 Ústí nad Labem. Projektová dokumentace je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 9/30/15: RM schválila souhlas k pro-
jektové dokumentaci projektanta Ing. Libora 
Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče na stavbu 
„Stavební úpravy oplocení, nové oplocení u kre-
matoria k. ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 506/2, 
506/5“, pro investora Krematorium Hustopeče, 
s. r. o., se sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno. situa-
ce projektové dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 10/30/15: RM schválila nájemní 
smlouvu s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 
Hustopeče, IČ: 29380421 na pronájem po-
zemku p.č.1255/2 a části pozemku p.č.1255/1 
o výměře 733 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za 
měsíční nájemné 23.168 Kč + DPH. Smlouva se 
uzavírá na dobu 30 dnů

Usnesení RM č. 11/30/15: RM schválila záměr pro-
nájmu pozemků p.č. 1255/2 vedeného jak 
ostatní plocha a části p.č.1255/1 o výměře 733 
m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, vše zapsané na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení RM č. 12/30/15: RM schválila smlou-
va o umístění a provozu sběrných nádob s 
Nezávislým charitativně-ekologickým sdruže-
ním AIDED-EU, sídlem Hlohovec, Dolní konec 
76, 691 43, IČ: 017 95 414. Text smlouvy je 
přílohou.

Usnesení RM č. 14/30/15: RM schválila zrušení 
výsledku veřejné zakázky na nafukovací halu 
z důvodu, že vysoutěžená cena není krytá roz-
počtem města.

Usnesení RM č. 15/30/15: RM schváli-
la přípravu znovu vyhlášení veřejné 
zakázky na dodávku nafukovací haly dle 
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podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek 
a dotačních podmínek Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Usnesení RM č. 16/30/15: RM schválila upřesněný 
projekt "Křížový vrch má co nabídnout" v  ak-
tuálně předkládaném znění (doplnění o gril 
v místě 3, stanoviště č. 4 zrušeno).

Usnesení RM č. 17/30/15: RM schválila výběr ucha-
zeče, který podal nejvhodnější nabídku na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „PD na zříze-
ní parkoviště na ul. Bratislavská v Hustopečích“ 
Ing. Eva Trojková se sídlem ČSA 220, 691 41 
Břeclav, IČ 41012127 za 128.000,- Kč. Dodavatel 
není plátce DPH.

Usnesení RM č. 19/30/15: RM schválila smlou-
vu o dílo na akci „PD na zřízení parkoviště na 
ul. Bratislavská v Hustopečích“ s Ing. Evou 
Trojkovou se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav, 
IČ 41012127 za částku 128.000,- Kč. Dodavatel 
není plátce DPH.

Usnesení RM č. 20/30/15: RM schválila smlouvu o 
dílo s Ivem Stolkem, Pramenná 97/10, Brno 
64100, IČ: 64285103 na zhotovení studie stav-
by „Multifunkční centrum pro město Hustopeče, 
stavební úpravy, nástavba a přístavba měst-
ského kina“ za cenu 190.000 Kč bez DPH. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 22/30/15: RM bere na vědomí pod-
nět občanky z Herbenovy farmy. Rada města 
se situací v  lokalitě dlouhodobě zabývá, ale 
v  území nejsou doposud vyřešeny majetkové 
poměry k veřejným plochám.

Usnesení RM č. 23/30/15: RM schválila vyjádření 
města Hustopeče vůči požadavku společnosti 
Buildsteel s.r.o. na směnu pozemků a změnu 
územního plánu. Text dopisu je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 24/30/15: RM schválila Pojistnou 
smlouvu č. 8060378519 s ČSOB Pojišťovnou, 
a.s., Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo 
náměstí č. 1458, IČ 45534306 na pojištění ma-
jetku města dle přiložené specifi kace za roční 
pojistné 141.040 Kč. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 25/30/15: RM schválila Pojistné 
smlouvy o komplexním pojištění vozi-
del s  Kooperativou pojišťovnou, a.s. čps. 
6319158800 na vozidlo HAKO rz B01 2900, a 
čps 6319157680 na vozidlo CASE rz B01 5005, 
obě vozidla jsou v  majetku města Hustopeče. 
Smlouvy jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 26/30/15: RM schválila před-
ložený návrh 12. rozpočtového opatření 
města Hustopeče na rok 2015. Text rozpočtové-
ho opatření je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 27/30/15: RM schválila smlouvy 
na pronájem bytových jednotek na ubytovně 
Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. 
Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností 
od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 s právem opce 1 
měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2016: Pro 
následující nájemníky: ………….

Usnesení RM č. 30/30/15: RM bere na vědomí Zápis 
z Komise pro seniory a handicapované občany 
ze dne 7.12.2015 a schvaluje rozpočet komi-
se 20.000 Kč pro rok 2016. Účel čerpání bude 
upřesněn.

Usnesení RM č. 31/30/15: RM schválila vyhlášení 
ankety Sportovec roku 2015 Hustopeče včetně 

schválení podmínek a fi nančního požadavku.
Usnesení RM č. 32/30/15: RM schválila akceptaci 

pro textovou a obrazovou část Územní studie – 
Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9, 
které jsou přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 33/30/15: RM schválila Dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo na zhotovení „Změna č. 1 
územního plánu Hustopeče“, se zhotovite-
lem Arch. design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 
IČO 25764314, kterým se upravuje termín 
dodání návrhu Změny č. 1 ÚP Hustopeče a 
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, 
a to do 31.12.2015.

Usnesení RM č. 34/30/15: RM schválila stanovení 
příplatku za vedení pro ředitele příspěvkových 
organizací města: ředitel ZŠ Komenského 55%, 
ředitel ZŠ Nádražní 50%, ředitelé Mateřských 
škol 47%, ředitel Centra volného času 37% 
a ředitel Sportovního zařízení města 37%.  
Výše příplatku se vypočítává z  platového ta-
rifu nejvyššího platového stupně v platové 
třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. 
Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé deseti-
koruny nahoru, nesmí však překročit nejvyšší 
částku stanovenou v § 124 zákona č. 262/2006 
Sb. zákoník práce. Účinnost tohoto ustanovení 
je od 1.1.2016.

Usnesení RM č. 37/30/15: RM schválila v souladu s 
§ 146 a §149 zákona č.561/2004 Sb., (školský 
zákon) provedení změny v zápisu v rejstříku 
škol a školských zařízení přidáním akademic-
kého titulu Mgr. ředitelce školy Mateřská škola 
Hustopeče, Školní 25, příspěvková organizace, 
…. RM pověřuje ředitelku … k podání žádosti 
o zápis výše zmíněné změny.

Usnesení RM č. 38/30/15: RM schválila ponechání fi -
nančního příspěvku města v rozpočtu Mateřské 
školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, ve výši 15.000 Kč 
na rok 2015 na stavební práce.

Usnesení RM č. 41/30/15: RM schválila zařazení 
žádosti gymnázia Hustopeče T.G.M. mezi ostat-
ní žádosti o dotace a postupují je příslušným 
komisím k  posouzení a vyhodnocení spolu 
s ostatními žádostmi o dotace.

Usnesení RM č. 42/30/15: RM schvaluje prohlášení 
o započtení pohledávky města Hustopeče vůči 
Energii pod kontrolou, obecně prospěšné spo-
lečnosti z titulu vyúčtování elektrické energie v 
celkové výši 87.910,- Kč proti pohledávce EPK 
vůči městu z titulu splatné zálohy za elektrickou 
energii ve výši 110.500,- Kč.

Usnesení RM č. 43/30/15: RM schvaluje objed-
návku na dodávku zpracování grafi ckého 
konceptu prezentace města, jehož výstupem 
bude elektronický grafi cký manuál od pana 
Lukáše Průdka, IČ 01999796, za nabídkovou 
cenu 54.000 Kč. Dodavatel není plátce DPH.

Usnesení RM (úkol) č. 44/30/15: RM ukládá zajis-
tit vodorovné dopravní značení pro vyznačení 
zákazu zastavení a stání na ulici Dobrovského 
před vjezdy do nemovitostí

Usnesení RM (úkol) č. 45/30/15: RM ukládá prověřit 
realizaci zakázky osvětlení ve sportovní hale 
s  důrazem na instalaci krytů pro zajištění roz-
ptylu světla.

Usnesení z 31. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 05.01.2016 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení (úkol) č. 2/31/15: RM ukládá připravit 
smlouvu o smlouvě budoucí na úhradu nákla-
dů za pořízení zastavovací územní studie na 
lokalitu za Křížovým kopcem a jednat s majiteli 
pozemku o uzavření smlouvy. 

Usnesení č. 4/31/15: RM schválila dohodu o pro-
pagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 
skákání 2016 s .............

Usnesení (úkol) č. 12/31/15: RM ukládá vedení měs-
ta aktualizovat s  vedením společnosti Agrotec 
Smlouvu o spolupráci s AGROTEC a.s. se sídlem 
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 
na podporu akcí města v roce 2016.

Usnesení č. 13/31/15: RM schválila darovací smlou-
vu s dárcem Pavlou Strohovou, se sídlem Na 
Úvoze 744/9, 693 01 Hustopeče, IČ 72394382 
na věcný dar v hodnotě 706,- Kč do tomboly na 
I. Městský bál.

Usnesení č. 14/31/15: RM schválila darova-
cí smlouvu s dárcem Pavlem Nečasem se 
sídlem Dobrovského 59/3, 693 01 Hustopeče, IČ 
614171122 na věcný dar v hodnotě 1.500,- Kč 
do tomboly na I. Městský bál

Usnesení č. 15/31/15: RM schválila nájemní smlou-
vu se …, Na Hradbách …, Hustopeče, nar. 
… na část pozemku p. č. 387/1 vedeného jako 
trvalý travní porost o výměře 60 m2 za roční ná-
jemné 1200Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto 
zápisu.

Usnesení č. 16/31/15: RM schválila objednávku u 
Ing. Pavly Húskové, IČ: 49487078, U Vodojemu 
1255/21, 69301 Hustopeče na ocenění pozem-
ků p.č.1247 vedeného jako zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, 
pozemku p.č 1249/71 vedeného jako ostatní 
plocha a p.č.1249/72 vedeného jako ostatní 
plocha, pozemku dle GP č. 3439-176/2015 p.č. 
1689/1 vedeného jako zahrada, (část p.č. 
1689), pozemku p.č. 198 vedeného jako ostatní 
plocha, pozemků p.č. 211/3 vedený jako za-
stavěná plocha, 213/1, a 213/4 vedených jako 
orná půda,  a dle GP 2855-52/2010 nově vytvo-
řeného pozemku 3333/3 vzniklého z pozemku 
parcela č. 3333/1 vedeného jako zahrada, vše 
zapsáno na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna, evidováno u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-
viště Hustopeče.

Usnesení č. 17/31/15: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č.5517/1 a p.č.5517/2 vše vedené 
jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, 
zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče.

Usnesení č. 18/31/15: RM neschválila dodatek k ná-
jemní smlouvě s TD LKW s.r.o., Janáčkova 12/17, 
Hustopeče, kterým se snižuje pronajímaná plo-
cha na část pozemku p.č.1255/2 o výměře 456 
m2 v Hustopečích za nájemné 7.296,-Kč + DPH. 
Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 19/31/15: RM schválila dodatek k ná-
jemní smlouvě mezi Sportovním zařízením 
města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, 
Hustopeče a Tělovýchovnou jednotou Agrotec 
Hustopeče, Šafaříkova 22, Hustopeče, IČ: 
13690655, kterým se upravuje nájemné a doba 
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KULTURA

nájmu. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 20/31/15: RM schválila ceník Sportovní 

haly Hustopeče pro oddíly FC Hustopeče Brno 
za velkou halu (ostatní sporty) 600,- Kč/ hod. 
Ceník platí od 15.1.2016.

Usnesení č. 21/31/15: RM doporučuje řediteli 
SPOZAM projednat s TJ Agrotec Hustopeče a FC 
Hustopeče Brno obsazenost ve Sportovní hale 
Hustopeče s možnosti navýšení času pro oddíly 
FC Hustopeče v  rozsahu alespoň 5 hod. týdně 
(pondělí až pátek).

Usnesení č. 23/31/15: RM schválila přidělení bytu č. 
412 na adrese Kpt. Jaroše 1 (ubytovna Mostař), 
Hustopeče, do nájmu panu …, nar. …, trvale 
bytem Velké Hostěrádky …, a to s účinností od 
6. 1. 2016. 

Usnesení č. 25/31/15: RM schválila na základě 
žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné vy-
hlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 
doby akce pro žadatele …, Herbenova …, 
Hustopeče, pro den 13.02.2016 a to prodlou-
žením na dobu od 20:00 do 02:00 hod. dne 
následujícího, pro hudební akci v Hustopečích, 
v sále Společenského domu.

Usnesení č. 26/31/15: RM schválila na základě žá-
dosti, s použitím znaku města Hustopeče pro 
účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč 
ke znakům měst České republiky“, která bude 
vydána v rámci ediční řady Moravské zemské 
knihovny v Brně ve druhé polovině prosince 
2016.

Usnesení č. 27/31/15: RM schválila zadávací do-
kumentaci na "Redakční systém webových 
stránek města Hustopeče". Text ZD je přílohou.

Usnesení č. 28/31/15: RM schválila oslovení 

minimálně pěti fi rem pro podání nabídky na 
dodávku "Redakčního systému webových strá-
nek města Hustopeče". Dodávka webových 
redakčních systémů musí být obsahem živnos-
tenského podnikání oslovené fi rmy.

Usnesení č. 30/31/15: RM schválila podání žádosti 
o poskytnutí dotace od Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, na akci „Bezbariérová trasa 
2016.“

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

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

/samosprava/usneseni-samospravy/
nebo v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Poslední ohlédnutí za vánočními svátky
Vánoce už sice skončily, teď se ale ještě za nimi můžete naposledy ohlédnout. Jaký byl poslední z adventních koncertů, vánoční vycházka 

s koňmi či štědrovečerní zpívání na Dukelském náměstí?

fo
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Adventní koncert Husakova quarteta

Vánoční vycházka s koňmi
Desítky lidí si přišly na Štědrý den zkrátit 

čekání na Ježíška k Domu dětí a mládeže 
Pavučina. I přes hustou mlhu si nenechaly 
ujít tradiční Vánoční vycházku s koňmi. Malí 

i velcí se v doprovodu koní prošli k vodníku 
Fiškinovi, kde nazdobili stromek pro zvířátka 
jedlými ozdobami.                                              -jal- 
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Štědrovečerní zpívání
Na Štědrý den nechybělo ani tradiční 

zpívání pod vánočním stromem na 
Dukelském náměstí. Sešly se pod ním davy 
lidí. Tón udávala sama starostka města Hana 
Potměšilová.                                                         

 -jal- 

Dech beroucí tečkou za adventními 
koncerty bylo v neděli 20. prosince 2015 
vystoupení Husakova quarteta v kostele 
na Dukelském náměstí. V podání Martina 
Husáka, Radka Blahuše, Marka Vejpustka 
a Matěje Kovandy zazněly hity jako Rolling in 
the deep od Adele nebo Wood Works od The 
Danish String Quartet. Posluchači nepřišli ani 
o oblíbené Hallelujah, píseň z fi lmu Tenkrát 
na Západě, Ave Maria či známé české koledy.

Koncert obohatili hosté, i když harfi stka 
Kateřina Štěpánková nemohla kvůli zranění 
vystoupit. Zastoupily ji dvě šikovné začínající 
houslistky.

Za nabitý koncert si kvarteto vysloužilo 
dvojnásobný aplaus ve stoje.                        -jal- 

Členy kvarteta jsou Martin Husák, Radek    →
Blahuš, Matěj Kovanda a Marek Vejpustek.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 2 • 16

| 13 | 

Tři králové ukončili svátky. Zhasnuli vánoční strom

fo
to
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V Městském muzeu a galerii Hustopeče je 
nyní k vidění zcela ojedinělá expozice. Ve 
dnech 10. ledna až 28. února se tam koná 
výstava, na níž jsou prezentováni všichni 
dosavadní držitelé titulu Mistr tradiční 
rukodělné výroby Jihomoravského kraje.

Tento titul je udělen osobám, které dokonale 
ovládají dovednosti, postupy a technologie 
tradiční rukodělné výroby a svoje znalosti 
a výrobky prezentují na veřejnosti. Jedná 

se i o obory, které jsou zásadním způsobem 
ohroženy, nebo jim hrozí zánik.

Jaké výrobky jsou na výstavě k vidění? 
Pletené předměty z orobince, fajáns, výrobky 
ručního tkalcovství, bednářské výrobky, 
formy na tradiční perníkové pečivo, kraslice, 
tradiční veselská výřezová výšivka a mnohé 
další.

První titul Mistr tradiční rukodělné výroby 
Jihomoravského kraje byl udělen v roce 2012.

„Od té doby máme oceněno již 11 
řemeslníků a výrobců. A výhledově budou 
další a další. K nám na regionální pracoviště 
jsou vždy doručeny nominace. Podávat 
je může fyzická i právnická osoba. My je 
zpracujeme a pošleme dál na Jihomoravský 
kraj. Tam zasedne odborná komise složená 
většinou z etnografů. Ti posoudí jednotlivé 
návrhy a na jejich základě pak radní 
Jihomoravského kraje titul udělí jednotlivým 
řemeslníkům. Každoročně jsou oceněni 
maximálně tři výrobci,“ popsala proces 
Lenka Havlíková z regionálního pracoviště 

pro Lidovou kulturu Jihomoravského kraje 
Masarykova muzea v Hodoníně. 

Smysl výstavy vidí její organizátoři mimo 
jiné v propagaci udělovaného titulu. 

„Skoro všechny nominace jsme zatím 
připravili my jako Masarykovo muzeum. Jen 
dvě nominace podalo Sdružení lidových 
výrobců. Ač se snažíme oslovovat různá 
muzea, různé instituce, tak se nám nedaří 
získávat tipy zvenčí,“ posteskla si etnografka 
Taťána Martonová. 

Chtějí, aby si obyčejní lidé všímali šikovných 
řemeslníků ve svém okolí. 

Výstava je putovní. „Hustopeče jsou páté 
v pořadí. Prve byla v Kyjově, potom ve Veselí, 
v Hodoníně, na úřadě Jihomoravského kraje. 
Další štace je Předklášteří na Brněnsku,“ 
informovala Martonová. 

Možná že návštěva výstavy pro vás bude 
inspirací pro podání vlastního návrhu. 

-hyc-, -dan-, Soňa Nezhodová, 
Městské muzeum a galerie Hustopeče

V galerii vystavují mistři tradiční rukodělné výroby 
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V galerii jsou nyní k vidění například 
výrobky bednáře.

U zhasnutí vánočního stromu nechyběli Tři 
králové ani Josef s Marií. →

Vánoční čas je pryč. Ve středu 6. ledna to 
potvrdili Tři králové. 

 „My Tři králové jdeme k vám“ – tato píseň 
zněla v úterý 6. ledna těsně před setměním 
Dukelským náměstím. Kašpar, Melichar 
a Baltazar přišli k jesličkám s Ježíškem, které 
střežili Josef s Marií, aby ukončili vánoční 
svátky. Doprovázel je průvod dětí s koňmi, 
kozami i psem. 

U jesliček zazpívali, ohřáli se u ohně a svátky 
ukončili symbolicky zhasnutím vánočního 
stromu. 

Pro hrstku návštěvníků byl připravený 
teplý čaj na zahřátí. Akci pořádalo Centrum 
volného času Pavučina. 

-jal- 

Autorka románů pro ženy Danka Šárková 
zavítala do lednové Literární kavárny 
v městské knihovně. Spisovatelka přijela 
do Hustopečí až z Krkonoš. Čtenářkám 
a čtenářům povídala o svém životě i psaní 
a přečetla také úryvky ze svých knih.

„Píšu vztahový žánr ze současnosti. Většinou 
popisuji soužití několika generací tak od roku 
1968. A nemůžu říct, že by mé knihy byly jen 
pro ženy, mám mezi svými čtenáři i hodně 
mužů,“ řekla o své tvorbě spisovatelka. 

Na kontě už má 11 knih, z toho šest tištěných 
a pět elektronických. Psaní se naplno začala 
věnovat asi před 13 lety. Pracovala jako 
externí redaktorka časopisů pro ženy. Její 
románová prvotina byla kniha Nezlomená 

osudem. Nyní už do časopisů nepíše, věnuje 
se výhradně románům, ten poslední nese 
název Čekala jsem dlouho. Mimo to psaní 
učí a vede i kurzy takzvaného automatického 
psaní.

„Je to intuitivní technika. Snažím se lidi 
rozepsat formou psaní své budoucnosti. 
Má to i terapeutický účinek. Protože když 
v přítomném čase, v ich formě píší něco, co 
by si přáli, dostává se to do podvědomí. Tohle 
učím,“ vysvětlila Šárková. 

Další kniha by autorce měla vyjít na podzim. 
Jmenovat se bude Světlo a tma a zabývat se 
bude maniodepresivní psychózou. 

-jal-

Hostem Literární kavárny byla Danka Šárková
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Sháníte originální dárek nebo chcete 
potěšit jen tak sami sebe a patříte mezi 
milovníky dobrého jídla? Tak to určitě 

zavítejte do Turistického informačního centra 
Hustopeče do domu U Synků. Prodává se tam 
Mandlová kuchařka Petry Pokorné. Poradí, 
jak zužitkovat plody, které do Hustopečí 
lákají stovky turistů. 

„Mandle najdou své uplatnění především ve 
sladké kuchyni, ale nerada bych, aby si lidé 
pod názvem Mandlová kuchařka představili 
jen recepty na mandlové moučníky. Mandle 
jsou, stejně jako jiné ořechy a semínka, 
především nabité živinami a obsahují 
poměrně velké množství zdraví prospěšných 
látek. Proto jsme se v kuchařce zaměřily na 
recepty, které pomohou zařadit mandle 
do každodenního jídelníčku,“ představila 
publikaci autorka.

V knize najdete více než 80 receptů na sladké 
i slané pochutiny, na mandlové snídaně 
i na zajímavě ochucené pražené mandle. 
Několik receptů poskytly také hustopečské 
restaurace. Z kuchařky se navíc dozvíte i něco 
o začátcích pěstování mandlí v Hustopečích. 

„Od dětství mám v životě dvě vášně 

– vaření a čtení. Moji blízcí by možná 
řekli, že jsem mlsná a líná, ale není to tak 
docela pravda – jídlo i četba jsou pro mě 
prostředky k poznávání světa. Stejně jako 
v knize mě zaujme originální myšlenka 
či neotřelá metafora, tak i při vaření mě 
dokáže nadchnout informace v podobě 
neočekávaného souladu chutí. Vaření je pro 
mě zároveň formou relaxace,“ prozradila 
Petra Pokorná. 

„Moje první kuchařské výtvory byly z oblasti 
cukrářské, a když jsem si založila první 
sešit s recepty, mohlo mi být asi 11 let. V 16 
letech jsem se nakrátko stala vegetariánkou, 
a protože rodiče měli hospodářství, byla 
jsem nucena si bezmasá jídla vařit sama, 
čímž začalo mé experimentální období, které 
nabralo vysokých obrátek v momentě, kdy 
jsem se od rodičů odstěhovala a pořídila si 
vlastní kuchyň. Dnes je největším kritikem 
mých kuchařských výtvorů můj pětiletý syn,“ 
uzavřela autorka. 

-jal- 

Mandlová kuchařka k zakoupení v TIC Hustopeče
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Fotograf Jiří Liščák ukazuje na jeden ze 
svých nejvzácnějších úlovků – na mandelíka 
hajního.

Ptactvo jižní Moravy ukázala výstava fotografi í v knihovně
Ponořit se do tajů přírody, hlavně do 

života jejích obyvatel bylo možné v městské 
knihovně Hustopeče. Fotografi e zvířat tam 
vystavoval Jiří Liščák z Nosislavi. K vidění 
byly snímky vzácných ptáků i savců žijících 
v našem okolí. 

Příroda, zvířata a hlavně ptáci zaujali 
Jiřího Liščáka už v jeho pěti letech, kdy 
chodil s babičkou do lesa. Jako žák základní 
školy už byl zapálený fotograf. A zaujetí pro 
snímky ptáků i dalších živočichů mu vydrželo 
i v dospělosti. 

„Fotím ptáky a zvířata většinou z jižní 
Moravy, občas ale zajedu do Maďarska nebo 
na Slovensko. Když jsem začal fotit, chtěl 
jsem mít ve sbírce čtyři ptáky – ledňáčka 
říčního, vlhu pestrou, dudka chocholatého 
a mandelíka hajního. Mám je všechny,“ 
shrnul fotograf. 

Nejdéle čekal na kukačku, nedařilo se mu ji 

vyfotografovat desítky let. Vzácný je i snímek 
mandelíka, před osmi lety za ním musel vyjet 
až do Maďarska. V naší přírodě už totiž nežije. 
Jiří Liščák však ještě pamatuje doby, kdy 
tomu tak nebylo. Ve čtrnácti letech pořídil 
první fotku mandelíka v lese v Morkůvkách. 

„Starší kamarádi tenkrát koupili dokonce 
barevný fi lm. Musel jsem ho jít vyfotit 
dopoledne, kdy bylo lepší světlo. Nešel jsem 
kvůli tomu do školy a pak mi hrozila dvojka, 
trojka z chování. Pomohl mi učitel, také 
zapálený fotograf. Nakonec nebyla dvojka 
ani trojka,“ zavzpomínal Liščák, který je 
fotografem samoukem. 

Pro focení přírody je podle něj potřeba 
hlavně trpělivost. Zalehne do trávy, hodí přes 
sebe maskovací síť a čeká. Někdy pár minut, 
jindy i čtyři hodiny. „Ale většinou se dočkám,“ 
dodal autor výstavy.

Teď bude čekat někde u vody. Lákají ho 

bahňáci. Výstava v městské knihovně byla 
k vidění do 29. ledna. Často jsou fotky 
Jiřího Liščáka k vidění i na výstavách trofejí 
myslivců z okolí. Jednu dobu byl dokonce 
viceprezidentem Klubu fotografů přírody při 
Českomoravské myslivecké jednotě.          -jal- 
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V knihovně přednášel cestovatel Milan 
Štourač.

Z knihovny až do střední Ameriky
Do střední Ameriky se přenesli návštěvníci 

besedy s cestovatelem, který si říká 
„dobrodruháček“, Milanem Štouračem na 
přednášce v knihovně ve čtvrtek 7. ledna 
2016. Nejdříve jsme navštívili Guatemalu, 
kterou slavní cestovatelé Hanzelka 
a Zikmund označili za nejkrásnější zemi na 
světě. Dozvěděli jsme se fakta, ale i různé 
zajímavosti z této země jako například to, 
že zdejší obyvatelé si zakládají na tom, aby 
měli stále čistou obuv, že Guatemala je 
zemí všemožných tržnic a trhovců, většinu 

obyvatel tvoří indiáni. Navštívili jsme jezero 
Atitlán hluboké až 300 metrů i národní park 
Tikal, kde se nachází spousta zajímavých 
živočichů, ale také mayských pyramid. 
Podívali jsme se do sousedního Hondurasu 
a do země s písečnými ostrůvky a korálovými 
útesy Belize. 

Cestovatelské vyprávění bylo doplněno 
výstavkou předmětů z navštívených zemí 
a knihami pana Štourače. 

Knihovnice

DĚTSKÝ KARNEVAL 
společenský dům, děti vstup zdarma, dospělí 50,- Kč. Tombola, bar u klauna, fotokoutek, hry a zábava. 

neděle 21. 2. 2016 

v 16.00
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Asi to ví málokdo, ale v našem městě žijí lidé, 
kteří z malé fi rmy vytvořili středoevropskou 
jedničku ve výstavbě mobilních kluzišť. To 
teď opět potvrdili svým podílem na úspěchu 

brněnské Komety a jejich Hokejových her. 
Firma BaP holding a.s., která dodávala celou 
technologii chlazení i vlastní kluziště, má 
sice sídlo v Brně, ale její majitelé, rodina 

Ing. Mokroše, žije v Hustopečích.
Nejen to, ale většina pracovníků, kteří 

kluziště namontovali a připravili ledovou 
plochu, je z našeho města a jeho okolí.

Právě oni, pod vedením Jiřího Kupky, 
pracovali ve dne v noci přes celé Vánoce, aby 
bylo kluziště včas hotové a mělo kvalitní led 
i pro extraligové hokejisty.

A nebylo to jednoduché zkoordinovat 
dodávku mantinelů z Finska, strojoven 
u Německa a montáž kluziště s výstavbou 
tribun, osvětlení apod.

Nakonec se vše podařilo a nový rekord 
v návštěvnosti hokejového utkání mohl 
padnout.

V loňském roce si fi rma připsala 
i další prvenství. V Kyjově postavila první 
multifunkční hřiště s ledovou plochou 
u nás. Nový systém chlazení zde po dokončení 
umožní na jedné ploše např. hrát v létě tenis 
a v zimě po nastříkání vody a zapnutí chlazení 
bruslit.

Na jejich stránkách www.kluziste.
com uvidíte mnoho dalších příkladů 
jimi realizovaných projektů, které svým 
způsobem patří k našemu městu.

- Ing. Čeněk Vrbka-

Podíl na úspěchu Hokejových her Brno 2016

WWW.KLUZISTE.COM
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Předtančení, tombola, foto koutek, 
degustace vín, tanec i zpívání s cimbálovou 
muzikou – to vše nabídl 1. Městský bál. 
I když byla účast spíše komornější, akce se 
podle organizátorů vydařila. 
Červená a žlutá, kam se jen člověk podívá. 

Tak vypadal sál společenského domu 
v sobotu 16. ledna. Konal se první městský 
bál, jehož tématem byly barvy města. 
Červené a žluté byly róby přítomných dam, 
košile pánů, výzdoba sálu, ale třeba i růže, 
které rozdával příchozím místostarosta 
města.

Moderátory plesu byla Libuše Klímová 
a Tomáš Kopa. O zahájení se postarali 
společně se starostkou a místostarostou. 
Představitelům města patřil i první tanec 
večera. Pak už se k nim přidali všichni 

přítomní v sále. Klasiku i moderní hity hrála 
kapela Kolorez. Střídala se s cimbálovou 
muzikou Primáš.

Zpestřením byla dvě předtaneční. O první 
se postaraly děti z taneční skupiny Move 
Around, která funguje pod Centrem volného 
času Pavučina. Malí tanečníci předvedli pod 
vedením Šárky Svobodové úplně novou 
choreografi i. V dubnu se s ní chystají na 
soutěž do Brna.

Bouřlivý potlesk si vysloužili i senioři ze 
skupiny Na Stará kolena. Pod vedením 
Dušana Průdka z Klubu historie a vlastivědy 
Hustopečska nacvičili pásmo country tanců. 

A zkrátka nepřišel ani ten, koho tanec příliš 
nelákal. Postát mohl u vinného koutku, 
kde bylo připraveno k ochutnání na 120 
vzorků, nebo si mohl nechat vyfotit snímek 

na památku. Fotografi e ve stylovém koutku 
pořizovala hustopečská fotografka Alena 
Oršoničová. A kdo měl štěstí, neodcházel 
domů s prázdnou. V tombole čekaly zhruba 
dvě stovky cen. 

„Myslím, že se I. Městský bál nesl v příjemné, 
uvolněné atmosféře. Přišlo asi 170 lidí. 
Přiznám se, že jsme čekali návštěvníků 
o trochu víc. Hlavně z řad místních. Doufáme 
tak, že jsme je aspoň nalákali na příští rok. 
Výborné byly kapely, velký úspěch měl 
i fotokoutek. Za bohatou tombolu bych 
chtěla poděkovat všem, kteří nás podpořili 
a přispěli do ní. Také bych chtěla poděkovat 
skupinám Move Around a Na Stará kolena, 
které zajišťovaly předtančení,“ zhodnotila 
akci vedoucí Marketingu a kultury města 
Hustopeče Jana Hrádková.                            -jal- 

I. Městský bál zahalil sál do červené a žluté
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 Bálu se zúčastnilo asi 170 lidí. Tanečníci ze skupiny Na Stará kolena 
natrénovali předtančení. 

O hudbu se na Městském bále starala 
skupina Kolorez.
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Nový rok 2016 jsme zahájili spoustou 
zajímavých, zábavných i poučných aktivit. 
V prvním lednovém týdnu jsme se připravovali 
na příchod Tří králů. Vyráběli jsme královské 
koruny, seznámili se s příběhem Tří králů, 
vyrobili si keramický betlém, který všem 
příchozím do naší MŠ připomínal narození 
Ježíška a Tři krále, kteří mu nesli vzácné dary.

Téma Tří králů zakončily děti ze třídy 
Sluníček nastudováním krátkého příběhu 
„Jak to bylo na Tři krále“ a předvedly ho 
kamarádům z ostatních tříd při Tříkrálovém 
koledování, které v naší MŠ probíhá 6. ledna 
každý rok.

Svátek jsme si připomněli ještě jednou 

návštěvou kostela, kde nám pan děkan 
ukázal betlém se spoustou postaviček 
a vyprávěl nám o nich. 

V novém roce nám také napadl první sníh, 
na který jsme dlouho čekali. Přinesl nám 
spoustu radostných zážitků. Každý den jsme 
trávili na kopci, kde jsme sjížděli na bobech, 
stavěli sněhuláky a dělali andělíčky ve sněhu.

Ve třídě jsme prováděli pokusy se sněhem. 
Ukázali jsme si, jak se mění ve vodu a jak se 
voda dokáže změnit v led. 

Vydali jsme se také k zásypu za Křížovým 
kopcem. Zvířátkům jsme připravili hostinu 
z jablíček, mrkve a tvrdého pečiva. Pravidelně 
budeme toto místo navštěvovat a doplňovat 

dalšími dobrotami, aby zvířátka v mrazivých 
dnech netrpěla hlady.

Pírková Jarmila, učitelka MŠ U Rybiček

Letos k nám Ježíšek zavítal o chvilku dřív. 
Byl štědrý – paní učitelky s dětmi ze třídy 
Motýlků si jako dárek pro rodiče nastudovaly 
hudební pohádku O dvanácti měsíčkách. 

Ve dveřích nás vítají dvě malé hostesky 
s přáním milého odpoledne a nabídkou 
vlastnoručně upečeného cukroví. Za 
chvíli se přenášíme do pohádkové krajiny 
a s úžasem sledujeme, jak se malí umělci 
statečně poprali s náročnou hudbou 
i texty. Dobrosrdečná Maruška, zlá macecha 

i výrazná Holena, krásně barevní rapující 
měsíčci, bodrý nápadník i děti ve sboru – 
všichni podali výkon na jedničku a vypadalo 
to, že se náramně bavili nejen rodiče a děti, 
ale že si představení užívají i paní učitelky, 
které si vzaly na svá bedra opravdu náročné 
dílo. 

Na závěr jsme ještě mohli obdivovat 
moderní zpracování vánočních koled. Holky 
i kluci, svátečně oblečeni, tančili v rytmu 
rolniček, vystoupení doplnili zpěvem 

a v závěru nás obdarovali podruhé – krásným 
přáním a vyvedeným keramickým kapříkem. 
To už někteří pokukovali po slavnostním 
občerstvení, které si pro nás tradičně 
připravily paní kuchařky.

Děkujeme paní ředitelce i všem 
zaměstnancům MŠ U Rybiček za mile strávený 
adventní čas, který pro nás začal na začátku 
prosince společnými vánočními dílničkami 
a vrcholil svátečním koncertem.

 Kynclovi

Jeden z mnoha zvyků, který se snažíme 
v naší MŠ dodržovat, je návštěva kostela 
u příležitosti Tříkrálové sbírky. Tuto tradici 
znají děti i z domova, kdy je králové navštíví, 
a rodina daruje fi nanční obnos potřebným. 
Děti se takto nenásilným způsobem učí, že si 

mají navzájem pomáhat i ve školce. V kostele 
samotném nám pan děkan ukázal, mimo jiné 
i dary, které Tři králové nesli Ježíškovi. A děti 
si tak mohly očichat vůni kadidla, či myrtové 
masti. Jsme rádi, že se nám pan děkan věnuje 
a obeznámí děti s tímto svátkem. Je to pro 

nás vždy slavnostní, zvlášť v předvánočním 
čase, kdy se kostelem rozezní vánoční 
koncert. Je důležité v dětech tyto zvyklosti 
udržovat a pěstovat. Ještě jednou děkujeme.

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK

Povánoční tradice a zvyky

Utichl čas vánočního cinkání – tak se 
mimochodem jmenuje naše výukové téma 
a my jsme se opět sešli po dlouhém volnu 
v naší školičce. Pro většinu dětí nastává jedno 
z důležitých období a to je příprava na zápis 
do hustopečských základních škol. Vedení 
obou škol nás zve na návštěvy za jejich 
prvňáčky a my tam chodíme opravdu rádi. 
Děti tak pomalu nasávají atmosféru školních 
povinností, poprvé si zkusí usednout do 
lavic, vyzkoušet si, co je to stát před tabulí. 
A věřte, že my, učitelky v mateřských školách 

se snažíme děti co nejlépe připravit na jejich 
novou životní etapu – roli školáka. Obě 
základní školy jsou na vysoké úrovni, tak 
je opravdu jen na rodičích, ale i na dětech, 
kterou školu si zvolí. Ať už je to „Nádražka“ 
nebo „Komenda“, my přejeme našim 
předškolákům pohodový zápis.

P.S. V novém roce přejí děti a zaměstnanci z MŠ 
Pastelka všem čtenářům pevné zdraví.

Kolektiv MŠ Pastelka

Začal další nový rok, rok 2016
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Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále

Muzikál v MŠ U Rybiček. Děkovný dopis od rodičů
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
ÚNOR 2016

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

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

so  13.2. 10.00 MICHAL JE KVÍTKO – d tské p edstavení
   Michala Nesvadby, kinosál Hustope e, p edprodej
   vstupenek v TIC Hustope e. 
so  13.2. 20.00 ROCKOVÝ VE ER S POOLLITERS A LABANDE,
   spole enský d m.
st  17.2. 19.30 NA STOJÁKA – stand-up comedy show, 
   kinosál Hustope e, p edprodej v TIC Hustope e. 
st  24.2. 9.00 JAK SE HONZA U IL AROVAT – divadelní pohádka
   pro d ti MŠ, ZŠ, ve ejnost. Kinosál, vstupné 40,- K . 

st  3.2. 19.30 ZKÁZA KRÁSOU – dokument Heleny T eštíkové o
   Líd  Baarové, 2015, 90 min., vstupné 70,- K .
ne  7.2. 16.00 KOUZELNÝ D DE EK – pásmo pohádek pro d ti,
   70 min., vstupné 30,- K . 
st  10.2. 19.30 GANGSTER KA – krimi thriller R, 2015, 90 min.,
   p ístupný od 15 let, vstupné 70,- K . 
st  24.2. 19.30 LAPUTA – romantické drama, R, 2015, 93 min.,
   p ístupný od 15 let, vstupné 70,- K . 

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

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

po 1.2. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 8.2.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST -  krmítko pro ptá ky
po 15.2. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 22.2. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - barvy v zim
po 29.2.  Aktivita nebude. Jsou jarní prázdniny.

st 3. – 26.2.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JI ÍHO FIALY 
   – vestibul knihovny. 
t  4.2. 15.00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK  SOUT ŽE

   LOVCI PEREL 2015 – knihovna. 
st  10.2. 18.00 PRAKTICKÉ POUŽITÍ LÉ IVÝCH BYLIN.
   SEZNÁMENÍ S IRISDIAGNOSTIKOU - p ednáška
   bylinká e Radomíra Wojnara, u ebna v knihovn . 
t  4.2. 9.30 2. SEMESTR VIRTUÁLNÍ AKADEMIE

 18.2.  – Genealogie, hledáme své p edky. 
po 22. – 26.2. VÝB R KNIH na p ipravovanou burzu v  b eznu. 

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

ne  14.2. 12.30 BRUSLENÍ – zájezd do B eclavi. Odjezd z AN ve
   12.30. Ledová plocha 13.15 - 14.15. 
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou).
ne 21.2. 16.00 D TSKÝ KARNEVAL – spole enský d m, d ti vstup
   zdarma, dosp lí 50,- K . Tombola, bar u klauna,
   fotokoutek, hry a zábava. 
ne 28.2. – 4.3. ZIMNÍ ÁD NÍ NA HORÁCH – pobytový zimní tábor
   – turistická ubytovna Celné v Orlických horách.
   Pro d ti 10 - 15 let. Lyžování, snowboard, výlety.
   Cena 2 300,- K  (strava, ubytování, doprava).
   Informace na tel.: 608 752 265. 
   Elektronické p ihlašování – pavucina.volny-cas.cz.
po 29.2. – 4.3. JARNÍ P ÍM STSKÝ TÁBOR – pro d ti 6 - 10 let. 
   Cena 1 500,- K    (zahrnuje dopolední a odpolední 
   sva inu, ob d, celodenní pitný režim, pom cky). 
   Elektronické p ihlašování – pavucina.volny-cas.cz.

HUUSTTOOPEE SSKÉ SSKÁÁKÁÁNÍ
12. - 13. 2. 2016, www. hustopecskeskakani.cz

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

ne 10.1. – 28.2. MISTR TRADI NÍ RUKOD LNÉ VÝROBY JMK
t  25. 2. 16.00 KAREL IV. JAKO MORAVSKÝ MARKRAB  

   - p ednáška Doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.www.selfnet.cz

SKUTEČNĚ 
RYCHLÝ INTERNET
Vyberte si i vy tarif podle svých potřeb

Gepard štíhlý
Internet Optik

km/h
Mb/s120
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 1. 2. / 15. 2. / 29. 2.
Papír, plast, nápojové kartony: 2. 2.
Bioodpad: 8. 2.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

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

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

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

pá  5.2. 20.00 ZÁMECKÝ FARNÍ PLES – farní sál pod kostelem, 
   hraje Šarže 54, p edprodej na tel.: 607 100 048. 

út  9.2. 9.30 ZÁJEZD DO AQUALANDU PASOHLÁVKY,
   odjezd z AN. 

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

ne  28.2. 9.00 LENSKÁ SCH ZE HUSTOPE SKÝCH 
   ZAHRÁDKÁ  – školní jídelna ZŠ Komenského.

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

so  6.2. 10.00 HUSTOPE SKÝ MASOPUST
   – zabíja ka, víno, pr vod masek, ul. Na Hradbách. 

pá  19.2. 20.00 PLES GYMNÁZIA – téma zimní království,
   hraje Alex band, spole enský d m. 

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, www.vsehoschopni.cz

so  6.2. 20.00 COUNTRY BÁL – spole enský d m, hrají Ran e i,
   bohatá tombola, ob erstvení zajišt no. P edprodej
   vstupenek Graweb, Nádražní 1. 

ATLETIKA
pá 5.2. 8.00 HUSTOPE SKÁ LA KA – p ebor m sta ve skoku
   vysokém, M stská sportovní hala Hustope e. 
   Po ádá SK Atletika Hustope e.
STOLNÍ TENIS    
   Utkání 5., 6., 13., 27., 28. 2. 
   Více na Hustope ské televizi.
FUTSAL
so  20.2. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – FC Klobou ky
so  27.2. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – FC Toka Brno
FOTBAL
so 20.2.   TURNAJ FOTBALOVÝCH P ÍPRAVEK 
   – m stská sportovní hala.

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

st  10.2. 15.00 P EMYSLOVCI II – králové na eském tr nu,
   pokra ování p ednášky Františka J. Teistera,
   p edsálí kina. 
úterky  16.30 POJ TE SE S NÁMI BAVIT, poj te si s námi hrát
   Odpoledne se zábavou a hrami pro d íve narozené,
   jídelna Penzionu, Žižkova 1.
tvrtky   16.30 COUNTRY TANE KY – pokra ování v tane ních

   dovednostech pro d íve narozené, vestibul kina. 

t  11.2. 20.00 HUDEBNÍ SKLEP – Terezie Pálková.
so  27.2. 20.00 OND EJ SOLDÁN - muzikant a básník.

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

t  18. 2. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).
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www.hustopece.cz

st eda 3. 2. ZKÁZA KRÁSOU
19:30 Otev ená  zpov  kdysi milované a následn  zatracované hv zdy 
 na pozadí unikátních materiál  z n kolika evropských  lmových
 archiv  i ukázek slavných rolí Lídy Baarové. 
 Režie: Helena T eštíková.
 Dokumentární esko, 2015, 90 min Vstupné: 70,- K

ned le 7. 2. KOUZELNÝ D DE EK
16:00 Pásmo kreslených pohádek pro d ti. 
 Kouzelný d de ek. O princezn , která všechno vid la, 
 O Matyld  s náhradní hlavou, Jonáš a velryba. Nebu te mamuty, 
 Já a Bled modrá, Vlá ek kolejá ek.
 70 minut. Vstupné: 30,- K

st eda 10. 2. GANGSTER KA
19:30 Radim Kraviec alias Ká ko se vyzna uje vysokou inteligencí 
 a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, 
 on využívá lsti a armády právník .
 Hrají: Hynek ermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Zden k Žák,
 Jan Révai a další.
 Krimi / Drama / Thriller esko, 2015, 100 min. Vstupné: 70,- K

st eda 24. 2. LAPUTA
16:00 Co s životem na ostrov , kterému hrozí záchrana?
  Hrají: Tereza Vo íšková, Igor Orozovi , Alena Bazalová, 
 Marika Šoposká a další. Drama esko, 2015, 93 min.
   Vstupné: 70,- K
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Do nového roku jsme vkročili s úsměvem 
na tváři, protože nás alespoň chvíli do školy 
doprovázela sněhová nadílka. Snažili jsme se 
užít si sněhu i v rámci tělesné výchovy, kde 
jsme se koulovali a sáňkovali na Křížovém 
kopci. V pracovních činnostech jsme pak 
pod našima rukama nechali růst sněhuláky 
různých tvarů a velikostí. A krásu těchto 
zimních dní jsme ve výtvarné výchově 
zachytili na papír a vyzdobili svými výtvory 
chodby naší školy.

V lednu také naše škola přivítala návštěvu 
nejen z hustopečských mateřských škol ale i 
z okolních vesnic. Brzy jejich žáčky čeká zápis 
do prvních tříd. Přišli si tak prohlédnout 
školu, podívat se na paní učitelky, vyzkoušet 
si vybavení učeben a pohrát si v naší školní 
družině. Na žáčky se v budoucnu těšíme opět 
na viděnou. 

První měsíc v roce patří především 
pololetním písemkám a snahám, nějak si 

ty známky před vysvědčením vylepšit. Kde 
nepomohly znalosti, tam žáci zkoušeli, bez 
většího úspěchu, taktiku „psích očí“. Po 
takovém velkém učebním nasazení všichni 
přivítali možnost jít se odreagovat do 
divadla. Proto se žáci druhého stupně vydali 
na představení brněnského divadla Reduta 
s názvem Brněnské pověsti. Dozvěděli 
se například, odkud Brno získalo svůj 
název, nebo že obyvatele Líšně v minulosti 
ohrožoval drak. Kultura jde u nás ruku v ruce 

se sportem, takže se autobus plný našich 
žáků vydal i na kluziště za Lužánkami, kde 
žáci oslavili svými piruetami konec prvního 
pololetí. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Bez sněhu i se sněhem, na Nádražce je nám hej!
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Zápis do první třídy pro školní rok 2016 
– 2017 se v naší škole uskuteční ve dnech 
10. a 11. února vždy od 13.30 do 17.00 
hodin. Rodiče se v týdnu od 1. do 5. února 
zapíší v mateřské škole na přesnou hodinu, 
kdy se s dítětem k zápisu dostaví. Budeme 
samozřejmě připraveni věnovat se i dětem, 
jejichž rodiče je nestihnou do rozpisu zapsat.

Na budoucí žáčky myslíme už od podzimu 
a chystáme pro ně návštěvy ve škole. Na 
začátku prosince  navštívili předškoláci 
z hustopečských, ale i okolních školek svoje 
kamarády v prvních třídách. Společně si 
hráli, povídali a vyrobili malý dáreček.

Začátek ledna byl opět ve znamení návštěvy 
předškoláků. Tentokrát byli v péči našich 
páťáků, s nimiž si zacvičili v tělocvičně, 
skládali z papíru, vyzkoušeli práci na tabletu 
i počítači. Líbilo se jim také ve školní jídelně, 

kde jsme jim vysvětlili způsob objednávání 
a vydávání jídla. S úsměvem je přivítaly naše 
kuchařky a ochotně odpovídaly na zvědavé 
otázky.

Ve škole také proběhla beseda pro rodiče 
budoucích prvňáků, kde zástupci vedení školy 
vysvětlili letošní způsob zápisu a objasnili 
veškeré otázky týkající se této problematiky. 
Během besedy se o děti, které přišly společně 
s rodiči, postaraly vychovatelky školní 
družiny. Na závěr měli všichni možnost 
projít školní budovu, nahlédnout do učeben, 
tělocvičny, školní družiny.

Všichni v naší škole se těšíme na nové žáky. 
Budeme se ze všech sil snažit, aby byli u nás 
spokojeni a škola se pro ně stala místem, kam 
chodí rádi.           

Iva Kahounová,
učitelka

Komenda se chystá na zápis

Noční obloha skrývá stále spoustu tajemství. 
Některá fakta o tělesech naší galaxie jsme se 
dozvěděli při zhlédnutí programu Úžasné 
planety brněnské hvězdárny a planetária.
Sama zasněžená Kraví hora působila 
magickým dojmem, no a po zatemnění sálu 

Digitária, napolohování sedadel a spuštění 
interaktivního programu okořeněného 
fi lmovými triky jsme snad všichni propadli 
kouzlu astronomie. Napínali jsme zrak 
a hledali souhvězdí, o nichž hovořila 
průvodkyně pořadem. Dozvěděli jsme se 

zajímavosti o vzniku naší Sluneční soustavy 
a planetárních „nej“. A co vy, věděli byste 
třeba, v jakém souhvězdí hledat tzv. Kuřátka? 

Za žáky 5. ročníku učitelka Sedlářová

Návštěva Planetária Brno
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Jak již je na naší škole tradicí, tak i 
v letošním školním roce jsme se všichni sešli 
poslední den před vánočními prázdninami 
na schodech, abychom si společně zazpívali 
koledy a užili si atmosféru svátků.

Už druhým rokem je tato akce v režii paní 
učitelky Křížové, která se školní kapelou, 
plnou žáků z různých ročníků, nacvičila 
několik koled. Ve zpěvníčku jsme mohli 
najít například klasické Bim Bam či Happy 
Xmas od Johna Lennona, ale i méně známé 
písně, jako třeba Byla cesta, byla ušlapaná. 
Svým výstupem nás opětovně překvapili pan 
učitel Šedý s paní učitelkou Němečkovou 
a Chrastilovou, kteří sklidili nemalý úspěch.   

Období před Vánocemi je velmi hektické 
a právě díky zpívání na schodech můžeme 
nechat ze sebe opadnout stres a poklidně si 
užít příjemné chvíle se svými spolužáky. 

Petra Appeltauerová, 7.C

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Žáci Domova mládeže při SOŠ a SOU 
Hustopeče se společně s žáky z družební 
školy z Gbel v rámci projektu Do světa 2015 
účastnili sportovního utkání v bowlingu. 
Nejdříve proti sobě bojovalo družstvo  Čechy 
- Slovensko a následně smíšená družstva. 
Během sportování jsme se i občerstvili 
a ochutnali vynikající pizzu. Celé odpoledne 
se neslo v duchu dobré a sportovní nálady. 
Prohloubily se i vztahy mezi žáky a večer 
jsme ukončili v klubovně Domova mládeže 
předáním diplomů a hrou Activity. Bylo to 
příjemně strávené odpoledne. 

Malinková Ludmila, vychovatelka

Česko-slovenský turnaj v bowlingu

Dne 21. prosince 2015 třídy 5.C a 1.A 
navštívily za doprovodu Mgr. Langarové 
a Mgr. Růžkové technické zázemí Mahenova 
divadla v Brně. Celou prohlídkou nás provázel 
pan Foretník.    

Exkurze započala ve vstupní hale 
přednáškou o historii divadla. Dále jsme 

se přesunuli na jeviště, kde jsme si mohli 
vyzkoušet krátké herecké nebo pěvecké 
vystoupení. Využili jsme toho a zazpívali 
jsme si vánoční koledy. Potom jsme odešli do 
společenské místnosti divadla, nebo-li foyer. 
Následně nás pan průvodce odvedl do lóže, 
která byla v nejvyšší úrovni hlediště. Tam 

jsme byli obeznámeni se skvělou akustikou 
a historií této části. Jako bonus jsme mohli 
nahlédnout do síně slávy Mahenova divadla.

Tato prohlídka se nám velmi líbila a rádi 
bychom se tam vrátili v rámci divadelního 
představení.

Lucie Rybníčková, Natálie Meredová, 5.C

Návštěva Mahenova divadla
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Žáci Domova mládeže při SOŠ a SOU 
v Hustopečích se v loňském roce zapojili 
do projektu 72 hodin, kdy společně se 
starostkou Hanou Potměšilovou vysadili na 
školním dvoře 50 tújí.

Česká rada dětí a mládeže v Praze nám 
certifi kátem poděkovala za zapojení do 
projektu, kdy se po celé ČR podařilo vysadit 
velké množství stromů, keřů a dalších rostlin 
společně se zástupci veřejné a místní správy.

Děkovný certifi kát nám připomíná chvíle při 

dobrovolnické práci. Těšíme se na letošní rok, 
kdy v termínu od 13. do 16.10.2016 proběhne 
další ročník projektu.

Ludmila Malinková, vychovatelka

Dostali jsme děkovný certifi kát

Vánoční zpívání na schodech 
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CÍRKVE

Letos v únoru uplyne 480 let od smrti 
Jakuba Huttera, muže, který byl hlavním 
iniciátorem vzniku Hutterských (habánských) 
komunit v Hustopečích a okolí. Rád bych 
proto přiblížil tuto událost. 

Jakub Hutter přišel do Hustopečí v srpnu 
1533. Nebylo to poprvé, ale tentokrát měl 
v plánu zůstat natrvalo. V Tyrolsku nebyl 
v bezpečí a počet novokřtěnců na Moravě 
přibýval. Již od svého příchodu vnímal, že 
je třeba dát komunitě nový směr. To se však 
neobešlo bez těžkostí a dohadování. Rok 

1534 byl pro Huttera velmi těžký, a to hlavně 
díky odpadlíkům, kteří si dokonce stěžovali 
u vrchnosti. Ta čekala na cokoliv, aby mohla 
proti novokřtěncům zasáhnout. To byl jeden 
z důvodů, proč se Jakub Hutter přesunul se 
svou komunitu do Šakvic. Král Ferdinand 
se nikdy netajil, že nemá novokřtěnce rád. 
Zvláště po událostech v Münstru se rozhodl je 
vymýtit z celé Evropy. V roce 1535 se osobně 
zúčastnil Moravského sněmu a žádal, aby 
šlechta vyhnala tyto kacíře ze svých panství. 
Aby nebyl Hutter pro své následovníky 

přítěží, rozhodl se vrátit do Tyrol. Ještě před 
cestou se oženil. Jeho ženou se stala Kateřina 
Prüstová. Svatba se konala 16. května 1535, 
deset dnů po přestěhování do Šakvic. Během 
července téhož roku dorazil do Jižního 
Tyrolska. Na cestě zpět ho spolu s manželkou 
doprovázeli i Michael Schuster a Kašpar 
Kräntzler. V Tyrolsku obcházel své přátele 
a snažil se je povzbuzovat ve víře. 30. listopadu 
1535 byl díky zradě se svou těhotnou ženou 
a dalšími novokřtěnci zatčen. Od samého 
počátku byl Hutter oddělen od svých přátel. 
Nejprve byl uvězněn v pevnosti Branzoll, 
která se nachází přímo nad městem Klausen, 
kde byl zatčen.  O dva dny později ho odvezli 
do Innsbrucku. Zde byl vyslýchán a krutě 
mučen. Dochované dokumenty naznačují, že 
při výsleších nijak nespolupracoval a nikoho 
neprozradil. Datum popravy byl stanoven 
na 25. února 1536. Kat nejprve navrhoval 
popravu stětím a to za úsvitu bez přítomnosti 
veřejnosti. Ale král Ferdinand rozhodl, že 
bude Hutter pro výstrahu popraven upálením 
na náměstí před veřejností. Očití svědkové 
z řad novokřtěnců popsali, že viděli, 
navzdory bolesti a posmívání, nezlomeného 
muže. Kateřině se ve vězení narodil syn, ale 
nikdo neví, co se s ním stalo. Mezi květnem 
a srpnem 1536 se dostala ven z vězení, 
ale zůstala v Tyrolsku. Nicméně o dva 
roky později byla opět zatčena a okamžitě 
popravena utopením. 

Karel Fridrich, pastor sboru

Výročí úmrtí Jakuba Huttera
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Hrad Branzoll, kde byl Hutter uvězněn před převozem do Innsbrucku. Dnes je v soukromém 
vlastnictví a majitelka tam bydlí. Díky přátelům jsem mohl být i uvnitř.
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Rok s rokem se sešel a už je tu opět Národní 
týden manželství. Tentokrát v týdnu 8. -14. 2. 
V roce 2016 má název Manželství je víc než 
kus papíru. Letos bychom chtěli nabídnout 
manželským párům v Hustopečích tři večery 
v únoru jako ochutnávku kurzů pro manžele. 
Manželské večery (www.manzelskevecery.
cz) je kurz ze stejné dílny jako jsou Kurzy Alfa, 
které v našem městě v katolické farnosti už 
probíhaly a byly zaměřeny na seznámení se 
základy křesťanské víry. 

Co je kurz Manželské večery? 
1)  Osm setkání, každé s příjemnou večeří 
pro dva při svíčkách - jako na rande. 

2)  Po večeři následuje velmi praktická 
promluva na jedno z témat kurzu. 

3) Diskuse: V úplném soukromí u 
malých stolků pouze pro dva spolu sami 
prodiskutujete téma večera. 

Pro koho jsou Manželské večery?
Pro každého, kdo chce své manželství zlepšit 

- pro manželství pevná i manželství, která 
zápasí. Na každém vztahu je co zlepšovat. Pro 
každého bez rozdílu životní fi lozofi e - kurz 
vychází z principů křesťanské lásky a je určen 
každému páru. Pro každého bez ohledu na 
to, jestli žijete v manželství nebo v trvalém 
partnerství.

Náš evangelický sbor zatím neplánuje 
plnou verzi kurzu. Vybrali jsme tři témata, 
která si promítneme na DVD nebo pozveme 
lektora. 

Jsou to: 
11. 2. - Síla odpuštění - přiznat si zranění, 
jak odpustit i těžké věci, jak začít znova
18. 2. - Rodiče a rodiče partnera - vliv 
naší rodiny v dětství, jak vycházet s rodiči v 
dospělosti
25. 2. - Láska v akci - pět jazyků lásky v praxi 

Setkání proběhnou vždy ve čtvrtek v 18.00 
hodin na evangelické faře. Pokud bude 
zájem i o ostatní témata kurzu Manželské 
večery, můžeme celý kurz v plné verzi 
připravit v příštích letech. Proto letos pouze 
ochutnávka a hlavně příležitost dotknout se 
toho, co manželství nejvíc trápí a zjistit, co se 
proti tomu dá dělat. Manželství je boj. Ne ve 
smyslu že ti dva bojují mezi sebou – o svou 
pozici, o svá práva a nároky, ale ve smyslu, že 
ti dva bojují o to, aby jim nikdo a nic nevzal 
ten nejvzácnější poklad – vztah důvěry 
a lásky.

 
Všechny srdečně zve sbor ČCE v Hustopečích 

a Katka Rybáriková

Ochutnávka Manželských večerů
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Poslední ozvěnou Vánoc je svátek lidově 
nazývaný hromnice.  Mou osobní ozvěnou 
Vánoc se stalo vánoční divadelní představení.  
Přeplněný opravený sál pod kostelem 
přihlížel dvěma divadelním představením,  
jejímiž aktéry bylo více než 40 herců z řad 
dětí a studentů. Ti menší, pod vedením Lucie 
Ovčačíkové, nacvičili příběh s názvem „Až 
zazvoní zvonek“.  Příběh současné rodiny, 
která se o štědrém dnu těší na zazvonění 
zvonku ohlašující příchod Ježíška. Místo 
toho zvoní u dveří každou chvíli někdo 
a dožaduje se pomoci. Rodině nezbývá, než 
si vyřešit dilema, zda pomůže, anebo se oddá 
štědrovečerní idylce. Někdy jsem měl pocit, 
že děti díky své upřímnosti nemusí některé 
reakce ani hrát a předstírat. 

Druhý příběh, který secvičil Honza Najman, 
přesouvá Ježíšovo narození do dnešní doby. 
A tak mohl divák uvidět Josefa s Marií v bance, 
na úřadě u sociální pracovnice, McDonalda, 
na benzínce, na faře a kdo ví kde ještě, než 
zakotvili v nějakém squatu, který docela 
realisticky vystihoval biblickou stáj. Kdo by si 
chtěl atmosféru divadel oživit, najde sestřih 
na farní kanálu YouToube. 

V této souvislosti bych chtěl poděkovat 
všem ochotníkům a těm, kdo představení 

připravovali. Jedno poděkování také patří 
Jihomoravskému kraji, který v loňském roce 
pomohl dotací 195 000 Kč dokončit druhou 
část rekonstrukce divadelního sálu. 

Na závěr bych se ještě podělil o jednu 
mučivou vánoční výčitku. Bylo mi líto rodičů 
s dětmi, kteří se přišli podívat mezi svátky 
do kostela na betlém a když zrovna nepřišli 

v čase bohoslužeb, našli kostel zavřený. 
Rád bych na příští Vánoce sehnal několik 
dobrovolníků, kteří by aspoň na dvě hodiny 
odpoledne během Vánoc zajišťovali otevřený 
kostel, aby se každý k betlému dostal. 
A nyní už nezbývá, než si se skupinou Jablkoň 
zazpívat 52 týdnu zbývá do Vánoc.

 Pavel Kafka, děkan

Poslední ozvěna Vánoc 
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Na Tři krále skončil projekt Era pomáhá 
regionům. Poštovní spořitelna pro naši 
oblast vybrala čtyři projekty, které soutěžily 
o padesátitisícový bonus. Každý z projektů 
měl svůj sbírkový transparentní účet, a 
komu se podařilo do Tří králů vybrat nejvyšší 
částku, byl mu k ní připsán padesátitisícový 

bonus. Naší farnosti se podařilo na 
rekonstrukci horní klubovny v kostele, 
která slouží zvláště pro setkávání maminek 
s dětmi, vybrat 93 250 Kč,- a tím si zajistit 
i vítězství.  

Rád bych touto cestou poděkoval všem 
jednotlivým dárcům a dvěma hustopečským 

fi rmám za jejich podporu. Jakmile 
bude rekonstrukce klubovny ukončena, 
všechny rád uvidím na jejím slavnostním 
znovuotevření.           

Pavel Kafka, děkan

Era pomůže i letos 
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• Pravděpodobné zahájení výstavby
   jaro 2016
• Bytový standard na nové - lepší úrovni
• Bytový dům s vlastní kotelnou!
• Řízení provozních nákladů ve Vašich rukou!
• Terasy, prostorné balkony, zahrádky!
• Stavba na klíč dle Vašeho požadavku

Zaregistrujte se a získejte informace mezi 
prvními.

MOMENTÁLNĚ VYŘIZUJEME
STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Petr Cicvárek
tel.: 739 444139
petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz

Výstavba na Generála Peřiny - nové informace

www.solidreal.cz

www.hustopece-city.cz/aktuality
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PLESOVÁ SEZÓNA
 V HUSTOPEČÍCH

Pátek  5. 2.  Děkanský ples

Sobota  6. 2. Country bál

Pátek  19. 2. Ples gymnázia

Neděle  21. 2.  Dětský karneval 
v 16.00   Pavučiny

Sobota  12. 3. Rybářská zábava

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Čas každoročního hodnocení práce nastává 
v Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 
vždy počátkem ledna. Letos jsme se sešli ve 
středu 13.1.2016 v přísálí hustopečského 
společenského domu na své výroční členské 
schůzi. Ta proběhla tradičním způsobem, jak 
ukládají stanovy klubu.   

Vyslechli jsme obsáhlé hodnocení 
plnění celoročního plánu z úst předsedy 
spolku Dušana Průdka, seznámili jsme se 
s výsledky hospodaření od naší pokladní 
Marie Nevědělové a zprávu revizní komise 
přednesla její členka Věra Nerudová. S návrhy 
pro rok 2016 vystoupil před soustředěným 
publikem Vratislav Galousek. Na řadu 
přišla i změna stanov. Před rokem jsme se 
transformovali z občanského sdružení do 
spolku a letos dostaly stanovy novou podobu 

ve smyslu nového občanského zákoníku.
Potěšilo nás vystoupení čestného hosta, 

paní starostky města Hustopeče Hany 
Potměšilové. Seznámila nás s celkovou 
situací ve městě a obsáhle pohovořila 
o chystané úpravě místního kina na moderní 
multikulturní centrum. Byli jsme rádi, že 
mohla vidět na vlastní oči velkou účast na 
výroční členské schůzi našeho spolku. Ta 
potvrzovala, že naše nároky na větší klubové 
prostory jsou plně oprávněné.

Setkání 85 přítomných členů bylo přínosné 
pro všechny a probudilo radostné očekávání 
nových, pěkných akcí v roce 2016. A čím 
začínáme? První přednáška je připravena na 
středu 27.1.2016 v 15 hodin v předsálí kina. 
Náš člen Jaroslav Cabal nám zprostředkuje 
své cestovatelské zážitky z Turecka 

a doplní je promítáním pořízených fotografi í. 
Už v minulosti se osvědčil jako dobrý 
vypravěč, tak se můžeme těšit už teď na jeho 
vystoupení.

Za Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
Iva Štěpánková, kronikářka

Hustopečští historici bilancovali
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HUSTOPEČSKÁ CHASA

HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Již XVII. Krojový ples v Hustopečích na 
začátku ledna donutil nejeden krojovaný 
pár obléci kroj a přijít se pobavit pod křídla 
Hustopečské chasy. Účast byla slušná - 160 
„civilních“ návštěvníků a přes 80 krojovaných 
– kapela výborná a tombola více než bohatá. 
Ze všech stran jsme slyšeli jen to nejlepší 
- akce to byla vydařená, protože si tu každý 
našel to své - svižnější polku, pomalejší valčík 
či jen pouhý zpěv u cimbálu. Děkujeme všem 
za pomoc při uskutečnění této akce! 

Hustopečská chasa

Krojový ples přivítal 80 krojovaných a 160 návštěvníků v civilu
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Vážení  zájemci o dobrá vína,
 základní organizace ČZS pořádá již 

od 7. 1. tzv. Vinařské čtvrtky (po 14 dnech). 
Oba lednové, tj. Vinařství Vrátil Jozef ze 

Starovic a Vinárstvo Miroslav Dudo
 z Modry jsou již úspěšně za námi a nás 
čekají únorové a březnové čtvrtky, tj. 

ještě čtyři vinařství.

Rádi vás na nich přivítáme.
 Zve ZO ČZS Hustopeče

 Hustopečští zahrádkáři 

svolávají na 

neděli 28. února 2016 

do školní jídelny ZŠ Komenského 

členskou schůzi. 

Začátek je v 9.00 hodin.
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Jedna z nejvýznamnějších sportovních 
akcí v našem regionu Hustopečské 
skákání Agrotec 2016 napíše v polovině 
února již svoji 17. kapitolu. Letošní ročník 
mezinárodních halových závodů ve skoku 
vysokém s hudbou bude sice plný novinek, 
ale jistotou je fakt, že to bude opět velký 
sportovní zážitek. V Hustopečích se po roce 
opět sejdou nejen nejlepší světoví atleti, 
ale také mnoho sportovních osobností 
a sportující mládež z celé republiky.

Jednou z novinek letošního roku je to, že 
závod dostal čestný přídomek Memoriál 
Mileny Hübnerové. „Tato olympijská vítězka 
z Mexika 1968 ráda do Hustopečí jezdila 
a měla tady i mnoho přátel. Bohužel nás 
před více jak rokem opustila a tak ji chceme 
alespoň takto vzdát hold. Jsme hrdi na 
to, že náš mítink může nést její jméno,“ 
zavzpomínal na tuto skvělou atletku ředitel 
Hustopečského skákání Zbyněk Háder.

Sestavit kvalitní startovní listinu nebylo 
v letošním roce vůbec jednoduché. „Za 
prvé je to důsledek dopingového skandálu 
v Rusku a tím i neúčast ruských atletů, kteří 
právě v této disciplíně patří mezi ty nejlepší 
na světě. Naši diváci se tak musí obejít bez 
hvězd typu Uchova, Dmitrika, Školinové nebo 
Čičerové. A vzhledem k letní olympiádu v Riu 
někteří atleti vynechávají halovou sezónu 
a soustřeďují se pouze na přípravu na OH,“ 
komentuje specifi ka letošní sezóny Háder.

A přestože přípravy a jednání s atlety jsou 
ještě v plném proudu, mohou se pořadatelé 
už teď pochlubit celou řadou jmen světové 
špičky. V kategorii mužů se do Hustopečí vrací 
bronzový z OH v Londýně a loňský vítěz Ital 

Marco Fassinotti s osobním rekordem 234 cm 
právě z loňských Hustopečí. O jeho aktuální 
formě svědčí i výkon 233 cm z Birminghamu, 
kterým vede letošní světové tabulky. 
V Hustopečích by se mohl po roce opakovat 
italský večer, protože Fassinottiho na startu 
doplní další dvojice Italů: Silvano Chesani (OR 
234 cm), loni třetí v Hustopečích a stříbrný 
medailista z HME v Praze a italský rekordman 
Gianmarco Tamberi, třetí muž loňského 
světového žebříčku výškařů s osobním 
rekordem 237 cm. Proti italské trojici se 
postaví náš nejlepší výškař posledních let 
a olympijský medailista Jaroslav Bába (OR 
237 cm), který v Hustopečích už třikrát 
vyhrál a patří mezi tradiční účastníky tohoto 
výškařského klání. „Do Hustopečí se těším 
hlavně na atmosféru v hale, diváky a spoustu 
známých, s kterými se tam potkám. Jezdím 
sem tradičně každou halovou sezónu 
a nevynechám ani tu letošní,“ potvrzuje svůj 
start Jaroslav Bába.

Účast na prestižním světovém mítinku 
v Hustopečích si nenechá ujít ani mistr světa 
z Tegu 2011 Američan Jesse Williams (OR 
237 cm), bronzový z MS 2011 Trevor Barry 
z Baham (OR 232 cm), bronzový medailista 
z MS 2009 Polák Sylwester Bednarek (OR 
232 cm) nebo čtyřnásobný medailista z MS 
a ME Kyriakos Ioannou (OR 235 cm) z Kypru. 
Premiérově se v Hustopečích představí 
i nejlepší současný německý výškař Eike 
Onnen (OR 234 cm), který je v tuto chvíli 
druhým mužem světových tabulek výkonem 
231 cm.

V závodě žen pořadatelům potvrdila start 
dvojnásobná mistryně Evropy Ruth Beitia 
s osobním maximem 202 cm. Tato sympatická 
Španělka startovala v Hustopečích už loni 
a skončila zde druhá. Letos by chtěla 
vylepšit své hustopečské maximum 194 cm, 
a pokud bude v dobré pohodě, můžeme opět 
očekávat i útok na dvoumetrovou hranici. 
Cestu za vítězstvím v Hustopečích budou 
chtít Španělce zkomplikovat určitě další 
známé výškařky. Především domácí dvojice 
Michaela Hrubá (OR 191 cm), mistryně světa 
do 17 let a také Oldřiška Marešová (OR 192 
cm), která nás reprezentovala na loňském MS 
v Pekingu. „Obě skokanky budou motivovány 
speciální prémií za překonání limitu na 
HMS v Portlandu (USA) 193 cm. Chceme 
tak podpořit naše závodnice v jejich cestě 
na světové soutěže,“ prozradil nám ředitel 
hustopečského závodu Zbyněk Háder.

Kvalitní osobní maximum 198 cm mají 
vítězka halového i venkovního asijského 
šampionátu Nadiya Dusanova z Uzbekistánu 
a také vítězka loňských Panamerických her 
a fi nalistka MS Laveren Spencer z ostrova 

Svatá Lucie. Pro hustopečské diváky známou 
tváří je i další potvrzená závodnice Burcu 
Yuksel z Turecka (OR 194 cm). Nastupující 
výškařskou generaci bude reprezentovat 
bronzová z loňského ME do 23 let Ukrajinka 
Iryna Gerashchenko (OR 195 cm). O dalších 
jménech pořadatelé v této chvíli ještě jednají.

V roli ambasadorů se hustopečskému 
publiku představí naši známí atleti nedávné 
minulosti. Mistryně světa v trojskoku Šárka 
Kašpárková, naše jediná dvoumetrová 
výškařka a stříbrná medailistka z HMS 
v Maebaši Zuzana Hlavňová a také stříbrný 
z ME v Helsinkách Tomáš Janků. Čtvrtým 
ambasadorem bude čestný host mítinku 
úřadující evropský rekordman výkonem 
242 cm, trojnásobný olympijský medailista 
a několikanásobný mistr světa i Evropy 
Švéd Patrik Sjöberg. Legendární skokan má 
v atletickém světě stále svůj zvuk a patří 
k legendám švédského sportu. „Měl jsem 
vždycky rád specializované výškařské mítinky 
s hudbou, takže se moc těším na atmosféru 
v hustopečské hale, o které jsem slyšel, že 
je tu pokaždé vynikající. Do Hustopečí se 
moc těším také proto, že jsem zatím v České 
republice nikdy nebyl. O důvod víc sem 
přijet,“ vzkázal pořadatelům na jihu Moravy 
legendární Švéd Sjöberg.

Hustopečský mítink je jediný podobný 
dvoudenní závod v Evropě. Pořadatelé 
kladou velký důraz na sportující mládež 
a tak hlavnímu závodu předcházejí v pátek 
soutěže žáků, kdy se v městské sportovní 
hale představí domácí atletické naděje proti 
nejlepším závodníkům z Moravy. Soupeřit 
budou nejen o celkové vítězství, ale také 
o tituly okresních a krajských přeborníků. 
V loňském roce se našim závodníkům 
podařilo např. získat všechny čtyři tituly 
okresních šampiónů. Věříme, že i letos nějaký 
podobný úspěch zopakují. Zpestřením 
pátečního programu bude autogramiáda 
účastníků hlavního závodu v 11 hodin. 

V sobotu dopoledne zahájí výškařský 
maratón soutěže dorosteneckých 
a juniorských kategorií a celý program před 
hlavní soutěží bude vrcholit soutěžemi 
B kategorie žen a mužů. I do tohoto závodu se 
přihlásili zahraniční závodníci z několika zemí, 
mj. ze Slovenska, Turecka, Velké Británie 
nebo Mexika, což jasně dokazuje popularitu 
a výborné jméno hustopečského mítinku ve 
světě. „Věříme, že i letos diváci, kteří přijdou 
do hustopečské haly, budou svědky napínavé 
podívané a skvělých výkonů nejen světových, 
ale i hustopečských atletů,“ přeje si ředitel 
Hustopečského skákání Agrotec 2016 Zbyněk 
Háder.

-had-

SPORT
HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ

Hustopečské skákání 2016. Přijede Sjöberg, Beitia nebo Tamberi
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Loňský vítěz Hustopečského skákání Ital 
Marco Fassinotti přijede i letos.
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Jaroslav Bába: V letošním roce má přednost OH v Riu
V loňském roce skončil v Hustopečích 

čtvrtý výkonem 228 cm. Letos by chtěl svůj 
výsledek přinejmenším zopakovat. Nebo 
raději ještě vylepšit. Jaroslav Bába patří mezi 
ikony hustopečského výškařského mítinku. 
Třikrát ho vyhrál, své zdejší maximum má na 
úctyhodných 235 cm a diváci v hustopečské 
hale ho milují. A on má rád je. Proto přijede 
i v letošním roce. 

„Do Hustopečí se těším hlavně na atmosféru 
v hale, diváky a spoustu známých, s kterými 
se tam potkám. Jezdím sem tradičně každou 
halovou sezónu a nevynechám ani tu letošní. 
Bude to můj čtvrtý halový start v sezóně. 
Začínám v Kolíně n. Rýnem 27. ledna a pak 
to pokračuje na tradičních mítincích u nás 

a na Slovensku,“ prozradil nám Jaroslav 
Bába. Rodáku z Karviné bylo loni třicet 
jedna let, ale i v tomto věku se zdaleka ještě 
nechystá do sportovního důchodu. Na právě 
započatou sezónu se připravoval se svým 
trenérem velmi svědomitě. „Přípravu jsme 
začali o 14 dní dříve než obvykle a myslím, že 
byla velmi kvalitní. Zdravotně jsem v pořádku 
a na tréninku mi to skáče velmi dobře. Věřím, 
že jsem na halu připraven dobře,“ věří si Bába 
před prvními závody. 

Letošní sezóna je velmi specifi cká. Neúčast 
ruských atletů na vrcholných halových 
soutěžích chtějí někteří závodníci využít 
k vylepšení svých postavení na světových 
soutěžích s vrcholem na halovém mistrovství 

světa v americkém Portlandu. Jaroslav Bába 
má ale jiné plány. „V letošním roce je pro 
mě priorita venkovní sezóna s vrcholem 
na olympiádě v Rio de Janeiru. Tomu také 
podřizujeme veškerou přípravu. Ne, že 
bychom halovou sezónu vypouštěli, ale 
bereme ji jako součást přípravy na OH. Já se 
na ni osobně moc těším. Když se bude dařit, 
budou dobré výsledky a bude šance na dobrý 
výsledek, tak můžeme uvažovat i o startu na 
halovém MS v Portlandu,“ poodhaluje své 
plány náš nejlepší výškař posledních let. 
Každopádně mu při Hustopečském skákání 
budeme jako vždy držet palce.

-had-

Program Hustopečského skákání 2016

Pátek 12. března 2016

9.00 ml. žákyně
10.00 ml. žáci
11.00 autogramiáda
11.45 st. žákyně
12.45 st. žáci

Sobota 13. března 2016

10.00 dorostenci, junioři
11.30 dorostenky, juniorky, ženy B
13.00 muži B
17.00 ŽENY
19.00 MUŽI

Rekordy Hustopečského skákání 
ml. žáci:  Daniel Kolenčík SG Brno 170 cm 1999 
st. žáci:  Daniel Kolenčík SG Brno  201 cm 2001 
dorostenci:  Jiří Křehula MS Brno  208 cm 1999 
junioři:  Jaroslav Bába SSK Vítkovice  230 cm 2003 
muži:  Ivan Uchov Rusko  238 cm 2011 

ml. žákyně:  Jana Novotná JAC Brno  160 cm 2012 
st. žákyně:  Eliška Buchlovská JAC Brno  171 cm 2013
 Jana Novotná JAC Brno 171 cm 2013 
dorostenky:  Eliška Buchlovská JAC Brno  180 cm 2015 
juniorky:  Maria Kuchina Rusko  193 cm 2012 
ženy:  Ariane Friedrich Německo  200 cm 2009

www.hustopecskeskakani.cz

BRUSLENÍ

Na dvoře u ZŠ Komenského se bruslilo
Mrazivé počasí přineslo nejen tolik 

očekávaný sníh, ale i další ze zimních 
radovánek. Na dvoře u základní školy 
Komenského si bylo možné na začátku 

a ke konci ledna zabruslit. Na ledě se mohli 
vydovádět žáci školy i široká veřejnost až do 
večerních hodin.                                                      –jal-

FUTSAL

Čtyřiadvacet týmů z celé Moravy – z Brna, 
Třebíče nebo Olomouce zavítalo o víkendu 
16. a 17. ledna 2016 do hustopečské sportovní 
haly. Zúčastnily se tradičního novoročního 
turnaje ve futsalu. Konal se už po šestnácté.
„Jedná se dvoudenní turnaj, kdy se hraje 
stylem skupin a vyřazovací fáze. Vítěz je znám 
v neděli večer,“ představil utkání gólman TJ 
Agrotec Hustopeče Martin Vlach. 
O hustopečský turnaj je mezi futstalisty 
zájem. Zaplněná soupiska bývá už na konci 
listopadu, zhruba dva týdny po spuštění 
registrace. Hustopečští postavili do hry hned 

dvě družstva. Moc se jim ale nedařilo. Pět 
hráčů se totiž namísto zápasení na hřišti, 
potilo doma v peřinách.
„Zatím nám to moc nejde, máme velkou 
marodku. Hrajeme s tím, co má ruce a nohy. 
Nějak se ještě sžíváme,“ přiznal po prvním 
odehraném utkání Vlach. 
Nakonec se domácí týmy probojovaly pouze 
do osmifi nále. Turnaj ale hráči brali jako 
dobrý trénink pro mistrovská utkání v divizi.
„Minulý rok jsme postoupili do vyšší soutěže 
– do divize, což je třetí nejvyšší soutěž 
v ČR. Zatím se nám moc nedaří, sbíráme 

zkušenosti. Zatím jsme na poslední příčce 
s pěti body. Na záchranu ztrácíme dva body. 
Je to ještě otevřené, snad se nám to podaří,“ 
shrnul dosavadní průběh dlouhodobé 
soutěže hustopečský gólman. 
Novoroční turnaj vyhrál po dvoudenních 
bojích tým s názvem Chleba s máslem, který 
sestavili fotbalisté z Podivína, na druhé příčce 
se umístili Kolomazníci z Futsalu Brno, třetí 
byl tým B 52 z Břeclavi. 

-jal- 

Futsalový turnaj vyhráli fotbalisté z Podivína
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www.hustopece-city.cz/aktuality
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PLAVÁNÍ

Domácí zářili na Hustopečském džbánku. Mají padesátku medailí
Celkem 52 medailí si odnášeli hustopečští 
plavci ze závodů Hustopečský džbánek. 
Jejich 23. ročník se konal v hustopečském 
bazéně v sobotu 16. ledna 2016. Čtyřicítka 
dětí z domácího Plaveckého klubu závodila 

v konkurenci 120 plavců ze šesti oddílů.
„Na letošních závodech jsme měli rekordní 
účast domácích plavců a myslím, že se nám 
dařilo velmi dobře. Získali jsme 15 prvních 
míst, 18 druhých a 19 třetích. Patřili jsme 
mezi ty úspěšnější oddíly,“ vypočítal Vladimír 
Klemeš z Plaveckého klubu Hustopeče. 
Hustopečští uspěli mezi závodníky z Blanska, 
Boskovic, Uherského Brodu, Hodonína, 
Břeclavi i z Komety Brno. Na startovní listině 
fi gurovalo dokonce několik medailistů 
z mistrovství republiky. 
„Největším přínosem Hustopečského 
džbánku bylo ale to, že se ho zúčastnilo 
spoustu našich mladých plavců, pro které 
to byly úplně první závody. Je dobře, že se 
konaly zrovna na domácí půdě. Za Hustopeče 
plavalo nejvíce malých dětí. Jde vidět, že 
máme o základnu postaráno,“ chválil si 
Klemeš. 
Nejmladšímu plavci bylo pět a půl roku, 
nejstarším patnáct. Závodníci byli rozdělení 

do kategorií podle věku. „Tradičně se plavala 
padesátka a stovka, hlavním závodem 
Hustopečského džbánku byla disciplína 
100 m prsa, v ní jsme získali tři džbánky,“ 
informoval Klemeš. 
O hustopečské závody je mezi plavci z celé 
Moravy zájem. Podle organizátorů až takový, 
že kvůli zúženému bazénu nemohou pozvat 
všechny.
„Děti jsou sice před závodem nervózní, na 
druhou stranu se ale těší. Je hezké, že drží 
pospolu, vytváří takovou pěknou atmosféru. 
Spousta oddílů se k nám těší a říkají, že naše 
závody jsou takové domácké, přirozené. Za 
to jsme rádi,“ uzavřel Klemeš. 

-jal- 
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← Štafeta žáků na 4x50 PZ, třetí skončili 
Witpeerd, Řezáč, Klemeš a Svatoň.

Hustopečský džbánek ve výsledcích
Celkem domácí plavci vyplavali:
1. místo 15x 
(Řezáč J.100P, 100Z, 50VZ, Svobodová L. 50P, 
50VZ, Pinkava Š. 50P, 50VZ, Hošková A. 100VZ, 
Bečvová J., 100Z, Springerová S. 50Z, Fiala 
A. 50VZ, Padrta 25VZ, 25P, Náležínská M. 25Z, 
Bálintová A. 25Z)

2. místo 18x
(Hošková A. 100Z, 50M, Svatoň 100P, Doležal 
P. 100P, Nádeníčková A. 100Z, Hnilička J. 
100Z, Náležínský M. 100Z, Hnilička F. 50Z, 
50VZ, Fiala A. 50Z, Springerová S. 50VZ, 
Witpeerd L. 50VZ,Zeiner M. 50VZ, Bálintová 
A.25VZ, Náležínská M. 25VZ, Havlín M. 25VZ, 
Mikulincová N. 25Z, Lichá K. 25Z, Roika D.25Z) 

3. místo 19x
(Náležínský M. 100VZ,Hnilička F. 100VZ, 
Nečasová M. 100P, 100PZ, Bečvová J. 100P, 
100PZ, Klemeš J. 100P, Witpeerd L. 100Z, 
Svoboda D. 100Z, Kratochvíl K. 100Z, Valenta 
M. 50Z, Witpeerd Ch. 50Z, Nečasová M. 50VZ, 
Tioka J. 50VZ, Mikulincová N. 25VZ, Lichá 
K.25VZ, Havlín M. 25Z, Roika D. 25VZ, štafeta 
hoši 4x50PZ)

Gratulujeme všem našim plavcům za 
výkony, které na závodech podali. Pro 

mnohé děti to byla vůbec první zkušenost. 
Závodů se nezalekly a všechny podaly 

bojovný výkon. Přejeme hodně úspěchů do 
dalších závodů! 

Plavecký klub Hustopeče

Plavci mají Mistryni ČR i vítězku Poháru Moravy
Plavecký rok 2015 ukončili plavci hustopečské 
skupiny Fakultního klubu Brno opět úspěšně. 
Ve dvou prosincových víkendech proběhly 
mistrovské soutěže v plavání.
Dva nejmladší Lucie Varmužová z Velkých 
Pavlovic a David Chlebeček z Brna plavali 
na Poháru ČR 10-ti a 11-ti letých. Nejlepším 
umístěním Davida bylo 4. místo na 50m 
motýlek. Lucka si v kraulařských disciplínách 
vyplavala celkem tři medaile. Dvě stříbrné 
a to v závodech 200 a 400m kraul a vítězkou 

závodu se stala v disciplíně 800m kraul.
Tři dívky ze Staroviček, mladší žákyně Sabina 
Mazůrková a Karolína Černá a starší žákyně 
Nela Nociarová, se účastnily mistrovství ČR 
12-ti a 14-ti letých.  Nela se nejlépe umístila 
v závodě na 200m motýlek, kde byla 14. 
Na 14. místě skončila i Sabina v krásném 
osobním rekordu v závodě na 200m prsa. 
Nejlépe si z děvčat vedla opět Karolína. Ze 
všech šesti závodů, které plavala, si přivezla 
medaili. Pět bylo stříbrných a v závodě na 
200m kraul zvítězila a stala se tak Mistryní 
republiky.
Mistrovství se účastnili také sourozenci 
Podešťovi z Popic. I jejich výkony byly velmi 
kvalitní. Michal plaval všech šest závodů 
v osobních rekordech a nejlépe se umístil na 
6. místě v jeho oblíbené disciplíně - 1500m 
kraul.
Sestra Radka je již dorostenka a závody 
dorostenců jsou organizovány trochu jinak. 
Závodníci bojují v rozplavbách o postup do 
fi nále. Radce se podařilo do fi nále probojovat 
ve třech prsařských disciplínách (50,100 
a 200m) a její konečná dvě 8. a jedno 10. 

místo považujeme za pěkný výsledek.
Všichni účastníci zaslouží pochvalu, svoje 
tréninkové úsilí završili osobními rekordy 
a pěknými umístěními. Protože pěkných 
výsledků dosahují i ostatní plavci oddílu, 
dostali všichni předvánoční dárek – nová 
oddílová trička a velký stan pro letní závody. 
A hned 19.12. na závodech ve Vyškově 
ukázali, že si dárek skutečně zaslouží. 
Opět vyplavali několik medailí, zaplavali 
v osobních rekordech a největší radost máme 
všichni z vítězství naší polohové štafety ve 
složení Martina Musilová, Karolína Černá, 
Nela Nociarová a Magda Hodovská.
Všem svým plavcům blahopřeji k pěkným 
výkonům během celého roku a děkuji jim 
za výbornou reprezentaci oddílu. Určitě by 
se nám tak nedařilo bez podpory ze strany 
rodičů, a to jak fi nanční, tak i morální. Takže 
poděkování patří i jim a v neposlední řadě 
taky vedení a personálu bazénu Hustopeče 
za vstřícnost a trpělivost s námi. 

Milada Hradilová, trenérka oddílu
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 Členové oddílu na bazéně v Hustopečích, 
kde běžně trénují a lze je zde potkat při jejich 
přípravě.
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Velmi důležité utkání čekalo na druholigové 
stolní tenisty hustopečského Agrotecu 
o víkendu 9. a 10. ledna 2016. Na svých 
stolech po vánoční přestávce hostili celek 
Jeseníku a především druhý celek tabulky 
Hradec Králové.

V sobotním utkání proti Jeseníku to na 
začátku vypadalo, že hráči Agrotecu jsou ještě 
duchem ve vánočních svátcích, nevýrazný 
přístup bez bojovnosti znamenal, že hosté se 
dostali do vedení 4:0 a to bylo velmi vážné. 
Nicméně po týmové rozmluvě se hráči 
trochu probudili a zejména velká bojovnost 
Pavla Horta vedla k tomu, že se jim podařilo 
utkání dovést do vítězného konce v poměru 
10:6. Nejlepším hráčem domácích a tahoun 
k vítězství byl tentokrát Pavel Hort, který 
vyhrál všechny své zápasy. 

V neděli pak Hustopeče přivítaly druhý 
celek tabulky a největšího konkurenta 
v boji o postup do první ligy celek Hradce 
Králové. S ním utrpěly Hustopeče doposud 
jedinou porážku v soutěži. A tak se čekalo, 
jak dopadne odveta. A byla to bitva se vším 
všudy, která trvala téměř čtyři hodiny. Na 

konci se oba celky rozešly smírně 9:9, což 
znamená, že Agrotec vede i nadále druhou 
ligu. Nejlepším hráčem na domácí straně byl 
tentokrát Jakub Mesaroš se třemi vítězstvími.

Jan Matlach,
 předseda stolního tenisu Hustopeče

STOLNÍ TENIS

Tabulka
1. TJ Agrotec Hustopeče 13 11 1 1 0 122:77 36
2. DTJ-Slavia Hradec Králové C 13 10 2 1 0 125:62 35
3. KST Zlín 13 9 3 1 0 125:66 34
4. SKST Baník Havířov C 13 7 2 4 0 106:82 29
5. TJ Ostrava KST C 13 7 1 5 0 107:82 28
6. TJ Nový Jičín 13 6 2 5 0 96:110 27
7.TTC Moravská Slavia Brno B 13 4 3 6 0 93:103 24
8. EXITERIA KST Jeseník 13 4 2 7 0 98:102 23
9. TTC Frýdlant 13 4 2 7 0 94:103 23
10. KST Blansko 13 5 0 8 0 80:107 23
11. TTC Moravská Slavia Brno C 13 2 0 11 0 62:122 17
12.SK Přerov 13 0 0 13 0 38:130 13

Stolní tenisté Agrotecu udrželi vedení ve 2. lize

VOLEJBAL

Druhá lednová sobota je již tradičně 
v Hustopečích vyhrazena volejbalu. Tentokrát 
se na 11. ročníku Tříkrálového turnaje 
smíšených družstev sešlo 11 týmů, z toho pět 
ze Slovenska. Přes nepřízeň počasí se všichni 
dostavili včas do sportovní haly, kde je kromě 

organizátorů přivítala i starostka města Hana 
Potměšilová.
Hrálo se ve třech skupinách na třech hřištích, 
následovaly zápasy v jednotlivých skupinách 
o konečné umístění. Přes veškerou sportovní 
snahu se nepodařilo zabránit vytvoření čistě 
slovenské fi nálové skupiny a znovu po roce 
první tři místa obsadila družstva zpoza řeky 
Moravy, vítězem se stal tým z Banské Bystrice, 
který po zásluze zvedl pohár nad hlavu. Tolik 
nepopulární „brambory“ bral hustopečský 
tým posílený o hráče z okolí. Na turnaji se 

objevila spousta mladých hráčů a hráček 
a potvrzují tak atraktivnost mixů i snad lepší 
budoucnost tohoto sportu.
Turnaj se samozřejmě „dohrával“ na 
Formance, kde proběhlo slavnostní 
vyhlášení. Všichni si odnesli něco na 
památku, za což patří dík organizátorům 
a sponzorům. Celou tradiční akci podpořilo 
Město Hustopeče a Jihomoravský kraj. 
Hluboko do noci si všechny týmy vyměňovaly 
své sportovní zážitky z celodenního turnaje, 
většina z nich našla i dost sil na tanec při živé 
hudbě a shodli se, že se těší na další ročník 
do Hustopečí.

Petr Groh, 
hustopečský volejbal 

Pohár putoval opět za hranice
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Bojovníci z Asia Budo Centra se chystají na mistrovství světa
Spolek Asia Budo Center, v jehož čele stojí 

Antonín Grůza z Hustopečí, začal novou 
sezónu v úterý 5. ledna 2016. Největší akcí, 
která vyznavače bojového umění letos čeká, 
je mistrovství světa na konci března. 

„Opět se nám podařilo nominovat. Letos se 
bude mistrovství konat ve městě Caldas da 
Rainha v Portugalsku. Každý výjezd je hodně 
fi nančně náročný, proto hledáme partery, 
kteří by s námi měli zájem spolupracovat. 
Náš sport je okrajový a není tak podporován,“ 
posteskl si Grůza. 

Přesto se česká výprava s hustopečským 
zastoupením vydá na World All Styles 
Championships už potřetí. Doufá, že i letos 
domů přiveze cenné kovy.

„V roce 2014 jsme získali čtyřikrát zlato, 
třikrát stříbro a čtyřikrát bronz, vloni to 

bylo čtyřikrát zlato, jednou stříbro a jednou 
bronz,“ vypočítal předseda Asia Budo Centra. 

Spolek se však letos nezaměří jen na 
přípravu na světovou soutěž, ale rovněž 
povede kurzy pro děti i dospělé.

„Pro všechny zájemce jsme připravili 
pravidelné lekce japonského Karate. Dále 
je v naší nabídce sebeobrana, která vychází 
z izraelských bojových stylů Krav Maga a Krav 
Panim el Panim. Nově prezentujeme také 
havajské umění Kajukenbo, které bylo cíleně 
vytvořeno jako umění užitečné na ulici,“ 
představil Grůza. 

Mimo Hustopeče funguje spolek rovněž 
v Brně, kde má malou tradiční Dojo 
tělocvičnu. Na letní měsíce se pak připravuje 
již třetí ročník sebeobrany pro ženy a dívky. 

„Koncem října budeme také pomáhat 

organizovat již 19. ročník největší přehlídky 
bojových umění a sportů v Česku pod názvem 
Budoshow, která se bude konat v Brně,“ 
uzavřel Grůza.                                                      -jal-

BOJOVÁ UMĚNÍ
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Zleva: Zdeněk Daniel, Andrea Korbelová, 
Antonín Grůza
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HÁZENÁ
Házenkáři hodnotí podzimní část sezóny 2015

V ročníku 2015/2016 oddíl Házená Legata 
Hustopeče přihlásil do soutěží družstva mužů 
(II. liga Morava), mladšího dorostu (moravská 
liga), staršího žactva (jihomoravská liga), 
dále mladší žáky (jihomoravská liga) a mladší 
a starší přípravku (jihomoravská soutěž).

Muži přezimují na 3. místě tabulky
V podzimní části II. ligy muži odehráli 11 

utkání, z toho šest na hřištích soupeře a pět 
na domácí půdě. Do startu soutěže jsme 
šli s těžkým rozlosováním, na úvod na nás 
připadla dvě kola na hřištích soupeře, což bylo 
poznat na špatných výkonech a na bodech. 
V dalších utkáních se hra zlepšila a bodově 
se dotahovala na špici tabulky. V podzimní 
části jsme si udrželi domácí neporazitelnost 
a při bodování na hřištích soupeřů jsme 
se po devíti výhrách, jedné remíze a dvou 
porážkách usadili s 17 body na 3. místě. Před 
námi jsou Ivančice se stejným počtem bodů 
a tabulku vede Tatran Bohunice s 19 body. 
Jsem rád, že se nám podařilo zapracovat 
nové tváře do hry, jsou velkým přínosem 

na postavení v tabulce. Nejlepšími střelci 
družstva jsou Marek Jahoda s 67 brankami, 
Honza Lattenberg (52 branek) a Martin Myslík 
(48 branek).

Dorost vybojoval v moravské lize 5. příčku
Mládežnické družstvo mladšího dorostu 

Legaty Hustopeče hraje moravskou ligu, která 
se skládá z družstev Jihomoravského kraje, 
Vysočiny a Olomouckého kraje. V soutěži je 
devět družstev. Naši mladíci s užším kádrem 
odehráli osm utkání, z toho čtyři vyhráli 
a čtyři prohráli a s osmi body odpočívají na 
5. místě. Nejlepšími střelci družstva jsou Filip 
Hovězák s 66 brankami, Míša Gratcl a Kuba 
Mlénský společně s 40 brankami.

Starší žáci na chvostu, mladší žáci druzí
Družstvo starších žáků tvoří převážně 

kluci spadající ještě do kategorie mladšího 
žactva. Věděli jsme tak, že výsledky nebudou 
nejlepší, ale na druhou stranu se hráči zápas 
od zápasu zlepšují. V soutěži je 11 družstev a 
Legata přezimuje na 9. místě se čtyřmi body za 

dvě vítězství. Nejlepšími střelci starších žáků 
jsou Pavel Jankovič se 43 brankami, Honza 
Pleskač se 34 a Peťa Groh s 33 brankami.

V kategorii mladších žáků jsme se před 
sezonou rozhodli, že postavíme družstva „A“ 
a „B“. Důvodem bylo, aby si děti co nejvíce 
zahrály. Mile nás obě družstva překvapila. 
V soutěži je 11 družstev. Družstvo „A“ s jednou 
porážkou, devíti výhrami a 18 body přezimuje 
na krásném druhém místě, „béčkaři“ se 
čtyřmi body na 10. místě tabulky. Nejlepšími 
střelci jsou Erda Semerád se 79 brankami 
(nejlepší střelec soutěže), Honza Hnilička s 62 
brankami a Denis Pláteník s 59 brankami.

V přípravce se odehrály čtyři turnaje. Tyto 
turnaje se nezapočítávají do žádné soutěže. 
Za dobré výkony všichni bez rozdílu věku 
a kvality dostávají sladkou odměnu.

Chtěl bych poděkovat všem trenérům 
a organizačním pracovníkům, kteří se podílejí 
na organizování turnajů a mistrovských 
utkání.

Petr Semerád, Házená Legata Hustopeče

Jarní sezóna odstartuje Legatě 

Hustopeče 21. února 2016. První utkání 

odehrají muži v městské sportovní 

hale s Napajedly. O týden později 

s Ivančicemi. Více na www.legata.cz.

Muži ukončili sezónu vánočním turnajem
V sobotu 19.12.2015 se odehrál tradiční 

Vánoční turnaj mužů. Letos jsme se snažili 
turnaj okořenit zahraniční účastí, což se nám 
podařilo. Do Hustopečí zavítalo družstvo HC 
Tatran Stupava, který hraje I. ligu. Dalšími 
soupeři pak byla družstva Házená Uničov 
a Tatran Litovel. Hrálo se každý s každým 
o hracím čase 2x20minut. 

Diváci mohli vidět vyrovnaná utkání, hodně 
soubojů. Domácí Legatě vstup do turnaje 
vyšel, když si poradil s Tatranem Bohunice 
rozdílem osmi branek 21:13. 

Druhým soupeřem bylo hanácké družstvo 
Házená Uničov. Domácí ukázali svoji sílu 
a zaslouženě vyhráli 25:15. Když v  ostatních 
zápasech HC Tatran Stupava dvakrát vyhrála, 
bylo jasné, že se o prvenství poperou 
domácí Legata a slovenská Stupava. Po 

prvním poločase 10:8 pro domácí, se zdálo, 
že vítězství v turnaji zůstane doma. Opak 
je pravdou, po neproměnění několika 
vyložených šancí domácích se dostali hráči 
Stupavy do vedení a to také udrželi, až do 
závěrečného hvizdu rozhodčích. Stupava 
vyhrála 12:10 a v turnaji skončila první. Na 
druhém místě skončilo družstvo domácích 
Legata Hustopeče, bronzové umístění patřilo 
Tatranu Bohunice, cenu útěchy dostalo 
družstvo Házená Uničov. 

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen 
domácí Vojta Pokorný a hráčem turnaje Pavel 
Mrnuštík z Tatranu Bohunice.

Na turnaji byla připravena i bohatá 
tombola, hlavní cenou byl léčebný pobyt 
v Lázních Luhačovice. 

Výsledky:
Tatran Bohunice – Legata Hustopeče 13:21
HC Tatran Stupava – Házená Uničov 19:18
Legata Hustopeče – Házená Uničov 25:15
Tatran Bohunice – HC Tatran Stupava 16:17
HC Tatran Stupava – Legata Hustopeče 12:10
Házená Uničov – Tatran Bohunice 21:21

Petr Semerád, Házená Legata Hustopeče

BADMINTON
Malí badmintonisté si zahráli na vánočním turnaji

Poslední adventní neděli se v Hustopečích 
konal již 3. ročník badmintonového turnaje 
pro děti. Hustopečští hráči nastoupili 
v nových dresech.

Hustopečská sportovní hala se v neděli 20. 
prosince 2015 už od ranních hodin plnila 
malými sportovci. K vidění byly ostré výměny 
i slzy zklamání. Nakonec dorazilo 68 hráčů 
– z Hustopečí, Velkých Pavlovic, Břeclavi, 
Podivína, Židlochovic a Brna, zahrát si však 
přijeli i malí badmintonisté ze Slovenska. 
Přihlásit se mohli všichni začátečníci a mírně 
pokročilí. Děti byly rozděleny do věkových 

kategorií, chlapci a dívky společně. Výsledky 
pak již byly vyhlášeny odděleně. Hrálo se 
systémem „švýcar“ a každý hráč odehrál pět 
zápasů. Pro většinu hráčů to byl první turnaj 
v jejich badmintonové kariéře.

Pro každého byla připravena odměna ve 
formě sladkostí a diplomu. 

Medaile putovaly i do Hustopečí, kdy 
v nejstarší kategorii dívek získala 3. místo 
Zuzka Kneblová a v kategorii chlapců na svém 
prvním turnaji bral bronz Sebastián Herůfek. 
V nejvíce zastoupené kategorii mladších se 
medaili nepodařilo získat, ale v nejmladší 

kategorii se další bronz pro hustopečské 
badmintonisty podařilo vybojovat Šárce 
Beranové.                                     Oddíl badmintonu
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ATLETIKA

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

• Půjčky- důchodcům, zaměstnancům, 
OSVČ a MD.
tel. 774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz, ÚP 
pro více věřitelů

• Příjmu pomocníka na stavební práce. 
Mob: 728 603 307

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím ihned rodinný dům, nebo byt  v 
Hustopečích. Prosím volejte, nebo pište 
sms Tel.: 605 982 553. Děkuji.  

• Koupím rodinný dům nebo stavební 
pozemek v hustopečích.Cena dohodou. 
Tel.:773 756 744, e-mail: k.havelkova@
atlas.cz

• Hledám podnájem 2 + 1 v Hustopečích. 
Jsem sama s dcerou. Nabídněte, děkuji. 
Tel.: 776 885 928

• Prodám duté cihly tzv.duťáky 36 ks 
celkem za cenu 150,-kč. V každé 
 cihle jsou 3 díry. Pro fotky nebo více 
informací: 111.11@seznam.cz, tel.:
777 066 804.

• Prodám málo používaný kočárek X-lander 
XQ 2013 dvojkombinace. Cena 8490,-kč. 
Původní cena 15000,-kč. 
Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.
cz, tel.: 777 066 804.
 
• Prodám Wi-Fi router pro bezdrátový 
internet D-Link GO-RT-N150. Cena 300,-kč. 
Pro více informací a fotek: 111.11@seznam.
cz, tel.:777 066 804.

• Pronajmu rodinný dům, 4 pokoje 
+ kuchyně s garáží a zahrádkou. 
Možnost využití i jako dvougenerační. 
Předpokládané uvolnění je v dubnu 2016. 
Stáří stavby 30 let. Tel.: 519 413 368 večer 
po 20 hod.

INZERCE

Hustopečští atleti si vyzkoušeli novou ostravskou halu
Zcela nová, špičkově vybavená, atletická 

hala vyrostla na severu Moravy v Ostravě. 
Jako jedni z prvních si ji mohli vyzkoušet 
i mladí atleti z Hustopečí, kteří sem přijeli na 
otevřené krajské přebory Moravskoslezského 
kraje. A vedli si velmi dobře. Celkem osmkrát 
se dostali do elitní desítky a dvakrát na 
medailové příčky.

Asi nejúspěšnější členkou hustopečské 
výpravy byla mladší žákyně Kristina 
Špačková, která se ve všech svých startech 
dostala do desítky. Nejlépe se jí vedlo v běhu 
na 800m, kde v osobním rekordu 2:41,41 min. 
vybojovala 4. místo. Jen o jednu příčku horší 

bylo její umístění v dálce (416 cm) a v běhu 
na 60m př. skončila devátá v čase 12,12 s. 
Svými výkony si hlasitě řekla o nominaci na 
Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců. 

Velmi úspěšnou disciplínou pro nás byla 
výška ml. žákyň, kde Adéla Stehlíková 
vybojovala stříbro za výkon 136 cm (navíc 
byla v dálce devátá za 391 cm) a hned za ní 
skončila další hustopečská atletka Vendula 
Zemčíková (126 cm). Její výsledek je o to 
cennější, že je věkem teprve přípravka a už 
poráží i o dva roky starší soupeřky. 

Šestým místem a 
výkonem 8,32 m potěšila 
v kouli ml. žákyň Agáta 
Šamalíková. V kategorii st. žákyň si v osobním 
rekordu 2:40,11 min. doběhla pro sedmé 
místo Daniela Strouhalová. 

Mladí hustopečští atleti se v této chvíli 
připravují v městské sportovní hale a také ve 
Fitness Clubu Freedom Hustopeče na první 
dva vrcholy letošní halové sezóny - halové 
Mistrovství Moravy a Slezska a Hustopečské 
skákání Agrotec 2016. Věříme, že na nich 
budou úspěšně reprezentovat naše město.

 –had- 

TENIS
Tenisté zvelebují areál kurtů

Tenisté se po letošní letní sezoně pustili 
do renovace zázemí tenisových kurtů, které 
po letech dobré služby volalo po větším 
zásahu. Každoročně se mnohé podaří 
zvládnout během už tradiční jarní a podzimní 
brigády, kdy členové Tenisového oddílu TJ 
Agrotec Hustopeče sami přiloží ruku k dílu. 
Svépomocí se podařilo vyspravit oplocení 
poškozené větrem během léta a připravit 
kurty na zimu. Na další investice a opravy 
však bylo potřeba požádat o pomoc SPOZAM 
a město Hustopeče. 

Za fi nanční podpory města, SPOZAMu 
a daru pana Svatopluka Cabala se podařilo 
vybudovat nové zastřešení prostoru před 
šatnami a vyměnit dosluhující povrch 
chodníků v celém areálu za novou zámkovou 
dlažbu. Díky daru fi rmy sousedící s areálem 
jsme zkrášlili vstup do areálu a přicházející 
návštěvníky vítá nová okrasná skalka.

Tenisté tak zmodernizovali zázemí pro 
sebe a pro rodiče, kteří dohlíží na tenisovou 
přípravu svých dětí při trénincích a v plánu 
je ještě zbudování malého koutku pro děti. 
Získané fi nanční prostředky tak budou 
účelně doinvestovány a zhodnocená 
nemovitost bude dle dohody převedena do 
majetku města do konce roku 2016. 

V roce 2016 rovněž proběhne renovace 
„zestárlého“ povrchu tenisových kurtů. 
Umělá tráva bude ošetřena postřikem proti 
mechu, vykartáčována a dojde k výměně 
starého písku za nový. Práce provede 

odborná fi rma speciálním strojem. Kurty tak 
mohou bez problémů sloužit hráčům další 
tenisové sezóny.

V současné době má tenisový oddíl 72 
členů a z toho 12 dětí. Dospělí se účastní 
soutěží v rámci ATS Podluží, kde pravidelně 
dosahují předních umístění. Mládež se na 
své soutěže zatím připravuje pod odhledem 
dvou kvalifi kovaných trenérů.

Na přelomu března a dubna 2016 proběhne 
nábor do tenisové přípravky, jsou zváni 
všichni mladí sportovci, kteří mají chuť 
naučit se hrát tento krásný sport. Přesný 
termín bude stanoven dle vývoje počasí 
zjara a veřejnost bude včas informována 
prostřednictvím webových stránek 
tenisového oddílu – www.tenishustopece.cz, 
na školách a v Hustopečských listech. 

Ivo Galousek, 
Tenisový oddíl TJ Agrotec Hustopeče
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leden – únor 2016

AKCE – 50 % SLEVA
z poplatku za vypracování návrhu na oddlužení

COUNTRY
BÁL

S
po

le
en

sk
ý 

sá
l 
M

K
S
, 
H
us

to
pe

e

ve
 2

0.
00

 h
od

.

HUSTOPE SKÝ

     eká Vás 
   zábavný program 
 a bohatá tombola. 
Ob erstvení zajišt no.

Hrají

STTOOPPE SKÝÝÝ
Spolek všehoschopných po ádá

    Zbran , kon
a špatnou náladu odložte
 p ed vstupem do salón!p p

   Vstupné:
ženy 149,- K ,
  muži 151,- K
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ddejej vstupenek: GRAWEB s.r.o., PP ededprprododdeP e
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EKOFINALL s.r.o.
účetnictví, daně, mzdy

 - KOMPLETNÍ VEDENÍ VAŠEHO ÚČETNICTVÍ

- ZPRACOVÁNÍ VŠECH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- PERSONALISTIKA, MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

- ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

- ZPĚTNÁ REKONSTRUKCE

- SMLUVNÍ ZÁRUKY A CENY

- ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP S ÚŘADY

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

mobil: 608 333 326

VYŘEŠÍME VAŠE DLUHY!
ZASTAVÍME EXEKUCE,

SNÍŽÍME SPLÁTKY NA VAŠICH ÚVĚRECH

ZÁKLADNÍ ANALÝZA A PORADENSTVÍ
ZDARMA

FINANCE - Šebánková, s.r.o. 
KDE NÁS NAJDETE? 

Kanceláře: Kupkova 380/2, Břeclav 
Brněnská 154/32, Mikulov (areál KOVO Prokeš)

Pošlete sms na tel: +420 602 566 398,
zavoláme zpět! 

Napište nám na e-mail: 
oddluzeni–breclav@seznam.cz, odpovíme!

www.fi nance-sebankova.cz 

ODDLUŽENÍ • INSOLVENCE
ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ
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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: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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Vzpomínky

Vše pominulo,
 jen stopa lásky nám v srdcích zůstala.

Dne 3. února uplyne 5 roků plných bolesti, 
kdy od nás navždy odešla 

paní KVĚTA FERENČÍKOVÁ

Vzpomínají sestry Marta a Marie s rodinou.

Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění a nikdo 
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly 

kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz stále zůstává v 
nás. V našich srdcích žiješ stále dál, byl jsi tu a 

stejně jsi vedle nás.

Dne 10. února vzpomeneme 
sedmé smutné výročí úmrtí 

pana VIKTORA JANOŠKA z Hustopečí

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka, 
bratři Dominik, Jáchym a ostatní členové rodiny.

Jubilanti za měsíc PROSINEC 2015

01.12.1933  Ladislav HOLCAPFL

01.12.1934  Marie FIŠEROVÁ

12.12.1928  Antonín KAŇA

12.12.1931  Růžena HRABALOVÁ 

15.12.1930  Oldřich BOHÁČ

17.12.1923  Božena PODLOUCKÁ

17.12.1931  Anna HRABCOVÁ

24.12.1929  Vladimír BUKOVANSKÝ

26.12.1933  Věra BENEŠOVÁ

27.12.1928  Štěpánka VEDROVÁ

30.12.1935  Bohumila JANEČKOVÁ

31.12.1933  František ROMAN

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 19. 1. 2016

Rodina paní Aloisie Háderové děkuje všem za projevenou 
soustrast a účast na posledním rozloučení. Rovněž děkuje pohřební 
službě Nostalgie za důstojný průběh pohřbu.

Poděkování

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manželka, 
maminka, babička a prababička

paní ANNA HERŮFKOVÁ

Dne 28. února vzpomeneme 
2. smutné výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, 
dcera s rodinou a syn Kamil.

Naše rodino a přátelé vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Vydali jste se na cestu,
kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek 

zůstaly dokořán.
 Kytičku na hrob

 Vám můžeme dát,
chviličku postát 

a tiše vzpomínat.

Dne 14. února tomu bude už 15 let,
 co nás navždy opustila naše maminka a babička

paní MARIE KOMÁRKOVÁ z Hustopečí

a dne 16. února vzpomeneme 11. výročí, 
co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček

pan VLADIMÍR KOMÁREK z Hustopečí

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají 
dcery Emilie a Marie s rodinami

Děkujeme LÉKÁRNĚ DOMU ZDRAVÍ za pomoc při organizaci 
akce „Zpívání se Sklepankou“ na penzionu. Občerstvení, které pro 
přítomné návštěvníky poskytla, bylo příjemným překvapením.

Poděkování patří také dechové hudbě Sklepanka za pěkně strávený 
předvánoční podvečer.

Martina Ondrová, komise pro seniory
Bc. Tomáš Laz, vedoucí sociálního odboru

Společenská rubrika
Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a 

poděkování.  MÚ Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz

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

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


