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BÍLÉ POHODOVÉ

VÁNOCE

Karel Doležal je novým ředitelem nemocnice

Mír mezi městem a vesnicí posvětila svatba

Svatý Martin přivezl mladá vína

Světový duel vín lákal odborníky i laiky

Mladí stolní tenisté bojovali o Velkou cenu města



MĚSTO HUSTOPEČE, se sídlem  Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, IČ 00283193
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na funkci

Ředitel/ka příspěvkové organizace
Sportovní  zařízení města Hustopeče

Ředitel/ka příspěvkové organizace:
-   řídí a organizuje její veškerou činnost
-   vydává vnitřní organizační řád
-   zodpovídá zřizovateli za řádné plnění úkolů příspěvkové 
 organizace daných zřizovací listinou 
-   zodpovídá zřizovateli za hospodaření příspěvkové organizace 
 dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 
 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předpokládaný nástup:  leden 2016

Přihláška musí obsahovat:
-  osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého 
bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

Požadujeme:
- bezúhonnost
-  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
 nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
 programu,  popř. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 
 s maturitní zkouškou 
-  praxi v manažerské pozici, nejlépe z oblasti tělovýchovy
 a sportu
-  manažerské schopnosti 
-  organizační a komunikační schopnosti 
-  právní povědomí a znalost platných legislativních předpisů  
-  ekonomické povědomí
-  koncepci řízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení
 města Hustopeče - pokročilá znalost práce na PC 
-  řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Přihlášku se všemi  požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč doručí  na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Kontaktní osoba:  Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, tel.: 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz

více na www.hustopece-city.cz sekce výběrová řízení

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 10.12.2015 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Osobní pohovory s vybranými uchazeči  
proběhnou dne 15.12.2015.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Vážení spoluobčané,
Nastal advent, období, které vybízí ke 

zklidnění, zpomalení, zamyšlení; období, 
které dává naději, radost a chystá mnohá 
překvapení; období, kdy víc než kdy jindy voní 
domácnosti vanilkou a perníkem. Čekáme, 
kdy se na ulici objeví první prodejce se jmelím, 
kdy přivezou vánoční stromečky, kdy začnou 
prodávat kapry, kdy… 

Nyní se ale aspoň krátce ohlédněme za 
listopadem.  Příjemné podzimní počasí 
přálo návštěvnosti na akcích, které ve městě 
proběhly. Jednalo se především o Oslavu 
svatomartinských vín a husí, neobyčejný 
zájem ze strany vinařů sklidil Světový duel 
vín. Neméně příjemnou akcí bylo Uspávání 
broučků, které proběhlo na náměstí 

a v přilehlých uličkách. Byla jsem mile překvapena množstvím dětí, rodičů i prarodičů, pestrostí 
a rozmanitostí lampionů, vládla uvolněná a neformální nálada. Velké poděkování patří všem, 
kteří klidný průběh všech akcí zajišťovali.

Z dalších akcí bych vyzdvihla Šmardovo sousedské divadlo. Kromě našich dvou souborů 
vystoupila ochotnická divadla z nedalekých Uherčic, z Kroměříže, ale současně z družebního 
města Modra a partnerského města Benátky nad Jizerou. Vystoupením divadelníků v Hustopečích 
byl ukončen první tříletý cyklus výměn a aktivit v oblasti kultury (divadla), v oblasti sportu pro 
žáky základních škol a setkávání seniorů. Všechna tři města projevila zájem ve výměnách 
pokračovat, proto se nyní intenzivně připravuje nový tříletý cyklus, který přináší jedinou změnu. 
Místo po ochotnících obsadí skauti. V roce 2016 budou setkání skautů organizovat v Modre, 
setkání seniorů připadlo na Benátky a u nás budeme připravovat sportovní klání mladých.

Co nového ve městě? Neutěšený stav chodníku na autobusovém nádraží byl napraven 
předlážděním, došlo k instalování kamerového systému na dětském dopravním hřišti na 
Lipové ulici a nového parkovacího automatu na Dukelském náměstí. 16. listopadu nastoupil 
do Nemocnice Hustopeče nový ředitel a v polovině prosince proběhne druhé kolo výběrového 
řízení na ředitele Sportovního zařízení města Hustopeče. Připravujeme také uspořádání 
prvního městského bálu, který se bude konat už 16. ledna 2016. A po prvních koledách, které 
jsme zazpívali při rozsvěcování vánočního stromku první adventní neděli, nás čeká druhý ročník 
celorepublikové akce Česko zpívá koledy, kdy na různých místech republiky zazní ve stejnou 
dobu stejné koledy. Kdy a kde? Ve středu 9. 12. v 18 hodin na Dukelském náměstí. A další možnost 
společného zpěvu se naskýtá tradičně na Štědrý den na náměstí v 15 hodin. Zpěvníčky zůstávají 
stejné jako loni. � A ještě předtím se můžete 18. prosince potěšit rovněž tradičním ohňostrojem, 
který v 18 hodin na náměstí pořádá fi rma Agrotec.

Vážení spoluobčané.
Blíží se konec roku 2015, kdy bilancujeme, hodnotíme, plánujeme, slibujeme sobě i jiným, 

přejeme sobě i jiným. Přeji vám všem, abyste při bilancování obstáli, při plánování si kladli menší 
a splnitelné cíle a abyste byli obezřetní při slibování. Do nového roku 2016 přeji všem hodně 
zdraví, štěstí, síly, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě.  

      Hana Potměšilová,
 starostka města

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

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

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

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

Radní města Hustopeče se v listopadu 
sešli na dvou jednáních. Konala se 3. 
a 24. listopadu 2015. Řešili výběrové řízení 
na ředitele sportovního zařízení, převzetí 
pozemku v ulici Žižkova i nová parkovací 
místa v ulicích. 

Město chce převzít pozemek u nemocnice 
v ulici Žižkova

Vedení města začalo podle dřívější dohody 
s Jihomoravským krajem žádat o pozemky 
u hustopečské nemocnice. Parcela v ulici 
Žižkova o výměře téměř 800 m2 je pro 
nemocnici zbytným majetkem. Dříve sloužila 
jako zadní vjezd k nemocnici, nyní na něm 
stojí pouze nevyužívané garáže. Město by 
pozemek využilo například pro výstavbu 
sociálního bydlení. 

„Nyní musíme poslat žádost na ministerstvo 
zdravotnictví o zrušení kategorizace 
pozemku. To znamená, že se parcela musí 
vyjmout z kategorie „zdravotní“, ve které byla 
jako součást areálu nemocnice. Až poté jej 
může ministerstvo fi nancí převést na město. 
Převod pozemku byl dojednán už při převzetí 
nemocnice Jihomoravským krajem. Navíc 
jej město nebude využívat ke komerčním 
účelům. Převod by tak neměl být problém,“ 
uvedla starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová. 

Radní teď pověřili členy sociální 
komise a komise pro práci se seniory 
a hendikepovanými občany, aby přišli 
s nápady, jak by se dalo místo využít. Ve hře 
je azylový dům pro matky s dětmi, sociální 
bydlení nebo startovací byty. Vybudovat by je 
vedení města chtělo za peníze z dotací. 

Výběrové řízení na ředitele Sportovního 
zařízení města, p. o.

Rada města vzala na vědomí na své schůzi 
3. listopadu rezignaci a výpověď ředitele 
příspěvkové organizace města SPOZAM 
a zároveň zadala vyhlásit výběrové řízení na 
toto místo s nástupem od 1. 1. 2016. 

Na svém dalším jednání 24. listopadu však 
radní výběrové řízení zrušili a současně 
vypsali nové. „Do prvního výběrového 

řízení se přihlásili tři zájemci, pouze 
jeden však splňoval všechny podmínky. 
Vzhledem k důležitosti a významu funkce se 
šestičlenná výběrová komise jednohlasně 
shodla na zrušení řízení a vyhlášení nového 
s upravenými podmínkami,“ informovala 
starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová.

Do nově vypsaného výběrového řízení 
na ředitele SPOZAMu se nyní mohou hlásit 
uchazeči nejen s vysokoškolským vzděláním, 
ale i se středoškolským nebo vyšším 
odborným. A namísto vypracování obecné 
koncepce řízení příspěvkové organizace 
budou muset nyní doložit vypracovanou 
koncepci přímo o řízení sportovního zařízení.

Přihlášky se přijímají do 10. prosince 2015, 
výběrové řízení se bude konat v úterý 15. 
prosince 2015. 

Jedná se o vybudování nových 
parkovacích míst

Radní také začali řešit stav hřbitovní zdi 
a možnosti parkování okolo hřbitova. 

„Hlavně v období Dušiček, nebo když se 
koná nějaký pohřeb, cítíme, že parkovacích 
míst je u hřbitova málo. Nechceme nic 
uspěchat. Zadáme vypracování projektové 
dokumentace, kterou bychom měli 
dostat v polovině roku 2016,“ informovala 
Potměšilová. 

Jednalo se také o zbudování nových 
parkovacích míst v ulici Svatopluka Čecha 
kolem bytových domů číslo 1 a 3 na 
pozemcích ve vlastnictví města. Radní uložili 
majetkoprávnímu odboru zadat projekční 
práce. „Studie je hotová a proběhla i slyšení 
s občany,“ doplnila Potměšilová. 

Zástupci města také schválili vypsání 
veřejné zakázky na výběr dodavatele 
projektové dokumentace na parkoviště v ulici 
Bratislavská. Odstavné parkoviště pro osobní 
automobily by tam mělo vzniknout u kolejí 
vedle autobazaru. „Mohlo by být vybudované 
už v roce 2016,“ upřesnila starostka. 

Radní se zabývali i připomínkami občanů 
ke špatnému stavu parkování v ulicích 
Dvořákova, Šafaříkova a Nerudova. 
„Zadali jsme proto odborné fi rmě zhotovit 
projektovou dokumentaci, studii, která by 
měla situaci v těchto ulicích nějak upravit 
a problém s parkováním vyřešit,“ uvedla 
Potměšilová. 

Zpracuje se studie na obnovu zeleně na 
hřbitově

V následujících měsících se bude 
zpracovávat projekt obnovy zeleně na 
městském hřbitově. Bude obsahovat 
zhodnocení stavu stávajících dřevin i návrh 

nové výsadby. „Často se k nám dostávají 
stížnosti od občanů, že kořeny stromů ničí na 
hřbitově hroby nebo například hřbitovní zeď. 
Studie by měla ukázat, zda to tak opravdu je, 
a měla by navrhnout řešení,“ sdělila starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. 

Obdobně se bude posuzovat i stav stromů 
U Větrolamu. Větve z topolů podle tamějších 
obyvatel občas padají i na zaparkovaná auta 
a jsou nebezpečné.

Nový chodník na autobusovém nádraží
Chodník u zastávek autobusového 

nádraží přiléhající k Nádražní ulici se dočká 
předláždění. Radní schválili jeho opravu. 

„Uvědomujeme si, že je v dezolátním stavu. 
Rekonstrukci provede externí fi rma“ uvedla 
starostka. 

Lidé si stěžují na nedostatek odpadkových 
košů

Zástupci města se zabývali i připomínkami 
občanů, kteří poukazují na nedostatek 
odpadkových košů v ulicích. „Zadali jsme 
vedoucímu městských služeb vypracování 
pasportu mobiliáře. Hotová mapka nám 
ukáže, kde všude se nachází lavičky i koše. 
Nemyslím si, že jich je úplně málo. Možná 
jsou jen špatně rozmístěné,“ podotkla 
starostka města. 

Kupuje se další vybavení dopravního 
hřiště

Na dětské dopravní hřiště v Lipové ulici se 
bude kupovat nové vybavení. Na nákup se 
využije výhra v soutěži Cesty městy 50 tisíc 
korun. Pořizovat se bude hlavně vybavení 
nutné pro výuku dětí z mateřských škol. Na 
dopravní hřiště přibyde třináct odrážedel 
a dětská elektro autíčka.

Radní také schválili spolupráci s fi rmou Fair-
Net o.s., která na dopravním hřišti zdarma 
zřídí bezdrátové připojení k internetu. To je 
nutné pro přenos dat z kamerového systému. 

Pracuje se na rozpočtu města pro rok 2016
Radní už také debatovali o podobě 

rozpočtu ro rok 2016. V těchto dnech se na 
něm intenzivně pracuje. 

Česko zpívá koledy letos podruhé 
v Hustopečích

Hustopeče se letos podruhé zapojí do 
celorepublikové akce pořádané regionálními 
novinami Deník Česko zpívá koledy. 
Pět koled si lidé ve vybraných městech 
zazpívají ve středu 9.12.2015 od 18.00 
hodin. V Hustopečích budou koledy znít na 
Dukelském náměstí. 

-jal-

Radní řešili nová parkovací místa i převzetí pozemku u nemocnice
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Pozemek, o který nyní město usiluje, se 
nachází v ulici Žižkova.

www.hustopece-city.cz/aktuality
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V čele Nemocnice Hustopeče stojí od 16. 
listopadu nový ředitel. Primáře Milana Poula, 
který nemocnici vedl téměř rok, vystřídal 
Karel Doležal. Rada Jihomoravského kraje 
o tom rozhodla na svém zasedání 5. listopadu.

„Ředitelem se stal se základě jednomyslného 
doporučení výběrové komise. Jeho úkolem 
bude nejprve stabilizace hustopečské 
nemocnice,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Karel Doležal začínal svou kariéru ve 
zdravotnictví v roce 1996 jako ekonom právě 
v hustopečské nemocnici. „Je to takový 
návrat. Z hustopečské nemocnice jsem 
odcházel před 14 lety. Spousta věcí tady pořád 
je tak, jak si je pamatuju. Teď pomalu vnikám 
zejména do ekonomiky a do organizace 
nemocnice. Je tady ještě hromada věcí, které 
budu muset takzvaně nasát, než budu dělat 
zásadní rozhodnutí,“ svěřil se nový ředitel po 
deseti dnech od nástupu do funkce. 

Základní vizi ale už má. Hlavní je pro něj 
zachovat péči minimálně v takovém rozsahu, 
jaký je doposud. A přilákat mladé lékaře. 
Doufá tak, že hustopečská nemocnice získá 
akreditaci. „Dokud nebude akreditační 
záležitost dokončena, mladí lékaři tady 
nezískávají praxi. Mohou u nás sice pracovat, 
ale ta doba se jim nepočítá do praxe 
a nemohou ji potom uplatnit při atestacích,“ 
vysvětlil Doležal.

„Co se týká dlouhodobé péče, přibylo 

25 lůžek zrušením chirurgie. Ta lůžka ale 
nenaplníme ze dne na den, je to dlouhodobá 
záležitost. S tím se teď oddělení potýká. 
Bude trvat minimálně půl roku, než se zaplní 
pacienty,“ doplnil ředitel. 

Doležal počítá i s tlakem, aby v nemocnici 
zavedl řady dalších služeb. Podotýká však, 
že je důležité posoudit, zda se případná nová 
oddělení vyplatí ekonomicky. Na druhou 
stranu si ale také uvědomuje, že ekonomika 
není to jediné důležité. „Jsme tady pro lidi 
a péče by měla v tomhle směru odpovídat 
určitou kvalitou. Předpokládám, že občané si 
nemocnici vybojovali proto, aby jim sloužila,“ 
řekl.

Karel Doležal už je ve zdravotnictví 
zkušeným manažerem. Například hned při 
svých začátcích v hustopečském zařízení 
zažil včlenění pod nemocnici Břeclav 
a následné převzetí městem Hustopeče. 
„Hned na začátku jsem si prožil všechno, co 
zdravotnictví obsahuje, protože jsme jakoby 
zakládali novou organizaci. Což se vlastně 
něco podobného děje i dnes, kdy jsme 
krajské zařízení,“ podotkl Doležal. 

Působil také v nemocnici Hodonín, 
v brněnské nemocnici u sv. Anny nebo 
v Nemocnici Milosrdných bratří. Byl také 
náměstkem ministra zdravotnictví a nějaký 
čas dělal místostarostu.

 „V roce 2009 jsem vyhrál výběrové řízení na 

ředitele Úrazové nemocnice Brno a byl jsem 
tam bez jednoho měsíce sedm let. Na závěr 
profesní kariéry se pokusím pomoct tam, kde 
jsem začínal,“ uzavřel Doležal.

Nemocnice Hustopeče je od 1. července 
letošního roku krajskou příspěvkovou 
organizací. 

–jal- 

Karel Doležal je novým ředitelem Nemocnice Hustopeče
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Karel Doležal je ve zdravotnictví zkušeným 
manažerem.

V souvislosti s novelou zákona 
o občanských průkazech a zákona 
o cestovních dokladech bude ve dnech 24. 
prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka 
systému pro nabírání žádostí o vydání 
občanských průkazů a cestovních dokladů 
a jejich předávání. Důvodem tohoto 

přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského 
průkazu a cestovního pasu a předávat 
vyrobené doklady bude možné na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností, 
v hlavním městě Praze na úřadech městských 

částí nejpozději do 23.12.2015.
V době odstávky bude možné požádat 

o vydání občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, 
za jehož vydání nebude vybírán správní 
poplatek.

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů

   Po krátkém záblesku babího léta nastoupil 
podzim v plné síle se všemi svými krásami, 
ale také častějšími změnami počasí, kolísající 
teplotou a s tím již tradičně spojenými 
častějšími výskyty nachlazení, ucpaného 
nosu a kýchání. Nejlepším bojem proti 
nachlazení  je jistě prevence. Imunita získaná 
přes léto pojídáním ovoce ze zahrady, se 
dá ještě prodloužit a posílit. Zaručeným  
způsobem je  otužování a saunování. Ve Wine 
Wellness jdeme zdraví naproti a proto jsme 
oslovili hustopečské školky a nabídli pro 
jejich děti každý týden dvě hodiny saunování 
zdarma. Děti tuto nabídku přijali s nadšením 
a nyní každé úterý je skupinka  zhruba 24 

dětí  připravena v saunovacích prostěradlech 
na další dávku regeneračního a ozdravného 
účinku saun. Líbí se jim nejen voňavá 
bylinková a solná sauna, ale k velkému 
překvapení  snáší velice dobře i velmi teplou 
saunu Finskou, která je pro ně předehřátá 
na nižší teplotu než obvykle, tedy 70°C  
oproti standardním 90°C. Nezaleknou se ani 
sauny parní, která svou mentolovou vůní 
uvolní horní cesty dýchací. Po důkladném 
prohřátí těla se zchladí pod studenou 
sprchou, odpočívají na vyhřívaných lavicích 
a brouzdají se v Kneippově stezce.  Již od 
první návštěvy ví, že ticho léčí a po wellness 
se pohybují jako myšky. Až při rozloučení 

a otázce, „Těšíte se na příště?“  nás odměnil 
radostný a kladný výskot. Také my se na vás, 
děti, budeme příště těšit.

Saunování dětí ze školek Pastelka a U Rybiček

-in
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e-
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Zima může začít. Městské služby jsou na ni připraveny

Hustopečští sportovci od druhého 
listopadového týdne lépe vidí na míče 
i badmintonové košíky. V městské sportovní 
hale se montovala nová světla. Kromě 
většího komfortu pro sportovce si od nich 
ředitel Sportovního zařízení města slibuje 
i úsporu. 

Lešení až ke stropu stálo první listopadový 
týden v hustopečské sportovní hale. 
Elektrikáři instalovali nové osvětlení. 
Dvaapadesát kusů klasických výbojek 
doplnila moderní LED svítidla. 

„Jedním z důvodů, proč to děláme, 
je ekonomika a úspora fi nancí. Jeví se 
nám někde kolem 170 tisíc korun ročně. 
Návratnost investice, která je v hodnotě 
asi milion dvě stě tisíc korun, by měla být 
kolem sedmi, osmi let,“ vypočítal ředitel 
Sportovního zařízení města Hustopeče Aleš 
Proschek. 

Peníze na nová světla se uvolnily z rozpočtu 
města. LED svítidla kromě úspory energií 
zajistí i větší komfort sportovcům. Splňují 
například specifi cké požadavky pro 
badminton, který se hraje v záklonu. Světla 
teď nebudou oslňovat a košíky budou dobře 
viditelné. 

„Kvůli tomu bylo tvrdé výběrové řízení, kde 
jsme přímo specifi kovali, jaké světelné zdroje 
chceme osadit. Technologie, kterou jsme 
vybrali, je velice moderní. V hale jsou teď čtyři 
světelné zóny. Jinak se například svítí při 
úklidu, jinak při tréninku a jinak při zápasech. 
Nebude tak docházet k nadměrnému svícení 
a plýtvání elektrickou energií,“ informoval 
Proschek. 

Intenzita osvětlení jde řídit přes tablet. 
Dostačující by měla být i pro případné 
televizní přenosy. „Stávající staré osvětlení 
nedemontujeme, protože je funkční. Bude 
zachováno a můžeme si s ním přisvítit,“ 
doplnil ředitel SPOZAMu. 

Změnu hustopečští sportovci mohli poznat 
už od 9. listopadu. Světla se montovala týden 
před tím, za plného provozu haly. Dopoledne 
v hale úřadovali elektrikáři, odpoledne už 
přenechali místo sportovcům.                     –jal- 

Více světla pro sportovce. Hala má nové osvětlení
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Nová světla se ve sportovní hale montovala 
první listopadový týden.

Provádění zimní údržby místních 
komunikací ve městě Hustopeče, tj, zmírnění 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti vyčleněných 
vozovek, chodníků, přechodů pro chodce, 
schodišť a parkovišť v souladu s Plánem zimní 
údržby místních komunikací se provádí v 
období od 1. listopadu do 31.března. Tuto 
údržbu zajišťují Městské služby Hustopeče 
o.s. na základě plánu zimní údržby.

 Celkem je prováděna zimní údržba na:
• 22 km vozovek
• 25 km chodníků

Dále udržujeme:
• parkoviště
• vybrané schody
• přechody pro chodce atd.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti 
zmírňují závady vznikající povětrnostními 
vlivy a podmínkami za zimních situací 
ve sjízdnosti a ve schůdnosti místních 
komunikací.

I. pořadí důležitosti do 4 hodin
II. pořadí důležitosti do 12 hodin

Technické vybavení
• sypač s přední radlicí AUSA
• traktory s radlicí
• sypač HAKO s přední zametacím kartáčem
• nakladače smykový CASE
• ručně vedený pluh

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem našim spoluobčanům, kteří  udržují 
(městské) chodníky v zimním období před 
svými nemovitostmi. Touto svou  prací 
přispívají ke zmírnění závad v zimním 
období a osobně si jejich aktivity velice 
vážím.                                                 Ivan Chrastina, 

vedoucí Městských služeb Hustopeče

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných 
průkazů osoby se zdravotním postižením 
(OZP) a průkazů mimořádných výhod 
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci 
po 1. 1. 2016 využívat žádné benefi ty a nároky, 
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové 
kartičky obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je odolný 
proti poškození a chráněný vůči jeho 
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou 
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce 
ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP 
v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna 
se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 
stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na 
ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto 
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP 
je třeba doložit aktuální fotografi i, která 
odpovídá formátu podobizny určené na 
občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). 
Stejně jako při každých úředních jednáních, 
musí držitel průkazu také prokázat svou 
totožnost občanským průkazem. Lidé, 
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 
2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili fotografi i a podepsali 
příslušný formulář, který dostanou na 
přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové průkazy, 
které vydávaly obecní úřady do konce roku 
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR 
vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 
2013, musí před samotnou výměnou podat 
„Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až 
poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě 
vydat. 

Úřad práce ČR

Osoby se zdravotním postižením čeká výměna průkazek
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Podoba nového průkazu.



HUSTOPEČSKÉ LISTY 12 • 15

| 5 | 

Horké léto přežily mladé mandloně v nově 
vysázeném sadu téměř bez újmy. Díky 
pravidelné zálivce uhynuly jen dvě. Přes 
zimu jim hrozí, spíše než mráz, hladová zvěř. 
Proto pracovníci městských služeb v půlce 
listopadu měnili plastové kryty za pletivo. 
A připravovali také pozemek pro výsadbu 
dalších sazenic. Mladým stromkům ustoupila 
i část starého mandloňového sadu. Ústav 
Mendeleum Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Lednici pěstuje pro Hustopeče 
dalších pět stovek sazenic. Sto čtyřicet z nich 
přijde do země na jaře.                                           -jal- 

Mladý mandloňový sad se připravoval na zimu
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Pletivo by mělo mladé stromky ochránit 
před hladovou zvěří.

Více než 160 tisíc korun se podařilo získat 
z dotace na odpočinková místa a informační 
tabule u tůní v okolí hustopečských rybníků. 
Dalších téměř 200 tisíc doplatilo město. 
V současné době je projekt téměř hotový. 

Turistické stezky v okolí hustopečských 
rybníků už dávno nevedou jen k rozhledně 
nebo do přírodní rezervace Kamenný vrch, 
ale od jara loňského roku je možné zabloudit 
také k osmi tůním v nivě Štinkovky. Turistům 
teď návštěvu této lokality zpříjemní nová 
odpočívadla nebo informační tabule. 

„Jedná o dva zastřešené altány, jedno 
posezení a čtyři info tabule. Městu Hustopeče 
se podařila získat dotace v rámci Národní 
podpory cestovního ruchu Cestování 
dostupné všem pod záštitou Ministerstva 
pro místní rozvoj,“ informovala referentka 
Turistického informačního centra Hustopeče 
Jana Myšková. 

Odpočinková místa v okolí tůní se budovala 
v průběhu listopadu. Náročná byla například 
příprava obsahu informačních tabulí. 
Návštěvníci se z nich dozvědí informace 
o historii tůní i o fauně a fl óře v jejich okolí. 

„Celkové náklady na realizaci činí 357 tisíc 
korun, z toho čerpáme dotaci ve výši 167 
tisíc,“ vypočítala Myšková. 

Pracovnice turistického infocentra doufají, 
že nová lokalita naláká rodiny s dětmi, ale
i seniory nebo školáky. 

Osm tůní slouží jako biokoridor. Vznikly 
hlavně kvůli zadržení vody v krajině. Tůně 
v nivě Štinkovky mohou být zastavením při 
cestě k mandloňovým sadům, dá se od nich 
ale také pokračovat dále k prameni Štinkovky. 

-jal-

Okolo tůní přibyla odpočívadla a informační tabule
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 V okolí tůní v nivě Štinkovky vznikly mimo jiné i dva zastřešené altány. Budovaly se 
v listopadu. 

Městský úřad, Dukelské náměstí 2/2, 
Hustopeče oznamuje občanům správního 
obvodu změnu úředních hodin pro občany 
v době mezi Vánocemi a koncem roku 2015. 

Ve středu 23.12.2015 bude provoz úřadu 
omezen na 08:00 – 14:00 hod. 

Ve čtvrtek 24.12. a v pátek 25.12.2015 bude 
úřad uzavřen.

V pondělí 28.12. budou úřední hodiny pro 
veřejnost od 08:00 do 17:00 hod.
V úterý 29.12.2015 bude běžný provoz 
08:00 – 12:00 hod. (Správní odbor a Odbor 
dopravy), pokladny do 14:00 hod.

Ve středu 30.12.2015 budou úřední hodiny 
pro veřejnost od 08:00 do 17:00 hod.

V těchto dnech si mohou občané na 
městském úřadě vyřídit veškeré záležitosti 
jako v ostatní úřední dny.

Ve čtvrtek 31.12.2015 bude úřední doba 
městského úřadu pouze do 11:00 hodin 
z důvodu bankovní uzávěrky konce roku.

V pátek 1.1.2015 bude úřad uzavřen. 
Provoz bude opět zahájen v pondělí 4.1.2016. 

MVDr. Pavel Michalica v.r.
Vedoucí městského úřadu

Provoz Městského úřadu Hustopeče v období vánočních svátků 2015

www.hustopece-city.cz/aktuality

U rozhledny je připraven pozemek na 
výsadbu nových stromů.
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Domácí násilí na seniorech, Znáte svá práva 
aneb jak se ubránit šmejdům, Bezpečně 
po telefonu a na internetu – to jsou názvy 
přednášek, které byly v listopadu připravené 
pro seniory. O bezpečnosti jim poutavou 
formou přednášeli zkušení lektoři ze spolku 
Presafe. První tématem bylo týrání seniorů.

„Problematika týrání nějaké blízké osoby 
se prolíná všemi generacemi. Poukázali jsme 
třeba na to, že děti, které vyrůstají v rodině, 
kde manžel týrá manželku, si z takového 
chování berou vzor a přenáší ho do svého 
budoucího života. Může se tak stát i to, že si 
rodiče vychovají vlastního tyrana tím, že mu 
ukazují, že tohle je normální model chování,“ 
vysvětlil Eduard Krainer ze společnosti 
Presafe. 

Druhá přednáška se věnovala Šmejdům. 
A ukázalo se, že tohle téma je velmi aktuální. 
Zkušenosti s předváděcími akcemi měly 
téměř všechny z přítomných, ať už osobně, 
nebo z doslechu. A bohaté zkušenosti mají 
s nekalými obchodními praktikami prodejců 
i sami přednášející, bývalí pracovníci 
u policie. Seniorům tak mohli předat rady 
přímo z praxe. 

„Přednášky tohoto typu jsou pořád 
potřeba. Ukazuje to i práce našich pracovníků 
na sociálním odboru, kde tu a tam řešíme 
nějakého podomního prodejce. Naštěstí 

se Šmejdy jsme se ještě osobně nesetkali, 
zatím jsme takovou situaci u nikoho řešit 
nemuseli,“ informoval vedoucí Sociálního 
odboru Městského úřadu Hustopeče Tomáš 
Laz. 

I přes aktuálnost témat se přednášek 
v penzionu pro důchodce účastnilo vždy 
pouze okolo deseti posluchačů. Sociální 
odbor se však osvětě v problematice 

bezpečnosti seniorů věnuje dlouhodobě 
a chce v ní pokračovat. Třeba i ve spolupráci 
se spolkem Presafe, který se kromě seniorů 
zaměřuje i na školáky. 

„S nimi rozebíráme hlavně mimořádné 
situace na školách se zaměřením na útoky 
šílených střelců, což je fenomén dnešní 
doby,“ uzavřel Krainer.                                        –jal-

Seniorům přednášeli o bezpečnosti bývalí policisté
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Cyklus přednášek se konal v Penzionu pro důchodce.

Zkušební komisaři z odboru dopravy MěÚ 
Hustopeče měli v listopadu na pilno. Pod 
jejich taktovkou se na dětském dopravním 
hřišti vzdělávaly děti z hustopečské Základní 
praktické školy a z Mateřské školy Pastelka. 

Třináctka žáků speciální školy strávila 
dopoledne ve společnosti dopravních značek 
a předpisů ve čtvrtek 5. listopadu. Během tří 
hodinové výuky je čekalo poučení o chování 
chodců a cyklistů v provozu nebo například 

připomenutí, že i jako spolujezdci se musejí 
v osobním autě připoutat. 

Po teoretické části následovala praxe – jízda 
na kolech na dětském dopravním hřišti podle 
pravidel silničního provozu. Z některých 
dětí se stali cyklisté, některé se do provozu 
zapojily jako chodci. Situaci zpočátku 
neulehčovala ani hustá mlha. Žáci praktické 
školy jsou tak nyní připraveni na pohyb na 
silnicích i během zimních měsíců. 

Podobnou lekcí prošly i děti z Mateřské 
školy Pastelka. V pátek 13. listopadu jich na 
dopravní hřiště zamířila asi padesátka. Výuka 
navázala na projekt z minulých let Bezpečně 
v provozu. 

Děti se během tří hodin učily teorii pomocí 
názorných ukázek a poté si vyzkoušely 
i samotnou jízdu po hřišti dle pravidel 
silničního provozu. Na závěr si odnášely 
drobnosti z retrorefl exivního materiálu pro 
jejich větší bezpečnost. A paní ředitelka 
výukový kalendář na podporu dopravní 
výchovy. 

Na jaře se výuky na dopravním hřišti 
účastnily také děti z mateřské školy 
v Nikolčicích.                                                              -jal-

Na dopravním hřišti se vzdělávaly děti z praktické i mateřské školy 
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Děti ze speciální školy zamířily na dopravní hřiště ve čtvrtek 5. listopadu. Zkusily si i jízdu 
v husté mlze.

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Iveta Andrášková

Příroda
Čerstvý vzduch, hlasy zvířat,

do lesa pořád chodím se dívat.
Uklidnit se, zavzpomínat,

pryč z hluku, do ticha jdu rozjímat,
o životě, o lidech, které mám rád,

učit se poznávat, hledat kdo je kamarád.
Psát, poslouchat a učit se, sednu na pařez 

a do klidu hodím se.
Příroda je pro mě blahodárná,

pro život je i zákonodárná,
protože příroda životu dává řád,

díky ní mohl život dozrát.

Martina Markovičová
Modlitba

Zmije jsem a neumím
činit pokání, strach mi to

do duše nahání.
Neumím se modlit,

jsem líná, musím škudlit.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

•Neznámý pachatel v době od 23.00 hodin 
dne 10.10.2015 do 8.30 hodin dne 11.10.2015 
na ubytovně SOU a SOŠ Masarykovo nám. 1 
Hustopeče vnikl do neuzamčené ubytovací 
jednotky, kde z pokoje č. 325 odcizil z volně 
odložené peněženky fi nanční hotovost, čímž 

způsobil panu Ivanu Urbanovi škodu ve výši 
3 500,- Kč, dále ze sousedního pokoje č. 
326 odcizil z kapse na košili mobilní telefon 
zn. Nokia Lumia, čímž způsobil Václavu 
Procházkovi škodu ve výši 2 000,- Kč. 

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 
ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme.  

Martina Markovičová
Jablíčka a skořice

Tři sta nových přítelkyň,
upečeme si závin.

Z jablíček a skořice,
chutnat bude velice.
Napijem se sirupu,

pomoz  nám k tomu ó duchu.

PROJEKTY MĚSTA

Na konci listopadu byl ukončen projekt 
„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“, 
jehož cílem bylo povýšit úřad na moderní 
a efektivní, schopný plné elektronické 
komunikace odpovídající dnešní době. Pro 
občany města i celého správního obvodu 
posílení elektronizace agend veřejné správy 
znamená další zjednodušení a urychlení 
jednání s úřadem.

Hlavními aktivitami projektu bylo pořízení 
multifunkčního zařízení a skenovací 
linky včetně soft waru pro skenovací 
linku, vytvoření sdíleného systému pro 
správu dokumentů města, spádových 

obcí a příspěvkových organizací města, 
elektronizace a automatizace řízení 
a kontroly nakládání s prostředky v rámci 
města a jejich PO. Technické řešení projektu 
zahrnovalo např. nákup serveru pro posílení 
virtualizace, diskového pole pro centrální 
diskové uložiště, zálohovacího soft waru
a licencí. Realizace aktivit investiční etapy 
byla ve zpoždění z důvodu prodloužení 
výběru dodavatele pro technické řešení 
projektu. Celkové náklady projektu činí 
6.620 tis. Kč. Město se fi nančně podílí 15% z 
uznatelných nákladů. 

Projekt je spolufi nancován z ERDF 
prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu.
Operační program:  Integrovaný operační
 program
Identifi kace výzvy: 22 
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09337
Název projektu:  Elektronizace městského
 úřadu Hustopeče
Žadatel:  Město Hustopeče
Adresa žadatele:   Dukelské nám. 2/2
 693 17 Hustopeče
Poskytovatel podpory:  Ministerstvo 
 pro místní rozvoj

Eva Bohutínská, 
projektová manažerka města Hustopeče

Elektronizace úřadu byla ukončena

Neznámí vandalové v noci ze čtvrtka 12. 
listopadu na pátek 13. listopadu poničili 
a vykradli veřejné záchody naproti cukrárny 
Romance. Vykradli a zničili mincovník. 
Celková škoda se pohybuje okolo 30 tisíc 
korun. Případ se stal již podruhé. Vše nyní 
vyšetřuje policie. Neváhejte se na ni obrátit 

s případnými informacemi k případu. 
V současné době již vedoucí Městských 
služeb Hustopeče objednal mincovník nový, 
podle jeho slov by měl být proti vykradení 
lépe zabezpečený. 

–jal-

Vandalové poničili a vykradli veřejné záchody
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www.hustopece-city.cz/aktuality

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 25. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 20.10.2015 v kanceláři starostky na 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/25/15: RM schválila čerpání částky 
200,- Kč/osoba na občerstvení pro členy komise 
s možností společného uplatnění v kterékoliv re-
stauraci v Hustopečích a darování dvou lahví vína 
ze zásob SVE na jednoho člena komise. 

Usnesení (úkol) č. 3/25/15: RM ukládá předložit návrh 
na aktualizaci složení redakční rady, Pravidel pu-
blikování a Zásad vydávání Hustopečských listů.

Usnesení č. 5/25/15: RM schválila nákup jednoho kusu 
informativního radaru včetně statistického modu-
lu a montáže od společnosti GEMOS CZ spol. s.r.o., 
B. Smetany 1599, Čelákovice, IČ 25065238 za 
částku 60.234,-Kč včetně DPH. Cenová nabídka a 
parametry zařízení jsou přílohou zápisu. Zařízení 
bude instalováno na ul. Komenského.

Usnesení (úkol) č. 7/25/15: RM ukládá připravit a 
projednat se společností  Energo Hustopeče, 
s.r.o., Dukelské nám 10, Hustopeče, možnost od-
běru energií pro město na místa dle podaných 
výpovědí za nových podmínek dle vzoru smlouvy 
„Poliklinika“.

Usnesení č. 8/25/15: RM bere na vědomí závazky 
společnosti Technické služby Hustopeče s.r.o. 
vyplývající z předložených smluv. Text smluv je 
přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 10/25/15: RM ukládá zpracovat 
poptávku na provedení měření hluku ve městě 
Hustopeče v  souvislosti s  provozem vozidel na 
dálnici s realizací prosinec či leden 2015.

Usnesení č. 11/25/15: RM schválila Smlouvu o dílo se 
společnosti DATmoLUX a.s., IČ:26233100, se síd-
lem Brno - Husovice, Nováčkova 27, PSČ 61400 na 
prověření technického stavu 37 sloupů veřejného 
osvětlení na ulici Bratislavská defektoskopickou 
zkouškou za celkovou cenu 43.875 Kč včetně DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/25/15: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě objektu občanské vybavenosti včetně 
pozemků a vybavení se společností RaJ group 
s.r.o., Böhmova 1776/15, Brno, Č: 01749986 na 
pronájem objektu Formanky v Hustopečích. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/25/15: RM schválila vystavení ob-
jednávky Ing. Davidu Mikoláškovi, ČKA 02 624, 
autorizovaný krajinářský inženýr, se sídlem 
Sadová 336, 664 43 Želešice, na průzkumové a 
projekční práce, na jejichž základě bude vypraco-
ván plán péče o prvky ÚSES v lokalitě Volská hora 
v ceně 14.000 Kč vč. DPH. Text nabídky je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 15/25/15: RM schválila Smlouvu č. 78-
DO-001 o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 
50.000 Kč od Nadace partnerství, IČ 45773521, se 
sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Text smlouvy je 
přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 17/25/15: RM schválila smlouvu o pod-
nikatelském pronájmu movitých věcí na Oslavu 
svatomartinských vín a husí 2015 s agenturou 
Marten s.r.o. se sídlem 664 41 Troubsko, Zámecká 
6, IČ 63480468. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/25/15: RM schválila nájemní smlouvu 
s Dagmar Kopřivovou, Horní Bojanovice 75, Horní 
Bojanovice 693 01, IČ: 01544063 na pronájem ne-
bytového prostoru - místnosti o výměře 2,5x6 m 
umístěné vlevo od vchodu z dvorního traktu ob-
jektu Základní školy, ul. Nádražní 4 v Hustopečích. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/25/15: RM schválila objednání instala-
ce a zprovoznění stávajícího vánočního osvětlení 
u spol. ELMAT sdružení podnikatelů Zdeněk Rybář 
– Milan Ledvina, IČ 65367774, 69301 Hustopeče, 
Nerudova 34 za cenu do 100.000 Kč s DPH. 

Usnesení č. 20/25/15: RM schválila objednání 200 ks 
LED žárovek (ekvivalentních se stávajícími kla-
sickými 8 W, E 27, bílá), dle cenové nabídky spol. 
Atelier Maur s.r.o., Libušínská 82, 326 00 Plzeň, za 
cenu 13.347 Kč s DPH, které by nahradily stávající 
žárovky ve vánočním osvětlení. 

Usnesení č. 21/25/15: RM schválila objednání vánoč-
ního osvětlení u spol. MK ILLUMINATION s. r. o., 
Solivarská 1/a, 080 01 Prešov: pruh na radnici, 
osvětlení na ul. Mrštíkova, Stará pošta, kino (pou-
ze vchod) v částce do 73.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/25/15: RM schválila nájemní smlouvu 
s …, Krátká .., Hustopeče a …, Kurdějov …, 
Kurdějov na pronájem části pozemku p.č.411/1 
o výměře 28 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče za nájemné 570 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/25/15: RM bere na vědomí informaci o 
stavu vodovodu v lokalitě Herbenova farma, který 
je v majetku společnosti SETRA-ARTES, s.r.o., IČ: 
02473984, se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 
Brno. 

Usnesení č. 25/25/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení bezúplatné nabytí vodovodu - Herbenova 
farma od společnosti SETRA-ARTES Brno s.r.o., IČ: 
02473984 po uzavření smlouvy o provozování se 
společností VaK Břeclav a.s.. 

Usnesení č. 27/25/15: RM schválila objednávku oddě-
lení pozemku parcela číslo KN 506/2 v šíři 1,5 m 
situace podél stávající komunikace a případné od-
dělení stávajících parkovišť na pozemcích parcela 
číslo 506/3 a 506/4 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 
(506/8) 

Usnesení (úkol) č. 29/25/15: RM ukládá jednat s ma-
jitelem krematoria o možnostech a podmínkách 
převodu pozemku pod plánovaným chodníkem a 
pod parkovišti u krematoria na město.

Usnesení č. 30/25/15: RM schválila narovnání výše 
plateb za nájemné a úhradu služeb u nájmů hro-
bového místa tak, že od 01.01.2016 budou všichni 

nájemci tyto ceny platit dle platného Ceníku ná-
jmů a služeb na veřejném pohřebišti města 
Hustopeče ze dne 31.10.2012 s tím, že výše pla-
teb bude od 01.01.2016 nájemcům přepočítána a 
bude s nimi uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu 
hrobového místa. 

Usnesení č. 31/25/15: RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o nájmu hrobového místa, podle ně-
hož v případě změny úhrady výše nájmu a úhrady 
za služby ceníkem, schváleným provozovatelem 
veřejného pohřebiště v Hustopečích, bude ná-
jemné automaticky všem nájemcům v souladu 
s ceníkem změněno ke dni účinnosti nového ce-
níku. Nájemci budou o změně a způsobu platby 
změněné částky vyrozuměni písemně předem. 

Usnesení č. 32/25/15: RM schválila opatření ke kontro-
le evidence vsypů na vsypové a rozptylové loučce 
a poplatku za jejich úhradu, zavedením aktualizo-
vaného seznamu provedených vsypů, umístěného 
na nástěnce na hřbitově v Hustopečích. 

Usnesení č. 33/25/15: RM neschválila vstup do komu-
nikace na ul. Husova společnosti E.ON Distribuce 
pro realizaci stavby „Hustopeče, Husova, k.NN, 
Centro, a.s.“ dle zákresu v příloze. RM požaduje 
hledat jiné možnosti napojení bez nutnosti vstu-
pu do tělesa komunikace. 

Usnesení č. 35/25/15: RM schválila výši nájemního 
v městských bytech pro nově uzavírané smlouvy 
na nájem bytu na min. 47Kč/m2 za měsíc.

Usnesení č. 36/25/15: RM schválila úpravu přílohy ke 
smlouvám o nájmu bytu v odst. 5 částka na jednu 
opravu se zvyšuje z 500,- Kč na 1.000,- Kč.

Usnesení č. 37/25/15: RM schválila úpravu nájemného 
pro startovací byty - pro každý další rok se nájem-
né zvyšuje vždy o 20% oproti roku předchozímu, 
max. však 3 roky.

Usnesení č. 38/25/15: RM schválila Pravidla pro 
přidělování startovacích bytů Sv. Čecha 1. a 3, 
Hustopeče s  úpravami. Text pravidel je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 41/25/15: RM schválila smlouvu o po-
skytnutí daru mezi dárcem městem Hustopeče a 
obdarovaným Domovem seniorů Břeclav, kdy tato 
smlouva upravuje přiznání sponzorského daru 
ve výši 16.000,- Kč vázaného k občance města 
Hustopeče paní …, nar. …. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 44/25/15: RM schválila plán zimní údržby 
místních komunikací města Hustopeče pro obdo-
bí listopad 2015 - březen 2016. 

Usnesení č. 45/25/15: RM doporučuje ZM zapracovat 
navýšení požadavku Městských služeb do pří-
pravy rozpočtu roku 2016 (mzdy, zeleň, sekačka, 
cisterna).

Usnesení č. 46/25/15: RM bere na vědomí žádost ZŠ 
Hustopeče, Nádražní, o zařazení opravy a renova-
ce fasády ZŠ Nádražní 4 – uliční křídlo do plánu 
investic na r. 2016 s odhadem ceny cca 1.000.000 
Kč bez DPH.

Usnesení (úkol) č. 48/25/15: RM ukládá MPO 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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objednání vypracování položkového rozpočtu na 
opravu a renovaci fasády ZŠ Nádražní 4 – uliční 
křídlo 

Usnesení č. 49/25/15: RM schválila navrhované 
dopravní opatření na pozemku p.č. 725 v k.ú. 
Hustopeče u Brna ve směru od ulice Kollárova. 
Dopravní značení IP11a bude doplněno o do-
datkovou tabulku E13 s textem „mimo dopravní 
obsluhu a AR autoškolu“. 

Usnesení č. 52/25/15: RM schválila vyřízení koncese 
na prodej lihovin a Hostinskou činnost pro město 
Hustopeče.

Usnesení č. 53/25/15: RM schválila zvýhodnění 
vstupného pro členy Svazu tělesně postižených 
Hustopeče na představení Šmardova sousedského 
divadla na 20,- Kč/představení a osoba.

Usnesení (úkol) č. 55/25/15: RM ukládá vyzvat majite-
le domu služeb na Dukelském náměstí k obnovení 
nebo odstranění reklamních ploch na fasádě této 
budovy.

Usnesení č. 56/25/15: RM schválila pořádání 
akce Hustopečské skákání 2016 v termínu 
12.-13.02.2016. 

Usnesení (úkol) č. 58/25/15: RM ukládá oslovit 
hejtmana JMK JUDr. Haška o záštitu nad akcí 
Hustopečské skákání 2016.

Usnesení č. 61/25/15: RM neschválila dodatek č. 1 
ke smlouvě o nájmu s Tělovýchovnou jednotou 
AGROTEC Hustopeče, spolkem, Šafaříkova 22, 
Hustopeče, IČ:13690655 na užívání sportov-
ní haly, tenisových kurtů a dalších sportovišť v 
Hustopečích. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 62/25/15: RM ukládá zpracovat 
předložit ke schválení ceník Sportovní haly dle 
skutečných nákladů (energie, mzdy, odpisy, režie).

Usnesení č. 65/25/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
rozpočtové opatření města Hustopeče č. 10/2015 
s provedenými úpravami 1.000.000,- Kč pro ORJ 
255, 2.400.000,- Kč pro ORJ 215 – hala.

Usnesení č. 66/25/15: RM schválila smlouvu s TD LKW 
na provedení kompletní likvidace 100 ks stromů 
mandloní pro novou výsadbu za částku 58.000,- 
Kč + DPH.

Usnesení (úkol) č. 67/25/15: RM ukládá připravit za-
dávací dokumentaci na podání nabídek dodávky 
redakčního systém nového webu města.

Usnesení (úkol) č. 68/25/15: RM ukládá připravit pod-
klady a informace o možnosti získání dotací na 
zateplení penzionu a Společenského domu, najít 
analýzy úspor.

Usnesení č. 70/25/15: RM schválila žádost před-
loženou prostřednictvím správního odboru 
Městského úřadu Hustopeče, o prominutí smluvní 
odměny Městu Hustopeče ve výši 3.000,- Kč za 
konání svatebního obřadu mimo schválenou ob-
řadní místnost na den 31.10.2015 v rámci kulturní 
akce „Svatba na bitevním poli“.

Usnesení z IX. schůze 
Zastupitelstva města Hustopeče 

konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče

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

IV.
u)Zrušení Městského zdravotnického centra a.s. 
v)Dodatky ke zřizovacím listinám Městských služeb, 

MŠ Školní a CVČ 
dd)Bezúplatné nabytí pozemků 659/3 a 

1229/3  
Usnesení č. 3/IX/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 

Stanislava Ivičiče a Ing. Jiřího Kadrnku.
Usnesení č. 6/IX/15: ZM ukládá radě města, aby v 

případě schválení rozpočtového opatření města 
Hustopeče č. 10/2015 (položka - pořízení nafu-
kovací haly na veřejné sportoviště ZŠ Hustopeče, 
Komenského 2) zajistila, ještě před pořízením 
této haly, zpracování kvalifi kovaného odhadu 
nákladů souvisejících s provozem haly v délce 6 
měsíců ročně, a aby ve spolupráci s vedením ZŠ 
Hustopeče, Komenského stanovila provozní řád 
haly a výši hodinového nájmu. 

Usnesení č. 7/IX/15: ZM ukládá radě města, aby v pří-
padě uvedení nafukovací haly (Komenského 2) do 
provozu ještě v roce 2015, zvýšila ZŠ Hustopeče, 
Komenského 2 příspěvek na energie do konce 
roku 2015 podle spotřeby energie na provoz této 
haly, dle termínu uvedení do provozu a po odečte-
ní případných příjmů školy z nájmu haly. 

Usnesení č. 8/IX/15: ZM schvaluje darovací smlouvy 
na darování pozemků od podílových spoluvlast-
níků parcela číslo KN 923/2 a 923/5 vedených 
jako ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna zapsaných na LV 2574 a 11403 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče od podílových 
spoluvlastníků. Texty smluv jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku parcela číslo KN 1689 o vý-
měře cca 706 m2 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
3439-176/2015 nově vytvořené a vyčleněné par-
cely číslo KN 1689/1 minimálně za cenu 300 Kč/
m2 s tím že kupující uhradí náklady na vyhotovení 
geometrického plánu a náklady spojené s převo-
dem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku p.č.376/8 vedeného jako 
ostatní plocha v rozsahu nově vyčleněného po-
zemku v geometrickém plánu č.2653-152/2008 
parcela č.378/9 o výměře 24 m2 a dále prodeje 
částí pozemků p.č.3339/1 a 3337/4, oba vedené 
jako orná půda, v rozsahu nově vyčleněného po-
zemku v geometrickém plánu č.2653-152/2008 
parcela č.3339/1 o výměře 71 m2. Všechny ne-
movitosti jsou zapsány na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/IX/15: ZM schvaluje zrušení Městského 
zdravotnického centra Hustopeče a.s. se sídlem 
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, IČ 03213951 

s likvidací, ke dni 31.12.2015. 
Usnesení č. 18/IX/15: ZM schvaluje jmenování likvi-

dátora společnosti Městské zdravotnické centrum 
Hustopeče a.s. …, bytem Hustopeče, Dlouhá ...

Usnesení č. 21/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
směny části pozemku města Hustopeče parcela 
číslo 490/1 vedeného jako ostatní plocha o vý-
měře cca 6 m2 na kterém se nachází stavba ve 
spoluvlastnictví třetích osob za části pozemku ve 
spoluvlastnictví třetích osob parc. číslo 488 neza-
stavěného budovou číslo popisné 407 o výměře 
cca 5m2 a cca 10 m2 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna, s tím, že rozdíl ve výměře bude 
vzájemně fi nančně vypořádán ve výši á 300,- Kč/
m2 a strany směnné uhradí poměrné náklady 
na vyhotovení geometrického plánu a náklady 
spojené s převodem pozemků. Text záměru je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 23/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
směny pozemku města Hustopeče parcela číslo 
KN 211/3, a částí pozemků 198, 213/1, 213/4 či 
jeho částí v k.ú. Hustopeče u Brna za pozemek v 
geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 nově 
vytvořená a vyčleněná parc. č. 3333/3 o výmě-
ře 53 m2 vzniklá z pozemku parcela číslo KN 
3333/1 v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že rozdíl 
ve výměře bude vzájemně fi nančně vypořádán 
minimálně ve výši znaleckého posudku a strany 
směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení 
geometrického plánu, znaleckého posudku a ná-
klady spojené s převodem pozemku. Text záměru 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/IX/15: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s panem …, bytem Starovičky č.p. …, PSČ 
69301 na výkup pozemků parcela číslo KN 3307 
vedeného jako orná půda o výměře 33 m2 a části 
pozemku parcela číslo KN 376/28 v GP č. 2855-
52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 
376/16 o výměře 42 m2 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna pod komunikací v Hustopečích 
za cenu 8.400,- Kč. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 25/IX/15: ZM schvaluje kupní smlouvu s 
paní … bytem Žižkova …, 69301 Hustopeče 
a paní …, bytem Neústupného …, Stodůlky, 
15500 Praha 5 na prodej v geometrickém plánu 
číslo 3408-23/2015 nově vytvořenou a vyčleně-
nou parcelu číslo KN 2003/19 o výměře 1 m2 z 
pozemku parcela číslo KN 2003/2 zapsaného v k.ú. 
Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviš-
tě Hustopeče za cenu 1.520 Kč. Záměr zveřejněn 
na úřední desce dne 02.07.2015 sňat 20.07.2015. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/IX/15: ZM schvaluje kupní smlouvu s 
…, Pionýrská …, Hustopeče 693 01, nar...na 
prodeje pozemku p.č.5767/1 vedeného jako za-
hrada, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna, obci Hustopeče u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče za kupní cenu 22.400,- Kč. Text smlou-
vy je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 27/IX/15: ZM schvaluje kupní smlouvu s 
…, Sv. Čecha …, Hustopeče 693 01 na prodej 
části pozemku p.č.1329/1 vedeného jako ostat-
ní plocha pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 
u Brna na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče v rozsahu nově vyčleněného pozemku 
p.č.1329/93 o výměře 5 m2 dle geometrického 
plánu č. 3411-70/2015 za cenu 2.100,- Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 vedeného 
jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro 
obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 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. 29/IX/15: ZM schvaluje dodatek č. 1 k 
darovací smlouvě na movité věci mezi městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text dodat-
ku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/IX/15: ZM schvaluje darovací smlou-
vu ohledně fi nančních částek mezi městem 
Hustopeče a Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou 
organizací. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/IX/15: ZM schvaluje dodatek č. 8 ke 
zřizovací listině Mateřské školy Hustopeče, Školní 
25, příspěvkové organizace, kterým se ze svěře-
ného majetku vyjímá soubor herních prvků. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/IX/15: ZM schvaluje dodatek č. 2 ke 
zřizovací listině organizační složky města Městské 
služby Hustopeče, kterým přidává organizaci do 
správy soubor herních prvků. Text dodatku je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 33/IX/15: ZM schvaluje dodatek č. 25 ke 
zřizovací listině Centra volného času Hustopeče, 
příspěvkové organizace, kterým přidává organi-
zaci do správy soubor herních prvků. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/IX/15: ZM schvaluje smlouvu s Českou 
republikou - Generálním fi nančním ředitelstvím, 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 72080043 o 
souhlasu se stavbou „Bezbariérové trasy města 
Hustopeče-chodník k fi nančnímu úřadu“ na po-
zemcích parcely číslo KN 2430, 2437/10 a 2437/1 
v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 
dle projektové dokumentace č. VD05715 ze srpna 
2015, zpracované projekční kanceláří společnosti 
ViaDesigne s.r.o., Na Zahradách 16, Břeclav, IČ: 
27696880. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/IX/15: ZM schvaluje smlouvu o souhla-
su se stavbou na akci „Bezbariérové trasy města 
Hustopeče-chodník k fi nančnímu úřadu“ na po-
zemcích Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3,601 82 Brno, par-
cely číslo KN 1235/5, 1235/6 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna v rozsahu dle projektové doku-
mentace č. VD05715 ze srpna 2015, zpracované 

projekční kanceláří společností ViaDesigne s.r.o., 
Na Zahradách 16, Břeclav, IČ: 27696880. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/IX/15: ZM schvaluje smlouvu s Českou 
republikou - Generálním fi nančním ředitelstvím, 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 72080043 o 
souhlasu se stavbou „Rozšíření sběrného dvora 
ve městě Hustopeče“ na pozemku p.č.2437/6 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 37/IX/15: ZM schvaluje smlouvu s 
Jihomoravským krajem, IČO: 70888337, se sídlem 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno o zřízení věc-
ného břemene práva vstupu a vjezdu v souvislosti 
s provozem, údržbou, opravami a odstraněním 
kanalizace na stavbu „Hustopeče – odvodnění 
nemovitostí v oblasti ul. Nádražní a Hradní“– ka-
nalizace na pozemku parcela číslo KN 1235/1 v 
katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 
dle geometrického plánu číslo 3372-205/2014 ze 
dne 17.12.2014 za jednorázovou úplatu 2.541,- 
včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/IX/15: ZM schvaluje Rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 10/2015 v  podobě 
předložené radou města.

Usnesení č. 39/IX/15: ZM schvaluje vyhlášení termínu 
pro podávání dotací z rozpočtu města Hustopeče 
na rok 2016. Termín pro první kolo příjmu žádostí 
je do 30.11.2015, aby bylo možno žádosti řádně 
vyhodnotit a schválit udělení žádostí a darů na 
prvním ZM v roce 2016.

Usnesení č. 42/IX/15: ZM schvaluje bezúplatné nabytí 
pozemků parcela číslo KN 659/3 a parcela číslo KN 
1229/3 v katastrálním území Hustopeče u Brna 
darovací smlouvou z majetku Jihomoravského 
kraje, IČ: 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 03.11.2015 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/26/15: RM bere na vědomí rezignaci a 
výpověď … na funkci ředitele Sportovního zaří-
zení města Hustopeče ke dni 31.12.2015.

Usnesení (úkol) č. 3/26/15: RM ukládá vyhlásit vý-
běrového řízení na obsazení funkce ředitele 
Sportovního zařízení města Hustopeče, p.o., s ter-
mínem nástupu k 01.01.2016.

Usnesení (úkol) č. 6/26/15: RM ukládá prověřit mož-
nosti a podmínky nabytí pozemků na město 
kolem p.č. KN 5426/26.

Usnesení (úkol) č. 7/26/15: RM ukládá jednat s  … 
o předložení podrobnějšího záměru - projektu 
budoucího využití objektu „sýpky“ č.p. 463 v k.ú. 
Hustopeče u Brna pro podporu rozhodnutí zastu-
pitelstva k případnému prodeji.

Usnesení č. 9/26/15: RM schválila nájemní smlouvu 
na pronájem části pozemků p.č.891/11, 891/13 
a 891/14 o celkové výměře 90 m2 zapsaných 
jako ostatní plocha v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče za účelem umístění a pro-
vozování prodejního stánku s nájemcem Vošický 
s.r.o., Hrušovanská 155, Hrabětice, IČ: 04524349, 
za roční nájemné 56.788,- Kč + DPH. Text smlou-
vy je přílohou zápisu.

 Usnesení č. 10/26/15: RM schválila dohodu 
o ukončení nájemní smlouvy s …, Nová …, 
Hustopeče na část pozemku p.č.5476/31v k.ú. 
Hustopeče u Brna k 31.12.2015.

Usnesení č. 11/26/15:  RM schválila projektovou do-
kumentaci č. 18/2015-622 projektanta Ing. Jana 
Kuchynky, Dlouhá 16, 693 01 Hustopeče na stavbu 
„VINAŘSTVÍ“ na pozemcích p. č. 307, p. č. 308, p. č. 
309/3, p. č. 309/4 a p. č. 376/28 v k. ú. Hustopeče 
u Brna, jako vlastník sousedního pozemku, pro 
potřeby jednání se stavebním úřadem, investoru 
p. …, Starovičky …, PSČ 693 01.

Usnesení č. 12/26/15: RM schválila napojení na veřej-
ně přístupnou účelovou plochu parc. č. 3304/1 a 
parc. č. 376/17 v k. ú. Hustopeče u Brna p. …, 
Starovičky …, PSČ 693 01.

Usnesení č. 13/26/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
kupní smlouvu na koupi pozemku v  geometric-
kém plánu číslo 3360-158/2014 nově vytvořené 
a vyčleněné parcely číslo KN 4542/414 o výmě-
ře 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. 14/26/15: RM schválila zaslání žádosti na 
Ministerstvo zdravotnictví o zrušení kategorizace 
pozemků p. č. 1047/16 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 50 m2, p. č. 1092/8 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 - součástí 
pozemku je stavba bez čp/če – garáž, pozemek p. 
č. 1092/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 55 m2 a části pozemku p. č. 1092/6 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 1937 m2 
- dle geometrického plánu nově oddělený poze-
mek parc. č. 1092/10 o výměře 787 m2, vše v k. 
ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, zapsané 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče na LV č. 12360. 
Pozemky budou městem Hustopeče pro výstavbu 
sociálního bydlení - pro matky s dětmi, sociální, 
příp. startovací byty s nízkým nájemným. Bydlení 
hodlá město pořídit z vlastních prostředků s pří-
padným přispěním fi nancí z dotačních programů 
zaměřených na sociální bydlení.

Usnesení č. 15/26/15: RM schválila objednávku zamě-
ření rozsahu věcného břemene práva průchodu 
a průjezdu vlastníkovi nemovitosti na pozemku 
506/5 přes pozemky parcela číslo KN 506/2 v 
rozsahu od uvažované brány směrem k silnici v 
rozsahu stávající komunikace dále přes pozemky 
parcela číslo 506/1, 506/3 vše v k.ú. Hustopeče u 
Brna.

Usnesení č. 16/26/15: RM schválila zveřejnění záměru 
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pronájmu pozemku p.č. KN 885/19 o výměře 156 
m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
včetně umístěného objektu garáže a části pozem-
ku par.č.KN 885/23 o ploše cca 120 m2 vedeného 
jako ostatní plocha, vše zapsáno na LV č.10001 
pro město Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 17/26/15: RM schválila souhlas s objed-
náním plynového kotle u spol. BYTOP-GAS, spol. 
s r.o., IČO: 42324238, Bratislavská 866/5, 693 01 
Hustopeče, za cenu 67.261 Kč dle cenové nabídky 
ze dne 29.10.2015 pro havarijní výměnu v  bytě 
Nádražní 4, Hustopeče.

Usnesení č. 18/26/15: RM schválila smlouvu o dílo s p. 
Pavlem Urbánkem, IČO:64456986, Uherčice 189, 
691 62 Uherčice, na předláždění chodníku u au-
tobusového nádraží za cenu 77.782 Kč dle cenové 
nabídky ze dne 29.10.2015. Smlouva je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 19/26/15: RM schválila realizaci připojení 
na základě dohody o partnerství s  fi rmou Fair-
net, o.s., IČ: 27047989, Janáčkova 1, Hustopeče, 
pro připojení dětského dopravního hřiště 
v Hustopečích na internet. 

 Usnesení č. 20/26/15: RM schválila smlouvu o dílo se 
Stanislavem Fialou, IČO: 10563253, Smetanova 
90/7, 693 01 Hustopeče, na vyhotovení PD na 
osvětlení spojení ulic Javorová – Dlouhá za cenu 
16.500,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 
26.10.2015

Usnesení č. 22/26/15: RM schválila licenční smlouvu 
o veřejném provozování na úhradu autorské od-
měny 132.398,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních 
děl k poslechu v Hustopečích na Burčákových 
slavnostech 2015 s Ochranným svazem autor-
ským pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem 
Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč

Usnesení č. 23/26/15: RM schválila licenční smlouvu 
o veřejném provozování na úhradu autorské od-
měny 3.812,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních 
děl v rámci kurzů tance na Klasických tanečních 
a Tanečních pro dospělé s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se 
sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč

Usnesení č. 24/26/15: RM schválila dohodu o propa-
gaci a reklamní spolupráci se MOSS logistic s.r.o., 
se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče 
na Světový duel vín 2015. Text dohody je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 25/26/15: RM schválila smlouvu o poskyt-
nutí vzájemného plnění s CCB, spol. s r.o. se sídlem 
Okružní 19, č.p. 580, 638 00 Brno na Světový duel 
vín 2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 26/26/15: RM schválila dohodu o propaga-
ci a reklamní spolupráci se Svazem vinařů České 
republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké 
Bílovice, IČ 48847488 na Světový duel vín 2015. 
Text dohody je přílohou zápisu.

 snesení č. 27/26/15: RM schválila Přílohu k doho-
dě ze dne 22.01.2014 o poskytnutí podpory pro 
konání Hustopečského Masopustu na Turhandlích 

na rok 2016 - Rozpis jednotlivých kompetencí, 
povinností, činností a výstupů pro smluvní stra-
ny s pořadateli společnostmi M.S.Quatro, s.r.o., 
IČ:26219182, Na Hradbách 424/3, 69301 
Hustopeče a Rustikal, s.r.o., IČ:26291495, Na 
Hradbách 5, 69317 Hustopeče. Vyjma zajištění 7 
pracovníků města na dobu přípravy a konání hlav-
ního programu. Text přílohy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/26/15: RM schválila pořádání 
Městského bálu v termínu 16.1.16 s rozpočtem 
dle přílohy.

Usnesení č. 32/26/15: RM schválila pořádání vánočního 
běhu městem „Hustopečská vánoční desítka“ dne 
13.12.2015 na veřejných komunikacích města. 
Jedná se o ulice: Herbenova, Mrštíkova, Kollárova, 
Šafaříkova, Havlíčkova, a zpevněné polní cesty 
mimo střed města. Současně schvaluje výpomoc 
Městské policie Hustopeče při zajištění bezpeč-
nosti akce v místech, kde bude akce křižovat silnice 
pro motorová vozidla.

Usnesení č. 34/26/15: RM schválila čerpání prostředků 
z úspory energií ZŠ Nádražní na nákup stavitelné-
ho žákovského nábytku.

Usnesení č. 35/26/15: RM schválila čerpání částky 26 
000 Kč z rezervního fondu ZŠ Hustopeče, Nádražní. 
Částka bude použita na nákup pomůcek pro žáky.

Usnesení č. 37/26/15: RM schválila v souvislosti s na-
řízením vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 19.10.2014 
úpravu platových tarifů ředitelů příspěvkových 
organizací města. Upravuje se pouze tarifní 
část mzdy, ostatní položky (osobní ohodnocení, 
příplatek za vedení) se nemění. Účinnost změny 
platů je od 1.11.2015.

Usnesení č. 38/26/15: RM schválila snížení příspěvku 
příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, 
Komenského o 345 000 Kč, uplatňovaný jako neu-
platněný odpočet DPH.

Usnesení (úkol) č. 39/26/15: RM ukládá řediteli ZŠ 
Hustopeče, Komenského ve spolupráci s vedením 
TJ Agrotec Hustopeče a FC Hustopeče předložit 
návrh předpokládaného využití, provozu a fi nan-
cování provozních nákladů nafukovací sportovní 
haly pro areál ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2.

Usnesení č. 40/26/15: RM schválila zadávací dokumen-
taci veřejné soutěže na zakázku „Nafukovací hala 
ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2“ v předložené 
podobě. Text dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení č. 45/26/15: RM schválila ceník Sportovní 
haly pro TJ Agrotec Hustopeče: 200,- Kč/hod. za 
malou halu (stolní tenis), za velkou halu (ostatní 
sporty) 600,- Kč/ hod. 

Usnesení č. 46/26/15: RM doporučuje ZM ke schválení 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
pro TJ Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních 
nákladů ve výši 265.000,- Kč.

Usnesení č. 47/26/15: RM schválila na základě žá-
dosti spol. Agrotec a.s., Brněnská 74, Hustopeče, 
použití znaku města Hustopeče v příležitostně vy-
dávané knižní publikaci „25 příběhů“ a to v pasáži, 
v níž má město Hustopeče svůj příspěvek.

Usnesení č. 48/26/15: RM bere na vědomí informaci 
o územní studii propojení komunikací D2 a R 52 

na vědomí. Připomínku města Hustopeče k ZÚR 
JMK, na vybudování nové dálniční mimoúrovňové 
křižovatky na dálnici D2 v jižní části města, bude v 
rámci ZÚR JMK i nadále uplatňovat.

Usnesení č. 51/26/15: RM schválila přidělení bytu č. 
30 na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, … 
(nar. …) do nájmu s platností od 05.11.2015 do 
31.10.2016.

Usnesení č. 54/26/15: RM schválila přidělení bytu č. 
č. 2 na ulici Smetanova 78/2, Hustopeče, … do 
nájmu s platností od 01.12.2015 do 31.11.2016.

Usnesení č. 56/26/15: RM schválila revokaci usnesení 
RM č. 34/25/15 a schvaluje nově zvýšení plateb za 
nájem a služby v ubytovně Mostař o 5 % z celkové 
měsíční placené částky a to od 1. 1. 2016.

Usnesení č. 57/26/15: RM schválila zvýšení plateb za 
nájem v Domě - penzionu pro důchodce, Žižkova 
1, Hustopeče z částky 30,46 Kč/m2 na částku 35,- 
Kč/m2, a to od 1. 1. 2017.

Usnesení č. 58/26/15: RM schválila dodatek č. 5 ke 
smlouvě o umístění technického zařízení na sběr 
a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojo-
vě čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji, uzavřené se Státní tiskárnou cenin, statní 
podnik se sídlem Růžová 6, č.p. 943 110 00 Praha, 
IČ 00001279. Text dodatku je přílohou zápisu.

č. 60/26/15: RM schvaluje smlouvu č. 15249116 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/8, 148 
00 Praha 4, a to na akci „Obnova větrolamu“. Text 
smlouvy je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 61/26/15: RM schvaluje bezúplat-
né zapůjčení obřadní síně Radnice pro 
stužkování maturantů gymnázia T.G.M. Hustopeče 
dne 20.11.2015. 

Usnesení (úkol) č. 62/26/15: RM ukládá prověřit a 
zaktualizovat projekt na rekonstrukci rozvodů 
elektroinstalace a výměnu topných kanálů v top-
ném systému MŠ Na Sídlišti.

Usnesení (úkol) č. 63/26/15: RM ukládá zpracovat 
pasport mobiliáře ve městě a posoudit případný 
přesun nebo instalaci nových do míst s   nízkým 
pokrytím odpadkových košů, případně laviček. 

Usnesení (úkol) č. 64/26/15: RM ukládá zveřejnit 
v  Hustopečských listech informaci, o způsobu a 
podmínkách zimní údržby chodníků a místních 
komunikací. Včetně poděkování občanům města, 
kteří budou udržovat chodníky u svých domů.

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

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

/samosprava/usneseni-samospravy/
nebo v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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Dovolte, abych Vás na začátku svého 
příspěvku v tomto předvánočním čase 
pozdravil a shrnul letošní rok, který je již 
u svého konce. Letošek byl pro nás velice 
úspěšný. Díky nízkým úrokovým sazbám 
v bankách jsme zprostředkovali  desítky 
obchodů.  Klienti využili naší nabídky 
a pořídili si nemovitost jak na bydlení, tak čím 
dál více oblíbenou nemovitost na investici 
s následným pronájmem. Rád bych Vám 
touto cestou poděkoval za důvěru, že jste 
využili právě služeb naší realitní kanceláře.
I díky vám jsme si mohli dovolit rozšířit naše 
služby o doménu  Stream-reality, která je nyní 
součástí Schmidt-reality s.r.o. a specializuje 
se na natáčení videoprohlídek  nemovitostí. 
Tímto jsme se posunuli o další krok dopředu.  
Jdeme cestou modernizace a nových 
technologií.  Inzerci  tak netvoří jenom fotky, 
ale už i videa. Potencionální kupující tak má 
lepší představivost  při výběru nemovitostí  
na internetu.  
Čím dál častěji pozoruji, že se na nás obrací 

klienti s prosbou o pomoc při zprostředkování 
prodeje jejich nemovitosti. Pomalu a jistě 

přichází západní styl realitního trhu, kde 
služby realitních kanceláří využívají klienti 
v běžném životě a obracejí se na profesionály. 
Úplně stejně, jak už si dnes sami neopravíte 
třeba auto. Je to prostě samozřejmost, 
koupit či prodat dům, byt nebo pozemek přes 
realitní kancelář. Ušetříte tím peníze i čas a 
hlavně zamezíte možnému riziku podvodu. 
Žel i to se v tomto oboru podnikání děje 
a je mnoho podvodníků, kteří čekají na tu 
nejmenší chybičku. Věřím, že v Hustopečích 
už jsou lidé vyléčeni z nesolidních 
obchodníků s nemovitostmi a nenechají se 
zlákat na nevýhodné smlouvy podepisované 
často někde na ulici nebo v květinářství.  Když 
nás bolí zub nebo palec na noze, tak taky 
nejdeme řešit tento problém do kadeřnictví, 
ale k lékaři. 

Závěrem mi dovolte pár informací 
o novinkách, které nás čekají v příštím roce. 
Tou nejdůležitější je rozhodně změna plátce 
daně z převodu nemovitosti, kterou dnes 
platí prodávající.  Vláda již schválila novelu 
zákona, dle které tato povinnost přejde na 
kupujícího. Je to logický krok, protože stát 

má v dnešní době 
problém tuto daň 
vymáhat, zejména 
u rozvádějících 
se manželských 
párů. Tím se 
změní pravidla 
hry a takzvaná 
daň z nabytí 
může zatížit váš 
rozpočet při 
výběru nemovitosti.

 
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce 

v kruhu nejbližších, plné radosti, lásky 
a štěstí. Ať je pro nás pro všechny rok 2016 
aspoň tak úspěšný jako ten letošní. Vykročte 
do něj tou správnou nohou a já se budu těšit 
na další spolupráci.

Erik Lipnický
Ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o.  Hustopeče
Tel:  774 241 009

erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
www.schmidt-reality.cz-in

ze
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BYTOP – GAS spol. s r.o.
Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče u Brna

PŘIJMEME

Nabídky včetně životopisu pošlete e-mailem nebo na uvedenou adresu.
Svatopluk Cabal: cabal@bytop.cz, tel.: 602 536 453, Jana Svobodová: svobodova@bytop.cz, tel.: 519 412 060

Instalatér- topenář
Požadavky: vyučen v oboru, svářecí průkaz na ocel.potrubí (rozvod plynu)

Skladník pro prodejnu instal. materiálu
Snížený pracovní úvazek, vhodné i pro důchodce

Brigádník pro prodejnu instal. materiálu
Sobotní dopolední prodej, vhodné pro studenty

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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Devět odehraných představení, sedm 
divadelních souborů, jedna pohádka, 
sedmdesát účinkujících. To vše ve třech 
dnech. Takový byl sedmnáctý ročník 
nesoutěžní divadelní  přehlídky amatérských 
souborů Šmardovo sousedské divadlo od 
6. do 8. listopadu 2015. Do sálu společenského 
domu na něj zavítalo přes tři sta diváků.

Letos kromě domácích ochotníků 
a amatérských herců z okolí, přivítala 
přehlídka i divadelníky z partnerských měst 
Modra a Benátky nad Jizerou. 

„Před několika lety vznikla dohoda 
mezi třemi městy, že se vzájemně budou 
seznamovat v určitých oblastech. Těmi 
oblastmi bylo divadlo, spolupráce seniorů 
v rámci tábora a sportovní utkání mezi žáky 
základních škol,“ vysvětlila starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Letošní návštěva divadelníků v Hustopečích 
byla ukončením tříletého cyklu. Spolupráce 
se osvědčila a města v ní chtějí pokračovat. 
„Dotváříme podobu dalšího tříletého 
cyklu. Dosáhne určité změny, ale zatím víc 
prozrazovat nebudu. O defi nitivní podobě 
budeme teprve jednat,“ dodala Potměšilová. 

Úvod divadelního festivalu však nepatřil 
Modre ani Benátkám nad Jizerou, ale 
domácímu souboru Dlaně Pavučina 

Hustopeče. Divákům představil Povedené 
příběhy nepovedených lásek. „Hra je 
úplně výjimečná, protože si ji napsaly tři 
z divadelnic samy,“ informovala vedoucí 
souboru Ingrid Florusová. 

Páteční večer pokračoval dvěma 
představeními Divadelního souboru Mokraď 
Modra. Odehrál komedie V dobrom aj v zlom 
a Kerá ma vačší kríž. 

Sobotní odpoledne pak patřilo opět 
Slovákům - Modranskému královskému 
divadlu a jeho dvěma hrám Zázrak 
svatého Floriána a Ket ca zub bolí. Obě 
divadelní povídky napsali modranští autoři 
v modranském nářečí. 

Na hustopečském podiu nechyběli ani herci 
z Divadelního souboru Bazilišek benátský. 
Soubor navázal na tradici ochotnického 
divadla v Benátkách nad Jizerou před pěti 
lety a slaví úspěch. Domácí představení má 
do jednoho vyprodaná. Do Hustopečí přijel 
se hrou Světáci.

Sobotní část programu ukončili domácí. 
Hustopečský sál zaplnila hra Tlustý prase 
v podání Divadelního souboru FOOR. 
Naposledy v ní ztvárnil hlavní mužskou roli 
Juraj Háder. Kvůli pracovním povinnostem 
v Libereckém divadle Tlustý prase opouští. 
Zaskočí za něj náhradník. Tlustý prase se tak 

bude hrát dál.
Neděle patřila nejmenším divákům. Vloni 

divadelní soubor Bezkamen Uherčice 
přijel s Neprodejnými manželkami, letos 
s pohádkou O Spanilém princi. „Strašně 
nás těší, jak děti na pohádku reagují. Jsou 
opravdu vděční diváci,“ pochvalovala si 
vedoucí souboru Radka Schardová. 

Příjemnou tečkou za třídenní přehlídkou 
bylo vystoupení Divadelního souboru 
Kroměříž Báječná Anna. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
uživatel Hulisty. 

–jal- 

Šmardovo sousedské divadlo přivítalo tři stovky návštěvníků

Hra Ket ca zub bolí v podání Modranského 
královského divadla.
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Každý z členů výtvarné skupiny Alfons 
pracuje odlišnou výtvarnou technikou, má 
vyhraněný vkus, rozdílné vnímání estetiky, 
přesto se na společné výstavě nenásilně 
doplňovali. O tom se mohli přesvědčit 
všichni zájemci v městské galerii. Výstava 

výtvarné skupiny Alfons odstartovala první 
listopadovou neděli. Hudebním vystoupením 
ji zahájil Marek Vejpustek, úvodním slovem 
malíř Bohuslav Janovský. 

Na výstavě se prezentovalo sedm z jedenácti 
členů skupiny. K vidění byly koláže Romana 
Müllera, olejová plátna Jany Rozkové, 
plastiky Pavla Klaka, keramika i obrazy Marie 
Gůzové i díla předsedkyně skupiny Jarmily 
Milotové, Martiny Klakové nebo Bohuslava 
Janovského. 

„Ukazuji tady vše, čemu se věnuji. Ať už 
fotografi i, kreslení, malování. Je to odraz mé 
duše,“ představila svá díla výtvarnice Martina 
Klaková z Ivaně. 

Bohuslav Janovský zase vybral pro výstavu 
obrazy s šachovou tematikou. „To mě chytlo 
v posledních dvou letech. Vybírám si většinou 

dramatické náměty. A i v takové klidné 
krajině, jako je krajina šachu, lze vidět různá 
dramata,“ uvedl hustopečský malíř. 

Výtvarná skupina zaštiťující umělce 
Hustopečska vznikla v roce 2009, navázala 
na tradici sdružení Výtvarníci Hustopečska 
z roku 1972. Alfons pravidelně pořádá 
podzimní výstavy a každé tři roky také 
takzvaný Hustopečský salon, na kterém 
kromě domácích výtvarníků vystavují 
i pozvaní hosté. Konat se bude příští rok. 

„Sžili jsme se spolu. Každé léto pořádáme 
například Výtvarný dvůr v Ivani, kde si 
upořádáme venkovní výstavu, sejdeme se 
a besedujeme spolu až dlouho do noci. 
Letos jsme vystavovali ještě v Benátkách nad 
Jizerou. Každý má kromě toho i svoje vlastní 
aktivity a autorské výstavy. Snažíme se 
pořádat různé kurzy. Myslím, že je nám spolu 
dobře,“ shrnula předsedkyně skupiny Alfons 
Jarmila Milotová. 

Společná výstava členů Alfonse trvala 
v městské galerii v domě U Synků do 29. 
listopadu 2015.                                                        -jal- 

Oleje, koláže, plastiky i fotografi e. Alfons vystavoval v galerii

Obraz Marie Gůzové.
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Nejrůznější karetní nebo třeba strategické 
hry si mohli vyzkoušet všichni zájemci na 
Deskohraní v M-klubu v pondělí 9. listopadu 
2015. Konalo se už podruhé. Pobavit se 
a utkat se proti sobě přišlo na dvanáct 
mladých hráčů. I když pro některé mohly být 
originální hry novinkou, nemuseli se obávat, 
pedagog v M-klubu Ondřej Čukan pomohl 
s pochopením hry i s pravidly.  

–jal- 

Deskové hry lákaly do M-klubu

KULTURA

Město 
Hustopeče
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Velice příjemné dvouhodinové vyprávění 
o africké zemi plné kontrastů si měli možnost 
poslechnout návštěvníci přednášky Karla 
Fridricha, která se konala v knihovně ve 
čtvrtek 5. listopadu 2015. 

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o pro 
nás neznámé zemi. Například to, že v Zambii 

žije 73 kmenů, každý mluví svým jazykem 
a úředním jazykem je angličtina. Typickým 
jídlem je šíma – rýžová kaše. Jednou ze 
zajímavostí je, že jako pochutinu, například 
místo oříšků, nosí po kapsách pražené 
housenky, které chroupou. Dokonce tam jedí 
i myši a krysy. Na druhé straně lze v Zambii 
vidět i snahu o výdobytky moderní civilizace. 

Při stavbě takzvaného GO centra účastníci 
výpravy do Zambie zjistili, že na nějaké 
přesnosti zde vůbec nezáleží. Nicméně 
i přesto se jim podařilo budovu postavit od 
základů až po střechu. Už nyní se dobrovolníci 
těší na další cestu a my posluchači na další 
zajímavou besedu. 

Hustopečské knihovnice

O Zambii, zemi plné kontrastů, povídal Fridrich v knihovně

fo
to

:  
ar

ch
iv

 k
ni

ho
vn

y

Co se skrývá pod názvem pořadu „Morava 
– země neznámá“ nám přišli osvětlit 
poslední říjnové pondělí pracovníci Českého 
rozhlasu Brno. A to osobně redaktorka Hana 
Ondryášová, editor Miloš Šenkýř a notně 
jim přizvukoval a svými postřehy doplňoval 
šéfredaktor Jiří Kokmotos.

V první polovině podvečera nám promítli 
a poutavě pohovořili o zajímavých místech 
naší republiky. V druhé půlce se rozpoutal 
dialog mezi aktéry právě o zajímavých 
místech jižní Moravy, které během svých 
pracovních, ale i soukromých cest navštívili. 

Téměř tři desítky posluchačů odcházely 
spokojené, naplněné elánem a dobrou 
náladou, protože ta byla celý večer. 

Vaše knihovnice

Redaktoři z ČRo Brno povídali v knihovně o krásách Moravy

Už svou desátou knihu vydala v září 
hustopečská autorka Markéta Harasimová. 
Detektivně laděný román Vražedná vášeň 

představila čtenářům z Hustopečí v úterý 
3. listopadu v městské knihovně. Některé 
návštěvnice autorské čtení zaujalo natolik, že 
si knihu rovnou koupily a nechaly podepsat. 

„Je to detektivka s erotickým podtextem 
ze současnosti. Pojednává o začínajícím 
vztahu dvou mladých lidí, který přerve krutý 
zločin. Jak jeden, tak druhý z páru se ocitají 
v ohrožení života. Je to kniha trošku akční 
a trošku erotická,“ představila novinku 
Harasimová. 

Vražedná vášeň je její druhá detektivka. 
Pokřtěna byla 5. října 2015 v paláci knih 
Luxor v Praze. Kmotry se stali herec Ladislav 
Frej, herečka a muzikálová zpěvačka 

Jitka Jackuliak a režisérka, scénáristka 
a spisovatelka Soňa Štroblová. 

Téměř dokončený už má Harasimová 
i svůj třetí detektivní román. „Zatím ještě 
neprozradím z jakého je prostředí, protože 
je to takové specifi cké téma, které moc často 
zpracováváno není. Kromě nové knihy pracuji 
na scénáři k předchozímu románu Sametová 
kůže, který se dočkal zájmu fi lmařů. Měl by se 
podle něj točit celovečerní fi lm,“ informovala 
autorka. 

Více informací o Markétě Harasimové 
na webových stránkách www.

marketaharasimova.cz. 
-jal- 

Markéta Harasimová představila detektivku Vražedná vášeň

Markéta Harasimová četla z nové knihy.
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I když bylo příjemných patnáct stupňů 
a na příchod zimy to ale vůbec nevypadalo, 
hustopečští broučci se v úterý 10. listopadu 
uložili k zimnímu spánku. Vyprovodily je 
desítky dětí se svítícími lampiony. Nejprve 
si společně zazpívaly před kostelem na 
Dukelském náměstí, zhlédly loutkovou 
pohádku a pak už vyrazily hledat broučky. 

Ukolébavkou děti vyprovodily berušky, 
včelky i motýly do hajan. 

Za odměnu si pak všichni účastníci mohli 
opéct špekáček přímo na Dukelském 
náměstí. 

-jal-

Lampiony rozzářily náměstí. Děti uspaly broučky
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www.hustopece-city.cz
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Pět stovek vzorků z více než 20 zemí 
světa, vína oceněná mnoha nej - to bylo 
k ochutnání v Hotelu Centro v sobotu 21. 
listopadu na Světovém duelu vín. Možnost 
porovnat česká a moravská vína s těmi 
špičkovými zahraničními lákala odborníky i 
laickou veřejnost. 

Šestý ročník Světového duelu vín začal 
netradičně. V pátek 20. listopadu edukativním 
seminářem pro profesionály. Letos se 
konal poprvé. Čtyřicítka vinařů mohla 
ochutnat pětatřicet vzorků zahraničních vín 
s předstihem a s doprovodným komentářem. 
Zájem vinařů byl obrovský. 

„Dostali jsme za úkol od šéfa Národního 
vinařského centra připravit pro příští rok 
kapacitu pro dvojnásobný počet lidí. Protože 

letos za dva dny od rozeslání přihlášek bylo 
plno. Znamená to pro nás o mnoho více 
práce, ale dali jsme se na tuto cestu, tak 
musíme bojovat,“ usmíval se jeden z hlavních 
organizátorů Světového duelu, hustopečský 
vinař Miroslav Hrabal. 

„Tímto směrem chceme jít dále. Aby akce 
byla jak pro veřejnost, tak pro vinaře,“ 
potvrdil předseda Svazu vinařů ČR Tibor 
Nyitrai. 

Lahve pro širokou veřejnost se otevřely 
v sobotu dopoledne. Letos nesl Světový 
duel pomyslný podtitul srovnání vín ze 
zemí Visegradské čtyřky s víny evropskými 
a světovými. „To je ten smysl pro lidi, co 
přijdou – srovnat naše vína s tím, co se pije 
jinde ve světě. Jsou tu vína od nejlepších 
vinařů světa, vína, která jsou velmi drahá, 

vína oceněná v prestižním hodnocením 100 
body. Duel je pro všechny milovníky dobrého 
vína svátek,“ uvedl Hrabal. 

Světový duel vín si například nenechal ujít 
ani nejvyšší státní zástupce ČR Pavel Zeman. 
„Je to způsob, jak se v Hustopečích podívat 
do zahraničí, podívat se po celém světě 
prostřednictvím skleničky,“ pochvaloval si.

V chladicích boxech bylo připraveno pět 
stovek vzorků vín, tři stovky z ciziny, zbytek 
pak vín českých a moravských. Návštěvníci 
mohli ochutnat věhlasná biodynamická 
vína světa, víno vyhodnocené americkým 
zdravotním institutem jako nejzdravější na 
světě, víno z nejstaršího vinařství v Evropě 
nebo vína ze stoletých vinic. 

„Libí se mi, že vína tady nikdo nehodnotí. 
Každý návštěvník si na ně může udělat názor 
sám,“ kvitoval Lubomír Glos, představitel 
jednoho ze tří nejúspěšnějších vinařství 
v České republice. 

Akci podporuje Vinařský fond i Svaz vinařů 
České republiky. „Chceme přispět k tomu, 
aby Světový duel vín dál vzrůstal. A když 
vidím, jak je letos nabito, tak je jasné, že 
zájem je extrémně obrovský,“ uzavřel Nyitrai.

„Jsem rád, že jsme se dostali tak vysoko, 
i když udržet se na výsluní je opravdu těžké. 
Ale věřím, že se udržíme,“ doplnil Hrabal. 

–jal- 

Světový duel vín přilákal odborníky i laickou veřejnost
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Ochutnat špičková vína mohla široká 
veřejnost.

Světový duel vín zahájila starostka města 
Hana Potměšilová.

Přejeme vám krásné 

a klidné prožití vánočních svátků

a úspěšný vstup 

do nového roku 2016
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Dukelské náměstí pokryly bílé stany, 
sluneční paprsky a davy lidí – taková byla 
v Hustopečích sobota 14. listopadu. Konala 
se Oslava svatomartinských vín a husí. 
Zahájila ji starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová a hosté Martinové.

„Svatomartinská husička chutná všem, 
i sportovcům. Já ji miluji,“ přiznal například 
hokejista Martin Procházka. 

V 11 hodin a 11 minut pak na Dukelské 
náměstí přijela hlavní postava oslav – sv. 
Martin na běloušovi s početnou družinou. 
Sníh sice nepřivezl, příslibem mrazivějších 
dnů však může být předání vlády Zimní 
královně. 

Za zvuků fanfár z věže radnice si mohli 
všichni návštěvníci společně se svatým 
Martinem poprvé ofi ciálně ťuknout mladým 
vínem. Na Dukelském náměstí ho bylo 

připraveno téměř tisíc pět set lahví. 
„Letos máme připraveno dvaačtyřicet 

vzorků vín od patnácti vinařů regionu. 
Máme tu všechny odrůdy schválené pro 
svatomartinské víno – Muškát moravský, 
Müller Thurgau a Veltlínské červené rané za 
bílá vína, Svatovavřinecké a Modrý Portugal 
za vína červená. A když se přidá Zweigeltrebe, 
máme i růžová vína a dokonce dva klarety,“ 
představila nabídku Veronika Knofl íčková ze 
Stálé vinařské expozice města Hustopeče. 

Připravena byla přímo pod stanem na 
Dukelském náměstí i křupavá husa. Zájem o 
ni byl obrovský. O půl druhé odpoledne už 
nebyl ani kousek.

Na své si však přišel i ten, kdo mladému 
vínu příliš neholduje. Na nádvoří domu 
U Synků byla k ochutnání vína starších 
ročníků i svařák. Bylo možné navštívit i Stálou 

vinařskou expozici města a ochutnat městské 
víno.

Spokojeni tak se začátkem nového 
vinařského roku mohli být všichni, a to nejen 
návštěvníci, ale i samotní vinaři. Letošní 
ročník si pochvalují. 

„Oproti tomu, jak byl loňský rok nevydařený, 
letos to vypadá, že vína budou velice chutná, 
většina z nich měla dost vysokou cukernatost. 
Počasí přálo, tak snad budeme mít dobrá 
vína,“ uzavřela Knofl íčková. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

-jal-

Sobota 14. listopadu patřila mladým vínům, husám a sv. Martinovi
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Svatý Martin si přiťukl mladým vínem i s hokejistou Martinem Procházkou. 

Vlády se ujala Zimní královna s dcerami 
Sněženkami. 

K ochutnání bylo 42 vzorků 
svatomartinského. 

Jako patnáctý člověk na světě a jako první 
Čech zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez 
použití kyslíkového přístroje. Radek Jaroš, 
rodák z Nového města na Moravě, pokořil 
takzvanou Korunu Himaláje. Jeho zážitky 
a zkušenosti si mohli v úterý 3. listopadu 
poslechnout zájemci v Hustopečích. 

„Měl jsem to štěstí, že první dvě expedice 
vedly na Mount Everest. Když jsem byl na 
té úplně první v roce 1994, tak jsme sice 
na vrchol nevylezli, ale byl jsem v lezecké 
dvojici s Italem Faustem di Stefanem. V té 
době měl jedenáct vylezených osmitisícovek 
a já jsem byl absolutní nováček. Když jsem 
byl schopný s tímto člověkem držet krok 
i v takových nadmořských výškách, usoudil 
jsem, že mně výšky sedí a půjde mi to v nich. 
Což se nakonec potvrdilo,“ usmíval se před 
začátkem besedy Radek Jaroš. 

Nejúspěšnější český profesionální 
horolezec se specializuje na expedice 
o malém počtu členů. Poslední osmitisícovku 

– K2 zdolal v roce 2014. 
„Všechny byly složité a těžké. Jednoduchá 

nebyla například právě K2, na expedicích pod 
ní jsem byl pětkrát a až teprve pátý rok jsem 
na ni vylezl. Ale určitě nejnebezpečnější a 
nejhorší je Annapurna,“ zhodnotil horolezec.

Při sestupu z Annapurny v roce 2012 utrpěl 
těžké omrzliny na většině prstů u nohou. 
A i přes úsilí doktorů a sedm operací přišel 

o jedenáct článků prstů. Annapurna byla 
třináctou horou na jeho cestě za Korunou 
Himaláje. 

„Strach mám pokaždé. Mám respekt před 
každou horou. Musí to být ale takový strach, 
který člověka staví do pozoru. Nesmí to být 
strach, který člověka ochromuje,“ popsal své 
pocity Jaroš. Myšlenku stát se horolezcem 
vyřkl poprvé už v šesti letech. A i když se prve 
věnoval volejbalu nebo jízdě na divoké řece, 
hory zvítězily. 

„Baví mě to a to je nejdůležitější. 
Horolezectví má tu výhodu, že se odehrává 
v nejkrásnější tělocvičně a tou je svět. Přináší 
nádherné zážitky,“ vypověděl profesionální 
horolezec. 

Teď po zdolání Koruny Himaláje má v plánu 
pokořit Korunu světa – nejvyšší vrcholy 
všech světadílů. Jeho dalším koníčkem je 
cyklistika. Pohrává si tak s myšlenkou, že 
k Elbrusu – nejvyšší hoře Kavkazu a Ruska, 
vyrazí z Nového města na kole.                      -jal- 

Radek Jaroš se po Koruně Himaláje chystá na Korunu světa

Radek Jaroš ochotně rozdával autogramy 
svým fanouškům. 
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
PROSINEC 2015

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

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

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

pá 4.12. 19.30 DIVÁ BÁRA – Divadelní spolek brat í Mrštík
   Boleradice, spole enský d m, vstupné 100,- K ,
   studenti a d chodci 70,- K . 
so  5.12. 9.00 MIKULÁŠSKÝ JARMARK – emeslný jarmark,
   country kapela, program pro d ti, sout ž tým  o
   nejlepší teplý váno ní nápoj, Dukelské nám stí. 
ne  6.12. 19.30 II. ADVENTNÍ KONCERT – Aleš Slanina a hosté.
   Sólista M stského divadla Brno, spole enský d m. 
   Vstupné 250,- K , d ti,studenti,d chodci 150,- K . 
út  8.12. 9.00 OD ERTA K JEŽÍŠKOVI – po ad pro d ti MŠ, ZŠ 
   a ve ejnost. Pavel Novák ml., kino, vstupné 45,- K . 
pá  11.12. 19.00 TANE NÍ PRODLOUŽENÁ – pro ú astníky tane ních 
   kurz  i pro ve ejnost, spole enský d m.
ne  13.12. 18.00 III. ADVENTNÍ KONCERT - k es anská folková skup.
   ze Šakvic Srdce, kostel sv. Václava a sv. Anežky 
   eské. Vstupné 80,- K , studenti, d chodci 50,- K . 
ne  20.12. 18.00 IV. ADVENTNÍ KONCERT – ú inkuje Husakovo
   Quarteto, kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.
   Vstupné 80,- K , studenti a d chodci 50,- K . 

P ipravujeme
so 16.1.  20.00 I. M STSKÝ BÁL Spole enský d m Hustope e. 
   Vstupenka s místenkou 150,- K . 
   P edprodej od 7. 12. na TIC Hustope e.

st  2.12. 19.30 GHOUL - horor, thriller, esko,Ukrajina, 2015, 
   86 min. vstupné 70,- K
so  12.12. 18.00 JURSKÝ SV T - ak ní, dobrodružný, sci-  , thriller,
   USA, 2015, 125 min.  vstupné 70,- K
st  16.12. 19.30 EX MACHINA - drama, sci-  , thriller, Velká Británie,
   2015, 108 min. vstupné 70,- K

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

t 3.12.  17.00 ZNÁMÉ A ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI ESKÝCH
   HUDEBNÍCH D JIN II. 
   P ednáška Mgr. Karla Plocka, u ebna CCV. 
t 10.12. 9.30 ZÁV RE NÁ P EDNÁŠKA

   1. semestru Virtuální akademie t etího v ku.
   Téma: ínská medicína v naší zahrádce. 
t 10.12. 17.00 AUTORSKÉ TENÍ DANIELY MI ANOVÉ 

   z její nové knihy Žena s dranžírákem, knihovna. 
po 14.12. 15.00 ZDOBENÍ VÁNO NÍCH PERNÍ K  
   S Janou Mikuli ovou, knihovna. 

Od 23. 12. do 31. 12. bude knihovna uzav ena. 

so 28.11.–27.12. VÝSTAVA FOTOKLUBU HUSTOPE E
t 3. – 5.12.  VÁNO NÍ MUZEJNÍ BAZAR

   Otvírací doba tvrtek 9.00–16.00,
   pátek 9.00–18.00, sobota 10.00–14.00. 

Ve tvrtek 31.12. budou všechny expozice UZAV ENY. 

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

so 5.12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA PAVU IN
  16.00 Setkání s Mikulášem pro nejmenší
  17.30 Tradi ní Mikuláš i s ertem
   Ozna ené balí ky odevzdávejte v kancelá i. 
ne 6.12. 9.30 BRUSLENÍ – zimní stadion B eclav. Odjezd z AN. 
   Ledová plocha 10.15 - 11.15. P ísp vek 50,- K .
so 19.12. 10.00 VÁNO NÍ EKA – sraz v Židlochovicích u mostu.
   Informace na ísle 732 302 247. 
t 24.12.  10.00 VÁNO NÍ VYCHÁZKA S KO MI – tradi ní vycházka

   za íná v areálu Pavu iny.
t 24.12.  15.00 ŠT DROVE ERNÍ ZPÍVÁNÍ

   Spole né zpívání koled na Dukelském nám stí. 
t 31.12.  13.15 SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ – zájezd do B eclavi. 

   Odjezd z AN. Ledová plocha 14.00 - 15.00. 
   P ísp vek 50,- K . D tské špunty s sebou. -in
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 7. 12. / 21. 12.
Papír, plast, nápojové kartony: 1. 12
Bioodpad: 14. 12
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

st  9.12. 18.00 RODINNÉ RITUÁLY
   P ednáška Marie Frydrychové, evangelická fara. 

t  17.12. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici (vchod z nám stí).

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.

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

FOTBAL   so 5. – 6.12. Halový turnaj p ípravek a žák
HÁZENÁ    
so  12.12.  Turnaj p ípravek
ne  13.12. 10.30 Legata Hustope e – Prost jov (Muži)
so 19.12. 9.00 Váno ní turnaj
STOLNÍ TENIS  so 12., ne 13. 12. - domácí utkání
   Podrobný rozpis utkání na smy ce HTV.
FUTSAL   so 12., ne 20. 12 - domácí utkání
   Podrobný rozpis utkání na smy ce HTV.
BADMINTON  ne 20. 12 - Váno ní turnaj pro d ti
B H   
ne 13.12.   VÁNO NÍ DESÍTKA – váno ní b h m stem
   od 9.30 závody d tí, 11.00 závody dosp lých. 
   Po ádá Fitness freedom Hustope e. 

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

ne 6.12. 16.00 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ HUSTOPE E
   Výt žek z dobrovolného vstupného bude v nován
   na charitativní ú ely, evangelický kostel Hustope e.

t 24.12. 9.00 VÁNO NÍ BOHOSLUŽBA s d tským programem
t 31.12. 18.00 BOHOSLUŽBA 

   S následným silvestrovským setkáním.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Kollárova 7, Hustope e, www.apostolskacirkev.eu

pá 18.12. 18.00 OH OSTROJ K UKON ENÍ ROKU 2015
   Po ádá  rma Agrotec Hustope e, Dukelské nám.

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

st 9.12. 15.00 P EDVÁNO NÍ P ÁTELSKÉ POSEZENÍ
   Spole enská místnost speciální školy, Šafa íkova ul. 
úterky  16.30 POJ TE SE S NÁMI BAVIT, poj te si s námi hrát
   Zábavné odpoledne pro d íve narozené, kino. 
tvrtky   16.30 COUNTRY TANE KY – pokra ování v tane ních

   dovednostech pro d íve narozené, vestibul kina. 

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

po 7.12.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST - and lské váno ní p ání
po 14.12. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po 21.12. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - stavíme betlém

so 5.12. 20.00 MIKULÁŠSKÁ VESELICE s PoolLitters 
   Vstup: 50,- K
t 10.12. 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY: LUCIE REDLOVÁ

   Vstup: 100,- / studenti 50,- K
so  12.12. 19.00 ACID TEKNO, vstup: 50,- K

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e
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Druhý listopadový týden jsme se seznámili s 
„Legendou o sv. Martinovi“. Víme, kdo to byl, 
co udělal, a proč se mu říká svatý. Netrpělivě 
jsme jeho příjezd na bílém koni očekávali, ale 
i letos se zpozdil. Sníh nám zatím nepřivezl, 
ale to nevadí, určitě se ho dočkáme. Náladu 
hrát si a tvořit nám to nepokazilo. Hráli jsme 
tematické hry, malovali, vystřihovali a lepili. 

Vyráběli jsme podkovičky pro štěstí a upekli 
si svatomartinské rohlíčky plněné ořechy. 
Mňam, ty byly dobré! Na závěr povídání 
o sv. Martinovi jsme se naučili píseň „Už 
Martin na bílém koni“. Možná, když si ji každý 
den zazpíváme, vyslyší nás a sníh nám brzy 
přiveze. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK
Čekání na příjezd sv. Martina

Na začátku měsíce listopadu probíhal 
v naší MŠ projekt „Chci být zdravý“. V rámci 
tohoto projektu se děti seznamovaly s částmi 
lidského těla, s orgány důležitými pro život 
člověka, při různých hrách si vyzkoušely, jak 
důležité jsou jednotlivé smysly člověka pro 
vnímání okolí. Uvědomovaly si také, že ne 
pro každého člověka je zdraví samozřejmostí 

a že si musíme své zdraví chránit. Seznámily 
se s institucemi, jako jsou ordinace lékaře 
a nemocnice. Učily se komunikaci s lékařem.
 Při práci v tomto tématu jsme využívali 
nejen knihy a encyklopedie, ale také 
moderní interaktivní tabule ve třídě Motýlků 
a Sluníček. Projekt děti tak zaujal, že si nosily 
z domu své knihy o lidském těle. Přinesly také 
maketu lidské lebky, na níž jsme si ukázali, co 
všechno se ukrývá za jejími tvrdými částmi.
 Úkolem tohoto tématu bylo také zbavit děti 
strachu z bílých plášťů lékařů. V tom nám 
velmi pomohla návštěva  studentů medicíny 
z brněnské a pražské lékařské fakulty. Ve 
čtvrtek 12. a v pátek 13. listopadu se třída 
Motýlků a Berušek změnily v „Medvídkovu 
nemocnici“, kam děti přicházely se svými 
plyšáčky - pacienty na různá vyšetření. 
Pacientům s méně vážným onemocněním 

byla naordinována léčba a předepsána 
medicína. Ty vážnější případy byly odeslány 
na rentgen a ošetřeny a nejvážnější byly 
převezeny na operační sál k operaci.
Děti se dověděly, že na operačním sále 
musí být vše sterilní. Musely si tedy obléci 
dlouhé pláště, nasadit rukavice a roušky 
a stali se z nich chirurgové. Vyzkoušely 
si, co takový chirurg při operaci dělá.
 Tato akce byla přínosná nejen pro děti, ale 
také pro studenty medicíny. Mohli si takto 
vyzkoušet komunikaci s nejmenšími pacienty. 
Věříme, stejně jako studenti medicíny, že tato 
akce nebyla poslední a těšíme se na další 
„Medvídkovu nemocnici“. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Medvídkova nemocnice
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Pravidelnou součástí vzdělávacích bloků 
v naší MŠ jsou logopedické preventivní 
chvilky. Na rozvíjení řečových schopností 
a jazykových dovedností dětí klademe velký 
důraz. Školní vzdělávací program nám nabízí 
širokou paletu témat a námětů pro zařazování 
aktivit k podpoře správné řeči. Naše děti se 
rády učí a pracují v menších skupinkách. 

V menším počtu dětí tak efektivně provádíme 
dechová cvičení, hrajeme sluchové hry, 
rytmizujeme slova nebo dramatizujeme 
příběhy. Rodičům našich předškoláků zároveň 
nabízíme nadstandardní procvičovací aktivity 
s logopedickými asistentkami naší MŠ. Děti, 
které dochází ke klinickému logopedovi tak 
mají možnost častěji procvičovat a opakovat. 

Kromě osvědčených postupů používáme 
nově v tomto školním roce i pomocníka – 
tablet. Vhodně zvolený logopedický program 
nabízí několik zábavných možností jak 
trénování zpestřit.

Kolektiv MŠ Pastelka 

Logopedické preventivní chvilky ještě zábavněji

„Hrátky ze zahrádky Křemílka 
a Vochomůrky“ – tak jsme pojmenovali 
environmentální projekt naší MŠ Pastelka ve 
školním roce 2015 – 2016.

Záměrem tohoto projektu je, aby si 
děti hravou formou osvojovaly poznatky 
o vzájemném vlivu a soužití člověka 
s přírodou. Děti sledují proměny přírody 
během střídajících se období a vše společně 
prožívají. 

V listopadu jsme uložili věci z různého 
materiálu do pytlíčku a zakopali pod zem 
do zahrádky. Na jaře je vykopeme, abychom 

zjistili, jak se dané věci změnily.
Environmentální projekt probíhá ve všech 

třídách. Jeho jednotlivé části si zpracovávají 
p. učitelky s přihlédnutím k věku a potřebám 
svých dětí a podle svého třídního programu.

Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti 
za své chování k prostředí, ve kterém žijeme, 
k přírodě i k sobě samým. Děti se učí poznávat 
a porozumět tomu, že lidé jsou různí a svou 
činností mohou životní prostředí a přírodu 
chránit i poškozovat. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Hrátky ze zahrádky Křemílka a Vochomůrky
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Víte, jak se učit, aby to moc nebolelo? 

Život na naší škole byl v měsíci listopadu 
plný zajímavých událostí. Hned na počátku 
měsíce proběhly v několika třídách 
projektové dny. U třeťáků to byl den plný 
halloweenských úkolů, her a písní, čtvrťáci 
si zase připomněli nezastupitelnou úlohu 
stromů pro člověka a pro život na zemi. Téma 
stromů žáci zpracovávali nejen v přírodovědě, 
ale i v matematice, výtvarné, pracovní, 
hudební výchově. Vyhledávali informace, 
vyplňovali pracovní listy, malovali, kreslili, 
vytvářeli. S velkým úspěchem se jak u dětí, 
tak u rodičů setkal tzv. Mrkvičkový den 
prvních tříd. Žáci připravovali ve skupinkách 

saláty a pomazánky, nechybělo mrkvičkové 
skotačení při pohybových hrách v tělocvičně, 
papírové hrátky a úkoly z matematiky 
a českého jazyka. Vše, co se dá z této zdravé 
sladké zeleniny vyrobit, mohly děti i paní 
učitelky ochutnat díky spolupráci maminek 
a babiček. Ochutnávkový stůl zářil samými 
mrkvovými dobrotami. 

Za svou kvalitu byl oceněn Evropským 
certifi kátem eTwinningový projekt „Look 
at book“, který loňští sedmáci zpracovávali 
především v hodinách českého a anglického 
jazyka. Ani letos však nezahálejí. Nový 
projekt, vycházející z osnov českého jazyka 

pro 8. ročník, se nazývá „Jsme Slované“. 
V rámci spolupráce s dalšími pěti slovanskými 
zeměmi budou žáci porovnávat slovanské 
jazyky, vytvářet audio slovník základních 
pojmů, zabývat se slovanskou mytologií 
apod. Úspěšní byli ale také druháci, kteří se 
začátkem školního roku přihlásili do soutěže 
Vícejazyčnost je bohatství. Během čtenářské 
dílny se díky spolužačce s chorvatskými 
kořeny seznámili s chorvatštinou, poslechli 
si pohádku Ježeva kučica, nakreslili k ní 
ilustrace a vše zaslali do redakce časopisu 
Kamarádi. A výsledky už známe! Naše škola 
byla zvolena patronem soutěže, žáky čeká 
odměna v podobě her a také výletu do 3D 
kina.

Odměněni také budou naši nejlepší sběrači 
kaštanů a papíru. V listopadu proběhl totiž 
jejich sběr a ti nejaktivnější se mohou těšit na 
pěkné ceny. Příště se můžete těšit na zážitky 
našich spolužáků, kteří koncem listopadu 
vyrazili na studijní pobyt do britského
Hastings.                                     Kolektiv ZŠ Nádražní

Listopadové úspěchy na „Nádražce“
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Naše třída už ano.
V pondělí 9. listopadu jsme se vydali do 

hustopečské knihovny, abychom se zúčastnili 
besedy na toto téma. Dozvěděli jsme se, že 
bychom měli dodržovat 5P, paní knihovnice 
nám vysvětlila, jak je to s krátkodobou 
a dlouhodobou pamětí, dělali jsme různé testy

na procvičování paměti, koncentrace, 
vyzkoušeli jsme si některé techniky 
snadnějšího zapamatování. Zajímavá byla 
i technika pamatování si anglických slovíček, 
která se zdála na první pohled hodně těžká.

Tato beseda se nám líbila, protože jsme 
se dozvěděli, jak na učení, které nás 

většinou moc nebaví. Odnesli jsme si plno 
zajímavých informací, dověděli jsme se něco 
o mnemotechnických pomůckách, které 
usnadňují zapamatování, a je jen na nás, 
jestli to, co jsme slyšeli a zkoušeli, budeme 
v budoucnosti využívat. 

Lucka Chládková, Bára Krčmářová – IX. A

Projekt OPVK, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ Výzva č.56
Zkrácený název: „Otevíráme dveře do Evropy“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0246
Příjemce: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace

Vyrazili jsme do Anglie a Rakouska díky výzvě 56
Naše škola vyslala v rámci projektu 

Otevíráme dveře do Evropy během listopadu 
15 žáků do Rakouska a dalších 15 žáků do 
Velké Británie na jazykově-vzdělávací pobyty, 
které jim umožnily bližší seznámení s reáliemi 
daných zemí a procvičení anglického 
a německého jazyka s rodilými mluvčími.

V Rakousku probíhala výuka nejen 
v učebnách, ale také v přírodě, která je 
v rakouských Alpách v okolí města Lienz 
opravdu nádherná. Děti viděly podzimně 
zbarvené vrcholky hor se sněhově 

bílými špičkami, krásné vodopády 
i nejvyšší horu Rakouska Groβglockner
a ti odvážnější si sami vyzkoušeli lezení 
po skalách. S  historií se blíže seznámili 
v lienzském muzeu Aguntum a v Mozartově 
rodném městě Salzburg.

Protože 38 žáků naší školy navštívilo jih 
Anglie už na jaře, tentokrát se 15 vybraných 
deváťáků vypravilo na sever Anglie do 
stotisícového města York, které se nachází 
v hrabství Yorkshire. 

První zastávkou bylo belgické historické 

město Bruggy, odkud jsme pluli 14 hodin 
lodí po Severním moři. Ráno jsme dopluli 
do známého přístavu Hullu, odkud už nás 
autobus převezl do Yorku. Tam jsme byli 
ubytováni v rodinách a každý den chodili 
do školy. Odpoledne jsme navštěvovali 
různé památky, např. velkolepou katedrálu, 
York Viking Centre, Whitby - město, odkud 
James Cook vyrážel na objevitelské plavby, 
starobylé nádraží Goathland, kde se natáčel 
příjezd Harryho Pottera. Celkově žáci i učitelé 
hodnotili kurz jako velmi zdařilý.

Mgr. Götzová, Mgr. Janovská
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V rámci projektu „Přátelství není jen slovo“, 
jsme se s žáky tentokrát zabývali tématem 
„Místo zbraní sport“. Na kruhové hodině 
byla představena prezentace, během které 
žáci na dané téma diskutovali. Ve stejný 
den 26.10. bylo celé toto téma zakončeno 
sportovním odpolednem, kam byli pozváni 

také rodiče, ovšem ne jako diváci, nýbrž jako 
soupeři svých dětí. Sportovní klání mezi žáky 
a dospělými se uskutečnilo ve sportovní hale 
v Hustopečích. Žáci 1. stupně měřili své síly s 
rodiči na překážkové dráze a poté v různých 
dovednostních soutěžích. Žáci 2. stupně si to 
s dospěláky rozdali při utkání v přehazované. 

Všichni podali skvělé sportovní výkony 
a nebylo důležité, zda byl někdo vítěz nebo 
poražený. Hlavně, že vše proběhlo v duchu 
fair play a zdravého soupeření.

 A. Pavlů

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Místo zbraní sport – sportovní odpoledne

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

V úterý 27.10. jsme si v naší škole udělali 
„požární den“. Po první vyučovací hodině, 
ve které proběhlo řádné poučení všech 
přítomných žáků, jsme absolvovali praktický 
nácvik evakuace budovy školy. Celá 
evakuace netrvala ani 3 minuty a proběhla 
bez komplikací. Poté jsme se všichni vydali 
k hustopečským hasičům. Na požární stanici 
nás mile přivítali. Žáci viděli a dozvěděli se 
mnoho zajímavých a užitečných věcí, např. 
jak vypadá plně vybavené hasičské auto, 
jakou výzbroj a výstroj má každý hasič při 
zásahu, jak se vystříhává nůžkami osoba 
z havarovaného auta, jak se zachovat při 
požáru nebo havárii a spoustu jiných. 
Návštěva požární stanice byla velmi zajímavá 
a určitě také přínosná nejen pro žáky.

Velké díky patří členům požární stanice 
Hustopeče, že si na nás udělali při svém 
náročném zaměstnání čas.

A. Pavlů

Den požární ochrany

Benefi ční akce s názvem „Kabelkový 
veletrh“, kterou Deník Rovnost v Brně 
pořádal s nadačním fondem Šťastná hvězda, 
se zúčastnily i zaměstnankyně SOŠ a SOU 
v Hustopečích.

Paní Malinková, vychovatelka Domu 
mládeže oslovila kolegyně, zda mají kabelky, 
které už moc nenosí a nestačila se divit, 

co se jí sešlo kabelek. Kabelky předala 
v Břeclavském deníku a dále putovaly do 
brněnského klubu Fléda, kde se 8. listopadu 
2015 prodávaly. Výtěžek šel na pomoc 
desetiletému chlapci, který trpí dětskou 
mozkovou obrnou.

Velké poděkování patří především 
p. Bezděkové, p. Kozákové, p. Lejskové, 

p. Bočkové a p. Boumové.
Dle informací z deníku Rovnost se vybralo 

28.000,-Kč a deník Rovnost se chystá příští 
rok v únoru akci zopakovat.

Jsme rády, že jsme mohly, alespoň troškou 
pomoci malému chlapci.

Malinková Ludmila

Benefi ční akce

Statistika je neúprosná – české děti 
a mladiství v požívání alkoholu hravě 
předběhli své evropské vrstevníky. Proto je 
víc než nutné zabývat se tímto problémem 
preventivně. Dne 5. listopadu se žáci 7., 
8. a 9. ročníku zúčastnili promítání fi lmu 
a následné besedy na dané téma. Film „Do 
dna“ se skládal ze tří fi ktivních příběhů, 
ke kterým po zhlédnutí proběhla diskuze. 
Příběhy měly otevřený konec a žáci měli za 
úkol vytvořit různá zakončení hrané situace. 
Úkoly probíhaly celkem horlivě a ne každý 
příběh podle dětí končil happyendem. Tento 
pořad pro nás připravila nadace Podané ruce. 
Lektorky nadace se v besedě snažily dětem 
objasnit a vštěpovat nebezpečí této velmi 
lehce dostupné legální drogy. Doufejme, 
že se jim to podařilo. Mějme na paměti, že 
alkoholizmus se netýká pouze dospělých! 

Y. Bart.

Alkohol
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Výměnný pobyt Hustopeče – Neuchâtel 2015
Ve dnech 20. – 23. 10. 2015 naše škola 

hostila žáky ze švýcarského Neuchâtelu 
v rámci již druhého výměnného pobytu. Žáci 
byli ubytováni v českých rodinách a škola pro 
ně připravila pestrý program. 

První den pobytu hosty uvítal na škole pan 
ředitel. Poté si prohlédli učebny a laboratoře. 
V podvečer nás na radnici přivítala starostka 
města Hustopeče a připravila pro naše hosty 
malé dárečky. 

Druhý den jsme naše švýcarské přátele 
pozvali k prohlídce romantického zámku 
v Lednici a k procházce podzimním parkem. 
Po obědě jsme zavítali do malebného 
města Mikulov. Ze Svatého kopečku se nám 

nabídl nádherný výhled do okolní krajiny. 
Zajímavou zastávkou byl také mikulovský 
židovský hřbitov a expozice pojednávající 
o životě Židů.

Třetí den pobytu patřil přírodním krásám 
Moravského krasu. Obdivovali jsme 
krápníkovou výzdobu Punkevní jeskyně, 
projeli se v lodičkách po říčce Punkvě 
a se zatajeným dechem shlédli do propasti 
Macochy. Po návratu do Hustopečí jsme se 
sešli v tělocvičně a zahráli si fl orbal a volejbal.

Poslední den jsme strávili v naší 
jihomoravské metropoli. Celé dopoledne 
patřilo zábavnímu vědeckému parku VIDA, 
kde pro nás animátoři připravili výukový 

program „Vynálezci“. Odpoledne jsme 
vystoupali na Špilberk a prošli si temné 
chodby kasemat. Poslední okamžiky před 
odjezdem naši přátelé využili k dokoupení 
dárků a nastalo loučení.

Věřím, že pobyt přinesl českým i švýcarským 
žákům více než poznávání jižní Moravy. 
Účelem výměnných pobytů je především 
navázání kontaktů s rodilými mluvčími, 
komunikace ve francouzském či jiném cizím 
jazyce a nahlédnutí do života české rodiny. 
A my se již těšíme na dubnovou cestu za 
švýcarskými přáteli do Neuchâtelu.

Mgr. Darina Honsová, učitelka

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Poppy day v Anglii
Nová výzva č. 56 zaměřená na 

rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu 
výuky matematiky, přírodovědných 
a technických oborů umožnila 30 žákům 
a dvěma učitelům z našeho Gymnázia 
vycestovat na týden až za Lamanšský průliv – 
do Oxfordu a jeho nádherného okolí.

Pondělí patřilo Londýnu a jeho 
nejvýznamnějším památkám, jako jsou 
Londýnské oko, Big Ben, budova parlamentu 
a Greenwichský park a poledník, rozdělující 
zemi na východní a západní polokouli.

Úterý začalo dopolední výukou 
v jazykové škole Oxford House of English, 
následovalo Ashmoleanské muzeum, které je 
nejstarší v Anglii, muzeum vědy, New College 
a Christ Church College, v jejíž prostorách byl 
natáčen fi lm Harry Potter.

Shakespearův rodný dům a domy 
Tudorovců jsme navštívili ve středu ve 
městě Stratford-upon-Avon. Toto malebné 
historické město ze 16.-17. století nabídlo 
příjemnou atmosféru ve svých úzkých 
uličkách a nádherný pohled na řeku Avonu, 
která jím protéká.

Během čtvrtečního dopoledne jsme 
obdrželi certifi káty v jazykové škole a čekala 
nás prohlídka královské rezidence Alžběty 
II. - hradu Windsdor. Čtvrtek 11.11. byl pro 
Anglii výjimečným svátkem -  konal se  tzv. 
„poppy day“, česky „den vlčích máků“. 
Tento vzpomínkový den je věnovaný obětem 
1. světové války, na jejichž počest místní nosí 
vlčí mák zastrčený v náprsní kapse obleku, 
nebo nosí květinové věnce se vzpomínkovými 
vzkazy k památníkům obětem války.

V pátek jsme se projeli londýnským metrem 

až k Westminsterskému opatství, viděli jsme 
střídání stráží u Buckinghamského paláce 
a Trafalgar Square. Měli jsme možnost 
navštívit muzeum voskových fi gurín 
Madamme Tussaud nebo ochutnat typické 
anglické jídlo fi sh and chips. Naposledy jsme 
zavítali na Oxford Street – známou nákupní 
ulici, kde jsme utratili své poslední kapesné. 
Nočním trajektem jsme se i přes rozbouřenou 
Francii v pořádku vrátili domů.

Každý jsme si týden v Londýně užili po svém 
a věřím, že úžasné dojmy ještě umocnila 
vánočním výzdoba a atmosféra panující 
v každém britském městě. Tímto bych 
chtěla poděkovat paní učitelce Crhákové 
za pedagogický doprovod a paní Čeperové, 
která i přes náročnou organizaci vše zvládla 
a umožnila nám se do Anglie podívat.

Nikol Řačáková, studentka sexty

CÍRKVE

Zdá se, že v den, kdy budou kameloti 
roznášet toto vydání Hustopečských listů, 
bude roznášet svatý Mikuláš nadílku dětem. 
Musím se přiznat, že je mi Mikuláše líto. 
Tedy toho skutečného, který se narodil roku 
286 v Pataře a zemřel 6.12.352 v Myrze, kde 
byl biskupem. Někdy si až povzdechnu: 
„Ještě že se toho chudák nedožil“. Každý 
rok mě překvapí něčím novým. Loni to byly 
svatomikulášské slevy. Stačí prý dojít do 
obchodu 5. prosince oblečen za Mikuláše 
a sleva je vaše.         

Mírně mě uklidňuje, že Mikuláš není 
jediný svatý, kdo byl, řekněme, k nepoznání 
zpopularizován. Něco obdobného potkalo sv. 
Ritu, Januária či Valentýna a mnoho jiných, 
záleží na tom, v které zeměpisné šířce se 
zrovna pohybujeme.  

Nemám v úmyslu si užívat předvánočního 
farářského moralizovaní (musím být hodný, 
abych taky dostal nějaký ten dáreček), ale rád 
bych upozornil na stále existující nebezpečí, 
že nám svaté věci přestanou být svaté. 
Vůbec zde nejde o svátek sv. Mikuláše, ten 
mi posloužil pouze jako viditelná proměnná 
procesu, který věci původně svaté nebo 
posvátné činí úplně obyčejnými a tím jim 
bere to podstatné. Slovo svatý mimo jiné 
znamená nedotknutelný, vyjmutý z běžného 
řádu věcí. Krásně to jde vidět na slovním 

spojení sváteční den.  Je to den, který je jiný, 
neobyčejný, nedotknutelný, který je třeba 
si chránit a byla by velká ztráta o něj přijít. 
Člověk i společnost potřebuje v tom nejširším 
smyslu slova svaté věci. Stejně tak jako svatý 
Mikuláš mnohdy ztrácí plášť svatosti, děje 
se něco podobného i s daleko svatějšími 
skutečnostmi jako je např. rodina nebo lidský 
život. Nezbývá než si popřát, aby blížící se 
svatá noc, tedy Vánoce, nám pomohly vrátit 
svatost tomu, co je a má nám zůstat svaté.

 Pavel Kafka, děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Mikuláš ztratil plášť 

Bohoslužby o Vánocích
 24.12 25.12 31.12. 1.1.
Hustopeče 16:00 a 23:00 9:30 17:00 9:30
Starovice 22:00 8:00 16:00 8:00
Starovičky 21:00 11:00 16:00 11:00

www.hustopece-city.cz
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APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Koncem října jsem byl pozván na 
slavnostní otevření památníku umučeným 
novokřtěncům do Rakouského Innsbrucku. 
Projekt tohoto památníku se připravoval 
několik let a do jeho vybudování a otevření 
se postupně zapojili jednak představitelé 
různých křesťanských církví a také město 
Innsbruck. Celou slavnost sledovaly rakouské 
deníky a natáčela i rakouská televize. Spolu 
s manželkou jsme v Innsbrucku zastupovali 
Moravu a Hustopeče, které se staly pro mnohé 
novokřtěnce v 16. století útočištěm před 
krutým pronásledováním, které v té době 
v Tyrolsku probíhalo. Na slavnostním otevření 
nemohli samozřejmě chybět ani ti, kterých 
se to vlastně týkalo – Hutterité, kteří dnes 
žijí převážně v Kanadě a v USA. Do Rakouska 
tak přijela skupina „Habánů“ z Kanadské 
provincie Manitoba. Využil jsem příležitosti 
a pozval tuto delegaci Hutteritů do Hustopečí. 

Návštěva se uskutečnila o týden později. 
I přes krátkost času, který měli, jsme spolu 
strávili celý den. Mám naději, že se nejednalo 
o je jich poslední návštěvu Hustopečí. 

V březnu tohoto roku na své cestě při hledání 
svých předků navštívila Hustopeče také 
kanadská spisovatelka Hutterského původu 
Mary-Ann Kirgby, Nedávno mně s obrovskou 
radostí napsala, že letos na podzim obdržela 
celonárodní zlaté ocenění za nejlepší knihu 
roku v oblasti kulinářství. Tou knihou je 
„Tajemství Hutterské kuchyně“, ve které 
autorka předkládá tradiční Hutterské recepty 
a současně popisuje Hutterské tradice a zvyky, 
které se k těmto jídlům vztahují. Již od jara, 
kdy nás spisovatelka navštívila, usilujeme 
o získání práv na vydání této knihy v češtině. 
Bohužel kanadské nakladatelství nám je 
zatím odmítá poskytnout. Mám obavy, že toto 

významné ocenění a tím i zvýšený prodej této 
knihy, naše jednání nezjednoduší. Nicméně 
zůstáváme optimisty a dál usilujeme o vydání 
této zajímavé knihy pro české čtenáře. 

Advent je v plném proudu a Vánoce jsou 
přede dveřmi. Proto chci jménem našeho 
sboru všem čtenářům popřát krásný 
a Bohem požehnaný čas. Současně chci 
pozvat každého, kdo má zájem, na naše 
Vánoční bohoslužby a setkání. 

Karel Fridrich, pastor sboru 

 Hutterité opět navštívili Hustopeče

čt  24. 12. v 9.00 h
Vánoční bohoslužba

s dětským programem

čt 31. 12. v 18.00 h
Bohoslužba 

s následným silvestrovským setkáním

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Všichni známe vánoční příběh. Někteří 
dokonce i z Bible. Zasnoubené dívce 
prostého původu se ještě před svatbou 
narodí chlapeček. Děje se kolem toho mnoho 
podivných, nevysvětlitelných a historicky 
výjimečných věcí.  V evangeliu podle Lukáše, 
se přichází na miminko podívat pastýři, 
kterým to pověděl anděl tu noc, kdy se Ježíš 
narodil.  Lukáš psal pro lidi z jiných národů, 
než byl ten židovský. Ty určitě potěšilo, že 
se právě narozenému králi přišli poklonit 
obyčejní lidé, že král králů se narodil ve 
chlévě, že těm nafoukaným židům, kteří 
jinými národy pohrdali, se děje něco tak 
důležitého přímo pod nosem a oni o tom 
neví. Ale člověka, který se raduje z narození 
Ježíše, člověka, kterému král lásky je vším, 
taková škodolibost ani nenapadne. Jen 
čtenář Bible se trochu diví. V Matoušově 
evangeliu do vánočního příběhu vstupují 
mudrci z východu. Opět cizinci, lidé jiného 
náboženství, ti, co čtou ve hvězdách a nechají 
je, aby řídily jejich životy, ti zavnímají velikost 
události, ti jsou ochotní uznat v chlévě 
narozeného chlapce za Pána nebe a země, 
nesou mu dary, náležející jen králům. Oni 
poznali osobnost světového rozměru. 

 A jak se choval židovský národ?  Ten, který 

tvrdí, že vyhlíží Mesiáše už několik století 
před Kristem?  A kterému by se po 60 letech 
římské okupace hodil vůdce Mojžíšovského 
rozměru vedoucí ke svobodě? Jednoho dne 
se v jejich hlavním městě objeví delegace 
orientálně a velmi honosně oblečených lidí 
(nikde se nepíše, že by byli jen tři) a ptají se 
na právě narozeného krále. Máme v Písmu 
záznam, co dělají židé, máme záznam reakce 
krále Heroda: „Herodes se znepokojil a s ním 
celý Jeruzalém“, čteme. Ten nechtěl žádného 
nového krále, žádného vůdce, žádného 
svého konkurenta. Svolal takovou konferenci 
znalců Písma a ptal se jich, kde že se má ten 
Mesiáš narodit. Ale ne proto, že by očekával 
nějakou změnu v Izraeli, že by se těšil na 
někoho, kdo by jeho národ očistil od pokrytců 
a dal všemu dění nový směr. Ne, ten o tom 
místě chtěl vědět jen proto, aby tam vtrhl 
se svým ozbrojeným komandem a vyvraždil 
všechny potenciální vůdce lidu. To je celkem 
pochopitelné, to monarchové dělají. Kdo má 
moc, nechce se jí vzdát. To by čtenáře Bible 
udivovat nemělo, to je známá věc. Ale co ti 
znalci Písem, co ti velekněží, kteří unisono, 
okamžitě a s naprostou přesností odpověděli, 
že Mesiáš se má narodit v Betlémě? Věřili 
Bohu, že jednou někoho takového pošle? 

Věří velekněz Bohu? Jestli ano, proč nemáme 
záznam o tom, že by se někdo z nich – 
alespoň jako tajný agent – vydal do Betléma, 
a přesvědčil se, jestli to je nebo není opravdový 
Mesiáš? Stalo se očekávání Mesiáše jen 
součástí kultury? Tak jako v našem národě 
– víme, že tu jsou kostely, v nich strnulé 
sochy a obrazy, kříže a kalichy. Ale když 
máme proti muslimům hájit křesťanské 
hodnoty, tak je neumíme ani vyjmenovat, 
ani popsat. Jsme jako ti židé, kterým přímo 
pod okny projede spanilá jízda mudrců, a my 
se znepokojíme, že by se něco mohlo stát. 
Něco, co by nás vytrhlo z našeho klidu, z naší 
představy, že křesťanství je jen kultura. Víte 
co, nebuďme jako oni. Až budete na Vánoce 
zpívat o Betlému a cestou do obchodu nebo 
do kostela půjdete kolem betléma, zastavte 
se u něj a zkuste popřemýšlet, jestli se tam 
skutečně nestalo něco světového rozměru. 
A ještě k jedné průzkumné misi vás vyzývám. 
Pokuste se zjistit, jestli jsou kostely stále 
ještě strnulé, jestli v nich náhodou nepotkáte 
Boha, živého a mocného, který je víc než 
součástí naší kultury. 

Krásně prožité svátky přeje 
Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru

Kde byli, když ne v Betlémě?

Vánoční vycházka s koňmi
Čtvrtek 24. 12. v 10.00h

Tradiční vycházka začíná v areálu Pavučiny. 
Společně nazdobíme vánoční stromeček. 

Můžete si přinést ozdůbky: jablka, mrkev, oříšky, suchý chléb…
Pořádá: CVČ Pavučina

Štědrovečerní
zpívání 

Čtvrtek 24. 12. v 15.00h

Společné zpívání koled na

 Dukelském náměstí. Pořádá: CVČ Pavučina
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH

Na státní svátek 28. října jsme dostáli našim 
slibům a z výtěžku Ovčího bálu vysadili osm 
lip v polích. Dvě jsme vysadili u kapličky 
u pole nad dálnicí, tři v „Tesárkově údolí“ 
napravo v poli a dvě u kapličky na horizontu 
směrem na Šakvice. Jednu lípu jsme vysadili 
u příležitosti naší další vydařené recesistické 
akce Drakiáda aneb svatba na bitevním poli 
v lánech mezi Starovicemi a Hustopečemi na 
počest usmíření měšťáků s vesničany.  

Věříme, že lípy v polích jsou krásný 
krajinotvorný prvek a oceníte je nejen vy, 

ale i další generace. Všem, kteří přispěli na 
výsadbu, ještě jednou děkujeme. Jako bonus 
k lípám navíc Spolek Všehoschopných pod 
vedením našeho oblíbeného předsedy nafurt 
Mirka Vodáka vybudoval veřejné ohniště 
u druhého rybníka napravo.  Fotografi e 
naleznete na našich stránkách www.
vsehoschopni.cz. Všehoschopné můžete 
potkat na Mikulášském jarmarku 5. prosince 
a v únoru se můžete těšit na již tradiční 
Country bál.

Kamil Konečný, člen Spolku Všehoschopných

Spolek Všehoschopných - Lípy v polích vysazeny
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Před rokem se na celnici mezi 
Hustopečemi a Starovicemi válčilo. 
Letos usmiřovalo. Měšťáci a vesničané 
stvrdili spolupráci svatbou i vysázením lip 
u zrekonstruovaného křížku. Svatbu na 
bitevním poli odsvědčily desítky draků na 
obloze. 

Zábavou nabité odpoledne si na pomezí 
Hustopečí a Starovic připravil poslední 
říjnovou sobotu Spolek všehoschopných, 
Centrum volného času Pavučina a TJ Sokol 
Starovice. Recesistickou akci – velkolepé 
usmíření města s vesnicí – si nenechaly ujít 
stovky diváků. 

Po loňské bitvě na život a na smrt letos 
následovala svatba. Město dodalo nevěstu – 

pracovitou, která umí podojit kozu i vyprat 
na valše, navíc s modrou krví. Vesnice pak 
ženicha hospodáře s mnoha demižony vína. 
Obě strany navíc pro usmíření obětovaly 
hodnotné svatební dary. Snoubenci si svá 
„ano“ však na poslední chvíli rozmysleli 
a opět to vypadalo na krvelačnou bitvu.

Zachránila to svatba na bitevním poli číslo 
dva. Tentokrát už opravdová. Starostka města 
Hana Potměšilová na hranicích Hustopečí 
a Starovic oddala Janu Višňovskou a René 
Sigmunda z ranče Valkýra. Mír byl zachráněn.

Mírovou misi ale započalo pár dní předem 
sázení lip u křížku v polích. Kříž zrekonstruoval 
za podpory obce Starovice i tamní farnosti 
Jaroslav Frank. V sobotu 31. října opravené 
stavbě požehnal děkan Pavel Kafka. 

Na svatbu i žehnání křížku dohlíželi shora 
pestrobarevní draci. Ve vzduchu jich létaly 
desítky. Přálo počasí – příjemné podzimní 
slunce i mírný vítr. V Drakiádě děti soutěžily 
o nejhezčího, nejlepšího podomácku 
vyrobeného i o nejvýše letícího draka. 
Hodnotila je velectěná porota. Ti nejlepší 
získali sladkou odměnu. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
 uživatel Hulisty. 

Sledujte Hustopečský magazín č. 327, 
premiéru měl v pátek 6.11.2015. 

-jal-

Mír mezi městem a vesnicí posvětila svatba a sázení lip
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Vesničané přinesli na hranice svatební koláčky i víno. 

Nevěstu dodalo město, ženicha vesnice. 
Nevěsta musela prokázat, že je zručná
a hodí se i na vesnici.

Skutečné „ano“ si na pomezí Hustopečí 
a Starovic řekli Jana Višňovská a René 
Sigmund. 

Děkan požehnal opravenému křížku. 
Zrekonstruoval ho Jaroslav Frank (vlevo).
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Cvičíme ve fi tku i v lázních. Díky projektu
Zpracovaný projekt pro Jihomoravský kraj 

na rekondiční a rehabilitační cvičení vyšel, 
kraj nám jej schválil. Zase začalo cvičení ve 
fi tku Marka Svobody, kde jsou tři skupiny. 
Další rehabilitační cvičení probíhá v lázních 
Lednice. V pondělí, středu a pátek brzy ráno 
navštěvujeme toto fi tko. Cvičí se nejdříve 
pro zahřátí na balonech, pak se přechází 
na různé stroje. Pod pozorným dohledem 
zkušené trenérky paní Hanky Žižkové. 
Cvičí každý dle svých možností. Ale všichni 
rozhýbou svá ztuhlá těla. Poděkování patří 
Jihomoravskému kraji, Markovi Svobodovi 
a v neposlední řadě naší trpělivé cvičitelce 
Žižkové.

Projekt od Jihomoravského kraje na 
rekondiční a rehabilitační cvičení pokračuje 
i v lázních Lednice. Paní ředitelka ing. 
Ďurišová nám vyšla vstříc, paní Kalců 
rozepsala a již jezdíme využívat služeb těchto 
lázní. Moc si to užíváme. Vstřícný, ochotný 
personál, šikovnost jednotlivých pracovníků 
si nemůžeme vynachválit. Alespoň na chvíli 
zapomeneme na své bolesti a problémy. 
Děkujeme. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Zájezd do Aqualandu do Pasohlávek
Dne 10. 11. jsme podle plánu jeli do 

Aqualandu Pasohlávky. Od naší minulé 
návštěvy v minulém roce jsme zaznamenali 
rozšíření a zpestření jednotlivých atrakcí, 
jako jsou různá lehátka s tryskami, hřiby, 
protiproud. Jsou zde také dva menší bazény 
s masážními vývody. Samozřejmě také různé 
atrakce jako tobogány, ale ty jsme tolik 
nevyužívali. Dalo se projít i do venkovních 

bazénů s příjemně teplou vodou, ale foukal 
docela studený vítr, takže zase rychle zpět 
do tepla. Nechybějí restaurace a kavárny 
s nádherným výhledem na Pálavu. Také na 
závěr chutné koláčky od paní Kaňové, které 
brzy ráno napekla. Prožili jsme zase příjemný 
relaxační den. 

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Členská schůze
V pátek 13. 11. 2015 ve 14 hodin jsme měli 

členskou schůzi ve společenském domě. 
Řídili jsme se schváleným programem. Po 
přivítání přítomných členů a hostů vystoupily 
děti z mateřské školy Pastelka s pásmem 
„Pomáda“. Bylo to velice milé a vtipné 
vystoupení, děti sklidily zasloužený potlesk. 
Poděkování patří vystupujícím dětem, paní 
ředitelce i paní učitelce Vykydalové.

Z hostů nejdříve vystoupila paní starostka 
Hana Potměšilová, reagovala na dotazy 
z minulé schůze a povídala i o aktuálním 
dění ve městě – o novém řediteli nemocnice, 
o opravovaných chodnících i osvětlení.

Jako další host vystoupil senátor Jan Hajda, 

informoval o legislativě procházející senátem, 
o jednorázové odměně pro důchodce ve výši 
1200 Kč, zmínil i otázku emigrantů, která trápí 
snad všechny obyvatele naší vlasti.

Pan Tomáš Laz, vedoucí sociálního odboru 
nám zase řekl něco o výměně průkazů ZTP 
nebo možnosti vyzvednutí euro klíče, které 
držitelé průkazu ZTP dostávají zdarma.

Paní Kamila Haraštová od policie povídala 
o všech tricích, ke kterým přistupují šmejdi, 
v poslední době se jedná o nabídku změny 
dodavatele energií. Opětovně nás vybídla 
k opatrnosti, hlavně si nepouštět cizí lidi do 
bytu. 

Následovala zpráva o činnosti za rok 2015, 

co nás ještě do nového roku čeká. Poté 
kolo štěstí. Součástí byla i prodejní výstava 
výrobků našich šikovných členek.

Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Jménem organizace Svazu tělesně 

postižených Hustopeče i jménem 

svým bych chtěla popřát všem našim 

členům, sponzorům, příznivcům 

krásné vánoční svátky, prožité v 

kruhu rodiny a přátel, v novém roce 

pak hlavně hodně zdraví, pohody, 

optimismu, elánu a radosti z každé 

maličkosti všedního dne.

Také bych chtěla poděkovat  

členům výboru, důvěrnicím, všem 

členům za jejich práci, jejich aktivitu. 

Poděkování patří též představitelům 

Města Hustopeče za jejich přízeň 

a podporu. Děkuji také všem 

starostkám a starostům obcí, odkud 

jsou naši členové.

Bohumila Defeldová

Výstavba na Generála Peřiny - nové informace!

• pravděpodobné zahájení výstavby jaro 2016
• bytový standard na nové- lepší urovni
• 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.

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

www.solidreal.cz

KLÍČOVÁ SLUŽBA
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so: 9:00 - 12:00

Mob.:728 553 010e-mail: jarvalis@tiscali.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY
Hustopečští historici na Olomoucku

Když je mezi zamračenými podzimními dny 
jeden slunečný, každý z nás má hned lepší 
náladu. Členové Klubu historie a vlastivědy 
Hustopečska, účastníci zájezdu „Olomouc 
a okolí“, měli na takový krásný den štěstí 
v sobotu 24. října 2015.

Vyjeli jsme z Hustopečí po sedmé hodině 
ranní směr Litovel. První zastávka byla 
v prvním uměleckém válcovém mlýně 
rodu Staroštíků. Jeho rodinný majitel pan 
Svatopluk Staroštík je dávným spolužákem 
člena KHVH pana Ing. Radoslava Beneše, byli 
jsme tak svědky setkání dvou přátel po 65 
letech. Rozlehlý objekt je dnes využíván na 
mletí krmných rostlinných směsí podle přání 
zákazníků. Všechno je plně funkční, i vodní 
turbína, jež si na nedostatek vody nemůže 
stěžovat. 

Litovel na nás zapůsobila jako milé 
a pohostinné město. S jeho historií nás 
seznámil dopodrobna ještě za jízdy 
autobusem pan Beneš a na místě samém pak 
průvodkyně p. Erglová. Pod jejím vedením a 
výkladem jsme poznali všechna významná 
místa: budovy, historické památky včetně 
staré radnice, místní sokolovnu se sochou 
Gustava Frištenského, věhlasného zápasníka 
v řecko-římském zápase se světovou 
pověstí. Budova v sousedství, zdobená 
v průčelí čtyřmi nádhernými mozaikami 
z národní české a moravské historie, je 
Gymnázium Jana Opletala a rovněž městu 
slouží k zasloužené pýše. Město protkává 
šest ramen řeky Moravy se starobylými, 
klenutými městskými podtoky. Návštěvu 
Litovle jsme zakončili v muzeu. Zde jsme 
nahlédli do práce detektiva na výstavě Stopa 
– vyřeš zločin, věnované vědeckým metodám 
kriminalistiky, a do starých dobrých časů nás 
zavedla expozice Litovelská řemesla 1. pol. 
20. století.

 Po vydatném menu jsme rádi zasedli do 
autobusu, abychom přejeli do starobylé 
Olomouce. Na Staré tržnici už na nás čekal 
náš průvodce, student historie J. Moláček. 
Upozornil nás na historické i moderní městské 
kašny, množství sakrálních staveb, jmenujme 
např. pseudogotickou katedrálu sv. Václava, 
kostel sv. Mořice či kostel sv. Michaela, v nichž 
jsme byli i vevnitř, či výstavný Arcibiskupský 
palác. Bezpočet nádherných měšťanských 
domů (U červeného vola, U zeleného stromu, 
U zlatého jelena, U černého koně, Masné 
krámy – zde pobýval W.A.Mozart) a mnoho 
jiných, nás zaujaly nejen svou krásou, ale 
i pohnutou historií. Stále jsme měli u čeho 
postát, kudy projít, vyfotografovat si – např. 
společné foto u sochy sv. Floriána. Najednou 
jsme pomalu necítili nohy, ale to už jsme 
stáli před sloupem Nejsvětější Trojice. Na 

řadu přišlo občerstvení v některé z mnoha 
olomouckých cukráren. Ukázněně jsme 
se pak sešli opět u olomouckého orloje, 
znovuvytvořeného na moderní námět 
národního umělce Karla Svolinského až po 
osvobození naší vlasti od fašismu.

Statutární a univerzitní město, 
centrum Olomouckého kraje, metropole 
Hané a historická metropole celé Moravy, to 
je Olomouc. Oplývá tolika pamětihodnostmi, 
že uvidět všechny za jeden den není možné. 
Proto doufáme, že sem zavítáme jako Klub 
historie a vlastivědy Hustopečska znovu 
a prohlédneme si další památky. Vyjde- li nám 
všechno, včetně počasí tak jako tentokrát, co 
více si můžeme přát!

Za KHVH Iva Štěpánková, kronikářka

Historikům se i v listopadu dařilo
V Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 

jsme velice rádi, když naše akce proběhnou 
přesně podle našich představ: úspěšně 
a zajímavě. To byl i případ přednášky 
„Přemyslovci“, konané ve středu 11. 11. 2015. 
Vedl ji František J. Teister z rajhradského 
opatství. Mladý, sympatický a vzdělaný lektor 
překvapil nejen svými odbornými znalostmi, 
ale i živým a poutavým přednesem. Po 
celou dobu držel naši pozornost v napětí a 
očekávání, všichni hltali nové poznatky až do 
samotného konce. 

Otec Teister s námi postupně probral celý 
knížecí rod Přemyslovců od jeho vzniku. 
Zmínil se mj. o Přemyslu Oráči a sedmi 
bájných Přemyslovských knížatech, o křestu 

knížete Bořivoje či o osobnosti sv. Ludmily 
a jejího vnuka sv. Václava. Nechyběly 
informace o počátcích českého státu, 
o korunovačních klenotech a korunovačním 
rituálu. Hovořil i o osobnosti sv. biskupa 
Vojtěcha a jeho nevlastního bratra Radima, 
o postavách sv. poustevníka Vintíře či sv. 
Prokopa. Popsal každodennost českého 
státu v této epoše, románskou kulturu, ale 
i politickou krizi českého knížectví. Dotkl 
se i českého Achilla- knížete Břetislava 
a jeho dekretů, nezapomněl se též zmínit 
o rajhradském klášteře. Éra Přemyslovců 
trvala čtyři století, a tak není divu, že téma 
nebylo možné ve vyhrazeném čase celé 
obsáhnout. Přesto zbyla i chvíle na zvědavé 

dotazy z řad posluchačů.
Pro nečekaný úspěch jsme již dnes 

rozhodnuti Přemyslovce zařadit i v příštím 
roce, kdy se budeme věnovat královskému 
rodu. Hustopečští historici mají výrazný 
zájem o české dějiny. Máme radost, že se 
daří oslovit nové velmi dobře připravené 
přednášející, a tak plnit přání našich členů. 
Přijměte tímto i vy pozvání do doby před 
mnoha stoletími, kdy v našich zemích vládl 
známý český rod, rod Přemyslovců. My se už 
teď na tuto přednášku těšíme!

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

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

SPORT

Několik hráčů badmintonového oddílu se 
rozhodlo strávit sváteční středu 28.10.2015 
v hale CESA VUT v Brně, kam vyrazili na 

1. ročník velkého badmintonového turnaje 
pro děti s hantecovým brněnským názvem 
„O brněnského bóchača a o brněnskou koc“. 
Prázdninový termín přilákal maximální počet 
hráčů a hráček z celé Moravy, kdy na turnaj 
dorazilo celkem 64 hráčů ročníku 2008 – 2000. 
Pro nejúspěšnější byly připraveny hodnotné 
ceny, diplomy, medaile a poháry. 

Kluci byli rozděleni do starší a mladší 
kategorie, děvčata hrála dohromady, ale 
výsledky již byly vyhlášeny dle kategorií. 
Hrálo se švýcarem na 5 kol, na dva hrané sety 
do 15 a to ještě na lepší a horší prohru. Právě 
tento systém hráče motivoval a snažili se hrát 

každý míček. 
Hustopečští hráči mohou být spokojení. 

Jediný náš chlapecký zástupce Denis Homola 
skončil na 8. místě v kategorii mladších 
chlapců. Eliška Beranová v silné konkurenci 
kategorie starších dívek skončila na 13. místě, 
Klára Vozdecká si odvezla diplom a malou 
odměnu za 7. místo a bez jediné prohry 
tuto kategorii vyhrála Barbora Korábová. 
Kategorii mladších dívek vyhrála Martina 
Ševčíková. Proto do Hustopečí putují dva 
poháry s titulem „Brněnská koc“.

Oddíl badmintonu

Korábová a Ševčíková držitelkami titulu „Brněnská koc“
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SILOVÝ TROJBOJ

Obvázat kolena, utáhnout pásek na 
zpevnění středu těla, čichnout čpavku a pak 
už jen sebrat doslova všechny síly a jít do 
toho. V posilovně nad krytým bazénem se 
konal v sobotu 24. října 1. Hustopečský silový 
trojboj. 

„Kluci si můžou vyzkoušet své maximální 
možnosti, dostanou se na svou mez. Části 
soutěže jsou bench press, dřep a mrtvý tah. 
Tím, že se sejde víc lidí pohromadě, motivuje 
je to k větším výkonům,“ představil klání 
organizátor Zdeněk Stárek. 

Až dvousetkilové činky zvedali účastníci 
závodu z lehu na zádech, v další části si 
museli s činkou dřepnout a znovu se narovnat 
a na závěr zvedali závaží ze země do úrovně 
pasu. Soutěžilo se v kategorii do 85 a nad 
85 kilo. Zúčastnila se zhruba desítka siláků 
z Hustopečí a okolí.

„S přítelkyní dlouhodobě cvičíme a začali 
jsme spolupracovat se Sportovním zařízením 
města, protože v posilovně nad bazénem 
je v Hustopečích jediná dřepovací lavice. 
Tak nás napadlo, že bychom tady zkusili 
uspořádat trojboj,“ popsal vznik akce Stárek. 

Všichni účastníci závodu už posilují 
dlouhodobě, speciální příprava na soutěž 
pak začíná měsíc až dva předem. Motivací 
závodníkům byly hodnotné ceny – například 
masáže nebo večeře. Inspirací jim pak mohl 
být rozhodčí Michal Komosný, který se 
může chlubit titulem mistr světa roku 2014 
v kategorii Physique. 

„Je to kulturistika, ve které se ale hodnotí 
spíše estetika, příjemný vzhled pro diváka. 
Není žádoucí tak velké osvalení, ale estetika. 
Aby člověk dobře vypadal,“ představil 

kategorii Komosný. 
Podle něj může ve Physique uspět 

i Lukáš Troubil. V silovém trojboji skončil 
s celkovými 465 uzvednutými kilogramy na 
druhém místě v kategorii pod 85 kilo. O pět 
kilo víc zvedl Tomáš Osička. 

V kategorii nad 85 kilo zvítězil s výrazným 
náskokem Dušan Zelenák. Celkem zvedl 630 
kilogramů. O devadesát víc než druhý Luděk 
Novotný.                                                                  –jal- 

První Hustopečský silový trojboj vyhráli Osička a Zelenák
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Lukáš Troubil skončil na druhém místě v nižší 
váhové kategorii.

Výsledky: 
Váha do 85KG

1 Tomáš Osička celková váha 470KG
2 Lukáš Troubil celková váha 465KG
3 Vojtěch Hicl celková váha 442,5KG
4 Dominik Neubauer, celková váha 385KG
5 Michal Vodák celková váha 375KG
6 Ladislav Kočí celková váha 275KG

Váha nad 85KG
1 Dušan Zelenák celková váha 630KG
2 Luděk Novotný celková váha 540KG
3 Bronislav Osička celková váha 525KG

BĚH

Chcete si ještě před svátky otestovat svoji 
kondici? Přijďte v neděli 13. prosince 
2015 před společenský dům na Herbenovu 
ulici. Konat se bude tradiční závod v běhu 
pro širokou veřejnost Vánoční desítka 
Hustopeče. 

Běžecký závod je určený pro všechny, 
i pro začínající běžce. Tratě 9,4 km a 6 km 
vedou nejen městem, ale hlavně rozmanitou 
přírodou po značených převážně asfaltových 
cestách. Hlavní delší trať má jedno 

náročnější převýšení směrem na rozhlednu 
v Mandloňových sadech, což může být pro 
některé výzvou. Kratší trasa Běh s úsměvem 
ale vede pouze od společenského domu 
k rybníku a nabízí tak rovinku pro všechny ty, 
co se na větší výkony necítí. 

Opět se bude soutěžit i o titul Hustopečský 
drsňák. Získá jej ten, kdo nejrychleji zdolá 
Vánoční desítku a v září se mu dařilo 
i v cyklistickém závodu Hustopečský 
kameňák.

Zapojit se mohou i ti nejmenší. Od 9.30 
hodin startují závody dětí. Dospělí vyběhnou 
na trať v 11.00 hodin. Prezence závodníků od 
9.00 hodin. Vyhlášení výsledků se bude konat 
ihned po doběhnutí posledního závodníka ve 
společenském domě. 

Prožijte advent trochu jinak!
Více informací na www.fi tnessfreedom.cz. 

-jal- 

Vyběhněte naproti vánočním svátkům. Zúčastněte se Vánoční desítky
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Velká cena města Hustopeče nalákala více než tři stovky hráčů
STOLNÍ TENIS

Rekordní účast v historii Velké ceny města 
Hustopečí - celostátního bodovacího turnaje 
dorostu a staršího žactva - 311 chlapců a dívek, 
se o víkendu sešla v městské sportovní hale.
Na 21 stolech zde změřili síly ti nejlepší z celé 
České republiky v turnaji, který je zařazen do 
nejvyšší kategorie A***. 

Domácí oddíl reprezentoval v kategorii 
dorostu Filip Růžička, který je v současné 
době na 20. místě celostátního žebříčku v 
kategorii dorostu. Základní částí prošel bez 
zaváhání a probojoval se mezi nejlepších 
16 hráčů. Tam narazil na Davida Šáleného 
z Prahy, kterému podlehl 3:1 na sety. Šálený 
nakonec obsadil 3. místo. 

Turnaj poskytl možnost poměřit své síly 
nejlepším mladým hráčům z blízkého okolí 
a tak k vidění byli zástupci z Břeclavi, Klobouk, 
Jevišovky, Šitbořic a další. Všichni účastníci 
si pochvalovali výborné hrací podmínky 
v městské sportovní hale, zejména ocenili 
nové osvětlení, které přispělo k daleko 
lepším herním podmínkám. 

Na naprosto perfektním chodu celého 
turnaje měli však hlavně zásluhu rozhodčí 
pod vedením vrchní Kláry Vaculovičové 
a jejích zástupců Tomáše Malíka, Anny 
Halasové a Terezy Hovorkové.

 Jan Matlach, předseda oddílu 

Dvouhra dorostenců
Konečné pořadí: 1. Ondřej LAPČÍK (KST Zlín), 
2. Filip Kortus (SK Pedagog České Budějovice), 
3. David Šálený SK DDM Kotlářka Praha) a 
Michal Mikolašík (SKST Baník Havířov).

Dvouhra dorostenek
Konečné pořadí: 1. Markéta ŠEVČÍKOVÁ 
(KST Hluk), 2. Nikita Petrovová (SKST Baník 
Havířov), 3. Barbora Blechová (KST Hodonín) 
a Veronika Tušlová (MSK Břeclav).
 

Dvouhra starších žáků
Konečné pořadí: 1. Filip Černota (Sparta 
Praha), 2. Radim Bako (Lanškroun), 3. Tomáš 
Martinko (Ostrava) a František Onderka 
(Ostrava).

Dvouhra starších žákyň
Konečné pořadí: 1. Gabriela Štěpánová 
(Havířov), 2. Tereza Pytlíková (Vlašim), 3. 
Eliška Šedová (Ústí nad Orlicí) a Niamh 
Štricová (Slaný)

2. liga mužů skupina B
1. DTJ-Slavia Hradec Králové C 7 6 1 0 0 69:37 20
2. KST Zlín 7 5 2 0 0 68:29 19
3. TJ Agrotec Hustopeče 7 6 0 1 0 63:38 19
4. TJ Ostrava KST C 7 4 0 3 0 53:40 15
5. SKST Baník Havířov C 7 3 2 2 0 52:47 15
6. TTC Moravská Slavia Brno B 7 3 1 3 0 59:48 14
7. KST Blansko 7 3 0 4 0 48:55 13
8. TJ Nový Jičín 7 3 0 4 0 47:58 13
9. TTC Frýdlant 7 1 2 4 0 47:60 11
10. EXITERIA KST Jeseník 7 1 2 4 0 50:66 11
11. TTC Moravská Slavia Brno C 7 2 0 5 0 39:62 11
12. SK Přerov 7 0 0 7 0 15:70 7
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Na turnaj se sjeli hráči z celé republiky.

Blansko  -  Agrotec  Hustopeče  3:10
Další vítězství zaznamenali stolní tenisté 

hustopečského Agrotecu v sedmém kole 
2. ligy stolního tenisu. Tentokrát byli hosty 
v jihomoravském derby na stolech Blanska.

Utkání bylo od začátku jasnou záležitostí 
hráčů z Hustopečí, kteří vyhráli hned obě 
úvodní čtyřhry a pak neustále svůj náskok 
zvyšovali. Nejlepším hráčem byl tentokrát 
Pavel Hort, který všechny své zápasy vyhrál, 
Petr Hoferik a Jakub Mesaroš prohráli pouze 
s nejlepším domácím hráčem Dudíkem 
a zbývající dva zápasy vyhráli, jedno vítězství 
přidal i mladý Filip Růžička. Toto vítězství 
znamená, že Hustopeče jsou nadále v tabulce 
na krásném třetím místě, s minimálním 
odstupem jednoho bodu na první celek. 

Jan Matlach, předseda oddílu
www.hustopece-city.cz/aktuality

 HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ

Hustopečské skákání poprvé jako memoriál Mileny Hübnerové
Už po sedmnácté se sjedou nejlepší světoví 

výškaři do Hustopečí na tradiční mezinárodní 
mítink Hustopečské skákání Agrotec 2016. 
To se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. 
února 2016 v Městské sportovní hale, poprvé 
jako Memoriál Mileny Hübnerové. „Tato 
skvělá výškařka a olympijská vítězka z Mexika 
1968 ráda do Hustopečí jezdila, a když nás 
loni na podzim navždy opustila, byli jsme 

moc smutní. Rozhodli jsme se proto uctít její 
památku tím, že jejím jménem pojmenujeme 
mítink, který měla tak ráda,“ prozradil ředitel 
mítinku Zbyněk Háder.

Záštitu nad jednou z nejvýznamnějších 
sportovních akcí v regionu převzal, stejně jako 
v loňském roce, hejtman Jihomoravského 
kraje JUDr. Michal Hašek. Pořadatelé v těchto 
dnech intenzivně jednají o startu předních 

závodníků tak, aby mohli divákům opět 
nabídnout co nejlepší sportovní zážitek. 
„V Hustopečích by opět neměli chybět naši 
nejlepší závodníci ani přední závodníci 
z Evropy a světa. Škoda, že po dopingovém 
skandálu v Rusku budou ve startovní 
listině všech podobných závodů chybět 
závodníci této země,“ posteskl si Háder. 

-had- 
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Ve dnech 14. a 15. listopadu 2015 se v Brně 
konal Krajský přebor v plavání 12ti – 14ti 
letých plavců. Účastnilo se ho i sedm plavců 

z Fakultního klubu Brno -  tréninkové skupiny 
Hustopeče.

Nejúspěšnější byla Karolína Černá, která 

startovala v devíti disciplínách. Téměř vše 
zaplavala v osobních rekordech a vyplavala si 
tak pět zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové 
medaile.

Druhým velmi úspěšným byl Michal Podešť. 
Všech devět disciplín absolvoval v osobních 
rekordech a vyplaval si dvě stříbrné a tři 
bronzové medaile.

Oba si tak zajistili účast v mistrovské soutěži. 
Musí teď jen vybrat těch šest disciplín, ve 
kterých mají největší naději na úspěch. Více 
startů než šest není na Mistrovství ČR 12ti – 
14ti letých povoleno.

Tři medaile si vyplavala ještě Nela Nociarová. 
Sice bez medailí, ale vše v osobních 
rekordech plavala Sabina Mazůrková. I ony se 
svými výkony kvalifi kovaly a budou se moct 
účastnit mistrovství svých kategorií.

Ostatní děti, i když se jim nepodařilo 
probojovat se mezi 24 nejlepší v republice, 
zaplavaly výborné časy a zaslouží si za 
podané výkony pochvalu.

Renata Podešťová, 
Fakultní klub Brno 

Plavci pojedou opět na Mistrovství republiky
PLAVÁNÍ
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Krajský přebor žactva. Společná fotka s medailemi. 

Hustopečským hokejbalistům skončila 
podzimní část sezóny. A i když s výsledky 
nejsou úplně spokojení, byli o poznání 
úspěšnější než sezónu minulou. V jednu chvíli 
se dokonce drželi na druhém místě tabulky, 
což je pro hustopečský hokejbal historický 
okamžik. Zpočátku to však vypadalo, že 
domácí hokejbalisté do nové sezóny ani 
nenastoupí. 

„Před sezónou jsme dost vášnivě debatovali 
o tom, zdali hustopečský hokejbal bude 
pokračovat. Dostali jsme se do situace, kdy 
ze dvou týmů zbylo torzo jednoho, který byl 
ještě potřeba doplnit. Bohužel jsme ztratili 
mladé,“ popsal situaci před startem sezóny 
brankář Michal Vejpustek. 

Podařilo se však získat tři zkušené hráče 
z rozpadlého týmu Eagles Brno. Paradoxně 
tak byl tým doplněn o starší posily. Podařilo 
se ale mužstvo stmelit a sestavit tak, aby 
mohlo nadále hrát Národní ligu. 

„V prvních zápasech byly výsledky 
překvapivé. S favority jsme neprohrávali tak 

značně, urvali jsme několik důležitých bodů. 
Dokonce se nám podařilo vysoké vítězství 
nad Tišnovem. Ale ke konci sezóny už nám 
začal docházet dech, patrně za to může věk 
mužstva. Rezervoár hráčů není tak velký 
a postupně jsme začali opět prohrávat, přesto 
může být hodnocení této půlky sezóny vcelku 
kladné. Ovšem rezervy ke zlepšení tu jsou,“ 
popsal Vejpustek.

Nyní se drží hustopečský tým těsně nad 
chvostem tabulky, příčku pod postupovým 
místem. Chybí dva body. Prohráli totiž 
důležitý zápas v Třebíči.

„Potřebovali bychom si udržet střed 
tabulky, abychom byli schopní hrát play-off  
s přijatelným soupeřem. Myslím, že je to ještě 
v našich silách. Důležité bude neprohrávat 
zápasy s týmy, které jsou na tom podobně 
výkonnostně jako my,“ uzavřel brankář. 

Jarní část sezóny začne hokejbalistům 5. 
března 2016. Jejich prvním protivníkem bude 
tým HSK Staré Brno. 

–jal- 

Hokejbalisté nejsou poslední. Chtějí bojovat o postup do play-off 
HOKEJBAL

Výsledky posledních utkání

TJ Agrotec Hustopeče – J.V.S.K. Slza 
Přibyslavice  2:3 (0:2,1:0,1:1)          
Branky:  Vojtěch Hlavatý (Vít Hlavatý),
 Vít Hlavatý (F. Svoboda)

TJ Agrotec Hustopeče – SK Jihlava B  1:5 
(0:1,1:2,0:2)          
Branky:  F.Svoboda(Vít Hlavatý)

TJ Agrotec Hustopeče – HBC Flyers Jihlava  
5:6 sn. (3:2,1:1,1:2) – 0:1          
Branky:  Nevřivý (V.Klimeš), V.Klimeš (Kozák),
 Galatík, Vít Hlavatý (Vojtěch
 Hlavatý),  Nevřivý

HBC Jundrov – TJ Agrotec Hustopeče  4:0 
(1:0,2:0,1:0)
Tresty:  Plhák – 1x2, F.Svoboda – 1x2

Neděle 6.12. 2015 v 19.30 h
II. Adventní koncert – Aleš Slanina a hosté

Oblíbený sólista Městského divadla Brno vystoupí za doprovodu kapely se svými hosty,

Společenský dům Hustopeče.

Předprodej: TIC Hustopeče (dům U Synků), tel.: 519 412 909 a v síti Ticketstream.

 Vstupné 250,- Kč, děti, studenti a důchodci 150,- Kč.
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INZERCE ŘÁDKOVÁ
•  Palivové dřevo dub, jasan, buk, akát, 
topol, smrk. E-mail: info@lecco.cz
Tel: 519 345 016, 777 097 002.

•  Prodej kvalitních tekutých pracích 
prášků + aviváží, dovoz Rakousko. Vedle 
kina.

INZERCE  OBČANSKÁ
• 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, 777066804.

• Prodám plovoucí podlahu přes 30 m2. 
Cena 100,-kč/m2. Pro fotky nebo více 
informací: 111.11@seznam.cz, 777066804.

• Prodám málo použitou, ale velmi 
zachovalou vanovou pákovou designovou 
baterii rozteč 150 cm JIKA MIO. Cena 
990,-kč. Původní cena 3170,-kč. Pro více 
informací a fotek: 111.11@seznam.cz, 
777066804.
    
• Prodám bílou mikrovlnou troubu s 
černým sklem značky LG. Není digitální a je 
i s grilem. Je jako nová. Cena 500,-kč.  Pro 
více informací a fotek: 111.11@seznam.cz, 
777066804.
 
• Prodám elektrickou vířivou pračku 
Romo v záruce,velmi zachovalá.K tomu 
daruji starší,funkční ždímačku v případě 
zájmu zašlu foto,pište email: janabilko@
seznam.cz tel.723258111

• Prodám dětské sjezdové lyže. Cena 
390,-kč. Pro více informací a fotek: 111.11@
seznam.cz, 777066804.

• Prodám automatickou pračku Whirpool 
AWT 9000ot, málo používaná, cena 2.900,-
Kč. Tel. 723262270. 

• Levně prodám sbírku pohlednic i 
sběratelskou  literaturu.. 606210515 
J.Horák 69112 Boleradice 117.

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

INZERCE

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

SPOZAM nabízí možnost zakoupení 
vánočního dárku pro rodinné příslušníky 
a přátele formou dárkového poukazu 
na 10 nebo 20 vstupů na krytý bazén, 
10 vstupů do sauny a do posilovny. 
Dárkové poukazy lze vyzvednout 
v kanceláři v areálu krytého bazénu.

Více informací na www.spozam.cz nebo tel. 
čísle 702 204 600 – 601.

Upozorňujeme klienty VZP, že mohou čerpat 
fi nanční příspěvek na rehabilitační aktivity 
(tzn. i na plavání). Více informací na www.
klubpevnehozdravi.cz/rubrika/dospeli. 

Dárek pro sportovce a milovníky saunováníOtevírací doba krytého bazénu
 a posilovny v období svátků a prázdnin:

Zimní prázdniny 22.12.2015 - 4.1.2016
út 22.12. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.30
st  23.12. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.30
čt 24.12. ZAVŘENO
pá 25.12. ZAVŘENO
so 26.12. ZAVŘENO
ne 27.12. 14.00 - 19.00
po 28.12. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.00
út  29.12. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.30
st  30.12. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.30
čt  31.12. 6.00 - 16.00
pá       1.1.2016 ZAVŘENO
so  2.1. 14.00 - 19.00
ne  3.1. 14.00 - 19.00
po  4.1. běžný provoz dle rozvrhu

Otevírací doba sauny 
v období svátků a prázdnin:
út  22.12. 16.00 – 22.00
st  23.12. 16.00 – 22.00
čt  24.12. ZAVŘENO
pá  25.12. ZAVŘENO
so  26.12. ZAVŘENO
ne  27.12. ZAVŘENO
po  28.12. 16.00 - 22.00
út  29.12. 16.00 - 22.00    
st  30.12. 16.00 – 22.00
čt  31.12. ZAVŘENO
pá       1.1.2016 ZAVŘENO
so  2.1. ZAVŘENO
ne  3.1. ZAVŘENO
po  4.1. běžný provoz dle rozvrhu

Změna vyhrazena.

Pololetní prázdniny – 29.1.2016
pá 29.1. 6.00 - 8.00    14.00 - 20.30

Sportovní zařízení města Hustopeče 

děkuje všem sportovním oddílům

 a návštěvníkům sportovních areálů za 

projevenou přízeň a přeje Vám krásné 

prožití svátků vánočních a úspěšný 

nový rok 2016.

Poděkování
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2015 
odcházím z pozice ředitele příspěvkové 
organizace Sportovní zařízení města 
Hustopeče, rád bych touto cestou 
poděkoval všem návštěvníkům 
sportovních areálů za jejich přízeň, vedení 
města, radě a zastupitelům města za 
fi nanční podporu v realizaci všech oprav 
a úprav, chci také poděkovat organizačním 
složkám města a jejich ředitelům, všem 
sportovním oddílům a jejich vedení 
a nemohu opomenout poděkovat celému 
kolektivu zaměstnanců Sportovního 
zařízení města za dobrou spolupráci. 

Aleš Proschek, ředitel SPOZAM

Plavecký klub Hustopeče oznamuje, že 
dne 16.1.2016 se koná 23. ročník tradičních 
plaveckých závodů „Hustopečský džbánek“.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci 
Sportovního zařízení města Hustopeče.

O Hustopečský džbánek

NA STOJÁKA
- komediální show -

Vystoupí: Ester Kočičková, Pepa Polášek
 a Dominik Heřman Lev

17.2. 2016 - kinosál Hustopeče

MANDARINKOVÝ POKOJ
- komedie s detektivní zápletkou

V hlavní roli Maroš Kramár.
13.4. 2016 - Společenský dům Hustopeče

Předprodej od 7.12. 2015 v TIC, dům U Synků Hustopeče, tel. 519 412 909
 nebo prostřednictvím sítí Ticketstream a SMS ticket.

DARUJTE VSTUPENKY NA HUSTOPEČSKÉ AKCE
Lámete si hlavu s vánočními dárky? Zamiřte do Turistického informačního centra do

 domu  U Synků. Už nyní tam nabízí vstupenky na kulturní akce v roce 2016. 
Na své si přijdou milovníci divadla i známých komiků. 
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NYNÍ 10% SLEVA
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PRODEJ RD
KLOBOUKY U BRNA

V zastoupení majitele nabízíme prodej 
podsklepeného RD 3 + 1 + prosklená veranda 
ZP 338 m2, garáž, dvůr, zahrada 320 m2.
Dům  má všechny IS, kolaudace domu  v r. 
1980.RD je  bez jakýchkoliv úprav ihned  k 
bydlení.
Nemovitost doporučujeme
 - energetická náročnost G.

Cena nemovitosti: 2 100 000,- Kč /k jednání/

TERAPIE KYSLÍKEM
(OXYGENOTERAPIE)
- léčení vysokého tlaku
- při často se opakujících bolestech hlavy
- únava, porucha spánku
- při depresi, přetížení, vyčerpání,
 "burn-out" syndromu
- při potížích v klimaktériu
- pro zlepšení okysličení organismu u kuřáků
- u cukrovky, bércových vředů
- pro zlepšení výkonnosti 
 (sportování, paměť, před zkouškami)

ORDINACE VE DVORE
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
Židlochovice, Komenského 458 
(naproti Úřadu práce)
tel. objednat na 602 850 375

www.ordinacevedvore.cz
Možnost koupě darkových poukazů
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www.hustopece.cz

12/2015

st eda 2. 12.  GHOUL
19:30 Film režiséra Petra Jákla ml. o trojici  lma , která  se
 vydává na Ukrajinu s cílem nato it unikátní dokument
 o kanibalismu.
 Horor / Thriller esko / Ukrajina, 2015, 86 min. 
   Vstupné 70,- K

sobota 12. 12. JURSKÝ SV T
18:00 P ed dvaadvaceti lety tragicky skon il sen excentrického
 milioná e Johna Hammonda, který cht l na odlehlém 
 ostrov  z dinosau í DNA vyp stovat Jurský park s živými 
 exponáty. Od té doby se ale mnohé zm nilo, park jede na
 plné obrátky, ro n  jím projdou milióny nadšených
 návšt vník , kte í s o ima navrch hlavy sledují v akci 
 desítky „vyhynulých“ živo ich .
 Ak ní / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller USA, 2015, 125 min. 
   Vstupné 70,- K

st eda 16. 12. EX MACHINA
19:30 Caleb m l neuv itelnou kliku. Ve  remní sout ži vyhrál
 hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chat  svého 
 zam stnavatele, geniálního v dce Nathana.
 Drama / Sci-Fi / Thriller / Velká Británie, 2015, 108 min.
   Vstupné: 70,- K
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Vzpomínky

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu stále žít 
v srdcích těch, kteří mě milovali.

Dne 6. prosince 2015 vzpomeneme 
2. smutné výročí, co nás navždy opustil 

náš tatínek a dědeček 
pan KAREL SEIDL z Hustopečí

S bolestí a láskou vzpomínají 
dcera Karla s rodinou a dcera Helena s rodinou.

Jak těžké je hledat slova,
by vyjádřila smutek náš, 

vzpomínky vracejí se znova
a bolest v srdci nezahojí ani čas.

Dne 10. prosince tomu bylo čtrnáct let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček 
pan JAROMÍR DOLEŽAL z Hustopečí

S láskou a smutkem v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Prosíme také všechny příbuzné a známé o tichou vzpomínku.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 20. 11. vzpomeneme 10. smutné
 výročí úmrtí 

pana MIROSLAVA HORČIČKY

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera Ludmila s rodinou.

Jubilanti za měsíc říjen 2015

02.10.1932  Jaroslav CHARVÁT

05.10.1928  Zdenka STRAKOVÁ

05.10.1934  Eliška JEŠINOVÁ

06.10.1935  Helena MANKOVICKÁ

06.10.1935  Marie ŠEBESTOVÁ

07.10.1933  Zuzana KNÁPKOVÁ

07.10.1933  Miroslav NEVEČEŘAL

09.10.1932  Anna ŠTŮLOVÁ

13.10.1929  Jiřina SKÁCELOVÁ

16.10.1928  Danuše HOMOLOVÁ

16.10.1935   Jan ŠIRŮČEK

17.10.1928  František KOSTRHUN

21.10.1927  Cecilie STEHLÍKOVÁ

23.10.1934  Bohumil MIKULICA

25.10.1925  Marie ŠKRÁBALOVÁ

26.10.1935  Božena ŠAUEROVÁ

26.10.1935  Stanislav STRACH

28.10.1932  Marie SAMSONOVÁ

31.10.1933  Jan SVOBODA

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 16. 11. 2015

Dne 7. 11. by oslavila své narozeniny 
paní MARIE JÍLKOVÁ 

a 17. 12. vzpomeneme  smutné výročí jejího úmrtí.

Dne 29. 12. 2015 vzpomeneme nedožitých 100 let 
pana FRANTIŠKA JÍLKA,

 v září uplynulo 7 let od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie,
 Zdenka a syn Vladimír s rodinami.

Smaragdová svatba (55 let společného života)
U příležitosti výročí smaragdové svatby si dne  
7. 11. 2015 v obřadní síni Města Hustopeče složili opětovný 
manželský slib manželé Karol a Katarína Hamarovi 
z Kurdějova. Gratulujeme.

20.11.2015 David Polák, Jevišovka
 Lucie Růžičková, Mikulov

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Chtěla bych osobně moc poděkovat městu Hustopeče, všem 
fi rmám a Vám všem hodným lidem, kteří nemyslíte jen 
na sebe.  Pomohli jste a pomáháte malému Samuelkovi 
Jakubíkovi z Hustopečí a za to Vám všem patří velikánské díky! 
Veliké poděkování patří i Samuelkovi, jeho rodičům a jeho 
celé rodině. Za všechnu starost, péči a neuvěřitelnou lásku, 
kterou umíte dát i druhému, Vám patří název: Výjimeční! Vám 
všem takovým přeji ty nejkrásnější Vánoce a v Novém roce 
hlavně nejvíc zdravíčka!

Soňa Rozinková

PoděkováníSňatky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 8. 12. 2015 tomu byly 3 smutné roky
co nás navždy opustila naše maminka

paní JANA SLANINOVÁ roz. Paschová

která by se dne 1. 12. 2015 dožila 72 let.
S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají

syn Petr a dcera Martina s rodinami.
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