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Vážení spoluobčané.

Na konci každého roku nastávají chvíle, 
kdy většina z nás bilancuje vše, co se událo 
v uplynulém roce a zároveň plánuje to, čeho 
by chtěl a měl v nastávajícím roce dosáhnout. 
Uplynulý rok byl pro obce a města České 
republiky velmi důležitý, byl totiž rokem 
volebním. Stejně jako v našem městě i v mnoha 
dalších se do čela radnice postavili noví lidé, 
lidé různých profesí, schopností, dovedností, 
s různými cíli a ambicemi. Pro mne byl rok 
2014 ve znamení velké životní změny. Já i mí 
kolegové si uvědomujeme obrovskou důvěru 
a zároveň zodpovědnost, kterou máme na 
svých bedrech. Nechci ale nyní hodnotit celý 
rok 2014 v Hustopečích. Nepřísluší mi to. 

Mohu se však vyjádřit ke dvěma posledním měsícům, během kterých zastávám funkci starostky 
našeho města. 

Spolu s panem místostarostou jsme se v první řadě seznamovali s chodem úřadu, s úkoly, které 
už byly rozhodnuty, a jejich realizaci jsme nemohli a třeba ani nechtěli zvrátit, pracovali jsme 
na úkolech, které jsme ještě mohli ovlivnit a připravovali jsme tradiční akce, jež k městu patří 
a které budeme i nadále podporovat. Bylo nutné se seznámit se zástupci různých institucí, 
zařízení či fi rem, které působí nejen v našem městě, ale v celém mikroregionu Hustopečsko. 
S panem místostarostou jsme si vymezili své kompetence, ale vzhledem k zástupnosti v důležitých 
věcech se snažíme buď jednat společně, nebo se vzájemně informovat. S radními jsme si rozdělili 
oblasti, které budeme spravovat.

A plány pro rok 2015? Chceme úzce spolupracovat s komisemi rady města, které jistě 
přinesou řadu podnětů, námětů a postřehů týkajících se chodu a života ve městě. Těšíme se na 
spoluorganizaci kulturních, sportovních a vinařských akcí, jež neodmyslitelně patří k našemu 
městu. Chceme, aby kultura města byla utvářena nejen zaměstnanci města, ale i našimi občany, 
aby je lákala, bavila a sbližovala.

Věříme, že se nám podaří naplňovat naše volební plány. Zastupitelstvo města tvoří lidé 
z různých profesí, politických stran i uskupení, lidé s různými pohledy, zkušenostmi a vizemi. 
Ti se na půdě radnice schází proto, že mají Hustopeče rádi, že jim na jejich budoucnosti záleží. 
To, že se v některých věcech rozcházejí je jen dobře, to že jsou schopni nad problémy společně 
debatovat a hledat řešení, je ukázka demokracie a svobody slova.  Na svém druhém zasedání 
zastupitelé mimo jiné schválili rozpočet a jeho skladbu. Je sice přebytkový, ale peníze navíc jsou 
určeny na hrazení závazků města. Přesto bude dokončen projekt bezbariérové trasy - chodníku 
směrem ke hřbitovu, pokračují dotační tituly přeshraniční spolupráce. 

Zásadní bude v roce 2015 jednání o budoucnosti Městské nemocnice p.o. Hned v prvních 
lednových dnech se sejdou pracovní týmy odborníků z Hustopečí a Jihomoravského kraje, aby 
řešily nejdůležitější otázku, a to začlenění nemocnice do sítě krajských nemocnic. V polovině 
února očekáváme první výsledky. 

Vážení spoluobčané, přeji vám hodně zdraví, radosti a úspěšné prožití všech dnů roku 2015.

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče
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Na příjmové položce 127 a půl milionů 
korun a na výdajové 120 a půl milion korun. 
Rozdíl zhruba sedm milionů korun. Z takové 
startovací pozice vstoupí město Hustopeče 
do nového roku 2015.  Přebývajících téměř 
sedm milionů korun město využije na 
splácení úvěru. Nový rozpočet města schválili 
zastupitelé na druhém veřejném zasedání, 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 11. prosince 
2014.

Schvalování rozpočtu bylo tím 
nejzásadnějším bodem jednání nového 
zastupitelstva a seznámit se s ním mohli 
obyvatelé Hustopečí v uplynulých patnácti 
dnech na úřední desce.

Pozornost zastupitelů patřila také vývoji 
událostí kolem hustopečské nemocnice. Ta 
v uplynulých dnech prošla veřejnosprávní 
kontrolou, jejímž výsledkem bylo odvolání 
ředitele Petra Michny. Dočasným vedením 
nemocnice pověřila rada města MUDr. Milana 
Poula, který je současně novým členem 
zastupitelstva. 

Na svém druhém zasedání schválili 
zastupitelé i složení poradních orgánů 
zastupitelstva. Členy kontrolního výboru se 
pod vedením Petera Hytycha stali Milan Poul, 
Leoš Taranza, Leoš Götzinger, Jan Potůček, 
Ivana Bundilová, Ludmila Živná, Jiří Kadrnka 
a Martin Macho. A k předsedovi fi nančního 
výboru Miroslavu Patlokovi schválili 
zastupitelé Ivanu Brabcovou, Ivo Galouska, 
Jitku Hejlovou, Petra Hercoga, Josefa 
Horáka, Kamila Hycla, Kamila Nemeškala, 
Jiřího Pleskače, Libora Sadílka, Lukáše 
Straku a jako tajemnici Janu Fabigovou.

Podrobnou diskuzi vedli zastupitelé 
k projektu rekonstrukce Dukelského 
náměstí. Důvodem byla obava z velkého 

zatížení rozpočtu. Předpokládaná cena 
projektu je zhruba 13 milionů korun. 
Přislíbená dotace z Regionálního operačního 
programu je ve výši asi 5,5 milionu. Zbylých 
sedm až osm milionů korun by muselo být 
uhrazeno z pokladny radnice. Z toho důvodu 
zastupitelé napoprvé zamítli uzavření 
smlouvy o dotaci z ROP. Alternativou podle 
koaličních zastupitelů může být dílčí část 
projektu, která spočívá v posílení kapacity 
odběru elektřiny pro pořádání velkých akcí 
na náměstí. Naopak opoziční zastupitelé 
vyzývali k třetímu kolu na dodavatele 
s možností vysoutěžit výhodnější cenu 
a smlouvu o dotaci podepsat. Na konci 
zasedání zastupitelé tuhle výzvu opozice 
vyslyšeli a své prvotní hlasování jedenácti 
hlasy revokovali, smlouvu tak po dlouhých 
debatách schválili.

Zastupitelé také schválili podpis smlouvy 
k nákupu pozemků od SŽDC pod bývalým 
depem u vlakového nádraží. Za cenu 
1 140 000 korun přejdou do vlastnictví města. 
Budovy koupilo město už dříve za 2 miliony 
korun. O jejich využití se bude jednat.

Radost mohou mít tenisté z TJ Agrotec, 
jejichž oddílu přiklepli zastupitelé účelovou 
dotaci 200 tisíc korun na odkoupení kabin. 
Podmínkou je převod této nemovitosti do 
vlastnictví města a to do konce roku 2016.

Naopak zklamaní budou uživatelé 
městských bytů na Smetanově ulici. Jejich 
žádost o odkup do osobního vlastnictví 
zastupitelstvem neprošla. Překážkou je 
skutečnost, že nemovitost je součástí budovy 
městského úřadu.

-sed-, -jal-
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Michna skončil ve funkci ředitele. Nahradil ho Poul

Město začne rok 2015 s přebytkovým rozpočtem
Plusové peníze využije na splátky úvěru
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Petr Michna skončil ve funkci ředitele 
Městské nemocnice Hustopeče a zároveň 
i ve funkci ekonomického náměstka. 
Vedení nemocnice se tak výrazně změnilo. 
Změny jsou to ale pouze dočasné. Vedení 
města stále jedná o převzetí nemocnice 
s Jihomoravským krajem. 

„Pana ředitele rada města odvolala kvůli 
manažerskému pochybení, tedy kvůli 
problémům ve vedení nemocnice. Bylo to 
na základě kontroly, kterou jsem pověřila 
interní auditorku města Hustopeče. Audit 
už nebyl v nemocnici několik let dělán,“ 

uvedla starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová. 

Interní auditorka zároveň pomáhá 
s ekonomickým chodem nemocnice. Petr 
Michna totiž v nemocnici skončil i ve funkci 
ekonomického náměstka. „Pracujeme 
na tom s pomocí několika dalších lidí, 
aby nemocnice fungovala dál,“ vzkázala 
Potměšilová. 

Ve funkci ředitele Michnu nahradil primář 
interny. „Rada města musela okamžitě 
rozhodnout, koho pověří vedením městské 
nemocnice. Rozhodli jsme se, že tím 

nejlepším adeptem bude zastupitel města 
a zároveň primář interny, doktor Milan Poul. 
Souhlasil, že tuto funkci dočasně převezme,“ 
informovala starostka. 

Tento model bude v hustopečské nemocnici 
fungovat minimálně do konce roku. „Dohody, 
které zatím máme, jsou do 31. prosince 2014. 
S tím, že v této chvíli by bylo nefér, kdybych 
řekla, že to tímto datem skončí. Zatím 
to nevím. Situace v nemocnici se pořád 
posunuje někam dál,“ řekla Potměšilová. 

-jal-
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Vytvoření vyjednávacích komisí a shoda 
zachovat nemocnici. To je výsledek pracovní 
návštěvy zástupců Jihomoravského kraje 
v čele s hejtmanem Michalem Haškem 
v hustopečské nemocnici. Uskutečnila 
se v pondělí 15. prosince 2014 za účasti 
odborného personálu, vedení města 
i novinářů. Jednání o převodu nemocnice 
přechází od seznamovací  fáze do pracovní 
roviny. „Byla deklarovaná politická vůle 
Jihomoravského kraje o tom, že chce jednat 
s představiteli nejen města, ale i odborné 
veřejnosti o tom, co bude dál s hustopečskou 
nemocnicí,“ potvrdila starostka Hustopečí 
Hana Potměšilová.

Návrh řešení do poloviny února
Po vzájemné dohodě vzniknou na obou 

stranách pracovní skupiny, které povedou 
jednání. Na základě ekonomických rozborů 
a dalších podnětů. Pracovat začnou 
v lednu. „Komise by měla předložit své 
výsledky zhruba do poloviny února, protože 
19. února 2015 zasedá krajské zastupitelstvo 
a já bych byl rád, kdybych zastupitelům už 
mohl představit konkrétní výsledky dohody 
s městem Hustopeče,“ stanovil termín Michal 
Hašek.

Jeden politik, ostatní odborníci
Politickou odpovědnost bude na každé 

vyjednávací straně zastupovat pouze jeden 
člen komise, ostatní budou profesionálové. 
„Domluvili jsme se na tom, že ostatní členové 
budou ekonomové, odborníci, lékaři atd., aby 
se co nejdříve a co nejlépe mohli domluvit 
na dalším řešení problému hustopečské 
nemocnice,“ potvrdila Hana Potměšilová.

Jak dál? Rozhodne audit
O tom, v jakém modelu by mohla nemocnice 

fungovat, rozhodne především ekonomický 
audit. Má být hotový koncem roku 2014. 
Již teď je ale zřejmé, že je třeba počítat se 
změnami. „Ne všechna oddělení, ne všechny 
provozy jsou životaschopné. Snažíme 
se, aby proběhl velký ekonomický audit, 
abychom opravdu dostali čísla, která budou 
reálná. Předpokládáme, že ambulantní péče 
v nemocnici zůstane v tom rozsahu, v jakém 
je, ne-li rozšířená podle požadavků veřejnosti 
tak, jak si to vyžaduje situace Hustopečska,“ 
plánuje starostka.

Variantou je napojení na nemocnici 
v Břeclavi

Michal Hašek si umí představit fungování 
nemocnice ve spojení s tou v Břeclavi. 
Což je historicky původní model z doby, 
než nemocnici převzalo město. „Logicky 
jsou u jedné dálnice D2, jsou ve stejném 
okrese, je tady možnost provázání jak 
ambulantních, tak akutních výkonů,“ 
zdůvodnil hejtman záměr. Podle něj má kraj 
také lepší vyjednávací pozici i k zdravotním 
pojišťovnám z hlediska budoucích smluvních 
vztahů, to by pomohlo zachovat provoz 
v Hustopečích.

Zdravotní a sociální péče dohromady
Řešením by mohlo být provázání 

zdravotnické a sociální péče, se zřetelem 
na chybějící kapacity pro seniory. „Umím si 
představit, že ve zdejší nemocnici budeme 
aplikovat nový model zdravotně sociálních 
lůžek. V Hustopečích se nachází jak lůžka 
jednodenní chirurgie, interny, tak lůžka 
takzvané následné dlouhodobé péče. 
Myslím, že by bylo logické, abychom ten 
sortiment doplnili ještě právě o zdravotně 
sociální lůžka,“ míní Hašek.

Dům pro seniory. Zatím nejasné
Zatím však není zřejmé, zda bude součástí 

sociálního plánu i výstavba Domu pro 
seniory v sousedství nemocnice. Výstavba 
za účasti kraje čeká na realizaci již několik 

let. „Jihomoravský kraj bude samozřejmě 
fi nancovat veřejné fi nanční prostředky tak, 
aby to bylo efektivní, jak z hlediska chodu 
nemocnice, tak z hlediska chodu kapacity 
sociální péče. Bude to součástí posuzování 
a práce pracovní skupiny,“ předeslal hejtman. 
To podle něj platí také o otázce splácení 
dluhů, které s provozem nemocnice městu 
vznikly. Řešení navrhne pracovní skupina.

Vrátit prestiž
Podle starostky města Hany Potměšilové 

se obě strany v pondělí shodly v zásadní 
otázce. Zachovat nemocnici. „Cílem je, 
aby v Hustopečích zůstala nemocnice, aby 
zůstala péče pro pacienty, aby se měli kam 
přijít ošetřit, aby měli pohotovost, aby 
sanitka přijela včas, aby nemuseli jezdit do 
Břeclavi, Brna, aby hustopečská nemocnice 
znovu získala tu prestiž, kterou měla před 
lety,“ vzkázala k veřejnosti.

Hustopeče spravují nemocnici od roku 
2001. Převodem od státu zamezily změně na 
léčebnu dlouhodobě nemocných. Poslední 
dva roky se však hospodaření dostalo do 
minusu, proto začala letos radnice hledat 
nového partnera, který by provoz nemocnice 
převzal. Do prvního výběrového řízení se 
však nikdo nepřihlásil. Následně začalo 
město jednat s krajem o přímém převzetí 
nemocnice.

Dagmar  Sedláčková, - jal-
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Jednání s krajem pokračují. Na pracovní návštěvu přijel do hustopečské nemocnice
 i hejtman Michal Hašek.

Hustopečská nemocnice: Jednání s hejtmanem

Veřejné zasedání zastupitelsta 6x do roka
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude 

konat častěji než doposud. Rozhodlo o tom 
nové vedení města. 

„Ze zákona musí být zasedání 
zastupitelstva jednou za čtvrt roku. My 
jsme ale voličům slíbili, že zastupitelstvo 

bude šestkrát do roka, což chceme splnit. 
Máme už nachystaný jakýsi itinerář, veřejné 
zasedání zastupitelstva bude zhruba každé 
dva měsíce,“ uvedla starostka města Hana 
Potměšilová.

Záznam těch nejdůležitějších události ze 

zasedání zastupitelstva města bude také 
následně k vidění v Hustopečské kabelové 
televizi. Nejbližší veřejné zastupitelstvo se 
bude konat ve čtvrtek 19. února 2015.

-jal- 
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Devět – tolik poradních orgánů bude mít 
Rada města Hustopeče. V půlce listopadu 
schválila vytvoření právě tolika pracovních 
komisí. Některé budou pokračovat v započaté 
práci z předchozího volebního období, jiné 
letos rada města vytvořila poprvé. Seznamte 
se s jejich předsedy. 

Stavební komise 
Předseda 
Stanislav Ivičič

„Stavební komise má 
za úkol projednávání 
návrhu staveb a stavební 
činnosti, která má 
nějakou souvislost 
s městským majetkem nebo městskými 
pozemky. Členy komise jsou pracovníci 
stavebního odboru, architekti, projektanti, 
zkrátka odborná veřejnost.“

Komise obřadů a 
slavností 
Předsedkyně 
Ingrid Florusová 

„Komise obřadů a 
slavností už se podle 
názvu zabývá vítáním 
občánků, oslavami 
narozenin seniorů, svatbami, prostě vším, co 
je pěkné. Tím pádem je to moc milá aktivita.“

Sportovní komise
Předseda
Petr Fridrich 

„Budeme se snažit 
přinášet důležité a 
zajímavé informace 
ohledně sportovního dění 
v Hustopečích. Stejně tak 
budeme dostávat od rady města úkoly, co 
se týká tělovýchovy a sportu. Doufáme, že 
vytvoříme nějaký systém, abychom mohli 
lépe informovat o sportovištích, o možnosti 
jejich využívání a podobně. Sportovní komisi 
chápu jako komunikační most mezi radou 
města, mezi členy komise a mezi veřejností.“

Školská a kulturní 
komise
Předsedkyně 
Ivana Brabcová 

„Školská a kulturní 
komise se bude zabývat 
problematikou školství 
a kultury v Hustopečích. 
Jako všechny komise jsme poradním 
orgánem rady města. Předpokládáme, že 
od ní budeme dostávat úkoly a podněty. 
Ale také budeme my sami podávat náměty, 
co bychom v oblasti školství a kultury chtěli 
zlepšit. U různých kulturních akcí můžeme 
pomoci i s organizací.“

Komise pro práci 
se seniory a 
hendikepovanými
Předsedkyně 
Martina Ondrová

„Komise pro 
práci se seniory a 
hendikepovanými je 
zcela novou komisí. Měla by podporovat 
aktivity, které povedou ke zkvalitňování 
života seniorů a hendikepovaných občanů. 
Těmto lidem by měla komise pomáhat 
zapojit se do kulturního, společenského 
a veřejného života ve městě.“

Komise pro životní 
prostředí a zemědělství
Předseda 
Antonín Matocha

„Komise pro životní 
prostředí a zemědělství 
bude nápomocná radě 
města například ve 
využívání dotací ze Státního fondu životního 
prostředí, který teď nabízí například 100% 
spoluúčast u projektů, aniž by do nich město 
vložilo nějakou korunu. Chceme navázat 
na projekty, které jsme dělali v předchozím 
čtyřletém období, a chtěli bychom tuto 
aktivitu rozšiřovat na další plochy.“

Komise pro územní 
plánování a rozvoj 
města
Předseda 
Leoš Vejpustek

„Úkolem této komise 
je koordinace veškerých 
činností ostatních 
jednotlivých komisí, ať už stavební, sociální, 
školské a dalších. Aby byl rozvoj města 
komplexní a systematický. Aby nedocházelo 
k nějakým výjimečným situacím, které se 
bohužel v minulém období dosti často 
projevovaly. Tomu bychom chtěli předejít.“

Grantová a investiční 
komise
Předseda 
Radim Nemeškal

„V novém volebním 
období se bude Grantová 
a investiční komise 
soustředit spíše na 
investice, předchozí 
volební období bylo naopak spíše ve 
znamení grantů a dotací. Budeme se zabývat 
třeba nafukovací halou, zastřešením hřiště 
na Základní škole Komenského, oválem na 
stadionu. Chceme vytvořit nějaký strategický 
plán investic ve městě, určit plán priorit.“

Sociální komise
Předsedkyně 
Antonie Koblihová

„Cílem Sociální komise 
je zmapovat a upozornit 
Radu města na problémy, 
které se týkají sociální 
oblasti, a následně potom 
navrhnout kroky, jak tyto 
problémy řešit. Naše komise má také za úkol 
předávat radě města návrhy a podklady pro 
přijetí žadatelů do domu Penzion Hustopeče, 
do domu s pečovatelskou službou. Cílové 
skupiny Sociální komise jsou osoby, které 
potřebují pomoc, hlavně osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. Zaměříme se také 
na problémy, jako jsou drogy, alkohol nebo 
gambling.“

Pracovní komise rady města však nejsou 
defi nitivní. Během čtyřletého volebního 
období mohou některé zaniknout a naopak 
nové ještě vzniknout. Záleží, zda budou mít 
náplň práce či nikoliv. 

Seznam komisí a jejich předsedů lze najít 
na www.hustopece-city.cz v levém sloupci: 
Město Hustopeče – Samospráva – komise 
rady města. 

-jal- 

Rada města zvolila nové komise. Jsou mezi nimi stálice i nováčci

www.hustopece-city.cz/aktuality

Radní si rozdělili
oblasti veřejného
zájmu

Radní si pro lepší komunikaci s občany 
rozdělili nejčastější oblasti veřejného zájmu. 
Znamená to, že se občané mohou obracet 
se svými dotazy a problémy přímo na ně. Na 
webu města jsou uvedeny emailové adresy 
jednotlivých zastupitelů.  Kultura – Roman 
Záruba, sociální oblast – Michal Vejpustek, 
oblast školství a zdravotnictví – Hana 
Potměšilová, sport – Zbyněk Háder, doprava 
– Richard Homola, oblast životního prostředí 
– Bořivoj Švásta. Věřím, že tímto způsobem 
zlepšíme komunikaci mezi městem a občany.

TZ starostky města

INZERUJTE 
V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH

tupa@hustopece-city.cz 
tel.: 519 441 008

IN
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Voda od nového roku podraží. Kubík o více než 3 koruny

Představenstvo společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností 
od 1. 1. 2015 nové ceny vodného a stočného. 
Odběratelé zaplatí za obě položky o tři koruny 
zhruba navíc. Kubík vody vyjde celkem na 
86 korun, oproti 82,7 Kč v letošním roce 
2014.  Nový ceník již zveřejnila společnost 
Vodovody a kanalizace Břeclav (VaK).
Ceny platné od 1. 1. 2015

Celkem vodné a stočné 74,80 CZK bez DPH 
(Kč/m3),  86,02 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3)

Rozpis:
▶ vodné  35,60 CZK bez DPH (Kč/m3)
 40,94 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3)
▶ stočné  39,20 CZK bez DPH (Kč/m3)
  45,08 CZK včetně 15% DPH (Kč/m3)

Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí za vodu 
v novém roce  zhruba o 600 korun víc než 
letos. Počítáno při průměrné spotřebě 
46 m3 vody na osobu a rok.

Vývoj cen za pět let:

rok vodné stočné:

2015 40,94 Kč 45,08 Kč

2014 39,33 Kč 43,34 Kč

2013  36,51 Kč 42,81 Kč

2012 35,91 Kč 40,81 Kč

2011 34,65 Kč 35,20 Kč
-sed- 

Kino a TIC je už bez bariér. Koupaliště má projekt

Kino a Turistické informační centrum 
bez bariér, koupaliště už má na odstranění 
překážek vypracovaný projekt. Takové 
změny přinesla akce „Projedeme město 
s vozíčkářem“, kterou v uplynulém roce 
pořádal Sociální odbor městského úřadu 
spolu se sdružením Girasole celkem třikrát. 
Na mnoha místech už na připomínky 
vozíčkářů stihli zareagovat. 

 „Z minulých akcí máme pozitivní 
zprávy. Hustopečské koupaliště už má 
vypsaný projekt, aby se celé upravilo na 
bezbariérové, je tam nachystaný například 
zvedák, který by se měl instalovat do krytého 
bazénu i na venkovní koupaliště. Teď se čeká 
na peníze. A například k hustopečskému 
kinu se pořídila nájezdová plošina, díky které 

se mohou vozíčkáři dostat zadním vchodem 
do kina,“ vyjmenoval vedoucí Sociálního 
odboru MěÚ Hustopeče Tomáš Laz.

Plošiny do budovy kina pořídila 
organizační složka Marketing a kultura, 
která kino provozuje. „Nechali jsme 
vyrobit dvě plošiny, jednu venkovní 
a druhou do interiéru. Vozíčkáři teď snadněji 
překonají dvojité schody, které na ně 
u zadního vchodu doposud čekaly. Návštěva 
fi lmového představení teď pro ně snad bude 
příjemnější,” uvedla vedoucí marketingu 
Dagmar Sedláčková. Peníze na výrobu plošin 
se našly v rozpočtu organizace a podnětem 
byla právě akce „Projedeme město 
s vozíčkářem“. „Na akci jsem byla přítomna, 
a když jsem viděla, jaký problém působí 
vozíčkářům čtyři schody, jednali jsme téměř 
okamžitě,” dodala Sedláčková.

Úprav se dočkala i nájezdová plošina 
do kanceláře Turistického informačního 
centra v historickém domě U Synků. Teď je 
stabilnější a bezpečnější.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se 
dokonce přestěhovala z několika patrového 
Domu služeb o něco dál na Mrštíkovu ulici a 
je teď bez bariér. Nemocnice zase pracuje na 
lepším značení. „Značení v nemocnici by se 

mělo také objevit, to tam bylo nejzásadnější 
chybou, jinak byl pohyb po nemocnici 
a poliklinice v pořádku. Asi největší problémy 
jsou ale v Hustopečích s historickým centrem 
města. Tam se dá těžko očekávat, že 
historické budovy se budou překopávat na 
bezbariérové,“ zmínil Laz.

Hustopeče se přesto snaží vozíčkářům 
vyjít vstříc. Na webových stránkách města 
v pravém sloupci se po rozkliknutí ikony 
„Like-sem můžu“ objeví mapa města, ve 
které jsou vyznačena důležitá veřejná místa 
s podrobným popisem, jaké překážky má 
vozíčkář čekat popřípadě jakou cestu nejlépe 
zvolit.

Výsledky akce „Projedeme město 
s vozíčkářem“ předají organizátoři také 
vedení města. „Pracujeme teď na sumáři, 
který chceme předat Radě města, aby se 
k bezbariérovosti ve městě mohla nějak 
postavit,“ uzavřel vedoucí sociálního odboru.

Hendikepovaní při akci „Projedeme město 
s vozíčkářem“ upozorňovali hlavně na 
špatné značení, nevyhovující nájezdové 
plošiny a mnoho dalších překážek. Projeli 
školy, nemocnici, sportovní zařízení, nádraží, 
banky, knihovnu i budovy městského úřadu. 

–jal- 
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Hustopeče mají 3. nejhezčí vánoční náměstí v kraji

Hustopeče se mohou chlubit třetím 
nejhezčím vánočním náměstím 
v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. 
Vyplynulo to z ankety regionálních novin 
Deník. Na webu Deníku mohli čtenáři na 
začátku prosince hlasovat mezi patnácti 
městy. Do ankety přišlo celkem 700 hlasů, 
pro hustopečské Dukelské náměstí bylo 116 
z nich, tedy 17 procent hlasů. 

Hustopeče skončily hned za vítězem 
brněnským náměstním Svobody (222 hlasů, 
32 %) a Horním náměstím ve Znojmě (121 
hlasů, 17 %). Naopak za sebou naše město 
nechalo Blansko, Mikulov, Jihlavu, Třebíč 
nebo Vyškov. 

Hustopeče zaujaly nejvyšším stromem 
ze všech – živým čtyřiadvacetimetrovým 
smrkem, který roste přímo na náměstí. 

Břeclavský deník o výzdobě 
hustopečského náměstí napsal: Výzdobu 
pro bronzové Hustopeče na Břeclavsku před 
několika lety zvolil bývalý místostarosta 
Libor Sadílek se spolupracovníky. Ozdoby na 
čtyřiadvacetimetrovém smrku na náměstí 
visí celý rok. „Strom je příliš vysoký, sundávat 
ozdoby je proto příliš náročné," vysvětlil 
Sadílek.

Hustopečské inspiroval brněnský Zelný trh 
a Velké Meziříčí na Žďársku. O letošním 
adventu se Sadílek chystá s rodinou do 
maďarské Budapešti. „Mají tam prý nádherné 
trhy a dobré ceny," dodal Sadílek. (Celé znění 
článku na www.breclavsky.denik.cz, autor: 
Kateřina Foltánková). 

-jal-  
Hustopeče uspěly v silné konkurenci 
patnácti měst z celého Jihomoravského 
kraje a kraje Vysočina.
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Hustopeče desáté v soutěži Zelená informacím

Hustopeče se letos zařadily mezi nejlepší 
města v celé republice v soutěži Zelená 
informacím. V soutěži o nejlepší webové 
stránky měst o životním prostředí se 
Hustopeče umístily na děleném 10. a 11. 
místě spolu s Frýdkem-Místkem. 

Organizátoři soutěže hodnotili podobu 
webových stránek zaměřených na životní 
prostředí automaticky u všech měst 
v republice nad pět tisíc obyvatel. Hustopeče 
letos uspěly v konkurenci 270 obcí a měst. 
Není to však poprvé, od roku 2010 se 
Hustopeče pravidelně umisťují v nejlepší 
třicítce, 10. místo získaly už v roce 2011.

„Letos nás soutěž motivovala 
k aktualizování a drobným změnám na webu 
města a úspěch se dostavil,“ svěřil se Ondřej 
Němeček z odboru životního prostředí MěÚ 
Hustopeče. 

Slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže 
se konalo v Malé aule Karolína 4. prosince 
2014. „Organizátoři soutěže u Hustopečí 
ocenili to, že i když se jedná o malé město 
a obsah webu tvoří sami pracovníci odboru 
životního prostředí a grafi ku a zpracovaní 
potom informatici města, webové stránky 
mají úroveň,“ uvedl Němeček.

Mnohým městům oproti tomu tvořily 

internetové stránky zaměřené na životní 
prostředí specializované externí fi rmy 
a z dotací na jejich tvorbu měly k dispozici 
také mnohem více peněz. Přesto i v takto 
silné konkurenci Hustopeče uspěly. 

Jako nejlepší webové stránky zvolila 
porota prezentaci Ostravy, která získala 
i titul Skokan roku za nejvyšší meziroční 
posun v celkovém pořadí z hodnocených 
fi nalistů. Na druhém místě se umístilo 
město Přerov a na třetím Tábor. 

Další pořadí oceněných měst je následující:
4. Kopřivnice, 5. Praha, 6. Jablonec nad 

Nisou, 7. Svitavy, 8. Louny, 9. Vimperk, 10.-
11. Hustopeče a Frýdek-Místek, 12. Opava, 
13. Čelákovice, 14. Zlín, 15.-16. Bakov nad 
Jizerou a Jirkov. 

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší 
prezentace životního prostředí na ofi ciálních 
internetových stránkách měst. Hodnotil se 
obsah stránek, srozumitelnost, atraktivita, 
snadná přístupnost, přehlednost rozdělení 
do podkapitol, grafi cká a formální úprava, 
pravidelnost aktualizace a mnoho dalšího.

Soutěž pořádají Týmová iniciativa pro 
místní udržitelný rozvoj a Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 
v Praze. 

Informace o životním prostředí najdete na 
ofi ciálních stránkách města 

www.hustopece-city.cz v levém sloupci.
-jal-

Za úspěch v soutěži Zelená informacím si 
pracovníci odboru Životní prostředí přivezli 
ze slavnostního vyhlašování diplom. 
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Šero a tma. Chodci a cyklisté, nejste vidět!
Jak zabránit nehodě poradí 9. díl dopravního seriálu

S podzimními a zimními dny jde ruku v ruce 
brzké stmívání, pozdní rozednívání, mlhy, 
déšť a tím pádem snížená viditelnost. Jak 
se za těchto podmínek chovat bezpečně na 
silnicích poradí další díl dopravního seriálu.

Chodci: Refl exní prvky mohou zachránit 
život

„Pozor by si na silnicích měli dávat zejména 
zaměstnanci, kteří se vrací z odpolední 
směny z pracoviště v průmyslové zóně. 
Průmyslové zóny totiž bývají většinou mimo 
centrum města,“ upozornil Robert Novák 
z Krizového řízení města Hustopeče. 

Zákon chodcům stanovuje povinnost, tam 
kde je chodník, chodník bezpodmínečně 
použít. Podle zkušeností městské policie však 
chodci mnohdy jdou raději po silnici. I tam 
ale musí dodržovat přesně daná pravidla. 

„Pokud není u cesty chodník, musí jít 
chodec po levé straně vozovky při levém 
okraji. Pokud je snížená viditelnost, je 
potřeba, aby chodci šli v řadě za sebou a ne 
vedle sebe,“ zdůraznil zkušební komisař MěÚ 
Hustopeče Petr Pacela. 

Větší bezpečnost chodcům zajistí také 
refl exní prvky, ať už všité na oblečení nebo 

různé svítící pásky či přívěsky. „Oblečení 
s refl exními prvky je pro řidiče viditelné 
na vzdálenost až 200 metrů, přitom černé 
oblečení jde vidět maximálně na vzdálenost 
20 metrů. V rychlosti 60, 70 km/h není 
schopen řidič nijak reagovat,“ upřesnil 
Novák. 

Cyklisté: Řádně osvětlené kolo je 
povinností

Neméně ohrožení jsou za snížené 
viditelnosti na silnicích i cyklisté. „Cyklisté 
například vyjedou ještě za světla a kolikrát 
si neuvědomují, že stmívání teď v tomto 
období přichází podstatně dřív než v létě. 
Kolo musí být doopravdy osvětlené,“ uvedl 
zkušební komisař. 

Kolo musí mít odrazky vpředu, vzadu 
i po boku – například ve špicích. Mimo obec 
potom musí vpředu kola svítit nepřerušované 
bílé světlo, vzadu může světlo i blikat. 

Řidiči: Denní svícení nestačí. Připravte 
řádně vozidlo před jízdou

Tma a nepříznivé počasí však může 
způsobit komplikace i řidičům. Při takových 
podmínkách například není dostačující denní 
svícení. „Denní svícení se může používat jen 

za nesnížené viditelnosti. Snížená viditelnost 
je za stmívání, svítání, za deště, mlhy, za 
hustého sněžení. Je potřeba, aby v těchto 
případech řidič reagoval a světla přepnul 
z denního svícení na potkávací světla,“ 
připomněl Pacela. 

Při mlze, hustém sněžení nebo hustém dešti 
je také navíc potřeba zapnout mlhová světla. 
Povinností je, aby svítilo alespoň jedno 
vzadu. „Když vjedete do města a vzdálenost 
mezi vozidly je malá, mlhovky ztrácí smysl. 
Ale jakmile začnu vyjíždět ven z obce, je 
potřeba je zapnout,“ upozornil komisař. 

V zimních měsících by si řidiči také více než 
kdy jindy měli důsledně připravit vozidlo 
před jízdou. Omést sníh, řádně očistit skla 
a trpělivě počkat, až se skla odmlží.

„Teď v novele zákona je to ještě o něco 
zpřísněno. Je potřeba auto omést celé. Když 
nechá řidič sněhovou čepici na střeše, ono 
to několikrát zmrzne a zase rozmrzne, pak 
zabrzdíte u přechodu a čepice celá sletí,“ 
popsal jednu z nebezpečných situací Pacela. 

 Chodci, cyklisté i řidiči by tak při 
snížené viditelnosti měli dbát na předpisy 
a doporučení více než kdy jindy. Jen správně 
osvětlení a připravení mohou zabránit 
nehodě.                                                                          -jal- 

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Dobročinná aukce střediska Betlém vynesla více než půl milionu

Více než půl milionu korun přinesla 
chráněnému bydlení Mirandie v Brumovicích 
dobročinná aukce. Středisko Betlém 
z Klobouk u Brna ji pořádalo poslední 
listopadovou sobotu v Hotelu Centro. Desítky 
návštěvníků vydražily všech zhruba padesát 
nabízených předmětů.

Středisko Betlém z Klobouk u Brna 

pořádalo v Hustopečích již tradiční 
14. společenský večer s dobročinnou 
dražbou. V Hotelu Centro se konal 
29. listopadu. Záštitu nad akcí převzal 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 
Stanislav Juránek a společenského večera se 
zúčastnil i senátor Jan Hajda nebo starostka 
Hustopečí Hana Potměšilová. 

Program večera svým vystoupením zahájila 
brněnská křesťanská skupina Terebint 
a o příjemné překvapení se postaral 
i kouzelník z klobouckého gymnázia.

Poté už se přešlo k tolik očekávané 
dobročinné aukci. Licitátorem byl 
Hustopečský Miroslav Strouhal. Připraveno 
bylo bezmála padesát předmětů jako 
například svíčky, tácy, vázy nebo obrazy. 
Většinou výrobky klientů střediska Betlém 
nebo dary věnované sponzory. Velký zájem 
vyvolaly například tři obrazy klienta Tomáše 
z Domova Narnie, které byly prodány za 

celkovou sumu 105 tisíc korun. Všechny 
exponáty se většinou vydražily za více než 
desetinásobek vyvolávací ceny.

Celkem společenský večer vynesl 
Chráněnému bydlení Mirandie fi nanční 
pomoc ve výši 637 400 korun. Výtěžek 
z dobročinné aukce činí více než 500 tisíc 
korun, dalších zhruba 120 tisíc přispěli 
účastníci nad rámec aukce. 

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích 
je určeno pro dvanáct lidí s fyzickým či 
kombinovaným postižením. Postavilo ho 
Středisko Betlém z Klobouk u Brna. Teď už 
je bydlení zkolaudováno a probíhá výběrové 
řízení na vybavení a klienty domu. Slavnostní 
otevření bude 3. května 2015. Na zaplacení 
patnácti procent domu má Středisko 
Betlém půjčku, kterou musí splatit do roku 
2017. K tomu využívá právě peněz vzešlých 
z aukcí a darů.               Více na www.betlem.org. 

-jal- 
Dobročinná aukce se konala už po čtrnácté. 
Licitátorem byl Miroslav Strouhal. 
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Vyřazení vozidla z provozu a zánik vozidla
Novinky v registracích vozidel platné už od 1. ledna 2015

Novela zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích přináší 
nové názvosloví v oblasti vyřazování vozidel. 
Novými termíny jsou vyřazení silničního 
vozidla z provozu a zánik silničního vozidla. 

Vyřazení silničního vozidla z provozu:
Je obdobné jako dočasné vyřazení, které 

se používalo do  31.12.2014 (tzv. depozit). Od 
1.1.2015 o vyřazení silničního vozidla žádá 
vlastník vozidla na místně příslušném úřadu. 
Spolu s žádostí o vyřazení vozidla odevzdá 
osvědčení o registraci (malý TP) a tabulky 
s přidělenou registrační značkou. Současně 
předloží technický průkaz k vyznačení zápisu 
o vyřazení vozidla pracovníkem úřadu.

Vlastník takto vyřazeného vozidla 
z provozu je povinen zabezpečit vozidlo 
takovým způsobem, aby neohrožovalo 
nebo nepoškozovalo životní prostředí 
a neodstraňovat podstatné části vyřazeného 
vozidla, zejména karoserii s číslem VIN 
a motor.

Trvá-li toto vyřazení silničního vozidla 
z provozu déle než 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců, je vlastník vozidla 
povinen bez zbytečného odkladu po 
uplynutí lhůty oznámit příslušnému úřadu 
adresu místa, kde je vyřazené silniční 
vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud 
vlastník neučiní takové oznámení, dopustí se 
přestupku a hrozí udělení pokuty.

Novela zákona nově nyní umožňuje vyřazení 

silničního vozidla, které bylo odcizeno. 
Zákon říká, že vlastník vozidla požádá o jeho 
vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu 
poté, co se o odcizení vozidla dověděl. 
K žádosti o vyřazení bude přiložen policejní 
protokol.

Režim vyřazení silničního vozidla z provozu 
bude ukončen na žádost vlastníka vozidla, 
pokud splní následující povinnosti, a to 
platné pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla (zelená karta) a vozidlo bude mít 
platnou technickou kontrolu a měření emisí.

Zánik silničního vozidla: 
Je totožný s institutem trvalého vyřazení, 

které se používalo k 31.12.2014. Příslušný 
úřad zapíše zánik silničního vozidla na 
základě žádosti vlastníka vozidla, pokud 
vozidlo bylo předáno provozovateli zařízení 
ke sběru autovraků nebo bylo ekologicky 
zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném 
členském státu EU, nebo bylo zničeno.  

Zákon defi nuje zničení vozidla takto: 
Zničením silničního motorového vozidla 
se rozumí takový stav silničního vozidla 
způsobený jeho havárií, živelní pohromou 
nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém 
vozidlo nelze předat provozovateli zařízení 
ke sběru autovraků; za zničení silničního 
motorového vozidla se nepovažuje jeho 
rozebrání.

O zápis zániku vozidla žádá vlastník na 
příslušném úřadu, kde spolu se žádostí 

předloží doklad o ekologické likvidaci nebo 
doklad potvrzující zničení silničního vozidla, 
technický průkaz, osvědčení o registraci 
vozidla a tabulky s přidělenou registrační 
značkou.

Novela zákona dále stanoví, že
▶ vozidla dočasně vyřazená k 31.12.2014 se 
budou považovat za silniční vozidla vyřazená 
z provozu
▶ vozidla trvale vyřazená k 31.12.2014 se 
budou považovat za zaniklá vozidla
▶ dočasně vyřazená vozidla (tzv. v depozitu) 
k datu 30. 6. 2013 budou prohlášena 
za zaniklá, pokud vlastník neučiní na 
příslušném úřadu v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 
2015 oznámení adresy místa, kde je vyřazené 
silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Bližší informace poskytnou pracovníci 
registru vozidel Městského úřadu Hustopeče.

Bc. Jan Strmiska – tel.: 519 441 087, email: 
strmiska@hustopece.cz

Petra Čechlovská – tel.: 519 441 074, email: 
cechlovska@hustopece.cz

Miroslav Chládek – tel.: 519 441 073, email: 
chladek@hustopece.cz

Jan Strmiska, odbor dopravy

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Díky své praxi z komerční sféry jsem si vzal 
na starosti propagaci a marketing města. 
Z tohoto titulu chci mimo jiné, aby během 
roku 2015 vznikl nový web města, který bude 
pro občany přehlednější, modernější, bude 
ve všech oblastech pravidelně aktualizován, 
a na kterém budeme zveřejňovat údaje 

související s bodem našeho programu 
– transparentní radnice. Aby nevznikaly 
jakékoliv pochybnosti a spekulace, prohlašuji, 
že po dobu platnosti mého mandátu radního, 
se reklamní agentura, které jsem jednatel a 
majitel, nebude zúčastňovat výběrových řízení 
města Hustopeče. Také již nebude tisknout 

Hustopečské listy, které tiskne od září tohoto 
roku na základě výběrového řízení. Toto číslo 
listů tedy má reklamní agentura tiskne jako 
poslední.

Přeji Vám šťastný nový rok 2015.
Kamil Konečný,

radní města Hustopeče za hnutí ANO

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Prohlášení Kamila Konečného

Rok 2014 v Hustopečích

Rok 2014 už je u konce. V Hustopečích 
byl bohatý na kulturní, sportovní akce i na 
průlomové události. 

Leden
▶ Jednodenní chirurgie v Městské nemocnici 
Hustopeče odstartovala provoz. Přestavba 
oddělení byla podmínkou VZP pro zachování 
nemocnice. 
▶  Poplatky za svoz a likvidaci odpadu klesly 
z 500 na 470,- Kč. 
▶ Ingrid Florusová pokřtila svou prvotinu, 
sbírku básní Zlodějky nebe. 
▶ Martin Rada a Jaroslav Jugas nedojeli Rally 
Monte Carlo. 

Únor
▶ 15. ročník Hustopečského skákání na 
přelomu února a ledna vyhrál Rus Aleksey 
Dmitrik a Ruska Mariya Kuchinová. 
▶ Nejlepším sportovcem roku se stal stolní 
tenista Petr Hoferik. 
▶ Škvárové hřiště u fotbalového stadionu 
nahradila travnatá plocha standardních 
rozměrů na tréninky i zápasy.
▶ K zápisu přišlo 118 předškoláků. 

Březen
▶ Mandloně vykvetly rekordně brzy – už 8.3. 
Přesto si na konci měsíce Slavnosti mandloní 
a vína nenechaly ujít rekordní dva tisíce lidí.
▶ Na začátku března nastoupil do čela 
Sportovního zařízení města Hustopeče Aleš 
Proschek. 
▶ 16. března zemřela Věra Nohelová, 
nositelka Ceny města Hustopeče, členka 
výtvarné skupiny Alfons a jedna z posledních 
znalkyň kamenotisku v ČR.

Duben
▶ Od 14.4. komplikovala dopravu uzavírka 
silnice II/425 směrem na Velké Němčice. 
Částečná či úplná uzavírka trvala 
s přestávkami téměř až do konce roku. 
▶ Na autobusovém nádraží se dělal nový 
asfaltový povrch.
▶ Nové cesty z žulových kostek vznikly i na 
městském hřbitově.
▶ Zápisy do MŠ ukázaly, na kolik dětí nezbude 
místo. Přihlášku podalo 95 dětí, míst bylo 
dohromady v obou MŠ jen 65. 
▶ Karatisté z Asio Budo Centra přivezli z MS 

v Portugalsku 11 medailí.

Květen
▶ Z nemocnice se stala akciová společnost. 
Začíná se hledat strategický partner. 
▶ Slavnostně se otevřelo dopravní hřiště na 
Lipové ulici.
▶ Od 24. do 25.5. se konaly volby do 
Evropského parlamentu. V Hustopečích 
stejně jako v celé ČR zvítězilo hnutí ANO.
▶ Konalo se poprvé Májové notování, 
nahradilo Setkání při dechovce. 
▶ 25.5. zemřel Aleš Janšta, hustopečský 
malíř, výtvarník a čestný občan města. 

Červen
▶ Začala generální rekonstrukce MŠ Pastelka.
▶ Starosta města podepsal Memorandum 
o rozvoji železniční dopravy. Znamená to 
příslib, že se lokální dráha Hustopeče – 
Šakvice nebude rušit.
▶ Do města zavítal festival Concentus 
Moraviae. Vystoupil Český fi lharmonický 
sbor Brno a Kalabisovo trio.
▶ Desátý jubilejní ročník Agrotec rally vyhrál 
Václav Pech a Petr Uhl.
▶ Krajem André projelo téměř šest stovek 
cyklistů. 

Červenec
▶ Do výběrového řízení o provozovatele 
nemocnice se nikdo nepřihlásil. Kraj označil 
podmínky řízení za diskriminační. 
▶ Letní divadelní festival Pod širým nebem 
nabídl od 2. do 18.7. tři hvězdná představení, 
tři vystoupení ochotníků a jednu pohádku. 
Přijel Vydra, Konvalinková či Kramár. 
▶ Jiskra od projíždějícího vlaku zapálila trávu 
okolo tratě od Šakvic až po Rajhrad. 
▶ Rekonstrukce sběrného dvora byla 
dokončena.
▶ Čtyři dobrovolníci z Hustopečí stavěli školu 
v Tanzánii.
▶ Ke 100. výročí od začátku 1. sv. války byla 
na hřbitově odhalena pamětní deska padlým 
vojínům.

Srpen
▶ Infekční ambulance v nemocnici skončila.
▶ Málo ovoce znamenalo pro pálenici 
neúspěšný rok. Produkci měla třikrát menší 
než v roce 2013.

▶ Hustopečské hody navštívilo 450 lidí.
▶ Letní koupaliště shrnuje sezónu. Počasí 
nepřálo. Návštěvnost i tržby jsou poloviční 
oproti roku 2013. 
▶ Lady Stars přivezly z Mistrovství světa 
bronz.

Září
▶ První školní den zasedlo do lavic 90 
prvňáků. 
▶ Deště podmáčely svahy ve Strachotíně. 
Zasedal krizový štáb města. 
▶ Stop kamionům. Starostům obcí podél 
silnice II/425 se podařilo prosadit zákaz 
průjezdu městy tranzitním kamionům.
▶ Město začalo jednat s JmK o převzetí 
nemocnice. Zastupitelé stanovili podmínky, 
za kterých nemocnici kraji přenechají. 
▶ Kostel oslavil 20. narozeniny. 

Říjen
▶ Dvacáté jubilejní Burčákové slavnosti 
lákaly na Čechomor. Zúčastnilo se 22 tisíc 
návštěvníků, vypilo se 20 tisíc litrů burčáku. 
▶ Konaly se volby do zastupitelstev obcí 
a měst. V Hustopečích zvítězilo Sdružení 
nestraníků.
▶ Ostatky čtyř vojáků Rudé armády byly 
pietně pohřbeny na centrálním pohřebišti. 

Listopad
▶ Na radnici usedlo nové vedení. Starostkou 
se stala Hana Potměšilová, místostarostou 
Bořivoj Švásta. 
▶ 17. listopadu uplynulo 25 let od Sametové 
revoluce. V Hustopečské televizi na ni 
vzpomínali Jan Cabal, Jarmila Milotová 
a Marcela Hrančíková.
▶ Šmardovo sousedské divadlo navštívilo 
rekordních 650 diváků. Hráli ochotníci ze 
Starovic, Uherčic, Boleradic i domácí soubor 
Foor. 
▶ Světový duel vín nabídl 500 vzorků vína. 
Unikátní akci vyhledávají i odborníci. 

Prosinec
▶ Nemocnici navštívil hejtman Jmk Michal 
Hašek.
▶ Zastupitelé schválili rozpočet města pro 
rok 2015 – příjmy 127 milionů, výdaje 120 
milionů, rozdíl půjde na splácení úvěru 
z minulých let.                                                         -jal- 
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Policie ČR OO Hustopeče žádá občany o 
součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 20.00 
hodin dne 12.10.2014 do 8.00 hodin dne 
13.10.2014 v Jiráskově ulici na parkovišti 
před svářečskou školou poškodil přední část 
vozidla BMW, kdy rozbil obě sdružená přední 
světla, odlomil v levé části plastový nárazník 
a rozbil plastovou mřížku nárazníku, čímž 
způsobil škodu ve výši 20 000,- Kč. Ke krádeži 
věcí nedošlo. 

• Neznámý pachatel dne 18.11.2014 v době 
od 9.45 do 9.53 hodin na Brněnské ulici 
v blízkosti prodejny Penny Market oslovil 
seniora s tím, že po něm žádal peníze, přitom 

jej doprovázel a to až do prostor v blízkosti 
Městské nemocnice Hustopeče, kde jej na 
chodníku před nemocnicí u komunikace 
prošacoval a z kapsy u kalhot mu přitom 
odcizil peněženku. Pak na naléhání seniora, 
jež si krádeže povšiml, ukazoval, že u sebe 
nic nemá, nechal si prohledat kapsy a poté 
se i částečně svlékl od pasu dolů donaha, 
přičemž odložil svoji bundu, kterou vzal 
k sobě senior. Senior požadoval, aby s ním 
pachatel zašel do prostor nemocnice, aby 
mohl přivolat na pomoc policii. Přitom se 
přetahovali o pachatelovu bundu. Pachatel 
pak bundu na místě ponechal a z místa 
odešel směrem zpět k Penny marketu. 

• Neznámý pachatel dne 19.11.2014 v době 
od 18.00 do 18.15 hodin v ulici Havlíčkova, 
před RD č. 4, odcizil nezajištěné, volně 
opřené jízdní kolo zn. Author, barvy bílé, v.č. 
HV0916051, čímž způsobil škodu odcizením 
ve výši 6 000,- Kč. 

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

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH

Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008

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

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

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

Shopping Center Břeclav
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Kde koupit v Hustopečích novostavbu bytu?
 
Kde je možné koupit v Hustopečích nový byt 
s vlastním topením?

Kde si můžete v Hustopečích do nového bytu 
vybrat vybavení dle svého vkusu?

Kde můžete v Hustopečích koupit nový byt 
a nepotřebujete vlastní prostředky?

Kde se v Hustopečích nachází nové byty 
s nízkou energetickou náročností?

Spousta otázek, ale pouze jedna odpověď

NA ULICI GENERÁLA PEŘINY.
JIŽ 6 LET PRO VÁS V TÉTO LOKALITĚ 

STAVÍME NOVÉ BYTY, KTERÉ SPLNǓJÍ TY 
NEJPŘÍSNĚJŠÍ NÁROKY NA KVALITU A 

NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ.

Před koncem roku jsme téměř doprodali 
poslední volné byty. Děkujeme Vám 
za důvěru. Neváhejte nás kontaktovat 
a vyžádejte si informace o volných bytech 
a o tom, co pro Vás připravujeme dále mezi 
prvními. 

Bytová výstavba v Hustopečích
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Sadu tří tašek vyzvedněte ZDARMA 
na podatelně MěÚ Hustopeče (stará pošta) a na sběrném dvoře 

Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

Mail: petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Zápis z 2. schůze Rady města Hustopeče

konané dne 25.11.2014 
v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM (úkol) č. 3/2/14: RM ukládá vyhledat 
vhodného auditora na provedení hloubkového 
auditu Městské nemocnice Hustopeče, který má 
doloženou auditorskou zkušenost s  kontrolou 
příspěvkových organizací a minimálně jednou 
nemocnicí.

Usnesení RM č. 4/2/14: RM schválila Dodatek č. 5 
ke statutu Městské nemocnice Hustopeče, pří-
spěvkové organizace, ze dne 5.10.2000, kterým 
se ruší dodatek č. 4 ze dne 25.1.2012, ve znění 
pozdějších změn, který se mění takto: v článku 
V. Nadřízené a kontrolní orgány odst. 5 zní tak-
to: 5. Pětičlennou správní radu nemocnice tvoří 
z titulu své funkce starosta (-tka) města, a čtyři 
obyvatelé města Hustopeče, jmenovaní radou 
města Hustopeče.

V  ostatních částech se Statut Městské nemocnice 
Hustopeče, p.o. se nemění.

Usnesení RM č. 5/2/14: RM schválila členy Správní 
rady nemocnice Hustopeče v počtu 5 – …, …, 
…, …, …. 

Usnesení RM č. 6/2/14: RM schválila změnu orga-
nizačního řádu Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace. Změna je provedena 
v  článku 5 a 6 – zrušení funkce ekonomického 
náměstka.

Usnesení RM (úkol) č. 8/2/14: RM schválila odvolání 
ředitele Městské nemocnice Hustopeče, příspěv-
kové organizace, … z  důvodu dlouhodobých 
neuspokojivých a stále se zhoršujících hospo-
dářských výsledků.

Usnesení RM (úkol) č. 9/2/14: RM schválila pově-
ření pro … výkonem funkce ředitele Městské 
nemocnice Hustopeče. Výkonem je pověřen do 
doby předání nemocnice novému provozova-
teli nebo pověření jiné osoby výkonem funkce 
ředitele.

Usnesení RM (úkol) č. 10/2/14: RM pověřuje starost-
ku PaedDr. Hanu Potměšilovou informováním 
členů Mikroregionu o stavu Městské nemocnice 
Hustopeče a s požadavkem na obsazení dozorčí 
rady Městské nemocnice Hustopeče.

Usnesení RM (úkol) č. 16/2/14: RM schválila Po 
podpisu kupní smlouvy se Správou železniční 
dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 
110 00, IČ: 70994234, kterou město Hustopeče 
kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemky 
p.č.1247 vedený jako zastavěná plocha a ná-
dvoří, p.č.1248 vedený jako zastavěná plocha a 
nádvoří a nově vzniklé pozemky dle GP č.2672-
179/2009 oddělením z pozemku p.č.1249/1: 
pozemky p.č.1249/71, p.č.1249/72, p.č.1249/73, 
p.č.1249/74 a p.č.1249/75, vše na LV č.1318 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče podání 

výpovědi nájemci, panu …, IČ 43373208 se síd-
lem Zádvorník …, 691 63 Velké Němčice. 

Usnesení RM (úkol) č. 17/2/14: RM schválila úkol 
- projednat s vlastníky nemovitostí pod parko-
vištěm a zelenou plochou pod Starou poštou 
jejich návrhy na řešení problému zvýšené vlh-
kosti a dohodnout se na spolupráci při řešení 

Usnesení (úkol) č. 21/2/14: RM ukládá připravit aktu-
alizaci ceníku prodeje pozemků města.

Usnesení RM č. 26/2/14: RM schválila způ-
sob opravy reklamovaných vad na díle akci 
„Hustopeče- místní komunikace ul. Svat. Čecha 
– etapa 2011“ a „Hustopeče místní komunikace 
ul. Svat. Čecha – etapa 2011/2012“ zhotovite-
lem VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, se sídlem 
Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav dle návrhu ze 
dne 04.11.2015 a to s termínem realizace na jaře 
2015, nejpozději však do 31.05.2015. 

Usnesení RM č. 29/2/14: RM schválila nájemní 
smlouvu příspěvkové organizace Sportovní za-
řízení města Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče, 
IČ: 13690655, kterou se pronajímá část pozemku 
p.č.885/1 o výměře 55,2 m2 za účelem umístě-
ní, kolaudace a provozování tenisových kabin 
za roční nájemné 1 Kč. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 34/2/14: RM schválila Smlouvu o dílo 
s …, IČ 10563229, se sídlem Hustopeče 693 
01, Dlouhá 2, na akci Projektová dokumentace 
k územnímu řízení – změna využití plochy na 
Rozšíření hřbitova v Hustopečích za cenu 12.000 
Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 38/2/14: RM bere na vědomí a trvá na 
schváleném Usnesení RM č. 72/130/14, kterým 
RM dne 09.09.2014 požaduje předláždění v ce-
lém rozsahu ulice Mrštíkova. Požaduje předložit 
předběžnou kalkulaci podílu města na části pro-
jektovaného předláždění s fi nanční spoluúčastí 
města. (nedotčená část komunikace a výšková 
úprava chodníku). RM požaduje u této akce spo-
lečné výběrové řízení (účast města při přípravě 
VŘ a ve výběrové komisi). 

Usnesení RM č. 41/2/14: RM schválila Žádost spo-
lečnosti Buildsteel s.r.o. IČ 27694321, se sídlem 
Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče v zastoupení 
…, bytem …, o povolení zvláštního užívá-
ní komunikace na ulici Brněnská - jedná se o 
částečnou uzavírku na silnici II/425 na ulici 
Brněnská v Hustopečích u Brna, kde bude uza-
vřen odstavný pruh a o zábor chodníku na ulici 
Brněnská, viz přiložená situace s vyznačeným 
dopravním značením, které bylo odsouhlaseno 
Policií ČR, DI a SUS Jmk. 

Usnesení RM č. 45/2/14: RM schválila výjimku v 
souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání z počtu 
dětí ve třídě pro MŠ Na Sídlišti Hustopeče pro 
školní rok 2014/15 na celkový počet 133 dětí, t.j. 

24 dětí ve třídě. 

Usnesení RM č. 47/2/14: RM schválila podání žádosti 
o skácení 9 ks stromů (dle seznamu v příloze) 
na pozemcích města p.č. 1673/1 a 1673/2 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. Odstranění stromů je 
navrženo v rámci projektu „Revitalizace zeleně 
na Sídlišti“. Stromy jsou ve špatném zdravotním 
stavu, případně v zastavěném území již neplní 
estetické funkce. V rámci projektu bude na loka-
litě vysazeno 26 stromů a 1689 keřů. Současně 
pověřuje starostku města podpisem žádosti o 
povolení kácení dřevin. 

Usnesení RM č. 48/2/14: RM neschvaluje Žádost 
paní … o proplacení nákladů na renovaci bytu 
Smetanova 2, Hustopeče 

Usnesení RM (úkol) č. 50/2/14: RM schvaluje vy-
hlášení záměru pronájmu bytu Smetanova 
2, Hustopeče, za nejvyšší nabízené nájemné, 
s  podmínkou složení tříměsíční kauce na ná-
jemném a službách, na dobu určitou jednoho 
roku. Pokud nebude vybraný nájemce v prodlení 
s  placením nájemného a služeb bude smlouva 
změněna na dobu neurčitou.

Usnesení RM č. 59/2/14: RM schválila složení výbě-
rové komise pro výběr ředitele Centra volného 
času Hustopeče p.o.. Předseda komise …, sta-
rostka, členové: …, radní města, … zástupce 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, …, 
ředitelka SVČ Pohořelice, paní …, pedagogic-
ký pracovník CVČ Hustopeče, za Českou školní 
inspekci …, Tajemník komise: …, vedoucí kan-
celáře tajemníka MěÚ. 

Usnesení RM (úkol) č. 62/2/14: RM schválila změnu 
dopravního značení před společností Frauenthal 
Automotive s.r.o. dle návrhu pracovní skupiny 
pro dopravu. MPO MěÚ Hustopeče vypracuje 
žádost OD MěÚ Hustopeče na stanovení doprav-
ního značení – omezení doby stání max. 30 
minut. Vlastní realizace úpravy dopravního zna-
čení bude provedena společností Městské služby 
Hustopeče za částku do 1.200 Kč včetně DPH. 
Úhrada nákladů bude provedena z rozpočtu 
města, položka komunikace. 

Usnesení (úkol) č. 63/2/14: RM ukládá prověřit 
aktuálnost informačního systému ve městě 
Hustopeče, zejména směřování k průmyslovým 
zónám.

Usnesení RM č. 64/2/14: RM nesouhlasí s podnětem 
ke zrušení vydaného opatření obecné povahy – 
stanovení místní úpravy provozu v ulici Hradní v 
Hustopečích. 

(svislé dopravní značení: 
2 x B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 

hmotnost přesahuje 3,5 t 
2 x E13 – dodatková tabulka s textem „MIMO 

ZÁSOBOVÁNÍ A PNEUSERVIS HORÁK“) 

Usnesení RM č. 65/2/14: RM schválila zvýhodněné 
vstupné ve výši 20 Kč pro členy místní organizace 
svazu tělesně postižených na adventní koncerty 
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vstupem do budovy Základní umělecké školy 
na ulici Pitnerova v Hustopečích. S  majitelem 
pozemku je ze strany města jednáno.

Usnesení RM č. 98/2/14: RM schválila zadání realiza-
ce stavby „Bezbariérová trasa města Hustopeče 
2014“ prostřednictvím své obchodní společnosti 
Technické služby Hustopeče s.r.o.

Usnesení RM č. 99/2/14: RM bere na vědomí plá-
novaný ohňostroj společnosti Agrotec, který 
proběhne dne 19.12.2014 v 18:00 hod.

Usnesení č. 101/2/14: RM schválila tematické pra-
covní zaměření jednotlivých radních:

Radní pro kulturu – Roman Záruba
Radní pro Životní prostředí – Bořivoj Švásta
Radní pro sociální oblast – Bc. Michal Vejpustek
Radní pro sport – Ing. Mgr. Zbyněk Háder
Radní pro dopravu – Richard Homola
Radní pro propagaci a marketing – Kamil Konečný 
Radní pro školství a zdravotnictví – PaedDr. Hana 

Potměšilová

Zápis z 3. rozšířené schůze Rady města 
Hustopeče

konané dne 03.12.2014 
v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/3/14: RM schválila program jedná-
ní dnešní rady města.

Pozn. - Další usnesení nebylo v  této radě města 
přijato.

Zápisu z 4. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 09.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ 

Hustopeče

Usnesení RM (úkol) č. 2/4/14: RM ukládá majet-
koprávnímu odboru MěÚ Hustopeče vyvolat 
jednání s majitelem pozemku p.č. 1559 o od-
kupu části nebo celého pozemku a s vlastníky 
pozemku p.č. 1582 o odkupu části pozemku, za 
účelem přístupu do ZUŠ 

Usnesení RM č. 3/4/14: RM schválila souhlas se stav-
bou venkovního vedení VO v lokalitě ul. Javorová 
dle přiložené situace na pozemku par. č. KN 
2263/1. Kabel bude veden vzduchem.

Usnesení RM č. 5/4/14: RM schválila udělení sou-
hlasu s projektovou dokumentací žadatelů 
…, Pionýrská …, Hustopeče na zbudování 
přístavby garáže a napojení sjezdu na přilehlou 
komunikaci. 

Usnesení RM č. 7/4/14: RM schválila Podání žádosti 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 
2015, programu zaměřeného ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace na 
projekt „Bezbariérová trasa města Hustopeče 
2014“. Celkové předpokládané výdaje projektu: 
1.750.788,26 Kč (včetně DPH) spoluúčast Města 
Hustopeče: 386.414,75 Kč (včetně DPH) 

Usnesení RM č. 9/4/14: RM schválila smlouvu o dílo s 
Technickými službami Hustopeče s.r.o. se sídlem 

2014, pořádané organizační složkou Marketing a 
kultura. Při zakoupení vstupenky se musí každý 
člen STP prokázat členskou průkazkou. 

Usnesení RM č. 70/2/14: RM schválila zřízení 
Stavební komise rady města Hustopeče, včet-
ně jejího složení. Předsedou komise bude Ing. 
Stanislav Ivičič, Tajemník - … (STÚ); členové: 
…, …, …, …, …, …, …, …, …, …. 

Usnesení RM č. 72/2/14: RM schválila jmenová-
ní do školské rady Základní školy Hustopeče, 
Komenského za město Hustopeče jako zřizova-
tele: …, …, ... 

Usnesení RM č. 73/2/14: RM bere na vědomí vol-
bu předsedy Školské rady při Základní škole 
Hustopeče, Komenského, kterým byl zvolen, pro 
následující období pan ...

Usnesení RM (úkol) č. 74/2/14: RM ukládá připravit 
vypovězení smlouvy na pronájem kotelny MŠ 
Školní Hustopeče s fi rmou Energo Hustopeče, 
s.r.o. v nejbližším možném termínu. Návrh před-
ložit na příští RM. 

Usnesení RM č. 89/2/14: RM schválila Smlouvu 
se Státním fondem životního prostředí České 
republiky, Kaplanova 1381/1, 148 00 Praha, 
IČ:00020729 o poskytnutí podpory na akci 
„Revitalizace zeleně na sídlišti“ ve výši 84.445,25 
Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 90/2/14: RM schválila uzavření 
Mateřské školy Školní i Mateřské školy Na Sídlišti 
(Na Sídlišti 5 a Komenského 4) v době vánočních 
svátků, tj,. od 22.12.2014 do 2.1.2015. Provoz 
bude zahájen od pondělí 5.1.2015 

Usnesení RM č. 91/2/14: RM neschválila vyhrazení 
parkovacích míst pro hotel Centro v  termínech 
25.11. a 27.11.2014 zdarma, místa budou po-
skytnuta za zvýhodněnou úplatu ve výši 100 Kč 
za každé místo a započatý den. 

Usnesení RM č. 93/2/14: RM neschválila provozování 
prodejních trhů Ing. Františku Fialovi se sídlem 
Fügnerova 1140, 517 41 Kostelec na Orlicí, 
IČ 66803233 v dolní části Dukelského nám. v 
Hustopečích 

Usnesení RM č. 94/2/14: RM schválila plán akcí Besip 
organizovaných městem Hustopeče pro rok 
2015. Seznam akcí je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. (úkol) 95/2/14: RM ukládá majet-
koprávnímu odboru MěÚ reklamovat vady díla 
„Snížení energetické náročnosti objektu bazénu 
Hustopeče“ u zhotovitele, v případě nečinnosti 
zhotovitele následně využít bankovní záruku. 

Usnesení RM č. 96/2/14: RM schválila umístění 
sjezdu z nemovitosti p. … par.č.KN 1558/3 na 
městský pozemek par.č.KN 1557/1 dle zákresu 
uvedeném v žádosti ze dne  24.11.2014 za pod-
mínky neporušení stávající městské komunikace 
v ulici Pitnerova.

Usnesení RM č. 97/2/14: RM bere na vědomí in-
formaci o stavu vlastnictví nemovitostí před 

Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ 25550683 
na stavbu „Bezbariérová trasa města Hustopeče 
2014 za cenu díla 1,446.932,-Kč + DPH. 

Usnesení RM č. 10/4/14: RM bere na vědomí rozhod-
nutí o poskytnutí dotace k projektu Revitalizace 
zeleně na sídlišti (CZ.1.02/6.5.00/14.24521) s 
tím, že podpora ve výši 75% činí 1.266.678,75 
Kč, spoluúčast města Hustopeče ve výši 25% 
ční 422.226,25 Kč a nezpůsobilé výdaje jsou 
50.432,73 Kč. Ukončení realizace projektu bylo 
stanoveno poskytovatelem do 30.11.2015. Text 
rozhodnutí je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 17/4/14: RM schválila udělení dotace 
na fi nanční odměny pro ocenění sportovců měs-
ta a organizaci akce „Sportovec města Hustopeče 
2014" v celkové částce 15.000 Kč. Částky budou 
rozděleny dle návrhu Sportovní komise rady 
města. Financování bude zajištěno z prostředků 
ORJ 257 - Náklady zastupitelů, komisí. 

Usnesení RM (úkol) č. 20/4/14: RM ukládá sportovní 
komisi posoudit žádost p. … o přehodnocení 
usnesení č. 13/85/13 a navrhnout řešení spolu-
účasti města na dotčených akcích a nabídnout 
možnosti řešení spoluúčasti na organizaci do-
tčených akcí.

Usnesení RM č. 21/4/14: RM schválila možnost bez-
platného využití krytého bazénu nebo posilovny 
pro sportovní oddíly TJ Agrotec a to jako kom-
penzaci za uzavření sportovní haly v průběhu 
konání Hustopečského skákání v termínu 20.1. 
– 24.1.2015. Každý vedoucí si přivede a odvede 
svůj oddíl za, který v průběhu pobytu dětí ve 
vodě bude zodpovídat, tak jako při tréninku. 

Usnesení RM č. 24/4/14: RM souhlasí s vybudováním 
2 parkovacích míst na ul. Nádražní – před budo-
vou Agentury Domácí péče na vlastní náklady 
společnosti.

Usnesení RM č. 25/4/14: RM schválila souhlas s 
pronájmem maximálně 25-ti parkovacích míst 
na základě písemné žádosti doručené Městské 
policii minimálně sedm dnů předem. Pronájem 
bude vždy realizován za úhradu dle stanovené-
ho platného ceníku včetně paušálního nákladu 
za realizaci dopravního značení (190 Kč/místo 
a započatý den, 300 Kč paušál za vyhrazení 
míst). Kontrolu využití si zajistí pronajímatel. 
Samotnou realizací pronájmu zajistí MěP ve 
spolupráci s FO MěÚ Hustopeče. 

Usnesení RM (úkol) č. 26/4/14: RM schválila umístě-
ní 2 kusů dopravního značení A12 (pozor děti) 
v retrorefl exním provedení o rozměru 900 x 
900 mm v ulici Sv. Čecha Hustopeče. Dopravní 
značení včetně příslušenství dodá dle cenové 
nabídky společnost Signex KH Břeclav s.r.o. za 
částku 8.046,-Kč bez DPH. Samotné osazení 
dopravního značení provedou Městské služby 
Hustopeče. Úhrada investice bude provedena 
rozpočtem města - položka komunikace. 

Usnesení RM č. 27/4/14: RM schválila na základě 
žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné vy-
hlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních a sportovních 
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podniků k zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch 
v majetku města, s prodloužením doby akce pro 
Občanské sdružení Hustopečská chasa, ve dnech 
14.8.2015 do 17.8.2015 a to prodloužení na 
dobu 15.8.2015 od 20:00 – 4:00 hodin násle-
dujícího dne tj.16.8.2015, a 16.8.2015 od 20:00 
– 4:00 hodin následujícího dne tj.17.8.2015, pro 
Hustopečské hody 2015 na ulici Herbenova a v 
sále společenského domu na ul. Herbenova v 
Hustopečích. 

Usnesení RM č. 28/4/14: RM schválila na základě 
žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné vy-
hlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních a sportovních 
podniků k zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch 
v majetku města, s prodloužením doby akce pro 
SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, o. s., dne 10.1.2015 
a to prodloužení na dobu od 20:00 hod do 
04:00 hod. následujícího dne tj. 11.1.2015 pro 
Hustopečský Country bál v sále Společenského 
domu na ul. Herbenova. 

Usnesení RM (úkol) č. 29/4/14: RM schválila umístění 
banneru s upoutávkou na Hustopečský Country 
bál na zábradlí křižovatky u kina. Banner bude 
umístěn v době 17.12. – 12.01.2015

Usnesení (úkol) RM č. 31/4/14: RM ukládá nabídnout 
obcím v  rámci Mikroregionu k  odprodeji „staré 
podium“. 

Usnesení RM č. 32/4/14: RM schválila vyřazení z ma-
jetku a následný převod 3 ks počítačů z ORJ 
255 - Vnitřní správa Hustopeče v účetní hodno-
tě 1 Kč/ks do majetku příspěvkové organizace 
Městská nemocnice Hustopeče. Evidenční čísla 
PC jsou přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 34/4/14: RM schválila doporučení 
pro ZM ke schválení zmocnění pro Radu města 
Hustopeče ke schvalování rozpočtových opatře-
ní, pokud jde o změnu rozpočtových prostředků, 
aniž by se změnil jejich celkový objem, jedná-li 
se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do 
výše 300 000 Kč včetně, a pokud jde o změnu 
rozpočtových prostředků, kdy nedojde ke změně 
schváleného rozdílu celkových příjmů a výdajů v 
plném rozsahu (neplatí pro případ, kdy k navý-
šení příjmů dojde v důsledku prodeje majetku). 
Podmínkou je zachovat vyrovnaný nebo pře-
bytkový rozpočet. O provedených rozpočtových 
opatřeních bude informováno ZM.

Usnesení RM č. 35/4/14: RM schválila souhlas k 
jednání o změně dodavatele tepla ze sou-
časného dodavatele Energo Hustopeče na 
dodavatele plynu fi rmu Energie pod kontrolou, 
která je vytendrovaným dodavatelem plynu pro 
město Hustopeče.

Usnesení RM č. 36/4/14: RM neschválila dodatek 
č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče s.r.o., 
Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 
25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt, 
„dům U Synků“ pro rok 2015. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 42/4/14: RM ukládá ukon-
čit nájemní smlouvy uzavřené mezi městem 
Hustopeče jako pronajímatelem a společností 
ENERGO Hustopeče, s.r.o., IČ 25509144, jako ná-
jemcem ke všem kotelnám v majetku města, a 
z nichž společnost ENERGO dodává teplo do ob-
jektů města (dům U Synků, Mostař, Dobrovského 
61/2, Dukelské nám. 2/2, Dukelské nám 22, 
penzion Žižkova 1) v  co nejkratším termínu. 
Současně řešit navazující smlouvy na dodávku 
energií pro dotčené objekty.

Usnesení RM č. 43/4/14: RM schvaluje dodatek ke 
smlouvě s o.p.s. Energie pod kontrolou, Brněnská 
3883/48, Hodonín 69501, IČ: 29283272 o ener-
getickém poradenství a správě odběrných míst a 
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické ener-
gie a zemního plynu. Text dodatku je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 44/4/14: RM schválila Dodatek č. 6 
k nájemní smlouvě s  ENERGO Hustopeče, s.r.o., 
Dukelské nám. 10, Hustopeče, IČ: 25509144 ze 
dne 23.12.2008 na pronájem kotelen a techno-
logického zařízení, kterým se předmět nájmu 
snižuje o objekt č.p.887 (MŠ Školní) a nájemné 
se snižuje na 32.000 Kč + DPH. Text dodatku je 
přílohou.

Usnesení RM č. 47/4/14: RM schválila realizaci oprav 
stropů pod laboratoří (OKBH) v areálu Městské 
nemocnice Hustopeče z fi nančních prostředků 
roku 2015. 

Usnesení RM č. 50/4/14: RM schválila zveřejnění 
záměru pronájmu části pozemku p.č. KN 501/3 
vedeného jako ostatní plocha o výměře 24 m2 /
dle zákresu v příloze/ zapsaného na LV č.10001 
pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 
umístění pergoly a předzahrádky. 

Usnesení (úkol) RM č. 51/4/14: RM ukládá doplnit 
informační cedule na městském hřbitově o 
informace o možnosti využívání sociálního zaří-
zení v restauraci Zátiší.

Usnesení RM č. 53/4/14: RM schválila smlouvu s 
manž. …, Havlíčkova …, Hustopeče 693 01 na 
pronájem částí pozemků p. č. 2006/17 o výměře 
30m2 vedeného jako orná půda a p.č.2051/2 o 
výměře 15 m2 vedeného jako ostatní plocha, 
vše zapsáno na LV č.10001 pro obec Hustopeče 
a k. ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 7.088 
Kč. Záměr byl zveřejněn na úř. desce od 5.11. do 
21.11.2014. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 54/4/14: RM schválila dohodu s ČEPS, 
a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10,IČ: 25702556 
o způsobu provedení údržby ochranných pásem 
vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem 
nemovitosti (pozemku). Text dohody je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 55/4/14: RM bere na vědomí in-
formaci o změně cen obědů z produkce školní 
jídelny ZŠ Komenského Hustopeče od 1.1.2015

Usnesení RM č. 56/4/14: RM schválila výzvu k podání 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní 
hospodářský celek (LHC) Hustopeče včetně pří-
loh. Text výzvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 58/4/14: RM neschválila pořádání 
Městského plesu v roce 2015 z důvodu krátkosti 
času na přípravu.

Usnesení RM č. 59/4/14: RM schválila pořádání 
Městské zábavy dne 14.03.2015.

Město Hustopeče, 
zastupitelstvo města Hustopeče

Výpis ze zápisu z II. schůze 
Zastupitelstva města Hustopeče

konané dne 11.12.2014 
v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 4/II/14: ZM schvaluje složení Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Hustopeče pro 
období 2014 -2018. Seznam členů je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 5/II/14: ZM schvaluje složení Finančního 
výboru Zastupitelstva města Hustopeče pro 
období 2014 - 2018. Seznam členů je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 6/II/14: ZM schvaluje Podání žádosti o 
bezúplatný převod pozemků pod komunikace-
mi a chodníky včetně zeleně na ulici Dvořákova 
a Alšova v Hustopečích parc. č. 1833/5, 1833/8, 
1833/11, 1833/12, 1833/13, 1833/14, 1833/15, 
1860/3, 1860/4 a parc. č. 1860/5 vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna od ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2.

Usnesení č. 7/II/14: ZM schvaluje Podání žádosti o 
bezúplatné nabytí pozemků pod středem kru-
hového objezdu u nájezdu na dálnici D2 p.č. 
4536/166 a p.č. 953/7 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 8/II/14: ZM neschvaluje pokračovat v 
přípravě prodeje bytů na ul. Smetanova 78/2 v 
Hustopečích z důvodu, že dotčená nemovitost je 
součástí objektu Městského úřadu.

Usnesení č. 9/II/14: ZM neschvaluje Vyhlášení zá-
měru prodeje části pozemku parcela číslo 411/1 
vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 8 
m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který se nachází 
mezi pozemky parcelní číslo 367 a parcelní číslo 
411/9.

Usnesení č. 10/II/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru 
na prodej části pozemku parc. č. 2500/117 o ma-
ximální výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 
2500/37, na kterém se nachází stavba ve vlast-
nictví třetí osoby vše v k.ú. Hustopeče u Brna a 
to minimálně za jednotkovou cenu 230 Kč/m2. 
Text záměru včetně grafi cké přílohy je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 11/II/14: ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemku parc. č. KN 2022 vedeného 
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jako zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna minimálně za cenu 230,- Kč/
m2 s tím že kupující uhradí náklady spojené s 
převodem pozemku.

Usnesení č. 12/II/14: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
prodeje pozemků pod stavbou nezapsanou v ka-
tastru nemovitostí parc. č 1944 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a 
parc. č. 1945 vedeného jako zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 
minimálně za cenu 230,- Kč/m2 s tím, že kupují-
cí uhradí náklady spojené s převodem pozemků.

Usnesení č. 13/II/14: ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru na prodej pozemků parcela číslo KN 7627/5 
vedeného jako zahrada o výměře 41 m2 a po-
zemku parcela číslo KN 7627/6 vedeného jako 
zahrada o výměře 79 m2 s tím, že kupující zajistí 
a uhradí náklady spojené s převodem pozemků.

Usnesení č. 14/II/14: ZM schvaluje Vyhlášení záměru 
směny části pozemku parcela číslo 1329/1 vede-
ného jako ostatní plocha o maximální výměře 
cca 97 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna (vyznače-
ného v příloze č. 1 jako pozemek parcela číslo 
1329/86) ve vlastnictví města Hustopeče za část 
pozemku parcela číslo 1329/72, vedeného jako 
ostatní plocha o maximální výměře 6 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna (vyznačeného v příloze č. 1 
jako pozemek parcela číslo 1329/89) ve vlastnic-
tví třetí osoby s fi nančním vyrovnáním ve výši 
minimálně 230,- Kč/m2 s tím, že strany směn-
né se budou podílet poměrně na nákladech na 
vyhotovení geometrického plánu a uhradí po-
měrné náklady spojené s převodem pozemků.

Usnesení č. 15/II/14: ZM schvaluje Vyhlášení zámě-
ru směny částí pozemku parcela číslo 1329/1 
vedeného jako ostatní plocha o maximální vý-
měře cca 8 m2 (vyznačeného v příloze č. 1 jako 
pozemek parcela číslo 1329/88) ve vlastnictví 
města Hustopeče za část pozemku parcela číslo 
1329/12, vedeného jako ostatní plocha o maxi-
mální výměře 14 m2 (vyznačeného v příloze č. 
1 jako pozemek parcela číslo 1329/87) ve vlast-
nictví třetí osoby s fi nančním vyrovnáním ve výši 
minimálně 230,- Kč/m2 s tím, že strany směn-
né se budou podílet poměrně na nákladech 
na vyhotovení geometrického plánu a uhradí 
poměrné náklady spojené s převodem pozemků.

Usnesení č. 16/II/14: ZM schvaluje Kupní smlouvu na 
výkup pozemku parc. č. 1635/2 vedeného jako 
zahrada o výměře 82 m2 v k. ú. Hustopeče u 
Brna pod příjezdovou cestou k MŠ Školní za jed-
notkovou cenu 600 Kč/m2 od pana …, bytem 
Knovíz …, PSČ 27401. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 17/II/14: ZM schvaluje Darovací smlouvu 
na darování pozemků pod silnicí II/425 parcela 
číslo KN 1229/21 vedeného jako ostatní plocha 
- silnice, pozemku parcela číslo KN 1252/77 
vedeného jako ostatní plocha - silnice a dále po-
zemku pod silnicí II/420 parcela číslo KN 4733/8 
vedeného jako ostatní plocha - silnice vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna s tím že obdarovaný uhradí 
náklady spojené s převodem pozemků. Návrh 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 18/II/14: ZM schvaluje Darovací smlouvu 
s Jihomoravským krajem na darování pozemků 
do majetku města Hustopeče a to pozemku p. 
č. 1229/1 ostatní plocha – ostatní komunikace 
a pozemku p. č. 1229/5 ostatní plocha – ostat-
ní komunikace a dále dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemků č. 3305-27/2014 ze dne 
8. 4. 2014 nově vytvořené a vyčleněné parc. č. 
659/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
152 m2, -pozemek p. č. 1110/1 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 300 m2, pozemek 
p. č. 1110/2 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace o výměře 311 m2, pozemek p. č. 1110/3 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
30 m2, pozemek p. č. 1110/4 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 60 m2 vše v k. ú. 
Hustopeče u Brna a obci Hustopeče. Text smlou-
vy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 19/II/14: ZM schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k ne-
movité věci č.j. UZSVM/BBV/8492/2014 - BBVM 
(K 18/10) nemovitosti pozemku parc. č. 1047/4 
od České republiky - Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 42, 12800 Praha 2, IČ: 69797111. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/II/14: ZM schvaluje Dodatek č. 
1 k darovací smlouvě ze dne 22.12.2010 
s  Jihomoravským krajem ohledně pozemku 
parc. č. 1074/5 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 2.695 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 
dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/II/14: ZM schvaluje revokaci usnesení 
ZM č.12/XXI/14: Zastupitelstvo města Hustopeče 
schvaluje Závěrečný účet města Hustopeče za 
rok 2013. Závěrečný účet je přílohou tohoto 
zápisu a usnesení č. 13/XXI/14: Zastupitelstvo 
města Hustopeče schvaluje zprávu auditora 
k hospodaření města Hustopeče za rok 2013. 
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a schvaluje Nové usnesení:
Zastupitelstvo města Hustopeče schvaluje Závěrečný 

účet města Hustopeče za rok 2013 s výhradami. 
Současně přijímá opatření k nápravě: ukládá vy-
tvořit vnitřní směrnici pro zpracování rozpočtu 
města a jeho úprav.

Usnesení č. 28/II/14: ZM schvaluje zmocnění pro 
Radu města Hustopeče ke schvalování rozpočto-
vých opatření, pokud jde o změnu rozpočtových 
prostředků, aniž by se změnil jejich celkový ob-
jem, jedná-li se v jednotlivém případě o změny 
rozpočtu do výše 300 000 Kč včetně, a pokud jde 
o změnu rozpočtových prostředků, kdy nedojde 
ke změně schváleného rozdílu celkových příjmů 
a výdajů v plném rozsahu (neplatí pro případ, 
kdy k navýšení příjmů dojde v důsledku prode-
je majetku). Podmínkou je zachovat vyrovnaný 
nebo přebytkový rozpočet, o provedených roz-
počtových opatřeních bude informováno ZM.

Usnesení č. 29/II/14: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta s Římskokatolickou farností Hustopeče IČ: 
65806221, kterým se prodlužuje termín čerpá-
ní dotace na rekonstrukci topení víceúčelového 

sálu kostela v Hustopečích do konce roku 2015. 
Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 33/II/14: ZM schvaluje účelovou dotaci 
pro TJ Agrotec Hustopeče na pořízení kabin Kč 
pro oddíl tenisu ve výši 200.000. Včetně Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
s  Tělovýchovnou jednotou Agrotec Hustopeče, 
ve výši 200.000 Kč na pořízení kabin pro oddíl 
tenisu příjemce.

Udělení dotace podmiňuje uzavřením Smlouvy o 
smlouvě budoucí na následné darování této 
nemovitosti do majetku města do konce roku 
2016.

Usnesení č. 35/II/14: ZM schvaluje stanovení výše 
paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy 
zastupitelstva obce ve výši 150 Kč/hod. a maxi-
málně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro 
kalendářní roky 2014 a 2015.

Usnesení č. 36/II/14: ZM schvaluje rozpočtové opat-
ření města Hustopeče č. 4/2014 v předložené 
podobě. Text RO je přílohou zápisu.

Usnesení č. 37/II/14: ZM schvaluje rozpočet města 
Hustopeče na rok 2015 v předložené podobě. 
Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.

Usnesení č. 38/II/14: ZM schvaluje zvolení paní …, 
nar. …, bytem Hradní …, Hustopeče za příse-
dící Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 
64 zákona č. 6/2002 Sb.

Usnesení č. 39/II/14: ZM schvaluje, aby urče-
ným zastupitelem města Hustopeče při 
pořizování územně plánovací dokumentace 
města Hustopeče, byla ve volebním období 2014 
– 2018 paní ….

Usnesení č. 40/II/14: ZM bere na vědomí průběžnou 
zprávu z veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 
320/2001, Sb. o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o 
fi nanční kontrole) na základě Pověření č. 7/2014 
vydané starostkou města Hustopeče PaedDr. 
Potměšilovou Hanou ze dne 19. 11. 2014 v 
Městské nemocnici Hustopeče, p.o. Text zprávy 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 42/II/14: ZM schvaluje Smlouvu 
s Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod, Kounicova 13, 602 Brno, IČ:75 08 
22 41 o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„Setkání pod nebem“ ve výši 5 663 025,-Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

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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Gospel, folk, klasickou hudbu i 
vystoupení dětí nabídly adventní 
koncerty. V předvánočním čase se jich 
v Hustopečích konalo celkem pět. Čtyři 
v kostele svatého Václava a Anežky České 
na Dukelském náměstí, pátý v podání žáků 
základní umělecké školy zahajoval advent 
v evangelickém kostele.

Žáci Základní umělecké školy Hustopeče 
se v neděli 30. listopadu postarali 
v evangelickém kostele o plné lavice. Sbor 
zazpíval známé koledy, děti zahrály na fl étnu, 
harmoniku či klavír, s doprovodem pomohli 
i učitelé. 

Ve stejný den jen o pár hodin později 
začal další z adventních koncertů v kostele 
na Dukelském náměstí. Komorní soubor 
Musica Animae zaujal efektním příchodem, 
duchovní atmosféru navodil prostřednictvím 
hry pouze při světle svíček. 

Druhou adventní neděli 7. prosince zavítal 
do kostela sv. Václava a Anežky České soubor 
Brno Gospel Choir. Jeho koncert si nenechalo 
ujít téměř sto osmdesát posluchačů. 
Gospelovému uskupení se podařilo postavit 
a roztleskat všechny přítomné.

Třetí adventní neděle, takzvaná stříbrná, 
se nesla v Hustopečích v tónech folku. 
Posluchačům se představilo rodinné trio 
Marián a úlety z Velkých Bílovic. Poslechnout 
si návštěvníci mohli autorské písně za 

doprovodu fl étny a kytary. 
O poslední z adventních koncertů se 21. 

prosince postaralo Husákovo kvarteto. 
Kvarteto ve složení Martin Husák, Radek 
Blahuš, Matěj Kovanda a Hustopečský Marek 
Vejpustek zahrálo klasické koledy od Evžena 
Zámečníka Tichá noc, Chtíc aby spal nebo 

Půjdem spolu do Betléma, na programu však 
byla například i skladba od kapely Coldplay 
nebo Hallelujah od Leonarda Cohena.

Načerpat vánoční atmosféru na adventní 
koncerty přišla celkem asi pětistovka 
posluchačů. 

–jal-

KULTURA
Adventní koncerty nabídly gospel, folk i klasiku

Čtvrtý adventní koncert v podání Husákova kvarteta si nenechaly ujít dvě stovky lidí. 
Do posledního místa plný kostel tleskal ve stoje.
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Celé Česko ve středu 10. prosince zpívalo 
koledy. Letos poprvé i Hustopeče. Naše 
město se zapojilo do akce regionálních novin 
Deník. Na Dukelském náměstí zpívaly hlavně 

rodiny s dětmi, takt udávala sama starostka. 
Ve středu 10. prosince přesně v 18.00 hodin 

se celou republikou rozezněly koledy. Akce 
regionálních novin Deník s názvem „Česko 

zpívá koledy“ se zúčastnila asi stovka obcí 
a měst po celé republice. Letos poprvé se 
zapojily i Hustopeče.

„Jsem moc ráda, že tahle akce může být 
u nás v Hustopečích a že se vás tady sešel 
takový počet,“ uvítala zpěváky na náměstí 
starostka Hustopečí Hana Potměšilová. 

Na Dukelské náměstí si přišly zazpívat šest 
koled desítky lidí. Hlavně rodiny s dětmi. 
Každý měl k dispozici zpěvník, který 
napovídal slova známých písní. Jako první 
zazněla koleda „Neseme vám noviny“. Takt 
udávala sama starostka Hana Potměšilová. 

Celkem se na jižní Moravě akce „Česko zpívá 
koledy“ zúčastnily desetitisíce lidí, mimo 
jiné například i na náměstí Svobody v Brně, 
v Pohořelicích nebo ve Znojmě, poprvé 
také v Břeclavi. Na Břeclavsku se zapojilo 
rekordních deset míst a na nich půl druhého 
tisíce lidí. Hustopečští si tak mohli připravit 
hlasy na tradiční zpívání pod vánočním 
stromem na Štědrý den.                                  -jal-

Celé Česko zpívalo koledy. Připojili se i Hustopečští

Prvního ročníku akce v Hustopečích se zúčastnily desítky zpívajících. 
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008
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Odbornou porotu fotosoutěže čekal ve 
středu 10. prosince 2014 nelehký úkol. 
Ani poslední, podzimní kolo fotosoutěže 
Hustopečský rok očima fotografů 2014 
nepřekvapilo. Opět se sešly velmi zdařilé 
snímky, a to ve všech třech kategoriích. 
Soutěže se zúčastnilo celkem devatenáct 
soutěžících z Hustopečí i blízkého okolí, kteří 
poslali více jak 130 fotografi í.

Nejpočetněji zastoupenou skupinou byla 
kategorie Krajina. Jednalo se o fotografi e 
přírody, města a architektury. Po dlouhé 
rozvaze se porotci nakonec shodli na vítězi. 
Stala se jím Milada Havlíčková se snímkem 
Zbarvený podzim, na kterém se jí podařilo 
zachytit jednoduchost a krásu přírody v okolí 
hustopečských rybníků. V kategorii Zátiší 
potvrdil své kvality opět Roman Slouk, který 
nadchl technicky dokonalým zpracováním 
fotografi e s názvem Bobule. V kategorii Lidé 
zvítězil Jiří Fiala s fotografi í Mažoretky.

Vernisáž a výstava
Ofi ciální vyhlášení vítězů a předání cen se 

uskuteční na slavnostní vernisáži výstavy 
nejlepších fotografi í. Bude v pátek 9. ledna 
2015 v 17 hodin v Městském muzeu a galerii 
Hustopeče v domě U Synků. Teprve tam bude 
také zveřejněn absolutní vítěz fotosoutěže 
Hustopečský rok očima fotografů. Na 
něho čeká digitální zrcadlovka, na ostatní 

velkoformátový digitální tisk, fotografi cký 
soft ware, předplatné časopisu Foto a další 
pěkné ceny.

Výsledky podzimního kola
Krajina
1. Zbarvený podzim, Havlíčková Milada
2. Podzimní romantika, Bažant Zdeněk
3. Cesta, Valnoha Stanislav

Zátiší
1. Bobule, Slouk Roman
2. Podzimní listí, Dokoupil Ondřej
3. Lisování, Slouk Roman

Lidé
1. Mažoretky, Fiala Jiří
2. Dědeček, Musil Marek
3. Sparťan, Fiala Jiří

Odborná porota podzimního kola:
Václav Šálek – fotograf ČTK
Dagmar Sedláčková – vedoucí marketingu 
a fotografka
Miroslav Polívka – D-D reklama
Bronislav Hekl – MCS plus výpočetní technika

Mediálním partnerem soutěže je
Břeclavský Deník.                                              

-sed- 

Fotosoutěž Hustopečský rok očima fotografů je ve fi nále

Zbarvený podzim, Havlíčková Milada

Bobule, Slouk Roman

Mažoretky, Fiala Jiří

Padesát snímků od čtrnácti autorů bylo 
k vidění po celý prosinec v městské galerii 
v domě U Synků. Vystavovali tam členové 
hustopečského fotoklubu. Letos poprvé 
jejich fotografi e vybírala odborná porota.

Portréty, krajina, abstrakce, krása 
funkcionalismu i historických budov – 
žánrově pestré snímky visely do konce 

prosince v městské galerii. Jejich autory byli 
členové Fotoklubu Hustopeče. Na výstavě 
ukázalo své umění čtrnáct z nich. 

„Letos jsme zvolili konfrontační formu 
výběru fotografi í. Nenazýváme to tedy 
členská výstava, ale je to první Salón členů 
Fotoklubu Hustopeče. Klíč pro příjem 
fotografi í byl takový, že každý měl právo 

nabídnout osm svých snímků, z nichž porota 
vybrala nezávisle na autorovi pětapadesát 
fotografi í,“ popsal výběr snímků na výstavu 
předseda Fotoklubu Hustopeče Zdeněk 
Bažant. 

Z celkových devětadvaceti členů fotoklubu 
vybrala odborná porota na výstavu snímky 
od Zdeňka Bažanta, Zdeňky Damborské, 
Jiřího Fialy, Luboše Galouska, Davida Grégra, 
Dušana Koláčka, Jany Korciánové, Veroniky 
Mikulíkové, Martina Rabovského, Roberta 
Stohanzla, Zuzany Škamradové, Petra 
Urbánka, Stanislava Valnohy a Petra Vaňka. 

„Čtyři členové poroty byli nezávislí – 
zkušení fotografové, výtvarníci a podobně, a 
tři členové byli z Fotoklubu Hustopeče, tedy 
vlastní autoři. Celkem bylo nabídnuto 103 
fotografi í. Vybrali jsme ty, které vyhovovaly 
požadavkům jak výtvarně, tak technicky,“ 
zmínil Bažant. 

Letošní výstava byla pro fotoklub už čtvrtá 
v pořadí, poprvé to však nebyla výstava 
členská, ale salón vybraných snímků. 
„Domnívali jsme se, že fotoklub už prodělal 
určitý vývoj. Specializace jednotlivých členů 
už dostoupila určité míry, tak jsme se rozhodli 
pro tuto formu výstavy,“ vysvětlil předseda 
hustopečského fotoklubu. 

Výstava byla k vidění v městské galerii 
v domě U Synků až do 28. prosince. 

-jal- 

Členové fotoklubu vystavovali v galerii. Snímky vybírala porota

Na výstavě ukázal své snímky například Martin Rabovský. 
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Pohlednice, šperky, knihy, či řemeslné 
výrobky přilákaly do městského muzea 
12. a 13. prosince stovku návštěvníků. Konal 
se tam nultý ročník Vánočního bazaru. Podle 
organizátorů uspěl a příští rok se tak chystá 
opakování. Inspirací byla pracovníkům 
muzea podobná akce v Moravském zemském 
muzeu v Brně. Brněnští kolegové však 
přijímají k prodeji pouze starožitnosti, 
v hustopečském domě U Synků toho bylo 
v nabídce víc. 

„Byly to drobné dekorativní předměty, 
řemeslné výrobky s vánoční tematikou, 
ale byly tady také knihy, pohlednice i věci, 
které se běžně prodávají ve vetešnictvích 
nebo v bazarech. Dále si tady mohli zájemci 
zakoupit nádobí, oděvní doplňky nebo 

šperky,“ vyjmenovala Šárka Prokešová 
z Městského muzea a galerie Hustopeče. 

V nabídce ale nechybělo ani několik 
starožitných kousků. Například obraz, 
který majitel nabízel za půl litru starorežné, 
pohlednice z 30. let minulého století nebo 
starožitné hodiny. 

„V akci bychom chtěli pokračovat. 
Návštěvníci si ji chválili a sami vzpomínali: 
My máme na půdách podobné věci, my vám 
to příští rok dáme. Je nám to líto vyhodit, ale 
moc rádi to poskytneme dál,“ informovala 
Prokešová. 

Příští rok je v plánu Vánoční bazar spojit 
s tradiční výstavou vánočních dekorací 
a aranžmá Muzejního spolku.                        –jal- 

Vánoční bazar lákal na starožitné kousky i řemeslné výrobky
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V nabídce byly hračky, nádobí, knihy
 i mnoho dalšího. 

Desítky dětí se sešly v pátek 5. prosince 2014 v domě dětí a mládeže Pavučina. Nutno dodat, že mnozí z nich byli pořádně nervózní. 
Dárečky tam totiž za básničku či písničku rozdával Mikuláš s početnou družinou andělů i čertů.                                                                      –jal- 

Nadílka na Pavučině s Mikulášem i čerty

Stejně jako vloni, tak i letos se do Hustopečí přiřítila pekelná jízda! Z ranče Valkýra vyrazil Mikuláš, dva andělé a deset čertů na 
svých ďábelských koních. Samozřejmě nechyběl ani pekelný kozel Julius. Bryčka byla vybavena hořícím kotlem, pytlem na zlobivce 
a pekelným nápojem z krve zlobivých dětí. Některé děti nám řekly básničku, ale z některých nevymámil Mikuláš ani jméno. I přes 
to dostal každý svůj balíček. Hodné totiž byly všechny, náš pytel se naplnil pouze zlobivým tatínkem. Příští rok si přijedeme děti 
zkontrolovat a už teď se těšíme, co si pro nás zase připraví.                                                                                                                                Jana Višňovská 

Pekelníci z Valkýry projeli městem
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
LEDEN 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

ne  11.1.  16.00 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ II. - pásmo kreslených 
   pohádek pro d ti. 95 minut.  Vstupné 30,- K
st 14.1.  19.30 RALUCA - Drama, erotický, krimi, thriller, R 2014,
   80 min., p ístupný od 15 let.  Vstupné 70,- K
ne 18.1.  16.00 WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
   Animovaný, Itálie, 2014, 98 min.  Vstupné 50,- K
st 21.1. 19.30 DÁRCE - Biogra  cký, drama, fantasy, USA, 2014,
   94 min., p ístupný od 12 let.  Vstupné 70,- K
st 28.1. 19.30 HODINOVÝ MANŽEL - Komedie R, 2014, 100 min.,
   p ístupný od 12 let.  Vstupné 70,- K  
  9.00 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY Vstupné 50,- K  

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

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

t  8. 1. 10. 00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  15. 1. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - lední medv d
t  22. 1. 10. 00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  29. 1.  10.00 VÝTVARNÁ INNOST - krmítko pro ptá ky

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

st 14. 1. 15.00 VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE

16.
ročník

23. - 24. 1. 2015

2015
T inec

Hustope e

 ZAHÁJENÍ 11. MORAVSKÉ VÝŠKAŘSKÉ TOUR

pá  9.–25.1. 17.00 VÝSTAVA VÍT ZNÝCH FOTOGRAFIÍ SOUT ŽE
   HUSTOPE SKÝ ROK 2014, vernisáž v pátek
   9. 1. 2015 od 17.00, M stské muzeum a galerie.
so  17.1. 19.30 TLUSTÝ PRASE – ú inkuje Divadelní soubor FOOR
   Hustope e, kinosál Hustope e.
pá 23. – 24.1. HUSTOPE SKÉ SKÁKÁNÍ – XVI. ro ník halového
   závodu Moravské výška ské tour, m stská
   sportovní hala, www.hustopecskeskakani.cz,
   www.moravskavyskarskatour.cz. 

po 12. - 30. 1.  VÝSTAVA ZMA ENÉ OSUDY - mapuje životní pou
   rodiny Brady b hem n mecké okupace p es tere-  
   zínské ghetto až do Osv timi (výstava je inspirovaná
   p íb hem z knihy Hanin kuf ík), vestibul CCV.
st  14. 1. 15.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK  SOUT ŽE LOVCI PEREL
   v knihovn .
t  15. 1. 16.00 P EDNÁŠKA SONI NEZHODOVÉ

   Hustope e a život v Belle Époque (1890-1914),
   u ebna CCV.
út  20. 1. 16.00  LITERÁRNÍ KAVÁRNA s hustope skou spisovatel-
   kou Markétou Harasimovou, v knihovn .

-in
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Gymnázium T. G. Masaryka
  v Hustopečích 

srdečně zve zájemce
o studium na návštěvu

školy při příležitosti

Dne otevřených dveří,
který se  koná

v  úterý 13. 1.2015
od 9.00 do 17.00 hod.

SOBOTA 7.2.2015
NA ULICI NA HRADBÁCH

HUSTOPEČE

M.S.QUATRO a Hotel Rustikal
vás srdečně zvou na

www.hustopecskymasopust.cz

Pomoci dobré věci a přitom se ještě pobavit a uspokojit chuťové 
buňky budou mít lidé šanci na Masopustu Na Turhandlích 
v Hustopečích. Ten se uskuteční v sobotu 7. února 2015 v hustopečské 
ulici Na Hradbách.

Akci odstartuje v deset hodin dopoledne humorem sobě vlastním 
lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota. Nebude chybět ani tradiční 
průvod fašankových masek. Maškary vyrazí do ulic o půl jedenácté 
dopoledne.

Zájemci navíc ochutnají zabijačkové speciality nebo lahodná vína 
hustopečských vinařů. Jejich sklepy se otevřou s odbitím poledne. 
Patnáct minut před dvanáctou hodinou mohou přitom návštěvníci 
masopustu získat láhve plné lahodného moku také v dobročinné 
aukci. Její výtěžek spolu s penězi z prodeje skleniček a dobrovolného 
příspěvku za zabijačkovou polévku pak organizátoři využijí pro 
charitativní účely.                                                                                   Martin Tuček

Masopustní veselí v Hustopečích
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 5. 1. / 19. 1.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 6. 1.
Bioodpad: 12. 1.

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 18.00 – 20.00

t 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
So, Ne  14.00 – 19.00

SPORT

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

Otvírací dobu krytého bazénu a posilovny v období svátk  na 
www.spozam.cz nebo v Hustope ských listech v sekci Sport.
Krytý bazén a posilovna bude v pátek 30. 1. 2015 uzav en 

z d vodu sanace.

VOLEJBAL 
so 10.1. 8.45 T ÍKRÁLOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ – sout ží
   šesti lenná smíšená družstva, ve sportovní hale.
FUTSAL    
so 3. – 4.1.  15. RO NÍK NOVORO NÍHO TURNAJE VE FUTSALU
   – sportovní hala.
so 10.1. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – Tomson Brno
so 31.1. 19.00 TJ Agrotec Hustope e - Mitra Brno
PLAVÁNÍ
so  17.1. 8.45 HUSTOPE SKÝ DŽBÁNEK – 22. ro ník plaveckých
   závod , krytý bazén, po ádá Plavecký klub Hustope e.
STOLNÍ TENIS  
Okresní p ebor pá  9.1. 18.00  Hustope e – Lednice
 pá  23.1. 18.00  Hustope e – Rakvice A
III. Liga so  24.1. 15.00  Hustope e – Ž ár
 ne  25.1. 10.00  Hustope e – Tišnov
Divize so  24.1. 17.30  Hustope e – Slatina
 ne  25.1. 10.30  Hustope e – Tišnov B

so 10.1. 20.00 COUNTRY BÁL – sál Spole enského domu.
pá  16.1. 20.00 29. VETERINÁRNÍ PLES – sál Spole enského domu
so 24.1. 20.00 XVI. KROJOVÝ PLES – sál Spole enského domu,
   hrají DH Sokolka, CM Primáš, 
   krojovaní vstup zdarma.  

ne 1.2. 14.00 D TSKÝ KROJOVÝ PLES - sál Spole enského domu
pá 6.2. 20.00 PLES GYMNÁZIA T.G.M. HUSTOPE E 
   - sál Spole enského domu
ne 8.2. 15.00 D TSKÝ KARNEVAL - sál Spole enského domu
pá 13.2. 20.00 D KANÁTNÍ PLES - sál pod kostelem, Dukelské nám.
ne  15.2. 14.30 D TSKÝ KARNEVAL - sál pod kostelem, Dukelské nám.

so 7.3. 20.00 RYBÁ SKÁ ZÁBAVA - sál Spole enského domu
pá 13.3. 20.00 PLES SOŠ A SOU HUSTOPE E - sál Spol. domu

PLESOVÁ SEZÓNA  2015

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

ne  18.1. 14.00 PRO  BY M L LOV K ZPÍVAT? - o hudb  s
   celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem,
   evangelický kostel Hustope e. 

út  6.1. 16.00 T ÍKRÁLOVÝ PR VOD
   Sraz v kostýmech na Pavu in . 
ne  11.1. 13.15 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi,
   odjezd z AN ve 13.15, ledová plocha od 14.00 do
   15.00, p ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou). 
pá  23. – 26.1. ZIMNÍ REKREACE PRO RODI E S D TMI II.
   Turistická ubytovna Celné v Orlických horách. 
   Cena za ubytování a polopenzi: d ti do 15 let 600,- 
   ostatní 800,- K . Doprava vlastní. 
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Vítání občánků
ze dne 6. prosince 2014

Martin Bařina Martin Babka

Marek Polášek Elizabeth Nešporová

Ema Šlancarová Tereza Hrůzová

Hustopečích dne 9. 12. 2014
komise obřadů a slavností: Simona Procházková

Foto: Pavla Strohová

www.hustopece-city.cz



HUSTOPEČSKÉ LISTY  1 • 15

| 19 | 

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ  U RYBIČEK

Mikuláš 
K adventnímu času u nás každý rok patří 

zpívání u vánočního stromu. Letos nám 
však zpívání překazilo počasí, i přesto jsme 
ale strom před MŠ rozsvítili a koledy děti 
zazpívaly rodičům na vánočních besídkách. 
Rozsvícený strom společně s betlémem, 
který si děti vyrobily v keramickém kroužku, 
nám každý den při příchodu do školičky 
připomíná blížící se Vánoce.

Součástí prožití adventu byly tvůrčí dílničky 
pro rodiče a děti a také příchod Mikuláše. Ten 
na nás společně s čertem a andělem ani letos 
nezapomněl. Děti si pro milé hosty vyzdobily 
třídy a nástěnky, připravily si čertovské 
písničky s tanečky a pro Mikuláše měly 
připravenou jeho oblíbenou koledu Ondráši 
Matouši. Hostům se u nás líbilo, nikoho 
neodnesli a všechny děti dostaly balíčky 
s ovocem.

České Vánoce v knihovně
Děti ze třídy Motýlků se vypravily do 

knihovny, kde se seznámily s lidovými zvyky 
a tradicemi, vyprávěly, které zvyky znají 
z domu a na závěr si zazpívaly koledy.

Děti dětem
Naši nejmenší ze třídy Koťátek si připravili 

pro žáky Základní a praktické školy 
v Hustopečích pásmo s tanečky a básničkami 
o zimě, Mikuláši, čertech a o Vánocích. Na 
závěr předali hosté Koťátkům vlastnoručně 
vyrobený adventní věnec a všichni společně 
si zazpívali koledy.

Koledování pro seniory
Ani  na babičky a dědečky naše děti 

nezapomněly. Třída Sluníček si připravila 
pásmo koled, básniček a tanečků 
pro obyvatele Penzionu pro seniory 
v Hustopečích. 

Advent jsme zakončili vánočními besídkami 
a návštěvou vánočního koncertu v kostele 
sv. Václava.                                                    Kolektiv MŠ 

Advent v MŠ U Rybiček  

Letos 11. listopadu jsme s dětmi vyhlíželi 
sníh marně. Podle pranostiky měl dorazit 
svatý Martin na bílém koni, jenže venku 
nikde ani vločka. Jedno velké překvapení 
se ale přece konalo. Živý rytíř Martin v plné 
zbroji přišel rovnou k nám do školky. Pověděl 
nám příběh ze svého života -  o žebrákovi, se 
kterým se rozdělil o svůj vojenský plášť. Jeho 
vyprávění bylo napínavé a dětem se moc 
líbilo. Pak si odvážní kluci i holčičky potěžkali 
velký meč a prohlédli rytířskou zbroj.  
Rozloučili se s rytířem svatomartinskou 
písničkou a veselým cinkáním na opravdové 
podkovy. Rytířův dobrý skutek se stal 
námětem několika dalších her a povídání 
s dětmi. A že Martin nepřijel na bílém koni? 
Nevadí, za rok budeme sníh i rytíře vyhlížet 
znova. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Svatý Martin navštívil školku Pastelku
MŠ PASTELKA 
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

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

WWW.HUSTOPECE-CITY.CZ • WWW.HUSTOPECE.CZ
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V rámci mezinárodního eTwinningového 
projektu s názvem „Look at book“ se 
žáci sedmých ročníků naší školy zaměřují 
především na rozvoj čtenářských a 

jazykových dovedností. S kamarády ze čtyř 
dalších evropských zemí v předvánočním 
čase prožívali nezapomenutelné okamžiky 
s knihou E. T. A. Hoff mana Louskáček a Myší 
král.

Aktivity spojené se společnou četbou se 
prolínají hned několika předměty – český 
jazyk a literatura, anglický jazyk, hudební 
výchova, informatika a pracovní činnosti. 
Knihu čteme jak v českém, tak v anglickém 
jazyce. Anglická verze spíše vychází z baletu 
P. I. Čajkovského. Porovnávali jsme obě 
znění, poslouchali Čajkovského hudbu a 
učili se o tomto slavném ruském skladateli, 
vyráběli sněhové baletky, sdíleli fotografi e a 
videa našich domácích louskáčků na ořechy 
a vytvářeli jsme svou vlastní „Zemi sladkostí“ 
z typického českého vánoční cukroví.

Vyvrcholením celého tematického celku 
byla návštěva baletního představení 
Louskáček v nastudování Národního divadla 
Brno. Úžasná výprava, okouzlující hudba a 
neuvěřitelné taneční výkony malých i velkých 
účinkujících nás naladily na tu správnou 
vánoční atmosféru a byly nádhernou tečkou 
za tematickým celkem nazvaným Louskáček 
– The Nutcracker. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Louskáček nám pomáhal ve výuce
ZŠ  NÁDRAŽNÍ

Na skok do Štrasburku

ZŠ KOMENSKÉHO

Díky europoslanci Janu Zahradilovi 
se i z naší školy dostalo několik žáků do 
Europarlamentu ve Štrasburku. Objevovali 
jsme nejen parlament, ale i malebné 
městečko, které na nás dýchlo vánoční 
atmosférou.                         Kolektiv ZŠ Nádražní

Začátek měsíce byl provoněn jehličím, to 
děti z 1. stupně vyráběly spolu se svými učiteli 
adventní věnce. Kromě vůně jehličí se školou 
linuly tóny vánočních písní a koled, které se 
žáky pilně nacvičoval pan učitel Míchal.

Dne 11. prosince jsme dveře otevřeli 
rodičům a přátelům naší školy. Ti měli 
možnost školu si projít, strávit čas ve třídách 
a nahlédnout do výuky, podívat se, jak se 
baví děti v družině.

Další dny prosince byly věnovány nejen 
učení, ale také zábavě: pozdravit ty nejmenší 
přišel hodný Mikuláš s čertem a andělem, 
děti z druhých tříd navštívily Ekocentrum 

Trkmanka, aby se dozvěděly více o vánočních 
tradicích.

Deváťáci a osmáci se vydali do Vidně, aby se 
podívali, jak slaví advent naši jižní sousedé.

Tradiční prosincovou součástí je vánoční 
turnaj v přehazované, kdy se odebereme do 
sportovní haly 

a zde si poměříme síly v této míčové hře.
Slavnostní třešničkou na dortu je vánoční 

zpívání v kostele sv. Václava a sv. Anežky. 
Společně si zazpíváme písně a koledy 
spojené s Vánocemi, popřejeme si zdraví 
a štěstí do nového roku.

A svátky klidu a pohody můžou začít.

Zaměstnanci školy Komenského přejí 
všem čtenářům Hustopečských listů 
zdraví, pohodu a štěstí v roce 2015. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Prosinec – čas adventní

Byli jste už někdy v Evropském parlamentu 
ve Štrasburku? Žáci ze škol Komenského 

a Nádražní tu možnost měli. Zájezd se 
uskutečnil koncem měsíce listopadu 2014.

 Seznámili jsme se s budovou, vyslechli 
jsme přednášku o významu parlamentu 
a debatovali jsme s českým europoslancem 
Janem Zahradilem a panem Černochem, 
který má na starosti styk s veřejností.  
Dozvěděli jsme se, jak vlastně parlament 
funguje.

 Druhý den pobytu jsme věnovali prohlídce 
města: projeli jsme se na lodi po městském 
říčním kanálu, vyšlapali jsme 360 schodů 

na věž katedrály Notre – Dame. Odtud jsme 
viděli Štrasburk v celé jeho kráse! Odpoledne 
jsme si prošli francouzskou historickou část 
města s malebnými historickými uličkami. 
Nechybělo ani nakupování suvenýrů.

 Ve Štrasburku se nám moc líbilo. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat panu Janu 
Zahradilovi a bývalému místostarostovi 
města Hustopeče panu Liboru Sadílkovi za 
to, že jsme se mohli do Štrasburku podívat. 

P. Masaříková, P. Sadílková
žákyně 9. tříd

V Evropském parlamentu
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Gymnázium pořádalo již každoročně Den 
otevřených dveří. Pro zájemce o všeobecné 
čtyřleté a osmileté studium se škola otevřela 
ve čtvrtek 11. prosince. Zaměstnanci 
a studenti připravili doprovodný program, 
např. ukázky práce ve fyzické a chemické 
laboratoři, v jazykových učebnách, případně 
tematicky oborově zaměřené prezentace 
v jednotlivých třídách.

Všeobecné střední gymnaziální vzdělání 
probíhá ve 12 třídách podle vlastního 
Školního vzdělávacího programu s využitím 

IT technologií. Cílem výuky je připravit žáky 
na úspěšné složení maturity a přijímací 
zkoušky na vysoké školy.  

Součástí zatraktivnění výuky se stává 
realizování různých doprovodných projektů, 
např. e-Twinningu, Comenia, zapojení 
do mezinárodního projektu Do světa, 
středoškolská odborná činnost atd. 

Zájemci o studium se mohou přijít podívat 
osobně do školy i v lednu, a to v úterý 13. 1. 
2015 od 9.00 do 17.00 hod.

D. Langarová, učitelka
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Člověče, nezlob se!
Ve středu 26. 11. 2014 se naše Základní 

a praktická škola zúčastnila šestého ročníku 
krajské soutěže ve velkoprostorovém 
Člověče, nezlob se v Želešicích. Soutěžila 
dvoučlenná družstva ve dvou kategoriích 
– mladší a starší žáci. Kromě pořádajících 
Želešic přijeli soutěžit žáci z Boskovic, 
Hustopečí, Kyjova, Tišnova, Brna a Znojma.

Atmosféra byla velmi bojovná. S napětím 
jsme všichni sledovali, na koho se při házení 

obří kostkou usměje štěstí. K velké naší 
radosti jsme si v kategorii mladší žáci, kde 
naši školu reprezentovali Martin Loskot 
a David Hanák, odváželi hodnotné ceny za 
1. místo. V kategorii starší žáci vybojovali 
Josef Valný a Robin Ptáčník krásné 4. místo.

Děkujeme pořadatelům za bezva atmosféru 
a velmi hodnotné ceny a už se těšíme, jak se 
se soupeři utkáme zase příští rok.                                         

Žáci ZŠ a PŠ Hustopeče

Náramky přátelství
Kdo dnes nenosí náramek, jako by nebyl! 

A tak jsme samozřejmě nemohli zůstat „out“.
Ve čtvrtek 20. listopadu jsme se sešli 

k výrobě těchto šperků. Žáci měli možnost 
vyrobit si tři druhy náramků. A protože naše 
náramky nebyly pouze módní záležitost, ale 
byly to především náramky přátelství, pletlo 
se a navlékalo o sto šest, každý chtěl svým 

výrobkem potěšit někoho ze svých blízkých. 
Děti si vzájemně pomáhaly a tvoření jim šlo 
opravdu skvěle.

Výroba náramků se uskutečnila jako jedna 
z mimoškolních aktivit celoročního projektu 
„Přátelství není jenom slovo“. 

Yvona Bartoňková

S básničkami již po osmé
Osmý ročník recitační soutěže na naší 

škole je již minulostí. Téměř celá škola se 
připravovala na sólovou nebo skupinovou 
recitaci třídních kolektivů. Překonat sám 
sebe a vystoupit se sólovou básničkou 
před celou školou i rodiči je velká odvaha. 
V letošním roce bylo těchto „odvážných“ 
méně než v předcházejících ročnících. Hlavně 

starší žáci zvolili raději skupinovou recitaci.
Všechny výkony dětí přijalo publikum 

nadšeně. Ti nejlepší si odnesli sladké ceny. 
Vítězové si odnesli výborné dorty, pro druhá 
a třetí místa byly připraveny sladkosti. 
Vítěze recitační soutěže najdete na školních 
webových stránkách. 

Helena Průdková

Vánoční tvoření
Vytvořit vánoční věneček, svíčku, 

stromeček, sovičku nebo nazdobit perníček 
si zkusily děti se svými rodiči v úterý 
odpoledne 9. prosince. Vůně včelího vosku, 
perníčků a hlavně dětského vánočního punče 
se linula celou školou. Rodiče s dětmi si při 
tvoření pomáhali, společně si vychutnávali 
nejen vánoční cukroví, ale i předvánoční 
atmosféru. Z malého krámku s výrobky dětí si 
domů odnášeli dárečky pro své blízké. Všem 
děkujeme za přízeň a podporu naší školy. 

Helena Průdková

Den otevřených dveří na Gymnáziu T.G. Masaryka

Studovna otevřena. Gymnazisté si ji vybudovali sami
Místo, kde by mohli odpočívat při čekání na 

autobus nebo mezi předměty. O to usilovali 
už nějakou dobu studenti hustopečského 
gymnázia. Teď se jim jejich píle vyplatila. 
Studovnu v bývalém skladu učebnic 
slavnostně otevřeli ve čtvrtek 4. prosince.

Předcházela tomu jednání s vedením školy, 
hledání vhodného místa a náročné brigády 
a to dokonce i přes prázdniny. To vše se teď 
ale studentům hustopečského gymnázia 

vyplatilo. 
Studovna se nachází v přízemí školy a 

nahradila sklad učebnic. „Byla to práce, která 
nebyla snadná. Nejdříve jsme začali tím, že 
jsme vystěhovali sklad, nutné bylo opravit 
jednu stěnu. Samozřejmě to nebyla jen práce 
studentů, ale také mnoha dobrovolníků 
– všem za to moc děkujeme,“ řekla 
předsedkyně Studentského parlamentu 
Adéla Malendová. 

Ke studiu jsou ve studovně k dispozici 
stoly a židle i pár učebnic, k odpočinku 
dvě pohovky, barevné polštáře a časopisy. 
Příjemnou atmosféru také dotvářejí obrázky 
studentů na stěnách či zrcadla. 

Původně bylo v plánu učebnu otevřít už 
k prvnímu září. Ukázalo se ale, že místnost 
potřebuje větší opravy, například kompletně 
vyměnit podlahy. Druhý termín do konce 
roku se však stihnout podařilo.                     –jal- 
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V rámci oslav Evropského dne jazyků 
jsme koncem října se studenty navštívili 
divadelní představení Zkrocení zlé ženy od 
Williama Shakespeara v Brně. Naši studenti 
se rovněž zúčastnili celorepublikové soutěže 
Angličtinář roku, a někteří jednotlivci získali 
úctyhodný počet bodů. Úspěch v soutěži nás 
motivuje k tomu, abychom se dané soutěže 

zúčastnili i příští rok a dosáhli ještě lepších 
výsledků. Soutěž probíhala formou online 
testu. Ten byl spuštěn současně pro všechny 
studenty a všechny školy, takže přes 8 000 
studentů z celé České republiky zkoušelo své 
znalosti v jeden čas. 

Gabriela Křížanová, Martina Suntychová, 
učitelky

Angličtina na SOŠ a SOU

CÍRKVE

„Pane pastore, prý nastává třetí světová 
válka a konec světa,“ ozvalo se mi nedávno 
v telefonu. Vystrašený ženský hlas se ptal 
na to, zda má cenu ještě něco dělat. Tuto 
informaci dostala od svého známého, který 
to prý četl na internetu. Chtěla po něm 
nějakou pomoc a on prý, že to nemá smysl 
se na něco domlouvat, protože je stejně 
konec. Každý rok před Vánocemi se vyrojí 
otázky o konci světa, o další velké válce a 
dalších katastrofách. Konec roku vždy vede 
k hodnocení, co jsme prožili, udělali nebo co 
nám předcházející rok přinesl. A samozřejmě 
si klademe otázky, co přinese rok následující. 
A to nás činí citlivějšími. A tak někoho může 
vystrašit i pouhá zmínka o zemětřesení 
či válce. Jal jsem se tedy hledat danou 

informaci na internetu. Nic jsem nenašel, 
ale povzbudil mne článek, kde byl rozhovor 
s jedním bohatým člověkem. Ten opustil své 
podnikání a začal ze svých peněz budovat 
školy a školky. Jeho vysvětlení bylo prosté: 
„Ze svého úspěchu a peněz nemám radost.“  
To byl důvod, proč se rozhodl pomáhat 
druhým. 

Je to zvláštní, ale člověk je nastaven tak, 
že jeho radost je skryta v tom, když dělá 
radost druhým. Již to, když přemýšlíme, 
jak koho obdarovat, a co by druhému 
udělalo radost, nás naplňuje potěšením. 
Hledání a nakupování dárků je pro některé 
zdrojem radostného očekávání: „Co na to 
dotyčný řekne?“ Milujeme, když obdarovaný 
otevírá náš dárek a čekáme na jeho údiv a 

překvapení. A když jsme se trefi li a druhý 
je nadšen, radujeme se spolu s ním. Bible 
k tomu říká, že požehnanější je dávat, než 
brát. Je krásné dostávat dárky, ale je zvláštní, 
že dávání nás naplňuje o něco víc. 

Přeji každému z nás, aby v tomto novém 
roce, ubylo strachu a obav, ale rostla naše 
radost a pokoj. A jedním ze způsobů, jak to 
můžeme udělat, je dělat radost druhým. 
Myslím, že příležitostí je kolem nás dost a 
dost. Možná to bude vyžadovat více úsilí 
a všímat se lidí kolem nás, ale určitě se to 
vyplatí a přinese to radost jak nám tak i 
druhým. 

Karel Fridrich
pastor sboru

Požehnanější je dávat, než brát
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

SOU A SOŠ

Je úterý 2. 12. 2014 a na učilišti 
v Hustopečích se koná významná událost. 
Probíhá zde soutěž elektrikářů v praktických 
dovednostech, a to s mezinárodní účastí. Na 
dílně se sešlo celkem 10 soutěžících z 5 škol 
(z Brna, ze Slovenska, z Hodonína, ze Sokolnic 
a domácí z Hustopečí). Úkolem nastávajících 
elektrikářů bylo vypracovat podle zadání 
schéma zapojení a posléze ho realizovat na 

výukový panel. Žáci na prvních třech místech 
obdrželi diplomy, dále profesionální aku 
vrtačky a balíčky se zkoušečkami. Vítězství 
si odnesl žák Martin Vintrlík z SOŠ a SOU 
Hustopeče, na druhém místě skončil Tomáš 
Pavčík z ISŠ Sokolnice a třetí byl Michal 
Kotulan z SŠS a E Brno, Trnkova. Elektrikáři 
poslali jasný signál všem, jsme zde a je třeba 
s námi počítat.                                     Jaroslav Hekl

Soutěž elektrikářů vyhrál náš žák Martin Vintrlík

Během adventního období jsme na Domově 
mládeže vytvářeli vánoční dekorace typické 
i netypické. Používali jsme novou techniku 
pod názvem Quilling. Žáci pomocí ní nazdobili 
vánoční přáníčka a přichystali sváteční 
výzdobu v prostorách školy. Naučili jsme 
se také novou techniku zdobení vánočních 
věnců. Součástí předvánočního času je 
i zdobení perníčků a pečení cukroví, to u nás 

nechybělo. Za svou práci pak dostali sladkou 
odměnu na Mikuláše.  Kromě sladkostí byli 
ubytovaní studenti ještě mile překvapeni 
novým nábytkem v DM. Potěšily je především 
nové skříně na pokojích a křesla v klubovně. 
Přejeme všem žákům, zaměstnancům 
a příznivcům školy krásné Vánoce a dobrý 
start do nového roku 2015. 

Tým vychovatelek a žáků na DM

Adventní čas na Domě mládeže

V termínu 21. až 22. listopadu se naše škola 
zúčastnila mezinárodní soutěže odborných 
dovedností oboru malíř a lakýrník, která 
se konala v rámci Veletrhu středních škol 
a dalšího vzdělávání 2014 na výstavišti 
v Brně. Utkali se zde žáci ze Slovenska 
a ČR. Soutěžní úkoly obsahovaly povinnou 
a volnou část dle zadání. Volná tvorba 
byla zaměřená na návrh části schodiště 
s použitím libovolných malířských technik 
a dodržením předepsaných rozměrů. Povinná 
část obsahovala 10 praktických řemeslných 
úkolů. Jednalo se například o zhotovení dvou 
nápisů, provedení fl ádru nebo plastického 
linkování. Školu reprezentovali žáci třetího 
ročníku Dominik Jahoda a Dominik Vojtěšek 
a obsadili první místo. Druzí se umístili žáci 
ze Slovenska a třetí místo obsadilo SOU 
Uherský Brod. V uplynulých ročnících se žáci 
školy umístili vždy v popředí této soutěže. 
Tím bych chtěl poděkovat jak žákům, tak 
učiteli odborného výcviku oboru malíř 
a lakýrník Jiřímu Najgebauerovi za pečlivou 
přípravu žáků na soutěž a propagaci řemesel. 

Milan Schovanec, zástupce ředitele

Malíři zvítězili

www.hustopece-city.cz
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Zatímco papež František dělá průvan 
ve vatikánských kancelářích, zmítá se 
venku v průvanu poutač pověšený na 
papežském paláci s názvem Vánoční bazar. 
Jedná se o další papežovo gesto pomoci 
chudým. Ve Vánočním bazaru chce papež, 
prostřednictvím charity prodat nejrůznější 
osobní dary, které dostal a jejichž majitelé 
s tím souhlasí. Výtěžek bude věnován 
římským bezdomovcům. Nejedná se o žádné 
cennosti, ale o obyčejné věci, jako např. 
kávovar, kolo, staré auto, různé psací potřeby 
atd. 

Když jsem byl v Římě, měl jsem možnost 
nahlédnout do práce římské charity. Asi 
čtyři hodiny jsem ještě s jedním kamarádem 

pomáhal vydávat jídlo bezdomovcům na 
Termini, největším římském nádraží.  Aniž 
bych zabíhal do popisných detailů, musím 
říct, že při této akci se snoubila profesionalita 
s velkým dobrovolnickým nasazením. To mi 
v našich končinách někdy trochu chybí. Avšak 
jsem rád, že se snažíme pomáhat, jak nejlépe 
dovedeme. Děkuji všem, kdo se v naší farnosti 
jakkoliv zapojil do podpory charitativních 
projektů. Během roku 2014 Farnost 
Hustopeče ze svých zdrojů (tj. z dobrovolných 
sbírek) podpořila tyto projekty: adopce na 
dálku 6 300 Kč (výtěžek loterie na děkanátním 
plese), pomoc pronásledovaným křesťanům 
v Sýrii a na Ukrajině 16 000 Kč (výtěžek 
adventního svařáku), Diecézní charita Brno 

8700 Kč, pomoc zemím třetího světa – tzv. 
misie 18 000 Kč. Farnost rovněž byla hlavním 
organizátorem Tříkrálové sbírky, ve které lidé 
v Hustopečích vybrali 81 240 korun. Dárcům i 
koledníkům patří velké poděkování. Věřím, že 
i letošní tříkrálová sbírka bude plná hezkých 
setkání a přinese svůj užitek. 

Někdy nemůžeme darovat tolik, kolik 
bychom chtěli. Nebo se nemůžeme 
angažovat v charitativních projektech tak, 
jak bychom si přáli.  Ale vždy můžeme dát to, 
co skoro nic nestojí. Vlídné slovo, pozdrav, 
úsměv, povzbuzení nebo pochvalu. Hodně 
radosti a spokojenosti v novém roce přeje 

Pavel Kafka, děkan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Vánoční bazar ve Vatikánu i charitativní projekty v Hustopečích 

Zatímco se v roce 2013 v našem kostele 
více zpívalo, rok 2014 byl pro evangelický 
sbor spíše cestovací a poznávací.  V květnu 
jsme se vypravili na Pouzdřanskou step, 
poznávat vzácné rostliny a květiny, které 
rostou jen tam. Zkusili jsme se poprat s ne 
zrovna vydařeným počasím a na cestách 
s všudypřítomným bahnem. Krásné květy 
nám byly odměnou.  V září jsme byli na 
sborovém víkendovém pobytu a zkusili 
jsme, zda spolu můžeme být i déle než jen 
na bohoslužbách nebo kratičkém zpívání 
v týdnu. Vyrobili jsme s dětmi luxusní ptačí 
budky, strávili příjemné večery povídáním 
a zpíváním a rozloučila se s námi krásná 
duha nad táborem. Jelikož se ponorková 
nemoc nedostavila a víkend jsme si krásně 
užili, rozhodli jsme se udělat z toho tradici 
a pravidelně tuto akci opakovat. V listopadu 

jsme si pronajali minibus a v počtu 16 lidu 
z Nikolčic a Hustopečí jsme vyrazili na 
poznávací minizájezd po zařízeních střediska 
Diakonie ČCE v Kloboukách u Brna. Nejprve 
jsme obdivovali čerstvě postavené chráněné 
bydlení Mirandie v Brumovicích a radovali 
se, že sem tam nějaká vana nebo kachličky 
jsou pořízené i z našich dobrovolných 
sbírek a sbírky z koncertu ZUŠ v našem 
kostele. Pak jsme letmo proběhli speciální 
školou Narnie v Morkůvkách, kde je škola 
a týdenní stacionář pro děti s postižením 
nejrůznějšího druhu. Veselé prostředí nás 
nenechalo na pochybách, že jsou tu děti 
rády a šťastné. Zakončili jsme ve středisku 
Betlém v Kloboukách, kde jsme v už trochu 
potemnělé zahradě obdivovali renesanční 
terasu a uvnitř budovy umně a účelně využitý 
každý kout a sklípek. Pozdravili jsme se 

s obyvateli Betléma a uháněli domů. 
V jakém duchu bude probíhat rok 2015? To 

nikdo ještě nevíme. Budeme si připomínat 
600. výročí Mistra Jana Husa, volit kazatele/
ku a možná se pustíme i do něčeho úplně 
nového. V každém případě stojíme o to, aby 
vše probíhalo v Duchu svatém, což je duch 
Boží, v jeho moudrosti a lásce k člověku. 
Inspirací nám může být třeba tento verš 
z Bible: „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí 
ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 
jeden druhého za přednějšího než sebe.“

V pokoře, ale zároveň ve vědomí vlastní 
hodnoty, přeji příjemné, šťastné a 
radostné prožití celého roku 2015 i všem 
Hustopečským. 

Za evangelický sbor 
Kateřina Rybáriková

Zdravím všechny v novém roce

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

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Milovníci vína se sešli již tradičně druhou 
prosincovou sobotu ve sklepě Na Hradbách. 
Český zahrádkářský svaz Hustopeče pořádal 
přehlídku archivních vín. Návštěvníci mohli 
ochutnat takovou perličku jako například 
padesát let staré Sylvánské zelené. Nejstarší 
vzorek ochutnávky pocházel ze sklepa Petra 
Fridricha staršího. Hustopečský vinař přinesl 
okolo patnácti vzorků vín, jejichž věkový 
průměr činil 32 let. 

Celkem se na archivní přehlídce sešla 
více než stovka vín, většinou od domácích 
vinařů, přispěli ale i kolegové z okolí. „Akci 
hodnotíme jako zdařilou, i když na ní vždy 
vládne spíše komorní atmosféra. Zúčastnilo 
se jí asi čtyřicet lidí, hlavně místních 
vinařů. Vždy spolu probereme jednotlivé 
ročníky. Zavzpomínáme, jak jednotlivé roky 
vypadaly,“ pochvaloval si předseda Českého 
zahrádkářského svazu Hustopeče Radovan 
Tomeš.

Přehlídka archivních vín podle něj rozhodně 
nebude chybět ani v kalendáři akcí na příští 
rok. „Jeden rok jsme vynechali a doneslo se 

k nám, že lidem tento košt v Hustopečích 
chyběl. Příští rok se tak ve sklepě na 

Turhandlích sejdeme zase,“ uzavřel Tomeš. 
–jal- 

Přehlídka archivních vín nabídla i padesátiletý Sylván

 SKAUTSKÝ ODDÍL

Přehlídka archivních vín se konala tradičně ve sklepě v ulici Na Hradbách. 
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Betlémské světlo je symbolem pokoje a 
míru a i letos se pro něj členové našeho 
oddílu vydali do Vídně. Konkrétně v sobotu 
13. prosince. V 8 hodin ráno byl sraz ve 
Vranovicích u kostela, kde jsme o 10 minut 
později  nastoupili do autobusu, kde 

proběhlo seznámení s Mirkem Staňkem, 
který tuto celou výpravu organizoval. Našli 
jsme si volná místa k sezení a mohli jsme 
vyrazit. Cestou nám Mirek řekl pár informací 
o Rakousku. Třeba, kdy byla kde jaká bitva. 
Kousek před Vídní jsme měli přestávku a 

tam nám řekl, že ve 14 hodin začíná obřad 
předání světla a do 17 hodin máme být u 
autobusu. Vylodění z autobusu proběhlo u 
vídeňského Schönbrunnu. Po jeho projití 
jsme zamířili na vánoční trhy, koupili si pár 
maličkostí a odebrali se k Lutherplatzu, kde 
byl kostel, který byl pro letošní předávání 
zvolen. Na začátku byly uvítány jednotlivé 
země, které si na konci postupně chodili pro 
Betlémské světlo k chlapci jménem Tizian 
Ronacher, který ho z Betléma dovezl do 
Vídně. My jsme si ho taky odpálili do luceren a 
celou cestu jsme ho opatrovali. Bylo náročné 
ten plamínek udržet svítit, ale podařilo se 
nám to. Po obřadu jsme došli nazpět k místu, 
kde jsme vystoupili, chvíli jsme čekali na náš 
autobus a jeli jsme domů. Když jsme dojeli, 
tak jsme byli celí šťastní, že to Betlémské 
světlo cestou nezhaslo a my se ve skoro 
dvoumilionové Vídni neztratili. 

Hustopečští skauti

Betlémské světlo jsme přivezli v pořádku
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HUSTOPEČSKÁ CHASA

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Naše akce v roce 2014 jsme zakončili dne 9. 
a 10. 12. v termálním bazénu hotelu Termal 
Mušov. Máme vždy pronajatý bazén na 
hodinu jen pro své členy. Voda byla příjemně 
teplá, nahřáli jsme si své bolavé klouby, 
zacvičili jsme si v teplé vodě. Hodina uběhla 
velmi rychle a zase zpět ke svým domovům. 
Byla to příjemná relaxace.

 Bohumila Defeldová, předsedkyně svazu

Poslední akce roku. Nahřáli jsme se v bazénu
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Do nového roku 2015 
přejeme všem našim členům, 

příznivcům, sponzorům 
hlavně hodně zdraví, pohody,

optimismu a elánu. 
Velké poděkování za práci 
a podporu nejen fi nanční.

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

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008
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2015

Moravská výškařská tour míří po roce opět 
do Hustopečí. 16. ročník Hustopečského 
skákání vypukne 24. ledna 2015 a hustopečští 
fanoušci se mohou těšit na hvězdy atletického 
nebe v čele s létajícím Rusem Uchovem. 

FAVORITI: Mužská výška prožívá velký 
boom, o to náročnější je ale zajištění těch 
nejlepších. Organizátorům se však podařilo 
zajistit superstar s výkonem nad 240 cm. Do 
Hustopečí přijede po osmé létající Rus Ivan 
Uchov, který na mítinku Praha Indoor 2014 
vyrovnal v únoru evropský rekord 242 cm a 
v létě si zlepšil také „venkovní“ osobní rekord 
na 241 cm. Už pětkrát v kariéře pokořil 240 
cm a více, čtyřikrát v hale a jednou venku. 
Na jihu Moravy je jako doma, v Hustopečích 
vyhrál už pětkrát a rekord mítinku posunul 
na 238 cm. V poslední halové sezóně prohrál 
pouze jednou a podle zpráv svého trenéra 
Sergeje Kljugina je opět ve skvělé formě.

„Hustopeče jsou jako můj druhý domov. 
Měl bych u vás zahájit halovou sezónu a 
v Čechách taky ukončit na HME v Praze. 
Neplánuji příliš velký počet startů, proto se na 
každý chci speciálně připravit. Divákům chci 
nabídnout výjimečný zážitek. Trénink zatím 
pokračuje dobrým tempem, myslím si, že už 
na začátku sezóny bych měl být připraven na 
kvalitní výkon,“ vzkázal Uchov.  

Také ženská soutěž bude mít velkou hvězdu. 
V Hustopečích se po roční přestávce kvůli 
zranění na mezinárodní scénu vrátí úřadující 
mistryně světa z roku 2013 Světlana Školinová 
z Ruska (203 cm venku a 200 cm v hale). 
Školinová se chystá na jih Moravy už popáté 
(vyhrála v letech 2011 a 2012) a vzkazuje: 
„Naposledy jsem skákala v halové sezóně 
2012 a tehdy jsem v Hustopečích vyhrála. 
Takže na návrat jsem si nemohla vybrat 

lepší místo pro dosažení kvalitního výkonu. 
Přijede i trenér Kljugin, věřím, že divákům náš 
tým nabídne cosi výjimečného. Věřím, že se 
pokusím i o pokoření dvoumetrové hranice.“

ČESKÁ STOPA:  Nejlepší český výškař 
současnosti a nejčastější závodník na MVT 
Jaroslav Bába nebude samozřejmě chybět. 
Hustopeče se těší také na největší talent 
české výšky, Michaelu Hrubou, která v 16 
letech skočila 191 cm, juniorský český rekord 
a vybojovala stříbro na MS junioru v Eugene. 

NASTUPUJÍCÍ HVĚZDY: Moravská tour je 
tradičně také místem, kde se do světové 
atletiky odrážejí nastupující jména. 
V Hustopečích by se měla objevit vítězka 
letošních Olympijských her mládeže v Číně 
Ukrajinka Julia Levčenková, která ve věku 16 
let překonala 189 cm. 

AMBASADOŘI: Ambasadorkou Husto-
pečského skákání bude mistryně světa 
v trojskoku Šárka Kašpárková a bývalý úspěš-
ný reprezentant Svatoslav Ton. 

S dalšími kvalitními skokany a skokankami 
se jedná.

Hustopečské skákání je součástí Moravské 
výškařské tour, která je unikátním spojením 
dvou moravských halových výškařských 
závodů s hudbou. Letos se Moravská 
výškařská tour koná už po jedenácté. Začíná 
v Hustopečích 24. 1. 2015 16. ročníkem 
Hustopečského skákání a fi nále uvidí diváci 
na severu v Třinci 8.2.2015 na 23. Beskydské 
laťce.

 
I v jedenáctém ročníku by turné mělo 

přinést neopakovatelné zážitky a mělo by 

potvrdit pozici nejvýznamnějšího halového 
výškařského podniku roku v Čechách.  

Mimo soutěže mužů a žen, které proběhnou 
v jednotném formátu na každém ze závodů, 
připravují jednotlivé mítinky i klasické 
doprovodné soutěže mládeže. Tradičně 
kvalitní bude pokrytí České televize na 
kanálu ČT Sport, který nabídne z každého 
závodu souhrnný hodinový záznam (včetně 
repríz). 

Alfons Juck, -jal- 

SPORT

Silná konkurence dalších sportů, 
nedostatek hráčů, kvalitní soupeři. To je 
kombinace, která hustopečskému hokejbalu 
vůbec nepřeje. Tým A i B se drží po podzimní 
části sezony na chvostu tabulek. 

Hrozivé výsledky – tak charakterizovali 
hustopečští hokejbalisté podzimní část 
sezony vloni. A letos? „Letos jsou výsledky 
snad ještě horší než minulý rok,“ přiznal 
brankář hokejbalového týmu Michal 
Vejpustek. 

Hokejbalu se v Hustopečích nedaří. 
V tabulkách propadá tým A, i béčko – letos 
nově vzniklé z mladšího dorostu. „B tým se 
relativně drží na příčkách, které by možná 
ještě mohly znamenat postup, ale A tým je 
zatím beznadějně poslední. Nedokázali jsme 

v základní hrací době vyhrát jediný zápas,“ 
posteskl si Vejpustek. 

Tým A hraje národní ligu jižní Moravy, B 
tým Okresní ligu v Hodoníně. Konkurence 
je v obou soutěžích na nestabilní týmy příliš 
silná. 

„Problém je, že náš tým je poměrně starý, 
hráči nepřibývají. Přišli k nám někteří noví, 
ale ne mladší. Tým herně nestačí na velice 
kvalitní mužstva s velkým zázemím, jako je 
Jihlava nebo staré Brno. Proto prohráváme. 
Výsledky nejsou úplně katastrofální, ale 
přesto jsou to porážky,“ shrnul brankář. 

Hokejbal trpí hlavně nedostatkem 
hráčů. Konkurence ostatních sportů je 
v Hustopečích velká. Řada sportů se hraje 
ve městě na špičkové úrovni a soupeřit o 

přízeň dětí i dospělých s nimi musí i ne příliš 
úspěšný hokejbal. 

„Když jsme chtěli vytvořit nějaká žákovská 
mužstva, zájem byl minimální. Proto 
alespoň vznikl B tým, abychom si udrželi 
mladší hráče do doby, než se budou moci 
stát právoplatnými členy A týmu. O nábor 
se pokoušíme každý rok, přesto jsou týmy 
pořád spíše improvizací,“ připustil Vejpustek.

Výsledky mohou hráči napravit ještě v jarní 
části, která začne na začátku března. Do té 
doby doufají v suchou zimu, jinak by ani 
nemohli trénovat, hokejbalové hřiště mají 
pouze venku, nezastřešené. Když bude přát 
počasí, mají v plánu uspořádat v únoru již 
třetí společný turnaj.

-jal-

Hustopečskému hokejbalu se nedaří. Chybí hráči
HOKEJBAL

Hustopečské skákání přivítá létajícího Rusa Uchova 

Ivan Uchov v Hustopečích v roce 2012.
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Tradiční běh městem Vánoční desítka 
se letos nesl ve znamení rekordů. Na start 
se postavil rekordní počet běžců a do cíle 
doběhli vítězové v traťových rekordech - a 
to jak v mužské, tak v ženské kategorii. Šestý 
ročník vánočního běhu městem se konal na 
stříbrnou neděli 14. prosince 2014.

Jako první se ráno postavily na start děti. U 
společenského domu se sešla asi padesátka 
malých běžců. Bojovat o cenné kovy 
mohly děti ročník narození 2009 a mladší i 
patnáctiletí teenageři. Připraveny pro ně byly 
tratě od dvou set až po dva a půl tisíce metrů. 
Sedm medailí si odnesli i běžci z oddílu SK 
Atletika Hustopeče. 

„Chodím do atletiky Hustopeče a je to tam 
hodně dobrý. Ale neběželo se mi moc dobře, 
protože je zima, lepší je to v létě,“ svěřila se po 
závodu Karin Krejčiříková, která si v kategorii 
2005-2006 vyběhla 3. místo. 

Celková účast byla rekordní. Dospělých 
závodníků vyrazilo do boje v 11 hodin 
dopoledne z Herbenovy ulice 174. „Je to 
rekord, který předčil možná i cyklistické 
závody Hustopečský kameňák,“ byla 

překvapená organizátorka obou závodů 
Ivana Matějíčková. 

Běžce lákaly upravené tratě přes město 
i okolní přírodu a do karet hrálo i počasí. 
„Trať vede k hustopečským rybníkům a po 
asfaltu nahoru k rozhledně. Delší trať měří 
9,6 kilometrů a ta kratší, která se nazývá Běh 
s úsměvem, 6 kilometrů. Absolvovali jsme už 
tři ročníky, kdy teplota byla asi -12 stupňů, 
takže teploty nad nulou a suché silnice jsou 
pozitivní. Počasí je příjemné,“ pochvalovala 
si Matějíčková.

Možná i díky těmto podmínkám padl traťový 
rekord. Absolutní vítěz hlavního závodu na 
10 kilometrů Lukáš Olejníček z týmu Masaryk 
run Brno ho pokořil o více než dvě minuty. 
Cílovou páskou proběhl už za 31 minut a 14 
vteřin. Kromě zlatého kovu si za přepsání 
rekordu odnesl i fi nanční odměnu.

„Před startem mi byla strašná zima, ale při 
závodě už jsem se zahřál. Trať byla celkem 
pěkná, ale ten velký prudký kopec dal zabrat,“ 
svěřil se ihned po doběhnutí Olejníček. 

Druhý skončil Robert Míč z Kuřimi a třetí 
Roman Paulík z TJ Lokomotiva Břeclav. Vítězi 
šlapali na paty a i oni dva tak trhli starý 

traťový rekord. V ženách se zase o přepsání 
rekordu postarala Šárka Macháčková z x-air 
Ostrava.

Desetikilometrovou trať dokonce zvládl i 
závodník tlačící dětský kočárek a jednomu 
běžci pomáhal čtyřnohý kamarád. „S 
kočárkem běhám pravidelně,“ krčil rameny 
Brňák Filip Šolc. 

Letos podruhé se také vyhlašoval 
Hustopečský drsňák – závodník, který 
v nejlepším čase absolvuje hlavní závody 
Hustopečského kameňáku a Vánoční desítky. 
Letos v nejlepších časech oba závody 
dokončili Libor Pohanka z Velkých Pavlovic a 
Tereza Valentová. 

Akce se konala pod záštitou 
města Hustopeče. Podrobné výsledky na 

www.fi tnessfreedom.cz. 

Fotogalerie na www.rajce.net, uživatel 
Hulisty. 

-jal- 
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BĚH
Vánoční desítka trhala rekordy. V počtu účastníků i v časech

Na start se postavila asi padesátka dětí.

Vítězové v mužské i ženské kategorii trhli 
traťový rekord. 

Účast byla letos rekordní – 174 běžců.

BADMINTON

Talentovaná hráčka badmintonu Martina 
Ševčíková přivezla v listopadu bramborovou 
medaili z Czech Badminton Talent 2014. 
Bronz jí utekl jen o jeden míček. 

Závěrečný turnaj podzimní badmintonové 
sezóny kategorie žáků do 11 let, Czech 
Badminton Talent 2014, se konal 22. 
až 23. listopadu v Českém Krumlově. 
Jihomoravskou badmintonovou 
oblast na tomto celorepublikovém 
turnaji reprezentovalo šest hráčů z oddílů z 
Brna, Jehnic, Jihlavy, Podivína a Hustopečí. 
Za oddíl Hustopečského badmintonu byla ve 
výběru Martina Ševčíková.

Tento dvoudenní turnaj začal v 
sobotu zápasy družstev. Jihomoravské 
družstvo skončilo po vyrovnaných zápasech 
na šestém místě, když naši hráči v základní 
skupině nejdříve porazili výběr Jižních Čech 

a pak svedli vyrovnaný, napínavý souboj s 
výběrem Prahy, kde jim chyběl jediný vyhraný 
set pro postup do fi nále. Praha nakonec celý 
turnaj družstev vyhrála.

V neděli následoval turnaj jednotlivců. 
Hrálo se švýcarským systémem na pět kol. 
Martina se od prvního kola držela na třetím 
místě, ve čtvrtém kole ji však porazila 
budoucí vítězka turnaje, Lucie Metzová z 
Klimkovic a ani vynikající výkon v posledním 
zápase ji nevrátil na stupně vítězů. Těsně 
o jeden míček skončila na čtvrtém místě. I tak 
je to pro Martinu velký úspěch a motivace do 
dalších tréninků.

 
Umístěním na tomto turnaji  Martina 

potvrdila své výsledky z podzimní sezóny, 
kdy z každého turnaje, kterého se zúčastnila, 
dovezla medaili nebo pohár. Za poslední dva 
měsíce vyhrála turnaje v Praze a v Kralupech 
nad Vltavou, stříbrnou medaili si dovezla z 
Klimkovic a třetí místa obsadila na turnajích 
ve starší kategorii do 13 let.

Radek Ševčík

Martina Ševčíková čtvrtá na Czech Badminton Talent
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Martina Ševčíková na fotografi i vpravo dole.
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RALLY

Hustopečský jezdec Martin Rada 
hodnotí letošní sezonu velmi pozitivně. 
Se spolujezdcem Jaroslavem Jugasem 
obhájili mistrovský titul ve třídě 8 (MMČR), 
se svou Alfou Romeo 147 vybojovali 
desátou příčku v celkové klasifi kaci 
vozů s jednou poháněnou nápravou. 
Tento pohled malinko kazí nedokončené 
zahraniční starty, kdy jim štěstí nepřálo.

Prioritou Agrotec racing teamu 
jednoznačně byla obhajoba domácího 
titulu v MMČR ve třídě 8. Její konkurence se 
proti loňské sezoně zvýšila a první závody 
ukázaly, že to pro Radu s Jugasem nebude 
procházka „růžovou zahradou“. V Českém 
Krumlově skončili druzí, vyhráli na Šumavě, 
ale pouze stříbro brali i na domácím závodě 
v Hustopečích, kde je o prvenství připravil 
defekt pneumatiky v předposlední RZ  a s tím 
spojená časová ztráta.

„Třída 8 letos zažívala renesanci. Nejen 
v MMČR, ale také ve sprintrally a z toho mám 
velkou radost. Věřím tomu, že i při výhledu 
do sezony 2015, lze opět očekávat podobný 
trend,“ vrací se k průběhu sezony Martin 
Rada a pokračuje: „Vzhledem k naší účasti 
na Rallye Monte Carlo 2014 pro nás začala 
domácí sezona až květnovým Krumlovem. 
V prvním závodě jsme se museli sklonit 
před Honzou Lungou, ale za čtrnáct dní na 
Rally Šumava v Klatovech, kde pokračoval 
seriál MMČR, jsme už zvítězili a začalo se 
schylovat k velké bitvě na domácím "poli". V 
červnu nás čekala AGROTEC Petronas rally 
v Hustopečích. V jejím průběhu jsme společně 
opět svedli nádherný souboj a nebýt defektu 
v předposlední  RZ, tak jsme snad vítězství i 
na domácím závodě uhájili.“ 

 Červená Alfa Romeo 147 udělala hlavní 
krok k zisku letošního českého titulu ve 
třídě 8 na dvou nejprestižnějších podnicích 
– mladoboleslavské Rally Bohemia a zlínské 
Barum rally. V obou těchto prázdninových 
podnicích Martin Rada s Jaroslavem 
Jugasem zvítězili. A to jim nakonec jeden 
závod před koncem sezony zajistilo defi nitivu 
mistrovského titulu.

„Bohemia rally a Barum rally patří 
k nejhezčím a nejnáročnějším soutěžím 
celého šampionátu. Na Bohemii jsme svedli 
krásný souboj s Michalem Vaňharou, který 
jel s Jardovou dcerou Karolínou. Rodinný 
souboj a sázku jsme nakonec s Jardou vyhráli 
a mohli si v tomto krásném závodě užívat 
vítězství ve třídě.

Vrcholem sezony pro nás a domácím 
závodem Jardy Jugase je vždy start na 
Barum rally ve Zlíně o posledním srpnovém 

víkendu. I tady jsme zažívali krásné souboje a 
vítězství ve třídě 8 rozhodlo o naší obhajobě 
mistrovského titulu pro rok 2014. Jednalo se 
o náročný závod s krásným koncem. A to je 
právě to, co nás nabíjí a posouvá do dalších 
závodů,“ komentoval prázdninovou část 
sezony hustopečský jezdec.

 

Start na závěrečném závodě Rally Příbram 
tak byl pro Radu pouze formalitou. Na 
sedadle spolujezdce zaskočil Tomáš Plachý, 
ale při společné premiéře jim nebylo souzeno 
spatřit cílovou rampu. Ještě po první etapě 
hustopečská alfa fi gurovala na prvním místě 
ve třídě, v druhé etapě ji ovšem vyřadila 
technická závada převodového ústrojí.

A podobně bohužel pro Martina Radu 
s Jaroslavem Jugasem dopadl i závěrečný 
podnik sezony, kterým byla rakouská 
Waldviertel rallye. Alfa i hustopečský jezdec 
se premiérově představili na nezpevněném 
povrchu. V první etapě ovšem hustopečský 
tým opět potrápila nefunkční převodovka, 
závod tak dokončili jen v rámci superally.

„Po návratu Jardy Jugase z Mexika jsme 
vyrazili na náš první šotolinový závod do 
Rakouska. Celý měsíc jsme připravovali Alfu 
na start na Waldviertel rallye, těšili se na 
první kilometry na tomto povrchu. Jelikož 
to se sněhem v posledních letech není valné, 
pojali jsme start jako trénink na Monte 2015. 
Bohužel na pátečních asfaltových zkouškách 
došlo k poruše převodovky a museli jsme 
v RZ5 odstoupit.

Nechtěli jsme však náš první start na 
šotolině jen tak vzdát, a tak jsme v noci auto 
opravili a ráno nastoupili v rámci superally  
do závodu. Velký podíl na tom měl tým 
mechaniků Luboš Horáček, Pepa Bláha a 
Tomáš Kříž. Přes noc dovezli do Rakouska 
novou převodovku, s úctyhodným nasazením 
ji v ranních hodinách vyměnili. To vše v dešti 
a zimě, která v Rakousku panovala. 

Ráno jsme díky tomu odstartovali a 
mohli se svézt na krásných vložkách na 
nezpevněném povrchu. Závodit na šotolině 
je úžasná zábava, auto fungovalo, krásně se 
nechalo vodit na klouzavém povrchu. Získal 

jsem nové zkušenosti, s Jardou jsme si dobře 
zazávodili a už nyní víme, že se na šotolinu 
určitě ještě vrátíme.“

Mnohem důležitějším zahraničním startem 
byla pro AGROTEC racing team už pátá účast 
na Rallye Monte Carlo. Kultovní soutěži, která 
v lednu 2014 otevírala seriál mistrovství 
světa.   

„Rád jsem se na Monte vrátil. Je to unikátní 
soutěž. Ač se některé rychlostní zkoušky 
opakují, každý rok jde v podstatě kvůli 
rozdílným podmínkám na tratích o nový 
závod. A to mě na Monte fascinuje. Není 
to jen o rychlosti, ale také o hlavě, souhře 
posádky a týmu, dobré volbě pneumatik. 
Při pátém startu jsme se chtěli na cílové 
rampě u monackého paláce se touto soutěží 

"rozloučit", ale letos nám nebylo souzeno 
spatřit cílovou rampu. Na pátém rychlostním 
testu jsme havarovali a tím pro nás závod 
skončil,“ vrátil se ke startu na Rallye Monte 
Carlo Martin Rada.

„A jak už jsem po návratu do Česka uvedl, 
tímto způsobem na RMC skončit nechceme. 
Proto tým od září začal přípravy na start 
v 83. ročníku, v lednu 2015. Nyní jsme již 
v závěrečné fázi,“ přiznává jezdec AGROTEC 
racing teamu.

Vzhledem ke končící homologaci vozu 
Alfa Romeo 147 bude Rallye Monte 
Carlo defi nitivně posledním startem 
hustopečského týmu ve spojení s tímto 
soutěžním „nářadím“ ve světovém 
šampionátu.

„Po roce 2015 s alfou už nebudeme moci 
v MS startovat. Ale doma to nebude problém. 
Takže příští rok plánujeme po návratu 
z Monte účast v mistrovství České republiky 
ve dvoudenních soutěžích. A postupně se 
budeme ohlížet po nějakém novém voze. 
Ale jelikož MČR obsahuje pouze šest závodů, 
tak kalendář určitě doplníme o dva další 
zahraniční starty. Kde to bude, to se ještě 
uvidí,“ naznačuje plány Martin Rada. 

„Za celou sezonu patří poděkování našim 
partnerům, bez kterých by nešlo závodit. 
Zvláštní místo patří celému týmu mechaniků, 
který se ve složení Luboš Horáček, Pepa 
Bláha, Martin Bláha, Tomáš Kříž a Broňa 
Dofek o alfu staral a vždy ji dokázal připravit 
tak, abychom bojovali o vítězství ve třídě. 
A velké poděkování patří v neposlední 
řadě našim rodinám, které nás podporují a 
pomáhají nám závodit,“ uzavřel ohlédnutí za 
sezonou Martin Rada.

Agrotec racing team, tiskový servis

Agrotec racing team – sezona 2014:
Obhajoba titulu, nové zkušenosti i zklamání
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STOLNÍ TENIS

Více než 300 nadějných stolních tenistů 
bojovalo 22. a 23. listopadu ve sportovní 
hale o Velkou cenu města Hustopeče. 
V náročném turnaji sbírali hráči body do 
celorepublikových tabulek. Domácí Filip 
Růžička se bohužel mezi nejlepší nedostal.

Celkem 304 hráčů hrálo po dva dny ve dvou 
kategoriích na dvaceti stolech. Bodovací 
turnaj mládeže pořádal domácí oddíl už po 
patnácté. „Je to jeden ze šesti bodovacích 
turnajů, které se během roku konají v České 
republice. Je to turnaj nejvyšší kategorie A+. 
V sobotu tady hrají dorostenci a dorostenky, 
v neděli starší žactvo,“ sdělil podrobnosti 
předseda oddílu stolního tenisu Hustopeče 
Jan Matlach. 

Hráči na turnaji získávali body pro sestavení 
celostátního žebříčku. Na jeho základě se 
poté nominují na mistrovství republiky. O 
turnaj je tak mezi hráči obrovský zájem. Do 
Hustopečí se sjeli ze všech koutů republiky.

„Je to obrovská akce. Dnes je tady 150 
hráčů a hráček, na zítřejší den je přihlášeno 
190 hráčů. Jenom z pátku na sobotu jsme 
měli v Hustopečích 123 ubytovaných. Hrají 
tady skutečně ti nejlepší hráči z ČR. Má to 

obrovskou sportovní úroveň,“ zdůraznil v 
sobotu Matlach. 

Za domácí oddíl byl horkým želízkem v ohni 

Filip Růžička. I když ještě spadá do kategorie 
starších žáků, štěstí zkusil i za dorost. Ve 
starších žácích mu patří dokonce deváté 
místo v celostátním žebříčku. Jeho cílem 
bylo dostat se na turnaji aspoň mezi nejlepší 
šestnáctku.

„Tady to bude těžké. Doufám, že se dostanu 
aspoň do šestnáctky. Potom uvidíme,“ svěřil 
se před turnajem Růžička, který je dokonce 
i posilou dospělých hráčů. Za Hustopeče 
s nimi hraje třetí ligu a divizi. Náskok mu to 
ale podle jeho slov před spoluhráči nedává, 
vše musí stejně tvrdě natrénovat. Za šest let, 
co hraje, už stolnímu tenisu obětoval mnohé. 
„Úsilí, veškerý čas, čtyřikrát denně, místo 
učení,“ vyjmenoval Růžička. 

Na soupeře však na domácích stolech 
přesto nestačil. Velkou cenu Hustopečí si 
v kategorii starších žáků odnesl Matěj Siwiec 
z Havířova, v dorostu potom Jakub Němeček 
za Kotlářku Praha. 

V kategorii dívek si za dorost odnesla zlato 
Barbora Kapounová. Ve starších žákyních 
byla nejlepší Zdena Blašková z Prachatic. 

–jal- 

Mladí stolní tenisté bojovali o Velkou cenu města Hustopeče
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Domácí Filip Růžička se na turnaji mezi 
nejlepší neprobojoval. 

Polovina dlouhodobých mistrovských 
soutěží ve stolním tenise je za námi a stolní 
tenisté hustopečského Agrotecu si vedou 
prozatím velmi dobře. A družstvo jako 
nováček ve III. lize je v čele tabulky, kdy 
z jedenácti utkání dokázal desetkrát vyhrát. 
Vytvořil si tak velmi dobrou pozici pro účast 

v play-off  a jeho cílem je postup do druhé 
ligy. 

Naproti tomu B družstvo je v divizi zatím 
poslední a musí se soustředit na boj 
o záchranu, což ale bude velmi těžké. 
Pokusíme se na některá utkání mužstvo 
posílit hráči z A družstva a zkusit něco vyhrát, 

uvidíme, jestli to bude stačit. 
C družstvo vede okresní přebor a také zde je 

naprosto reálná naděje postoupit do play-off  
a bojovat o celkové vítězství. 

Jan Matlach, předseda oddílu

Stolní tenisté vedou III. ligu

OP I. třídy 
Tabulka: 
1. Agrotec Hustopeče C 41 
2. TJ Sokol Němčičky A 37 
3. Moravan Lednice A 34 
4. TJ Sokol Rakvice A 33 
5. TJ Jevišovka A 32 
6. TJ Sokol Vranovice B 27 
7. TJ Sokol Šakvice A 26 
8. TJ Sokol Kobylí C 22 
9. TJ Sokol Křepice B  21 
10. Sokol Velké Němčice 20 
11. MSK Břeclav A 18 
12.   TJ Sokol Lanžhot D 11 

Divize muži 
Tabulka: 
1. TTC Sokol Znojmo B 42 
2. SK Slatina - Brno A 41 
3. TTC Moravská  Brno D 35 
4. TJ Sokol Kobylí A 30 
5. SKST Hodonín C 30 
6. TJ Sokol Hlubočany A 24 
7. TJ Sokol Brno I B 24 
8. TTC Moravská  Brno E 24 
9. TTC Koral Tišnov B 23 
10. Orel Silůvky A 21 
11. Agrotec Hustopeče B 16 
12. KST Oltec Brno A 15 

III. liga mužů skupina D 
Tabulka: 
1. TJ Agrotec Hustopeče 31 
2. TJ Baník Mikulčice 31 
3. TJ Žďár nad Sázavou 26 
4.  TJ Sokol Lanžhot 26 
5. TTC Sokol Znojmo 25 
6. MK Řeznovice 24 
7. TTC Koral Tišnov 21 
8. TJ Sokol Šarovy 18 
9. SKST Hodonín B 17 
10. TJ Jiskra Strážnice 16 
11. Sokol Brno I  15 
12. KST Blansko B 14

V mém rodném městě Hodoníně se v 
sobotu 22. listopadu 2014 konal turnaj žen 
v odbíjené. Zúčastnilo se ho také družstvo 
volejbalistek z Hustopečí. Naše ženy, při 
trošce štěstí, mohly stát na stupních vítězů. 
Nakonec skončily na pěkném čtvrtém místě 

ze sedmi družstev. Jsem rád, že ve sportovní 
hale v Hodoníně bylo tak často vyslovováno 
jméno našeho města, tj. Hustopečí. 

Jiří Teplý 

Volejbalistky získaly bramborovou medaili
VOLEJBAL
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HÁZENÁ

Druholigoví házenkáři hustopečské Legaty 
zakončili podzimní část sezony v nafukovací 
hale v Juliánově. Ještě dvě minuty před 
koncem hrací doby prohrávala Legata 
s Juliánovem o tři branky, ale poslední 
minuta patřila jí. Brankou pět vteřin před 
závěrečným hvizdem dokázala vyrovnat na 
konečných 29:29 a přezimuje na pátém místě.

V Brně to přitom vypadalo, že zelenobílí 
dokáží svého soupeře na jeho hřišti zaskočit. 

Ještě v poločase vedly Hustopeče o tři body 
14:11. Ve druhém poločase ale došly síly a 
ani jedenáct branek Marka Jahody nebo 
sedm gólů další opory zelenobílých Davida 
Semeráda nestačilo k pohodlnému vítězství.

„Jako už několikátý zápas v řadě jsme 
měli ve druhé půli osm hluchých minut, kdy 
jsme přešlapovali na místě a dostali hodně 
branek,” upozornil vedoucí týmu Oldřich 
Kocourek na fakt, že došly rychleji síly, když 

mohl střídat jen dva hráče.
Legatě se páté místo po podzimu vůbec 

nepozdává. „Přes zimu se dají zranění do 
kupy, snad přivedeme i nějakou posilu. 
Chceme zpět na první nebo druhé místo 
v tabulce,” dodal s nadějí v hlase Kocourek.

Martin Daneš, Břeclavský deník
Zdroj: www.breclavsky.denik.cz. 

Legata ukončila podzim remízou. Bod sebrala před koncem

Ohlédnutí za rokem 2014:
Nejúspěšnější rok korunován první medailí z MČR 

 Rok 2014 byl pro hustopečskou atletiku 
zatím nejúspěšnějším v celé historii oddílu 
SK Atletika Hustopeče. Řadu překonaných 
rekordů, získané medaile jednotlivců 
i družstev nebo starty v reprezentaci 
Jihomoravského kraje korunoval zisk 
historicky první medaile z Mistrovství ČR. 
Získal ji Přemysl Filípek ve víceboji ml. žáků.

Už halová sezóna naznačovala, že letošní 
rok zastihl mladé hustopečské atlety 
ve velmi dobré formě. Nejlépe si vedla 
Lucie Gabrhelová, která to dotáhla až do 
reprezentace ml. žákyň Jihomoravského 
kraje v běhu na 60m př. Výborně si vedly 
na závodech u nás i na Slovensku výškařky 
Josefína Komínková, Daniela Strouhalová, 
Leona Zemčíková a Denisa Stehlíková, 
stejně jako jejich kolegové Přemysl Filípek 
nebo Claude Lhotecký. Běžeckou formu 
naznačovaly výkony Davida Poláčka, Sáry 
Kopřivové, Barbory Vrzalové, Nikol Dunajové, 
Adély Stehlíkové nebo Kristýny Špačkové.

Venkovní sezóna byla úspěšná pro všechny 
věkové kategorie. Nejstarší závodníci pod 
vedením trenéra J. Komínka po celou 
sezónu závodili v rámci 1. ligy mužů i žen. 
Nejlépe si vedla Josefína Komínková, která, 
ač věkem stále dorostenka, jako jediná na 
okrese překonala laťku ve výšce 160 cm. 
Junior Lukáš Galbavý je zase nejlepším ve 
své kategorii na okrese v běhu na 110m př. 
a David Poláček patří mezi tři nejlepší běžce 
okresu na středních tratích.

Skvělou sezónu zaznamenala družstva 
mladšího žactva a přípravky (trenéři Z. Háder, 
M. Houdková, R. Křehulová a R. Vrbová). 
Za největší úspěch lze považovat vítězství 
v přeboru Jihomoravského kraje a stříbro 
na Mistrovství Moravy a Slezska družstva ml. 
žákyň v rámci okresního výběru, na kterém se 
naše závodnice výrazně podílely. Chlapcům 
se ve stejné soutěži sice nepodařilo 
probojovat do fi nále MMaS, ale i třetí místo 
v přeboru kraje je úspěchem. Sezónu pak 
korunovala obhajoba vítězství v Zajícové lize 
družstev ml. žactva a přípravky. Zlatý pohár 
byl tou nejlepší tečkou za úspěšnou sezónou.

Z individuálních výkonů této věkové 
kategorie si největší pozornost zaslouží 
výkony našich vícebojařů. Na Mistrovství 
Moravy a Slezska se tři naše dívky probojovaly 
do elitní dvanáctky (nejlépe na 6. místě 
Daniela Strouhalová). Právo startu na 
Mistrovství ČR v Praze si vybojovala čtveřice 

našich závodníků: Strouhalová, Gabrhelová, 
Dunajová a Filípek. Nejlépe si vedl Přemysl 
Filípek, který se celý závod zlepšoval a po 
famózní závěrečné osmistovce se mohl 
radovat ze zisku historicky první medaile 
pro oddíl z nejvyšší domácí soutěže, když 
skončil celkově na třetím místě. Šmouhou na 
tomto závodě bylo zranění Lucie Gabrhelové, 
pro kterou tímto skončila celá sezóna. 
Strouhalová s Dunajovou se umístily na 
konci druhé desítky. Obě tato děvčata ale 
podávala celou sezónu skvělé výkony a 
zaslouženě si vybojovala právo reprezentovat 
Jihomoravský kraj v mezikrajovém utkání. Se 
svým družstvem toto utkání vyhrála a obě 
k němu přispěla nemalou porcí bodů.

Z ostatních soutěží stojí za zmínku ještě 
vystoupení našich atletů na okresním 
přeboru, kde se to medailisty jenom hemžilo. 
Celkem jsme získali 31 cenných kovů včetně 
16 zlatých. Také na přeboru Jihomoravského 

kraje jsme byli spokojeni se ziskem 
osmi medailí včetně titulů Gabrhelové 
a Strouhalové. Početnou výpravu jsme 
poslali i na Evropské hry, kde jsme se mezi 
závodníky 12 evropských zemí rozhodně 
neztratili, i když tentokrát jsme se museli 
obejít bez medailového lesku.

Závěrem bilancování sezóny se podívejme 
do statistik. V krajských tabulkách mezi 
nejlepšími najdeme v jednotlivých 
kategoriích více jak dvacítku hustopečských 
atletů a v celostátní žebříčku se jich do 
padesátky nejlepších vešlo rovných patnáct.

Oddíl SK Atletika Hustopeče pořádá 
v sezóně několik závodů pro mládež. 
Největšími jsou jeden z dílů Zajícovy ligy 
na břeclavském stadionu, Hustopečská 
laťka a silniční Májový běh Věstonicemi. 
Pomáhají také při organizaci Vánočního 
běhu v Hustopečích. Oddíl má několik 
tréninkových skupin jak v Hustopečích, tak 
i ve Věstonicích a Nikolčicích. Na přípravě 
mladých závodníků se podílí osm trenérů. 
Před zahájením nové atletické sezóny si 
lze jenom přát, aby nadcházející rok byl 
minimálně stejně úspěšný jako ten právě 
skončený.

Zbyněk Háder

SK ATLETIKA HUSTOPEČE
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Ml.žákyně se stříbrnými medailemi z Mistrovství Moravy a Slezska družstev. 
Zleva: L. Zemčíková, D. Strouhalová, D. Stehlíková a N. Dunajová. 
Nahoře trenéři Z. Háder a M. Houdková. 
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Plavci úspěšně reprezentují na krajských přeborech
Plavci Fakultního klubu Brno, kteří trénují 

na plaveckém bazénu v Hustopečích a kteří 
taktéž většinou navštěvují v Hustopečích 
základní školu nebo gymnázium, úspěšně 
reprezentovali na krajských přeborech. 

Zimní krajský přebor 10ti a 11ti letého 
žactva, 8.11.2014, Blansko

Přeborů se zúčastnilo 139 závodníků ze 13ti 
plaveckých oddílů. Děvčata Lucie Varmužová 
z Velkých Pavlovic, Sabina Mazůrková a 
Karolína Černá ze Staroviček startovala 
celkem v 16ti závodech a domů přivezla 10 
medailí. 

Lucie obsadila 1. místo v závodě na 400 m 
volný způsob a v současné době je tak na 
Moravě vedoucí závodnicí v kategorii 10ti 
letých. Dále přivezla 2 stříbrné a 1 bronzovou 
medaili. 

Karolína získala 5 zlatých a 1 bronzovou 
medaili. Nejlepší výkon podala v závodě 50m 
VZ (kraul), když zaplavala nejrychlejší čas 
letošního roku v republice v kategorii 11ti 
letých žaček. 

Sabina je ve skupině nováček a podařilo se 
jí vyplavat krásné 11té místo v závodě 100 m 
prsa. 

Krajský závod je současně nominací na 
Pohár ČR – Morava. Všem děvčatům se 
podařilo nominovat na tuto pro ně nejvyšší 
soutěž.

Zimní krajský přebor 12ti, 13ti a 14ti-
letého žactva, 22. a 23. 11. 2014, Brno

Starší žactvo již má přebory rozděleny 
na 3 půldny (v každém bloku může plavec 
startovat maximálně ve 3 disciplínách).  Do 
závodu nastoupili Anna Varmužová z Velkých 
Pavlovic, Nela Nociarová ze Staroviček, 
Michal Podešť z Popic, Magda Hodovská z 
Hrušovan, Martina Musilová z Nosislavi a 
sourozenci Jan a Bára Havlenovi z Divák.  

Nejúspěšnější byli Magda Hodovská, která 
si vyplavala čtyři 3. místa (100m prsa, 100m 
motýlek, 100 a 200m polohový závod), 
Michal Podešť dvě 3. místa (200m motýlek 
a  1 500m volný způsob) a Nela Nociarová 
získala 3. místo za 200m motýlek. Všichni 
plavci zaplavali krásné časy a osobní rekordy.  

V této kategorii již plavci bojují o účast 
na Mistrovství ČR v jednotlivých věkových 
kategoriích. Zda se někteří z nich nominují, 
ještě nevíme – do jednotlivých závodů 
nastoupí pouze 24 nejlepších závodníků z 
celé ČR.

Očekávání trenérky paní Milady Hradilové 
plavci splnili a hodiny strávené na bazénu 
zúročili.

Do dalších závodů přejeme plavcům hodně 
úspěchů a, jak říkají plavci, rychlou vodu.

Vrcholy zimní plavecké sezony

Vrcholy zimní plavecké sezóny za sebou již 
mají tito plavci:

▶ Lucie Varmužová na Poháru ČR 10ti 
letých ve Vsetíně zvítězila ve své nejsilnější 
disciplíně 400m kraul, dále vybojovala ještě 
1 x 2. místo a 2 x 3. místo, které doplnila ještě 
umístěním na 5. místě.

▶ Karolína Černá na Poháru ČR 11ti letých 
v Brně zvítězila v disciplíně 200m kraul, 
dalších 5 startů pak proměnila vždy ve 
stříbrné umístění.

▶ Sabina Mazurková při své premiéře na 
Poháru ČR 11ti letých v Brně vybojovala 2x 
umístění ve dvacítce nejlepších.

Všem děvčatům gratulujeme.
Renata Podešťová

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 nový - nepoužitý sterilizátor 
pro kojenecké lahve, dudlíků apod. do 
mikrovlné trouby.
Délka sterilizace 4-8 min. dle 
výkonu mikrovlnné trouby. Rozměry 
sterilizátoru: průměr 31,5 cm, výška 
17 cm. Značka Merri tots.Na požádání 
zašlu fotky nebo další informace 
e-mailem.Tel.: 777066804, l.e.w.is@
seznam.cz. Cena 50,-kč.

•  Prodám nepoužité - nové startovací 
kabely na propojení dvou autobaterií. 
Měděné - pogumované s koncovými 
kleštěmi. 16 mm2-  délka 3 m. 
Na požádání zašlu fotky nebo další 
informace emailem. Původní cena 
420,-kč. Prodám za cenu 200,-kč.
Tel.: 777066804, l.e.w.is@seznam.cz

•  Prodám nepoužitý - nový držák 
ruční sprchy, plastový, polohovatelný 
na kloubu. Do koupelny nad vanu nebo 

do sprchového koutu.
Na požádání zašlu fotky nebo další 
informace emailem. Prodám za cenu 
40,-kč.
Tel.: 777066804, l.e.w.is@seznam.cz

•  Prodám jako nový DVD přehrávač 
- rekordér LG RH188S s vestavěným 
pevným diskem 160 Gb s mnoha audio 
a video kodeky. S MPEG 4400 hodin 
nahrávání. Výstup HDMI.
Na požádání zašlu fotky nebo další 
informace emailem. Původní cena 
8000,-kč,prodám za cenu 700,-kč.
Tel.: 777066804, l.e.w.is@seznam.cz

•  Daruji koťata 3. měsíční Flíček - 
černobílý kocourek, odčervený, zdravý 
a zvyklý na děti. 6. měsíční Micka, 
odčervená, zdravá, zvyklá na děti. 
Koťata jsou na dvoře, ale chodí i domů, 
čistotná. Určitě udělají někomu radost.
Kunýtová , Hustopeče.....tel. 608611928 

•  Prodám nerezové tanky na víno 
s přírubou pro snadné čištění od 
kvasnic. Jedna má objem 700 l s 
rozměry h- 100 cm,š- 69 cm a výška 100 
cm za cenu 3000,-kč a druhá: objem 

900 l, h-110 cm, š-76 cm, v-102 cm, 
cena 4000,-kč.  Na požádání zašlu fotky 
nebo další informace emailem.Tel.: 
777066804, l.e.w.is@seznam.cz 

•  Prodám přenosnou ledničku do 
auta značky Electric coolbox e 21 
s - německé výroby. Napájení do 
autozásuvky 12 V, 4A, 48W. Rozměr 28 
x 35 x 41cm. Na požádání zašlu fotky 
nebo další informace emailem. Tel.: 
777066804, l.e.w.is@seznam.cz

•  Prodám za   1 990 Kč čalouněné 
letiště s nočními stolky,úložným 
prostorem v čele je umístěno zrcadlo 
,šířka 2,65cm,délka 2,20cm. Velmi 
dobrý stav. V případě zájmu zašlu 
fotografi i. e-mail: janabilko@seznam.
cz , mobil: +420 723 258 111 

• Prodám zrekonstruovaný slunný 
byt 1 + 1 s balkónem v blízkosti centra 
města. Byt je v DV, obytná plocha 
31,2 m2, 4. patro. K bytu náleží sklep 
a vybavení bytu. Cena: 950 000 Kč. 
Kontakt: sarka74@seznam.cz nebo 608  
630 206. 

INZERCE

PLAVÁNÍ

Plavecký klub koupaliště Hustopeče pořádá

v sobotu 17. 1. 2015 v 8.45 hod
v krytém bazénu

22. ROČNÍK PLAVECKÝCH ZÁVODŮ

Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce 
tohoto zdravého sportu



HUSTOPEČSKÉ LISTY  1 • 15

| 32 | 

Jubilanti za měsíc LISTOPAD 2014   
02.11.1931 83 let Jindřiška URBÁNKOVÁ
05.11.1930 84 let Blanka VAŇKOVÁ
06.11.1929 85 let  Naděžda ZOUHAROVÁ
08.11.1934 80 let Olga STOPKOVÁ

11.11.1925 89 let  Marie VOZDECKÁ
20.11.1933 81 let Jaroslav NOVOTNÝ
24.11.1933 81 let Jan VAHALA
30.11.1930 84 let Petr FRIDRICH

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

Dne 8. ledna vzpomeneme patnácté výročí úmrtí 
naší maminky 

paní MARIE DOSOUDILOVÉ
z Hustopečí

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera a synové s rodinami.

Nejsmutnější je vzpomínka, 
když odejde maminka.

Dne 20. ledna uplyne 5 let od úmrtí 

paní MARIE STROUHALOVÉ

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami

Vzpomínky
Když dozní píseň života,

jen kytice vzpomínek zůstává. 

Dne 14. ledna 2015 by se dožil 77 let 

pan VLASTIMIL HORÁK
z Hustopečí

S láskou vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou.

Simona Procházková, komise obřadů a slavností - Hustopeče, 9. 12. 2014

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

44

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Na těchto stránkách můžete uveřejnit
blahopřání, vzpomínky a poděkování.

Text, foto nám můžete dodat do redakce
Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22

tupa@hustopece.cz

Proč musel jsi tak náhle odejít,
když Tvoje skromné přání bylo žít.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 25. ledna uplyne 9 let kdy nás náhle opustil 

pan OTTO KRÁLÍK
z Hustopečí

Vzpomínky na tebe krásné máme,
které si celý život uchováme.

S láskou a bolestí vzpomíná manželka,
synové Jaromír a Otto se svými rodinami.

Vnoučata Honzík a Lenička.
Přátelé a známí, vzpomeňte s námi.

Děkujeme

REDAKCE HUSTOPEČSKÝCH LISTŮ SE TĚŠÍ NA VAŠE PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015

▶ víte o něčem zajímavém co se děje v našem městě?
▶ máte zajímavé tipy na reportáž?

▶ víte o někom kdo vyniká?

Neváhejte nás kontaktovat.
Pište do redakce Hustopečských listů.

listy@hustopece.cz
tel.: 519 441 028


	listy 1_15 web čb_Část1.pdf
	listy 1_15 web barva
	listy 1_15 web čb_Část2

