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Vážení spoluobčané,

měsíc březen se nesl v duchu příprav 

Slavností mandloní a vína,  připomínek 70. 

výročí osvobození Hustopečska a Mikulovska 

Rudou armádou a samozřejmě pokračovala 

jednání vedoucí k převodu Městské nemocnice 

Hustopeče, p.o. pod správu Jihomoravského 

kraje. 

Hustopeče byly osvobozeny 16. dubna 

a v tento den si pietou na hřbitově 

vzpomeneme na všechny padlé ve 2. světové 

válce, především však na ty, kteří padli 

v našem regionu a jsou u nás pohřbeni. Letos se zrodila myšlenka vzniku minifestivalu válečných 

fi lmů, jež budete moct zhlédnout v týdnu od 13. dubna denně v místním kině. Do Hustopečí přijede 

osobně herec Zdeněk Lstibůrek, který hrál hlavní dětskou roli v Kachyňově fi lmu Ať žije republika. 

Týden připomínek zakončíme koncertem mužského pěveckého sboru Láska opravdivá v chrámu 

sv. Václava a sv. Anežky České.

Cesta převodu hustopečské nemocnice pod Jihomoravský kraj začíná mít jasnější podobu. Vše 

nasvědčuje tomu, že bychom ofi ciální převod mohli stihnout k datu 1. července 2015.

Uplynulý měsíc proběhlo několik mimořádných událostí. Mohli jsme sledovat částečné zatmění 

Slunce, mohli jsme v ulicích města potkat hokejové legendy, jako Jirku Holíka, Františka Pospíšila 

aj., mohli jsme si prohlédnout v prostorách jídelny v penzionu fotografi e paní Hany Stokláskové 

nebo přijít na vernisáž prací žáků mateřských škol a ZUŠ. Co jste zaznamenali pouze v tisku, 

ale nijak se vás to nedotklo, byly informace o cvičení Blackout JMK 2015. Hustopeče jako obec 

s rozšířenou působností cvičením prošlo. Celý jeden den pracoval krizový štáb, aby se, byť cvičně, 

potýkal s možnými následky výpadku elektrické energie velkého rozsahu. Cvičení vyzkoušelo 

součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a dalších subjektů.

Akcí mimořádného významu se staly Slavnosti mandloní a vína, které se uskutečnily poslední 

březnovou sobotu. Počasí nebylo úplně ideální, přesto se v centru města, ale především na trase 

do mandloňových sadů k rozhledně potkávaly stovky návštěvníků, aby na vlastní oči viděli kvést 

unikátní mandloně.

PaedDr. Hana Potměšilová

starostka města Hustopeče

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní ásti asopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz
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V úterý 24. 3. proběhlo na radnici 
jednání s hejtmanem Michalem Haškem 
o hustopečské nemocnici. Odvezl si klíčový 
dokument Ministerstva fi nancí, ve kterém 

se konstatuje, že ministerstvo nemá 
námitky k převodu nemocnice do vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Diskutovali jsme, 
jak probíhají vzájemná dílčí jednání, jaká je 

stávající situace v naší nemocnici nebo jak 
dokončit veškerou administrativu spojenou 
s převodem tak, aby se mohl uskutečnit k 
1. 7. 2015. Za důležité považuji sdělit, že kraj:

 
• ponechá část pozemků (z ulice Žižkova) 
ve vlastnictví města s tím, že ho v budoucnu 
využije k sociálním účelům (sociální bydlení, 
azylový dům apod.),

• garantuje zachování veřejného 
zdravotnictví a rozsah zdravotních služeb 
alespoň tak, jak jsou poskytovány nyní,

• společně vytvoříme pro nemocnici 
střednědobý investiční plán,

• že jsou ve hře dvě možnosti převodu 
nemocnice – jako samostatné příspěvkové 
organizace kraje nebo jako součásti 
nemocnice Břeclav,

• že kraj převezme nemocnici se všemi 
závazky a pohledávkami.

Hana Potměšilová
 starostka města Hustopeče

Z MĚSTA

Tisková zpráva starostky: Výstupy z návštěvy hejtmana
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Zastupitelé schválili vyhlášení záměru 
bezúplatného převodu nemocnice kraji

Městská nemocnice Hustopeče je zase 
o kousek blíž k tomu stát se defi nitivně 
krajským zdravotnickým zařízením. Na 
zasedání ve čtvrtek 26.3.2015 zastupitelé 
schválili naprostou většinou hlasů vyhlášení 
záměru bezúplatného převodu nemovitostí 
v areálu nemocnice na Jihomoravský kraj.

„Záměr, dříve než budeme něco opravdu 
převádět, musí být 15 dní zveřejněný 
na úřední desce. Tento záměr obsahuje 
všechny nemovitosti, které se na kraj budou 
převádět,“ uvedla starostka města Hana 
Potměšilová.

K převodu nemocnice dalo v minulých 
týdnech souhlas Ministerstvo fi nancí. „Získali 
jsme důležitý dokument, který říká, že 
Ministerstvo fi nancí nemá k převodu žádné 
námitky za předpokladu, že ve zdravotnickém 
zařízení nedojde k narušení zdravotnických 
služeb,“ informovala starostka města.

Dalším bodem jednání bylo čerpání 
kontokorentního úvěru pro nemocnici. 
Zastupitelé jednohlasně souhlasili s ručením 
provozního kontokorentu pro Městskou 
nemocnici Hustopeče do celkové výše 
6.000.000 Kč.

„Teď účet nemocnice vypadá tak, že jsme 
někde na nule. Určitě ale v kontokorentu 
budeme 11. dubna, protože to se vyplácí 

mzdy. Ty činí asi 6 milionů korun. Bez 
kontokorentu není nemocnice schopná žít,“ 
informoval ekonom nemocnice Jiří Otřísal. 
„Tuto možnost měla nemocnice i v minulosti, 
jestli ji využila nebo ne, to už je věc jiná. Ale 
13. května končí smlouva. Je potřeba schválit 
novou,“ doplnila vedoucí Finančního odboru 
MěÚ Hustopeče Jana Fabigová.

Projednávalo se také krytí splátek úvěru na 
jednodenní chirurgii. „V současné době už je 
asi 1 milion splacený, usnesení zastupitelstva 
ze září 2013 by však mohlo být vykládáno 
tak, že město bude platit tak dlouho, dokud 
úvěr nebude zcela splacený. Dobré by teď 
bylo schválit novou formulaci, ze které by 
bylo jasné, že pokud se nemocnice převede 
na kraj, povinnost splácet městu odpadne,“ 
uvedla Fabigová. Zastupitelé jednohlasně 
tento bod schválili.

Na základě usnesení fi nančního výboru 
také zastupitelé doporučili radním zabývat 
se problematikou prodeje sanitek namísto 
dlouhodobého pronájmu.

Podrobné informace o situaci v nemocnici 
najdete na stranách 6 a 7.

Město letos přispěje 300 tisíc 
integrovanému dopravnímu systému

Dosud Hustopeče do účelového fondu 
IDS JMK nevložily ani korunu. „Kvůli 
snaze přinutit kraj obnovit přímou linku 

Hustopeče-Brno,” uvedla starostka Hana 
Potměšilová. Teď zastupitelé posvětili radním 
smlouvu o spolupráci podepsat a příspěvky 
provozovateli integrovaného systému 
zaplatit. V obvyklé výši 50,- Kč za občana za 
rok. Příspěvek pro rok 2015 tak činí celkem 
293 100,- Kč.

„Obce, které si své závazky platí, mají 
u kraje lepší vyjednávací pozici. Trošku si 
neplacením zavíráme vrátka. Riskujeme 
ztrátu dotací od kraje, zavřeli bychom cestu 
i spolkům, například sportovním oddílům, 
které od kraje žádají velké peníze. Nevím, 
jestli nám těch 293 tisíc stojí za to, abychom 
tohle riskovali,“ sdělila starostka.

Další stromy mandloní na novém pozemku
Zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání 

také schválili koupi pozemku, který se využije 
na výsadbu dalších stromů mandloní. Od 
původní majitelky ho město odkoupí asi za 
73 tisíc korun.

„Odborníci pro nás připravují výpěstky 
nových mandloní. Pozemek je v blízkosti 
rozhledny. V měsíci květnu by se mohlo na 
tomto pozemku vysázet 200 výpěstků, na 
podzim či na jaře pak dalších 300,“ uvedl 
místostarosta města Bořivoj Švásta.

-jal-

Zastupitelé jednali o nemocnici i o příspěvku na IDS JMK
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Jmenuje se Samuel Jakubík, je mu jeden rok 
a trpí takzvanou kvadruparetickou dětskou 
mozkovou obrnou s přidruženou vrozenou 
vývojovou vadou mozku agenesí corpus 
callosum a atrofovanou bílou mozkovou 

hmotou ve spánkových lalocích. 
Město Hustopeče vyhlásilo veřejnou sbírku 

na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení 
kompenzačních pomůcek pro tohoto 
dětského pacienta z Hustopečí. 

Veřejná sbírka je zahájena od 26. 2. 2015 
a potrvá na dobu neurčitou. 

Příspěvky můžete zasílat na 
zvláštní transparentní bankovní účet 
č. 3886998319/0800 vedený u České 
spořitelny buď bezhotovostním převodem, 
nebo platbou složenkou. 

Variabilní symbol je třeba uvést pouze 
v případě, že budete požadovat potvrzení pro 
uplatnění slevy na dani z příjmů, pak uvádějte 
své rodné číslo nebo IČ. IBAN ke sbírkovému 
účtu je CZ90 0800 0000 3886998319.

Realizace sbírky byla osvědčena dne 24. 
2. 2015 Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje pod č.j. JMK/24082/2015, sp.zn. 
S-JMK/24082/2015/OSPŽ. Sbírka je evidována 
Ministerstvem vnitra v centrální evidenci 
sbírek.

Více o chorobě Samuela Jakubíka se 
můžete dozvědět v reportáži v Hustopečském 
magazínu č. 297, premiéru měl v pátek 6. 3. 
2015. 

Více informací o sbírce na
 www.hustopece-city.cz. 

-jal-, Jiří Fila
majetkoprávní odbor MěÚ Hustopeče
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Veřejná sbírka pro malého Samuela. Trpí mozkovou obrnou

Samuel Jakubík

Řidičům v okolí Hustopečí komplikují 
dopravu hned dvě úplné uzavírky. Od začátku 
března jsou uzavřené hlavní silnice v obcích 
Starovičky a Nosislav. Silnice se opravují.

Ve Starovičkách uzavírka potrvá do 30. 
června. Pro osobní auta vede objízdná 

trasa ulicemi Staroviček, autobusy dokonce 
mohou stavbou projíždět. Nákladní vozidla 
nad 3,5 tuny však musí zvolit cestu přes Velké 
Pavlovice a Horní Bojanovice. 

Na začátku března se také začala 
rekonstruovat silnice druhé třídy 425 

v Nosislavi. Úplná uzavírka potrvá do 15. 
května. Osobní auta mohou uzavírku objet 
přes místní komunikace v obci. Nákladní 
vozidla musí jet po dálnici D2.

Více informací a mapy objízdných tras na 
webových stránkách města.                             -jal-  

Řidičům dopravu komplikují uzavírky ve Starovičkách a v Nosislavi

V Hustopečích začne v půlce roku jezdit 
takzvané sociální auto. Využívat ho bude 
pečovatelská služba za korunu ročně. 
Organizátoři projektu však k zaplacení vozu 
potřebují pomoc fi rem z regionu, na autě si 
mohou koupit reklamní plochu. Hustopečští 
podnikatelé však zatím moc zájem nemají. 

Pečovatelská služba Hustopeče ke své 
práci auto potřebuje. Stávající vozidlo však 
po letech popojíždění odchází. Nahradit 
by ho měl zcela nový sociální automobil. 
„Je to projekt, kterým se snažíme pomoct 
společnostem, sdružením, které nějakým 
způsobem pracují s postiženými či staršími 
občany,“ představila projekt Hana Janíčková, 
oblastní ředitelka společnosti, která sociální 
auta zajišťuje. 

„Staré auto už dosluhuje, jezdí neustále po 
městě, neustále startuje, zastavuje a pak jede 
nejčastěji na jedničku nebo dvojku. Tím auto 

odchází. Navíc v něm můžeme přepravovat 
jen jednoho spolujezdce, v novém autě už 
bude míst víc,“ vysvětlil vedoucí Sociálního 
odboru MěÚ Hustopeče Tomáš Laz. 

Pečovatelská služba získá sociální vůz do 
pronájmu za jednu korunu ročně na šest 
let. Organizátoři projektu platí sociální auta 
za pomoci fi rem v regionu. Podnikatelé si 
na autě mohou koupit reklamní plochu. Ti 
z Hustopečí se ale zatím do projektu moc 
nehrnou. 

„V Hustopečích jsme se trošku zasekli. 
Podnikatelé tady tohle neznají, asi nám 
nedůvěřují. Rádi bychom ale zdůraznili, že 
celý projekt vznikl ve spolupráci s vedením 
města Hustopeče, že za projektem nestojí 
nic špatného, žádný podvod. Sociální 
auta se předávají po celé České republice. 
Tohle rozhodně není naše první auto, které 
sháníme,“ zdůraznila Janíčková. 

První automobil předávala specializovaná 
fi rma v roce 2002 Domovu Narnie 
v Morkůvkách, sociální vozy ale jezdí i v Brně, 
v Břeclavi nebo v Hodoníně. Pečovatelské 
službě Hustopeče by měl být předán asi 
v polovině roku 2015. 

Pečovatelskou službu zřizuje město 
Hustopeče a její hlavní úkoly jsou například 
rozvoz obědů, nákupy i různé pochůzky, 
úklid, doprovod k lékaři, ale i odvoz autem, 
pomoc při osobní hygieně nebo praní prádla. 
Pomoc je určena hlavně seniorům nebo 
lidem se zdravotním postižením.

Více informací o projektu na Sociálním 
odboru Městského úřadu Hustopeče. Nebo 
přímo u organizátorek projektu Natašy 
Jurdové, tel.: 731 580 687 a Hany Janíčkové, 
tel.: 603 891 225. 

–jal-   

Pečovatelská služba dostane sociální auto za korunu ročně

Veřejná sbírka
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V úsporách energií prostřednictvím e-aukce pokračujeme

V létě 2013 jsme zahájili úspěšné aukce na 
energie ve vašich domácnostech. Pro velký 
zájem v těchto aukcích pokračujeme. Dříve 
jsme pro vás zajišťovali úspory za elektřinu 
a plyn, letos si můžete snížit náklady i za 
vodné, stočné a ohřev vody.

Kde bude tato akce probíhat?
Jako obvykle na radnici v Hustopečích. 

Pokud by měl někdo zájem, může se náš 
odborník za ním zastavit i v domácnosti.

Co je k tomu potřeba?
Stačí si přinést vyúčtování nejlépe za 

posledních 12 měsíců od současných 
energetických společností, tedy za elektřinu, 
plyn i vodu. Dále smlouvy se stávajícími 

dodavateli, zde stačí za elektřinu a plyn. 
My s vámi vyplníme přihlášku a plnou moc. 
Veškerou další administrativu už děláme za 
vás.

Kdo se může zúčastnit?
Všichni majitelé odběrných míst. Dále i ti, 

kteří se již aukce zúčastnili.

Kde již aukce proběhly?
Aukce již úspěšně proběhly v Židlochovicích, 

Rajhradicích a mnoha dalších městech 
a obcích na Moravě i v Čechách.

Jaký je princip aukce?
Princip je jednoduchý. Čím více domácností 

se přihlásí, tím je větší možnost úspor. 

Samozřejmě také záleží, jaká mají jednotlivá 
odběrná místa současné hodnoty.

Kdy bude tato akce probíhat?
Zahajujeme ve středu 8. dubna 2015, 

déle pak v sobotu 11. dubna. Pokračujeme 
v pondělí 13. dubna a také ve středu 15. 
dubna 2015. Většinou bývá velký zájem, 
takže můžeme zajistit případné prodloužení. 
Za aukce na elektřinu a plyn se neplatí žádný 
poplatek.

Podívejte se i na Hustopečský TV magazín 
č. 297. 

Na setkání s Vámi se těší Dušan Makaj, 
regionální odborník na elektronické aukce

Místo regálů elektronická skříň. Spisy řidičů jezdí přes dvě patra

Ve správním obvodu Městského úřadu 
Hustopeče je evidováno asi 27 tisíc řidičů. 
Každý má svůj spis, do kterého se zakládají 
žádosti o řidičské průkazy, možné přestupky 
nebo zákazy řízení. Spisy byly až donedávna 
uložené v regálech v jedné místnosti, 
zaplněná byla od země až po strop. Teď na 
odboru dopravy jezdí nová elektronická 
kartotéka. 

„Určitě nám to usnadní práci. Původní 
kartotéka byla po obou stranách zdi 
dost vysoko, když jsme hledali spisy, 
museli jsme lézt i po žebříku. Bylo to dost 
obtížné i nebezpečné. Hlavním přínosem 
nové kartotéky je však kapacita,“ uvedla 

pracovnice z odboru dopravy MěÚ Hustopeče 
Petra Francová. 

Elektronická skříň je nyní zaplněná asi ze 
sedmdesáti procent. Navýšení kapacity se 
podařilo hlavně díky tomu, že zařízení je 
nainstalováno přes dvě patra. Novinka se tak 
však neobešla bez bourání. 

„Základna je v suterénu, takže jsme museli 
probourat strop. Vzhledem k tomu, že stropy 
jsou z betonových panelů, tak odborná fi rma 
musela provést prořezání, stabilizaci statiky 
stropu, zpevnění stropu a zpevňovat se 
musel i základ. Celé zařízení váží v současné 
době zhruba deset tun, maximální hmotnost 
bude ale až patnáct tun,“ vysvětlil tajemník 

městského úřadu Pavel Michalica. 
Stavební práce trvaly dělníkům asi čtrnáct 

dní, další čtyři dny zabralo specializované 
fi rmě zařízení seskládat a namontovat, 
zakládání spisů potom úřednicím trvalo asi 
pět hodin. 

„Práce byly samozřejmě spojené s poměrně 
vysokou hlučností i prašností, čímž se ještě 
dodatečně omlouvám klientům, kteří byli 
nuceni strpět tyto podmínky. V současné 
době je zařízení plně funkční,“ dodal 
Michalica. 

„Ovládání je jednoduché, každá police 
je očíslovaná a pod každým číslem jsou 
seřazeny spisy podle abecedy. Na klávesnici 
naťukáte číslo, daná police přijede, vysune se 
šuplík a je to,“ popsala Francová. 

Na městském úřadu Hustopeče je to už 
druhá elektronická kartotéka. Jedna už 
funguje na správním odboru, využívá se na 
občanské průkazy a pasy.

„Tam je to zařízení podstatně menší, jen 
přes jedno patro a jeho cena se pohybovala 
kolem osmi set tisíc korun. Zařízení na 
odboru dopravy má podstatně větší kapacitu, 
samotné zařízení i technologie je robustnější 
a cena se dostala na zhruba dva miliony osm 
set tisíc korun,“ informoval Michalica. 

Elektronická kartotéka se pořídila i přes 
vysokou cenu hlavně proto, že na všechny 
dokumenty už nebylo místo. „Byli jsme 
limitováni prostory. Museli bychom sehnat 
ještě jednu místnost, abychom měli spisy 
nadále kde skladovat. V mnoha fi rmách 
i úřadech mají to zařízení ještě daleko větší, 
my máme takový střed,“ uzavřel tajemník.
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Největší výhodou nové kartotéky je kapacita, také ale usnadní práci.

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

Více informací: hyclova@hustopece.cz, tel.: 519 441 004 
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Ulice brázdí nový zametací vůz. Uklízí krajské silnice

Vozový park technických služeb se zase 
o něco rozrostl. Přibyl druhý zametací vůz. 
V březnu už se zapojil do jarního úklidu 
hustopečských ulic. Sloužit by měl hlavně na 
čištění krajských silnic.

„Technické služby Hustopeče v roce 2012 
podaly žádost na Statní fond životního 
prostředí, kde v programu redukce prašnosti 
mobilní technikou požádaly o dotaci na 
zametací vůz. Dotaci nám přiklepli a v lednu 
tohoto roku jsme vůz získali. Technické 
služby měly spoluúčast asi jen půl milionu 
korun, zbytek, řádově dva a půl milionu 
bylo čerpáno z dotace,“ vypočítal jednatel 
Technických služeb Hustopeče Antonín 
Matocha.

„Samozřejmě, že jsme rádi, že se nám tento 
zametací vůz podařilo získat. Můžeme daleko 
dříve vyjet a tím samozřejmě snížit prašnost 
ve městě. Krajské silnice donedávna uklízela 

Správa a údržba silnic Břeclav, bylo to 
problematické z toho důvodu, že na uklízení 
najeli o něco později, už v jarním, letním 
období a hrozně se z toho prášilo,“ přidal 
vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan 
Chrastina.

„Nové zametací auto bude využíváno 
hlavně na čištění krajských komunikací 
a určitě přinese pocit čistoty ve městě. 
Správa a údržba silnic totiž komunikace ve 

městě uklízela hodně málo. Za ty roky se tady 
nastřádalo tolik tun nepořádku a prachu, že 
teď nám to dá hodně práce, než to dáme do 
pořádku,“ uvedl Matocha.

„Zanedlouho půjde rozdíl vidět v celých 
Hustopečích. Budou zametené, čisté,“ 
doplnil Chrastina. Jarní úklid hustopečských 
ulic začal na začátku března, čekalo se hlavně 
na hezké počasí. „Čekali jsme, až oschnou 
krajnice,“ vysvětlil Matocha. 

V rámci jarního úklidu celého města také 
pracovníci městských služeb rozváželi štěpku 
do městské zeleně, uklidili cestu k rybníkům 
a kolem rybníků, kde nasbírali asi deset 
pytlů odpadků, prořezali a pomulčovali cestu 
k prameni Štinkavky a mnoho dalšího. 

„Průběžně je také na sběrném dvoře 
k dispozici kompost, který občané plně 
využívají,“ uzavřel Chrastina.
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Na Pavučině sbírají Kola pro Afriku

Centrum volného času Pavučina se zapojilo 
do projektu s názvem Kola pro Afriku. Na 
domě dětí a mládeže tak vybírají od dárců 
jízdní kola, která mají pomoci dětem v Africe. 
Více o projektu povídal Petr Fridrich z Centra 
volného času Hustopeče. 

Můžete projekt Kola pro Afriku představit?
Kola pro Afriku je projektem obecně 

prospěšné společnosti se shodným názvem, 
která vznikla v Ostravě v roce 2012 za účelem 
podpořit gramotnost a vzdělání dětí v Africe 
prostřednictvím iniciativy české společnosti. 
Darovaná kola mají umožnit dětem v africké 
Gambii snazší dostupnost do vzdálených 
škol a mohou jim tak nabídnout příležitost 
účastnit se pravidelného vzdělávání. Od 
roku 2012 lidé z ČR darovali více než 13.000 
kol. Do Gambie se podařilo předat 3.179 kol 
gambijským školákům a jejich rodinám. Více 
o tomto projektu se můžete dozvědět na 
stránkách www.kolaproafriku.cz.

Jak vás napadlo se do projektu zapojit? 
S myšlenkou přišel Jiří Gajda 

z majetkoprávního oddělení města 
Hustopeče, který věděl, že na Formance jsou 
uskladněna několik let nevyužívaná jízdní 
kola, která byla dříve půjčovaná ubytovaným 

hostům. Již řadu let se neužívala, ani nikdo 
neprováděl pravidelný servis a nyní nejsou 
v plnohodnotném pojízdném stavu. Jedná 
se o sedm jízdních kol. Proto zde vyvstala 
otázka, jak s koly naložit, buď kola z majetku 
města vyřadit a ekologicky zlikvidovat, 
opravit, darovat, nebo využít k jinému účelu. 
Rada města pověřila Centrum volného 
času, abychom zjistili, za jakých podmínek 
můžeme kola dále využít, případně darovat 
do projektu Kola pro Afriku. Proběhly dva 
telefonáty s koordinátorkou projektu pro ČR 
a rozhodli jsme se přenést výzvu občanům 
města Hustopeče, kteří tak mají možnost 
svá neužívaná kola darovat těm, kteří je ještě 
mohou upotřebit. 

Komu budou kola sloužit? Na co se 
použijí? 

Darovaná kola putují do Brna a pak do 
centrálního skladu v Ostravě. Všechna kola 
nějak pomáhají. Kola, která jsou vhodná, 
slouží přímo školákům v Gambii. Řada 
darovaných kol ale do Afriky vůbec putovat 
nemůže. Buď jsou nekompletní či ve 
špatném stavu - v tom případě pomáhají jako 
zdroj náhradních dílů, po sešrotování zcela 
nepoužitelného kola ještě jako zdroj peněz. 
Všechna kola prochází odbornou dílnou 
a dostávají novou šanci - pomáhají v ČR, ať 
už v benefi ční půjčovně kol na akci Colours, 
nebo jsou prodána. Výtěžek ze všech těchto 
aktivit umožní přepravu jízdních kol do 
Gambie. 

Jaká kola mohou zájemci nosit? Pouze 
nová, nebo je možné věnovat i staré či 
rozbité bicykly?  

Pro africké podmínky a děti se hodí spíše 
kola horská, ani ne příliš malá ani velká. 

Silniční kola nejsou příliš vhodná. Kola by 
neměla být zcela na odpis, ale nevadí, pokud 
mají nějaký defekt, ať už prázdné duše, 
popraskané pláště či odřené rámy nebo 
potrhaná sedla. 

Kdy a kam mohou lidé kola nosit? 
Kola můžete vozit na Centrum volného 

času Hustopeče – Pavučina (Šafaříkova 40, 
Hustopeče). Kola uskladníme a následně je 
budeme odesílat do brněnského meziskladu. 
Kola vybíráme do konce měsíce května 
2015, každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 
hodin. Komu by termín nevyhovoval, může 
nás kontaktovat na Pavučině a kola přivézt 
v domluveném termínu. 

Kontaktní osoba: Petr Fridrich
e-mail: pavucina@volny-cas.cz

tel.:774 095 524 nebo 608 752 265

Hustopeče určitě nejsou prvním místem, 
kde projekt Kola pro Afriku funguje. Kdo 
už se v republice zapojil? 

Zatím bylo doručeno více než 13.000 kol, do 
sbírky se zapojilo množství měst z celé ČR, 
např. Třinec, Česká Lípa, Bruntál, Litvínov, 
Most, Litomyšl, Ostrava, Zábřeh, Praha, Brno, 
Benešov, Hoštejn, Ždánice a další - nyní už 
i Hustopeče. Do sbírky pravidelně přispívají 
cyklo-fandové, podnikatelé, fi rmy a ostatní 
dobrovolní dárci. 

Pozitivně hodnotím především to, že tento 
projekt upozorňuje na cyklodopravu jako 
efektivní nástroj v aktivní dopravě dětí do 
škol, která stále nemá u dětí v ČR ani našem 
městě takovou odezvu, jakou by si zasloužila.

Petr Fridrich
Centrum volného času Pavučina
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Vzhledem k častým dotazům občanů, jak 
se vyvíjí situace v naší nemocnici, přináším 
ucelený sled událostí posledních týdnů 
a měsíců.

Město Hustopeče jako zřizovatel našlo 
strategického partnera – Jihomoravský kraj 
a začalo s ním jednat s tím, že naplníme 
společný zájem, tj. zachování dostupnosti 
zdravotní péče v nemocnici v Hustopečích. 
V prosinci 2014 při návštěvě hejtmana Haška 
v Hustopečích byla defi nitivně deklarována 
politická vůle převzetí nemocnice pod 
Jihomoravský kraj. Odstartovala celou 
řadu nezbytných kroků, bez kterých by cíle 
nemohlo být dosaženo.

Ministerstvo fi nancí
Město podalo žádost na Ministerstvo fi nancí 

o souhlas s převodem majetku nemocnice 
na Jihomoravský kraj. Získali jsme kladné 
stanovisko k převodu za předpokladu, že „ve 
zdravotnickém zařízení nedojde k narušení 
zdravotních služeb.“ Co to znamená a jak se 
bude dále postupovat? Mezi ministerstvem, 
městem a Jihomoravským krajem musí 
dojít k podpisu smluv o bezúplatném 
převodu majetku a současně převodu 
a převzetí práv a povinností, pohledávek 
a závazků a smluvních vztahů. Tomu musí 
v souladu se zákonem o obcích předcházet 
u nemovitého majetku schválení záměru 
bezúplatného převodu majetku a jeho 
zveřejnění na úřední desce. Záměr jsme 
schválili na mimořádném zastupitelstvu 26. 
3. Na dubnovém zastupitelstvu  města by pak 
měl být projednán a schválen již samotný 
převod. Totéž proběhne v orgánech JMK. 
Pokud jde o majetek, který město obdrželo 
od Fondu národního majetku, budou u něj 
pro kraj platit stejné podmínky jako dříve 
pro město – zachování zdravotnického 
zařízení, nemožnost zcizení, stavebních 
úprav a pronájmu majetku bez předchozího 
písemného souhlasu MF a to do 01. 05. 2027

Restrukturalizační dohoda
V pondělí 9. 2. proběhlo v Brně jednání, 

které řešilo dohodu o restrukturalizaci 
nemocnice, ekonomickou situaci nemocnice 
nebo možný časový harmonogram převodu 
nemocnice na Jihomoravský kraj.

Dohoda o restrukturalizaci nemocnice 
je dokument, který  schválila Rada města 
Hustopeče a následně  Rada JMK, projednána 
byla s VZP. Průběžně na ní pracovali 
úředníci a odborníci z oblasti zdravotnictví 
z Hustopečí i kraje. Obsahuje novou podobu 
zdravotní péče, která má zabránit nejen 
dalšímu prohlubování dluhu, ale současně 
v budoucnu garantovat podobu lékařské 
péče a další fungování nemocnice jako 
zdravotnického zařízení. Řeší provozování 
lůžkové i ambulantní péče nebo dopravní 
zdravotní službu. Začala platit od 1. 3. 2015.

Co je jejím obsahem? Nemocnice měla 
3 lůžková oddělení  - jednodenní chirurgii, 

interní oddělení a oddělení následné péče - 
tzv. ošetřovatelská lůžka. 

•  Jednodenní chirurgie, která byla velmi
 ztrátová a neměla uzavřenou smlouvu
 s VZP (operovalo se dva dny v týdnu), 
 byla zrušena, ostatní stanice zůstaly 
 nezměněné.  Podle vyjádření VZP byla 
 tato služba v našem zařízení zbytná, lze 
 ji nahradit operativou v zařízeních, která 
 splňují nezbytné personální předpoklady. 
•  Na oddělení bývalé jednodenní 
 chirurgie je přemístěna lůžková interna 
 a 3 monitorovací lůžka JIP. 
•  Do upravených prostor interny se 
 postupně umísťují pacienti na tzv. 
 ošetřovatelská lůžka (nová stanice pro 
 24pacientů).
 •  Prostory bývalé multioborové  JIP začaly 
 sloužit k ambulantnímu podávání infuzí 
 a v prostorách operačních sálů probíhá 
 centrální sterilizace zdravotnických 
 nástrojů pro potřeby nemocnice. 

V nemocnici byl a je absolutní 
nedostatek lékařů v oboru chirurgie, což 
by ani neumožňovalo provozování lůžkové 
chirurgie.  Ortopedická chirurgie (MUDr. 
Václavek, který v rámci jednodenní chirurgie 
operoval ve čtvrtek), pokračuje v operativě 
v Brně. V ostatní dny pracuje v Hustopečích 
beze změny.

Interna, i když byla v loňském roce ztrátová, 
je vzhledem k velké koncentraci starších 
pacientů  na následné péči  z pohledu VZP 
i kraje nezbytná, a proto na ni byla uzavřena 
s VZP v r. 2013 smlouva na 3 roky do konce 
roku 2016.

Další nezbytné kroky
 Proběhla jednání s vedením odboru 

zdravotnictví JMK, domluvili jsme se na tom, 
které věci budou pro fungování nemocnice 

nezbytné, které zbytné. Další schůzku měli 
pracovníci majetkoprávního odboru JMK 
a Hustopečí, řešili problematiku pozemků, 
inženýrských sítí stávajících i budoucích, 
technického zázemí.

 Právníci vzájemně připomínkují klíčové 
smlouvy, které pojedou konzultovat na 
Ministerstvo fi nancí v průběhu měsíce dubna.

 Od 01. 03. zrušila nemocnice dopravní 
zdravotní službu.  Město pronajalo sanitky 
soukromému dopravci (Dopravní zdravotní 
služba p. Maťa).

Jednání s hejtmanem JMK
V úterý 24. 3. proběhlo na radnici jednání 

s hejtmanem Michalem Haškem. Odvezl si 
klíčový dokument Ministerstva fi nancí, ve 
kterém se konstatuje, že ministerstvo nemá 
námitky k převodu nemocnice do vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Diskutovali jsme, 
jak probíhají vzájemná dílčí jednání, jaká je 
stávající situace v naší nemocnici nebo jak 
dokončit veškerou administrativu spojenou 
s převodem tak, aby se mohl uskutečnit k 1. 
7. 2015. Za důležité považuji sdělit, že kraj:

• ponechá část pozemků (z ulice Žižkova)
 ve vlastnictví města s tím, že ho
 v budoucnu chceme využít k sociálním
 účelům (sociální bydlení, azylový dům
 apod.),
• garantuje zachování veřejného
 zdravotnictví a rozsah zdravotních služeb
 alespoň tak, jak jsou poskytovány nyní,
• společně vytvoříme pro nemocnici
 střednědobý investiční plán,
• že jsou ve hře dvě možnosti převodu
 nemocnice – jako samostatné 
 příspěvkové organizace kraje nebo jako
 součásti nemocnice Břeclav,
• že kraj převezme nemocnici se všemi
 závazky a pohledávkami (tedy i s dluhy).

Termín převodu nemocnice se blíží

fo
to

: J
an

a 
Ro

zk
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY  4 • 15

| 7 | 

Městská nemocnice Hustopeče, p.o. (dále 
nemocnice) ošetřila v loňském roce 49 330
pacientů. Občanům hustopečského 
regionu poskytuje zdravotní péči v lůžkové 
části v oddělení interním, následné péče 
a do konce února 2015 jednodenní lůžkové 
chirurgie, a dále v ambulancích včetně 
laboratoře a rentgenu.

Na hospodaření nemocnice má vliv řada 
faktorů, zejména Úhradová vyhláška řešící 
způsob a cenu provedených zdravotnických 
výkonů (na podkladě víceletých údajů 
a údajů, které nemocnice nemá k dispozici) 
a její aplikace do smluv se zdravotními 
pojišťovnami a k tomu nutné náklady na 
straně druhé. Smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami mají roční platnost a jejich 
prodloužení včetně struktury, rozsahu 
a způsoby úhrady na další rok je závislé na 
strategii zdravotních pojišťoven. Rozhodující 
je smlouva s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou (dále VZP).

Právě strategie VZP označila v nemocnici 
v roce 2012 služby chirurgického lůžkového 
oddělení v plném rozsahu jako zbytné, pro 
rok 2014 udělila souhlas s nižším stupněm 
- poskytováním služeb jednodenní chirurgie. 
Požadavkem VZP byla úprava značení 
oddělení. Město Hustopeče se rozhodlo pro 
stavební úpravy včetně dalšího výtahu ve výši 
8,5 mil Kč, které proběhly v druhé polovině 
roku 2013.  Již dříve některé skutečnosti 
signalizovaly nežádoucí vývoj z pohledu 
hospodaření nemocnice, které se zhoršily 
v letech 2013 a 2014.

Vývoj výnosů a nákladů nemocnice 
v období 2012 – 2014 v tis. Kč 
ukazuje následující přehled:

 2012 2013 2014
Výnosy 114.629 101.557 86.283
Náklady 114.453 109.526 95.973

Součástí výnosů jsou i přijaté dotace 
a dary. Na snižování výnosů se podílel 
zejména pokles vysoce bodově hodnocených 

výkonů včetně vlivu Úhradové vyhlášky 
a tomu neodpovídající pokles v nákladech. 
Složitost současného systému je v tom, že 
cca 70 % plateb od zdravotních pojišťoven 
je hrazeno měsíčně zálohově (akutní péče) 
a konečné vyúčtování provedené zdravotními 
pojišťovnami je známo až v polovině roku 
následujícího. Za rok 2013 nebyl v účetnictví 
proveden odhad konečného vyúčtování 
(-13.359 tis. Kč) od zdravotních pojišťoven 
a vyúčtování se plně zobrazilo až do výsledku 
roku 2014. Kromě toho je u příspěvkových 
organizací povinnost provádět úpravu 
reálného hospodářského výsledku čerpáním 
investičního fondu proti snížení odpisů, 
nebo navýšení výnosů. Reálný hospodářský 
výsledek byl záporný již v roce 2011, a to ve 
výši 4074 tis. Kč. Po promítnutí konečného 
vyúčtování od zdravotních pojišťoven do 
správného roku je reálný hospodářský 
výsledek roku 2013 zčásti i v důsledku 
narušení činnosti stavebními pracemi ztráta 
25.694 tis. Kč.

     VZP nemocnici pro rok 2015 neprodloužila 
smlouvu pro jednodenní chirurgii zejména 
pro nízký počet operací (v roce 2014 úhrnem 
pacienti všech zdravotních pojišťoven 
483, v roce 2015 jen 34) , k 28.2.2015 byla 
zastavena operativa zcela. Hospodářské 
výsledky střediska lůžkového chirurgického 
oddělení (od roku 2014 jednodenní chirurgie) 
včetně operačního sálu a ARO vykázaly 
v posledních třech letech vždy ztrátu: 4,6 mil. 
Kč, 8,2 mil. Kč a 6,9 mil. Kč. Z předběžných 
údajů za leden až únor 2015 dosáhla ztráta 
966 tis. Kč.

V návaznosti na zrušení jednodenní
 chirurgie s cílem zlepšit hospodaření 

nemocnice bylo na její místo 
přesunuto interní oddělení, zisková 
následná péče rozšířila kapacitu 
o dalších 24 lůžek a ztrátová dopravní 
zdravotní služba je prostřednictvím Města 
Hustopeče pronajímána soukromému 
poskytovateli.  Zrušení jednodenní chirurgie 
a dopravní zdravotní služby bude mít 
pozitivní dopad do hospodaření nemocnice 
cca ve výši 400 tis. Kč měsíčně. Zároveň 
se provádí opatření v personální oblasti, 
v nákupu vybavení a dalších oblastech.

     Nutnost dalších ekonomických opatření 
včetně dalších strukturálních změn 
naznačuje i předběžný hospodářský výsledek 
celé nemocnice za leden až únor 2015, 
kterým je ztráta ve výši 3,8 mil. Kč. Přitom 
pro vyrovnané fi nancování je nutné pokrýt 
náklady a navíc vyprodukovat měsíčně 720 
tis. Kč na splátky zdravotním pojišťovnám 
z vyúčtování za rok 2013. K poslednímu 
únoru 2015 byl stav tohoto závazku 10,2 
mil. Kč. K tomu je třeba počítat, že z odhadu 
vyúčtování zdravotními pojišťovnami za 
rok 2014 vyplyne platit dalších 12,6 mil. Kč. 
A samozřejmě splácení úvěru na jednodenní 
chirurgii (na konci února 2015 stav 7,5 mil. 
Kč). Nemocnice rovněž využívá kontokorent 
u banky. Pacientů se tyto skutečnosti 
nijak nedotkly a ani v nejbližších 12 letech 
nedotknou (zaručení poskytování zdravotní 
péče minimálně do roku 2027). Bez ohledu 
na to, zda bude realizován převod na 
Jihomoravský kraj, bude fi nanční dotace 
zvenčí  naprosto nezbytná.

Ing. Jiří Otřísal
Městská nemocnice Hustopeče, p.o.

Ekonomický vývoj Městské nemocnice Hustopeče, p.o.

 2012 2013 2014
Reálný hospodářský výsledek    -4.704 -25.694 -9.291
Neprovedené vyúčtování do příslušného roku  +13.359 -13.359     
Snížení odpisů (nákladů), zvýšení výnosů      +4.880  +4.366 +12.960
Vykázaný hospodářský výsledek +176 -7.969 -9.690

Výsledek hospodaření nemocnice v období 2012 – 2014 v tis. Kč:

Obavy a fámy
Mezi obyvateli Hustopečí kolují různé 

fámy a spekulace plné otazníků. Ráda bych 
vysvětlila aspoň ty, které se ke mně dostaly.

• V nemocnici se propouští. – Nepropouští,
 u tří zdravotních sester nebyla
 prodloužena smlouva na dobu určitou,
 ale po měsíci se všechny tři vrátily 
 a  doplnily stav středního personálu 
 ( jen na jiném oddělení)
• Pracovníci půjdou dolů s platem, na 70 –
 60%. Naopak. Od 1. 1. 2015 došlo na
 základě  rozhodnutí vlády k navýšení
  platů o 5%.
• Nemocnice končí, bude z ní obyčejná 
 poliklinika. Nemocnice nekončí, naopak 

 začíná její nová kapitola. Nemocnice 
 s interním oddělením a následnou péčí,
 se zázemím odborných ambulancí je 
 v blízkém okolí v Tišnově a je to 
 nemocnice ještě menší než naše. Taky se 
 jedná o "nemocnici ošetřovatelského 
 typu " a funguje.

Závěrem
Ve výše uvedeném článku jsem shrnula dle 

mne všechny důležité klíčové milníky, které 
se odehrály během posledních měsíců, kdy 
jsme začali řešit problematiku hustopečské 
nemocnice. Jsem pevně přesvědčena, že 
děláme maximum pro to, abychom v našem 
městě nemocnici měli i nadále, aby však 
nezatěžovala městský rozpočet, a aby těm, 

kteří ji potřebují, sloužila. 
Je již delší dobu zvykem, že na náročnější 

operace jezdí Hustopečané do větších 
nemocnic v Brně či Břeclavi. To, co Městská 
nemocnice Hustopeče p.o. nyní nabízí 
a nabízet i v budoucnu bude, je rozsáhlá 
a kvalitní ambulantní péče,  péče interního 
oddělení, péče o ty, jež jsou dlouhodobě 
nemocní a potřebují ošetřovatelskou péči, 
o ty, jež se potřebují doléčit po náročné 
operaci. To vše zde nyní máme, lidé 
nepřicházejí o práci, Hustopeče nepřicházejí 
o zdravotní službu. To je naším cílem, za ním 
jdeme a děláme vše pro to, abychom došli ke 
zdárnému konci.

Hana Potměšilová
 starostka města Hustopeče



HUSTOPEČSKÉ LISTY  4 • 15

| 8 | 

Z REDAKČNÍ POŠTY
Nedělní klid bez sekaček? Město bez upravených trávníků

V diskuzi na veřejném zasedání 
zastupitelstva se objevily podněty občanů 
– návrh na vyhlášku nedělního ticha, 
zdůvodněno obtěžujícím hlukem travních 
sekaček.

V Hustopečích jsem kdysi žila jako malé dítě 
a po čtyřiceti letech putování po naší vlasti 
jsem si vybrala k bydlení opět Hustopeče. 
Za čtyřicet let se Hustopeče změnily 
k nepoznání. Je pravdou, že jako dítě jsem 
nikdy sekačku neslyšela, protože tenkrát 
nebyly zahrádkářům k dispozici.  Frčely kosy 

a srpy. Byl klid. Ale!
Zahrádky nebyly tenkrát zdaleka tak krásné 

a upravené jako nyní, právě pro nedostupnost 
zahradní sekačky. Vyrostlo zde mnoho 
nových rodinných domků a zahrádek. Při 
procházkách s pejskem je možno obdivovat 
nepřeberné množství voňavých, barevných 
květin a vzorně upravených trávníků kolem 
domků. Je to pastva pro oči. Myslím, že je 
to i dobrá motivace pro pejskaře aby sbírali 
psí exkrementy, protože na čerstvě posekané 
předzahrádce je to vidět na první pohled.

Otázkou je, kdy ti šikovní Hustopečané 
stíhají upravovat trávníky, když chodí přes 
týden do zaměstnání, často i mimo město 
a vrací se domů večer? No jedině o víkendu. 
Proč jim brát tu možnost eventuální 
„vyhláškou nedělního ticha“ a nám všem 
krásný pohled na upravené, barevné 
a voňavé zahrádky. Jaké si to uděláme, 
takové Hustopeče budeme mít.

Mgr. Ilona Strempeková

PROJEKTY MĚSTA
Město Hustopeče získalo dotaci na rozvoj informačních technologií

V srpnu 2014 byla městu 
Hustopeče přidělena 
dotace z Integrovaného 
operačního programu 
na rozvoj informačních 
technologií. Projekt 

Elektronizace městského úřadu Hustopeče 
bude realizován v lednu až srpnu letošního 
roku. 

 Hlavním cílem projektu je kvalitativní 
povýšení úřadu na moderní a efektivní úřad 
schopný plné elektronické komunikace 
odpovídající dnešní době, zefektivnění práce 
zaměstnanců města, obcí a příspěvkových 
organizací. Pro občany města i celého 
správního obvodu bude další posílení 
elektronizace agend veřejné správy 
znamenat další zjednodušení a urychlení 
jednání s úřadem. 

Projekt vychází ze Strategického rámce 
rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart 
Administration s cílem rozvíjet infrastrukturu 
informačního systému Městského úřadu 

Hustopeče pro další zefektivnění služeb 
úřadu, obcí spádové oblasti a příspěvkových 
organizací města Hustopeče. Navazuje na 
projekt realizovaný v letech 2010 – 2012 
Rozvoj služeb eGovernmentu 
spolufi nancovaný rovněž z prostředků EU. 

Technické řešení projektu zahrnuje 
posílení kapacity technologického centra 
a výkon datového úložiště, pořízení 
skenovací linky, modulů pro ekonomiku 
a rozpočet, formulářová řešení. Bude vytvořen 
sdílený systém pro správu dokumentů 
města, spádových obcí a příspěvkových 
organizací města, kterým bude nabídnuta 
možnost využívat informační systém města 
Hustopeče. Dalším nosným tématem je 
digitalizace dokumentů, automatizace 
řízení a veřejné kontroly nad hospodařením 
s veřejnými prostředky města a příspěvkových 
organizací. 

Náklady projektu činí 5.844.800,- Kč, která 
bude z 85% hrazena z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Město se fi nančně podílí 
15% nákladů. 

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

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Sportovní zařízení města Hustopeče hledá brigádníky pro 

provoz letního koupaliště v období měsíce červen až srpen 
(v závislosti na počasí). Zájemce musí mít 18 a více let,

 musí projít zdravotní prohlídkou a musí mít zdárně 
ukončený kurz záchranářského minima

 (kurz zajistíme, cena kurzu cca 1800,-/osoba).
 V případě zájmu pište na spozam@hustopece-city.cz.

Aleš Proschek, ředitel SPOZAM

NABÍZÍME REKLAMNÍ PLOCHU
Sportovní zařízení města Hustopeče nabízí v areálu letního 
koupaliště a krytého bazénu plochy k umístění reklamy na 

období léta nebo celoroční. Bližší informace na tel. čísle 
702 204 600 p. Proschek. Aleš Proschek, ředitel SPOZAM

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

-in
ze
rc
e-
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení ze IV. schůze

 Zastupitelstva města Hustopeče 
konané dne 19.02.2015

 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení ZM č.  1/IV/15:  ZM schvaluje program dnešní-
ho zasedání, doplněný o body:

III. Zprávy kontrolního výboru a fi nančního výboru, 
Hlavní body jsou označeny jako IV. a dále se doplňuje 

o podbody:
s) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 

ÚZSVM lokalita Habánská, 
t) Souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného 

chodníku RWE REKO Hustopeče plynovod Alšova, 
Družstevní +1, 

u) Žádost o dotaci na "Odpočívadla a informační tabule 
v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky", 

v) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2014, 
1/2015 a 2/2015

w) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parcela 
číslo 504/5 (hřbitov - urnový háj)

x) dotace pro FC Hustopeče
 a bod y) Podání žádosti o dotaci na úpravu dětského 

hřiště v MŠ Školní

I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III.  Zprávy kontrolního výboru a fi nančního výboru
IV. Hlavní body
a) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Marketingu a kul-

tury města Hustopeče
b) Dodatek č. 23 ke zřizovací listině Centra volného 

času Hustopeče p.o.
c) Dodatek č. 15 ke zřizovací listině Městské nemocni-

ce Hustopeče, p.o.
d) Veřejná sbírka na klimatizaci v nemocnici
e) Kupní smlouvy na odkoupení pozemku pod garáží 

a pod stavbami na ulici Družstevní
f) Kupní smlouva na prodej pozemku nad sklepem u 

garáží, ul. Nádražní
g) Kupní smlouva na odkoupení pozemků p.č. 7627/5, 

7627/6, ul. Kurdějovská
h) Směnné smlouvy na pozemky nad vinným skle-

pem, ul. Vinařská - ul. Kpt. Jaroše 
i) Úprava ceny pozemků prodávaných městem
j) Vyhlášení záměru prodeje pozemků nad sklepem 

(garáží) ul. Nádražní
k) Vyhlášení záměru prodeje pod částí budovy na ulicí 

Nádražní
l) Vyhlášení záměru směny pozemků u hřbitova a na 

ul Nádražní ("prasečáky")
m) Vyhlášení záměru darovaní pozemků pod silnicí 

II/425 a II/420
n) Snížení částky odpisů pro MŠ Školní
o) Žádost obce Šitbořice o převzetí agendy Komise k 

projednávání přestupků do Hustopečí
p)  Žádost o odkoupení pozemku před sklepem v ul. 

Na Hradbách
q)  Žádost o odkoupení pozemku na ul. Herbenova
r) Záměr nabytí pozemku p.č. 3415/13 v k.ú. 

Hustopeče městem
s) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 

ÚZSVM lokalita Habánská
t) Souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného 

chodníku RWE REKO Hustopeče plynovod Alšova, 
Družstevní +1

u) Žádost o dotaci na "Odpočívadla a informační ta-
bule v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky"

v) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2014, 
1/2015, 2/2015

w) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parcela 
číslo 504/5 (hřbitov - urnový háj)

x) Dotace pro FC Hustopeče
y)  Podání žádosti o dotaci na úpravu dětského hřiště 

v MŠ Školní
V. Diskuze občanů v 18:00 hod.
VI. Příspěvky členů ZM
VII. Diskuze občanů

VIII. Kontrola přijatých usnesení
IX. Závěr

Usnesení ZM č. 5/IV/15: ZM bere na vědomí zprávu 
Kontrolního výboru ZM o kontrole plnění usnesení 
I. – III. Zastupitelstva města Hustopeče a 1. – 7. 
Rady města Hustopeče. V usneseních ze ZM nebyly 
žádné úkoly pro jakoukoliv osobu nebo orgán obce. 
Úkoly rady jsou průběžně plněny.

Usnesení ZM č. 6/IV/15: ZM ukládá RM zaměřit se na 
starší nesplněné úkoly z let 2013-2014 a zaujmout 
k nim na příští ZM stanovisko.

Usnesení ZM č. 7/IV/15: ZM schvaluje změnu Statutu 
Kontrolního výboru města Hustopeče a to kon-
krétně v bodě I. Úvodní usnesení bod 5: Kontrolní 
výbor má minimálně tři členy a maximálně devět 
členů s tím, že počet členů výboru musí být lichý. 
Předseda výboru je jeho členem.

Usnesení ZM č. 8/IV/15: ZM schvaluje náplň práce KV na 
roky 2014-2018.

Usnesení ZM č. 9/IV/15: ZM ukládá Radě města, aby pro 
potřebu zastupitelů zpracovala výklad usnesení 
ZM č. 28/II/14 ze dne 11.12.2014, ve které nudou 
jednoznačně stanoveny kompetence rady města a 
zastupitelstva města ke schvalování rozpočtových 
opatření. Termín: 03. 03. 2015 

Usnesení ZM (úkol) č. 10/IV/15: ZM ukládá radě měs-
ta, aby umožnila osobám pověřeným Finančním 
výborem (Radim Nemeškal, Libor Sadílek) pří-
stup k informacím o projektu "Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky", včetně informací 
potřebných pro zpracování analýzy využitelnosti 
nových kapacit MŠ v případě schválení žádosti o 
dotaci (cílem je mimo dosažení dostatečné kapa-
city MŠ i vrácení vhodných prostor pro 150 žáků 
ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 navštěvujících 
školní družinu). Termín: 03. 03. 2015 

Usnesení ZM (úkol) č. 11/IV/15: ZM ukládá vedení 

Nová zajímavost v našem kraji
  Na pomezí obcí Boleradice a Diváky vzniká 

areál s názvem „Památník Viléma Mrštíka 
v Helenčině údolí“. Jeho základní kámen byl 
položený již v dubnu 2012, k 100. výročí úmrtí 
autora Pohádky máje, a to v místech, které 
tak pojmenoval sám autor. „Když jsem ji psal, 
kolikrát se stalo, že mne to od práce hnalo 
sem, jakoby tu Helenka sama na mne čekala. 
A opravdu tu čekala. Tož proto jsem si toto 
místo tak pojmenoval,“ takto to zaznamenává 
jeho Božena ve svých Vzpomínkách.

Přírodní areál začal budovat Techsport 
Boleradice, za spolupráce Městyse 
Boleradice, Mikroregionu Hustopečska, 
Českého svazu včelařů Praha, a včelařské 
organizace Boleradice. Iniciátory tohoto 
projektu vedla snaha vyzvednout vztah 
Viléma Mrštíka k přírodě našeho kraje, 
kterou vroucně miloval. Často v ní přebýval 
a ovlivnila jeho tvorbu. Vedle toho mají 
organizátoři také snahu vyzvednout vztah 
spisovatele ke včelám. Vyzvednout to, že 
nebyl jen včelař s velkým počtem včelstev, ale 
prostřednictvím včelaření dával najevo svůj 
kladný postoj k milované  přírodě a všemu 
živému. Včelaření bylo jeho životní náplní. 

Stal se výborným praktikem a zlepšovatelem, 
zavedl rozebíratelné úly s řadou vylepšení, byl 
neocenitelným propagátorem i vesnickým 
organizátorem.

Tento památník by měl pomáhat 
upozorňovat na přírodní půvaby kopcovitého 
kraje v enklávě Hustopeče - Klobouky. 
Připomínat pozitivní úlohu bratří Mrštíků 
k našemu kraji a v neposlední řadě má 
přispívat k turistické přitažlivosti této 
oblasti. Nemá však konkurovat stávajícím 
mrštíkovským památkám, má je jen 
doplňovat. Stát se tak pozoruhodností 
přístupnou návštěvníkům po celých 24 hodin 
denně.

Kupodivu tento poslední záměr již funguje, 
třebaže je budování v počátcích. Turisté se 
u něj pozastavují, protože je na přístupovém 
místě těsně u komunikace. Jen domácí mají 
z tohoto započatého díla respekt a k němu 
malou nedůvěru. Jim jistě na omluvu budiž 
to, že se jedná o novou věc. 

Plán je to určitě ušlechtilý, smělý a začátek 
nadějný, dokončení trošku vzdálené. 
Všechno závisí na pochopení a pomoci, 
hlavně na fi nančních prostředcích. Rodí 

se odborně  podle návrhu krajinářské 
a zahradní architektky, v půvabný přírodní 
skanzen. Kromě jiných vzácných včelařských 
dřevin, se tam již nyní zelená vzrostlý Jilm 
vedle vylepšeného Vilémova úlu. Také je 
tam už nainstalované přírodní zastřešené 
posezení, už často náhodnými návštěvníky 
plně využívané, a s tabulí se základními 
informacemi.

V plánu je menší památníček upozorňující 
názvem na prostou a skromnou ideu. 
Dále mini sad starých ovocných odrůd, 
a s dřevěnými kládami na posezení.  Také 
ještě panel s citáty Viléma a na něm 
i nakreslen start Vilémovy naučné stezky 
směřující do okolních obcí a míst vztahujícím 
se k Mrštíkům a k domácím zajímavostem. 

  Úspěch tohoto jistě ušlechtilého a nového 
projektu se neobejde bez vstřícnosti 
a pochopení široké obce obyvatel. 
Rozhodující bude překonání nedůvěry 
a vztahu ctitelů k Mrštíkům, milovníkům 
přírody, obyvatel a přátel Hustopečska 
a Kloboucka.                                                                                                                  

Josef Babáček                        
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3363-168/2014 nově vytvořený a vyčleněný poze-
mek parc. č. 1329/89 vedeného jako ostatní plocha 
o výměře cca 6 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který 
vznikl z pozemku parc. č. 1329/72 ve vlastnictví 
pana Stehlíka za v geometrickém plánu číslo 3363-
168/2014 nově vytvořený a vyčleněný pozemek 
parc. č. 1329/86 vedený jako ostatní plocha o vý-
měře 97m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který vznikl 
z pozemku parc. č. 1329/1 ve vlastnictví města 
Hustopeče s tím, že rozdíl ve výměře je fi nančně 
vyjádřen v prospěch města a to po započtení ná-
kladů spočívajících v poměrných nákladech na 
sepsání smlouvy na vyhotovení geometrického 
plánu a vkladu do katastru nemovitostí ve výši 
24102 Kč. Záměr směny byl vyvěšen na úřední des-
ce dne 22.12.2014 a sňat 07.01.2015. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 23/IV/15: ZM schvaluje Směnnou smlou-
vu s Ing. Milošem Romanem, Vinařská 395/22, 
Hustopeče na směnu v geometrickém plánu číslo 
3363-168/2014 nově vytvořeném a vyčleněném 
pozemku parcela číslo 1329/87 vedeného jako 
ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Hustopeče u 
Brna, který vznikl z pozemku parc. č. 1329/12 ve 
vlastnictví Ing. Romana za v geometrickém plánu 
číslo 3363-168/2014 nově vytvořeném a vyčle-
něném pozemku parcela číslo 1329/89 vedeného 
jako ostatní plocha o výměře 5 m2 a nově vytvo-
řeném a vyčleněném pozemku parc. č. 1329/92 o 
výměře 3 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna, které 
vznikly z pozemku 1329/1 s fi nančním vyrovná-
ním ve výši 2125 Kč spočívajících v poměrných 
nákladech na sepsání smlouvy na vyhotovení 
geometrického plánu a vkladu do katastru nemo-
vitostí. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce 
dne 22.12.2014 a sňat 07.01.2015. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 24/IV/15: ZM schvaluje úpravu dopo-
ručených cen a postupu při prodeji pozemků ve 
vlastnictví města Hustopeče. Text ceníku je přílo-
hou zápisu.

Usnesení ZM č. 25/IV/15: ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemku nad nemovitostí ve vlastnictví 
třetí osoby na pozemku parc. č. 2500/38 o výměře 
27 m2 a pozemku parc. č. 2500/106 o výměře 9 
m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu minimálně 
230Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spo-
jené s převodem pozemku. Text záměr převodu je 
přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 26/IV/15:  ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemku parc. č. KN  1560/1 vedeného 
jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v 
k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 300 Kč/
m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pře-
vodem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 27/IV/15: ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru darování pozemků parc. č. 954/2 vedeného jako  
ostatní plocha – silnice o výměře 14 m2 nacháze-
jící se pod komunikací II/425, dále parc. č. 4732/2 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 37 
m2 vedle komunikace II/420 a dále pozemek vedle 
komunikace III/4203 parc. č. 4712/5 vedený jako 
ostatní plocha – silnice o výměře 489 m2 vše v k. 
ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče. Text záměru 
je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 28/IV/15: ZM schvaluje revokaci usne-
sení ZM č. 32/II/14, kterým ZM schválilo odložení 
splatnosti odpisů MŠ Hustopeče, Školní ve výši 131 
535 Kč vůči zřizovateli z roku 2014 na rok 2015. 
Snížení odpisů bude součástí rozpočtového opat-
ření města č. 4/2014 a navýšení v rozpočtu na rok 
2015, a schvaluje nové usnesení, kterým: 

ZM schvaluje odložení splatnosti odpisů MŠ Hustopeče, 
Školní ve výši 120 000 Kč vůči zřizovateli z roku 

města předat fi nančnímu výboru závazné fi nanč-
ní vyhodnocení "Hustopečského skákání 2015" za 
účelem projednání fi nančního dopadu na rozpočet 
města pro rok 2015. Termín: 06. 03. 2015 

Usnesení ZM č. 12/IV/15: ZM doporučuje Radě města, 
aby věnovala zvýšenou pozornost schvalování 
žádostí o dotace na projekty podávané příspěv-
kovými organizacemi zřízenými městem z důvodu 
dopadu na rozpočet města (požadovaná spolu-
účast žadatele, popř. vratky dotace, apod.).

Usnesení ZM č. 13/IV/15:  ZM schvaluje Dodatek č. 23 
ke zřizovací listině Centra volného času Hustopeče 
p.o., kterým dojde k převodu M-klubu z o.s. 
Marketing a kultura na Centrum volného času 
Hustopeče p.o. Text Dodatku je přílohou.

Usnesení ZM č. 14/IV/15:  ZM schvaluje Dodatek č. 2 
ke zřizovací listině organizační složky Marketing a 
kultura města Hustopeče. Text dodatku č. 2 je pří-
lohou zápisu.

Usnesení ZM č. 15/IV/15:  ZM schvaluje Dodatek č. 16 
ke zřizovací listině Městské nemocnice Hustopeče, 
p.o., kterou dojde k převodu vozidel sanitní služ-
by na Město Hustopeče. Text dodatku je přílohou 
zápisu.

Usnesení ZM č. 16/IV/15: ZM schvaluje ukončení sbírky 
na pořízení klimatizace na oddělení Léčby dlouho-
době nemocných v Městské nemocnici Hustopeče 
ke dni 31.03.2015.

Usnesení ZM č. 17/IV/15: ZM schvaluje Kupní smlou-
vu s manž. Sáčkovými bytem Družstevní 916/8, 
Hustopeče na prodej pozemku parc. č. KN 2022 
vedeného jako zastavěná plocha o výměře 19 m2 
v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 5.089 Kč. Záměr 
převodu byl zveřejněn na úřední desce 22.12.2014 
sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 18/IV/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
s manž. Karpíškovými na prodej pozemku pod 
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí  parc. 
č 1944 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 
4123 Kč. Záměr převodu pozemků byl zveřejněn 
na úřední desce MěÚ Hustopeče 22.12.2014, sňat 
07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 19/IV/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
s manž. Škrabalovými na prodej pozemku pod 
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí parc. 
č. 1945 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 
4123 Kč. Záměr převodu pozemků byl zveřejněn 
na úřední desce MěÚ Hustopeče 22.12.2014, sňat 
07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 20/IV/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
s manž. Jiřím a Veronikou Pliskovými, Javorová 
803/3, Hustopeče na prodej v geometrickém 
plánu číslo 3370-201/2014 nově vytvořeného a 
vyčleněného pozemku parc. č. 2500/37 vedeného 
jako ostatní plocha o výměře 38 m2 který vznikl 
z pozemku parc. č. 2500/117 a pozemku parc. č. 
2500/37 vše v k.ú. Hustopeče u Brna a to za cenu 
9677 Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřed-
ní desce MěÚ Hustopeče dne 22.12.2014 sňat 
07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 21/IV/15: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
s panem Miroslavem Dohnálkem, Tyršova 649/20, 
Hustopeče na prodej pozemků parcela číslo KN 
7627/5 vedeného jako zahrada o výměře 41 m2 
a pozemku parcela číslo KN 7627/6 vedeného 
jako zahrada o výměře 79 m2 za cenu 28980 Kč. 
Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ 
Hustopeče dne 22.12.2014 sňat 07.01.2015. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 22/IV/15 ZM schvaluje Směnnou 
smlouvu s Michalem Stehlíkem, Javorová 836/8, 
Hustopeče na směnu v geometrickém plánu číslo 

2014 na rok 2015. Odložená část odpisů za rok 
2014 bude odvedena v roce 2015.

Usnesení ZM č. 29/IV/15: ZM schvaluje uzavření veřej-
noprávní smlouvy mezi městem Hustopeče a obcí 
Šitbořice na úplatné převzetí agendy Komise k pro-
jednávání přestupků pro obec Šitbořice. Paušální 
výše nákladů na každý jeden projednávaný přestu-
pek se stanovuje ve výši 4.500 Kč.

Usnesení ZM č. 30/IV/15: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje části pozemku parc. č. 411/18 ve-
deného jako ostatní plocha o max. výměře cca 36 
m2 v k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 980 
Kč/m2 s tím, že kupující zajistí a uhradí vyhotovení 
geometrického plánu a uhradí náklady spojené s 
převodem pozemku.

Usnesení ZM (úkol) č. 31/IV/15: ZM schvaluje záměr na-
bytí pozemku p.č. 3415/13 v k.ú. Hustopeče u Brna 
o výměře 3.664 m2 do majetku města Hustopeče 
koupí od majitelky. ZM pověřuje vedení města jed-
nat s majitelkou pozemku o podmínkách prodeje.

Usnesení ZM č. 32/IV/15: ZM schvaluje Smlouvu č. VB 
028/14 MM s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) o zřízení věcného 
břemene na provozování a údržbu vodovodu v 
lokalitě Habánská na pozemcích ÚZSVM parc. č. 
3110/10 a parc. č. 3110/11 vše v k.ú. Hustopeče 
u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 43.454 Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 33/IV/15: ZM schvaluje vstup do tělesa 
rekonstruovaného chodníku dle PD na akci „Reko 
MS Hustopeče – Družstevní“ + 1“ a „Reko MS 
Hustopeče – Alšova“ dle předložené situace, s tím 
že při po realizaci rekonstrukce plynovodu bude 
proveden asfaltobetonový kryt na celou půlku ko-
munikace se zárukou 60 měsíců.

Usnesení ZM č. 34/IV/15:  ZM schvaluje realizaci projek-
tu "Odpočívadla a informační tabule v lokalitě Tůně 
v nivě Štinkavky" a zavazuje se zabezpečit fi nanční 
krytí projektu "Odpočívadla a informační tabule v 
lokalitě Tůně v nivě Štinkavky".

Usnesení ZM č. 35/IV/15: ZM bere na vědomí roz-
počtové opatření města Hustopeče č.  5/2014 
schválené 5. radou města dne 23.12.2014, roz-
počtové opatření města Hustopeče č.  1/2015 
schválené 7. radou města dne 20.1.2015 a roz-
počtové opatření č.  2/2015 schválené 8. radou 
města dne 3.2.2015. Rozpočtová opatření jsou 
přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 36/IV/15: ZM schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu pozemku parc. č. 504/5 ve-
deného jako ostatní plocha způsob využití hřbitov 
urnový háj o výměře 1589 m2 od České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město na Město 
Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 37/IV/15: ZM schvaluje udělení dotace 
ve výši 100.000 Kč z  rozpočtu města Hustopeče 
pro Fotbalový klub FC Hustopeče, Šafaříkova 1, 
Hustopeče, IČ 64327451, na vybudování oplocení 
tréninkového hřiště a realizaci záchytných sítí mezi 
hřištěm a areálem společnosti Agrotec.

Usnesení ZM č. 38/IV/15: ZM schvaluje smlouvu o udě-
lení dotace uzavřenou mezi městem Hustopeče a 
Fotbalovým klubem FC Hustopeče, Šafaříkova 1, 
Hustopeče, IČ 64327451, na vybudování oplocení 
tréninkového hřiště a realizaci záchytných sítí mezi 
hřištěm a areálem společnosti Agrotec. Text smlou-
vy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM (úkol) č. 39/IV/15: ZM schvaluje podání 
žádosti o dotaci ze SFŽP zacílenou na dětské hřiště 
v areálu MŠ Školní – enviromentální vzdělávání. 
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Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 03.03.2015

Usnesení RM č. 2/10/15: RM schválila Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č.: HO-014330031823/003 
se společností E.ON Distribuce a.s., IČ 280 85 400, 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice na stavbu pod názvem „Hustopeče, 
k.NN, Bradna“ na pozemcích města Hustopeče p.č. 
3116/13, 3116/16 v katastrálním území Hustopeče 
u Brna a to v rozsahu vymezeném v Geometrickém 
plánu č.: 3389a-20007/2015 zhotovený fi rmou 
1.Geo, spol. s r. o. za jednorázovou úplatu ve výši 
5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 3/10/15: RM schválila Smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 
27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno na stavbu pod názvem „REKO MS Hustopeče 
– Nerudova“, č. stavby 7700070 361, SPP 
1.84200472.2221, na pozemcích města Hustopeče 
869/1, 3800/1, 575/4, 575/1, 575/2, 575/3, 
5835/3, 5835/4, 5835/5, 861, 813/2, 575/5 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 
26.654 Kč s vratnou kaucí ve výši 137.150 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 11/10/15: RM neschvaluje umístě-
ní sídla společnosti Lékárna u Herkula, s.r.o., IČ 
27669076, nyní adresa Břeclav, Fintajslova 3163/2, 
nově na adresu Dobrovského 2, Hustopeče. 

Usnesení RM č. 12/10/15: RM schválila podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 
hřiště v přírodním stylu pro MŠ Školní.

Usnesení RM č. 13/10/15: RM schválila vyhlášení zá-
měru pronájmu částí pozemku parcela číslo KN 
411/18 vedeného na LV č.10001 jako ostatní plo-
cha pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kata-
strální pracoviště Hustopeče, před vinnými sklepy 
na ul. Na Hradbách o výměře 33 m2 a 36 m2 (dle 
zákresu) za účelem zlepšení dostupnosti k umístě-
ným sklepům.

Usnesení RM č. 14/10/15: RM schválila smlouvu o 
pronájmu části nebytového prostoru v 1. podlaží 
objektu občanské vybavenosti č.p. 615 na pozem-
ku parc. č. KN; 1092/1 vedeném jako zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a to místnosti 
dispečinku o výměře 15,8 m2 a místnosti pro řidiče 
o výměře 17,2 m2, včetně inventáře, společného 
WC a sprch a garáží č. 2,3,4,5 a 6 o celkové výměře 
87 m2, stojících na části pozemku parc. č. 1092/2 
–zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 
zapsaných na LV č.10001 pro obec Hustopeče a 
k.ú. Hustopeče u Brna na dobu neurčitou za část-
ku 66.600,- Kč ročně, to je měsíčně 5.550,- Kč, 
příspěvek na provoz noční vrátnice 10.000,- Kč mě-
síčně a zálohy na energie 3.000,- Kč měsíčně Josefu 
Maťovi se sídlem 691 65 Křepice …, IČ 499663228 
k provozování dopravní zdravotní služby. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 15/10/15: RM schválila Dodatek č. 
1 ke smlouvě o nájmu sanitních vozů uzavřený 
mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 
a Josefem Maťou, Zdravotní dopravní služba, IČ 
49963228, Křepice jako nájemcem, kterou se upra-
vuje výše nájemného na 9.500 Kč měsíčně. Ostatní 
náležitosti smlouvy se nemění. Platnost a účinnost 
dodatku je k  1.3.2015.Text dodatku je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 18/10/15: RM schválila pachtovní 
smlouvu s Jiřím a Jaroslavou Loskotovými, …, 
Hustopeče 693 01 na propachtování pozemku 
p.č.2617/30 vedeného jako vinice na LV č.10001 
pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kata-
strální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 
266 Kč. Záměr pachtu byl zveřejněn od 10.2. do 
26.2.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 20/10/15: RM schválila zpracování 
projekčních prací na vybudování přechodů pro 
chodce v ploše křižovatky ulic Tyršova a Šafaříkova, 
včetně dobudování chodníků a úpravy veřejného 
osvětlení.

Usnesení RM (úkol) č. 22/10/15: RM schválila provedení 
úpravy cesty k zahrádkářské kolonii Šilinky za dru-
hým rybníkem z uloženého recyklátu (NE živičný) a 
následný ořez stromů kolem této cesty.

Usnesení RM (úkol) č. 23/10/15: RM ukládá udělat po-
ptávku na pořízení skládacích schodů k „novému“ 
podiu.

Usnesení RM č. 27/10/15: RM schválila navýšení počtu 
pracovníků VPP zařazených v organizační složce 
Městské služby Hustopeče na celkem 11 pracovní-
ků. S podmínkou fi nanční dotace na pracovní místa 
od Úřadu práce ČR.

Usnesení RM (úkol) č. 30/10/15: RM ukládá zaslat 
Sportovní komisi odpovědi na dotazy, výsledek 
Hustopečského skákání 2015, včetně výsledků za 
roky 2013 a 2014, a žádosti o dotace z  rozpočtu 
města na rok 2015.

Usnesení RM č. 32/10/15: RM bere na vědomí před-
ložené žádosti o dotace a dary z  rozpočtu města 
Hustopeče. Po důkladném prostudování v pracov-
ních komisích se k žádostem vrátí na příští radě

Usnesení RM č. 33/10/15: RM schválila přenesení pů-
sobnosti rady města dle ustanovení § 102 odst. 2 
písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a svěřuje 
Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče, ře-
šení správních deliktů dle smyslu § 58 zákona o 
obcích. RM pověřuje podpisem těchto rozhodnutí 
vedoucí pracovníka Odboru dopravy MěÚ.

Usnesení RM č. 34/10/15: RM schválila veřejnoprávní 
smlouvu mezi městem Hustopeče a obcí Šitbořice 
na úplatné převzetí agendy Komise k projednávání 
přestupků pro obec Šitbořice. Paušální výše ná-
kladů na každý jeden projednávaný přestupek se 
stanovuje ve výši 4.500 Kč.

Usnesení RM č. 36/10/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku 
sociálněprávní ochrany dětí mezi městy Hustopeče 
a Klobouky u Brna. Paušální výše nákladů se stano-
vuje na 16.741 Kč ročně. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 37/10/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Křepice. Paušální výše nákladů 
se stanovuje na 9.208 Kč ročně. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 38/10/15: RM neschvaluje žádost pana 
… o revokaci usnesení RM č. 45/8/15 ze dne 3. 2. 
2015. Rada se bude touto žádostí zabývat znovu 
pouze za podmínky, že bude ze strany žadatele 
uhrazen celý dluh na nájemném a souvisejících 
službách.

Usnesení RM č. 39/10/15: RM schválila realizaci ad-
ministrace programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností a ukládá Odboru regionálního rozvoje 
MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s 
Ministerstvem kultury ČR.

Usnesení RM č. 43/10/15: RM schválila jako nejvhod-
nější nabídku na služby, zhotovení „Územní studie 
- Hustopeče S5“ a „Územní studie - Hustopeče S9“, 
nabídku dodavatele Ing. arch. Miloše Klementa, 
Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO 15188736, s cenou 
za dílo 459.000 Kč bez DPH.

Usnesení RM (úkol) č. 47/10/15: RM ukládá školské 

a kulturní komisi zabývat se začleněním nepřiděle-
ných nových ulic ve městě do schválených školských 
obvodů základních škol.

Usnesení RM č. 48/10/15: RM schválila odměnu k 
platu … ve výši … za výkon lékaře pověřeného 
vedením Městské nemocnice Hustopeče p.o. za 
období leden a únor 2015. Odměna bude vypla-
cena ze mzdových prostředků Městské nemocnice 
Hustopeče p.o.

Usnesení RM (úkol) č. 49/10/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení nominování podle §84 písm. g) zákona 
o obcích, jako druhého zástupce města pro práci 
v orgánech společnosti Vodovody a kanalizace 
Břeclav a. s. pana Kamila Konečného.

Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 17.03.2015

Usnesení (úkol) č. 2/11/15: RM ukládá poptat zpracová-
ní kalkulace demoličních prací objektů „prasečáků“, 
které jsou v majetku města. 

Usnesení (úkol) č. 3/11/15: RM ukládá připravit žádost 
na rekonstrukci protihlukové stěny mezi dálnicí D2 
a městem Hustopeče na ministerstvo dopravy. RM 
probere před jejím odesláním znění a detaily. 

Usnesení RM č. 4/11/15: RM bere na vědomí sdělení 
o vzdání se funkce vedoucího organizační složky 
Marketing a kultura paní Dagmar Sedláčkové ke 
dni 31.03.2015, a také bere na vědomí výpověď z 
pracovního poměru dle § 50 zákona č. 262/2006 
Sb., Zákoníku práce, v platném znění, s dvouměsíč-
ní výpovědní dobou.

Usnesení RM č. 5/11/15: RM schvaluje doplnit do uve-
řejnění výběrového řízení na vedoucího pracovníka 
org. složky Marketing a kultura snížení kvalifi kač-
ních kritérií a to uznáním středoškolského vzdělání 
při min. 10-ti leté praxi v kultuře. 

Usnesení RM č. 7/11/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení záměr bezúplatného převodu nemovitostí 
v areálu Městské nemocnice Hustopeče zapsaných 
na LV 10 001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče: 

Pozemek parc. č. 1047/16 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, pozemek parc. č. 1092/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez 
č.p./če – garáž, pozemek parc. č. 1092/4 – zasta-
věná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 
bez č.p./če – občanská vybavenost, pozemek parc. 
č. 1092/5 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
pozemku je stavba bez č.p./če – jiná stavba, poze-
mek parc. č. 1092/6 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, pozemek parc. č. 1092/7 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez 
č.p./če – občanská vybavenost, pozemek parc. 
č. 1092/8 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
pozemku je stavba bez č.p./če – garáž, pozemek 
parc. č. 1092/9 – ostatní plocha, jiná plocha, po-
zemek parc. č. 1093 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba č.p. 717 – občanská 
vybavenost, pozemek parc. č. 1094 – zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 
č.p. 716 – občanská vybavenost, pozemek parc. 
č. 1095/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
pozemek parc. č. 1095/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří Součástí pozemku je stavba bez č.p./če 
– technická vybavenost, pozemek parc. č. 1096 – 
ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1047/27 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek 
parc. č. 1092/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba č.p. 615 – občanská 
vybavenost, pozemek parc. č. 1092/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez 
č.p./če – občanská vybavenost, pozemek parc. č. 
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1095/3 – ostatní plocha, manipulační plocha
Usnesení RM č. 8/11/15: RM doporučuje ZM ke schvále-

ní Souhlas s ručením provozního kontokorentu pro 
Městskou nemocnici Hustopeče, p.o. do celkové 
výše 6.000.000 Kč.

Usnesení RM č. 9/11/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení revokaci Usnesení RM č. //XV/13 ze dne 
19.9.2013 a schválit nové usnesení.

Město Hustopeče se zavazuje v letech 2014-2023 na-
výšit příspěvek pro příspěvkovou organizaci dle 
přiloženého rozpisu. Prostředky jsou určeny na 
pokrytí splátek úvěru v souladu

se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD.
Rozpis navýšení příspěvku:
2014 - 879 312 Kč
2015 - 879 312 Kč
2016 - 879 312 Kč
2017 - 879 312 Kč
2018 - 879 312 Kč
2019 - 879 312 Kč
2020 - 879 312 Kč
2021 - 879 312 Kč
2022 - 879 312 Kč
2023 - 879 312 Kč
2024 - 879 312 Kč
V případě jednorázové úhrady poskytnutého úvěru pří-

spěvek na splácení nebude dále poskytován.
Zřizovatel se dále zavazuje poskytnout příspěvek na 

úroky, který v jednotlivých letech nepřekročí 100 
000 Kč ročně.

Závazek zřizovatele poskytnout příspěvek pro pří-
spěvkovou organizaci na pokrytí splátek úvěru v 
souladu se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD pro 
zřizovatele končí zánikem organizace.

Usnesení RM č. 11/11/15: RM neschvaluje žádost pach-
týře Tomáše Rychlého IČ: 71768939 na snížení 
pachtovného za užívání nebytových prostor po-
hostinství na ul. Herbenova 4, Hustopeče.

Usnesení RM č. 14/11/15: RM schválila nájem-
ní smlouvu s PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 
788/1a, Hustopeče 693 01, IČ: 29240786 na 
pronájem pozemku p.č.KN 2568 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 
11895 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče za roční nájemné 8.150 
Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 16/11/15: RM schválila smlouvu s …, 
nar…., Vrchlabí 543 01 o výpůjčce pozemků a 
jejich částí: pozemek p. č. KN 3131/2 vedeného 
jako ostatní plocha, p.č. KN 3131/5 vedeného jako 
ostatní plocha, p. č. 3131/6 vedeného jako ostat-
ní plocha, p.č. KN 3131/7 vedeného jako ostatní 
plocha, části pozemku p.č. 3132/1 vedeného 
jako orná půda o výměře 16 m2, části pozemku 
p.č.3132/2 vedeného jako orná půda o výměře 
48 m2, p.č.3132/3 vedeného jako orná půda, části 
pozemku p.č. 3137/2 vedeného jako ostatní plocha 
o výměře 234 m2, části pozemku p.č. 3138/2 ve-
deného jako orná půda o výměře 450 m2, vše na 
LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna pro využití ve 
freestyle motokrosovém parku. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/11/15: RM schválila smlouvu se 
společností HledámKontakt.cz s.r.o., Podbabská 
8, Brno 621  00, IČ: 25502450 o výpůjčce části 
pozemku p.č.1559 o výměře 35 m2 vedeného 
jako zahrada, zapsaného na LV č.12587 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem zajištění přístupu 
k základní umělecké škole Nádražní 194/20a z uli-
ce Pitnerovy. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 20/11/15: RM schválila jako nejvhod-
nější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka zařízení pro stacionární měření rychlosti 

motorových vozidel včetně souvisejícího nástroje 
k dokumentování a zpracování přestupků, jejich 
montáž, servis a údržba, příp. upgrade“ nabídku 
uchazeče RAMET a.s. se sídlem Letecká 1110, 686 
04 Kunovice, IČ 25638891

Usnesení RM č. 25/11/15: RM schválila smlouvu se spol. 
Petr Čech Sport, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 
140 78, IČ: 02862336 o výpůjčce pozemku 81/1 
vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u 
Brna, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče včetně umožnění bezplatného odběru 
elektřiny pro zázemí závodu za účelem uspořádání 
závodu KOLO PRO ŽIVOT dne 2.5.2015. Text smlou-
vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 29/11/15: RM schválila rozšíření způ-
sobu provádění veřejné sbírky na úhradu nákladů 
na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kom-
penzačních pomůcek dětského pacienta Samuela 
Jakubíka z Hustopečí na umístění pokladniček.

Usnesení RM č. 30/11/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Milanem Čukanem se sídlem Dobrovského 63/4, 
693 01 Hustopeče, IČ 10559418 na opravu památ-
níků na hřbitově Rudé armády v Hustopečích za 
cenu 122.566 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 33/11/15: RM schválila smlouvu o 
dílo na akci „Odpočívadla a informační u tůní“ 
s Milanem Čukanem se sídlem Dobrovského 63/4, 
693 01 Hustopeče, IČ: 10559418 za částku 277.276 
Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 36/11/15: RM schválila záměr pachtu 
částí pozemků p.č.KN 5453/39 a 5453/40 o souhrn-
né výměře 21.457 m2 (dle zákresu) vedených jako 
ovocný sad v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných na 
LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení RM č. 37/11/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na projektovou dokumentaci „Rekolaudace části 
přízemí Domu U Synků“ s Ing. Liborem Schwarzem, 
Stavební projekční kancelář se sídlem Hustopeče 
693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 229 za částku 18.000,- 
Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 38/11/15: RM schválila konvenci inte-
grovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje s KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, Brno 602 
00, IČ26298465 o spolupráci a zapojení města 
Hustopeče do systému integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje. Text konvence je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 39/11/15: RM schválila smlouvu s 
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 
Brno 601 82, IČ: 70888337 o zajištění fi nancování 
systému IDS JMK, kterou se město Hustopeče za-
vazuje ročně hradit příspěvek do účelového fondu 
pro zajištění fungování integrovaného dopravní-
ho systému JMK ve výši 50 Kč na občana města. 
Příspěvek pro rok 2015 činí celkem 293.100,-Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 46/11/15: RM bere na vědomí rozbor 
kultury 2009 – 2013, sportu 2009 -2013 včetně 
příspěvkové organizace "SPOZAM", mzdových 
nákladů v roce 2011 - 2012, 2011 - 2013 v rámci 
projektu č. CZ.1.04./4.1.01/53.00029.

Usnesení RM č. 47/11/15: RM bere na vědomí vý-
sledek porovnání hospodářského výsledku 
Hustopečského skákání pro roky 2009 – 2015.

Usnesení RM č. 50/11/15: RM schválila strategii provozu 
letního koupaliště a krytého bazénu, včetně nové 
„super“ permanentky, s předpokladem, že původ-
ní permanentky na nižší počty vstupů zůstanou 
zachovány.

Usnesení (úkol) č. 51/11/15: RM ukládá ředitelům 
příspěvkových organizací a organizačních složek 

města zkontrolovat aktuálnost zveřejněného cení-
ku služeb poskytovaných městem. V případě rozdílu 
proti skutečnosti informovat o rozdílech p. ... z fi n. 
odboru MěÚ ke sjednání nápravy. Zašlou jí aktuální 
stav, případně návrhy na úpravu.

Usnesení RM č. 53/11/15: RM schválila Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Městem 
Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 54/11/15: RM schválila nájemní smlou-
vu s …, Hustopeče 693 01 na pronájem 3+kk bytu 
ve 2 NP ul. Smetanova 2 v Hustopečích o výměře 
106, 1 m2 za nájemné 7.500 Kč. Text smlouva je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 58/11/15: RM schválila na základě žá-
dosti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních a sportovních podniků k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a o užívání plakátovacích ploch v majetku měs-
ta, s prodloužením doby akce pro žadatele …, 
Hustopeče, dne 18.4.2015 a to prodloužením na 
dobu do 04:00 hod. následujícího dne tj. 19.4.2015 
pro multikulturní a multižánrový mikrofestival 
Hafo fest 2015 v prostorách M-Klubu na ulici 
Herbenova 4, Hustopeče.

Usnesení RM č. 59/11/15: RM schválila na zá-
kladě žádosti, udělení výjimky z Obecně 
závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných kulturních a 
sportovních podniků k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích 
ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 
pro žadatele …, Hustopeče, dne 11.4.2015 a to 
prodloužením na dobu do 04:00 hod. následu-
jícího dne tj. 12.4.2015 pro akci: Taneční zábava 
- diskotéka v  sále Společenského domu na ulici 
Herbenova Hustopeče.

Usnesení RM č. 61/11/15: RM navrhuje setrvat na 
stávající výši odměny uvolněných zastupitelů 
v  souvislosti s  nařízením vlády ze dne 16.3.2015, 
s účinností od 1.4.2015

Usnesení RM č. 63/11/15: RM souhlasí s  uzavřením 
smlouvy na provedení aukce nákupu plynu na rok 
2016 pro společnost Energo Hustopeče s.r.o., pro-
střednictvím společnosti Tender eService Bohemia 
s.r.o. Břeclav. Vysoutěženou cenu bude město 
Hustopeče akceptovat jako cenu vstupů dodávek 
pro nasmlouvané objekty města. Cena nesmí být 
vyšší než 690,- Kč.

Usnesení RM (úkol) č. 64/11/15: RM ukládá prověřit 
možnosti a podmínky omezení nedělního sekání 
za pomoci Obecně závazné vyhlášky.

Usnesení RM (úkol) č. 65/11/15: RM ukládá zabývat se 
stanovami a výběrem hustopečského městského 
vína a Duelu vín – 20.11.2015.

Usnesení RM (úkol) č. 66/11/15: RM pověřuje ... svo-
láním Burčákové komise pro zajištění přípravy a 
organizace Burčákových slavností 2015.

Usnesení RM (úkol) č. 67/11/15: RM ukládá promyslet 
možnosti úpravy vzhledu sběrných hnízd ve městě. 

Usnesení (úkol) č. 68/11/15: RM ukládá informovat 
radu o průběhu auditu nemocnice. 

Usnesení RM (úkol) č. 69/11/15: RM ukládá prověřit 
možnosti řešení parkování osobních vozidel před 
domy na ul. Šafaříkova. 

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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Nikdy jsem nebyla se sebou příliš spokojená 
a sebevědomá, avšak největší noční můrou 
pro mě bylo svléknutí se před kýmkoliv jiným 
a pohled na moje tělo v zrcadle. Měla jsem 
pocit, že i zrcadlo je pro mě příliš malé. To 
bylo důvodem, proč jsem okamžitě vyhledala 
pomoc a objednala se do studia Mazaná 
kočka. Šla jsem tam s obrovským strachem, 
napětím ale i odhodláním se změnit. Hned ve 
dveřích jsem byla velmi příjemně překvapena. 
Studio bylo provoněno levandulí, vládl tam 
klid a pohoda. Díky tomuto příjemnému 
prostředí jsem se cítila uvolněnější a vše 
probíhalo jako po másle. Pochopila jsem, že 
sebevědomí je pro šťastný život nezbytnou 
součástí a díky týmu v Mazané kočce jsem 
jej dostala možnost získat. Nejenže mi 
pomohly zhubnout 5 kilo, ale díky jejich 
profesionálnímu přístupu jsem se vypořádala 
se strachem ze svléknutí a pohledem na své 
tělo. Nyní jsem stálou klientkou a každému 
můžu kúry formující postavu jen a jen 
doporučit. Ve studiu Mazaná kočka se totiž 
nehodnotí, jak člověk vypadá, ale pomáhá se 
mu splnit sen v tom, jak by vypadat chtěl.

Katka 38 let

Podobných referencí najdete na www.
mazanakocka.cz spousty. Jako každá žena 
i já řeším svoji postavu a tak jsem zašla 
přímo za majitelkou studia Mazaná kočka.cz 
v Hustopečích Radkou Eliášovou a položila jí 
pár otázek.

Představte nám Mazanou kočku, ať se o ní 
dozvíme něco víc.

Body formem se naplno zabývám již 10 
let. Mazaná kočka vznikla z malého studia 
R-Energy před 3 lety. Mile mě překvapil 
obrovský zájem o tyto služby a s narůstající 

klientelou bylo třeba rozvíjet se dál, nabídnout 
větší a komfortnější prostory v centru 
Hustopečí (vedle drogerie TETA).

Studio pomáhá ženám nejen zhubnout, ale 
celkově vyladit svůj životní styl tak, abychom 
byly zdravé, šťastné a spokojené. Jsme tu 
pro každou váhovou i věkovou kategorii, 
ale nejvíce nás navštěvují klienti mezi 25-65 
lety. Konzultace provádíme zdarma! Nejsme 
výhradně ženské studio - i muži vyhledávají 
naše služby. Zajímá je především analýza těla, 
výživové poradenství a klasické masáže. 

A proč název studia Mazaná kočka?

Mazaná kočka je potenciál každé ženy, 
je ukryta v každé z nás a my ji s klientkami 
společně probouzíme. Když pracujeme na 
svém těle, odráží se to i na naší psychice - jsme 
sebevědomější. Žít naplněný a šťastný život, 
být zdravé a v kondici - to je naše společná 
touha. A to je přece velmi mazané. ☺ 

Zaujaly mě vaše netradičně pojaté webové 
stránky, kde je nabídka kúr formujících 
postavu „zabalena“ do francouzských 
parfémů Chanel. Co vyjadřují?

Byl to záměr, francouzský paradox nás 
fascinuje. Jak to, že většina Francouzek 
zůstává chic do vysokého věku a netloustnou? 
Hledaly jsme odpověď na tuto otázku 
a výsledek najdete v autorské elektronické 
knize studia s názvem Žijte jako Francouzky, 
kterou si můžete zdarma stáhnout na našich 
webových stránkách. A samotná ikona Coco 
Chanel je vlastně i tváří studia. Prohlásila: 
„Každá žena má právo cítit se krásná.“ – to je 
i naše fi lozofi e.

Parfémy Chanel jsme přeložily do češtiny 
a vznikly názvy kúr – Miláček, Šance, Svůdná, 

Sexy Rebelka, N°1 Sebevědomá, Gentleman 
a nyní se připravuje horká novinka - kúra 
Mazaná kočka. Od ledna si ji naši klienti 
užívají pod názvem LIPOMASSAGE a stala se 
absolutním hitem studia.

Je v něčem jiná a výjimečná?

Spolupracujeme s pražským centrem 
estetické medicíny Asklepion a na doporučení 
Doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. jsme se 
rozhodly jít cestou francouzské společnosti 
LPG-Systems, což je světový lídr v oblasti 
„bezpečné krásy“. Byla to jasná volba - přístroj 
Cellu M6 - patentované francouzské LPG 
LIPOMASSAGE.

Během ošetření je aktivován přirozený proces 
štěpení a uvolňování tuků – lipolýza, což vede 
k odstranění nepoddajných tukových polštářů 
a nedokonalostí těla, které neovlivníme dietou 
ani cvičením. Výsledkem je štíhlá postava, 
zpevněná a vypnutá pokožka, zmírnění 
projevů celulitidy a odstranění tuku o 50-70%.

Technologie LPG je výsledkem 25letého 
výzkumu, je zárukou perfektních výsledků 
a přináší to nejlepší, co se v oblasti formování 
postavy a anti-agingu dosud událo. Jediným 
vedlejším účinkem je zdraví.☺
Jaké jsou vaše cíle a ambice?

Naším cílem nadále zůstává mít spoustu 
maximálně spokojených klientů a ambicí je 
patřit mezi špičková  LPG centra v ČR a na to 
zaměřujeme veškeré naše úsilí.

Radka Eliášová
mob.: 723 107 236

e-mail: radka@mazanakocka.cz
www.mazanakocka.cz

www.facebook.cz/Mazanakocka.cz

Bála jsem se svléknout!
-in

ze
rc
e-

A pozor, právě probíhá 
VELKÁ JARNÍ AKCE 

Mazané kočky! 
Ke každému balíčku 

10 nebo 15 LPG 
Lipomassage ošetření 

5 lymfodrenáží
ZDARMA a navíc 
hodnotný dárek

 pro vás.
Vyzkoušejte i Vy 

- platí do konce dubna! 
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KULTURA

Lidé zachumlaní v kabátech, těžká 
mračna nad hlavou, nepříjemný vítr. Počasí 
se rozhodlo v sobotu 28. března 2015 
oslavy příchodu jara nepodpořit. Přesto si 
v pořadí už čtvrté Slavnosti mandloní a vína 
nenechala ujít více než tisícovka návštěvníků, 
jen v Turistickém a informačním centru stihli 
obsloužit osm stovek zákazníků. Zahřát se 
mohli panákem Hustopečské mandlovice 
nebo výšlapem do mandloňových sadů.

Jarní náladu už také od rána navodily 
velikonoční trhy. Dukelské náměstí se 
zaplnilo stánky nabízejícími pestrobarevné 
kraslice i nejrůznější pochutiny. Uličkami 
mezi stánky korzovaly davy lidí. Do kroku 
jim vyhrávala jarmareční kapela Kabrňáci, 
kterou na pódiu během dopoledne vystřídaly 
se svými vystoupeními děti z mateřských 
škol, Folklórní kroužek Krajcárek i cimbálová 
muzika Eliška. 

Mnozí návštěvníci však přijeli hlavně za 
dobrým jídlem a pitím. „Co nás nalákalo? No 
přece mandlovice,“ smála se skupinka turistů 
z Brna. V ulici Na Hradbách byly k dispozici 
také otevřené vinné sklepy a na nádvoří 
domu U Synků rozlévali svá vína vinaři 
z Vinařské uličky. 

Sklenička hustopečského vína tak 
mohla být příjemným startem vycházky 
Mandloňovou stezkou na rozhlednu. Do 
mandloňových sadů se hrnuly stovky 
turistů. Vyrazit na zhruba pětikilometrovou 
procházku mohly i s průvodcem. „Hodně je 
zajímala historie sadů. Kdy a proč se sázely. 
Zájem o výklad byl velký,“ pochvalovala 
si průvodkyně Pavlína Prátová z Odboru 
životního prostředí MěÚ Hustopeče, se 
kterou vyrazila do mandloňových hájů asi 
padesátičlenná skupina. 

Po cestě na vrchol je čekaly čtyři zastávky. 
Hlavně ti nejmenší mnohdy zůstali už na první 
nebo druhé z nich. Nemohli se odtrhnout od 

zvířecích kamarádů. Nakrmit kozy a ovce 
mohli u Domu a dětí mládeže Pavučina, 
povozit se na koni, pohladit si kočky a psy 
zase na ranči Valkýra. 

Kdo dorazil až na vrchol, však nemusel 
litovat. Čekal na ně panák mandlovice nebo 
pražených mandlí, výhled do dalekého okolí i 
stromy, na kterých nesměle vykukovaly první 
růžovo bílé květy. 

Bohužel byl přítomný i silný vítr a vlezlá 
zima. Většinou to ale nevadilo. „Počasí mohlo 
být lepší, ale jinak je všechno super. Moc se 
mi tu líbí,“ zhodnotil akci návštěvník z Brna. 
„Vloni se nám tu hrozně líbilo, protože svítilo 
sluníčko a i ta atmosféra byla perfektní. Proto 
jsme přijeli i letos. Překvapilo nás, že v České 
republice nebo vůbec v Evropě je to jediný 
mandloňový sad. To nás sem nalákalo,“ 
svěřili se turisté z Blanska. 

Trošku ohřát se potom bylo možné na 
Velikonočním muzejním bazaru s výstavou 
jarních aranžmá v domě U Synků. 
Zapomenout na chlad dala omamná vůně 
hyacintů i velikonoční dekorace. „Děkujeme 
hlavně naší aranžérce Oldřišce Haškovcové, 
která má na této jarní parádě největší podíl,“ 
zmínily členky Muzejního spolku Hustopeče, 
které prodejní výstavu pořádaly. 

Na Dukelském náměstí byla potom 
odpoledne připravená kulinářská show 
i vyhlášení soutěže O Zlatou mandli či 
o nejlepší mandlový dezert.

A na závěr Slavností mandloní a vína si přišli 
na své hudební fanoušci. Program na náměstí 
zakončil koncert kapely Pool Litters, od půl 
osmé večer potom v sále Společenského 
domu koncertovala legendární kapela 
Katapult v čele s Oldou Říhou.                       -jal- 

Slavnosti mandloní a vína přinesly jaro. I když počasí nepřálo
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Na den přesně na Slavnosti mandloní a vína 
28. března 2015 podle pracovnic Turistického 
informačního centra vykvetla zhruba jedna 
třetina mandloňových sadů. Na slavnostech 
se tak mohl vyhlásit vítěz tipovací soutěže 
Kdy rozkvetou mandloně. Ze všech 62 tipů 
uhodl vítězné datum pouze jeden. Cena 
- Hustopečská mandlovice poputuje za 
Vojtěchem Burdíkem. 

–jal- 

Správné datum
uhodl jako jediný

Na Slavnostech mandloní a vína se 
soutěžilo také o nejlepší mandlový dezert. Do 
soutěže se letos zapojilo šest cukrářů z řad 
široké veřejnosti. 

„Letos jsme měli hodnocení o něco snazší, 
vloni totiž byla účast o dost silnější. Využití 
mandle bylo ale i letos pěkné, šlo vidět, že si 
s tím lidé dali práci. Vítěz měl chutě opravdu 
vyladěné,“ zhodnotil šéfkuchař Matouš 
Pauer. 

Porota se na vítězi jednoznačně shodla. 
Šéfkuchařům nejvíce chutnal takzvaný 
Hustopečský mandlovník – karamelový 
dort od Kateřiny Kopové z Hustopečské 
mandlárny. „Myšlenku jsem nosila už dlouho 
v hlavě a letos je konečně Hustopečský 
mandlovník na světě. Máme recepturu 
na dva druhy – na odlehčený tvarohový 
a karamelový. Prodávali jsme je i v našem 

stánku a oba měly obrovský úspěch,“ měla 
radost Kateřina Kopová.

Recept na karamelový ani tvarohový dortík 
však prozradit nechce. „Rádi bychom se 
domluvili s nějakým hustopečským hotelem 
nebo restaurací, kde by pro nás mandlovník 
vyráběli, aby lidé v Hustopečích mohli 
někam zajít jak na mandlovou kávu, tak na 
Hustopečský mandlovník,“ prozradila plány 
Kopová. 

Na druhém místě skončil koláč s mandlemi 
a hroznovým vínem. Upekla ho teprve 
jedenáctiletá Nikola Stříbrnská. Jako třetí 
nejlepší kuchaři označili mandlovou roládu 
od Květoslavy Svobodové.                                -jal-

Nejvíc chutnal Hustopečský mandlovník Kateřiny Kopové

Mandlová picada fl ambovaná s brandy a 
zjemněná smetanou, podávaná s grilovaným 
kachním prsíčkem plněným jemnou 
mandlovou nádivkou a s hustopečskými 
krokety. A jako dezert? Čokoládovo mandlový 
lávový dortík, podávaný se zakysanou 
smetanou. To je vítězné menu podle odborné 
poroty. V týdnu od 23. do 29. března jej vařili 
v restauraci Formanka. Provozovatelka 
restaurace si tak na Slavnostech mandloní 
a vína přebrala ocenění – Zlatou mandli. 

Pětičlennou porotu složenou ze dvou 
šéfkuchařů, místostarosty města Hustopeče 
a dvou zástupců médií nejvíce překvapil 
obrovský pokrok, který na Formance udělali 
od minulého roku. „Opravdu si dali záležet. 
Nepoužili jen vyloženě mandle, ale i nějaké 
likéry a aromata. Za to chválíme,“ uvedl jeden 
z porotců, šéfkuchař Matouš Pauer. 

Nejlepší menu ale vybírali i samotní 
návštěvníci. Hlasovat mohli celý týden před 
samotnými slavnostmi. Nejvíce bodů přidělili 
restauraci Vinopa, ve které mohli vybírat 
z osmi hlavních mandlových jídel a připraven 

byl i jeden dezert. S mandlemi připravili 
kuchaři z Vinopy kachní jatýrka, vepřovou 
panenku, hovězí ragú, domácí uzené nebo 
kuřecí steak. „Chtěl bych poděkovat hlavně 
hostům, kteří nás v uplynulém týdnu 
navštívili a hlasovali,“ neskrýval nadšení 
majitel hotelu a restaurace. 

Do soutěže O Zlatou mandli se zapojilo 
celkem sedm hustopečským restaurací.

-jal- 

Nejlepší mandlové menu 
měli na Formance a na Vinopě

Provozovatelka restaruace Formanka. Stromy v mandloňových sadech kvetou.
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Přesně sedmdesát let uplyne 16. dubna 2015 
od osvobození Hustopečí Rudou armádou 
na konci druhé světové války. Kulaté výročí 
budou po celý měsíc připomínat různorodé 
akce. 

První z nich bude ve čtvrtek 9. dubna 
2015 přednáška Soni Holečkové na téma 
Zapomenuté válečné hroby Rudé armády na 
jižní Moravě – Způsob evidence nenávratných 
ztrát Rudé armády v dubnu a květnu 1945 
na příkladu některých jihomoravských obcí. 
Přednáška se bude konat v domě U Synků od 
17.00 hodin. 

Dále pak od 13. do 17. dubna 2015 bude 
hustopečské kino věnováno Festivalu 

osvobození. Promítat se budou fi lmy 
s tematikou bojů Rudé armády za druhé 
světové války. 

Přímo v den osvobození 16. dubna se bude 

konat na hřbitově Rudé armády pietní akt 
a otevřena bude také nová expozice dějin 
města v Městském muzeu a galerii Hustopeče. 

Vzpomínku zakončí v neděli 19. dubna 
koncert mužského pěveckého sboru Láska 
opravdivá v kostele sv. Václava a sv. Anežky 
České na Dukelském náměstí. 

Osvobození si budou připomínat i v okolních 
obcích, například v Horních Bojanovicích 
bude 17. dubna odhalen památník, ve 
Starovičkách zase 18. dubna uspořádá Klub 
vojenské historie bojovou ukázku a přehlídku 
vojenských jednotek a techniky. 

Podrobný program na plakátech.
-jal- 

Hustopeče si připomenou 70. výročí osvobození Rudou armádou

Kouzelnou krajinu Hustopečska a okolí 
pohledem objektivu fotoaparátu ukázala 

v městské galerii autorská výstava Zdeňka 
Bažanta. Ukázala mnohdy až magickou 
krásu jižní Moravy, výstava proto nesla název 
Magická JM. Poslední únorovou sobotu ji 
zahájila slavnostní vernisáž.  

„Přestal jsem v poslední době fotografovat 
lidi, víc si všímám krajinných momentů, 
zátiší. V podstatě hlavně na Hustopečsku, 
od Židlochovic, přes Uherčice, Hustopeče, 
Kurdějov, Křepice až po Velké Němčice. 
Zaměřuji se hlavně na krajinné detaily,“ 
představil fotografi e autor. 

Na výstavě byly k vidění snímky, které pořídil 
za poslední čtyři roky na digitální fotoaparát. 
Dříve fotil pouze na svitkový fi lm. Jeho starší 
fotografi e byly v hustopečské galerii k vidění 
už v roce 2010, díky jeho tehdejší souborné 
výstavě vznikl hustopečský fotoklub. 
Letos chtěl zase prezentací svých snímků 
vyburcovat členy fotoklubu k větší aktivitě.

„Chtěl bych, aby byl Fotoklub Hustopeče 
víc akční, aby celý fotoklub i jednotliví 
členové překročili svůj stín, stín hustopečské 
radnice. Abychom byli fotoklubem, který 
si zaslouží to, co tady bylo v minulosti. 

Hustopečský fotoklub byl do roku 1990, 1992 
určitým pojmem,“ svěřil se se svým záměrem 
dvaasedmdesátiletý autor. 

Svému velkému koníčku se začal věnovat 
už v sedmdesátých letech minulého století. 
Byl členem Fotoklubu Břeclav a později 
i Fotoklubu Hustopeče. V 70. a 80. letech měl 
několik autorských výstav a získal ocenění na 
regionálních i celostátních soutěžích. 

Oba fotokluby, jichž byl Zdeněk Bažant 
členem, však zřizovala městská kulturní 
střediska, která na začátku 90. let zanikla. 
A s nimi i samotné fotografi cké spolky. 
Od roku 1990 až do roku 2010 tak Zdeněk 
Bažant nefotil. Až jeho souborná výstava 
v hustopečské galerii dala podnět k 
znovuobnovení Fotoklubu Hustopeče, jehož 
je dnes Bažant, profesí ovocnář, předsedou.

„Trvalo dost dlouho, než si lidé uvědomili, že 
by bylo potřeba se nějak organizovat. Dvacet 
roků jsme nic nedělali. Teď je nás osmadvacet 
lidí. Je potřeba pracovat a pracovat. Byl bych 
rád, kdyby, tak jak vystavuji já, vystavovali 
v příštích letech i ostatní členové,“ uzavřel 
Bažant.                                                                        –jal- 

Zdeněk Bažant na výstavě ukázal Magickou JM

fo
to

:  
Ja

na
 R

oz
ko

vá

Robert Křesťan, Luboš Malina, Luboš 
Novotný a další členové kapely Druhá 
tráva koncertovali v Hustopečích. Koncert 
bluegrassové legendy si 3. března nenechalo 
ujít téměř sto šedesát posluchačů. Příští rok 
se mohou těšit na nové CD. 

Na koncertě zazněly písničky z nejnovější 
desky s názvem Pojďme se napít, ale 
i staré známé hity. Posluchači se tak díky 
nezaměnitelnému hlasu Roberta Křesťana 
mohli vrátit klidně o několik desítek let zpět. 

„Největší ohlas už má dlouhou dobu 
rozhodně Telegraph Road, ale hráli jsme 
i spoustu starších písní i novější kousky,“ 
uvedl po koncertě zpěvák a hlavní tvář kapely 
Robert Křesťan. 

Druhá tráva funguje už od roku 1991, 
založil ji Robert Křesťan společně s banjistou 
Lubošem Malinou, když odešli od Poutníků. 
Už od začátku sbírala skupina četná ocenění. 

Například hned za první bezejmennou desku 
získala cenu hudební akademie. Křesťan 
však začal hrát s kapelou už ve svých třinácti 
letech, v roce 1971. I po více než čtyřiceti 
letech na pódiích má však podle svých slov 
pořád trému. V Hustopečích z něj ale brzy 
opadla.

„Doufám, že na nás bylo vidět, že se nám 
hrálo dobře. Obecenstvo poslouchalo, lidé se 
soustředili na muziku a to vždycky inspiruje,“ 

pochvaloval si Křesťan. 
Posluchači se také mohou těšit na novou 

autorskou desku. „Teď dokončuji překlad 
jedné knížky. A až ji dokončím, tak začneme 
pomaloučku pracovat na nové autorské 
desce. Pokud vše půjde podle plánu, což není 
zdaleka zaručeno, měli bychom začít natáčet 
někdy po příštím novém roce. Hotovo bude 
snad na jaře příštího roku,“ svěřil své plány 
zpěvák.                                                                         –jal- 

Křesťan vrátil posluchače o desítky let zpět. Zazněly i novinky
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
DUBEN 2015

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

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

st  1.4. 19.30 VYŠŠÍ MOC - Drama Švédsko / Francie / Norsko,
   2014, 118 min. Vstupné 70,- K
st  8.4. 19.30 CESTA VEN - Drama esko / Francie,
   2014, 103 min. Vstupné 30,- K
  9.00 Promítání pro seniory  Vstupné 30,- K
ne  12.4. 16.00  O STATE NÉ PRINCEZN
   Pásmo pohádek pro d ti, 68 min.  Vstupné 30,- K
st 22.4. 19.30 SAMBA - Komedie / Drama Francie,
   2014, 120 min Vstupné: 70,- K
st 29.4. 19.30 VIOLETTE - Životopisný Francie,
   2013, 139 min. Vstupné : 70,- K

so  4.4. 10.00 O HUSTOPE SKOU PE E  - 11. ro ník vina ské
   sout že. O Hustope skou pe e  se utkají vína 
   z celé republiky, sál spole enského domu. 
t  9.4. 9.00 KREJ OVSKÁ POHÁDKA - divadelní pohádka

   pro d ti MŠ, ZŠ a ve ejnost, kinosál Hustope e,
   vstupné 40,- K . 
so  11.4. 10.00 KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM NESVADBOU
   Kinosál, p edprodej vstupenek TIC Hustope e.

P IPOMÍNKA 70. VÝRO Í OSVOBOZENÍ HUSTOPE Í
RUDOU ARMÁDOU

13. - 17. 4.  FESTIVAL OSVOBOZENÍ, kinosál Hustope e  

po 13. 4. 18.00  Bojovali za vlast
út 14. 4. 18.00  A  žije republika
st 15. 4. 18.00  Boj o Moskvu
t 16. 4.  18.00 Osud lov ka

pá 17. 4. 18.00 Balada o vojákovi

t 16.4. 12.30 PIETNÍ AKT – h bitov Rudé armády Hustope e.
t  16.4. 14.00 OTEV ENÍ NOVÉ EXPOZICE D JIN M STA

   M stské muzeum a galerie Hustope e. 
ne 19.4. 17.00 KONCERT NA PO EST PADLÝCH VOJÁK
   Mužský p vecký sbor Láska opravdivá,
   kostel sv. Václava a sv. Anežky eské.

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

ne 29.3. – 26.4. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žák  mate ských
   škol, Základní um lecké školy a DDM Pavu ina.
t 9.4. 17.00 ZAPOMENUTÉ VÁLE NÉ HROBY Rudé armády

   na JM. P ednáška Soni Hole kové, d m U Synk

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

st 8.4. 15.00 ŽIDÉ – TRADI NÍ ŽIVOT V ŽIDOVSKÉ RODIN
   P ednáška Old išky Sokolové z Boskovic,
   v klubovn  CCV, vstup volný.
so 25.4. 7.00 VESELÝ KOPEC – POLI KA – ASTOLOVICE
    Poznávací autokarový zájezd,
   odjezd z AN a od nemocnice. 
Každý tvrtek  COUNTRY TANE KY PRO D ÍVE NAROZENÉ
  16.30 V p edsálí kina.

P ipomínka 70. výro í 
osvobození HUSTOPE Í

Rudou armádou
13. - 19. 4. 2015

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

so 18.4. 10.00 HAFOFEST
   multikulturní multižánrový mikrofestival, M-klub.

pá 3.4. 13.00 TENÍ BIBLE NA DUKELSKÉM NÁM STÍ
   Apoštolská církev, eskobratrská církev
   evangelická a ímskokatolická církev.

Březen – to byl již tradičně měsíc, který patřil hlavně čtenářům. 
Knihovny po celé republice nabízely v první jarní měsíc bohatý 
program. Výjimkou nebyla ani ta hustopečská. Měsíc čtenářů vypukl 
v Městské knihovně Hustopeče naplno ve středu 4. března 2015. 
Začala burza knih, výstava fotografi í a pro všechny zájemce byla také 
připravena přednáška o proměnách krajiny soutoku Moravy a Dyje.

 
Jan Miklín představil krajinu Pohanska

Za přednáškou i výstavou stál břeclavský rodák, geograf a vášnivý 
cestovatel Jan Miklín. „Výstava nese název Strom solitér a jsou 
na ní k vidění asi čtyři desítky fotografi í z oblasti soutoku Moravy 
a Dyje. Leitmotivem výstavy jsou staré solitérní duby, které jsou 
charakteristickou dominantou této oblasti. Na snímcích jsou ale 
i různá zvířata a rostliny,“ představil výstavu Jan Miklín.

Přednáška: Namísto solitérů husté lesy
Pro zájemce měl Jan Miklín ve středu 4. března připravenou 

i přednášku. Věnoval ji tématu své dizertační práce – Proměnám 
krajiny soutoku Moravy a Dyje. Ujít si ji nenechala zhruba dvacítka 
posluchačů.

„Hlavní změna, která se tam stala, je v lesním hospodaření. V roce 
1938 a obecně i v 19. století tam bylo hodně řídkých lesů. Lesy byly 
tenkrát hodně otevřené, vypadaly podobně jako dnes například 
lednicko-valtický park, kde je hodně starých dubů. Během 20. století 
lesníci zintenzivnili hospodaření a teď už jsou tam lesy jen husté. 
Solitéry, které jsou právě vidět i na fotografi ích, hodně mizí,“ shrnul 
geograf. 

Knihy za pár korun 
Plno však nebylo pouze na přednášce v učebně centra celoživotního 

vzdělávání, ale i v samotné knihovně. Po celý březen se tam konala 
tradiční burza knih Čtenáři čtenářům. Vybírat si lidé mohli ze stovek 
starších i novějších knih s cenovkou od pěti do maximálně pár desítek 
korun. 

„Nabízíme tady knížky, které jsme vyřadili z našeho fondu, i knihy, 
které přinesli lidé. Nechtěli je třeba hned vyhodit a takhle jim dali ještě 
poslední šanci,“ uvedla knihovnice Jana Unverdorbenová. 

Literární kavárna s Blankou Hoškovou
Součástí měsíce čtenářů byla také Literární kavárna. V úterý 17. 

března byla jejím hostem začínající brněnská autorka Blanka Hošková. 
Představila jednu ze svých nejnovějších knih s názvem Láskobraní. 

 „Začala jsem psát teprve na podzim roku 2011. Ještě se za 
spisovatelku nepovažuji. Byla jsem nešťastná v zaměstnání a nevěděla 
jsem, co se mnou bude,“ vrátila se ke svým spisovatelským začátkům 
Hošková. 

Zatím jí vyšlo šest knih. Většinu si vydala vlastním nákladem. 
Poslední, s názvem Horko domácího krbu, vyšla minulý týden. A těšit 
se mohou čtenáři na další už před prázdninami.                                      –jal- 

Březen měsíc čtenářů nabídl 
přednášku, výstavu i burzu knih
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Tradičně byla na měsíc čtenářů naplánována i burza knih. 
Vybírat si mohli zájemci ze stovek titulů za pár korun.
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 13. 4. / 27. 4.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 7. 4.
Bioodpad: 7. 4. / 20. 4.

SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
po. a pá.: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

Po 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00
Út 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
St 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00

t 6.00 – 8.00 14.00 – 17.00 18.00 – 21.00
Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 16.00 17.00 – 21.00
So, Ne  14.00 – 19.00

SPORT

Aktuální otvírací dobu najdete na www.spozam.cz nebo na
www.facebook/koupališt -hustope e

t  23.4. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici

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

ne 5.4. 15.00 JARN NÍ S PAVU INOU
   Kuli kiáda, velikono ní tradice, tvo ení na Pavu in .
ne 12.4. 15.00 VO ÍŠKIÁDA – sout žní výstava ps .
   Dozvíte se vše pot ebné, co byste o svých pejscích
   m li v d t. Sraz se svými pejsky na Pavu in . 
ne 26.4. 15.00 DEN ZEM  – spole n  s žáky ZŠ Komenského
   zveme na odpoledne v p írod  o p írod , odpoledne
   plné her, sout ží a zábavy. Vystoupí také d ti z MŠ
   U Rybi ek. Odpoledne zakon íme táborákem. 
t 30.4. 17.00 REJ AROD JNIC – tradi ní rej arod jnic, hry,

   sout že, opékání špeká k , sraz i s koš aty na
   Pavu in , špeká ky s sebou. 

HÁZENÁ
ne 12.4. 9.00 Legata Hustope e –  Újezd u Brna  (Starší žáci)
ne 12.4. 10.30 Legata Hustope e –  Vel. Mezi í í  (Muži)
ne 12.4. 12.30 Legata Hustope e  –  Újezd u Brna  (Mladší žáci)
ne 26.4. 10.30 Legata Hustope e  –  Malom ice  (Muži)
ne 26.4. 12.30 Legata Hustope e  -  Malom ice  (Mladší žáci)

HOKEJBAL
Okresní hokejbalová liga
so  4.4. 14.00 TJ Agrotec Hustope e  –  HBK Veselští Medv di
so  18.4. 11.00 TJ Agrotec Hustope e  –  HBK Kyjov

FOTBAL
Za átek jarní sezóny 5. 4. 2015. Rozpis zápas  na www.fc-hustopece.cz.

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

st 1. - 30. 4.  VÝSTAVA OBRAZ  Ivony Procházkové
   Vestibul CCV.
t 9.4. 16.00 P EDNÁŠKA ING. JARMILY MANDŽUKOVÉ

   „Projezte se ke zdraví“, u ebna CCV.

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

t  9.4. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  16. 4. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - jarní ptá ek
t  23. 4. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  30. 4.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST - duhová spirála

   Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

2,,

út 14.4. 7.00 ZÁJEZD DO KUNŠTÁTU – keramika, zámek,
   jeskyn  v Rudce, odjezd z AN Hustope e.
so 25.4. 8.00 ZÁJEZD DO ZAHRADNICTVÍ U KOP IV  Šebrov,
   mlékárna Otinoves, odjezd z AN Hustope e.
ne 26.4. 14.30 ZÁJEZD DO DIVADLA BOLERADICE
   P edstavení Divá Bára, odjezd z AN Hustope e. 
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st eda 1. 4. VYŠŠÍ MOC 
19.30 Drama Švédsko / Francie / Norsko, 2014, 118 min.
   Vstupné 70,- K

st eda 8. 4.  CESTA VEN
19.30 Drama esko / Francie, 2014, 103 min. Vstupné 30,- K
  9.00 Promítání pro seniory.  Vstupné 30,- K

ned le 12. 4.   O STATE NÉ PRINCEZN
16.00 Pásmo kreslených pohádek pro d ti, 68 min.
   Vstupné 30,- K
     
 FESTIVAL OSVOBOZENÍ
po 13. 4.  Bojovali za vlast t 16. 4. Osud lov ka
út  14. 4. A  žije republika pá 17. 4. Balada o vojákovi
st  15. 4. Boj o Moskvu

   Za átek vždy v 18.00, vstupné dobrovolné.

st eda 22. 4. SAMBA
19.30 Komedie / Drama Francie, 2014, 120 min.
   Vstupné 70,- K

st eda 29. 4.  VIOLETTE
 Životopisný Francie, 2013, 139 min.
   Vstupné 70,- K

www.hustopece.cz
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Mary-Ann Kirkby je v Kanadě známou 
spisovatelkou. Její dvě knihy se staly 
národními bestsellery. Úspěšná Kanaďanka 
se na přelomu února a března vydala na cestu 
po střední Evropě. Hledat své kořeny. Jednou 
z jejích zastávek byly i Hustopeče. Mary-Ann 
Kirkby totiž až do svých deseti let vyrůstala 
v hutteritské kolonii. 

„Jsem tu, abych znovuobjevila své kořeny. 
Jako spisovatelka jsem zvědavá, odkud 
pocházím. Vždy jsem chtěla jet na Moravu. 
Kořeny mé rodiny jdou až k Jakobu Mendlovi, 
který byl v 16. století pokladníkem pánů 
z Lichtenštejna. Byl také členem skupiny, 
která začala žít opravdu hutteritský život. 
To je pro mě důležité,“ začala své povídání 
spisovatelka. 

Hutterité neboli Habáni přišli na jižní 
Moravu v 16. století. Díky náboženské 
toleranci tady našli klid pro svou víru. V roce 
1533 do Hustopečí přesídlil z Tyrolska také 
jeden z hlavních vůdců reformačního hnutí 
Jakub Hutter. V 17. století pak ale byli Habáni 
nuceni z Moravy odejít a dnes už se v Česku 
vůbec nevyskytují, vytvořili kolonie po celém 
světě.

Mary-Ann Kirkby vyrůstala v jedné z nich na 
západě Kanady. 

Jít do světa nebo zůstat v kolonii?
„Hutteritský život je velmi strukturovaný, 

je disciplinovaný. Od dvou a půl let do šesti 
let děti chodí do školky – školky vymysleli 
Hutterité tady v Evropě před tři sta lety. Ve 
věku od šesti do patnácti let potom dívky 
a chlapci začínají chodit do školy. V kolonii 
se mluví hutteritským jazykem, který pochází 
z tyrolského nářečí, ve škole se ale začínají 
učit anglicky, učí se psát nádherným gotickým 
písmem, což je pro ně hodně důležité. Učí se 
chodit do kostela, začínají dostávat drobnější 
práce v komunitě. Začínají se připravovat na 
budoucnost. V patnácti letech jsou ofi ciálně 
dospělí,“ rozpovídala se o životě v kolonii 
Kirkby.

V tomto období se také někdy mladí lidé 
rozhodnou opustit kolonii a jít se podívat do 
běžného světa. V minulosti se obvykle vrátilo 
zpátky až pětaosmdesát procent z nich. Dnes 
v době internetu už více lidí odchází, než 
zůstává. Život v komunitě je výzva. Odešla 
i rodina kanadské spisovatelky. V kolonii se 
nepohodli, Mary-Ann bylo deset let.

Osamělý život venku
„Nejtěžší pro nás všechny byla samota. 

Přišli jsme na to, že vnější svět žije o dost 
víc osamělý a izolovaný život oproti životu 
v komunitě. Protože jsme neměli televizi, 
ani rádio, nic jsme nevěděli o populární 
kultuře, mladý člověk je z toho potom úplně 
mimo. Samozřejmě se nám také posmívali, 
co nosíme. A angličtina byla pro nás až třetí 
jazyk, takže jsme nemluvili tak plynule jako 
ostatní děti a docházelo k nedorozuměním,“ 
zavzpomínala Kanaďanka na dobu zhruba 
před čtyřiceti lety. 

Od hutteritské kolonie se však nikdy rodina 
Kirkbyových zcela neodtrhla. Stýskalo se jim. 
Své přátele navštěvovali minimálně jednou 
za měsíc. „Ponechali jsme si také náš jazyk, 
naše jídlo, způsob humoru a mnoho, mnoho 
šťastných vzpomínek,“ doplnila Kirkby. 

Své vzpomínky sepsala a vydala knihu
Z těchto šťastných vzpomínek i osobní 

zkušenosti, kdy se na dva roky vrátila do 
kolonie a pracovala v kuchyni společně 
s hutterskými ženami, vydala Mary-Ann 
dvě knihy. Obě v Kanadě velmi úspěšné. 
V první s názvem „Jsem Hutterita“ vypráví 
svůj příběh, v druhé „Tajemství hutteritské 
kuchyně“ prozrazuje mnohé recepty typické 
pro komunitu. 

„Mohla jsem tak vyvrátit mnohé mýty 
a zmatky o Hutteritech. Protože za více než 
150 let, co žijeme v Kanadě a severní Americe, 
nikdo nevyprávěl veřejně svůj příběh,“ 
zdůraznila spisovatelka.   

Na své cestě po Evropě sbírala náměty 

na další knihu. Kromě České republiky 
navštívila i Slovensko a Maďarsko. V nové 
knize by například chtěla představit pojem 
Habán, kterým se u nás Hutterité označují, 
ale v Americe už se vůbec nepoužívá. 
Možné je také, že se v knize objeví zmínka 
o Hustopečích, Mary-Ann Kirkby totiž byla 
z města nadšená.

„Neočekávala jsem, že tato oblast bude 
tak krásná. Má pro mě ve vzduchu něco 
zvláštního. Jako spisovatelka můžu vidět, 
cítit, můžu zavřít oči a být tam, kde dřív byli 
naši předkové,“ uzavřela Mary-Ann Kirkby. 

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 298, vyšel v pátek 13. 3. 2015.

-jal- 

Kanadská spisovatelka u nás hledala své kořeny. Kořeny Hutteritů 
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Spisovatelka už o Hutteritech napsala dvě 
knihy. Obě se staly v Kanadě bestsellery.

Možná Vás také napadá, pro co všechno 
by mohl být letošní březen mimořádný. 
A třeba jste i postřehli, že právě na březen 
vyšel další pátek třináctého. Den, který 
v historii znamenal vyvraždění a konec 
templářského řádu. 

Ovšem nejen tato kultura má s pátkem 
a číslem 13 spojené neštěstí. Na Velký pátek 
byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední 
večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý 
z nich byl Jidáš, který Krista zradil. 

Židé považovali třináctku za nešťastnou, 
protože třináctým písmenem v hebrejské 
abecedě je písmeno M, což je první písmeno 
ve slově Mavet, které znamená smrt. 

A tak by se dalo pokračovat až k Erbenovi 
„..a pátek nešťastný to den, nechoď, 
dceruško, k vodě ven“.

Na Pavučině jsme všech těchto historických 

podkladů využili a již tradičně v pátek 13 
vyhlašujeme strašidelnou a dobrodružnou 
noc. 

Prvním úkolem dětí bylo ztvárnit svůj strach 
pomocí štětců a barev. Celý pátek třináctého 
se totiž odehrával na pozadí legendy o malíři 
Dorianovi, kterou si poslechly po přesunu 
do klubovny pod kostelem. Děsivé dětské 

obrazy se mezi tím záhadně přesunuly do 
dvora, sklepení a galerie domu U Synků. 
Statečné děti zde byly donuceny samotné, 
jen za pomoci nedostatečných plamínků 
svíček, projít tuto přehlídku nočních můr 
a objevit zákeřně ukryté útržky Dorianova 
posledního obrazu. Cestu jim ztrpčovaly 
nešťastné bloudící duše nebo i samotná 
Všudypřítomná s kosou. 

Nakonec, prokletý areál úspěšně ve zdraví 
opustil stejný počet dětí, jako do něj vstoupil. 
Dorianův poslední obraz tak mohl být složen 
a odevzdán právoplatné majitelce.

Pokud vás zajímá, kdo byla tato tajemná 
milovnice umění, můžete se to dozvědět 
přečtením celé legendy na webu Pavučiny ve 
fotogalerii: pavucina.volny-cas.cz. 

Přízraky z Pavučiny

Děti hledaly v Pátek 13 Dorianův poslední obraz
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ  U RYBIČEK

Toto učení je založené na vlastních 
prožitcích dítěte. Podporuje jeho zvídavost, 
potřebu objevovat a získávat nové zkušenosti 
a dovednosti. 

V rámci péče o své tělo a zdraví poznáváme 
mimo jiné i význam pojmů zdravá výživa 
a vitamíny. 

Nabízené smyslové aktivity a činnosti 
k tomuto tématu jsou zajímavé a jejich 
realizace poskytuje dětem hlubší prožitek. 

Ten jsme se snažili navodit návštěvou 
a nákupem v obchodě Zdravá výživa, setím 
a sázením bylinek, výstavou zdravých 
potravin, kterou si děti samy zhotovily 
a také výrobou vlastního ovocného salátu, 
kompotu, zeleninové oblohy a pomazánky. 
Věřte, že byly vynikající a především zdravé. 
Děkujeme rodičům za poskytnutí surovin 
k jejich výrobě. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Prožitkové učení – Pečujeme o své zdraví
MŠ PASTELKA 

„Už je jaro, kvítí roste, jívy mají Kočičky…“ 
Zpíváme v naší školičce. Hned je veseleji 
a naše pracovní a výtvarné činnosti nám jdou 
pěkně od ruky. Zahálet se nedalo, protože nás 
čekala instalace tradiční jarní výstavy v domě 
U Synků, které se účastníme vždy po dvou 
letech, spolu s MŠ Rybičky, CVČ Pavučina a 
výtvarným kroužkem.

Věřte tomu, že obrázky, keramika a jiná 
výtvarná dílka dětí jsou opravdu zdařilá. Vítání 
jara a oslavu našeho města jsme potvrdili 
naším vystoupením na mandloňových 
slavnostech, kde jsme zatancovali v lidovém 
tónu.

Nemáme čas lenošit, děti jsou akční, 
aktivity je baví a jsou nadšené, když se něco 
děje. Kdo nevěří, ať tam běží!

Doufám, že jste se na vlastní oči přesvědčili 
o šikovnosti dětí z červené třídy na 
mandloňových slavnostech.

A pozor! Výstava ještě pořád trvá. Běžte si 
pro jarní pohlazení. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Už je jaro, kvítí roste
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V úterý 10. 3. 2015 třída Motýlků z MŠ 
U Rybiček, navštívila Ekocentrum Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích. Náš výukový program, 
který jsme si vybrali, měl název Cesta chleba 
na náš stůl. 

Program měl dvě části. V jedné jsme se 
dozvěděli, jak se mele obilí, mísí těsto 
a peče chleba – nebo spíš chlebíček. Každé 
dítě si připravilo svůj malý chlebík, který 
krásně voněl, a mohlo si ho odnést domů. 
Ve druhé části se děti dozvěděly spoustu 

informací o obilí, ale hlavně si všechny druhy 
mohly osahat, porovnávat a vidět je na vlastní 
oči. Také si vyrobily praktickou tabulku, kam 
lepily opravdová zrníčka.                                                                                                                                        
Čas utíkal a museli jsme spěchat na autobus. 

Při loučení jsme dostali krásnou kytku z obilí 
a recept na opravdový chleba. Výlet se dětem 
líbil, provázelo je krásné počasí a dověděly se 
spoustu nových věcí. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Cesta chleba na náš stůl
Příprava dětí od Rybiček na školní docházku 

v kroužku Předškoláček se přehoupla do 
druhé poloviny. Díky vstřícnosti ředitelství 
obou základních škol si mohou předškoláčci 
vyzkoušet školu nanečisto. Od šesté lekce 
se budeme scházet už ne na půdě mateřské 
školy, ale ve školní třídě, kam děti po 
prázdninách nastoupí. V kroužku se změní 
i dosavadní způsob práce. Z dětí se stanou 
školáci a rodiče budou v roli pozorovatele. 
Mohou tak sledovat, jak se dítě vyrovnává 
se změnou prostředí, jak se zapojuje do 
jednotlivých činností, jak je samostatné 
při práci a v neposlední řadě, jak reaguje 
na pokyny cizí osoby - učitele. To vše jim 
umožní, aby věděli, na co se zaměřit při 
domácí přípravě. Také paní učitelky 1. tříd 
mají možnost nahlédnout do práce kroužku 
a seznámit se tak se svými budoucími žáčky. 

Kolektiv  MŠ  U Rybiček 

Hrajeme si na školáky
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do mateřské školy Na Sídlišti a mateřské 
školy Komenského (odloučené pracoviště) 

pro školní rok 2015/2016 proběhne
dne 22. dubna 2015

8:00 - 11:30, 14:30 - 16:00
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ZŠ  NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

S paní učitelkou Fingrovou jsme ve VOZu 
(Výchova ke zdraví a k občanství) probírali 
kapitolu Moje obec. Proto se paní učitelka 
rozhodla, že navštívíme radnici.

Na radnici nás přivítala paní starostka Hana 
Potměšilová. Zavedla nás do kanceláře, kde 
jsme se od ní dozvěděli mnoho zajímavých 
informací o vedení města, práci zastupitelstva 
a Rady města. Navíc jsme navštívili obřadní 
síň. Dozvěděli jsme se například, že na malbě 

v obřadní síni jsou namalováni lidé, kteří 
skutečně v Hustopečích žili.

Nejvíc se nám líbilo v obřadní síni. Paní 
starostka byla celou dobu usměvavá a milá.
Bylo to skvělé a určitě bychom chtěli 
návštěvu zopakovat. 

K. Zobáčová, A. Straková, VI. B

Líbilo se nám (další postřehy žáků):
- obřadní síň, na kterou máme pěkné 

vzpomínky
- kancelář paní starostky
- dostali jsme na památku propisovačky se 
znakem města
- pozlacený závěsný znak města
- že jsme se dozvěděli, jak to na MěÚ funguje
- že paní starostku práce baví, i když je hodně 
časově náročná
- získali jsme mnoho nových informací
- paní starostka nás chválila

Návštěva na radnici

Březen u nás patřil knihám a básním. 
První stupeň uspořádal recitační soutěž. 
V „kategorii 0“ zvítězila Leticie Lempartová, 
Slaný Jakub a Kostrhoun Štěpán. V „kategorii 
1“ se na prvních příčkách umístili Odvářková 
Lenka, Šebestová Romana, Nguyen Tung 
Anh – David. V „kategorii 2“ pak Rohrerová 
Natálie, Mašková Veronika, Plot Kryštof. 
Všem výhercům blahopřejeme a přejeme 
hodně úspěchů v okresním kole.

O tom, že čtení může pomáhat nejen 
nám, jsme se dozvěděli na stránkách 
www.ctenipomaha.cz. Je to projekt, do 
kterého se mohou zapojit žáci základních 
a středních škol. Stačí se zaregistrovat, vybrat 
si ze seznamu knih a po přečtení vyplnit 
test o knize. Za každý správně vyplněný test 
získáme částku, kterou věnujeme jedné 
z nadací. Zároveň můžeme soutěžit i jako 
jednotliví čtenáři nebo celá škola. Je nás 
zatím málo. Připojte se k nám.

Knize jsme se nadále věnovali i v projektu 
Look at book. Zapojili jsme do projektu 
i dějepis, kde jsme si povídali o vzniku 

prvních písemných systémů. Snažili jsme se 
rozpoznat různé typy písma. Jedno písmo 
jsme si také vyzkoušeli, a to novogotické 
písmo kurzivní, kterým se u nás psalo 
v minulých stoletích. Mluvili jsme také 
o prvních materiálech, na které se psalo jako 
je želví krunýř nebo jehněčí kůže. Probrali 
jsme také výrobu papyru a papíru. Výroba 
papíru nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli 
si tento proces vyzkoušet. Připravili jsme si 
materiál a vyrazili jsme do výtvarné dílny na 
Pavučině, kde jsme za pomoci Inky Florusové 
vlastnoručně vyrobili papír. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Počítače vypněte, ke knize si sedněte!
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Počasí jarní, sluníčko svítilo, sněhu přesto 
dost - i letos lyžařský a snowboardový 
kurz žáků 7. - 9. tříd naší školy probíhal 
v pohodě a všichni frekventanti bez 
problémů zvládli jízdu na lanovce 
i na svahu. Byli jsme si také odpočinout 
v aquaparku v Bruntálu a potom znovu hurá 
na svah. 

Kolektiv ZŠ Komenského

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

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

Na podzim žáci Domova mládeže zažili 
trénink Petra Kuchaře na Krajcáku, který 
byl pro ně nezapomenutelným zážitkem, 
a proto nám mistr ČR ve Freestyle Motocrossu 
přislíbil návštěvu na DM. Svůj slib splnil 
a přijel.

Vykládal nám o svém motorkářském životě, 
vše doplňoval bohatou videoprezentací. 
Některé kousky byly akrobatické, mnohdy 

však až krkolomné. 
Příjemné a poučné debatování uteklo 

velmi rychle. Všichni jsme od něj na památku 
dostali fotografi i s podpisem. Poděkovali 
jsme mu za návštěvu a doufáme, že se ještě 
někdy v budoucnu zopakuje. 

Ludmila Malinková, vychovatelka DM

Setkání s Petrem Kuchařem

 Již podruhé nás v rámci prevence rizikového 
chování navštívili lektoři z nadace Podané 
ruce. První setkání proběhla v únoru a byla 
zaměřena na témata týkající se virtuálních 
drog, jako jsou např. počítače, tablety 
a mobily. Dalším ožehavým tématem byl 
negativní vliv kouření na celkovou osobnost 
člověka. Druhé setkání se uskutečnilo v pátek 
13. 3. Téma „Kdo jsem“ bylo velmi zajímavé 
a přínosné nejen pro žáky samotné, ale i pro 
třídní kolektivy.  

 Yvona Bartoňková 

Byl pátek třináctého – pro někoho 
rozporuplné datum – pro naši třídu Praktické 
školy datum, na které jsme se velmi těšili. 
I když se sluníčko zrovna neusmívalo, vyrazili 
jsme na exkurzi do Hodonína do zoologické 
zahrady přivítat jaro a podívat se, co je v Zoo 
od loňského roku nového, jak se mají všichni 
zvířecí obyvatelé, jaká nová mláďata uvidíme.

Dorazili jsme zrovna v době dopoledního 
krmení, takže jsme měli možnost podívat se, 
jak ošetřovatelé v pavilonu primátů dobroty 
pro své mazlíčky chystají, co všechno 

dostanou na zub.
Také jsme měli možnost vidět, jak se takové 

obydlí šimpanzů čistí a uklízí. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byl pro nás šimpanz 
Sherly, který nám předvedl takovou taneční 
show, že to byl pro nás pro všechny jedinečný 
zážitek a některým z nás tekly i slzy smíchu 
a chvíli jsme přemýšleli, není-li to náhodou 
převlečený člověk... Nebyl!

Prohlédli jsme si všechny obyvatele Zoo 
i nová mláďata, která se během roku narodila, 
zopakovali jsme si všechno, co už o zvířatech 

víme a známe, získali jsme spoustu nových 
informací, na chvíli jsme si užili i mořskou 
atmosféru v nádherně barevném pavilonu 
Podmořského světa. I když nás po celou 
dobu doprovázel drobný jarní deštík, náladu 
nám rozhodně nezkazil. Návštěvu zoo jsme 
si velmi užili - i proto, že byl všední den a my 
jsme byli jediní návštěvníci, takže jsme měli 
celou zoo jen pro sebe. Moc se těšíme, až za 
zvířaty do Hodonína opět někdy přijedeme!

 Monika Kadrnková, třídní učitelka PrŠ

Exkurze v ZOO Hodonín
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Prevence chování

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Jedno úterní odpoledne nás v Domově 
mládeže navštívila majitelka salonu 
v Hustopečích, kosmetička a vizážistka Lenka 
Kubíková.

Seznámila nás s tím, jak máme správně 
pečovat o svou pleť, které přípravky používat 
a samozřejmě i jak se vhodně nalíčit. Ukázala 
nám různé typy denního a večerního líčení. 
Výsledky byly někdy až překvapující.

Přednáška s praktickými ukázkami nás 
zaujala a věříme, že nebyla poslední. 

Ludmila Malinková, vychovatelka DM

Beseda s kosmetičkou a vizážistkou
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Druhé pololetí letošního školního roku 
zahájili hustopečští gymnazisté účastí na 
různých oborových soutěžích a opět byli 
velice úspěšní. 

Daniel Mrkvica (3.A.) získal v recitační 
soutěži na krajské přehlídce Wolkerova 
Prostějova nominaci do národního kola. 
Zařadil se mezi nejlepší recitátory a jeho 
vystoupení bylo odbornou porotou oceněno 
jako jedno z nejlepších. Ve své kategorii získal 
také cenu diváka. 

I studenti cizích jazyků byli v krajských 
kolech velice úspěšní: Filip Pleskač (7.C) 
reprezentoval školu v anglické konverzaci 
a umístil se na třetím místě a Pavla Krotká 
(6.C) na čtvrtém místě v německé konverzaci. 

Pochválit musíme i žáky, kteří se zúčastnili 
okresního kola chemické olympiády. 
Kategorii ,,D“  vyhrála Eliška Rapcová (4.C) 
a Jirka Mazuch (3.C) byl třetí.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci 

školy a přejeme úspěchy v dalších kolech.
Ke studentskému životu patří kromě 

vzdělávání se i zábava. Po roční pauze 
se opět konal lyžařský kurz v rakouském 
Schladmingu. Letos se ho zúčastnilo 28 žáků, 

kteří si v únoru užili lyžování za pěkného 
počasí.                                      Dagmar Langarová

Rozhovor s Danielem Mrkvicou 
přineseme v příštím vydání HL.

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Úspěchy gymnazistů
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CÍRKVE

Společenský dům se ve středu 18. března 
zaplnil více než stovkou dětí všech věkových 
kategorií. V Hustopečích se konalo celostátní 
kolo soutěže Bible a my. Do velkého fi nále 
dvaadvacátého ročníku této školní olympiády 
se probojovalo 133 dětí ze všech dvaceti 
okresů České republiky od prvních tříd až 
po střední školy. Nechyběli mezi nimi ani 

soutěžící z Hustopečí a okolí.
„Četl jsem hodně Bibli a různé věci jsem 

také pochytl od mamky. Stejně si ale něco 
prostě nezapamatuju. Tak nejlíp bych mohl 
skončit na desátém místě,“ tipoval před 
soutěží Miroslav Brúček ze ZŠ Komenského. 

„Byl bych rád, kdybych se umístil tak 
zhruba v polovině,“ přál si zase Ondřej Slavík 
z Nikolčic, který je členem Apoštolské církve 
Hustopeče. 

Děti si prve napsaly základní test o dvaceti 
otázkách, ti nejlepší poté postoupili do 
velkého veřejného fi nále, kde jim moderátor 
přímo na pódiu před širokým publikem 
zadával další úkoly. 

„Finále se každý rok pořádá v nějakém jiném 
městě a po těch více než dvaceti letech, co se 
soutěž koná, už to jednou muselo padnout 
i na Hustopeče. Okres Břeclav patří totiž mezi 

stálé organizátory, máme dobrý tým, tak jsme 
si to vzali na triko,“ vysvětlil pastor Apoštolské 
církve Hustopeče Karel Fridrich. 

Okres Břeclav se k soutěži připojil hned 
po okresu Hodonín, kde soutěž vznikla. Je 
tak druhým nejstarším okresem v soutěži. 
Okresní kolo se pravidelně koná v Nikolčicích.

Letos se soutěže zúčastnilo celkem téměř 
šest tisíc dětí. Těmi nejlepšími se včera 
stali v první kategorii (první stupeň ZŠ) Vít 
Martínek ze ZŠ Dolní Bojanovice, mezi šesťáky 
a sedmáky zvítězil Štěpán Prokeš z Gymnázia 
Velké Pavlovice, v kategorii osmáků 
a deváťáků se jako nejlepší ukázal Daniel 
Savko ze Vsetína a mezi středoškoláky zvítězil 
Jan Kříž z Gymnázia Moravské Budějovice. 

Podrobné výsledky a více informací 
o soutěži na www.bibleamy.cz. 

-jal-

Bible a my: Velké fi nále soutěže se konalo v Hustopečích

Už před několika roky navázaly 
v Hustopečích úspěšnou spolupráci 
křesťanské církve, zde působící. Jejich 
duchovní se dobře znají, informují se 
vzájemně o svých akcích a počinech, pořádají 
ekumenické bohoslužby. V předešlých letech 
se tak scházeli věřící čtyř křesťanských 
církví vždy počátkem nového kalendářního 
roku. V patronaci nad ekumenickým 
shromážděním se tak postupně vystřídala 
Církev římskokatolická, Církev českobratrská 
evangelická a Apoštolská církev, jež 
poskytly současně zázemí svého kostela či 
modlitebny. Setkání jsou oblíbená, probíhají 

duchovně a současně srdečně a přátelsky na 
principu rovnosti. Sejdou se pokaždé nejen 
hustopečští, ale i křesťané z okolních obcí.

Letošní ekumenická bohoslužba připadla 
na 11. leden 2015 do Evangelického kostela 
na Masarykově náměstí pod patronací 
Církve československé husitské, jež zde na 
pozvání evangelíků působí rovněž. Husité 
svůj svatostánek v Hustopečích nemají, 
protože jejich komunita ani v minulém století 
nebyla v Hustopečích veliká. Své pravidelné 
bohoslužby pořádají zde každou druhou 
neděli v měsíci vždy ve 14 hodin pod vedením 
br. vikáře ThMgr. Miroslava Kubíčka z Brna, 
jenže se tentokrát ujal i vedení společné 
celokřesťanské slavnosti. Přímluvnými slovy, 
prosbami a chválami přispěli jako pokaždé 

Ohlédnutí za ekumenickou bohoslužbou
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Ani jsem si nemyslel, jak pravdivé je rčení, 
že nevidomí jsou odděleni od věcí, kdežto 
neslyšící jsou oddělení od lidí a vztahů. 
Je těžké se s někým přátelit, když mu 
nerozumíte a nevíte, o čem hovoří. V našem 
sboru sloužíme neslyšícím lidem již několik 
let a tato služba se neustále rozvíjí. 

První setkání s neslyšícími jsem zažil na 
střední škole. Na internátu byli ubytovaní 
asi čtyři neslyšící kluci. Bylo to pro nás 
slyšící něco zcela nového a tak se jim někteří 
spolužáci vysmívali, ale převážně jsme se 
jim vyhýbali. Nebylo snadné je pochopit 
a nikdo z nás znakovou řeč neuměl. Další 
moje setkání s neslyšícími bylo o několik let 
později, když jsem nastoupil jako mechanik 
do servisu výpočetní techniky. Jedna moje 
kolegyně byla také neslyšící. Velmi příjemná 
paní s dvěma zdravými dětmi. Naučil jsem se 
některé její posunky a ona ode mne odezírala. 
Zpětně vidím tato setkání jako Boží vedení. 
Připravoval mne na to, že těmto lidem budu 
jednoho dne sloužit. 

Před několika lety se znenadání na naší 
bohoslužbě objevila rodina, kde oba rodiče 

jsou neslyšící. Ztratili sluch ve svém raném 
dětství. Jejich přítomnost byla pro nás velkou 
výzvou.  Jak jim sloužit, jak jim zpřístupnit 
bohoslužbu, aby jí dokázali porozumět? 
Na takovou službu jsme nebyli připraveni. 
Nikdo z nás neuměl znakovou řeč, aby jim 
mohl překládat. Tehdy jsme to vyřešili tak, 
že jsme napojili počítač na dataprojektor 
a přepisovali bohoslužbu slovo od slova. 
Mělo to své mouchy, ostatní návštěvníci 
bohoslužby viděli, co se přepisuje a trochu je 
to rušilo. Ale naši hosté byli nadšeni. Poprvé 
v životě zažili bohoslužbu, které rozuměli. Od 
té doby přichází pravidelně a zvou i další své 
kamarády – opět neslyšící. 

A tak jsme museli hledat způsoby, jak s nimi 
lépe komunikovat a předávat bohoslužbu 
tak, aby se v tom cítili dobře a ostatní přitom 
nerušili. Jedna sestra se rozhodla učit se 
znakovou řeč a dnes už je schopná na osobní 
úrovni komunikovat. Na veřejné tlumočení se 
ještě necítí. Také jsme v našem sále vyčlenili 
koutek, kde je umístěna velkoplošná televize 
na které mohou naši neslyšící návštěvníci 
sledovat přepis bohoslužeb a nerušíme tím 

ostatní.  Přitom jsou v sále a součástí celého 
dění. A když je nějaká zvláštní příležitost, 
slavnostní bohoslužba, apod., tak si 
domluvíme profesionální tlumočnici. Osobní 
návštěvy a rozhovory jsou však pro mne stále 
výzvou. Tužka a papír jsou velmi důležitými 
pomůckami. 

Chceme být církví pro každého. Proto 
se snažíme vyjít vstříc i těm, kteří to mají 
z nějakého důvodu komplikované. Jsem 
rád, že v našem sboru mohlo najít svůj 
duchovní domov již několik rodin takto 
hendikepovaných lidí.

 Karel Fridrich, pastor sboru 

Neslyšící na bohoslužbách

V posledním březnovém týdnu, ve fi lmovém 
klubu na faře v Hustopečích byl promítán 
fi lm Most.  Je to příběh jednoho milujícího 
otce, který pracuje jako obsluha zvedacího 
mostu. Most je přes řeku, kudy pravidelně 
několikrát denně připlouvají lodě do blízkého 
města. Stejně tak do města přijíždí vlaky. Vždy 
v pravidelných časech. Strojvedoucí jsou 
zvyklí, že most přes řeku je spuštěn, je to tak 
už roky. Proto nezpomalují, někteří jen pískají 
muži u mostu na pozdrav. Muž, obsluhující 
most, má syna. Malého, asi 10letého a moc se 
mají rádi. Úžasně si rozumějí. Je vidět, že syn 
je radostí svého otce, světlem jeho života. 

Jednou si chlapec hrál blízko soukolí, 
kterým se dává most do pohybu. Všiml si, že 
přijíždí vlak a most je stále ještě zvednutý po 
průjezdu parníku. Volá na tatínka, že most 
není spuštěný, ale tatínek telefonuje. Má 
služební hovor a chlapce neslyší. A vlak se blíží, 
je sice ještě daleko, ale uhání plnou rychlostí 
a všichni víme, že před mostem nezpomalí. 
Chlapec se nahnul nad soukolí, aby tatínkovi 
pomohl v práci. Když on nemůže, spustí 

most sám, aby vlak mohl projet a nestalo 
se neštěstí. Jenže jak se naklání, převáží 
a spadne do soukolí. Vlak se blíží. Píská a teď 
si už i tatínek všimne, že most je nahoře a že 
se rychle blíží vlak. Letmý pohled na místo, 
kde si ještě před chvílí hrál synek, a už už tahá 
za páku, kterou se spouští most. Ale synek 
nikde, jeho hračky leží hned vedle poklopu od 
soukolí. Je to jasné. Jeho jediné štěstí, jeho 
milovaný chlapec spadl mezi ozubená kola, 
která se teď musí dát do pohybu. Chlapce už 
nestihne vytáhnout.  Musí zatáhnout za tu 
páku a spustit most, aby nezemřely stovky 
lidí ve vlaku. S nevýslovným žalem a hrůzou 
dává onu páku dolů a na jeho tváři je vidět, 
že pro něj skončil svět. Vyběhne ze své strážní 
budky a plný zoufalství a výčitek řve směrem 
k projíždějícímu vlaku: „ Vy nevíte, co jsem 
musel udělat, abyste mohli žít.“ Zhroutí se 
a začne plakat. Tuto scénu zahlédne z okénka 
záchodku toho vlaku jedna feťačka. Je to pro 
ni tak zlomový okamžik v životě, že už si nedá 
dávku připraveného heroinu a v závěru fi lmu 
ji vidíme jako šťastnou maminku malého 

dítěte. A těch zachráněných životů je víc, ale 
kolik z nich vědělo, že dostali druhou šanci 
a jakou cenou byl zaplacen jejich život? 

Film je krátkometrážní, jen 29 minut a získal 
nominaci na Oscara. Natočil ho neznámý 
americký režisér B. Garabedian a obsadil do 
něj přední české herce. Není to jen fi ktivní 
tragédie fi ktivní rodiny. Je to podobenství 
o naší záchraně. Lidstvo se řítí do záhuby. 
Každý máme svůj podíl na tom, že tento 
svět není zrovna ideální místo. To Boží Syn je 
ten, kdo se vrhl do soukolí zla, viny a trestu, 
abychom my mohli být ušetřeni. To Bůh 
spustil most Boží milosti, abychom na druhý 
břeh mohli přejít šťastně. 

 Velikonoce jsou jako nové ráno po nejtěžší 
noci.  Jako vylézt z úkrytu po náletu a zjistit, 
že žiju. Jako jaro po kruté zimě. Při slavnosti 
Velikonoc znovu prožíváme, že jsme byli 
navráceni do života. 

Krásné Velikonoce a nadechnutí k novému 
životu všem přeje Kateřina Rybáriková

Most 

Zveme všechny zájemce na program 
na Velikonoční pondělí. 6. 4. 2015 
od 10.00 je připravena přednáška 

Velikonoce jinak – Seznamte se 
s Jakutskem (přednáší ředitel nadačního 

fondu Nehemia). 
Všichni jste srdečně zváni!

rovnou měrou duchovní pan děkan Pavel 
Kafka, paní farářka Kateřina Rybáriková, pan 
pastor Karel Fridrich i laičtí evangelíci.

Touha po lásce k bližnímu a vzájemné 
toleranci je mezi lidmi věčná a společnou 
bohoslužbou v nás jen posílila. Téměř 
zaplněný kostel se závěrem rozezněl 
společnou modlitbou Páně.

Jako malou pozornost od letošního 

patrona, Církve čsl. husitské, dostali všichni 
zúčastnění její perníkový znak, vyrobený 
speciálně pro tuto příležitost. Největší radost 
z něj měly hlavně děti a čerstvé pečivo hned 
ochutnaly. Dostalo se na všechny.

Slavnost zakončilo přátelské posezení 
v přilehlé učebně s pohoštěním, dobrou 
kávou a čajem.

Dá-li Bůh, sejdeme se za rok opět 

znovu. Nemusíme však čekat celý rok, 
protože mezitím uspořádají své vzájemně 
navštěvované bohoslužby CČE a CČSH tak 
jako vždy doposud. Letošní významné výročí 
– 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa je 
společným pojítkem. A život, to je vždycky 
a především každodenní příležitost k lásce 
k Bohu i lidem. Nezapomínejme na to. 

–šiv- 

...pokračování ze str. 23
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 „Existuje hanácké přísloví: Každé jsme nějak 
chytré, každé jsme nějak hloupé a každé jsme 
nějak potrefené. Sběratelé jsou potrefení 
v dobrém slova smyslu,“ těmito slovy zahájila 
ve středu 11. března besedu s názvem Naši 
sběratelé Iva Štěpánková, kronikářka Klubu 
vlastivědy a historie Hustopečska, který akci 
pořádal. 

V učebně klubu představilo své poklady 
celkem šest sběratelů. K vidění byly 
nejrůznější předměty od známek až po 
kalendáře. Jednou z vystavujících byla i sama 
Iva Štěpánková. „Už pětatřicet let chovám 
dlouhosrsté jezevčíky a také sbírám jejich 
sošky z různých materiálů. Potom jsem ještě 
přinesla sice trošku neuspořádanou, ale přece 
jenom rodinnou sbírku známek a odznaků,“ 
představila své kousky Štěpánková. 

Ilustrace Buriana i kalendáře
Dalším byl například Antonín Pinkava. 

Od dětství, kdy byli povinnou četbou Lovci 
mamutů, sbírá knihy s ilustracemi Zdeňka 
Buriana. „Tady jich mám jen devět, ale doma 
možná šedesát,“ vypočítal sběratel.

V klubovně nad knihovnou byla k vidění 
i rozsáhlá sbírka kalendářů. Eva Řehořová je 
sbírá už dvacet let. Má jich tolik, že už se jí 
doma nikam nevejdou, zhruba pět set kousků 
musí mít schovaných ve skříni.

„Nejstarší kalendář je z roku 1966, nejmladší 
ten letošní,“ rozpovídala se  Řehořová. 

Hosté z okolí ukázali pohlednice i cenné 
známky

Pozvání na akci Naši sběratelé přijali také 
nadšenci z okolních obcí. Miroslav Marek 
z Velkých Pavlovic sbírá podle svých slov vše, 
co se mu líbí. Ukázat přinesl kamenné sošky 
nebo pohlednice z Hustopečí. Nejvíce má 
ale doma kaktusů, zaberou plochu zhruba 
šedesát až osmdesát metrů čtverečních. Do 
klubovny by se tak nevešly.

„Za kaktusy i jezdím, minulý týden jsem se 
vrátil z Mexika,“ uvedl ve svém vystoupení. 

Dalším, kdo přijel ukázat svou sbírku, byl 
fi latelista Karel Válka z Velkých Němčic. 
Pochlubil se cennými známkami od českého 
malíře a rytce Maxe Švabinského. „Známky 
jsem sbíral čtyřicet let, ale nikdo z potomků 
se o to nezajímal, tak jsem je prodal. Nechal 
jsem si jen námětovou sbírku Max Švabinský 
a jeho tvorba. On byl náš nejplodnější 
navrhovatel známek,“ vysvětlil Válka. 

Zájemci se mohli podívat například na 
Švabinského sérii motýlů, kterou odborníci 
hodnotí jako jednu z nejkrásnějších sérií 
známek od vzniku Československa. Cenné 
kousky mohli hustopečští historici vidět 
jako jedni z mála, Karel Válka má totiž své 
poklady většinu času uložené v bezpečnostní 
schránce. 

„Je to rodinné stříbro,“ smál se sběratel 
z Velkých Němčice.

 
Nejcennější kousek? Bible z roku 1570

Bezkonkurenčně nejcennější kousek však 
přinesl sběratel z Hustopečí. Jaroslav Cabal 
se kromě exkluzivních obalů na známky 
pochlubil originální Melantrichovou biblí 
z roku 1570.

„Je to zvláštní 4. vydání, o kterém se moc 
nevědělo. Někdo dokonce tvrdí, že je pouze 
jedna bible tady u mě a druhá v Polsku, pak 
že prý z toho 4. vydání už žádné nejsou,“ 
představil unikátní kousek Cabal. 

Bibli tiskl známý renesanční tiskař Jiří 
Melantrich z Aventina a je psána českým 
švabachem. Hustopečský sběratel ji dostal 
od svého strýce. Dal mu ji za to, že ji nechá 
opravit. Restaurace cenné knihy se nakonec 
vyšplhala až ke sto tisícům. 

Jaroslav Cabal, a nejen on, tak dokázal, 
že ve sbírkách hustopečských historiků se 
najdou opravdové poklady.                            –jal- 

Již několik let vyhlašuje Jihomoravský 
kraj soutěž o nejlépe opravenou památku. 
V loňském roce naše farnost získala 
v kategorii díla výtvarného umění druhé 
místo za opravenou sochu sv. Víta. V roce 
2014 se podařilo sehnat prostředky na 
opravu dalších dvou soch a to sv. Ludmily
 a sv. Pavla. Návštěvníci vánočních bohoslužeb 
je mohli vidět hned při vstupu do kostela. 
A právě tyto dvě sochy se budou letos 
ucházet o první místo a sním spojenou prémii 
50 000 Kč. Získanou prémii bychom rádi 
použili na restaurování poslední čtvrté sochy 
sv. Petra. Tím by se podařilo dovršit naše 

tříleté snažení o záchranu historických soch 
z oltáře původního kostela. Sochy pak budou 
natrvalo umístěny v hustopečském kostele. 

Soutěží se do 10. dubna zasíláním SMS 
zprávy. Pokud chcete podpořit jako nejlépe 
opravenou památku zrestaurované sochy 
ze starého hustopečského kostela, zašlete 
na telefonní číslo 900 77 06 zprávu ve tvaru 
HLA PAMATKY 10. Cena jedné SMS je 6 Kč 
a z každé SIM je možné hlasovat jen jedenkrát. 
Průběžné pořadí a více informací o celém 
projektu i o soutěži získáte na stránkách:

 www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. 
Děkuji za Vaši podporu. Pavel Kafka, děkan 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Soutěžíme o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Pátek 29. 5. v 18.00
 Mše  - missa brevis od Zdenka Fibicha hraje 
Dechová hudba Kunštát a Svatojánský sbor 

Svitávka, kostel sv. Václava a sv. Anežky České 
Hustopeče. 

Pátek 29. 5. v 19.30
Muzikál Jesus Christ super mlád,

hrají spojené farnosti,
farní sál pod kostelem.

Neděle 31.5. v 14.30
Farní odpoledne s cimbálovou muzikou

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Náš hustopečský Klub historie 
a vlastivědy nežije jenom historií, vlastivědou, 
přednáškami a zájezdy. Už několik let 
fungují výtečně letní tábory pro seniory 
„Na stará kolena“ pod vedením manželů 

Průdkových, červnový Juniáles se uskutečnil 
na myslivecké chatě Ivanka už podruhé a jako 
novinka je doslova blýsknutí se členek KHVH 
na country plesech. Paní Helena Průdková 
nacvičila s našimi členkami zdařilou taneční 

country pohybovou kreaci, s níž naše „starší 
dorostenky“ vystoupily úspěšně a s radostí 
na Country bálech nejen v Hustopečích, ale
 i v Němčičkách. 

Iva Štěpánková, kronikářka KHVH 

Historici tančí na country plesech i jezdí na tábory

Známky, kalendáře i cenná bible. Historici ukázali své sbírky
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Wellnes pobyt se nám vydařil
Wellnes pobyt v Sezimově Ústí jsme 

realizovali od 8. do 15. 3. 2015. Zúčastnil se 
rekordní počet členů, a to 74. Do Hustopečí si 
pro nás přijel patrový autobus. Po příjezdu do 
hotelu nám zaměstnanci rozvezli zavazadla 
k pokojům. Po večeři jsme měli s delegátem 
panem Michalem Navrátilem informační 
schůzku, kdy na začátku všem ženám 
předal růži, vždyť bylo 8. 3. - MDŽ. V pondělí 
dopoledne byl na programu půldenní zájezd 
do Tábora a seznámení s památkami v Táboře 
– s divadlem s unikátními dvěma hledišti 
nebo s nádherným poutním kostelem. 
Večer byl společenský večírek s hudbou. 
Další dny pak probíhala soutěž v bowlingu, 
soutěž Bingo, taneční večer na rozloučení 
s překvapením, s břišními tanečnicemi a 
mažoretkami. V průběhu byly také čtyři 
zájezdy – do Třeboně, Jindřichova Hradce 
či Českého Krumlova. Dva večery jsme měli 

společné setkání při harmonice pana Jiřího 
Fialy a se zpěváky panem Vladimírem Fialou 
a Marií Krajcovou. Všichni tři byli tahouni 
naší zábavy, doplněné vtipy pana Waltera 
Proschka a paní Šimkovičové. Velké díky. 
Také samozřejmě probíhaly procedury, 
které jsme si mohli dokoupit. K tomu všemu 
výborná strava, snídaně a večeře formou 
švédských stolů, obědy výběr ze šesti jídel. 
Bylo o nás velmi dobře postaráno po všech 
stránkách. Největší poděkování si zaslouží 
pan Michal Navrátil, který měl vše na starosti, 
zájezdy s ním byly vždy dobře zorganizované 
a také jeho znalosti o navštívených místech 
byly téměř encyklopedické. Tak jsme alespoň 
týden byli hýčkáni a hlavně jsme přišli na jiné 
myšlenky a upevnili naše přátelství. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně svazu

Kurz korálkování láká. Seniorky vyrábí šperky

Paní starostka Hana Potměšilová nás 
oslovila s možností nabídky České televize 
zúčastnit se natáčení pořadu Zpívá celá 
rodina, které bylo v prostorách výstaviště 
v Brně dne 26. 2. 2015. Do Hustopečí pro nás 
přijel autobus a zase po skončení přivezl 
zpět. Zúčastnit se této akce byla jistě velmi 
dobrá zkušenost. V porotě zasedla mimo jiné 
i Helena Vondráčková. Viděli jsme na vlastní 
oči, jak se pořad takového druhu natáčí, co 
všechno obnáší. Této akce se zúčastnilo 38 
našich členů. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně svazu

Zpívá celá rodina
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Trpělivost, trpělivost a zase trpělivost. To, 
že se dají drobounké pestrobarevné korálky 
navléct na průhledný vlasec i s třesoucíma se 
rukama a už ne zrovna dokonalým zrakem, 
dokazují členky Svazu tělesně postižených 
Hustopeče. Jedna z nich, Alena Jislová, učí 
ty ostatní takzvanému korálkování. V pondělí 
2. března měly poslední lekci.

„Naučila jsem se to v klubu Diana – to je 
klub onkologicky nemocných žen, na Žlutém 
kopci máme každý měsíc výtvarnou dílnu, 
tam se učíme veškeré ruční práce. A když je 
o to zájem, tak to předávám dál,“ vysvětlila 
vedoucí Alena Jislová. 

Kurz už letos vedla podruhé. Je o něj 
zájem. Účastnice se v něm naučí vyrábět 
pestrobarevné náhrdelníky, náramky, 
náušnice, ale třeba i ozdoby na velikonoční 

vajíčka. 
„Letos se mi přihlásilo šestnáct žen, což 

jsem tedy byla opravdu překvapená. Zájem 
je,“ pochvalovala si Jislová. 

„Když jsme viděly výrobky paní Aleny, tak 
nás to zaujalo. Chtěly jsme to taky zkusit,“ 
dodala jedna z účastnic kurzu Alena Lutzká. 

Kurz korálkování se skládá ze čtyř lekcí, 
jedna trvá zhruba tři až čtyři hodiny. Začíná se 
na nich s prostým navlékáním korálků, končí 
se například výrobou zapínání. Účastnice si 
kurz nemohou vynachválit. 

„Jsem velmi spokojená, až na to, že jsem 
nešikovná. Je to dost taková nimravá práce 
a oči už nemám takové dobré, abych se tady 
rovnala mladším,“ smála se Anna Beránková. 

„Jsem velice spokojená, kdyby bylo 
pokračování, ráda bych šla znovu,“ přidala se 

Zdena Strlitzlova. 
Korálkování však není jen procházka 

růžovým sadem. Často dá účastnicím kurzu 
pořádně zabrat. „Nejtěžší je navlékání nití, už 
špatně vidím,“ postěžovala si Strlitzlová. 

Námaha a notná dávka trpělivosti však stojí 
za to. Krásné šperky mohou zdobit přímo 
jejich autorky nebo mohou posloužit jako 
originální dárek. 

„Buďto to budou nosit vnučky, což 
pochybuju, nebo si to dám na sebe sem tam 
já,“ uzavřela Anna Beránková. 

–jal-

Již nějakou dobu si Vás dovoluji informovat 
o pokračování výstavby bytových domů na 
ulici Generála Peřiny. Nejinak tomu učiním 
i tentokrát, protože mám zase další nové 
informace.

Během posledního měsíce významně 
pokročily práce  v projektové fázi. 
Momentálně se dolaďují detaily jednotlivých 
bytů tak, aby bylo možné vše představit 
veřejnosti.

Mohu pouze prozradit, že tentokrát budou 
k dispozici byty již od velikosti 1+kk až po 
velmi prostorné byty 4+kk, které zohlední 
požadavky klientů, kterým nevyhovovaly 
byty menšího typu v posledních bytových 
domech.

Přízemní byty budou mít možnost vlastní 
terasy či zahrádky s orientací k jihu, velké 

typy bytů v patrech budou mít k dispozici 
i dva balkony. 

Dovolím si Vás znovu vyzvat k nezávazné 
registraci, pokud v budoucnu o koupi nového 
bytu uvažujete. Všichni registrovaní obdrží 
informace o prodeji jako první, aby měli 
nejlepší podmínky k výběru bydlení.

Pokud potřebujete bydlet co nejdříve, 
máme pro Vás poslední volný byt 3+kk 
v dokončených bytových domech. Na 
požádání volný byt velmi rád předvedu 
na osobní prohlídce. Prohlídky jsou po 
telefonické domluvě možné kdykoliv.

Registraci pro novou etapu výstavby nebo 
na prohlídku posledního volného bytu 
provádějte prosím na známém kontaktu:

Generála Peřiny - nová lokalita se bude dále rozrůstat
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Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

Mail: petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz

U NÁS NEPLATÍTE PROVIZI!
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Zhruba před rokem se podařilo 
hustopečským fotbalistům proměnit staré 
škvárové hřiště zarostlé až po pás plevelem 
na standardní travnatou plochu. Zatím na 
nově zrekonstruovaném sportovišti trénují 
hlavně mládežnická družstva, na zápasy ještě 
není hřiště zcela připravené. To teď aspoň 
z části změní sto tisícová dotace na oplocení. 

„Během loňského roku, na podzim, se 
nám podařilo vybudovat částečné oplocení, 
které nás stálo 200 tisíc korun z našich 
provozních fi nancí. V současné době chybí 
ještě oplocení za oběma branami. Teď se 
nám podařilo získat dotaci prostřednictvím 
města z fi rmy Agrotec Hustopeče ve výši 100 
tisíc korun, za které budeme schopni ty dva 
ploty vybudovat,“ uvedl místopředseda FC 
Hustopeče Radek Strouhal. 

Soutěžní utkání aspoň mládežnických 
mužstev by se tak na hřišti za fotbalovým 
stadionem mohla začít hrát už na jaře. Kromě 
plotů za bránami však bude ještě nutné 
zbudovat střídačky i udělat drobné úpravy 
terénu.

„Na úpravu terénu už jsme oslovili místní 
fi rmy, které se zabývají zemními pracemi, 
jestli by nám s tím i nějak sponzorsky 
nepomohly. Potom bychom konečně mohli 
být ve stavu, kdy bychom tady mohli začít 
hrát soutěžní utkání,“ zadoufal Strouhal. 

I když se zatím na novém hřišti zápasy 
nehrají, i tak další sportovní plocha kapacitně 
ulevila fotbalovému stadionu. „Stávalo se 
nám, že na hlavním hřišti se křížilo několik 
tréninků, nebyl dostatek prostoru. V tomto 
směru nám to určitě pomohlo. Mimo to se 

hlavnímu hřišti ulevilo, můžeme se více 
věnovat jeho údržbě a dostat ho do lepšího 
stavu, protože už je taky staré třicet let,“ 
vysvětlil místopředseda klubu. 

Ohlasy na přeměnu starého škvárového 
hřiště jsou podle něj různorodé. Od samého 
počátku se také musí potýkat s vandaly. 
„Část lidí říká, že jsme zbytečně vyhodili 
peníze, část lidí to ocenila, zvláště pak ti, kteří 
o fotbalu něco ví a ví, že jedno hřiště, řekněme, 
na sedm až osm mančaft ů prostě nestačí. 
Od prvního dne tu ale máme problémy 

s vandaly. Sotva jsme dodělali ploty, už jsme 
je měli rozstříhané. Neustále nám sem chodí 
lidé venčit psy. Stálo to hromadu peněz a úsilí 
mnoha lidí a najdou se tací, kteří dělají docela 
velký nepořádek,“ postěžoval si Strouhal. 

Hřiště s nový povrchem stálo asi sedm 
a půl milionu korun. Na rekonstrukci 
se podařilo získat osmdesáti procentní 
dotaci z ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Zbývající milion a půl šel 
z městské kasy. 

–jal-
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Oplocení okolo hřiště si fotbalisté zafi nancovali sami. 
S ploty za bránami však už pomůže dotace.

Fotbalisté získali dotaci na oplocení tréninkového hřiště

SPORT
FOTBAL

Dne 7. března se ve Valticích uskutečnil 
fi nálový turnaj halové zimní ligy starších 
přípravek. Pro kluky ze starší přípravky byl 
fi nálový turnaj ukončením zimní přípravy, 
kterou absolvovali ve sportovní hale 
a tělocvičně ZŠ Nádražní. Ve fi nálovém 
turnaji ve skupině uhráli tyto výsledky: 
Hp – Hrušky 3:1, Hp – Velké Bílovice 0:0, 
a v rozhodujícím zápase ve skupině přehráli 

v nejkrásnějším zápase turnaje silný tým 
Rajhradu 3:2 a postoupili do fi nále, kde se 
bohužel nedokázali prosadit proti tvrdé 
obraně Mikulova a prohráli 0:1. I tak je 2. 
místo výborným výsledkem a povzbuzením 
do jarních bojů na přírodní trávě, kam se již 
většina dětí těší. 

Na turnaji nás reprezentovali Braun Robin, 
Dolíhal David, Fiala Jiří, Florián Tomáš, 

Klimeš Antonín, Špaček Mikuláš, Šopf Petr, 
Spusta David a nová posila Buček Matěj.

První mistrovské utkání sehrají přípravky 
18. dubna proti Březí, sledujte naše stránky 
kde se o dění ve fotbalové přípravce dozvíte 
více www.fc-hustopece.cz/pripravka.

Martin Klimeš, trenér

Starší přípravka ukázala formu na fi nálovém turnaji

HOKEJBAL

Moravská hokejbalová liga 
1. HSK Staré Brno  77:16 30
2. HBC Flyers Jihlava  53:24 28
3. SK Jihlava B  41:31 20
4. SLZA Přibyslavice  31:27 18
5. MAC Eagles Brno  29:31 14
6. HBC Jundrov  21:36 10
7. HBC Slza Třebíč  14:60 3
8. TJ Agrotec Hustopeče 15:56 3

Výsledky hustopečských hokejbalistů
Okresní hokejbalová liga Hodonín 

1. TJ Gladiators Hodonín 10 10 0 0 0 112 : 14 30
2. HBK Kyjov 11 8 0 1 2 54 : 31 25
3. HBC Rigum Hodonín A 8 7 1 0 0 81 : 27 23
4. HBC Rigum Hodonín D 10 6 0 1 3 82 : 44 19
5. HBK Veselští Medvědi 11 5 0 0 6 41 : 53 15
6. HBC Rigum Hodonín C 11 2 1 1 7 35 : 63 9
7. HBC Rigum Hodonín B 11 1 3 0 7 33 : 89 9
8. TJ Agrotec Hustopeče 10 1 0 1 8 21 : 72 4
9. HBC Motor Čejkovice 10 1 0 1 8 35 : 101 4
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ATLETIKA

Hustopečské skákání se i letos zařadilo 
mezi první desítku nejlepších halových 
mítinků světa. „V konečném žebříčku všech 
specializovaných mítinků v hale, to znamená 
nejen výška, ale například i tyč, zabralo 
Hustopečské skákání celkově osmé místo,“ 
uvedl ředitel Moravské výškařské tour Alfonz 

Juck. Mezi výhradně výškařskými mítinky je 
Hustopečské skákání dokonce třetí nejlepší. 

Druhý závod Moravské výškařské tour, 
Beskydská laťka zaujala mezi výškařskými 
mítinky druhé místo, v žebříčku všech 
specializovaných halových mítinků je 

čtvrtá nejlepší. Na prvním místě skončil 
mítink v Lodzi, který se může chlubit 
sedmi disciplínami, druhé místo obsadila 
Banskobystrická laťka, třetí nejlepší na světě 
je mítink ve francouzském Rouenu.              -jal- 

Hustopečské skákání je třetí nejlepší výškařský mítink světa

BADMINTON

Poslední republikové GPA kategorie 
U13 se konalo tentokrát na jižní Moravě 
v Podolí u Brna. Hustopečský badminton 
zde zastupovala hráčka Barbora Korábová. 
Bára si celou sezónu s přehledem držela 
post dvojky jižní Moravy, vyhrávala oblastní 
GPC a tím si zajistila nominace na GPA, tedy 
republiku. 

V předchozích dvou republikových 
přeborech jí nepřál los a hned v prvních 
zápasech narazila na vysoce postavené 
hráčky republikového žebříčku. V Podolí jí los 
na dvouhru dívek přiřadil hráčku ze silného 
badmintonového týmu TJ Orlová Lutyně, 
která nebyla nasazena v žádném pořadí, 
jako Bára. První set Bára prohrála 21:15, 
ale ve druhém vnutila soupeřce svou hru 
a druhý set získala ve svůj prospěch stejným 

poměrem 21:15. V závěru třetího setu Báře 
docházely síly a soupeřce pomohlo i trochu 
toho sportovního štěstíčka a hráčka TJ Orlová 
Lutyně zvítězila až v nastavení 24:22. 

Báru čekal zápas o umístění, který zvládla 
na jedničku. Své soupeřce z Plzně povolila 
v prvním setu 16 bodů, ale ve druhém ji 
nedala šanci a s přehledem zvítězila 21:6. 
Tímto vítězstvím si připsala své nejlepší 
umístění na republikových přeborech, kdy se 
umístila ve středu startovního pole. 

Byly ji připsány i body do žebříčku GP 
a poskočila o nějaké pozice výše, průběžně jí 
patří 26. místo. Báru ještě v kategorii U13 čeká 
jeden Oblastní přebor Jihomoravského kraje, 
od nové sezóny již bude startovat v kategorii 
U15. 

Oddíl badmintonu

Barbora Korábová skončila na republice ve středu tabulky

Na snímku hráčka Barbora Korábová.
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Mezinárodní halový mítink ve skoku 
vysokém Hustopečské skákání je již několik 
let nejprestižnější sportovní akcí města 
a celého břeclavského regionu. Jako takový 
ale vyvolává i řadu otázek, např. ohledně 
jeho fi nancování. Na žádosti občanů 
přinášíme přehled fi nancování letošního 
ročníku v porovnání s posledními dvěma 
roky. Ukazuje se, že i přes potíže, které letošní 
ročník provázely, zejména krátká doba 
k vlastní organizaci a shánění peněz, dopadl 
lépe než oba dva předchozí. Celková bilance 
(viz tab. dole) je o více jak 150.000,- korun 
pozitivnější oproti minulému roku a o téměř 
půl milionu korun lepší než v roce 2013. Navíc 
město ještě čeká na potvrzení dotace, která 
by výsledek letošního roku vylepšila o dalších 

až 300 tisíc korun! 
Z výše uvedeného je vidět, že tento závod lze 

pořádat s přijatelným dopadem na městský 
rozpočet. Zvlášť když víme, že jsou stále ještě 
místa, kde lze fi nance ušetřit nebo naopak 
získat více peněz do rozpočtu. Závod jako 
takový je pro město určitě přínosem. V rámci 
prezentace Hustopečí je to jedna z akcí, díky 

které široká veřejnost u nás i v zahraničí, 
zná naše město. Do budoucna je potřeba 
se zaměřit především na místní mládež, 
spolupráci s TJ Agrotec a vícezdrojové 
fi nancování. Vždyť kvalitní závody tohoto 
typu lze pořádat i bez „drahých“ hvězd, 
pokud na ně nemáme.

 Zbyněk Háder

Hustopečské skákání 2015 dopadlo fi nančně lépe jak loni

Tab.: Přehled fi nancování Hustopečského skákání 2013 – 2015 

Rok 2013 2014 2015
Příjmy 731.514,- 687.000,- 412.810,-
Náklady 1.836.155,- 1.454.290,- 1.025.500,-
Bilance 1.104.641,- 767.290,- 612.690,-

Pozn.: V tabulce jsou zahrnuty příjmy fi rmy Agrotec dle reklamního plnění. 
Zdroj: interní audit města Hustopeče.

Jen co skončila halová sezóna, začala pro 
atlety sezóna venkovní. A tak jako každý rok 
závody v běhu. Na tradičním Hodonínském 
krosu se představila i skupinka hustopečského 
oddílu. A odnesla si tři stříbrné medaile. 
První z nich vybojoval junior Lukáš Kynický, 
který zvládl trať 1 400 m dlouhou za 4.44 min. 
Druhé stříbro přidal dorostenec Dominik 
Kaňa, který stejnou trať zvládl za 5:01 min. Do 

třetice všeho nejlepšího přidala další medaili 
Josefína Komínková. Její čas 5:27 min. stačil 
mezi dorostenkami opět na stříbro. Druhá 
naše dorostenka Barbora Vrzalová skončila 
čtvrtá.

Neztratili se ani nejmladší hustopečští 
závodníci, kteří v žákovských a přípravkových 
kategoriích vybojovali dvě čtvrtá místa 
(Galburová, Tančinec); dvě pátá (Zemčíková 

V., Prokeš), jedno šesté 
(Petrásková), jedno osmé 
(Jekl) a jedno deváté místo 
(Zemčíková L.). Už teď se všichni těší na 
pokračování venkovní sezóny a první závody 
na dráze v druhé polovině dubna. 

Zbyněk Háder

Tři stříbra z Hodonínského krosu 



HUSTOPEČSKÉ LISTY  4 • 15

| 29 | 

Tradiční závěr atletické halové sezóny 
obstaraly dva výškařské mítinky ve Valašském 
Meziříčí a v Břeclavi. Obou se zúčastnili mladí 
hustopečští atleti a pro většinu z nich to bylo 
úspěšné loučení s halovými závody.

Na 39. ročníku Valašské laťky se nejvíce 
dařilo Daniele Strouhalové v kategorii st. 
žákyň, která výkonem 145 cm vybojovala 
šestou příčku. Ve stejné kategorii pak byla 
osmá Natálie Jeklová a devátá Nikol Dunajová 
obě za výkon 135 cm. Mezi mladšími žákyněmi 
pak skočila Romana Maděřičová 130 cm a to 
stačilo na sedmou příčku. Hned za ní skončila 
její oddílová kolegyně Gabriela Svobodová se 
stejným výkonem.

Tři medaile vybojovali naši závodníci 
na Břeclavské laťce. Daniela Strouhalová 
zakončila sezónu osobním rekordem 151 cm, 
což ji stačilo na celkové druhé místo mezi st. 
žákyněmi a zároveň ji tento výkon zařadil na 6. 
místo v kraji a 36. v České republice. Ve stejné 
kategorii pak na šestém místě skončila Leona 
Zemčíková za 135 cm a stejným výkonem 
uzavírala Natálie Jeklová první desítku.

Jen horší pokusy zařadily mezi ml. 
žákyněmi hustopečskou Natálii Vedralovou 

na třetí místo za velmi pěkných 138 cm. Tuto 
kategorii naše závodnice zcela ovládly, když 
mezi osmičkou nejlepších měly hned pětici 
závodnic (dále ještě Svobodová, Maděřičová, 
Stehlíková A. a Stehlíková D.). Za zmínku stojí 
výkon nejmladší závodnice ze všech Venduly 
Zemčíkové, která závodila se soupeřkami až 
o tři roky staršími a z 24 závodnic skončila 

výkonem 115 cm na sedmnáctém místě.
Mimo soutěž se představila na Břeclavské 

laťce i Josefína Komínková, která mezi 
dorostenkami překonala laťku ve výšce 150 
cm a Dominik Káňa, který skočil 173 cm. Oba 
výkony byly lepší než výsledek vítězů těchto 
kategorií.                                                   Zbyněk Háder

Poslední halové výškařské mítinky

Na Valašské laťce držela palce hustopečským výškařkám i naše bývalá reprezentantka
 a fi nalistka OH v Pekingu Romana Dubnová. Hustopeče zná moc dobře a několikrát zde
 i startovala na Hustopečském skákání.
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FUTSAL

O víkendu 7. a 8. března se v Hustopečích 
přepisovaly futsalové dějiny. V turnaji o 
titul mistra republiky Final Four vyhrál klub 
Chemcomex Praha. Podařil se mu tak zlatý 
hattrick, jako prvnímu týmu v čtyřicetileté 
historii nejvyšší české soutěže. 

O titul soutěžily čtyři nejlepší futsalové 
celky v republice. Utkání se odehrála 
v hustopečské sportovní hale. Česká federace 

sálového fotbalu tak chtěla podpořit tento 
sport na Břeclavsku. 

„Systém soutěží se hraje v základní části 
vždy dva zápasy každý s každým doma 
a venku, následuje čtvrtfi nále play-off  a 
poté se právě vítězové sejdou na jednom 
místě v republice na dvoudenní akci, kdy se 
v sobotu hraje semifi nále a v neděli je velké 
fi nále,“ představil systém nejvyšší české 
soutěže jeden z organizátorů Jakub Prokeš. 

Do Hustopečí se tak sjeli ti nejlepší 
z nejlepších. Vítězný tým z Prahy například 
získal titul mistra republiky už po desáté 
v historii klubu a z toho potřetí za sebou. 
Dokázal to jako první tým ve čtyřicetileté 
historii nejvyšší soutěže a přepsal tak dějiny 
českého sálového fotbalu. Vloni navíc 
například vyhrál i prestižní Ligu mistrů ve 
španělském Lloret de Mar. 

Stříbro bral oddíl Gioia Balance Brno, bronz 
VPS Novabrik Polička. Poslední skončil tým 
SMR Plus Zlín.

„Všeobecně je malý fotbal v ČR velmi 
oblíbeným sportem, ale amatérským,“ 
přiznal Prokeš. Organizátoři tak chtěli 
prostřednictvím turnaje Final Four více 
zpropagovat futsal nejen v Hustopečích, ale i 
v okolí. „Prvním rokem se na Břeclavsku hraje 
krajská liga a chtělo by to více tuto soutěž 
propagovat,“ myslí si Prokeš.

Krajský přebor hraje od letošní sezóny 
i hustopečský A tým. B tým se účastní 
III. brněnské třídy. A funguje i kroužek 
futsalové přípravky. Už v květnu budou mít 
domácí hráči opět možnost inspirovat se 
těmi nejlepšími. Od 18. do 23. května se ve 
Valticích hraje Liga mistrů.

 
Podrobné výsledky a další informace na 

www.futsal-salovyfotbal.com.
Sledujte reportáž v Hustopečském magazínu 

č. 299, 
premiéru měl v pátek 20. 3. 2015. 

-jal-

Futsalisté z Chemcomex Praha přepisovali dějiny. V Hustopečích

Pražskému týmu se podařilo jako prvnímu 
vyhrát mistrovství potřetí za sebou.
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Poctivě trénují, malá kopaná je baví, přesto 
si nemohou zahrát zápasy v žádné soutěži. 
Pro jejich věkovou kategorii prostě žádná 
není. Přesto se trenéři malých hustopečských 
futsalistů rozhodli klukům tuto radost 
neodepřít. Na středu 4. března domluvili 
přátelské utkání na domácí palubovce 
s Velkými Pavlovicemi.

„Přípravka slouží k tomu, aby se děti 
nachystaly na to, že od nějaké páté třídy 
základní školy začnou hrát pravidelné 

soutěže. Bohužel ale pro přípravky se žádná 
soutěž neorganizuje,“ vysvětlil trenér Michal 
Stehlík. 

Udržet malé hráče u futsalu je o to těžší. 
Přesto se to hustopečským trenérům daří. 
Kroužek funguje už tři roky a pravidelně do 
něj chodí deset až patnáct dětí ve věku od 
osmi do deseti let. 

„S dětmi plánujeme uspořádat co nejvíc 
přátelských zápasů s týmy z okolních vesnic. 
Potom máme v plánu zúčastnit se na jaře 

nějakých futsalových turnajů v Brně,“ 
vyjmenoval Stehlík. 

A vypadá to, že hustopečští futsalisté jsou 
na tyto turnaje připravení. Velké Pavlovice 
porazili v přátelském utkání 7:6. 

„Do futsalové přípravky se může přihlásit 
jakékoliv dítě, kluk, holka ve věku zhruba od 
sedmi do deseti let. Fungujeme jako kroužek 
pod Centrem volného času Pavučina, dá se 
přihlásit tam nebo přímo u mě,“ pozval na 
závěr Stehlík.                                                           -jal-

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

INZERCE  OBČANSKÁ
• Prodám 16 ks tolarů z období 1545-
1648 včetně kazety, pouze v celku. 
Seznam zašlu e-mailem. 
Tel.: 724 228 496. 

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

•  Prodám 2 ks kameninové roury 
o průměru 150 mm, délka 1 m. Jsou 
nové, nepoužité.Cena 100,-Kč/ 1ks. 
Tel.: 705 230 649.

•  Prodám obyčejnou malou 
neautomatickou pračku ve výborném 
stavu. Málo používaná, nerez buben.
Dobře  pere i hodně špinavé prádlo, 
jako modráky apod.Cena 300,-kč. 
Tel.: 705 230 649. 

•  Nově otevřená prodejna řemeslných 
výrobků i-DEKOR na Dobrovského 10, 
Hustopeče. 

INZERCE

RALLY

Hustopeče se opět ve dnech 19. – 20. června 
2015 stanou centrem domácího rallysportu. 
V jejich okolí se uskuteční třetí díl českého 
šampionátu (MČR 2015). Konečná podoba 
soutěže je ve stádiu příprav, zde vám 
nabízíme prvotní informace k 11. ročníku 
Agrotec rally Hustopeče.  

„Jsme rádi, že nadále pojedeme 
v oblíbeném termínu v druhé polovině června, 
opět jako závod nejprestižnějšího českého 
šampionátu. Kvůli reorganizaci českých 
seriálů se u nás neobjeví poháristé, naopak 
na tratích druhého dne přivítáme účastníky 
mistrovství historických automobilů,“ 
vyjmenovává základní zápočty dlouholetý 
ředitel hustopečské soutěže Rudolf Kouřil.

Jednadvacátá Agrotec rally bude postrádat 
evropské zařazení, organizační tým 
rezignoval na účast v Evropské Trofeji 2015 
a plně se soustředí na domácí účastníky. 

„Neúčast v evropském seriálu bude 
znamenat úpravu výše startovného, což by 
mělo pomoci snížit náklady posádkám na 
start v Hustopečích. Samozřejmě komfort 
služeb pro naše tradiční účastníky se ze 
strany pořadatele měnit nebude,“ upřesňuje 
šéf organizačního týmu Martin Rada.

Na startující bude čekat závodění 
v tradičním formátu pátek večer až 
sobota, s centrem závodu i servisní zónou 
v Hustopečích. 

„Naší prioritou je kompaktnost závodu. 
Současný harmonogram obsahuje pět 
úseků, které se pojedou dvakrát, celkem 
kolem 150 ostrých kilometrů. Diváci se opět 
mohou těšit na směsici asfaltových úseků 
a šotoliny, posádky tradičně zavítají na 
kultovní místa, jako jsou Diváky, Kurdějov či 
Starovický okruh. Ten jako jediný test zůstane 
v loňské podobě. Nově plánujeme i testovací 

shakedown, který bude pro diváky mnohem 
přístupnější,“ naznačuje Rudolf Kouřil.

Organizační tým pod vedením Martina 
Rady a Rudolfa Kouřila nyní čeká fi nalizace 
současných návrhů.

„Průběžně probíhají jednání s příslušnými 
úřady tak, aby nás nic nemohlo zaskočit. 
Vedeme i jednání o generálním sponzorovi, 
o konečném ofi ciálním názvu soutěže. Vše 
se pokusíme uzavřít co nejdříve, abychom 
se dále mohli soustředit na bezpečnostní 
zabezpečení trati. V letošním roce bude 
jednoznačně naším cílem přiblížit závod 
divákům…,“ doplňuje Martin Rada, jenž 
v závěru ledna úspěšně absolvoval Rallye 
Monte Carlo a s unikátní Alfou Romeo 147 se 
určitě objeví i na domácích tratích.

AGROTEC autoklub, tiskový servis

Rally se letos uskuteční bez zásadních změn. 19. a 20. června

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

Sportovní zařízení města Hustopeče nabízí 
k pronájmu prostory masérny (cca 17m2)
 a část vestibulu v areálu stávající budovy 
sauny v areálu SPOZAMu. V případě Vašeho 
zájmu o prohlídku mne kontaktujte.
Aleš Proschek, tel.: 702 204 600 
proschek.spozam@hustopece-city.cz. 

Aleš Proschek
ředitel SPOZAM

OTVÍRACÍ DOBA
KRYTÉHO BAZÉNU

V sobotu 11. 4. 2015 provozní doba
pro veřejnost do 17.00 hod.

V neděli 12. 4. 2015 provozní doba
pro veřejnost do 16.00 hod.

Dne 6. 4.2015 - Velikonoční pondělí
bude posilovna a krytý bazén uzavřen.

Dne 1. 5. a 9. 5. 2015 – státní svátek
bude posilovna a krytý bazén uzavřen.

SPOZAM pro letní sezónu 2015 připravil 
pro své návštěvníky novou super permanentku na období:

Léto se blíží a s ním nová super permanentka

červen – srpen, pro dospělé 2.100,- Kč
 (tzn. průměrné denní vstupné 23,- Kč/den)

červen – srpen, pro děti 1.400,- Kč 
(tzn. průměrné denní vstupné 15,- Kč/den)

červenec – srpen, pro dospělé 1.540,- Kč
(tzn. průměrné denní vstupné 25,- Kč/den)
červenec – srpen, pro děti 1.050,- Kč

(tzn. průměrné denní vstupné 17,- Kč/den)

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

Permanentka bude vydávána na jméno, 
bude nepřenosná a bude mít neomezený 

denní vstup, tzn., že majitel permanentky 
může navštívit letní koupaliště (v případě 
nepřízně počasí krytý bazén) několikrát za 
den. Permanentka bude v prodeji od 1.5.2015 
do 30.6.2015 a platí pouze v uvedené měsíce. 

Aleš Proschek
ředitel SPOZAM

Sauna bude v novém. Od 1. září
Sportovní zařízení města Hustopeče 

oznamuje všem příznivcům saunování, 
že od 1.7.2015 bude sauna provozována 
Sportovním zařízením města Hustopeče. 
V červenci a srpnu proběhne částečná 

rekonstrukce prohřívárny a vnitřních prostor 
a od 1.9. zahájíme novou sezónu. O nabídce 
služeb Vás budeme včas informovat.

Aleš Proschek
ředitel SPOZAM

Masérna k pronájmu
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VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  OBSAZENÍ  MÍSTA
   

STAVEBNÍ   STAVEBNÍ   
POMOCNÝ DĚLNÍKPOMOCNÝ DĚLNÍK

     
                                                                         

Požadujeme: 

• samostatnost, spolehlivost, 

• řidičský průkaz sk. B

Životopis zasílejte na e-mail:  svobodova@bytop.cz
Kontakt:  
Jana Svobodová, tel.: 519 412 060
Svatopluk Cabal, tel.: 602 536 453
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Restaurace U Halmů

Řízky na mnoho způsobů
Po dobu této akce se v restauraci nekouří

Hustopeče, Brněnská 1
Tel.: 519 413 921

Vás zve ve dnech 17. - 18. dubna 2015
na

ŘÍZKOVÉ HODY

Jedná se o funkci na pozici vedoucího 
pracovníka organizační složky města 
Hustopeče, která předkládá marketingovou 
strategii města, zajišťuje kulturní 
a společenské akce včetně jejich propagace, 
vydává propagační materiály města 
v tiskové i elektronické podobě, vydává 
periodický tisk „Hustopečské listy“, zajišťuje 
vysílání kabelové televize, zajišťuje provoz 
turistického informačního centra, zajišťuje 
provoz Stálé vinařské expozice včetně 
konzumace vín, aj.

Požadujeme:
-  bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské v bakalářském 
studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání
- organizační a komunikační schopnosti na 
vysoké úrovni
- zkušenosti s řízením kolektivu a vedením 
pracovních týmů
- technická zdatnost a velmi dobrá práce na 
PC
- praxe z oblasti marketingu, kultury, 
propagace popř. tiskových či televizních 

médií výhodou
- řidičský průkaz skupiny B

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)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o 
dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech  a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 
jak 3 měsíce
 
Platové podmínky:
-  řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě a přílohou č. 1 
k nařízení vlády  č. 564/2006 Sb., v platném 
znění. Platová třída 10, popř. 11 (dle druhu 

vykonávaných činností v náplni práce).

Přihlášku s požadovanými doklady 
uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, 
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem „Výběrové 
řízení – Vedoucí organizační složky MaK“

Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Strnadová 
vedoucí odboru kancelář tajemníka,
agenda personalistiky
tel.: 519  441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz
www.hustopece-city.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do  
14. 4. 2015 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ 
Hustopeče.

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
na  funkci Vedoucí organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče

ZO ČSZ zve na 52. výstavu vín
sobota 2. 5. 2015 v 10.00 h. - Hotel Centro

Vstupné 250,- Kč
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Vzpomínky

Jubilanti za měsíc únor 2015   
01.02.1931  84 let  Marie STŘELSKÁ
05.02.1923  92 let  Marie FRYBERTOVÁ
10.02.1934  81 let  Jaroslav BUCHTA
12.02.1935  80 let  Julie BEDNÁŘOVÁ
13.02.1931  84 let  Bohuslava POLOMINIOVÁ
15.02.1930  85 let  Jaroslav ŠPONER
15.02.1930  85 let  Božena ZEDNIČKOVÁ
17.02.1931  84 let  Josef DUPAL
21.02.1917  98 let  Růžena BERGOVÁ
23.02.1926  89 let  Maria NEČASOVÁ
23.02.1934  81 let  František RŮŽIČKA

25.02.1929  86 let  Helena ŠEBESTOVÁ
26.02.1934  81 let  Anna DVOŘÁKOVÁ
26.02.1935  80 let  Josef MARTINEK
27.02.1930  85 let  Růžena NAVRÁTILOVÁ 
Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Hustopeče, 19. 3. 2015

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Dne 16. dubna 2015 vzpomeneme 
4. smutné výročí, co nás navždy opustil 

náš milovaný bratr, švagr a strýc 

pan JIŘÍ HAMERNÍK
z Hustopečí 

Dne 10. dubna si připomeneme
jeho nedožité 70. narozeniny. 

S bolestí a láskou vzpomíná sestra Dana s rodinou. 

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal na Tebe zapomenout.

Kdo Tě znal vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí

pana LUBOŠE JEVICKÉHO
z Hustopečí

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 26. 4.2015 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí 

pana ZDEŇKA NEČASE 

Vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít

Dne 13. dubna uplyne 1. smutné výročí úmrtí 

paní ANNY KOCMANOVÉ
z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná manžel a syn.

Díky za to čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 10. 4. 2015 to budou 4 roky, co zemřel

pan MIROSLAV OTŘÍSAL

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Na těchto stránkách můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky

a poděkování. Text a foto nám můžete dodat do redakce:
 Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, hyclova@hustopece.cz

Jak těžké je hledat slova, 
aby vyjádřila smutek náš. 

Vzpomínky vracejí se znova 
a bolest nezahojí ani čas. 

Dne 14. března uplyne 12 let, 
kdy nás náhle opustila 

paní KRISTA ZEMKOVÁ 

S láskou a bolestí vzpomíná 
manžel, dcery a syn s rodinami. 

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.

Vzpomínky vracejí se znovu
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,

vnoučata nepohladíš,
odešel jsi jak vánek, když zajde do polí,

jen vzpomínky a stopy Tvé práce zůstaly.

Dne 2. dubna vzpomeneme první smutné výročí, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan FRANTIŠEK ZACH
Dne 6. dubna by oslavil 68 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

28.02.2015  Petr Furch, Velké Němčice
  Pavlína Jelínková,  Nikolčice

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky


