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Vážení spoluobčané.

příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, 

jaro už klepe na dveře. V předzahrádkách vidíme 

kvést bledule či krokusy, za okny se objevují 

květináčky s přísadami. Do prvního března jsme 

mohli soutěžit a tipovat den, kdy nás prvními 

růžovými květy potěší mandloňové sady. Také jsme 

mohli pogratulovat těm, kdo se narodili 29. února, 

mohli jsme hlasovat pro stavbu Rákosníčkova hřiště 

(bohužel, tentokrát jsme nezabodovali), nebo první 

akcí v MMG vzpomenout, že rok 2016 je rokem Karla 

IV., krále českého a císaře Svaté říše římské.

Únor byl ve znamení sportu. Proběhla největší akce 

- výškařský mítink Hustopečské skákání, byli oceněni 

sportovci roku okresu Břeclav i našeho města, proběhlo jednání s pořadateli cyklistické akce Kolo pro 

život (nachystejte si kola na poslední dubnový den).

Na radnici jednala na výjezdním zasedání Rada JMK. Kromě starostů obcí s rozšířenou působností 

okresu Břeclav byli pozváni i zástupci integrovaného záchranného systému a ředitel Nemocnice 

Hustopeče. Součástí byla tisková konference, které se zúčastnili novináři i redaktoři rozhlasu a televize. 

Na začátku února jsem se zúčastnila prvního pracovního setkání v Brně, které řešilo modernizaci 

a elektrifi kaci železniční trati Hustopeče - Šakvice a přímého zrychleného spojení Hustopeče - Brno. 

V březnu budou jednání pokračovat, tentokrát v Hustopečích. O dalších důležitých rozhodnutích rady 

města i zastupitelstva jste pravidelně informováni na webu města nebo v magazínu HTv, ale ještě 

raději připomenu jednu důležitou změnu oproti letem předchozím. Týká se rozdělování dotací a darů 

z prostředků města organizacím a spolkům. Stejnou částku, tj. 2,2 mil. Kč budeme rozdělovat ve dvou 

termínech. Větší část fi nančních prostředků zastupitelstvo odsouhlasilo na únorovém zasedání, druhé 

kolo dotací budeme schvalovat v září. Žádosti mohou spolky a organizace podávat do 30. června 2016.

V březnu si připomeneme narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a na radnici 

zavlaje 10. března tibetská vlajka. Tato celosvětová iniciativa má připomenout 57. výročí okupace 

Tibetu a obecně porušování lidských práv ve světě. 

V sobotu 19. března se můžete těšit především na Slavnosti mandloní a vína, kterými oslavíme naši 

středoevropskou raritu - mandloně.

O sobotu dříve - 12. března -  bude Česká televize na kanálu ČT2 vysílat pořad Putování za muzikou 

s Jožkou Šmukařem, který byl u nás v loňském roce natáčen v domě U Synků. Je věnován našemu 

městu a také "hudební stopě", kterou zanechal v našem kraji T. G. Masaryk. 

Hana Potměšilová, starostka
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Z MĚSTA

Prodej budovy takzvané bývalé sýpky, 
elektrifi kace tratě Hustopeče – Šakvice, 
dotace na workoutové hřiště a další témata 
řešili zastupitelé na svém XII. zasedání ve 
čtvrtek 18. února 2016.

Sýpka v ulici Na Hradbách zůstává městu. 
Zastupitelé rozhodli, že ji neprodají

Budova sýpky v ulici Na Hradbách zůstane 
městu. To ji Danielu Vodákovi neprodá. 
Zastupitelé tak rozhodli 14 hlasy, pět 
zástupců města bylo proti, jeden se zdržel 
hlasování.

„Myslím si, že vůbec nebylo šťastné řešení 
přijít rovnou se záměrem prodeje. Měla se 
vést hned na začátku širší diskuze,“ přiznala 
starostka města Hana Potměšilová.

Ta na zastupitelstvu přednesla také 
návrh vedoucí Městského muzea a galerie 
Hustopeče, která by v nejstarší budově ve 
městě ráda viděla s ohledem na sklepní 
lokalitu expozici o vinařství, nebo expozici 
mapující osvobozovací boje v regionu 
na konci 2. světové války. Budova totiž 
v minulosti sloužila jako střelnice, poté jako 
česká hasičská stanice.

Historický význam stavení vyzdvihl 
i opoziční zastupitel za ODS Jiří Kadrnka. 
„Město by mělo mít zájem, aby se tento 
objekt neboural, ale zůstal a byl opravený. 
Musíme si ale uvědomit, že oprava bude něco 
stát a poté i provoz. Není to akce za milion 
nebo za dva,“ podotkl.

„Pořád se jen bavíme o penězích, ale 
záleží také na tom, co zanecháme příštím 

generacím. Nemyslím si, že když historické 
budovy přenecháme soukromému sektoru, 
že z toho do budoucna vznikne něco 
dobrého,“ vystoupil se svým názorem 
zastupitel za ČSSD Michal Vejpustek.

Starostka také informovala, že budova je 
podle odborníků staticky v pořádku.

O osudu stavení se jednalo na zasedání 
zastupitelstva už potřetí v řadě. Teprve nyní 
se však podařilo nadpoloviční většinou 
rozhodnout.

Podle jednoho z občanů by ale bylo 
nejvhodnější nechat rozhodnout obyvatele 
města, například prostřednictvím referenda.

Daniel Vodák chtěl z budovy vytvořit školící 
centrum. Na minulém zastupitelstvu padla 
i další varianta, že město si sýpku nechá 
a zakonzervuje ji, opraví střechu a budovu 
tak, aby nebyla nebezpečná. V minulosti 
zazněl i názor, že nejlepší by bylo budovu 
zbořit. 

Elektrifi kace tratě: Vlaky do Brna pojedou 
z Hustopečí přímo

Do Brna za 35 minut a bez přesedání. To by 
měla zajistit modernizace a elektrifi kace tratě 
Hustopeče-Šakvice. Kvůli rekonstrukci už se 
konala první vstupní jednání.

„Je jasné, že modernizace a elektrifi kace 
se opravdu uskuteční. Pravděpodobně 
v letech 2018 nebo 2019. Už letos by se mohly 
začít řešit majetkové záležitosti a poté bude 
následovat projektování,“ sdělila starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová.

Další schůzka se kvůli rekonstrukci 

vlakové trati konala ve středu 2. března na 
hustopečské radnici.

Vyšla dotace na workoutové hřiště
Workoutové hřiště by v areálu sportovního 

zařízení města mohlo vzniknout ještě letos na 
jaře nebo v létě. „Byla nám schválena dotace 
z Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc 
korun,“ informovala Potměšilová.

Nakonec na hřišti nevyrostou jen 
workoutové cvičební prvky jako například 
nejrůznější hrazdy, bradla nebo ribstole, ale 
po připomínkách zastupitelů na minulém 
zasedání 17. prosince 2015 i stroje vhodné 
pro cvičení seniorů.

Dotace a dary se budou udělovat dvakrát 
v roce

Peněžité dary a dotace spolkům 
a sdružením se budou rozdávat ve dvou 
kolech. Zastupitelé tuto změnu schválili ve 
čtvrtek 18. února 2016.

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

Zároveň zastupitelé na svém zasedání 
schválili neziskovým organizacím a spolkům 
ve městě peněžité dotace pro první rok 2016. 

-jal-

Sýpka se prodávat nebude. Zastupitelé na potřetí rozhodli

Parkoviště u supermarketu COOP, 
vybudování nové hřbitovní zdi, projektové 
dokumentace k chodníkům nebo třeba 
k novému kruhovému objezdu či umístění 
kabelů v Brněnské ulici pod zem řešili radní 
na schůzích 2. a 16. února 2016. 

Radní jsou pro odkup pozemků pod 
parkovištěm u COOPu

Radní na své 33. schůzi řešili odkoupení 
části parkoviště u supermarketu COOP. Kus 
pozemků nejen pod parkovištěm, ale i pod 
chodníkem a trávníkem patří státu.

„Od roku 2003 město muselo státu doplatit 
nájem. Teď bychom rádi pozemky odkoupili 
a sjednotili. Část s chodníkem a trávou 
by se na město převedla bezúplatně, část 
s parkovištěm za zhruba jeden milion korun,“ 
vypočítala starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová.

Odkup pozemku schválilo zastupitelstvo na 
svém zasedání ve čtvrtek 18. února 2016.

Budou se tvořit projekty na chodníky
i kruhový objezd

Radní schválili nabídky a smlouvy o dílo 
s břeclavskou projekční společností. Navrhne 
projekt k bezbariérovému řešení ulic 
Hybešova až po Svat. Čecha i úplně novou 
obslužnou komunikaci.

„Projektovat se bude i cyklostezka přes 
ulice Žižkova a Tábory k ZŠ Komenskému 
a také kruhový objezd na začátku města 
u společnosti Agrotec, z něhož by měla 
pokračovat obslužná komunikace 
spojující ulice Brněnská a Údolní,“ doplnil 
místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Městské služby budou mít nový traktor
Pro Městské služby Hustopeče se bude 

kupovat nový traktor. Potřeba je pro údržbu 
zeleně a v zimních měsících pro údržbu 
chodníků a silnic. 

Hřbitovní zeď. Oprava nebo vybudování 
zcela nové?

Zeď okolo městského hřbitova je 
v dezolátním stavu. Radní řešili, co s ní dál. 
Rozhodovali se mezi opravou, kdy by se zeď 
musela staticky zabezpečit, ochránit proti 

vlhkosti a musel by se upravit i její povrch, 
nebo mezi vybudováním zdi zcela nové. 

„Rozhodli jsme se, že rozumnější variantou 
bude vybudování zdi nové,“ uvedla starostka 
města Hustopeče Hana Potměšilová. 
„Zároveň jsme vybrali i materiál, ze kterého 
zeď bude, a to cihly,“ doplnil místostarosta 
Bořivoj Švásta. 

Radní zadali objednat zpracování 
projektové dokumentace. 

V Brněnské ulici půjdou kabely pod zem
Radní schválili projektovou dokumentaci 

na rekonstrukci sítě elektrorozvodů v ulici 
Brněnská. Kabely ze sloupů veřejného 
osvětlení by se měly ukládat do země. 

„Navíc chceme do země umístit i prázdnou 
chráničku. Kdyby se měly do budoucna 
přesouvat pod chodníky další sítě, nemusel 
by se chodník znovu rozebírat. O tom ještě 
budeme jednat s příslušnými společnostmi,“ 
doplnil místostarosta. 

→

Radní jednali o odkupu části parkoviště i o nové hřbitovní zdi
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Hustopečská nemocnice, doprava ve 
městě, ale například i sanace svahů v Dolních 
Věstonicích. To řešili krajští radní na svém 
výjezdním zasedání. Uskutečnilo se ve středu 
10. února v Hustopečích. 

U jednání na hustopečské radnici byla 
přítomná i starostka města Hana Potměšilová 
nebo starosta Mikulova Rostislav Koštial. 
Zasedání bylo věnováno problémům okresu 
Břeclav. 

„Nechceme o problémech lidí v kraji 
rozhodovat pouze od stolu v Brně,“ podotkl 
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. 
Řešila se například sanace podmáčeného 

svahu v Dolních Věstonicích. Silnice nad 
svahem je pořád uzavřena. Krajští radní se 
rozhodli apelovat na vládu, aby ministerstvo 
životního prostředí co nejdříve vypsalo 
slíbený dotační titul na sanaci svahů. 

 „Řekl bych, že takovým leitmotivem 
dnešní debaty byla především spolupráce 
v oblastech, ve kterých má kraj na území 
obou měst své organizace. Například školství 
nebo zdravotnictví. Vloni totiž Jihomoravský 
kraj přijal hustopečskou nemocnici,“ uvedl 
Hašek. 

Po zasedání rady také hejtman nemocnici 
osobně navštívil. „Za nejdůležitější 
považujeme, aby nemocnice v Hustopečích 
začala být mezi veřejností brána jako 
nemocnice, do které je dobré přijít, protože 
poskytuje kvalitní zdravotní péči,“ sdělil 

radní Jihomoravského kraje pro oblast 
zdravotnictví Marek Šlapal.

Dalším bodem jednání byla například 
doprava. „Na jednání rady kraje jsem přišla 
s problematikou, která nás trápí. To je 
kamionová, tranzitní doprava nejen přes 
Hustopeče, ale přes celou krajskou silnici 
spojující Brno a Břeclav. Dále jsem přednesla 
náš dlouholetý problém a to je modernizace 
protihlukové dálniční stěny, která je téměř 
třicet let stará,“ informovala starostka města 
Hana Potměšilová. 

Debatovalo se ale také o fungování škol 
zřizovaných krajem nebo o již dlouhodobě 
plánované stavbě domova pro seniory. 

„Děkuji Jihomoravskému kraji za to, že 
s námi spolupracuje, komunikuje, že k němu 
máme kdykoliv cestu otevřenou. Myslím, 
že jsme se v problémech, které náš správní 
obvod trápí, posunuli hodně dopředu,“ 
uzavřela starostka. 

-jal-
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Vyhrazené parkovací místo pro sanitní 
vozy

Radní projednávali žádost o vyhrazené 
stání pro sanitní vozy před lékárnou U sv. 
Tadeáše v Brněnské ulici. Povolili tam jedno 
vyhrazené parkovací místo. 

„S podmínkou, že majitel lékárny upraví 
chodník před budovou do původního stavu 
tak, aby splňoval podmínky bezbariérovosti,“ 
informoval Švásta. 

Nová parkovací místa v ulici Sv. Čecha
Na zpracování projektové dokumentace 

k parkovišti v ulici Sv. Čecha budou osloveni 

čtyři projektanti. „Na pozemcích města před 
bytovými domy č. 1 a 3 by tam měla vzniknout 
kolmá parkovací stání,“ uvedla Potměšilová.

K náměstí se zpracuje analýza veřejného 
prostoru

Radní se také seznámili se zprávou 
od pracovní skupiny, která se zabývá 
rekonstrukcí Dukelského náměstí. „Komise 
se nemůže shodnout a nemůže se posunout 
dál. K nasměrování jim má pomoci analýza 
veřejného prostoru,“ řekla starostka.

Vedení města poptá analýzu u Nadace 
Partnerství. „Měla by odhalit hlavní 

problémy a nedostatky prostoru, nabídnout 
příležitosti pro zlepšení a dodat tak přesná 
a objektivní data pro další vyhodnocení,“ 
sdělil podrobnosti místostarosta. 

Bude se prodávat nevyužívaná technika
Chystá se prodej zbytného majetku 

města - nevyužívané techniky z Městských 
a Technických služeb. „Minimální prodejní 
cena bude stanovena znaleckým posudkem, 
proběhne veřejná nabídka a prodány budou 
věci za nejvyšší nabízenou cenu,“ uvedla 
Potměšilová. 

-jal-

Po zasedání rady se konala tisková 
konference pro novináře.

Benátky nad Jizerou, Modra a Hustopeče 
potvrdily a naplánovaly spolupráci pro 
následující tři roky. Zástupci všech tří měst se 
sešli ve čtvrtek 28. ledna 2016 na hustopečské 
radnici. Podepsali přílohu k Memorandu 
o spolupráci mezi partnerskými městy.

„Pro období 2016 až 2018 se zaměříme na 
okruhy spolupráce mezi skautskými oddíly, 
mezi základními uměleckými školami, mezi 
seniory a budou se pořádat i sportovní utkání 
žáků základních škol,“ vysvětlila starostka 
města Hana Potměšilová.

Setkávání skautů nahradí dřívější setkávání 
divadelníků. Důraz bude oproti předchozím 
letům kladen i na výměnu zkušeností 
mezi členy zastupitelstev, zaměstnanců 
městských úřadů a ředitelů škol a kulturních 

či sportovních organizací.
„V roce 2016 budou Benátky nad Jizerou 

pořádat setkání a tábor pro seniory. 
V Modre bude úplně poprvé setkání skautů 
a u nás v Hustopečích sportovní klání 
žáků základních škol a společný koncert 
základních uměleckých škol. Ten se bude 
konat úplně poprvé v historii a chtěli bychom 
k němu uspořádat kromě koncertu žáků 
i společnou výstavu výtvarných oddělení 
a zapojit i taneční vystoupení, aby se mohly 
představit všechny umělecké obory,“ 
informovala starostka. 

Memorandum bylo podepsáno 3. října 2014, 
spolupráce mezi partnerskými městy však 
už fungovala dřív. Podpis dokumentu ji měl 
zachovat do dalších let bez ohledu na změnu 

vedení jednotlivých měst. Což se podařilo. 
-jal-
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Spolupráci mezi partnerskými městy zajistí skauti, senioři a žáci

Zleva: Jaroslav Král, starosta Benátek nad 
Jizerou, Hana Potměšilová, starostka města 
Hustopeče, Juraj Petrakovič, primátor 
města Modra. 

Den otevřených dveří MěÚ Hustopeče
 středa 27. 4. 2016
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Rada Jmk se na výjezdním zasedání zabývala problémy Břeclavska
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Téměř sto padesát nových dětí prošlo 10. 
a 11. února základními školami 
v Hustopečích. Předškoláci zamířili k zápisu. 
V září jich však do lavic usedne mnohem 
méně. Počtem prvňáků zamíchají tak jako 

každý rok odklady. 
Poznávání tvarů, barev, jednoduché počty, 

ale třeba i recitace nebo znalost jmen rodičů. 
To musely prokázat děti druhý únorový týden 
při zápisech do prvních tříd. Konaly se v obou 
hustopečských základních školách. 

Na ZŠ Komenského letos učitelé zkoušeli 
zápis novou formou. „Ještě do minulého 
roku, řadu let probíhal hromadný zápis. 
Letos zkoušíme zápis individuální. Ve 
třídách se střídají jednotliví rodiče s dítětem. 
Předškolákovi se půl hodinu věnuje dvojice 
učitelů,“ popsala zástupkyně ředitele pro 
1. stupeň Iva Kahounová. 

„Děti jsou připraveny skvěle. Jde vidět, že 

se s nimi ve školkách pracuje. Mají přehled 
a umí,“ doplnila.

K zápisu se na základní škole Komenského 
přihlásilo 99 budoucích školáků. Už nyní 
se ale počítá se zhruba 20 až 25 odklady. 
„Vypadá to, že otevřeme tři první třídy zhruba 
po 25 až 26 dětech,“ informovala Kahounová. 

To na základní školu Nádražní dorazilo 
přesně o padesát přihlášek méně. „Máme 
poměrně takový konstantní počet. Letos je to 
opět kolem 50 žáků, přesně 49. Z toho už ale 
máme 11 žádostí o odklad. Takže to reálné 
číslo bude známé v květnu. Mým hrubým 
odhadem to bude kolem 35 dětí. To znamená 
tak 17 až 18 žáků ve třídě,“ vypočítala 
ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková. 

Tradičně se na Nádražce koná zápis 
individuální. Letos se tak na obou základních 
školách odehrávalo přezkoušení stejnou 
formou. 

„V podstatě je to jenom takové ověření 
dovedností, které by měl předškolák umět, 
než nastoupí do školy,“ dodala Matějíčková. 

V jedné z tříd na Nádražce pak čekal na 
předškoláky i oddech. Jejich budoucí 
spolužáci jim zpříjemnili první pobyt ve škole 
zábavnými soutěžemi a hrami. 

-jal-

K zápisům do prvních tříd zamířilo 150 předškoláků
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Na ZŠ Komenského se letos poprvé konaly 
zápisy individuální formou.

Děti musely prokázat základní dovednosti 
pro vstup do 1. třídy.
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O rehabilitaci v hustopečské nemocnici 
je zájem. Fyzioterapeuti tam vítají 
nejen pacienty s předpisem od lékaře, 
ale i zájemce o klasické masáže nebo 
lymfodrenáž. Nestačí jim však prostory. 
Pronajme jim je město. Rehabilitace tak 
kromě suterénu polikliniky zabere i část 
přízemí. 

V krajské nemocnici Hustopeče na 
rehabilitačním oddělení zvládne za jeden 
den jeden fyzioterapeut ošetřit minimálně 
14 pacientů. Přesto podle vedoucí oddělení 
se stávajícím počtem sedmi pracovníků 
nedokáží vyhovět úplně všem. Kromě 
pracovní síly chyběly i prostory. Ty poskytlo 
město od 1. března.

„Budova polikliniky patří městu Hustopeče. 
A to i po oddělení nemocnice. Město v budově 
pronajímá ambulance a ordinace. K novému 
roku opustil polikliniku pan doktor Studýnka. 
Volné místnosti budeme pronajímat krajské 
nemocnici Hustopeče, měly by v nich 
vzniknout provozy rehabilitace,“ sdělila 
starostka Hana Potměšilová. 

Místnosti stačilo vymalovat, rehabilitace 
se do nich nastěhovala na začátku 
března. „Prostory použijeme pro další dva 
fyzioterapeuty, které bychom rádi přijali do 
našich řad, aby byl počet rehabilitačních 
pracovníků vyšší. Počítáme s tím, že 

v místnostech budou nejspíš cvičebny 
nebo ordinace,“ informovala vedoucí 
fyzioterapeutka Miloslava Hrubá. 

Na rehabilitačním oddělení léčí pacienty 
s neurologickými i ortopedickými problémy 
a také po chirurgických zákrocích. Pracovat 
umí i s dětskými pacienty, například trpícími 
dětskou mozkovou obrnou nebo centrální 
koordinační poruchou. Hustopečská 
nemocnice nabízí i specialistky na cvičení 
Vojtovy metody. 

„Samozřejmě léčíme i dospělé pacienty. Ze 
70 procent to jsou pacienti s bolestmi zad,“ 
uvedla Hrubá. 

Poskytují i elektroléčbu či léčbu přes 
ultrazvuk, tenzní proudy nebo laser. 
K dispozici mají fyzioterapeuti například 
i motodlahu – přístroj pro rozcvičování 
ztuhlých kloubů. Na rehabilitačním oddělení 

pomůžou pacientům jak s předpisem od 
lékaře, tak ale i těm bez něj. 

Služby i pro pacienty bez předpisu od 
lékaře

„Chtěla bych, aby se naše oddělení více 
otevřelo veřejnosti. Nabídli jsme proto 
procedury, na které není potřeba předpis od 
lékaře. Příkladem to jsou masáže – klasické, 
medové nebo také baňkování. Paní masérka 
si může klienty před procedurou i předehřívat. 
K tomu máme parafín,“ představila nabízené 
služby vedoucí fyzioterapeutka. 

Zajít si do suterénu polikliniky je možné 
i na přístrojovou či manuální lymfodrenáž 
nebo na takzvané tejpovaní, což je aplikace 
pružných náplastí vhodných například pro 
sportovce při bolestech kloubů a svalů. Tyto 
služby jsou však již za poplatek. 

„Poliklinika nadále funguje velmi dobře. 
Jsou obsazené všechny ambulance. Dokonce 
zde našla své sídlo i dopravní zdravotní 
služba. Polikliniku máme na 100 procent 
naplněnou,“ uzavřela starostka.                     -jal-

Město pronajme prostory na poliklinice nemocnici. Pro rehabilitace
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PROVOZNÍ DOBA REHABILITACE

Po, Út, St, Pá 7.00 – 16.30

Čt  7.00 – 18.00

Tel: 519 407 391 

www.hustopece-city.cz
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V roce 2015 došlo na OO PČR Hustopeče 
k významnému snížení nápadu trestné 
činnosti, tak jako na území celé České 
republiky. Tento trend může mít celou řadu 
příčin. Vysvětluji si to především tím, že 
spousta pachatelů trestné činnosti je po 
amnestii prezidenta ČR v roce 2013 opět 
ve výkonu trestu ve věznicích, dále na 
sníženou kriminalitu má určitě vliv i naše 
výrazná prevence, především v místech, kde 
v minulosti docházelo k většímu nápadu 
trestné činnosti a část kriminality může 
být i latentní. V posledních třech letech se 
nám daří i na poli odhalování pachatelů 
protiprávního jednání, jelikož opět došlo 
k navýšení celkového procenta objasněnosti 
trestné činnosti. 

Naše obvodní oddělení zahrnuje 
katastrální území o 432 km² (z toho 
Policejní služebna Velké Pavlovice 148 km²), 
obhospodařuje celkem 34 obcí (z toho PS 
Velké Pavlovice 10 obcí) a plochu Vodní dílo 
Nové Mlýny. Na daném území má trvalé 
bydliště celkově cca 44.000 obyvatel (z toho 
PS Velké Pavlovice cca 16.000 obyvatel). 
V roce 2014 OOP Hustopeče stejně jako vloni 
disponovalo 32 tabulkovými místy policistů 
(z 22 tabulkových míst policistů na OOP 
Hustopeče a 10 tabulkových míst policistů 
na Policejní služebně Velké Pavlovice) 
a 1 místem administrativní pracovnice. 

V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo 
v teritoriu obvodní oddělení Hustopeče 
včetně PS Velké Pavlovice šetřeno: 
• 1.490 (v roce 2014 - 1.576) - věcí 
zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem 
sběrného archu, 
• 1.256 (v roce 2014 - 1.689) - věcí šetřených 
jako přestupky, 
• 518 (v roce 2014 - 655) - věcí šetřených 
jako trestné činy. 

V nápadu trestné činnosti i nadále 
převažuje obecná kriminalita, a to především 
majetková trestná činnost. Nejrozšířenějším 
druhem majetkové kriminality jsou krádeže 
prosté, a to především krádeže nedostatečně 
zajištěných věcí (zejména se jedná o mobilní 
telefony, peněženky, kabelky, které jejich 
majitelé nechávají bez povšimnutí na 
různých místech, jako jsou obchody, kulturní 
místnosti, sportovní a školská zařízení apod.) 
a krádeže vloupáním (zejména krádeže 
vloupáním do rodinných domů, sklepů, 
víkendových chat a vozidel). 

Fenoménem této doby je trestná činnost 
spojená s internetem, kterou označujeme 
jako IT kriminalitu. Jedná se o trestnou 
činnost, která je velmi složitá na objasnění 
a samotné šetření, ale mohu konstatovat, že 
v této oblasti se nám s usvědčováním 
pachatelů daří. Je třeba však apelovat na 
všechny občany, aby byli při sjednávání 
nákupu různých věcí přes internet velmi 
ostražití a zboží hradili až po jeho doručení 
nebo nakupovali v prověřených internetových 
obchodech. Nejvíce podvodů registrujeme 
při nákupu zboží z internetových aukcí. 

V neposlední řadě nás trápí protiprávní 
jednání v oblasti mezilidských vztahů, 
týká se to soužití rodinných příslušníků 
a ostatních spoluobčanů. Dochází ke 
zvyšování agrese, zejména po požití alkoholu 

a jiných návykových látek, při řešení sporů 
v rodině a mezi mládeží v různých kulturních 
zařízeních. Dále je to trestná a přestupková 
činnost spojená s jízdou motorovými 
vozidly (zejména se jedná o časté požívání 
alkoholických a jiných návykových látek 
před a během jízdy, nesprávný způsob jízdy, 
apod.). 

Z evidovaných trestních a přestupkových 
věcí jsou nejvíce zatíženy Hustopeče, mezi 
další obce s větším nápadem trestné činnosti 
patří Velké Pavlovice, Velké Bílovice a Zaječí. 

Ve sledovaném období roku 2015 byly 
v našem obvodu prošetřovány i závažné 
trestné činy (zločiny) jako: 
• vražda dle § 140 trestního zákoníku
 – celkově 1 případ 
• loupež dle § 173 trestního zákoníku 
 – celkově 5 případů 
•  vydírání dle § 175 trestního zákoníku 
 – celkově 3 případy 
• znásilnění dle § 185 trestního zákoníku 
 – celkově 1 případ 
•  týrání osob ve společně obývaném bytě
 nebo domě § 199 trestního zákoníku
 – celkově 3 případy. 

V oblasti závažných trestných činů, zejména 
se jedná o násilnou a mravnostní kriminalitu, 
byl v roce 2015 zaznamenán výrazný pokles. 
Ve srovnání s rokem 2014 bylo těchto případů 
šetřeno o 11 méně (rok 2014 – 42 případů, 
rok 2015 – 31 případů). Významné je i celkové 
procento objasněnosti těchto trestných činů, 
dlouhodobě se pohybuje přes více jak 70%. 

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP 
Hustopeče je stabilizovaná, rok 2015 byl 
z mého pohledu velmi dobrý a přeji si, 
abychom byli obdobně úspěšní i v letošním 
roce. 

npor. Mgr. Jiří Otáhal, vedoucí oddělení

Zpráva policie: Bezpečnostní situace
na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2015 

Ve středu 27. ledna se sešli vedoucí 
odborů městského úřadu, aby si navzájem 
představili pracovní činnosti, které pod ně 
spadají, a aby představili, jak si v nich stojí 
v porovnání s jinými úřady v republice. 
Užitečnou zpětnou vazbu totiž již několik 
let poskytuje hustopečským úředníkům 
takzvaný benchmarking - metoda porovnání 
kvality a výkonnosti. 

Benchmarkingová iniciativa funguje od 
roku 2005 a Hustopeče jsou do ní zapojeny 
již několik let. Společně s další devadesátkou 
měst.

„Díky těmto porovnáním zjišťujeme, jaká 
je efektivita výkonu veřejné správy mezi 
městy. Řádově sledujeme kolem 70 agend. 
Základními údaji je počet obyvatel a velikost 

správního odboru,“ vysvětlil tajemník 
Městského úřadu Hustopeče Pavel Michalica. 

Dále se pak srovnávací metoda zaobírá 
činnostmi jednotlivých odborů. Sleduje se 
počet úkonů, výše nákladů, která je odvislá 
od počtu zaměstnanců. Ale vyhodnocují se 
například i takové položky, jako jsou náklady 
na volání. U měst se stejně velkými správními 
obvody by měly vycházet údaje zhruba 
stejně.

„Analytických výstupů je velké množství. 
A vzhledem k tomu, že celá databáze funguje 
od roku 2005, tak data už mají celkem velkou 
vypovídající hodnotu. Opravdu se dá o ně 
opřít a zauvažovat, proč jsme v této činnosti 
tak dobří, anebo kde jsou naše rezervy,“ 
vysvětlil přínos benchmarkingu tajemník. 

V některých činnostech hustopečský 
městský úřad zaostává, v jiných je naopak 
lepší. Většinou se však hodnoty pohybují 
okolo průměru. „Samozřejmě se nemůžeme 
srovnávat s magistrátními městy, kde jednu 
agendu vykonává více pracovníků,“ zdůraznil 
Michalica. 

Naopak v menších městech vykonává 
jeden pracovník více agend. Efektivita práce 
se pak mnohdy ztrácí. Benchmarking je tak 
užitečnou zpětnou vazbou. Hustopeče se 
v lecčems mohou inspirovat u jiných měst 
a naopak v mnoha ohledech mohou být 
inspirací. Na špici jsou například v množství 
pořádaných kulturních a sportovních akcí. 

-jal- 

K efektivnějšímu úřadu pomáhá benchmarking
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MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie s detektivní zápletkou. V hlavní roli Maroš Kramár.

Kašpar, Melichar a Baltazar chodili na 
začátku ledna v ulicích Hustopečí a vybírali 
příspěvky do Tříkrálové sbírky pro Oblastní 
charitu Břeclav. V Hustopečích se letos 
podařilo vybrat necelých 84 tisíc korun. 
Výtěžek je srovnatelný s minulými lety.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří do 
Tříkrálové sbírky přispěli, i všem koledníkům. 
Hlavně pro ty nejmenší to bylo namáhavé,“ 

poděkoval děkan Pavel Kafka.  
Na Břeclavsku se celkem podařilo vybrat 

více než dva a půl milionu korun. Peníze se 
využijí na podporu domácí hospicové péče 
nebo na podporu dobrovolných aktivit 
farních společenství na Břeclavsku pro 
maminky s dětmi a seniory.

„Možná by se letos mohla povést taková 
novinka. Část Tříkrálové sbírky by se mohla 

použít přímo 
v Hustopečích. 
S charitou se teď 
o tom jedná,“ doplnil 
děkan. 

V celé republice se na různé charitativní 
projekty letos sešlo v Tříkrálové sbírce více 
než 96 milionů korun. 

-jal-

V Tříkrálové sbírce se podařilo vybrat 84 tisíc korun

Už jste přemýšleli o tom, jak budou vaše 
děti trávit léto? Že ještě ne? Už je nejvyšší čas. 
Centrum volného času Pavučina zveřejnilo 
nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů.

Vybírat lze z klasických keramicko-
výtvarných, tanečních či vodáckých táborů. 
V nabídce je také týdenní dobrodružství 

s koňmi i s angličtinou nebo tábory s názvy 
Indiánskou stezkou do údolí Manitou či 
Addamsova rodina.

Elektronické přihlašování je spuštěno od 
pátku 5. února 2016.

Více informací na  pavucina.volny-cas.cz 
v sekci Tábory a pobyty.

-jal-

Kam v létě na tábor? Vybírejte. Přihlašování od 5. února

V čele Sportovního zařízení města 
Hustopeče stojí od začátku února 
dvaatřicetiletý rodák ze Šitbořic Martin 
Lengál. Ve funkci ředitele vystřídal Aleše 
Proschka. 

V novém zaměstnání hodlá zužitkovat 
všechny své dosavadní znalosti a zkušenosti, 
které čerpá z praxe v soukromém sektoru. 
„Převaha zkušeností z mého profesního 
života pochází z farmaceutického průmyslu,“ 
prozradil Lengál. 

Působil na manažerské pozici. Přestup do 
státní správy je pro něj něco zcela nového. 
„Je to výzva. Výzva zkusit něco úplně nového 
v novém oboru, než v jakém jsem dosud 
pracoval,“ uvedl ředitel sportovního zařízení. 

První úkol, před kterým stál, byla 
příprava sportovní haly na stěžejní akci 
roku Hustopečské skákání. Ta se konala 
pouze pár dnů po jeho nástupu. „Nikdy 
jsem samozřejmě neviděl, jak se to dělá. 
Pouze jsem měl fotodokumentaci od svých 
předchůdců. Zjišťoval jsem, co je potřeba 
udělat a jak je to potřeba udělat. Za to bych 
chtěl poděkovat lidem, kteří se příprav 
účastnili i v předchozích letech a kteří to 
svými zkušenostmi a vědomostmi dali 
dohromady,“ popsal své dny bezprostředně 
po nástupu do funkce Lengál. 

„Samozřejmě už také řeším záležitosti 
jako je rezervace haly nebo bazénu. Naštěstí 
ne žádné úrazy nebo něco podobně 
nepříjemného. Spíše jsou to operativní 

záležitosti,“ doplnil. 
Nový ředitel má jasno i v plánech do 

budoucna. Na práci svého předchůdce chce 
navázat. A to i v otázkách oprav a renovací. 
Podle něj je nyní nutné zaměřit se na 
technologickou část venkovního koupaliště 
i krytého bazénu. 

„Budova prošla modernizací, zateplením 
poměrně nedávno, ale takový úkol do 
budoucna bude technologická část úpravy 
vody,“ svěřil své plány Lengál. 

Mezi další z řady úkolů, se kterými se bude 
muset nový ředitel brzy vypořádat, patří 
příprava a otevření areálu letního koupaliště. 
Na tu se, jak sám říká, těší s příjemnou 
nervozitou. 

„Ačkoliv to bude, jak už od kolegů vím, 
dost pracovně náročné, je to věc, na kterou 
se těším. Ale s respektem a nervozitou, aby to 
všechno vyšlo,“ podotkl ředitel. 

„Chtěl bych, aby byl SPOZAM v očích 
veřejnosti vnímán kladně a aby Hustopečští 
a lidé z blízkého okolí věděli, že jsou v našich 
zařízeních vítáni, aby se zde cítili komfortně, 
pohodlně a bezpečně,“ uzavřel. 

-hyc- 

Na otevření koupaliště se těším s příjemnou nervozitou, říká Lengál
fo

to
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Novým ředitelem sportovního zařízení je od 
začátku února Martin Lengál.

středa 13. 4. 2016
Společenský dům, Hustopeče

Předprodej v TIC, dům U Synků Hustopeče, tel.: 519 412 909,

prostřednictvím sítí Ticketstream a SMS ticket.
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Turistické stezky v okolí hustopečských 
rybníků už dávno nevedou jen k rozhledně 
nebo do přírodní rezervace Kamenný vrch, 
ale od jara roku 2014 je možné zabloudit 
také k osmi tůním v nivě Štinkovky. Turistům 
teď návštěvu této lokality zpříjemňují nová 
odpočívadla a informační tabule. 

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

Odpočinková místa byla zbudována za 
hustopečskými rybníky na konci loňského 
roku. Z informačních tabulí se návštěvníci 
dozvědí zajímavosti o historii tůní i o fauně 

a fl óře v jejich okolí. Kam vyrazit v prvních 
jarních dnech na výlet, je tak jasné. 

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

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

-jal-

Objevte hustopečské tůně
Výlet zpříjemní nová posezení a info tabule

Projekt „Odpočívadla a informační tabule 
v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky byl pořízen za 
přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR“.fo

to
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MĚSTO HUSTOPEČE, se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče IČ 00283193

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odboru dopravy MěÚ Hustopeče, s pracovním 
poměrem na dobu určitou  - zástup za mateřskou dovolenou 

Referent státní správy a samosprávy
/agenda přestupků/

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, - bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru 
právo nebo veřejná správa
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
-  dobré komunikační schopnosti
-  praxe z oboru řešení přestupků výhodou
-  výborné  znalosti práce s PC, řidičský průkaz skupiny B

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

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce 

Nástup: dle dohody

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění.  Platová třída 10.

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

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

www.hustopece-city.cz sekce výběrová řízení

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 10.03.2016 do 14:00 na podatelně MěÚ Hustopeče.

www.hustopece-city.cz
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany 

o součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel v době od 19.50 hodin 
dne 28.1.2016 do 7.30 hodin dne 29.1.2016 
na ulici Stodolní v Hustopečích neoprávněně 
užil zde zaparkovaný uzamčený osobní 
automobil zn. Škoda Octavia r.z. 7B65663 
v hodnotě 200 000,- Kč, jehož majitelem je 
společnost ŠkoFIN s.r.o.. V autě se v přihrádce 
u řidiče nacházely klíče od druhého 
služebního vozidla v hodnotě 1 000,- Kč 
a platební karta Visa ČSOB, jejichž majitelem 
je spol. Westfalia Metal s.r.o., a dále 
peněženka s fi nanční hotovostí, občanským 
průkazem, řidičským průkazem, kartičkou 
VZP, platební kartou MastrCard z ČSOB, čímž 
způsobil jejich majiteli Jakubu Šedivému 
škodu ve výši 2 150,- Kč. 

• Neznámý pachatel v době od 10.1.2016 

od 14.00 hodin do 7.2.2016 do 14.00 hodin 
v Hustopečích v trati zvané Šilinky 1:

1.) Po vykroucení a vylomení oka petlice, 
která byla zajištěna visacím zámkem, vznikl 
do dřevěné boudy na nářadí a ovoce majitele 
Jiřího Přívětivého, kde odcizil dva proutěné 
koše, 5 kg česneku, 5 ks plastových beden, 
jablka o hmotnosti 50 kg, dřevěný žebřík se 
šesti nášlapy.

2.) Po vypáčení 3 ks petlic a rozlomení oka 
u visacího zámku vnikl do dvou dřevěných 
přístavků na zahradní nářadí majitele 
Aloise Urbánka, kde odcizil postřiky: 1,5 kg 
Kuprikolu, 0,5 kg Dithane, 0,10 kg Discus, 
1kg Novozir, dále zahradní pákové nůžky 
s teleskopickou rukojetí šedo-stříbrné barvy, 
krumpáč s dřevěným toporem, hliníkový 
žebřík o délce 5,5 m a ruční travní kosu.

3.) Po uražení visacího zámku zn. Fab 
v hodnotě 200,- Kč vznikl do plechového 
zahradního domku Štefana Brenkusova, 
ze kterého následně odcizil křovinořez 
nezj. značky zelené barvy, ruční plastový 
postřikovač žluté barvy, zahradnické nůžky 
červené barvy, teleskopické zahradní nůžky 
hnědé barvy, 4 ks plastových beden na 
hrozny červené barvy, 10 ks plastových 
beden na ovoce zelené barvy a nezj. množství 
a značek postřiků. 

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. 

V dnešním článku najdete informace, které 
mají bez nadsázky cenu zlata. Dozvíte se, jak 
si sami sestavíte jednoduchý fi nanční plán, 
který Vám může vydělat statisíce. Sestavte 
si jednoduchý fi nanční plán v pěti krocích 
a budujte Vaše rodinné a osobní bohatství.

1) Udělejte si inventuru Vašeho majetku. 
Pomůže Vám k tomu kalkulačka s názvem 
Výpočet čistého jmění, kterou si můžete 
stáhnout na mém webu v sekci Ke stažení. 
Zjistíte, jak se Vám daří tvořit Vaše rodinné 
bohatství. Výsledkem by mělo být kladné 
číslo, které může být u mladých rodin nízké, 
ale čím jste starší, tím by se mělo zvyšovat. 

2) Udělejte si mapu Vašich fi nančních cílů. 
Popište si s Vaším partnerem, jaké fi nančně 
náročné cíle Vás v budoucnu čekají. Může 
to být pořízení nemovitosti, rezerva pro 
děti na studium nebo pro start do života. 
Každému z nás běží čas, a proto bychom 
měli plánovat i zajištění příjmu na dobu, kdy 
se nám nebude chtít, nebo nebudeme moci 
pracovat. Sedněte si s partnerem večer ke 
kávě a zkuste si tyto cíle pojmenovat. Jak 
bude vypadat rezerva pro děti? Chceme 
pro ně vůbec nějakou? Na studia nebo na 
start do života? Kolik to má být? Kolik bude 
stát studium na vysoké škole? A co Váš život 
v penzi? Budete čekat na státní důchod nebo 
to bude dřív? A co budete dělat? Kolik Vás 
to bude stát? Kde budete bydlet? Budete 
jezdit na dovolené? Jak často? A kam? Jak 
se budete oblékat? Budete jezdit autem? 
Zkuste si spočítat, jaký budete s partnerem 
potřebovat příjem v penzi, abyste mohli žít 

podle Vašich představ. Jak vysokou rentu 
budete potřebovat?

3) V další části si udělejte inventuru 
pravidelných investic. V rámci inventury si 
ověřte dva důležité parametry: 

a) Jsou Vaše pravidelné investice 
dostatečně vysoké? Budou takto vytvořené 
rezervy stačit na pokrytí stanovených cílů?  

b) Investujete do správných investičních 
nástrojů? 

Investiční nástroje s vyšším výnosem jsou 
zároveň i více rizikové. Toto riziko je ale 
eliminováno dobou trvání, proto je vhodné 
tyto nástroje použít pro dlouhodobé cíle (nad 
8 let). Jako příklad takové investice lze uvést 
akciové fondy.

Investiční nástroje s nižším výnosem 
jsou zajímavé tím, že jsou zatížené nižší 
mírou rizika. Nízké riziko je ale vykoupené 
nízkým výnosem. Jsou vhodné pro zajištění 
krátkodobých cílů (do jednoho roku). Jako 
příklad lze uvést např. spořicí účty v bankách.

Pro střednědobé cíle jsou vhodné investiční 
nástroje se střední mírou rizika i výnosu. Sem 
patří například dluhopisové fondy.

Nejčastější chybu dělají lidé v tom, že 
dlouhodobé cíle zajišťují nástroji s nízkou 
mírou rizika a tedy i nízkým výnosem. 
Pokud si budete na penzi odkládat po 
dobu třiceti let 5 tisíc korun měsíčně do 
akciového portfolia při 8%, budete mít 
na konci 7,3 milionů. Pokud budete totéž 
dělat prostřednictvím penzijního fondu, 
budete mít při zhodnocení 3,5% na konci 3,3 
milionů. Spoříte stejnou sumu, ale výsledek 
na konci je poloviční. Vyzkoušejte si spočítat 

výnosy svých aktuálních spoření. Pro tyto 
výpočty si stáhněte kalkulačky v sekci Ke 
stažení. Při výpočtech nezapomeňte na vliv 
infl ace – stáhněte si kalkulačku pro přepočet 
infl ačních vlivů.

4) Udělejte si mapu rizik. Zjistěte, zda máte 
pojištěná důležitá rizika – ztráta nebo zničení 
majetku, život, invalidita. Důležitá rizika 
mějte pojištěna. Podrobnější informace 
najdete na níže uvedeném webu v sekci 
Vyznejte se v pojištění.

5) Dejte svým blízkým dispozice pro 
případ, že nebudete moci disponovat svým 
majetkem v případě dlouhodobé nemoci či 
úrazu. Plánujte i svoje dědictví. Je to součást 
Vašeho fi nančního plánu. Přemýšlejte 
o tom, jak mají Vaši potomci zacházet 
s Vámi vybudovanou fi rmou, s nemovitostí, 
s kapitálem, s Vaším rodinným bohatstvím. 
V případě smrti přecházejí aktiva na dědice. 
Pokud jsou aktiva zatížena dluhy, budou chtít 
věřitelé svoje peníze. Přemýšlejte o tom, 
bohatí lidé to dělají po celé generace.

Iva Hlavinková, hypoteční specialista

Další rady a tipy najdete na 
www.ivahlavinkova.cz

Své dotazy z fi nanční oblasti můžete 
posílat na e-mail rozkova@hustopece.cz, do 
předmětu zprávy napište Finanční poradna. 

Vyznejte se ve vašich penězích. 4. díl: Jak sestavit fi nanční plán
FINANČNÍ PORADNA
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 32. schůze Rady města Hustopeče

konané dne 19.01.2016 v kanceláři starostky na MěÚ 
Hustopeče

Usnesení RM č. 1/32/16: RM schválila program jednání dnešní 

RM.

Usnesení (úkol) č. 2/32/16: RM ukládá prověřit možnost dotace 

na rekonstrukci topení, zateplení budovy a výměnu oken 

plus příprava projektu pro budovy Dům – Penzion pro dů-

chodce a Mostař.

Usnesení RM č. 3/32/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly 

úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 4/32/16: RM schválila vyzvat ŘSD a ÚZSVM 

k předložení souhlasného prohlášení na pozemky v 

k.ú. Hustopeče u Brna dle žádosti navrhovatelů (těleso 

dálnice).

Usnesení RM č. 5/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení text 

prohlášení vůči Komerční bance, a.s., Na Příkopě 33/969, 

114 07 Praha, IČ:45317054, kterým se město zavazuje vrá-

tit výstavci bankovní záruku č.1300241029 na krytí části 

záručních oprav, a to až po úhradě vyčíslených nákladů na 

opravy krytého bazénu v Hustopečích ve výši 314.044,50 

Kč na bankovní účet města. Město se následně vzdává 

všech ostatních nároků z této bankovní záruky.

Usnesení RM č. 6/32/16: RM bere na vědomí Zápis č. 5 pracov-

ní skupiny na rekonstrukci Dukelského náměstí ze dne 

4.11.2015, včetně příloh, jako výstup z činnosti pracovní 

skupiny pro přípravu rekonstrukce Dukelského náměstí. 

Usnesení RM č. 7/32/16: RM ukládá předložit na další RM pro-

jekt Setkání pod nebem a podkladové materiály.

Usnesení RM č. 8/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene na akci „Reko MS Hustopeče - Lipová +2, 

číslo stavby: 52350“ na pozemcích města Hustopeče 

parcela číslo KN 1657/1, 1677/1, 2067 v rozsahu dle geo-

metrického plánu číslo . 3464-1/2015 ze dne 08.12.2015, 

který vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil dne 14.12.2015 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pra-

coviště Hustopeče se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567 se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 

17, za jednorázovou úplatu ve výši 6.050 ,- Kč včetně DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 9/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene na akci „Reko MS Hustopeče – Školní +1, 

číslo stavby: 52284“ na pozemcích města Hustopeče par-

cela číslo KN 1626, 1635/2, 1655, 1656/1, 1656/2, 1657/1, 

1673/1, 1677/1, 2115, 2185/1, 2185/4, 2185/6, 2185/7, 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3462-1/2015 ze 

dne 07.12.2015, který vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil 

dne 14.12.2015 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče se společností RWE 

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 se sídlem Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ 401 17, za jednorázovou úplatu ve výši 

17.043,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 10/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene na akci „Reko MS Hustopeče – Školní +1, 

číslo stavby: 52284“ na pozemcích města Hustopeče par-

cela číslo KN 1657/1, 1673/1, 1673/2, 2115, 2167, 2185/1, 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3461-1/2015 ze 

dne 25.11.2015, který vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil 

dne 03.12.2015 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče se společností RWE 

GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 se sídlem Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ 401 17, za jednorázovou úplatu ve výši 

20.497,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 11/32/16: RM bere na vědomí zápis z 13. staveb-

ní komise. Zápis je v příloze.

Usnesení RM č. 12/32/16: RM nesouhlasí s projektovou do-

kumentací pod názvem "SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ 

HUSTOPEČE" na pozemcích parcela číslo KN 5385/28, 

5385/43 vyhotovené společnostní AQUA CENTRUM 

Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 696 06 Břeclav v  zastoupení 

investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče. 

Navrhovaný projekt není v  souladu s územním plánem. 

Lokalita má jiné určení dle regulativu. V dané lokalitě jsou 

podmínky nevhodné k budování bydlení v rodinných do-

mech – hluk ze strany dálnice.

Usnesení RM č. 13/32/16: RM schválila Smlouvou o souhlasu 

se stavbou sjezdu a vodovodní, kanalizační a plynovodní 

přípojky na pozemcích města parc. č. 4544/5 a 4544/153 v 

k. ú. Hustopeče u Brna dle PD projektanta Davida Šprincla, 

U Dráhy 11A/386, Troubsko, PSČ 664 41, pro stavebníka 

p. Daniela Palečka, Svážná 328/20, Brno, PSČ 634 00, s 

vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem 

smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 14/32/16: RM schválila souhlas k PD č. SB-

62II-029 na stavbu „Hustopeče, Bratislavská – přeložka 

kVN, PS Slovácko“ spol. GEPROSTAV energy, s. r. o., …, v 

zastoupení investora E.ON Distribuce , a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice, pro účely územního řízení a 

realizaci stavby s podmínkou upravení zelených ploch po 

realizaci stavby ve spolupráci se zodpovědným pracovní-

kem města za zelené plochy.

Usnesení RM č. 15/32/16: RM nesouhlasí s projektovou do-

kumentací vyhotovenou projektantem Ing. Markem 

Ondrašíkem, Komenského 804, Rajhrad, PSČ 664 61na 

stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY LISOVNY VINNÉHO SKLEPA 

adaptace nástavbou pro trvalé rodinné bydlení“ p. …, 

Kpt. Jaroše …, Hustopeče, PSČ 693 01. Rada města 

nedoporučuje zastupitelstvu města vstup do tělesa re-

konstruované vozovky v souvislosti s nově budovanou 

vodovodní přípojkou. Doporučuje přizvat k řízení p. …, 

jako spoluvlastníka sklepa pod vjezdem na pozemek.

Usnesení RM č. 16/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení sou-

hlas se vstupem do tělesa nově zbudovaného chodníku 

na ul. Gen. Peřiny před nemovitostí č. p. 1294 a č. p. 1295 

při stavbě domovní plynovodní přípojky v rozsahu daném 

předloženou PD, pro společenství vlastníků bytových jed-

notek, Gen. Peřiny č. p.1294 a č. p. 1295, Hustopeče, PSČ 

693 01, IČ 28358244.

Usnesení RM č. 17/32/16: RM navrhuje přepracování projek-

tové dokumentace vyhotovené projektantem Jindřichem 

Babáčkem, Školní 8, Hustopeče, PSČ 693 01 na akci 

SAMOSTATNÉ VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU č. p. 1294 

a č. p. 1295, Generála Peřiny, Hustopeče, pro investo-

ra Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům 

č.p.1294 a č.p. 1295 na ulici Generála Peřiny v Hustopečích, 

IČO: 28358244. Rada města Hustopeče doporučuje vnitřní 

rozvod plynu vést v těsné blízkosti byt. domu. Max.1 m (v 

PD 5m ) od stěny domu. Ideálně v rámci ostatních inž. sítí.

Usnesení RM č. 18/32/16: RM odkládá schválení souhlasu k pro-

jektové dokumentaci č. 05-1915 vyhotovené spol. EEIKA 

Brno s.r.o., Kšírova 120, v zastoupení investora společnosti 

E.ON Distribuce a.s. za podmínek úhrady výkopových pra-

cí a v případě, že společnost E.ON Distribuce a.s. umožní 

přiložení kabelů VO do výkopu E.ON – přiložení by bylo na 

náklady společnosti E.ON, Distribuce a.s. kabel veřejného 

osvětlení by byl na náklady Města Hustopeče. Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 19/32/16: RM schválila záměr pachtu pozemku 

parcela číslo KN 1900 vedeného jako zahrada zapsaného 

v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 20/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu s …, nar…., Družstevní … Hustopeče o bez-

úplatném zřízení věcného břemene inženýrské sítě na 

pozemku p.č.1998/18 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 21/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu s …, nar…., Družstevní … Hustopeče o bez-

úplatném zřízení věcného břemene inženýrské sítě na 

pozemku p.č.1998/17 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlou-

vy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 22/32/16: RM schválila předložit Úřadu vlády ke 

schválení záměr bezbariérových tras z Národního rozvojo-

vého programu Mobility pro všechny.

Usnesení RM č. 23/32/16: RM bere na vědomí výsledky zkoušky 

pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení ve městě.

Usnesení RM č. 24/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní činnosti s VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova. 1161/1, 

Břeclav 690 64, IČ 42324149 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové.

Usnesení RM č. 25/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní činnosti s NATURAL PACK group s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 28346416 na 

Hustopečské skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny 

Hübnerové.

Usnesení RM č. 26/32/16: RM schválila smlouvu o propaga-

ci a reklamní činnosti s NORMA Czech, s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ 27742865 na 

Hustopečské skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny 

Hübnerové.

Usnesení RM č. 27/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní činnosti s Radomilem Balounem se sídlem 

Nádražní 2/4, 691 06 Velké Pavlovice, IČ 14673959 na 

Hustopečské skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny 

Hübnerové.

Usnesení RM č. 28/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní činnosti s ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina 

tř. 11, 623 00 Brno, IČ 00558010 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové.

Usnesení RM č. 29/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a 

reklamní činnosti s Kavyl, s.r.o. se sídlem Mohelno 563, 

675 75 Mohelno, IČ 49975358 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové.

Usnesení RM č. 30/32/16: schválila smlouvu o poskytnutí vzá-

jemného plnění s GRAWEB s.r.o. se sídlem Nádražní 252/1, 

693 01 Hustopeče, IČ 26924731 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové

Usnesení RM č. 31/32/16: RM schválila dohodu o propaga-

ci a reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2016 

s: Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664

Usnesení RM č. 32/32/16: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče, IČ 00544957 na XII. Agrotec Petronas 

Rally 2016.

Usnesení RM č. 33/32/16: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 

o spolupráci s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, IČ 00544957. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 34/32/16: RM schválila záměr pronájmu částí 

pozemku p.č.1185/1 o souhrnné výměře 330 m2 (dle 

zákresu) vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na 

LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče

Usnesení RM (úkol) č. 35/32/16: RM ukládá vedení města 

vyzvat p. … bytem Velké Němčice, Zádvorník … k ukon-

čení smluvních vztahů s dodavateli energií a k odstranění 
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elektrického rozvaděče.

Usnesení RM (úkol) č. 36/32/16: RM ukládá upřesnit žádost 

na poptávku okenních žaluzií pro zbývajících 49 oken ZŠ 

Nádražní Hustopeče včetně návrhu termínu instalace.

Usnesení RM (úkol) č. 37/32/16: RM neschválila vyřazení ma-

jetku ZŠ Hustopeče, Komenského dle návrhu, a požaduje 

předložit majetek navrhovaný k vyřazení k posouzení sta-

vu. Vyřazený majetek bude uložen na sběrném dvoře 

k dalšímu možnému využití nebo prodeji. 

Usnesení RM (úkol) č. 38/32/16: RM ukládá aktualizovat systém 

vyřazování majetku města Hustopeče a jeho příspěvko-

vých organizací, zejména se zaměřením na provádění 

fyzické kontroly vyřazovaného majetku s posouzením jeho 

stavu a možného dalšího využití, a na četnost podávání 

návrhů na vyřazení v průběhu roku.

Usnesení RM č. 39/32/16: RM schválila dodatek č. 1, který upra-

vuje výši nájmu a služeb spojených s  nájmem bytových 

jednotek č. 302, 303 a 304 mezi pronajímatelem městem 

Hustopeče a nájemci …, oba trvale bytem Kpt. Jaroše …, 

Hustopeče. Účinnost dodatku č. 1 je od 1. 2. 2016.

Usnesení RM č. 40/32/16: RM schválila přidělení bytu č. 412 na 

adrese Kpt. Jaroše 1 (ubytovna Mostař), Hustopeče, do 

nájmu panu …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, 

Hustopeče, a to s účinností od 1. 2. 2016.

Usnesení RM č. 41/32/16: RM schválila nájemní smlouvu k bytu 

č. 412 na adrese Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, uzavřenou mezi 

městem Hustopeče (pronajímatelem) a nájemníkem …, 

nar. …, trvale bytem Smetanova …, Hustopeče, a to s 

účinností od 1. 2. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 42/32/16: RM schválila dohodu o úhradě peně-

žitého dluhu v celkové výši 8.707,- Kč za elektřinu v bytě č. 

2 na ul. Smetanova …, v Hustopečích, dle faktury 000151 

ze dne 28.12.2015, formou měsíčních splátek ve výši 600,- 

Kč s první splátkou v měsíci únor 2016 s  dlužníkem …, 

nar. …, bytem Brněnská …, Hustopeče.

Usnesení RM č. 43/32/16: RM schválila darovací smlouvu se 

Zuzanou Kapkovou se sídlem U Vodojemu 1251/13, 693 01 

Hustopeče, IČ 64457613 na věcný dar v hodnotě 1.230,- Kč 

na I. Městský bál.

Usnesení RM č. 44/32/16: RM schválila darovací smlouvu 

s Janou Novotnou se sídlem Zahradní 135/2, 693 01 

Hustopeče, IČ 87545993 na věcný dar v hodnotě 1.140,- Kč 

na I. Městský bál.

 Usnesení RM č. 45/32/16: RM schválila darovací smlouvu s 

Ludmilou Konečnou se sídlem L. Svobody 1024/34, 693 01 

Hustopeče, IČ 64457559 na věcný dar v hodnotě 400,- Kč 

na I. Městský bál.

Usnesení RM č. 46/32/16: RM schválila darovací smlouvu s 

Kamilou Kirschnerová se sídlem Brněnská 415, 667 01 

Židlochovice, IČ 48872521 na věcný dar v hodnotě 2.000,- 

Kč na I. Městský bál.

Usnesení RM č. 47/32/16: RM schválila darovací smlouvu s 

ELEKTRO-TEAM s.r.o. se sídlem Dukelské nám. 96/25, 693 

01 Hustopeče, IČ 03052478 na věcný dar v hodnotě 1.500,- 

Kč na I. Městský bál.

Usnesení RM č. 48/32/16: RM schválila darovací smlouvu s 

Jitkou Jandekovou se sídlem Sklepní 121, 691 27 Popice, 

IČ 40367720 na věcný dar na I. Městský bál.

Usnesení RM č. 49/32/16: RM bere na vědomí vyúčtování akce 

Hustopečské skákání 2015.

Usnesení RM č. 50/32/16: RM bere na vědomí plán rozpočtu 22. 

ročníku Burčákových slavností 2016, s termínem uskuteč-

nění 29.9. – 1.10.2016.

Usnesení RM č. 51/32/16: RM schválila konání a rozpočet akce 

Světový duel vín 2016 a současně souhlasí s podáním žá-

dosti o dotaci na Vinařský fond.

Usnesení RM č. 52/32/16: RM schválila Statut, konání a rozpočet 

akce O Hustopečskou pečeť 2016 a současně souhlasí s po-

dáním žádosti o dotaci na Vinařský fond. Statut je přílohou 

zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 53/32/16: RM požaduje předložit zdůvod-

nění přesunu akce O Hustopečskou pečeť 2016 z  prostor 

Společenského domu na hotel Centro.

Usnesení RM č. 54/32/16: RM bere na vědomí zápis z komise 

obřadů a slavností ze dne 11.1.2016

Usnesení RM č. 55/32/16: RM bere na vědomí zápis ze Sociální 

komise ze dne 11. 1. 2016.

Usnesení RM (úkol) č. 56/32/16: RM ukládá sociální komisi 

předložit návrh upraveného formuláře žádosti o dotaci/

dar se zaměřením na sociální služby, dle požadavku uve-

deného v zápise ze Sociální komise z 11.1.2016 

Usnesení RM č. 57/32/16: RM bere na vědomí zápis ze sportovní 

komise ze dne 12.1.2016

Usnesení RM č. 58/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení udě-

lení dotací a darů pro:

1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu 

města Hustopeče na rybářské závody dětí pořádané ke Dni 

dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč

2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu 

města Hustopeče na zhotovení lavice ve tvaru ryby u altá-

nu mezi 1. a 2. rybníkem ve výši 5.000,- Kč

3) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na pronájem tréninkových ho-

din ve výši 95.760,- Kč. Částka může být využita pouze na 

činnost pro děti a mládež do 18ti let.

4) Asia Budo Center, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na celosvětové mistrovství světa v Portugalsku 

ve výši 2.000,- Kč.

5) Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na činnost organizace ve výši 

40.000,- Kč

6) Muzejní spolek Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na kulturní aktivity spolku ve výši 

10.000,- Kč

7) TJ Agrotec Hustopeče poskytnutí daru z rozpočtu města 

Hustopeče na soutěže, turnaje, náklady na dopravu, ná-

klady na činnost, náklady na mzdu a náklady na nájemné 

všech oddílů ve výši 345.200,- Kč

8) TJ Agrotec Hustopeče poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na pokrytí provozních nákladů ve výši 779.800,- 

Kč. Dotaci je možno čerpat na max. 90% nájemného pro 

oddíly mládeže do 19ti let a max. na 50% nájemného pro 

oddíly dospělých.

9) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče, na pronájem městského sta-

dionu, ve výši 70.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální 

využití pro oddíly mládeže do 19ti let.

10) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na dopravu mládeže k mis-

trovským utkání ve výši 50.000,- Kč. Je třeba doložit 

procentuální využití pro oddíly mládeže do 19ti let.

11) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na Pronájem sportovních ploch 

a zařízení pro zimní přípravu mužstev oddílu kopané 

FC Hustopeče a na materiální vybavení mládežnických 

mužstev ve výši 60.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální 

využití pro oddíly mládeže do 19ti let.

12) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na turnaje mládeže oddílu kopané 

ve výši 10.000,- Kč

13) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na zajištění provozních nákladů 

fotbalového stadionu včetně kabin ve výši 245.000,- Kč. 

Je třeba doložit procentuální využití pro oddíly mládeže 

do 19ti let.

14) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na Mezinárodní turnaj žáků 

Amfora Cup Poreč Chorvatsko ve výši 5.000,- Kč

15) JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, poskytnutí dotace z roz-

počtu města Hustopeče na nájem ve výši 16.552,- Kč

16) Modelářský klub Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na mezinárodní modelářskou soutěž ve 

výši 3.000,- Kč

17) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, poskytnutí daru z 

rozpočtu města Hustopeče na volnočasové aktivity pro 

seniorskou populaci ve městě a okolí ve výši 0,- Kč. Jedná 

se o komerční aktivitu. 

18) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, poskytnutí dotaci 

z rozpočtu města Hustopeče na osvětovou, vzdělávací aj. 

činnost Klubu v roce 2016 pro členy klubu a širokou veřej-

nost města Hustopeče ve výši 10.000,- Kč

19) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, dotaci z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost TS Lady Stars Hustopeče v roce 2016 

a spolupráce s evropskými tanečními studii v rámci projek-

tu EU Erasmus+ ve výši 40.000,- Kč

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, dotaci z rozpočtu měs-

ta Hustopeče na podporu provozu Chráněného bydlení 

Nosislav ve výši 0,- Kč. Není zde žádný klient z Hustopečí.

21) ZO ČSV, o.s. Hustopeče, dotaci z rozpočtu města Hustopeče 

na podporu včelařství – výsadba medonosných a pyl dáva-

jících stromů pro včely ve výši 10.000,-Kč

22) Malovaný kraj, o.s., poskytnutí daru z rozpočtu města 

Hustopeče na vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2016 

ve výši 1.000,- Kč.

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče, 

poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na činnost v 

roce 2016 ve výši 6.000,- Kč.

Usnesení RM (úkol) č. 59/32/16: RM ukládá navýšit rozpočet v 

položce dotace spolkům a organizacím pro rok 2016 na 

celkovou částku 2.200.000,- Kč.

Usnesení RM č. 60/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

přílohu č.1 k Zásadám města Hustopeče pro poskytování 

peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče.

Usnesení RM č. 61/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení doda-

tek č.1 k Zásadám města Hustopeče pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Hustopeče

Usnesení RM č. 62/32/16: RM schválila bezúplatné poskyt-

nutí prostor Společenského domu na ulici Herbenova 

4, Hustopeče dne 21.2.2016 pro Centrum volného času 

Hustopeče za účelem pořádání Dětského karnevalu.

Usnesení RM č. 63/32/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kultur-

ních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění ve-

řejného pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele 

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, pro den 19. února 

2016 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 ho-

din dne následujícího, pro kulturně veřejnou akci - ples 

Gymnázia v sále společenského domu, na ulici Herbenova, 

Hustopeče.

Usnesení RM č. 64/32/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kultur-

ních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřej-

ného pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele Spolek 

všehoschopných, o.s., Hustopeče, pro den 6. února 2016 a 

to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hodin dne ná-

sledujícího, pro kulturně veřejnou akci - Country bál v sále 

společenského domu, na ulici Herbenova 4, Hustopeče.

Usnesení RM č. 65/32/16: RM schválila na základě žádosti, udě-

lení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kul-

turních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele SOŠ A SOU 
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Hustopeče, pro den 18. března 2016 a to prodloužením 

na dobu od 20:00 do 03:00 hodin dne následujícího, pro 

kulturně veřejnou akci - plesu SOŠ a SOU Hustopeče v sále 

společenského domu, na ulici Herbenova 4, Hustopeče.

Usnesení RM č. 66/32/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 

2/30/15 a schvaluje nové usnesení ve znění: RM schváli-

la jmenování na funkci Ředitele příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče pana …, Divácká …, 

Šitbořice, s účinností od 2.2.2016, se zkušební dobou 6 

měsíců a s dobou neurčitou.

Usnesení RM č. 67/32/16: RM schválila osobní ohodnocení pro 

…, ředitele SPOZAM, ve výši 2.940 Kč od 2.2.2016.

Usnesení RM č. 68/32/16: RM schválila jednorázové zapůjčení 

tartanového povrchu, pro TJ Třineckých železáren Třinec, 

celkem 60 kusů o rozměrech 2 x 1 m, v době od 5. - 8. 2. 

2016, za smluvní úplatu 4.000 Kč.

Usnesení RM č. 69/32/16: RM schválila pořízení územně pláno-

vacího podkladu, Územní studie – Hustopeče S2 a ukládá 

ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče 

její zajištění.

Usnesení RM č. 70/32/16: RM schválila vyhlášení výběrového 

řízení na zhotovitele Územní studie – Hustopeče S2, výzvu 

a zadávací dokumentaci k podání nabídek na veřejnou za-

kázku malého rozsahu na služby.

Usnesení RM č. 71/32/16: RM schválila komisi pro otevírání 

oblek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky na zhotovitele veřejné zakázky Územní 

studie – Hustopeče S2 ve složení:

1. ... člen RMH – náhradník člen RMH: …

2. … – náhradník …

3. … – náhradník …

Usnesení RM č. 72/32/16: RM schválila seznam vyzvaných 

dodavatelů pro podání nabídky na zhotovitele Územní, 

studie – Hustopeče S2: Ing. arch. Zbyněk Pech, Ateliér 

Fixel a Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno; Arch. design. s.r.o., 

Sochorova 3178/23, 616 00 Brno; Urbanistické středisko 

Brno, spol. s r. o., Příkop 834/8, Zábrdovice, 615 00 Brno.

Usnesení RM č. 73/32/16: RM schválila udělení věcného daru 

- cen z prostředků MaK na plaveckou soutěž Hustopečský 

džbánek 2016 v hodnotě do 800,- Kč.

Usnesení RM č. 74/32/16: RM schválila souhlas s užitím znaku 

města Hustopeče v souvislosti se slavnostním vyhlášením 

ankety Sportovec roku 2015 okresu Břeclav, která proběh-

ne dne 5.2.2016 v Břeclavi. Znak města bude uveden v 

ofi ciálních materiálech ankety, na pozvánkách, letácích, 

závěrečném vyhodnocení. 

Město Hustopeče,
 zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z XI. schůze 
Zastupitelstva města Hustopeče 

konanou dne 20.01.2016 v budově kina PIONÝR - 

Dukelské nám. 42/15, Hustopeče

Usnesení č. 1/XI/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání: 

I. Zahájení

II. Schválení vyplacení bankovní záruky

III. Diskuze občanů 

IV. Příspěvky členů ZM

V. Závěr

Usnesení č. 2/XI/16: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým 

bodům zvlášť, vždy se samostatně přečte usnesení a na 

konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.

Usnesení č. 3/XI/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ivana 

Brabcová a Mgr. Miroslav Patloka.

Usnesení č. 4/XI/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky 

paní Marty Konečné, DiS., administrativní pracovnice kan-

celáře tajemníka.

Usnesení č. 5/XI/16: ZM schvaluje prohlášení vůči Komerční ban-

ce, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha, IČ:45317054, 

kterým se město zavazuje vrátit výstavci bankovní záruku 

č.1300241029 na krytí části záručních oprav, a to až po 

úhradě vyčíslených nákladů na opravy krytého bazénu v 

Hustopečích ve výši 314.044,50 Kč na bankovní účet měs-

ta. Město se následně vzdává všech ostatních nároků z této 

bankovní záruky.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 33. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 02.02.2016 v kanceláři starostky na MěÚ 
Hustopeče

Usnesení č. 1/33/16: RM schválila program jednání dnešní RM.

Usnesení č. 2/33/16: RM schválila fi nanční dar pro Sportovce 

roku okresu Břeclav 2015 v částce 2.000,- Kč pro každého. 

Je určeno pouze pro oceněné sportovce z Hustopečí. 

Usnesení č. 3/33/16: RM schválila nákup 100 ks Mandlové ku-

chařky pro potřeby města za nákupní cenu jako propagační 

předměty města pro návštěvy a delegace. 

Usnesení č. 4/33/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úko-

lů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 5/33/16: RM nesouhlasí s projektovou dokumen-

tací vyhotovenou a žádající …, se sídlem Revoluční …, 

Břeclav, v zastoupení investorů BP Investment – CZ, s. r. 

o., IČ: 26911965 se sídlem Břeclav, Sovadinova 15.b, a TRB 

Stav, s. r. o., IČ: 25327208 se sídlem Lužice, Dvorní 535/36. 

Město Hustopeče nesouhlasí se zasakováním srážkových 

vod pod nově navrhovanou komunikaci z důvodu vysoké 

spodní vody v dané lokalitě. VO nesmí být v chodníku, z 

plánu není jasné, kde bude veřejné osvětlení. Veřejné 

osvětlení je nutno řešit ve spolupráci se správcem ČEZ 

energetické služby a.s.. Rada města Hustopeče požaduje 

vytvoření komunikace podél všech plánovaných domů. 

Předložená projektová dokumentace není v souladu se 

zpracovanou územní studií.

Usnesení č. 6/33/16: RM požaduje po žadateli …, se síd-

lem Revoluční …, Břeclav, v zastoupení investorů BP 

Investment – CZ, s. r. o., IČ: 26911965 se sídlem Břeclav, 

Sovadinova 15.b, a TRB Stav, s. r. o., IČ: 25327208 se síd-

lem Lužice, Dvorní 535/36doložení souhlasů aktuálních 

vlastníků pozemků p.č. 982/96, 982/95, 982/94, 982/12, 

2003/18, 2003/17, 2003/16, 2003/3 v k.ú. Hustopeče, kte-

ré budou dotčené plánovanou výstavbou v lokalitě. 

Usnesení č. 7/33/16: RM odkládá rozhodnutí o pokácení dvou 

tújí rostoucích na místním hřbitově. Rozhodnuto bude dle 

návrhu ozelenění hřbitova.

Usnesení (úkol) č. 8/33/16: RM ukládá provést ořez vrby rostoucí 

na p.č. KN 248 ve výšce cca 4 metry tzv. „na hlavu“.

Usnesení č. 9/33/16: RM neschvaluje dohodu o zřízení služeb-

nosti jízdy přes pozemek p.č.50 vedený jako ostatní plocha, 

zapsaný na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, ale souhlasí s průjezdem 

přes pozemek bez určení trasy. 

Usnesení č. 10/33/16: RM souhlasí s  možností zřízení slu-

žebnosti jízdy přes pozemek p.č.50 vedený jako ostatní 

plocha, zapsaný na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, v  majetku Města 

Hustopeče bez přesného vymezení trasy. 

Usnesení č. 11/33/16: RM schválila licenční smlouvu o veřejném 

provozování na úhradu autorské odměny 4.399,- Kč vč. 

DPH za živé užití hudebních děl k poslechu v Hustopečích 

na Oslavě svatomartinských vín a husí, Světovém duelu vín 

a adventním koncertu s Ochranným svazem autorským pro 

práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Čs. Armády 20 160 

56 Praha 6 – Bubeneč.

Usnesení č. 12/33/16: RM schválila licenční smlouvu o veřej-

ném provozování na úhradu autorské odměny 7.855,- Kč 

vč. DPH za živé užití hudebních děl na Adventních 

koncertech, Mikulášském jarmarku a Taneční prodlou-

žené s Ochranným svazem autorským pro práva k  dílům 

hudebním, o.s., se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 

– Bubeneč.

Usnesení č. 13/33/16: RM schválila licenční smlouvu o veřejném 

provozování na úhradu autorské odměny 730,- Kč vč. DPH 

za živé užití hudebních děl k poslechu v Hustopečích na 

koncertu Jaksi Taksi a Koblížci s Ochranným svazem au-

torským pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Čs. 

Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč.

Usnesení č. 14/33/16: RM bere na vědomí průběh jednání 

s panem … ve věci opravy štítové zdi z pozemku města 

Hustopeče parcela číslo KN 436 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 15/33/16: RM schválila projektový tým k akci 

"Nafukovací sportovní hala Hustopeče" ve složení vedoucí 

projektu …, projektový manažer …, účetní …. investič-

ní technik …, správce veřejného sportoviště …, právník 

projektu: …, správce nafukovací sportovní haly: ...

Usnesení č. 16/33/16: RM schválila smlouvu o dílo s projek-

tantem Michalem Stehlíkem, IČ 696 82 755 na zhotovení 

projektové dokumentace pro územní souhlas na projekt 

"Nafukovací sportovní hala Hustopeče". Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 17/33/16: RM schválila Souhlas s podáním žádosti o 

poskytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na reali-

zaci projektu 7. Světový duel vín – Hustopeče 2016.

Usnesení č. 18/33/16: RM schválila Souhlas s podáním žádosti o 

poskytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na reali-

zaci projektu Burčákové slavnosti 2016.

Usnesení č. 19/33/16: RM schválila Souhlas s podáním žádosti o 

poskytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na reali-

zaci projektu Svatomartinské slavnosti 2016.

Usnesení č. 20/33/16: RM schválila Souhlas s podáním žádosti 

o poskytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na re-

alizaci projektu České a Moravské vinařství – 12. rok v EU.

Usnesení č. 21/33/16: RM schválila Souhlas s podáním žádosti o 

poskytnutí fi nanční podpory Vinařským fondem na reali-

zaci projektu Nominační výstava vín.

Usnesení č. 22/33/16: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu s Českou republikou - Úřadem pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových na pořízení pozemku 

p.č.1226/17 o výměře 623 m2 vzniklého dle GP č. 3287-

243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.60000 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště za kupní cenu 1.009.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/33/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami s Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových na nabytí 

nového pozemku p.č1226/74 o výměře 295 m2 vzniklého 

dle GP č.3287-243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedené-

ho jako ostatní plocha v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna zapsaného na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/33/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami s Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových na nabytí 

nového pozemku p.č1226/75 o výměře 36 m2 vzniklého 

dle GP č.3287-243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedené-

ho jako ostatní plocha v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna zapsaného na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/33/16: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě 

s Pekařstvím Jitka Pláteníková s.r.o., Dlouhá 245/25, Velké 
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Pavlovice 691 06 na pronájem části objektu kina s č.p. 

42/15 v Hustopečích, kterým se hradí mimořádná spotře-

ba energií za rok 2015.

Usnesení č. 26/33/16: RM schválila dohodu o ukončení pachtov-

ní smlouvy s Radkem Peterkou, Kurdějov 271/, Kurdějov 

693 01, IČ: 01329677 na pozemky p.č.5517/1 a 5517/2 v 

k.ú. Hustopeče u Brna. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení č. 27/33/16: RM schválila pachtovní smlouvu s 

Miroslavem Vodákem, Nerudova 325/11 Hustopeče, 

IČ:72378301 na pozemky p.č.5517/1 a 5517/2 zapsané 

jako ostatní plocha na LV č.1001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za roční pachtovné 878 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 28/33/16: RM schválila nájemní smlouvu s 

Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou organizací, Brněnská 

716/41, Hustopeče IČ: 04212029 na nebytové prostory ve 

II. nadzemním podlaží polikliniky o celkové výměře 56,8 

m2 za roční nájemné 56244 Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 29/33/16: RM schválila výpověď ze smlouvy s 

Nemocnicí Hustopeče, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 

04212029 o výpůjčce nebytových prostor části polikliniky 

v Hustopečích.

Usnesení č. 30/33/16: RM schválila záměr pronájmu části ne-

bytových prostor objektu polikliniky Hybešova 1417/5 

v Hustopečích umístěné na pozemku p.č.1074/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna: v  prvním podzemním podlaží prosto-

ry o souhrnné výměře 178,6m2 (dle zákresu), v prvním 

nadzemním podlaží prostory o souhrnné výměře 97,3 m2 

(dle zákresu), ve druhém nadzemním podlaží prostory o 

souhrnné výměře 118,2 m2 (dle zákresu), ve druhém nad-

zemním podlaží prostory o souhrnné výměře 28,49 m2 

(dle zákresu).

Usnesení (úkol) č. 31/33/16: RM ukládá svolat jednání ohledně 

výstavby v  lokalitě Starý vrch za účasti investora, vedení 

města, odboru regionálního rozvoje, stavebního úřadu, 

majetkoprávního odboru, a zástupců komisí stavební a 

regionálního rozvoje.

Usnesení č. 32/33/16: RM schválila cenovou nabídku na projekč-

ní práce na bezbariérovém řešení ulice Hybešova - Svat. 

Čecha do stupně pro stavební povolení a to od společnosti 

Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav za cenu 117.440,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 33/33/16: RM schválila Smlouvu o dílo na projekč-

ní práce na bezbariérovém řešení ulice Hybešova - Svat. 

Čecha do stupně pro stavební povolení se společností 

Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav za cenu 117.440,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 34/33/16: RM schválila Cenovou nabídku se spo-

lečností Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, se sídlem Na 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav na vypracování 

projektové dokumentace do stupně územního řízení na 

akci „obslužná komunikace Brněnská – Údolní“ za cenu 

178.300,- bez DPH.

Usnesení č. 35/33/16: RM schválila Smlouvu o dílo na vypra-

cování projektové dokumentace do stupně územního 

řízení na akci „obslužná komunikace Brněnská – Údolní“ 

se společností Viadesigne s.r.o., IČ: 27696880, se sídlem Na 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav za cenu 178.300,- bez 

DPH.

Usnesení č. 36/33/16: RM schválila souhlas s převodem rezer-

vačního příkonu 3x25A k uzavřené Smlouvě o připojení RD 

k distribuční soustavě mezi panem …, bytem Metelkova 

…, 66434 Kuřim a spol. E.ON Distribuce a.s..

Usnesení č. 37/33/16: RM schválila podání žádosti o dotaci 

z Jihomoravského kraje: v rámci programu „Podpora 

zkvalitnění služeb turistických informačních center v 

Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s Jihomoravským 

krajem“.

Usnesení č. 38/33/16: RM schválila projektový tým v rámci 

programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických infor-

mačních center v Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s 

Jihomoravským krajem“ ve složení:

- … (koordinace a plnění věcné stránky projektu)

- … (koordinace a kontrola dodržení podmínek poskytovatele 

dotace)

- … (účetnictví projektu)

Usnesení č. 39/33/16: RM schválila Statut nominační výstavy - 

Národní soutěže vín velkopavlovické vinařské podoblasti 

2016 a rozpočet pro rok 2016.

Usnesení č. 40/33/16: RM bere na vědomí fi nanční zhodnocení 

nominační soutěže Salonu vín za rok 2015.

Usnesení č. 41/33/16: RM schválila přidělení bytové jednot-

ky č. 310 a 311 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 

Hustopeče, pro …, nar. …, trvale bytem Dukelské nám. 

2/2, Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Osvobození 

92, Šitbořice.

Usnesení č. 42/33/16: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 310 

a 311 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, 

uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a 

nájemci …, nar. …, trvale bytem Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Osvobození 92, 

Šitbořice. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/33/16: RM schválila splátkový kalendář mezi 

věřitelem městem Hustopeče a dlužníkem …, nar. …, 

bytem Třebízského …, Hustopeče, na částku 10.163,- Kč, 

která bude splacená nejpozději do 31. 8. 2016. Text splát-

kového kalendáře je přílohou zápisu.

Usnesení č. 44/33/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí 

fi nanční podpory z  rozpočtu Jihomoravského kraje na 

poskytování sociálních služeb – č. smlouvy 034838. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 45/33/16: RM bere na vědomí zprávu o stavu umo-

řování podílu na odstranění vad spojených s orosováním 

oken v nadstavbách na ulici Husova v Hustopečích.

Usnesení č. 46/33/16: RM schválila znění výzvy na podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 

kompaktního kolového traktoru s příslušenstvím“. Text 

výzvy a podmínek je přílohou zápisu.

Usnesení č. 47/33/16: RM schválila oslovení těchto ucha-

zečů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Dodávka kompaktního kolového traktoru s 

příslušenstvím“:

1) GARDEN Studio, s.r.o. se sídlem U zoologické zahrady 2/12, 

635 00 Brno – Bystrc, IČ 60698454

2) SYNPRO, s.r.o. se sídlem Hlavní 406, 696 017 Dolní Bojanovice, 

IČ 29228298

3) STROM PRAHA, a.s. se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 

9 – Vinoř, IČ 25751069

4) ZÁLESÍ agro a.s. se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 

Luhačovice, IČ 04460740

5) AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 

00544957

Usnesení č. 48/33/16: RM schválila složení komise pro otevírání 

obálek a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu „Dodávka kompaktního kolového traktoru s 

příslušenstvím“: Členové komise: …, …, …

Náhradníci: …, …, …

Usnesení č. 49/33/16: RM schválila Dodatek č.1 k Pojistné 

smlouvě č. 8060378519 se společností ČSOB Pojišťovna 

a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice, IČ 

45534306. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 50/33/16: RM projednala nabídku fi rmy TopAuditing 

na zpracování DPPO za 30.000 Kč pro město Hustopeče a 

souhlasí s předložením Smlouvy.

Usnesení č. 51/33/16: RM schválila stanovení počtu pra-

covníků VPP zařazených v organizační složce Městské 

služby Hustopeče, celkem na 8 pracovníků, s účinností od 

1.4.2016. S podmínkou fi nanční dotace na pracovní místa 

od Úřadu práce ČR.

Usnesení č. 52/33/16: RM schválila vyřazení nabídky uchazeče 

Arch. design. s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, z dů-

vodu nesplnění podmínky uvedenou v části II. Zadávací 

dokumentace – Obchodní podmínky, odst. VI., Cena díla 

- rozlišení plateb za etapy.

Usnesení č. 53/33/16: RM schválila jako nejvhodnější nabídku 

na zhotovení „Územní studie - Hustopeče S2“ nabídku Ing. 

arch. Zbyňka Pecha, Ateliér ERA Fixel a Pech, Soběšická 

241/27, 612 00 Brno; s cenou za dílo 240 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 54/33/16: RM schválila smlouvu o dílo na zhotove-

ní „Územní studie - Hustopeče S2“ s Ing. arch. Zbyňkem 

Pechem, Ateliér ERA Fixel a Pech, Soběšická 241/27, 612 

00 Brno, IČO 14625601, za cenu 240 tisíc korun bez DPH.

Usnesení č. 55/33/16: RM schválila udělení daru 1.000,- Kč na 

nákup léků a zdravotních pomůcek pro válečného veterána 

pana …, Hradní …, Hustopeče. Částka bude proplacena 

na pokladně MěÚ oproti předloženým účtenkám.

Usnesení č. 56/33/16: RM schválila poskytnutí daru do tomboly 

na 52. reprezentační ples gymnázia T.G. Masaryka ve výši 

1.000,- Kč. Částka bude proplacena na pokladně MěÚ 

oproti předloženým účtenkám.

Usnesení č. 57/33/16: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky v 

rámci kampaně "Vlajka pro Tibet" dne 10.03.2016 na bu-

dovu Radnice.

Usnesení č. 58/33/16: RM schválila podání žádosti o poskytnutí 

podpory v rámci vyhlášeného 1. kola grantového řízení 

Stromy z Nadace ČEZ.

Usnesení č. 59/33/16: RM schválila dohodu o propagaci a 

reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 2016 s: 

Milanem Čukanem se sídlem Dobrovského 63/4, 693 01 

Hustopeče, IČ 10559418. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení č. 60/33/16: RM schválila podání žádosti na pokácení 

višně rostoucí na ul. Šafaříkova na pozemku p. č. KN 870/4, 

který je ve vlastnictví Města Hustopeče. Důvodem žádos-

ti je špatný zdravotní stav stromu – je silně proschlý, na 

kmeni má klejotok, který je pravděpodobně důsledkem 

infekce. Odstranění stromu zajistí Městské služby.

Usnesení (úkol) č. 61/33/16: RM ukládá tajemníkovi měs-

ta připravit testovací přístup,  pouze pro radní města 

Hustopeče, na jednotlivé stránky, na kterých bude zvlášť 

zveřejněno:

Smlouvy uzavřené městem nad 30 tis. Kč

Výdaje města nad 30 tis. Kč

Srozumitelný a přehledný rozklikávací rozpočet

Zadlužení města za 10 let

Povinně zveřejňovaná výběrová řízení

Jedná se o dočasné řešení, jako součást přípravy na spuštění 

nového webu města.

Usnesení (úkol) č. 62/33/16: RM ukládá prověřit možnost 

vybudování osvětlení na ul. Nádražní u garáží naproti fi -

nančnímu úřadu.

Usnesení č. 63/33/16: RM schválila zadání zakázky – vyhotovení 

projektové dokumentace v částce 25.500,- Kč bez DPH se 

společností Fia elektroslužby na vybudování dvou bodů na 

připojení elektroinstalace na Dukelském náměstí. 

Usnesení č. 64/33/16: RM schválila smlouvu zakázky – vyhoto-

vení projektové dokumentace v částce 25.500,- Kč bez DPH 

se společností Fia elektroslužby na vybudování dvou bodů 

na připojení elektroinstalace na Dukelském náměstí. 

 

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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KULTURA

Hustopečská spisovatelka Markéta 
Harasimová četla ze svých knih, k tomu 
bylo možné ochutnat vína z kurdějovského 
vinařství a navíc se zaposlouchat do 
muzikálových melodií. Příjemný večer 
namixovaný z chutí, slov a tonů se konal 
9. února v sále pod kostelem sv. Václava 
a sv. Anežky České na Dukelském náměstí. 
Nenechalo si ji ujít několik desítek 
návštěvníků. 

„Připravili jsme si neobvyklý kulturní 
koktejl, do kterého jsme namíchali několik 

ingrediencí,“ zahájila večer hustopečská 
autorka. 

První z ingrediencí bylo čtení. Návštěvníci 
mohli slyšet úryvky z románů Markéty 
Harasimové Sametová kůže, Vražedná vášeň 
i z novinky, která vyjde na konci února, Pouta 
z pavučin. 

Autorské čtení zpříjemňovala ochutnávka 
vín Radka Sedláčka. A o hudební doprovod 
se postarala herečka a zpěvačka Jitka 
Jackuliak, studentka konzervatoře Jaroslava 
Ježka Eliška Bröcklová a zpěvák a kytarista 
Radim Černý. 

-jal-

Téměř nepřetržitou dvouhodinou salvu 
smíchu zajistila v hustopečském kinosále 
trojice stand-up komiků. Dominik Heřman 
Lev, Josef Polášek a Ester Kočičková zavítali 

do Hustopečí se show Na Stojáka. Ujít si ji 
nenechalo ve středu 17. února zhruba 150 
diváků.

„Každý člověk má jiný vkus a každému 
se líbí něco jiného. Zaručené recepty na 
pobavení neexistují. Humor se nesmí vyrábět. 
Pokud někdo vypráví vtip příliš dlouho 
a předznamenává ho, vtipnost vtipu vyvětrá,“ 
přiznal Pepa Polášek, že zaručený způsob, 
jak rozesmát diváky nemá, a že se naopak 
potýká s trémou, i když se věnuje žánru 
stand-up comedy od jeho počátku v Česku. 

V hustopečském kinosále to ale poznat 
nešlo a jeho scénky bavily. „Abych pravdu 
řekl, moc to nemám rád, i když to dělám 
a živím se tím. Pořád jsem nervózní být sám, 
nesmět se před publikem o nikoho opřít,“ 
dodal herec, kterého můžete znát například 
z reklamy na žvýkačky, nebo ze seriálu 
Vyprávěj. 

U úplných začátků stand-upu u nás stála 
i moderátorka a šansoniérka Ester Kočičková. 
Věnovat se mu začala jako jedna z prvních. 
Může tak zhodnotit, zda se postupem let 
mění vkus diváků.

„Myslím, že diváci, jak jsou stále mladší 
a mladší, vyžadují lacinější a lacinější témata. 
Spousta mých známých kolegů už stand-up 
přestala dělat, protože těžší humor, který 
oni mají rádi a který by chtěli rozjíždět, už 
nezabírá. Zjistili jsme, že zabírají dvojsmysly, 
témata jako jsou televizní reklamy a tak dále. 
Chtěla bych, aby na nás chodili lidé, kteří 
čekají něco víc,“ posteskla si Kočičková. 

Do vkusu diváků v Hustopečích se podle síly 
smíchu trefi la. I když vystupovala s chřipkou.

A o nic míň nebavil ani Dominik Heřman 
Lev. Známějším kolegům se přinejmenším 
vyrovnal. Má se také od koho učit. V Praze 
zřizuje anglickou stand-up scénu, pro kterou 
zajišťuje světová jména tohoto žánru. Letos 
například díky němu do Česka přijede britská 
hvězda Jimmy Carr. 

„Rozdíl je v tom, že české Na Stojáka 
začínalo kdysi spíš jako scénky. Dost často 
vystupovali lidé v kostýmu, v nějaké roli, 
což ten pravý stand-up až tak moc nedělá. 
Většinou stojí komik na pódiu sám za sebe, 
v džínách a triku nebo v obleku,“ vysvětlil Lev. 

-jal-

Kočičková, Polášek a Lev přijeli se show Na Stojáka

fo
to

:  
Ja

na
 R

oz
ko

vá

fo
to

:  
Fa

ce
bo

ok
 M

ar
ké

ty
 H

ar
as

im
ov

é

S vínem nad knihou. Čtení Harasimové doplnilo víno a zpěv

Klauni, šmoulové, princezny, piráti 
a mnoho dalších pohádkových postaviček se 
sešlo v neděli 21. února v sále společenského 
domu. Centrum volného času Pavučina tam 
pořádalo Dětský karneval, jehož podtitul 
zněl Klauni v akci. Pro děti byla připravena 
bohatá tombola, fotokoutek a třeba i taneční 
vystoupení skupiny Move Around. Odpoledne 
plné zábavy si nenechaly ujít zhruba tři stovky 
návštěvníků.                                                               -jal-

Klauni v akci. Děti se bavily na karnevale
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Turhandle ožily masopustním veselím 
Masky, zabíjačkové speciality i hustopečská 

vína – tak to vypadalo v sobotu 6. února 
v Hustopečích v ulici Na Hradbách, takzvaně 
Na Turhandlích. Konal se tam již osmý ročník 
Hustopečského masopustu. Zahájil jej 
lidový vypravěč Franta Uher a s cimbálovou 
muzikou si zazpíval i Jožka Šmukař. 

Pak už se ale oči všech přítomných zaměřily 
na průvod masek. K vidění byli jeptišky, 
broučci, lev, Šmoulové, vodníci, mušketýři 
a mnoho dalších. 

Stovky návštěvníků však na Turhandle 
nelákaly jen masky, ale také krásné slunečné 
počasí a zabíjačkové dobroty. Ochutnat bylo 
možné tlačenku, jitrnice, jelita a k vidění bylo 

také řeznické umění přímo v akci. 
Zdarma k ochutnání se podávala 

zabíjačková polévka, do kasičky však za ni 
mohli hodit zájemci dobrovolný příspěvek, 
který společně s výtěžkem z prodeje lístku 

do tomboly poputuje na konto Svazu tělesně 
postižených Hustopeče. 

Po poledni se pak pro všechny přítomné 
otevřely sklepy místních vinařů.                      -jal-
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K vidění bylo na Turhandlích i umění řezníků.  Fantazii při výrobě masek se meze nekladly.

Přečíst knihu, správně k ní vyplnit pracovní 
list a získat za to perlu. To je smyslem soutěže 
Lovci perel, kterou pořádá městská knihovna. 
Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 48 
dětí, které celkem za přečtené knihy nasbíraly 
kolem sedmi set perel. Ve čtvrtek 4. února 
ocenily knihovnice a předsedkyně školské 
a kulturní komise Ivana Brabcová ty nelepší.

Vítěz byl jasný. „Měl velký náskok. Získal 144 
perel, o 57 víc než druhý nejlepší,“ vypočítala 
knihovnice Jitka Horáková. 

Stejně jako vloni měl perlový náhrdelník 
bezkonkurenčně nejdelší čtvrťák David 
Nguyen. Za zhruba 130 přečtených knih za 
rok si převzal ceny pro vítěze. Se svými 144 
nasbíranými perlami je David pátý nejlepší 
čtenář v celé republice. 

„Strašně se mi líbily všechny díly knihy 
Doktor Proktor a pak nějaké to fantasy,“ 
vypíchl své nejoblíbenější knižní kousky 
David. 

Krásné ceny za druhé místo si odnášela 
teprve třeťačka Lenka Odvářková. Podařilo se 

jí ulovit 87 perel. „Bylo na to potřeba hodně 
knih. Líbily se mi všechny,“ svěřila se Lenka. 

Držitelé pomyslné bronzové a bramborové 
medaile pak od sebe dělila pouze jedna perla. 
Třetí místo získala Monika Kořenková, čtvrté 
její bratr Tomáš. Podle svých slov nesoutěžili, 
spíš si knihy doporučovali. Tomášovi se 
podařilo skončit těsně pod stupni vítězů, 
přestože čtení k jeho zálibám zrovna nepatří. 
„Nečtu rád. Je to spíš taková každodenní 
povinnost,“ přiznal. 

Zapojit se do soutěže Lovci perel bude 
možné i letos. Startuje třetí ročník. Děti si 
mohou vybírat ze zhruba tří stovek knih 
a další neustále přibývají. Knihovnice by 
uvítaly hlavně více čtenářů z druhého stupně 
základních škol. 

„Z nabídky knih si mohou vybrat děti všech 
věkových kategorií. Tímto vyzývám všechny 
zájemce, ať si k nám přijdou vybrat a zapojit 
se do soutěže. Stojí to za to, máme připravené 
hezké ceny,“ uzavřela Horáková. 

-jal-

Nejúspěšnějším lovcem perel se stal opět David Nguyen
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Už podruhé zvítězil David Nguyen. Letos 
nasbíral 144 perel.

V knihovně vystavoval fotografi e Jiří Fiala
Fotografi e krajiny, městských zákoutí, 

ale i snímky ze sportovních klání nebo 
autoportréty zdobily vestibul městské 
knihovny. Konala se tam výstava s názvem 
Svět očima Jiřího Fialy. K vidění byla do 
26. února.                                                                       –jal-
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Centrum volného času otevře kurzy

 NĚMECKÉHO JAZYKA
(mírně a středně pokročilí, konverzace) 

– vede rodilý mluvčí (ovládá i Čj).

Info hodina se koná  

ve středu 16. 3. v 17.00 v knihovně

Více informace na 

http://ccv.volny-cas.cz/
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PRODEJ BYTŮ Hustopeče u Brna

www.bytyvcentruhustopec.cz

POLYFUNKČNÍ DŮM
KOLLÁROVA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 3. 2016

13:00 - 17:00 hod

12. 3. 2016
10:00 - 16:00 hod

www.bytyvcentruhustopec.cz

Jaro má příchuť mandlí a vína. Slavnosti se budou konat 19. března
Přivítejte jaro a užijte si první teplé dny. Na 

Slavnostech mandloní a vína v Hustopečích. 
Letos se budou konat v sobotu 19. března 
2016. 

Těšit se můžete na bohatý program na 
Dukelském náměstí, v renesančním domě 
U Synků i přímo v mandloňových sadech, a to 
od 9.00 do 16.00 hodin. 

Náměstí zaplní stánky velikonočního 
jarmarku, vystoupí country kapela, folklórní 
soubor Krajcárek, děti z mateřských škol, 
cimbálová muzika i mužácký sbor. Ve 14.15 
hodin pak známý šéfkuchař Marcel Ihnačák 

pokřtí Mandlovou kuchařku.
Vyrazit můžete i na vycházku „Mandloňovou 

stezkou na rozhlednu“, zájemci si mohou 
počkat i na společnost průvodce. 

Otevřena bude Stálá vinařská expozice 
i sklepy v ulici Na Hradbách. Ke stájím Valkýra 
se navíc můžete svést koňským povozem 
a v hustopečských restauracích na vás budou 
čekat mandlové speciality.

Jaro v Hustopečích začíná ve společnosti 
mandlí a vína!

Podrobný program na plakátech nebo na 
facebooku.                                                                 -jal-

Slavnosti mandloní a vína se blíží a s nimi 
již tradiční a oblíbená soutěž o nejlepší 
recept na mandlový dezert. 

CHCETE SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?
• Přihlaste se do 13.3.2016 na email  
kultura@hustopece.cz. V emailu uveďte 
své jméno, příjmení a název dezertu.
Dezert musí v jakékoliv formě obsahovat 
mandle. 
• V den slavností v sobotu 19. března, 
přineste svůj zákusek nejpozději do 13.00 
hodin na Turistické informační centrum 
Hustopeče do domu U Synků na Dukelském 
náměstí.

Dezerty přímo na místě bude hodnotit 
porota v čele s šéfkuchařem

 Marcelem IHNAČÁKEM.

Vítěz dostane
 Hustopečskou mandlovici.

MMG Hustopeče 
a Muzejní spolek Hustopeče pořádají

pátek 18. března: 9-18 h
sobota 19. března: 10–14 h

Velikonoční muzejní BAZAR
s výstavou jarních aranžmá
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Jen si tak poležet a sledovat hvězdy se 
poštěstilo předškolákům z červené a zelené 
třídy. Do naší školky v pondělí přijelo mobilní 
planetárium. Jak děti, tak i učitelky zhlédly 
v nafukovací kopuli pohádku Jak měsíček 
putoval za sluníčkem. Promítání pohádky 
se spoustou informací děti přímo nadchlo. 
A potom to začalo - zájem o vesmír, planety, 
rakety, kosmonauty a další informace nebral 
konce. Děti měly zájem o encyklopedie, 
omalovánky, zpracovávaly pracovní listy, 
vyráběly vesmírné obrázky. Na interaktivní 
tabuli jsme sledovali start rakety, život 
v modulu i stav beztíže. Ten jsme si naoko 

zkoušeli i ve třídě. Výzdobu nám vyrobil 
s rodiči Honzík Rézl, který doma zhotovil 
celou sluneční soustavu.

Téma využila ředitelka Nešporová 
a rozvinula ho při semináři, který se konal 
v naší škole ve středu 17.2. Proběhl na téma 
„Vítejte u nás- polytechnická výchova“, který 
jsme dětem představili jako Výlet na planetu 
Venuši. Ředitelka účastnicím z okolních 
mateřských škol prezentovala práci s dětmi 
s využitím techniky bádání a tvoření. Děti 
vyráběly rakety, a ty potom odstřelovaly. 
Nejvíce je bavilo měřit pomocí pásků, kdo jak 
daleko dostřelil. Také pracovaly s digitálním 

mikroskopem a detektorem kovů a poznávaly 
různé druhy materiálů, procvičovaly 
paměť i spolupráci ve skupině. Ředitelka 
využila i pomůcky, které běžně představuje 
v seminářích Školka hrou - elektronickou 
včelku na procvičení prostorové orientace 
nebo mluvící skřipce pro samostatnou práci 
dětí. 

Téma jsme si plně užili a naplnili jsme 
tak požadavek rámcového vzdělávacího 
programu nabídnout dětem prožitkové 
učení. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Poslední lednový týden jsme si s dětmi 
povídali o zvířátkách v zimě. Už víme, že 
některá zvířátka spí zimním spánkem, 
některá si dělají na zimu zásoby a některá 
shání potravu až během zimy. Motivačně 
jsme začali dramatizací pohádky Budka 
v poli, děti si nasadily čepičky zvířátek a stali 
se z nich divadelní herci. Však také sklidily 
patřičný potlesk. Zvířátka jsme potom třídili 
na ty, co žijí pod zemí, v lese, u vody, či létají. 
A protože se některé děti připravovaly k zápisu 

do ZŠ, určovali jsme počáteční písmena, 
vytleskávali slabiky, hádali hádanky, 
přirovnávali, poznávali antonyma a spoustu 
dalších. Ve středu potom nadešel den D a my 
jsme se vypravili na Křížový kopec, kde měly 
děti za úkol vyrobit zvířátkům krmítka. Sice 
jsme došli strašně zablácení, což nám snad 
rodiče odpustili, ale na omluvu snad jen to, 
že nás to strašně bavilo.

 Kolektiv MŠ Pastelka

V pátek 19.2.2016 k nám do MŠ přijelo 
Mobilní planetárium. Děti se přístupnou 
a nenáročnou formou pohádky dozvěděly, co 
můžeme vidět na obloze, proč Měsíc putuje 
za Sluncem, proč při svém putování mění tvar 
a jak se jmenují některá souhvězdí a planety 

na obloze.
Promítání pohádky proběhlo v malém 

planetárním stanu. Děti promítání sledovaly 
vleže, což jim přineslo jedinečné zážitky. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ PASTELKA 

MŠ  U RYBIČEK

Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu

Přechod z mateřské do základní školy je pro 
děti důležitým okamžikem v životě. Naše paní 
učitelky jsou si toho vědomy, a proto jsme 
do ŠVP PV začlenili projekt „Bezproblémový 
přechod dítěte z MŠ do ZŠ“.  

Cíle projektu naplňují učitelky ve třídách 
s dětmi, které půjdou v příštím školním roce 
do 1. třídy.  Snahou předškolního vzdělávání 
je maximální rozvoj všech dispozic osobnosti 
dítěte s přihlédnutím k jeho možnostem, 
aby nastoupilo do ZŠ co nejlépe vybavené 
a připravené. Plán přípravy dětí na vstup do 
základní školy tedy nepředstavuje suplování 
či „předučování“ učiva 1. třídy, ale rozvoj 
takových schopností, množství vědomostí, 
dovedností a správných návyků, které jim 
zvládnutí školní výuky usnadní. 

Vhodnou aktivitou, jak je možné přiblížit 
dětem prostředí základní školy natolik, že při 

ofi ciálním nástupu do 1. třídy již přichází na 
známá místa, jsou návštěvy dětí v základních 
školách a tzv. edukačně stimulační skupinky, 
které probíhají  v naší MŠ od měsíce ledna.   

Děti se společně s rodiči pod vedením 
zkušených učitelek a za přítomnosti školního 
psychologa zapojují do různorodých 
a zajímavých činností. Rodiče mají možnost 
vidět své dítě při práci, pozorovat ho 
v kolektivu dalších dětí, přesvědčit se, jestli je 
dítě na školu připravené a získat náměty pro 
svoji práci s ním. V posledních pěti lekcích 
poznají děti také prostředí základních škol. 

Naše děti ze třídy Sluníček a Motýlků 
čekal v únoru zápis do prvních tříd.  Na 
tento významný krok v životě se společně 
s učitelkami intenzivně připravovaly. 
S nadšením plnily zadané úkoly – 
vystřihovaly, nalepovaly, dokreslovaly, 

doplňovaly, no prostě – dělali jsme všechno 
skoro jako ve škole. Děti získaly pocit jistoty 
a potřeby těšit se na školu. Začaly si více věřit, 
že vše zvládnou. Nepochybujeme o tom, že 
se stanou vzornými a pilnými školáky. 

Kolektiv MŠ U Rybiček

Bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ
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Vesmír na Pastelce

Jak jsme stavěli krmítka pro zvířátka
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V únoru je doba masopustu. Naše děti 
se seznámily s lidovými tradicemi tohoto 
období, rozvíjely řeč masopustními 
říkankami, tvořivost vyráběním masek 
a zdobením tříd, fantazii hrami na postavy 
z masopustního průvodu a společně si 
připravovaly občerstvení smažením milostí. 
Na závěr si užily soutěžení a tanečního veselí 
při masopustním reji. 

Kolektiv MŠ U  Rybiček

Masopust
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
B EZEN 2016

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

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPE E

út 15.3.  P EDNÁŠKA PASTORA KARLA FRIDRICHA:
   Tanzanie – mezi Masaji. 
pá 18. – 19. 3. VELIKONO NÍ MUZEJNÍ BAZAR 
   s výstavou jarních aranžmá.

, , p y

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

so 19.3.  SLAVNOSTI MANDLONÍ A VÍNA – emeslný jarmark,
   country kapela, vystoupení d tí z MŠ, cimbálová
   muzika, mužácký sbor, vycházka mandlo ovou 
   stezkou na rozhlednu, k est Mandlové kucha ky, 
   mandlové speciality, otev ené sklepy,
   Dukelské nám stí.
st  23.3. 9.00 PRINC JAROMIL – pohádkové p edstavení pro d ti
   MŠ a ve ejnost, kinosál, vstupné 40, K . 

st 2.3. 19.30 OBY EJNÝ LOV K
   Drama Írán/ R, 2015, 90 min. Vstupné 70,- K
ne 6.3. 16.00 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
   Pásmo kres. pohádek pro d ti.  Vstupné 30,- K
st 9.3. 19.30 DÁREK - Drama/Mysteriózní/Thriller 
   USA, 2015, 107 min.  Vstupné: 70,- K
st 16.3. 19.30 EVA NOVÁ - Drama
   - z technických d vod  ZRUŠENO
st 23.3. 19.30 PURPUROVÝ VRCH - Horor/Fantasy/Drama
   USA, 2015, 119 min.  Vstupné: 70,- K
st 30.3. 19.30 OTCOVÉ A DCERY - Drama 
   USA / Itálie, 2015, 116 min. Vstupné: 70,- K

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

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

po  7.3. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
po  14.3. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST – rozkvetlé tulipány
po  21.3. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

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

ne 6. – 27.3.  VÝSTAVA VITALI KOMAROV: CO DOKÁŽE SÍTOTISK

st 2. – 31.3.   PASTEL-KY 
   Výstava obraz  Marie Fialové, vestibul knihovny. 
st 2. – 31.3.  TENÁ I TENÁ M – burza knih, knihovna. 
t  3.3. 16.30 OBRÁZKY Z HOLANDSKA ANEB S KARLEM

   APKEM ZEMÍ KANÁL  A KV TIN 
   P ednáška Michala Huvara, knihovna. 
po  7.3. 16.00 INFOSCH ZKA MINIKURZU HÁ KOVÁNÍ,
   knihovna. 
út 15.3. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA S KATE INOU DUBSKOU,
   knihovna. 
st 16.3. 15.00 VELIKONO NÍ DÍLNA 
   Jana Mikuli ová – zdobení perník ,
   Jind iška Straková – kraslice zdobené voskem,
    knihovna. 
t 3.3. 9.30 2. SEMESTR VIRTUÁLNÍ AKADEMIE 

 17.,31.3.  Genealogie, hledáme své p edky.

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

ne  6.3. 13.00 BRUSLENÍ – zájezd do B eclavi. Odjezd z AN. 
   Ledová plocha 13.45 - 14.45. 
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou).
ne  20.3. 15.00 JARN NÍ S PAVU INOU – Kuli kiáda – velikono ní
   tradice a tvo ení, na Pavu in . 
ne  27.3. 13.00 BRUSLENÍ – zájezd do B eclavi. Odjezd z AN. 
   Ledová plocha 13.45 - 14.45. 
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou).
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy ob anské: 14. 3. / 29. 3.
Papír, plast, nápojové kartony: 1. 3.
Bioodpad: 7. 3.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
Areál Technických služeb Hustope e, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druh  odpad .
po a pá: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

SPORT

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

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

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

pá 25.3. 18.00 LITURGIE VELKÉHO PÁTKU
so  26.3. 19.00 LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

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

so  12.3. 20.00 RYBÁ SKÁ ZÁBAVA 
   – spole enský d m, hraje Madusong.  

pá 18.3. 20.00 PLES ST EDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY a st edního
   odborného u ilišt , kapely The Surprise a Impuls. 

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

st  9.3. 15.00 P EMYSLOVCI II. – králové na eském tr nu, 
   pokra ování p ednášky fra. Františka J. Teistera,
   v p edsálí kina.
so  19.3. 8.00 MIKROREGION – poznávací zájezd po známých
   a mén  známých místech našeho kraje, odjezd od 
   nemocnice a AN. 
úterky  16.30 POJ TE SE S NÁMI BAVIT, poj te si s námi hrát
   Odpoledne se zábavou a hrami pro d íve narozené,
   jídelna Penzionu, Žižkova 1.
tvrtky   16.30 COUNTRY TANE KY – pokra ování v tane ních

   dovednostech pro d íve narozené, vestibul kina. 

so  5.3. 20.00 SÁRA NOVÁ – koncert, bez vstupného.
t  10.3. 20.00 JANA VÉBROVÁ – hudební sklep, 

   vstup 100,-/studenti 50,- K .
t  17.3.  ADAM MORKUS – koncert, vstup 50,- K .

pá 18.3. 17.00 TURNAJ VE FOTBÁLKU – bez startovného. 

M-KLUB, Herbenova 4, Hustope e

pá 4.3. 14.00 LENSKÁ SCH ZE ORGANIZACE,
   spole enský d m Hustope e.
ne 6.3. – 13.3. WELLNES POBYT v Sezimov  Ústí.
ne  27.3. 17.45 ZÁJEZD do Divadla Bolka Polívky Brno 
   na hru Milá ek Anna, odjezd z AN. 

FITNESS
so  26.3. 13.00 SEMINÁ  S IFBB PRO Milanem Šádkem,
   Hotel Centro. Více informací na www.star-  t.cz. 
STOLNÍ TENIS               Krajská sout ž 1. t ídy
pá  11.3. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Komo any
po  12.3. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – Únanov D

Krajská sout ž 2. t ídy
pá  11.3. 18.00 TJ Agrotec Hustope e – Slovan Hodonín
so  12.3. 17.30 TJ Agrotec Hustope e – Lanžhot B
FUTSAL
so  19.3. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – San Marino Dolní Lou ky
FOTBAL
ne  27.3. 12.45 FC Hustope e – Novosedly (Dorost)
HÁZENÁ
ne 13.3. 10.30  Legata Hustope e - Tatran Bohunice (II. liga muži)
HOKEJBAL
ne  13.3. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – HBC Tišnov Titans
ne  27.3. 10.00 TJ Agrotec Hustope e – HBC Jundrov
VOLEJBAL
ne 20.3.  Turnaj Jihomoravského minivolejbalu
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OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

Výrobní fi rma v Žabčicích hledá do nepřetržitého provozu 
splňující následující požadavky:

• vyučen v oboru strojní zámečník nebo ÚSO strojní
• minimální délka praxe 3 let 
• manuální zručnost
• průkaz VZV, řidičský průkaz sk. B výhodou 
• svářečský průkaz, znalost práce na obráběcím stroji, 
    CNC zařízení výhodou
• plný pracovní úvazek, nástup možný ihned

Požadujeme: odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost.

Životopisy zasílejte na adresu: tjaros@moracell.cz, 
kontaktní osoba pan Jaroš, tel: 519 351 189
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SVÉPOMOCNÉ SVÉPOMOCNÉ

SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH 
KTEŘÍ PEČUJÍ V DOMÁCNOSTI O SVÉ BLÍZKÉ 
 

16. BŘEZNA 2016,16.30 HODIN 
HUSTOPEČE, KLUBOVNA POD KOSTELEM 

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s. 
ve spolupráci s Klára pomáhá z.s. Brno 

si Vás dovolují pozvat na 

Pro koho je setkání určeno? 
Každému, kdo doma pečuje o svého blízkého a rád by své zkušenosti a starosti 
sdílel s ostatními pečujícími. Nezáleží na věku osoby o kterou pečujete, na místě 
bydliště nedo zda spolupracujete s naší službou. Účast na setkání je bezplatná 
 
Jak setkání probíhá? 
Máte možnost se sejít s dalšími pečujícími, posedět společně při kávě, čaji a 
vzájemně si předat své zkušenosti s péčí o Vaše blízké. Na setkání budou přítomni 
také odborníci na péči samotnou, pokud budete chtít, poradí Vám, jak správně péči 
poskytovat, jak se správně orientovat v příspěvcích, institucích, legislativě apod. 

Přihlásit se můžete a další informace získáte na 
www.girasole.cz, tel. 775 246 953 

Po dohodě Vám můžeme zajistit péči v domácnosti o Vaše blízké po dobu setkání 
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Únor patří mezi nejkratší měsíce v roce, 
přesto se toho na Komendě událo dost.

Na začátku února navštívili deváťáci Úřad 
práce v Břeclavi, kde mají možnost probrat 
s kvalifi kovanými pracovnicemi nabídku 
středních škol a zjistit, zda budou mít 
v budoucnu šanci uplatnit se na trhu práce.
Žáci z 1. stupně se zúčastnili okresního 
přeboru ve šplhu, kde nezklamali. Za zmínku 
stojí zejména 2. místo Karin Krejčiříkové 
v kategorii dívek ze 4. a 5. ročníku.

Rovněž jsme bojovali na Hustopečské laťce, 
která proběhla 5. února jako nominační 
soutěž mládeže k Hustopečskému skákání. 
Dosáhli jsme jednoho vítězství, získali pět 
druhých a čtyři třetí místa. (1. místo – Antonín 
Klimeš; 2. místo – Adam Novák, Tomáš 
Kovařík, Erik Slivoň, Michal Čázar, Lucie 
Gabrhelová;  3. místo – Dominik Chorvát, 
Štěpán Sáček, Marie Bohdálková, Markéta 
Veverková). 

Kolektiv ZŠ Komenského

Únor

Ve dnech 10. a 11. února proběhl v naší 
škole zápis do prvního ročníku základní školy. 
Během dvou odpolední přišlo k zápisu se 
svými rodiči z devadesáti devíti přihlášených 
sedmdesát sedm nadšených předškoláků. 
Děti, které byly v době zápisu nemocné, se 
přijdou zapsat dodatečně, rodiče asi dvaceti 
dětí žádají o odklad povinné školní docházky.

Už teď se na nové žáky naší školy těšíme.
Více o zápisech do prvních tříd 

v rubrice Z města. 
Za učitelky 1. stupně Iva Kahounová

Zápis do 1. ročníku

Ve středu 10. února se naše třída přeměnila 
ve středověká staveniště hradů. Ve vlastivědě 
jsme se začali učit dějiny našeho národa, tak 
jsme si chtěli dobu minulou trochu přiblížit.

Přinesli jsme si z domu různě veliké krabice 
a krabičky, provázky, špejle, zkrátka vše, co se 
mohlo hodit. Ve třídě jsme už více jak měsíc 
sbírali ruličky od toaletního papíru, protože 
nic nevypadá věrohodněji jako hradní 
věž!  Stavbě hradu předcházela důkladná 
příprava, jednoduchý náčrtek či stavba 
nahrubo. Stavba samotná byla velmi náročná 
– měření, stříhání, řezání, lepení, promýšlení 
padacího mostu, ochozu, mříží… Komu se 
nelíbil hrad jen tak postavený z krabic, musel 
vynaložit větší úsilí a celou stavbu nahodit čili 
pomalovat.

A abychom si jen tak nehráli, tak jsme 
závěrem vymýšleli originální názvy našich 
hradů, sepisovali použitý stavební materiál, 
promýšleli jeho obranu i vybavení a závěrem 
si vymysleli i nějakou tu hradní pověst, bez 
níž by hrad nebyl tím pravým hradem. A tak 
jsme měli např. hrad Helpštejn, Hudbohrad, 
Krasohrad, pověsti o bezhlavém krocanovi, 
kouzelné větvi či tradičním zakopaném 
pokladu.

Naše práce jsme vystavili na chodbě. 
Hodnocení bylo velmi vysoké, a to jak od 
dětí, tak i od paní učitelek. Děkujeme. 

Třída IV. B

Hrady a zámky ve 4.B

Naši žáci se každoročně účastní okresních 
kol předmětových soutěží, protože si chtějí 
porovnat své znalosti s žáky ostatních 
škol. V soutěži anglického jazyka naši žáci 
pravidelně obsazují přední příčky. Letošní 
rok byl pro nás ale zvláště úspěšný.

Tentokrát náš žák Jan Procházka ze třídy 
IX. B vybojoval 1. místo v silné konkurenci 
základních škol v okrese. Jako jediný 
postupuje do krajského kola v Brně 
a 11. března  bude celý břeclavský okres 
zastupovat. Honzo, díky za skvělé zviditelnění 
a reprezentaci naší školy a držíme Ti všichni 
palce! 

Mgr. Irena Janovská

Konverzační soutěž

Fašank jsme oslavili stylově – smažení „božích milostí“. Hustopečská laťka přinesla bronz Monice Vykydalové.

 Letošní recitační soutěž zaujala i žáky 2. stupně. U zápisu jsme přivítali naše budoucí prvňáčky. fo
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Dne 26. ledna připravili žáci a pedagogové 
naší školy projektové vyučování na téma 
„Napříč světadíly“. Shodou okolností v naší 
škole právě probíhal Den otevřených dveří 
a tak se do projektové výuky zapojili i někteří 
rodiče.

Žáci pěti tříd si rozdělili pět světadílů, 
kterým se během klasické výuky několik 
týdnů intenzivně věnovali.

Společně s vyučujícími vytvářeli názorné 
banery, vyhledávali informace o daném 
kontinentu. Získali mnoho nových poznatků 

z geografi e, biologie, historie, demografi e 
a jiných naukových oblastí.

Vytvořili jsme si kostýmy typické pro 
danou lokalitu; navařili jsme typická lokální 
jídla; poslechli jsme si typickou hudbu. 
Povyprávěli jsme si o způsobu života lidí 
v jednotlivých kontinentech; o zvycích 
a tradicích, bohatství, chudobě, nemocech 
a díky aktuální celosvětové imigrantské 
krizi jsme se zaměřili i na sociokulturní 
a náboženské rozdíly jednotlivých národů či 
kontinentů.

Bylo velmi zajímavé a poučné sledovat, 
jak se jednotlivé třídy zhostily svých úkolů 
a s jakým nadšením odprezentovaly svůj 
světadíl ostatním žákům, pedagogům 
a rodičům.

V rámci projektové výuky jsme doslova 
naplnili Komenského odkaz Škola hrou 
a jsme přesvědčeni, že poznatky a zkušenosti, 
které žáci nabyli během projektového 
vyučování, si velmi dlouho zapamatují.

-LM-

Cestujeme Napříč světadíly

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Stejně jako loňský školní rok jsme i letos 
vyrazili s našimi žáky z 2. stupně na lyžařský 
kurz do Velkých Karlovic. V pondělí 8. února 
jsme naskákali do školního auta a za tři 
hodiny jsme byli na místě. Bohužel ani zde, 
v nadmořské výšce 650 metrů, nebyl žádný 
sníh, s výjimkou technického sněhu na 
sjezdovce, což nám dávalo jistotu, že lyžovat 
budeme. 

V úterý probíhal celý den lyžařský výcvik. 
Ve středu nasněžilo asi 25 cm nového sněhu. 
A to už opravdu vypadalo, že jsme na horách. 
Do konce našeho pobytu se podmínky na 
lyžování jen zlepšovaly. Ve čtvrtek jsme 
už jezdili po slušně upravené sjezdovce 
a odpoledne nakonec proběhl i závod ve 
slalomu.

Mimo lyžování jsme si jedno dopoledne 
vyrazili na malý výlet do nedaleké Karolinky, 

kde jsme navštívili muzeum sklářství. 
K vidění zde byly nádherné věci ze skla. Poté 
jsme se vrátili zpět do Velkých Karlovic, kde 
jsme ještě navštívili zdejší muzeum, které se 
nachází v historickém středu obce. Ve dvou 
budovách památkově chráněného objektu 
bývalého kupeckého domu z počátku 19. 
století jsme zhlédli expozice, které poskytují 
výmluvný a charakteristický obraz života lidí 
v tomto rázovitém koutu Valašska.

Celý pobyt na horách utekl jako voda, 
všichni jsme si ho náramně užili a v pátek 
12. února jsme se vraceli domů. Když jsme se 
během cesty ptali dětí, jestli příští rok pojedou 
zase, všichni nadšeně přikyvovali, což byla 
pro nás pedagogy ta největší odměna.

-AP-

Lyžařský výcvikový kurz
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Po vítězství v krajském kole chemické 
olympiády kat. A, které se konalo v prosinci 
2015 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, se 
Lenka Karpíšková ze 7.C zúčastnila národního 
kola CHO ve dnech 25.-28.1.2016 na 

Fakultě chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice. 

Stala se úspěšným řešitelem a obsadila 
celkově 11. místo. Tento úspěch ji nominoval 
na postup do výběrového soustředění na 

mezinárodní CHO, které se bude konat 
v dubnu a v květnu 2016. Gratulujeme 
a přejeme další úspěchy. 

Reiterová Olga, Mgr.

Velký úspěch v chemické olympiádě

Chemiklání je týmová soutěž pro 3 - 5 členné 
týmy středoškoláků se zájmem o chemii. 
Pořadatelem této soutěže byla letos v únoru 
Fakulta chem.- technologická Univerzity 
Pardubice. 

Z naší školy byli členy soutěžní skupiny 
studenti vyššího gymnázia: Lenka Karpíšková, 
Marek Kodýtek, Magdaléna Dybová a Mikuláš 
Urbánek.

Z 34 zúčastněných týmů z republiky 
i Slovenska jsme obsadili krásné 9. místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci našeho gymnázia.

Reiterová Olga, Mgr.

CHEMIKLÁNÍ  
Dne 10. února 2016 proběhlo v Břeclavi 

okresní kolo konverzační soutěže 
v německém jazyce v kategorii III. A. Naši 
školu skvěle reprezentovaly tři studentky 
septimy. Podařil se jim „husarský kousek“- 
přebírání diplomů se stalo záležitostí jen 
hustopečského gymnázia.  

Rozálie Suntychová obsadila 3. místo, Adéla 
Vydrářová 2. místo a již tradičně se vítězkou 
okresního klání stala Pavla Krotká. 

V průběhu měsíce února se konalo i okresní 
kolo olympiády v jazyce českém. Nejlepší 
umístění získala Julie Moškvanová  z kvinty 
– obsadila  6.-7. místo v kategorii středních 
škol.

Všem gratulujeme k vynikajícím výkonům 
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

Mgr. Jitka Komínková 

Úspěch v soutěži v německém jazyce

Město HUSTOPEČE
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CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

První únorový týden proběhla na naší 
škole premiéra projektu Edison, jehož 
organizátorem je studentská organizace 
AISEC. Stážisté, studenti vysokých škol, 
Bessie Liu (z Austrálie), Franziska Mueller 
(z Německa), Nano Kobalia (z Gruzie), Alex Li 
(z Taiwanu), Nuharani Savitri (z Indonézie), 
Yntymak Abdyldaev (z Kyrgyzstánu) a Serhat 
Hatio (z Turecka) odučili během týdne 140 
hodin. Všechny aktivity (interaktivní výuka, 
diskuze, workshopy, hry, tance apod.) 
byly v cizím jazyce. Odpolední program 
pro stážisty naopak organizovali naši žáci 
(prezentace města a regionu Hustopečska, 
přijetí u starostky města, návštěva městského 
muzea, Lednicko-valtického areálu, 
prezentace mimoškolní činnosti apod.). 
Hlavním cílem projektu byla komunikace 
v cizím jazyce a kontakt s lidmi z jiných zemí 
spojených s reálnou možností získání přátel 
v zahraničí.

Snažíme se pro žáky naší školy 
zprostředkovat aktivity, které nejsou zcela 
běžné na školách našeho typu, a ukázat jim, 

že mají stejné možnosti a schopnosti jako žáci 
z velkých měst. Ohlas na práci stážistů je mezi 
žáky mimořádný a věříme, že podpoří u žáků 
zájem o studium cizích jazyků a multikulturní 
výchovu a vzdělávání a také bude motivací 

k přemýšlení o budoucích možnostech. 
Další informace na webu školy www.

gymhust.cz  a http://youtu.be/I_E5feJCRqc.
RNDr. Jarmila Čeperová,
 koordinátorka projektu

Projekt Edison
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Koncem ledna, během pololetních 
prázdnin, se v prostorách naší modlitebny 
konala mládežnická víkendovka. Na rozdíl 
od pravidelných setkání, byla tato akce 
zvláštní v tom, že se při ní setkaly hned tři 
mládežnické skupiny. Kromě naší mládeže 
se připojili i mládí z hustopečské farnosti 
Českobratrské církve evangelické. Třetí 
mládežnickou skupinou byla mládež z Kutné 
Hory. Celá akce začala v pátek odpoledne 
a končila v neděli po ranní bohoslužbě. 
Hlavní program byl naplánován na sobotu. 
Ráno proběhly společné duchovní semináře. 
Odpoledne se pak všichni vydali do města, 
kde pro ně byla připravena „bojovka“. Díky 
ní se hosté seznámili s Hustopečemi a jejich 
dějinami. Den plný aktivit byl zakončen 

večerním „kreativním“ uctíváním. 
I když je zatím zimní období, příprava 

letních akcí je již v plném proudu. Letošní 
dětský letní tábor proběhne ve Velharticích 
a jeho účastníci půjdou ve stopách Přemysla 
Otakara II. I když se zdá, že do prázdnin je 
dost času, bylo nutné, aby se vedoucí sešli 
a rozdělili si úkoly. Výroba kostýmů a rekvizit 
je dost náročná. Děti se mohou také těšit na 
jarní návštěvu brněnské ZOO. Ta proběhne 
během jarních prázdnin začátkem března. 

Na začátku dubna uplyne 20 let od chvíle, 
kdy byl ustanoven sbor Apoštolské církve 
v Hustopečích. Při této příležitosti jsme 
se rozhodli uspořádat výroční slavnost, 
na kterou vás tímto zveme. Slavnostní 
bohoslužba bude sloužena za účasti biskupa 

Apoštolské církve Martina Moldana. Součástí 
slavnosti bude také požehnání a otevření 
nového sálu pro naše bohoslužby. 

Karel Fridrich, Pastor sboru

Program slavností 
k 20. výročí založení sboru:

Sobota 2. 4. 2016
13.00 – 18.00 den otevřených dveří 
18.00 Koncert skupiny „Donebevolající“

Neděle 3. 4. 2016  
9.00  Slavnostní bohoslužba 
           za účasti biskupa AC 

Akce pro mladé

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

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

Mob.:728 553 010e-mail: zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz

Shopping Center Břeclav
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Nedávno se mě kdosi ptal, co přivedlo 
farnost k tomu, aby pořádala plesy, karnevaly 
a jiné akce, které nemají s kostelem nic 
společného. Matně si vzpomínám, že jsem 
v odpovědi použil své oblíbené rčení. 
Všechno nadpřirozené, předpokládá 
přirozené. Protože není nic horšího než 
člověk, který není plně přirozeně člověkem 
a přitom se chová svatě.  Každopádně 

význam všech oslav, plesů, karnevalů 
a jiného veselí je poněkud hlubší než na první 
pohled vypadá. Každá oslava má totiž v sobě 
ukrytou touhu po Bohu. Bůh je ten, kdo je 
dokonale šťastný, kdo je plně svobodný, dělá 
vše „jen tak“ a nemá žádné povinnosti. Boha 
bych skoro přirovnal k umělci, který dělá 
zbytečné věci. Ne proto, že je to potřeba, ale 
jen tak pro radost. Člověk, který slaví, v sobě 
objevuje, že je stvořen k Božímu obrazu.  Na 
oslavě se chová „jako Bůh“. Opustí námahu 
a povinnosti, dělá věci jen tak pro radost, 
nehledí na účelnost, kupuje si zbytečné věci, 
chová se svobodně, obleče si třeba zámecký 
kostým, nic nemusí, jen se prostě baví, tančí 
a je šťastný. Každá povedená oslava vrací 
člověku jeho důstojnost, připomíná mu, že 
není na světě kvůli výkonu či penězům, ale 
proto, aby byl a byl šťastný. Každé povedené 
veselí rozehraje v člověku touhu po Bohu 

a je předchutí nebe.  Nutno dodat, že i dobrá 
věc se dá pokazit.  Obvykle tehdy, když člověk 
zapomene, že je stvořen k Božímu obrazu 
a místo toho se chová, jak se mu zamane 
a ve fi nále je „pod obraz“. Tak lidová tradice 
zkrátila slovní obrat „být pod obraz Boží“.  
Být pod obraz Boží nesouvisí jen s přemírou 
alkoholu, jak máme zafi xováno, ale s každým 
chováním, které je v rozporu s přirozeností 
člověka. A právě k zrestaurování Božího 
obrazu v nás slouží postní doba. Začala na 
popeleční středu a končí Velkým pátkem. Je 
to období, kdy člověk znovu hledá své lidství 
a koriguje svou životní cestu. Proto základní 
výzvou při udělování popelce je „obrať se!“ 
Myslím si, že postní doba, doba hledání 
a přerámování mých životních postojů je 
stejně tak důležitá a pro člověka přirozená 
jako třeba ples nebo karneval. 

Pavel Kafka, děkan 

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

Zaregistrujte se a získejte informace mezi 
prvními.

MOMENTÁLNĚ VYŘIZUJEME
STAVEBNÍ POVOLENÍ.

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

Výstavba na Generála Peřiny - nové informace

www.solidreal.cz

PLESOVÁ SEZÓNA
 V HUSTOPEČÍCH

březen

sobota 12. 3. od 20.00 h
RYBÁŘSKÁ ZÁBAVA 

Společenský dům Hustopeče,
hraje: Madusong 

 
pátek 18. 3. od 20.00 h

PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
A STŘEDNÍHO ODBORNÉHO

 UČILIŠTĚ 
Společenský dům Hustopeče, 
hrají: The Surprise a Impuls 

Děkanský ples. Dětský karneval. Téma: Písničky a muzikanti.

Děkanský ples se letos nesl v zámeckém 
duchu.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
 KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Že by? Říká se to, ale to by každá pavlačová 
drbna musela být nesmrtelná! Budiž, ono se 
to totiž říká i o dnech, kdy jsme se ani jednou 
nezasmáli, kdy jsme necvičili, kdy jsme si 
nezazpívali nebo neudělali dobrý skutek.

V tom prvním případě jde Klub historie 
a vlastivědy Hustopečska příkladem. Nejenže 
už 27. ledna  2016 uskutečnil výtečnou 
přednášku svého člena Jaroslava Cabala 
o výstupu na bájnou historickou horu Ararat, 
ale vzápětí následovala přednáška s besedou 
hned další, únorová, na židovské téma. 

S panem Jaroslavem Cabalem, výtečným 
průvodcem cestopisnými besedami 
s promítáním barevných snímků, se následně 
sejdeme ještě jednou – pouhá hodina a půl, 
kterou jsme společně prožili je opravdu málo 
na zprostředkování zážitků z cest jeho i dvou 
dalších spoluúčastníků. Dalším z nich byl 
totiž i David Langar z Kurdějova, nám známý 

z cestování po jiných, asijských destinacích. 
Při této besedě skvěle sekundoval. 
Pohotovým promítáním snímků z cest 
pomáhal kolega ze zaměstnání J.Cabala pan 
Michal - i jemu patří náš dík.

   Ve středu 10. února 2016 k nám pak 
přicestovala na svoji přednášku s besedou 
z Boskovic paní Oldřiška Sokolová. Osvědčila 
se u nás už dvěma přednáškami na židovské 
téma. Vždycky byly plně navštívené a splnily 
očekávání. Nejinak tomu bylo i tentokrát, 
kdy nás seznámila s nedávnou boskovickou 
slavností: Na místním Židovském hřbitově se 
otvíral krásně zrenovovaný Dům smutečního 
rozloučení, původní ruina, k životu probuzená 
péčí města Boskovice. Dále naše lektorka 
pohovořila o životě židovského občana od 
jeho narození, přes rituální obřízku, školní 
výuku, dospívání, o životě v běžné rodině, 
splnění náboženské dospělosti u dívek ve 

12 a u chlapců ve 13 letech, svatbu, účasti 
na bohoslužbách a sledu dalšího života až 
k jeho závěru. Dozvěděli jsme se i o způsobu 
a časovém sledu pohřbívání židovských 
občanů a také o kamenných symbolech 
na židovských náhrobcích. Ty jsou velice 
důležité a vypovídají o postavení zesnulého 
v židovské komunitě. Zajímavá diskuse, 
jež prolínala přirozeně průběžně celou 
přednáškou, se projevila při řeči o židovské 
tóře. Mysleli jsme si, že jejím obsahem je 
celý text Bible, ale jak upřesnil J. Cabal znalý 
problematiky, je tam popsán jen Starý zákon. 
Další dotazy na paní O. Sokolovou jen pršely 
a přednáška s besedou tak stoprocentně 
splnila svůj význam. Strávili jsme společně 
krásný, smysluplný den. Díky za něj.

Za Klub historie a vlastivědy Hustopečska 
Iva Štěpánková,

kronikářka

Každý den, kdy jsme se nedozvěděli něco nového, je bezvýznamný?

MUZEJNÍ SPOLEK

Každoročně se v prosinci scházejí členové 
Muzejního spolku Hustopeče na valné 
hromadě, aby zhodnotili práci končícího 
roku. 

V podstatě lze poukázat na široké oblasti 
zájmů a rozdělit je do několika skupin a to:

•Přednášková činnost
Témata byla následující:
- Vzpomínka na závěr 2. světové války
 v Hustopečích a okolí
-  Život a dílo Jana Jakuba Ryby
-  Doba husitská a osoba Jana Husa 
 k 600. výročí jeho upálení
-  Válečné škody na Hustopečsku
 v letech 1938–1945
-  Hustopeče v období 1. světové války
 a po vzniku Československa

Celková účast členů na těchto přednáškách 
byla 76 osob. 

• Poznávací zájezdy
- Zájezd do Klobouk, Krumvíře, Čejče
  a Šardic
- Zájezd do Olomouce
- Zájezd do Brna na vánoční koncert
 Filharmonie Brno

Celkově se těchto zájezdů zúčastnilo 60 
členů spolku.

• Realizace výstav
- Velikonoční prodejní bazar s výstavou
 jarních aranžmá
- Vánoční prodejní muzejní bazar s výstavou
 vánočních dekorací

Pilné ruce našich členek stále obohacují 
výstavní prostory o nové nápady. Obě tyto 
akce jsou mimořádně oblíbené u místních 
obyvatel, ale často si přijdou prohlédnout 
výstavy i návštěvníci města. 

•Neuzavíráme se jen do naší vlastní činnosti, 
ale zapojeni jsme i na dalších akcích města.
Společná účast našich členů na pietních 
akcích
Společná návštěva varhanního koncertu (16 
členů)

•Velmi oblíbené jsou také vycházky do 
přírody na jaře, kdy rozkvétají mandloně, 
a na podzim. Naše vycházky směřují 

k hustopečskému rybníku jednak proto, že je 
možné dovézt sem i špatně chodící členy a 
dále máme možnost tuto odpočinkovou akci 
ukončit na chatě manželů Klimešových.

- První vycházka do mandloňových sadů
 s posezením na Pohodě (23 členů)
- Druhá vycházka do mandloňových sadů
 s posezením na Pohodě (24 členů)

Eva Šponerová

Poděkování: Muzejní spolek Hustopeče 
mnohokrát děkuje paní Evě Šponerové 
za dlouholetou spolupráci a svědomité 
vykonávání funkce kronikářky
a zapisovatelky! 

Muzejní spolek hodnotil
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Velikonoční prodejní bazar s výstavou jarních aranžmá 2015.
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HUSTOPEČŠTÍ VINAŘI

Vážení zájemci o dobrá vína,
Základní organizace ČZS Hustopeče vám sděluje, že 

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN 
se v tomto roce, tj. v roce 2016, po vyřešení několika organizačních problémů termínově přesouvá. 

sobota 30. 4. 2016
Místo konání zůstává, jako již mnohokrát, ve velmi vyhovujícím prostředí Hotelu Centro.

Děkujeme za pochopení.
ZO ČZS Hustopeče

HUSTOPEČSKÁ CHASA

Stárci Hustopečské chasy mají o své 
nástupce postaráno. Přesvědčit se o tom 
bylo možné poslední lednovou neděli 
v sále společenského domu. Konal se tam 
pátý ročník dětského krojového plesu. Malí 
stárci měli pro návštěvníky připravený 
bohatý program. 

Plesy pro děti – to nemusí být jen maškarní. 
V neděli 31. ledna 2016 v sále společenského 
domu tančili, namísto princezen a pirátů, 
krojovaní. Hustopečská chasa pořádala pátý 
dětský krojový ples. Hlavními aktéry byly děti 
z Folklórního kroužku Krajcárek. 

„Větších krojovaných je tu sedmnáct, těch 
menších osm,“ vypočítala vedoucí kroužku 
Sabina Novotná. 

Mladší děti návštěvníkům předvedly 
jarmareční pásmo. Starší pak náročnou 
Slováckou besedu, kterou trénovaly celé tři 
měsíce. Na krojovém plese ji před publikem 
tančily vůbec poprvé. 

„Bylo tam pár chyb, ale jinak dobrý,“ 
zhodnotila výkon devítiletá stárka Alžběta 
Hrádková. „Těšil jsem se, ale taky bál. Měli 
jsme to hodně dlouhé a bylo těžké, aby se 
nám všechno podařilo,“ přidal se desetiletý 
Jeroným Kamenský. 

Nakonec však malí stárci a stárky zatančili 
nacvičený program téměř bez chybičky. Pak 
už mohli vyzvat k tanci například své rodiče. 
Hrála jim k tomu dechová hudba Palavanka. 
Připraveno bylo i námořnické sólo 

a nechybělo ani přivítání přespolních z Popic 
a ze slovenské obce Kúty. 

„Dětský krojový ples se koná popáté. První 
jsme pořádali v roce 2004, zorganizovali 
jsme ho pro děti z kroužků hustopečských 
základních škol. Pro ně se konaly tři ročníky. 
Pro nezájem se však ten čtvrtý uskutečnil až 
s odstupem devíti let,“ vrátil se do minulosti 
Jan Blažek z Hustopečské chasy. 

Organizátoři tak doufají, že dětská základna 
zůstane u Hustopečské chasy minimálně tak 
silná, jako je nyní. A že dětský krojový ples se 
stane ve městě tradiční akcí. 

Fotogalerie na www.rajce.net,
uživatel Hulisty. 

-jal-

Děti plesaly. Už popáté v krojích a za zvuků dechovky 

Děti si nacvičily Slováckou besedu.

Sál zaplnili malí krojovaní. Z hustopečského folklórního kroužku jich bylo pětadvacet.Dětský krojový ples se konal popáté. 
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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Letošní Hustopečské skákání AGROTEC 
bylo plné strhujících bitev, emocí a rekordů. 
Ukázalo se, že Italům se na piedestalu 
hustopečského výškařského mítinku líbí 
a nehodlají se ho vzdát. Vloni bral zlato Marco 
Fassinotti, letos jeho krajan Gianmarco 
Tamberi. Výkonem 238 centimetrů vyrovnal 
pět let starý rekord Ivana Ukchova. Z žen se 
z vítězství radovala Laveren Spencer ze Svaté 
Lucie. 

17. ročník Hustopečského skákání nabídl 
v sobotu 13. února 2016 strhující závěr plný 
emocí. Hustopečská hala byla na nohou. 
Ani dopingová aféra a tím pádem neúčast 
ruských závodníků na mítinku nic neubrala 
z napínavosti závěrečné bitvy. 

Zlatá Spencerová, Brňanka Hrubá brala 
bronz

Soutěže žen se zúčastnilo 13 výškařek 
z osmi zemí světa – z České republiky, ze 
Slovenska, Nigérie, Turecka, ze Svaté Lucie, 
Ukrajiny, Uzbekistánu a Velké Británie. O tom, 
kdo se umístí na bedně vítězů, rozhodla výška 
190 cm, kterou zdolaly pouze tři závodnice – 
Laveren Spencer, Doreen Amata a Michaela 
Hrubá. Za bouřlivého potlesku celé sportovní 
haly pokořily všechny i laťku o tři cm vyšší. 
Výšku 195cm se však podařilo zdolat pouze 
Spencer, Amata se třetího pokusu vzdala 
a obě  přešly rovnou na 197cm, které byly nad 
jejich síly. O výsledku tak bylo rozhodnuto. 

Zlato získala Laveren Spencer ze Svaté Lucie 
za výkon 195cm. Její vítězství by při tom ještě 
pár hodin před závodem nikdo netipoval. 
Byla nemocná. „Ještě před dvěma dny jsem 

si myslela, že se závodu ani nezúčastním. Ale 
snažila jsem se myslet pozitivně, chtěla jsem 
skákat tak jako tak,“ svěřila se po závodě 
vítězka. 

Druhé místo brala Doreen Amata z Nigérie 
a teprve osmnáctiletá Brňanka Michaela 
Hrubá skončila na třetí příčce, obě za výkon 
193cm.

„Jsem hodně spokojená. Přece jenom už je 
to čtvrtý, hodně náročný závod, takže jsem ani 
nečekala, že těch 193 skočím. Atmosféra tady 
byla skvělá, všichni fanoušci mě podporovali. 
Bylo to super,“ neskrývala nadšení česká 
atletka, jejímž cílem teď je probojovat se na 
olympiádu a tam ideálně do fi nále. 

Spokojený s výkony v hlavním závodu 
žen byl i manažer mítinku Jan Janků. I když 
přiznal, že zaplnit v ženské kategorii startovní 
listinu kvalitními jmény nebylo vůbec 
jednoduché. 

„U žen byl trošku problém. V posledních 
dnech nám pět sportovkyň vypadlo kvůli 
zranění. Dohnali jsme to závodnicemi z České 
a Slovenské republiky. Výkony byly výborné. 
U mužů, se myslím, startovní listina podařila 
seskládat, jak nejlíp mohla,“ uvedl Janků. 

Tamberi vyrovnal rekord mítinku. Vznikl 
nejlepší letošní světový výkon

Poslední závod 17. ročníku Hustopečského 
skákání slova manažera mítinku potvrdil. 
V hustopečské hale se odehrál strhující závěr, 
při němž se vyrovnávaly stávající rekordy, 
a ukázalo se, že italská nadvláda 
v Hustopečích bude pokračovat i letos. 

Dvanáct výškařů bojovalo o vítězství za 

hlasité podpory 
a potlesku ve stoje 
všech přítomných. 
Výška 230 byla 
ale i tak mnohým 
osudnou. Mimo jiné i pro českého 
výškaře Jaroslava Bábu, který se svými 228 
cm skončil na děleném šestém místě, nebo 
pro loňského vítěze Marca Fassinottiho, který 
se při skoku zranil a byl nucen soutěž ukončit. 

Výšku 230 překonali pouze Kypřan Kyriakos 
Ianou, Brit Chris Baker a Italové Silvano 
Chesani a Gianmarco Tamberi. 

A poté se začala odehrávat neskutečná 
show.

Kyriakos Ianou z Kypru zdoláním 232 cm 
vyrovnal kyperský národní rekord a zajistil si 
bronz na hustopečském výškařském mítinku.

Chris Baker z Velké Británie skočil 236 cm 
a vylepšil si tak osobní rekord o devět cm. 
Hala duněla, diváci šíleli nadšením. Baker 
vybojoval stříbro.

A Ital Gianmarco Tamberi z Itálie dokonce 
vyrovnal rekord Hustopečského skákání – 
238 cm, který vytvořil v roce 2011 Rus Ivan 
Ukchov. Zároveň padl také nový italský 
rekord a vznikl nejlepší letošní světový výkon. 
Zaslouženě tak získal zlatou medaili.

Baker a Tamberi navíc v závěru bojovali 
o výšku 240 cm. Jejich pokusy byly velmi 
nadějné, ale nakonec neúspěšné. Přesto 
nadšení z nových rekordů zaplnilo celou 
hustopečskou sportovní halu.

„Bylo to super, přeskočená výška mi dala 
sílu. Jsem ale trochu zklamaný, že jsem 
neskočil 240. Ale i tak děkuji všem, byla to 
úžasná noc,“ zářil vítěz Gianmarco Tamberi. 

K vítězství mu stačilo pět skoků, všechny 
výšky zdolal na první pokus. Možná i díky 
svému rituálu. Polovinu tváře si oholí, tu 
druhou nechá s vousy. 
Čtyřiadvacetiletý závodník letos 

vyhrál i předchozí mítinky Beskydskou 
a Banskobystrickou laťku. Výkonem 
v Hustopečích tak ukázal, že Itálie se drží 
v čele zcela oprávněně. 

„Myslím, že to byl nejlepší ročník v historii. 
Za 17 let jsme něco tak úžasného ještě 
neviděli. Už závod žen, i při neúčasti ruských 
závodnic, byl výborný. Prakticky jeden 
z nejlepších na světě v letošním roce. Ale to, co 
potom předvedli muži, to bylo neuvěřitelné. 
Vyrovnaný rekord, druhé místo 236, další 232, 
padaly tam třicítky. Něco tak úžasného jsem 
dlouho nezažil a jsem strašně rád, že jsem 
letos mohl být u toho,“ uzavřel ve všeobecné 
euforii ředitel mítinku Zbyněk Háder. 

-jal-, -kuk-

SPORT
HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ

Hustopečské skákání 2016. Italská nadvláda pokračuje
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Stříbrná Doreen Amata, zlatá Laveren 
Spencer a bronzová Michaela Hrubá. 

Brit Chris Baker bral stříbro. Vylepšil si 
osobní rekord o devět centimetrů.

www.hustopecskeskakani.cz
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Hustopečský mítink ocenil i předseda Českého atletického svazu
Hustopečské skákání AGROTEC 2016 má 

za sebou 17. ročník, který nejen v České 
republice, ale i ve světě zaznamenal obrovské 
ohlasy. Zmínka o výškařském mítinku 
v Hustopečích se objevila v regionálním 
Břeclavském deníku, v MF Dnes, ale například 
i v hlavních sportovních zprávách na ČT1 

nebo na webu BBC. 
Skvělé výsledky, organizaci a atmosféru 

závodu ocenil i předseda Českého atletického 
svazu Libor Varhaník. Zaslal děkovný dopis. 
„To už je opravdu velké ocenění. V historii 
mítinku si pamatuji, že přišlo myslím 
jen jednou nebo dvakrát,“ uvedl ředitel 

Hustopečského skákání Zbyněk Háder.
Celé znění děkovného dopisu ke 

stažení je na webových stránkách města 
i Hustopečského skákání.  

-jal-

DOPROVODNÉ SOUTĚŽE

Mladší žákyně
1. Ohnoutková T.  JAC Brno 141
2. Klementová K. JAC Brno 141
3. Stehlíková A. SK Atletika Hust. 141

Mladší žáci 
1. Prokeš V. SK Atletika Hust. 144
2. Kovařík T. Hustopeče Kom. 141
3. Taláb S. ZŠ BV Kupkova 141

Starší žákyně 
1. Sajdoková B.  Třinec 168
2. Vallová V. JAC Brno 155
2. Sedláčková L. JAC Brno 155

Starší žáci 
1. Novosad A. AK Zlín 185
2. Kunt J. AC Slov.Sláv.Uh. Hr. 174
3. Veselský T. PSK Olymp Praha 174

Dorostenky
1. Malířová K. ASK Lovosice 170
2. Panovská A. TJ Vod. stav. Tábor 165
3. Zavilinská M. AK Junior Holíč 160

Dorostenci
1. Nuh Andu  Qatar 208
2. Svoboda Š. TJ Vod. stav. Tábor 195
3. Vojtek J. SSK Vítkovice 190

Juniorky
1. Buchlovská E. JAC Brno 175
2. Butkovská S.  Sláv. STU Brat. 170
3. Hellerová T. ASK Lovosice 165

Junioři
1. Vodák O. Lok. Břeclav 212
2. Kubica A. Univerzita Brno 200
3. S.M.Yusf Qatar 195

Ženy B 
1. Strachová N. PSK Olymp Praha 181
2. Martin D. Velká Británie 170
3. Vojtěchová Z. TJ Vod. stav. Tábor 170

Muži B
1. Dalecký M. TJ Sok. Kolín-at. 215
2. Šutera D. Olomouc 212
3. Bonifas R. Velká Británie 212

Dorostenci vyrovnali rekord skákání
Katařan Nuh Andu vyrovnal rekord 

hustopečského výškařského mítinku z roku 
1999 v kategorii Dorostenců. Skočil 208 cm, 
stejně jako před sedmnácti lety Jiří Křehula. 

„Jsem hrdý, že tady mám pořád svůj 
rekord, který byl naštěstí jenom vyrovnaný. 
Hustopečské skákání je pro mě srdcová 
záležitost. Všechny organizátory znám, část 
z nich je moje rodina, jsem na tento mítink 
svým způsobem hrdý,“ svěřil se Křehula.  

-jal-  Rekord Křehuly  vyrovnal Nuh Andu. ↑
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Sjöberga přijala starostka
Zvučná jména nefi gurovala na letošním 

Hustopečském skákání pouze na startovních 
listinách, ale i mezi ambasadory. 17. 
ročník výškařského mítinku zaštítil jeden 
z nejlepších atletů světové historie a švédská 
sportovní ikona přelomu osmdesátých 
a devadesátých let minulého století Patrik 
Sjöberg. I když měl za sebou náročný let 
a do Hustopečí dorazil na poslední chvíli, 
v sobotu 13. února ráno nechyběl v obřadní 
síni radnice. Starostka Hana Potměšilová mu 
představila město a bývalý atlet ochutnal 
i místní víno a mandlovici.

Zavzpomínal také na své největší sportovní 
výkony. „Byl jsem na třech olympiádách, 
přivezl jsem z nich dvě stříbra a jeden 
bronz, vyhrál jsem mistrovství světa, pokořil 
jsem světový rekord v hale i venku. Pro mě 
nejdůležitějším okamžikem ale bylo, když 
jsem pokořil světový rekord ve Stockholmu 
v roce 1987,“ vrátil se do minulosti Sjöberg. 

Vzpomínky mu pomohly oživit i výkony 
atletů ve sportovní hale, kde Sjöberg nemohl 
chybět. Ze své úplně první návštěvy České 
republiky si mimo jiné odvážel i klobouk 
k tradičnímu kroji.                                               -jal- 

Mladí hustopečští atleti trénovali s hvězdami
Trénovat společně s medailistou z MS 

Trevorem Barrym z Baham, vítězkou 
PanAmerických her Laveren Spencer ze Sv. 
Lucie nebo s dvěma mladými závodníky 
z exotického Kataru, to je pro mnohé mladé 
atlety sen, o kterém si mohou nechat jen 
zdát. Hustopečským mladým atletům 
z oddílu SK Atletika Hustopeče se tento sen 
stal skutečností. Pořadatelé Hustopečského 
skákání Agrotec 2016 jim umožnili zažít 
takovýto trénink na vlastní kůži.

Nejprve rozcvička a pak několik 
speciálních výškařských cvičení

Účastníci elitního závodu Hustopečského 
skákání Barry a Spencer se stali na chvíli 
trenéry hustopečské mládeže. Naši atleti se 
jim zase snažili dokázat, že už se  mnohému 
z atletické abecedy naučili. Potom jejich 
trénink převzal trenér juniorské Katarské 
reprezentace Lubo Benko, který je původem 
ze Slovenska a který v roce 2001 obsadil třetí 
místo na Hustopečském skákání. Jeho dva 
mladí svěřenci ukazovali našim dětem, jak 
oni trénují. Ukázalo se, že některé cvičení 
se dělají stejně v České republice i v Kataru, 
ale jsou i některé odlišnosti v přípravě. Pro 
hustopečské atlety to byl obrovský zážitek. 
„Je vidět, že tady máte několik sportovních 
talentů, které mají dobré atletické základy,“ 
nešetřil chválou na hustopečský atletický 
potěr Lubo Benko po skončení tréninku. 
A protože Lubo Benko má k Hustopečím 
velmi vřelý vztah, hned se domluvil 
s místními trenéry, že jim prozradí některé své 
tréninkové metody, aby je mohli hustopečští 
využít při svých trénincích.                           –had- 

Přínosem pro mladé hustopečské atlety 
mohly být rady a ukázky světových 
výškařských hvězd.
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Výškařům se sezóna povedla
Skok vysoký je nejen královská atletická 

halová disciplína, ale i tradičně úspěšná 
disciplína pro hustopečské atlety. Potvrdilo 
se to i letos. O bronzové medaili Adély 
Stehlíkové na Mistrovství Moravy a Slezska 
ml. žákyň píšeme na jiném místě. Tady dáme 
prostor stručnému přehledu úspěchů na 
dosavadních nejvýznamnějších výškařských 
akcích sezóny.

Už Hustopečská laťka, plná kvalitních 
výkonů a osobních rekordů, naznačila, 
že forma našim výškařům přišla v pravou 
chvíli. Na Beskydské laťce v Třinci pak naše 
družstvo vybojovalo nečekanou bronzovou 
příčku a krásný pohár v soutěži žactva. 
Hned tři medailová umístění jsme získali 
v 1. kole Krajského přeboru na Brněnské laťce. 
Vendula Zemčíková vyhrála soutěž přípravek-
dívek nebývalým výkonem 135 cm, což je 
suverénně nejlepší výkon v této kategorii 
v České republice. V tomto žebříčku je za ní její 
oddílová kolegyně Karin Krejčiříková (125 cm 
na Hustopečské laťce), která v Brně skončila 
čtvrtá. Mezi mladšími žákyněmi potvrdila 
Adéla Stehlíková svou dobrou formu osobním 
rekordem 142 cm, který ji zajistil druhé místo 
jen horším zápisem. Na výborném čtvrtém 
místě skončila Romana Maděřičová za výkon 
137 cm. Stříbrný pohár nám patřil i ve stejné 
kategorii chlapců díky Vojtěchu Prokešovi. 
V silné konkurenci starších žákyň se 
neztratila trojice Daniela Strouhalová (pátá 
ve vyrovnaném os. rekordu 152 cm), Leona 
Zemčíková (jedenáctá v novém os. rekordu 
142 cm) a Natálie Jeklová  (dvanáctá v novém 
os. rekordu 137 cm). Mezi stejně starými 
chlapci byl Přemysl Filípek pátý a Ondřej List 
šestý (oba 154 cm).

V medailovou žeň se pro hustopečské ml. 
a st. žáky proměnilo Hustopečské skákání, 
které bylo zároveň okresním přeborem a 
fi nále Krajského přeboru. V celkovém pořadí 
jsme získali jedno první místo (Prokeš V.) 
a jedno třetí místo (Stehlíková A.). K tomu 
je ovšem nutno připočítat ještě druhé 
místo Tomáše Kovaříka ze ZŠ Komenského. 
V Krajském přeboru jsme pak získali 
jedno první místo (Prokeš V.), dvě druhá 
(A. Stehlíková, P. Filípek) a dvě třetí místa 
(T. Kovařík, O. List). Dominanci v těchto 
věkových kategoriích na okrese Břeclav jsme 

potvrdili ziskem tří titulů 
okresních přeborníků (A. 
Stehlíková, V. Prokeš a D. 
Strouhalová) a čtyř druhých míst (T. Kovařík, 
L. Zemčíková, D. Stehlíková a R. Maděřičová). 
Přidejme ještě několik dalších výborných 
výsledků např. zlepšení dorostence Dominika 
Kaňi na 185 cm nebo umístění v desítce 
nejlepších ml. žákyň V. Zemčíkové a Marie 
Vrbové. V souhrnu to bylo nejlepší vystoupení 
našich mladých výškařů v historii mítinku 
a potvrzení jejich stoupající výkonnosti.

-had-
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Strouhalová třináctá na Moravě v pětiboji
Hustopečská starší žákyně Daniela 

Strouhalová potvrdila, že patří mezi 
nejvšestrannější závodnice na Moravě. Po 
velmi dobrém výkonu skončila v ostravské 
hale na celkovém 13. místě na Mistrovství 
Moravy a Slezska v pětiboji výkonem 2 428 
bodů.

V první disciplíně 60 m př. si zaběhla 

svůj osobní rekord 10,65 s., pokračovala 
vyrovnaným osobním maximem ve výšce 
151 cm a další osobák přidala v kouli 7,90 m. 
Výborný rozjezd zastavila nevydařená dálka, 
kdy zaostala výkonem 3,94 hodně za svým 
maximem. Závod pak zakončila nejlepším 
osobním výkonem na 800m 2:45,25 min. 

V závodě startovaly ještě další tři závodnice 

hustopečského oddílu. Leona Zemčíková, 
Denisa Stehlíková i Gabriela Svobodová 
neměly ambice na přední příčky v celkovém 
pořadí, ale chtěly si hlavně zlepšit osobní 
rekordy v jednotlivých disciplínách. To se jim 
většinou dařilo plnit, i když celkově to stačilo 
na umístění až ve čtvrté desítce.                   -had-

ATLETIKA

Mladí hustopečští atleti z oddílu SK Atletika Hustopeče se od února připravují pod vedením 
kondiční trenérky Jolany Bohdálkové v nově otevřeném fitness v Hustopečích. Moderní 
a dobře vybavené prostředí jim pomáhá zlepšit jejich výkonnost a zkvalitnit přípravu na 
náročnou sezónu.

Adéla Stehlíková získala bronz na Mistrovství Moravy ve výšce
Nebývale úspěšné bylo vystoupení mladých 

hustopečských atletů na halovém Mistrovství 
Moravy a Slezska. Do Ostravy odjížděla 
desetičlenná skupina, pro kterou to bylo 
většinou premiérové vystoupení na této 
soutěži. Zpátky domů se vraceli s několika 
umístěními mezi elitní desítkou a dokonce 
jednou bronzovou medailí. O tu se postarala 
výškařka Adéla Stehlíková.

Soutěž ve skoku vysokém ml. žákyň nám 
přinesla hned dvě umístění v první desítce. 

Adéla Stehlíková patřila mezi pětici adeptek 
na medaili a svoji úlohu zvládla výborně, 
když výkonem 138 cm vybojovala bronzovou 
medaili. Na 7. místě skončila Vendula 
Zemčíková, věkem ještě přípravka, která 
překonala laťku ve výšce 123 cm. Obě se 
dokázaly prosadit i ve své druhé disciplíně. 
Adéla skončila na 19. místě v dálce a Vendula 
na 14. místě v běhu na 150m. 

Výborně se dařilo další mladé hustopečské 
naději Kristině Špačkové. Ta se probojovala 

do fi nále dálky, kde výkonem 415 cm skončila 
osmá. Ambice na umístění v první desítce 
měla i ve své hlavní disciplíně běhu na 800m. 
Celý závod dokázala držet s nejlepšími 
vysoké tempo a vytvořila si výborný osobní 
rekord 2:34,10 min. Medaile ji jen těsně 
utekla, celkově skončila čtvrtá. 

Ve stejné disciplíně starších žákyň se dařilo 
Daniele Strouhalové. Opět si vylepšila své 
maximum až na 2:32,18 min., což stačilo 
na 5. místo. Bohužel fi nále osmistovky →
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Kdo patří mezi nejlepší sportovce na 
Břeclavsku za rok 2015, už je jasné od 
prvního únorového pátku. V břeclavském 
kulturním domě se předávala ocenění. 
To nejvyšší si odnesla veslařka Anežka 
Buzrlová. S prázdnou ale neodcházely ani 
dvě hustopečské naděje. 

Martina Ševčíková a Barbora Korábová – to 
jsou dvě talentované mladé badmintonistky 
z Hustopečí. Na turnajích s celorepublikovou 
účastí sbírají jednu medaili za druhou. Martina 
Ševčíková je dokonce v celorepublikovém 
žebříčku kategorie U13 na druhém místě, 
Barboře Korábové se zase podařilo 
probojovat na turnaj nevyšší kategorie GPA, 
kde bude bojovat v konkurenci nejlepších 

badmintonistek z celé republiky. Velmi 
úspěšné jsou nejen v rámci Hustopečí, ale 
ukázalo se, že i v rámci celého břeclavského 
okresu.

V pátek 5. února si přišly do břeclavského 
kulturního domu Delta pro ocenění v anketě 
Sportovec roku okresu Břeclav. 

Martina Ševčíková brala v kategorii Talent 
druhé místo. Před ní skončil jen atlet Ondřej 
Vodák z břeclavské Lokomotivy. Barbora 
Korábová se mezi mladými nadějemi umístila 
na desáté příčce. 

Hustopečské badmintonistky si odnášely 
zlatou trofej a diplom na památku a od města 
Hustopeče získaly i fi nanční odměnu. 

Nejvyšší ocenění – titul Sportovec roku 
okresu Břeclav 2015 – letos získala veslařka 

Anežka Buzrlová. Nahradila loňského vítěze 
atleta Radka Jušku, který letos získal cenu 
pro osobnost roku.                                              -jal-

Mezi nejlepšími sportovci Břeclavska jsou Ševčíková s Korábovou
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Leden v badmintonu. Ševčíková a Korábová září na turnajích
Badmintonistky Martina Ševčíková 

a Barbora Korábová úspěšně pokračují 
v nové sezóně. Z turnajů v Ostravě, ve 
Velkých Pavlovicích a v Brně si dovezly 
spoustu medailí. Výkony obou hráček mají 
společné to, že se snaží vybojovat úspěchy 
i na turnajích, které jsou určeny pro starší 
kategorii, než kam nyní věkově patří.

Do Ostravy, na víkendový dvojturnaj 
v badmintonu, který pořádal oddíl TJ 
Sokol Klimkovice, vyrazila 9. až 10. 
ledna Martina Ševčíková. Hustopečská 
hráčka zde vybojovala celkem pět medailí. 
Na tomto otevřeném turnaji se sešli mladí 
badmintonisté nejen ze severní Moravy, 
ale i silné oddíly z Rychnova nad Kněžnou, 
Olomouce, Brna či Židlochovic.

Nejdříve v sobotním turnaji GPC U13 došla 
Martina až do fi nále smíšené čtyřhry, kde se 
svým spoluhráčem Matějem Rzeplinskim 
prohrála až ve třetím setu nejtěsnějším 
rozdílem 19:21 s nejvýše nasazeným párem 
Metzová - Kopřiva. Druhé místo obsadila 
i ve dvouhře, kde nestačila pouze na domácí 
Lucku Metzovou. Společně s touto hráčkou 
pak ovládly čtyřhru dívek a s přehledem 
vybojovaly zlatou medaili.

Nedělní turnaj byl určen pro hráče o kategorii 

starší, do patnácti let. Martina uspěla i zde 
a vybojovala si bronzovou příčku ve dvouhře. 
Na závěr se radovaly opět s Luckou Metzovou 
- probojovaly se až do fi nále čtyřhry, kde 
statečně vzdorovaly dvojici starších dívek 
z Orlové - Míčkové a Morcinkové, druhý set 
prohrály až v nastavení 23:25.

O týden později se Martina zúčastnila 
téměř domácího turnaje GPC U13 ve Velkých 
Pavlovicích, s obdobnou účasti hráčů jako 
v Ostravě, navíc se zde zúčastnily oddíly 
z Prahy a Jihlavy. Ke třem zlatým medailím 
chyběl jen kousek – fi nále smíšené čtyřhry 
vyhrála dvojice Šulc-Muchová z Prahy 
a z Rychnova, Martina hrající s Davidem 
Smutným z Brna opět o dva body ztratila 
třetí set a získala tedy v Pavlovicích v mixu 
stříbrnou medaili. Zbývající disciplíny, čtyřhru 
(spolu s Valerií Žůrkovou z Opavy) i dvouhru 
dívek vyhrála a za dvouhru si odnesla i pohár 
předsedy Městského badmintonového 
svazu Brno, který turnaj zaštiťoval. Těmito 
výsledky Martina potvrdila své druhé místo 
na republikovém žebříčku U13. 

Barbora Korábová se v Brně zúčastnila 
kvalifi kačního turnaje Jižní Moravy GPC U17, 
kde se bojovalo o postup na celorepublikový 
turnaj, který se bude konat začátkem března 

zde v Hustopečích.
Bára, která patří do kategorie U15, hodně 

potrápila soupeřky z kategorie o dva roky 
vyšší. Spolu s Martinem Dostálem z FSpS 
MU Brno vybojovali bronzovou medaili ve 
smíšené čtyřhře, když v semifi nále nestačili 
na pozdější vítěze.

Stejného úspěchu dosáhla ve čtyřhře 
dívek spolu s Adélou Zachovou z Jihlavy. 
A nejúspěšnější byla ve dvouhře dívek, 
kde se v konkurenci hráček z celé Jižní 
Moravy umístila na druhém místě. Tímto si 
ve dvouhře zajistila postup na turnaj nejvyšší 
kategorie GPA U17 a může se v domácí 
hale představit ve společnosti nejlepších 
badmintonistek z celé republiky. 

Oddíl badmintonu
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BADMINTON

kolidovalo se závěrem výšky a tak se Daniela 
musela spokojit se 17. místem za výkon 143 
cm. 

Výborně si však vedly i další naše závodnice, 
které se umístily v první dvacítce. Martina 
Galburová v běhu na 60m př. (12. místo) 
a v běhu na 300m (14. místo); Karin 
Krejčiříková v běhu na 150 m (13. místo) 

a Natálie Vedralová ve výšce (19. místo). 
„Jedna medaile, pět umístění do desítky 

a dalších sedm do dvacítky – to je mnohem 
více, než jsme čekali,“ radostně konstatovala 
trenérka Michaela Houdková. „Navíc se 
některé naše mladší žákyně vyhouply na 
přední příčky v krajském žebříčku, a pokud 
si své pozice udrží nebo ještě vylepší, 

mají reálnou šanci dostat se do výběru 
Jihomoravského kraje na halové utkání 
Praha - Brno - Ostrava - Bratislava. Daniela 
Strouhalová má zase šanci probojovat se na 
halové Mistrovství ČR. Byl by to další velký 
úspěch pro náš oddíl,“ prozradila Houdková.

-had- 

V kategorii Talent se na 10. příčce umístila 
Barbora Korábová (vlevo).

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

Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004
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STOLNÍ TENIS
Stolní tenis: Agrotec ztratil vedení ve 2. lize

Další tři utkání odehráli stolní tenisté 
AGROTECU Hustopeče ve druhé lize. Bohužel 
v nich jednou zvítězili a dvakrát remizovali, 
což je stálo ztrátu ve vedení druhé ligy. 

První utkání sehráli na stolech Nového 
Jičína a dokázali zvítězit 10:5. O body se 
v hustopečském dresu podělili Mesaroš (4), 
Dvořáček (2), Hoferik a Hort (1) a dvě čtyřhry. 

V dalším utkání ve Frýdlantu se ukázala 
letošní hustopečská slabost. Do utkání 
vstoupí výborně, velmi rychle se dostanou 
do vedení, v tomto případě 6:2, a pak přijde 
podcenění a malér je hotov. Stalo se to již 
ve třech utkáních, ale vždy se to nakonec 
podařilo dotáhnout k nejtěsnějšímu vítězství 
10:8. Tentokrát to nevyšlo a utkání skončilo 
nerozhodně 9:9, což je zklamání, protože 
jsme měli vyhrát. O body se podělili Mesaroš, 
Hoferik a Hort (2), Dvořáček (1) a obě čtyřhry. 

Poslední utkání jsme odehráli s Blanskem. 
Bohužel k utkání nemohl nastoupit Filip 
Růžička, který byl na školním lyžařském 

kurzu, a navíc ráno Pavla Horta chytla záda. 
Povolali jsme proto mladého Filipa Šefra, 
který má u nás vyřízen střídavý start z MS 
Brno. Pavel Hort nastoupil k úvodní čtyřhře 
a pomohl k vítězství, ale záda ho nepustila 
dále hrát a mladý Šefr nedokázal bodovat 
a utkání dopadlo 9:9. Tato remíza nás stála 

vedení v tabulce druhé ligy. Ztratili jsme 
náskok a musíme tak ve čtyřech zbývajících 
kolech bodovat, abychom obsadili místo 
mezi prvními dvěma celky a probojovali se 
tak do play-off . Velmi důležité bude utkání ve 
Zlíně v předposledním kole. 

Jan Matlach, předseda stolního tenisu

Malí šachisté se zlepšují. Na turnajích jdou vidět
Šachový kroužek v Hustopečích funguje 

už rok. Za tu dobu přibylo hráčů a některým 
se daří i na turnajích. Výrazným talentem je 
Martin Vaculík, který už ve svých jedenácti 
letech hraje za B družstvo mužů.

Vloni navštěvovalo šachový kroužek 12 
chlapců, letos je to už šestnáct dětí. Nad 
šachovými partiemi si lámou hlavu ve dvou 
skupinách – rozděleni jsou na začátečníky 
a pokročilé. Základna šachu v Hustopečích 
se rozrůstá. Dokonce do týmu přibyla i dvě 
děvčata. 

„To je velmi pozitivní. Šachistek není nikdy 
dost. A uvidíme, co bude dál. Protože příští 
rok už nám asi budou kapacity malé,“ shrnul 
vedoucí kroužku Luboš Kuchynka. 

Malí šachisté se scházejí v domě dětí 
a mládeže Pavučina jednou týdně, vždy 
ve čtvrtek odpoledne. K tomu však ještě 
minimálně jednou za měsíc vyráží v sobotu 
na turnaj. Objíždí celý Jihomoravský kraj. 
Zúčastnili se například klání v Brně i ve 
Vyškově.

„Nedávno jsem byl už na desátém turnaji. 
Hraje se mi tam ale o dost hůř. Moje slabina 
je, že si občas nechám vzít nějaké fi gurky. 
Silná stránka je to, že vymýšlím až tři tahy 
dopředu,“ svěřil se jeden z mladých šachistů 
Jan Šamalík. 

„Objíždím turnaje a na to, že hraji šachy 
dva roky, mi to celkem jde. Dřív jsem nechal 
soupeřům vybrat moje fi gurky, teď už to 
nedělám. Už si všímám,“ přidal se Martin 
Rada. 

„V kategorii do 10 a do 12 let máme hráče, 
kteří jsou v první desítce průběžného 
hodnocení krajského přeboru. Jsou vidět 

a oproti loňskému roku se daří dělat přes 50 
procent bodů a působit nebo končit v první 
polovině startovního pole, čili mezi vítězi,“ 
pochvaloval si Kuchynka. 

Výrazným talentem mezi mladými 
hustopečskými šachisty je Martin 
Vaculík. Hraje nejen za mládež, ale už i za 
B družstvo mužů. „Momentálně jsem šestý 
v Jihomoravském kraji v rapid šachu, kde 
se hrají takové delší partie a musí se u toho 
víc přemýšlet,“ pochlubil se svými výsledky 
talentovaný hráč. 

Stejně jako většina ostatních dětí trénuje 
nejen v kroužku, ale šachovou partii si 
rozehraje i doma. „Minimálně čtyřikrát za 

týden, ale bývají týdny, kdy hraji každý den,“ 
vypočítal.

Podle Luboše Kuchynky jde však po roce 
tréninku a odborného vedení vidět zlepšení 
téměř u všech dětí. Ani tak ale hustopečští 
šachisté nechtějí usnout na vavřínech, 
zlepšovat je pořád co. Podle vedoucího 
kroužku není předpokladem pro dobrého 
šachistu jen vrozený talent, dobrá paměť a 
cit pro kombinaci, ale i poctivý trénink a píle. 
I to hodnotil při rozdávání takového malého 
pololetního vysvědčení. Za odměnu si děti 
odnášely knihu a nějakou tu sladkost. 

-jal- 
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2. liga mužů skupina B
1. DTJ-Slavia Hradec Králové C 18 15 2 1 0 175:87 50
2. TJ Agrotec Hustopeče 18 143 3 1 0 170:107 49
3. KST Zlín 17 12 4 1 0 164:87 45
4. SKST Baník Havířov C 18 9 3 6 0 145:115 39
5. TJ Ostrava KST C 18 8 3 7 0 142:121 37
6. TTC Moravská Slavia Brno B 18 7 4 7 0 132:139 36
7. TJ Nový Jičín 18 8 2 8 0 128:152 36
8. EXITERIA KST Jeseník 18 6 3 9 0 138:140 33
9. KST Blansko 18 6 1 11 0 119:147 31
10. TTC Frýdlant 18 5 3 10 0 132:150 31
11. TTC Moravská Slavia Brno C 18 3 0 15 0 90:163 24
12. SK Přerov 17 0 0 17 0 43:170 17

ŠACHY

Okresní kolo Přeboru škol v šachu v Břeclavi. Martin Vaculík druhý zprava. 
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Malí hustopečští volejbalisté na stupních vítězů

3/2016

st eda 2. 3. v 19.30 OBY EJNÝ LOV K
Pan Safarí má po smrti své choti problémy se soust ed ním, zp sobenými nástupem 
onemocn ní Alzheimerovou chorobou, a nachází se v krizi spojené s p ibývajícím v kem.
Drama Írán / esko, 2015, 90 min. Vstupné 70,- K

ned le 6. 3. v 16.00 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo kreslených pohádek pro d ti. Krtek ve m st , Krtek ve snu, Krtek a kachni ky, Krtek a 
kamarádi, Krtek a oslava, Krtek a robot, Krtek a uhlí, 88 minut. Vstupné 30,- K

st eda 9. 3.  v 19.30 DÁREK
Simon a Robyn jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává p esn  podle p edstav a 
plán . A to až do dne, kdy náhodn  potkají Gorda, Simonova dávného známého ze st ední školy.
Drama / Mysteriózní / Thriller USA, 2015, 107 min. Vstupné: 70,- K

st eda 16. 3. v 19.30 EVA NOVÁ - z technických d vod  ZRUŠENO 
Kdysi známá here ka Eva (Emília Vášáryová), která se vrací z protialkoholního lé ení, by ud lala 
cokoliv, aby znovu získala p íze  lov ka, kterého v život  ranila nejvíce – svého syna.
Drama Slovensko / esko, 2015, 106 min. Vstupné: 70,- K

st eda 23. 3. v 19.30 PURPUROVÝ VRCH 
Edith Cushingová je na svou dobu velmi emancipovaná dívka s literárním talentem a nep kným 
traumatem z d tství, s nímž se vypo ádává práv  psaním. 
Horor / Fantasy / Drama USA, 2015, 119 min. Vstupné: 70,- K

st eda 30. 3. v 19.30  OTCOVÉ A DCERY 
Jack Davis (Russell Crowe) se musí po tragické smrti své manželky sám postarat o jejich 
p tiletou dcerku Katie. Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který trpí depresemi
a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou, ale i s výchovou Katie.
Drama USA / Itálie, 2015, 116 min.                    Vstupné: 70,- K

 

a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou, ale i s výchovou Katie.
Drama USA / Itálie, 2015, 116 min.                    Vstupné: 70,- K

www.hustopece.cz

EKOFINALL s.r.o.
účetnictví, daně, mzdy

 - KOMPLETNÍ VEDENÍ VAŠEHO ÚČETNICTVÍ

- ZPRACOVÁNÍ VŠECH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

- PERSONALISTIKA, MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

- ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

- ZPĚTNÁ REKONSTRUKCE

- SMLUVNÍ ZÁRUKY A CENY

- ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP S ÚŘADY

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

mobil: 608 333 326
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VOLEJBAL

Na 3. turnaj Jihomoravského minivolejbalu 
v Břeclavi se přihlásily děti volejbalového 
klubu TJ Agrotec Hustopeče, aby si ověřily 
svou aktuální výkonnost v souboji s jinými 
družstvy a zároveň absolvovaly generální 
zkoušku před domácím pořádáním této 
velké akce. Za podpory rodičů, kteří prožívali 
zápasy s nimi, dosáhly děti vynikajících 
výsledků a potvrdily tak, že hustopečský 
mládežnický volejbal jde správnou cestou. 

V břeclavské sportovní hale se sešlo více 
než 100 dětí z celého Jihomoravského kraje, 
aby odehrály 35 kol zápasů na sedmi hřištích. 
Žlutý minivolejbal je určen pro ty nejmladší, 
kteří v první či druhé třídě s volejbalem 

začínají. Za Hustopeče nastoupil premiérově 
Viktor Sadílek spolu s Aničkou Špačkovou. 
A začali velmi dobře, první dva zápasy 
vyhráli, bohužel ale přišlo zbytečné zaváhání. 
Tři vítězství a dvě porážky jim stačily 
k bronzovému stupínku.

Oranžový minivolejbal je o stupínek výše, 
a v této kategorii zažili rovněž premiéru Tomáš 
Kořenek a Johana Kosíková. Prvním kolem 
prošli překvapivě hladce a sebeuspokojení 
bylo asi příliš velké, protože druhý zápas 
po sérii zbytečných chyb prohráli. Přestože 
bojovali dál, ztrátu již nedohnali a obsadili 
druhé místo ve skupině A. 

Monika Kořenková a Tereza Nálezná, které 

atmosféru „velké haly“ zažily již loni, vstoupily 
do turnaje výhrou a šanci už nepustily. 
V kategorii Oranžového minivolejbalu, kde 
byla konkurence nejvyšší, zvládla děvčata 
všechny zápasy na jedničku a jednoznačně 
ovládla skupinu H. 

Výkony jsou příslibem především pro 
děti samotné, porovnaly se s ostatními 
a na dalším tréninku již samy přišly s tím, co 
chtějí zlepšit. Zlepšovat bude co, a jak se jim 
to podařilo, se můžete přesvědčit na vlastní 
oči 20. března, kdy se tato velká akce koná 
v hustopečské sportovní hale.

Petr Groh

 Konečné pořadí skupiny LB  Konečné pořadí skupiny OA  Konečné pořadí skupiny OH
 (Sadílek, Špačková) (Kořenek, Kosíková) (Kořenková, Nálezná)

 1. VK Pegas Znojmo L4 1. Sokol Letovice O3 1. TJ Agrotec Hustopeče O3
 2. Sokol Letovice L2 2. TJ Agrotec Hustopeče O1 2. Sokol Brno I. O1
 3. TJ Agrotec Hustopeče L 3. Volejbal Brno O2 3. Sokol Letovice O2  
4. Lokomotiva Břeclav L5 4. Minerva Boskovice O 4. Lokomotiva Břeclav O7
 5. TJ Sokol Újezd u Brna L1 5. ZŠ Lelekovice O2 5. TJ Slovan Ivančice O2
 6. Lokomotiva Břeclav L2 6. Lokomotiva Břeclav O1fo
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Monika Kořenková a Tereza Nálezná.

www.hustopece-city.cz
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Házenkář Marek Jahoda, badmintonistka 
Barbora Korábová, westernová jezdkyně 
Jana Sigmundová, oddíl atletiky, házené 
i Asia Budo Centrum – ti všichni byli 
oceněni v anketě Sportovec roku 2015 
města Hustopeče. O vítězích rozhodovala 
odborná porota a letos poprvé i veřejnost. 

Ti nejúspěšnější hustopečští sportovci 
se sešli ve středu 24. února 2016 v obřadní 
síni radnice. Předseda sportovní komise 
Petr Fridrich spolu se starostkou Hanou 
Potměšilovou předávali ocenění v anketě 
Sportovec roku 2015 města Hustopeče. 

„Jsme rádi, že tato ocenění získaly veškeré 
sporty napříč celým spektrem. Zastoupeno 
jich je opravdu hodně,“ pochvaloval si 
různorodost oceněných Fridrich. 

Ceny se rozdávaly v několika kategoriích 
Sportovcem roku se stala opora 

házenkářského družstva Marek Jahoda, 
který si v sezóně 2014/2015 připsal na konto 
67 vstřelených branek. Pouze o jeden bod 
méně pak udělila odborná porota atletovi 
Dominiku Káňovi. Na třetí příčce se umístil 
stolní tenista Petr Hoferik. 

Nejlepším kolektivem za rok 2015 se stala 
Házená Legata Hustopeče muži. Ocenění 
získala za třetí místo v II. lize Moravy. Na 
stejné příčce v soutěži zůstávají házenkáři 
i letos před jarní částí sezóny. 

Nejlepším mládežnickým kolektivem byla 
potom vyhlášena SK Atletika Hustopeče. 
Děti z oddílu nasbíraly četné medaile na 
Mistrovství Moravy a Slezska nebo v přeboru 
Jihomoravského kraje. 

Odborná porota vybírala ty nejlepší 
i v kategorii Naděje. Letos se tou největší 
sportovní nadějí pro město stala 
badmintonistka Barbora Korábová. 
Podařilo se jí například probojovat na turnaj 

nevyšší kategorie GPA, kde bude bojovat 
v konkurenci nejlepších badmintonistek 
z celé republiky. Hned za ní skončila její 
kolegyně Martina Ševčíková, která je 
dokonce v celorepublikovém žebříčku 
kategorie U13 na druhém místě. Obě děvčata 
byla na začátku února oceněna i v rámci 
ankety Sportovec roku okresu Břeclav. Na 
třetí příčce skončil atlet Vojtěch Prokeš. 

Veřejnost zaujala Sigmundová a Asia Budo 
Centrum

Letos poprvé mohla rozhodnout o těch 
nejlepších i veřejnost. „Snažíme se tuto 
anketu rozšířit mezi širokou veřejnost. Letos 
hlasovalo 153 občanů. Doufáme, že příští rok 
se zapojí více lidí,“ uvedl předseda sportovní 
komise. 

Jako nejlepší kolektiv roku zvolili lidé oddíl 
bojových umění Asia Budo Centrum, v jehož 
čele stojí Antonín Grůza. V roce 2015 se 
členové tohoto sdružení zúčastnili mistrovství 
světa v bojovém umění v Portugalsku. 

V kategorii jednotlivců veřejnost nejvíce 
zaujala westernová jezdkyně Jana 
Sigmundová. Získala 69 hlasů. „Znamená 
to pro mě hodně, je to takové nakopnutí 
do další sezóny být ještě lepší,“ usmívala se 
Sigmundová. 

Ve westernových rychlostních disciplínách 
se jí podařilo získat putovní pohár v roce 

2014 a vloni vítězství obhájila. I přes tyto 
úspěchy, ocenění v anketě sportovec roku 
nečekala. „Jezdectví není sportem, který 
by byl vyzdvihován. Většinou stojí v popředí 
fotbalisti, volejbalisti a tak podobně. 
Jezdectví zůstává pořád trochu vzadu,“ 
posteskla si. 

Udělovala se i cena za mimořádný sportovní 
čin v duchu fair-play, za dlouholetý přínos 
pro rozvoj sportu – titul Osobnost sportu 
města Hustopeče. Sportovní komise nejvyšší 
ocenění přiřkla Miroslavu Strouhalovi. 

„V roce 2015 mu bylo uděleno Fotbalovou 
asociací ČR nejvyšší ocenění pro fotbalové 
funkcionáře – cena Václava Jíry. Organizuje 
celou řadu sportovních akcí pro mládež 
a pro sportovce. V Hustopečích ho známe 
i jako moderátora – ať je to anketa sportovec 
roku, fotbalista okresu, Hustopečské skákání 
nebo extraliga házené,“ vyjmenoval úspěchy 
Miroslava Strouhala Fridrich.                          -jal- 

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

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

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

• Vinný sklep U Vrbů přijme uklizečku - 
pokojskou. Tel.: 724 821 004

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím  rodinný dům v Hustopečích a 
okolí. Volejte, nebo pište sms Tel.: 605 982 
553. 

• Nabízím k pronájmu 10 arů vinive a 5 arů 
pozemku v Hustopečích – směr Kurdějov.
Tel.: 721 482 608

• Prodám podkrovní byt v OV, 2+1, 74m2 v 
Hustopečích. Bližší info na tel.: 604 938 619.

INZERCE

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
hyclova@hustopece-city.cz

tel.: 519 441 004

Sportovcem roku se stal Jahoda, osobností roku Strouhal

Veřejnost vybrala jako nejlepší pro rok 2015 
westernovou jezdkyni Janu Sigmundovou.

Sportovcem roku zvolila odborná porota 
házenkáře Marka Jahody. 
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ODBORNÁ POROTA
•  NEJLEPŠÍ SPORTOVEC 
(ročník 1999 – starší)
1. Marek Jahoda
2. Dominik Káňa
3. Petr Hoferik

• NEJLEPŠÍ KOLEKTIV - mládež 
(ročník 1995 – mladší)
SK Atletika Hustopeče 
– družstvo přípravky a žactva

• NEJLEPŠÍ KOLEKTIV - dospělí
(ročník 1996 – starší)
Házená Legata Hustopeče - muži

• NADĚJE 
(ročník 2000 a mladší)
1. Barbora Korábová – badminton
2. Martina Ševčíková – badminton
3. Vojtěch Prokeš – atletika 

CENA VEŘEJNOSTI 
• SPORTOVEC ROKU – JEDNOTLIVCI 
Jana Sigmundová

• SPORTOVEC ROKU – KOLEKTIV
Asia Budo Center

• OSOBNOST SPORTU 2015:
Miroslav Strouhal
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Vzpomínky
Nikdy již nezazní Tvůj hlas,

ruku Ti v tento den nepodáme,
abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám.

Život s tebou byl krásný 
a my Ti za něj děkujeme.

Dne 22. března 2016 by se dožil 80 let 
náš manžel, tatínek, pradědeček 

pan ČESTMÍR BABÁČEK

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, 
syn Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou.

Přátelé a známí vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

Jubilanti za měsíc leden 2016
04.01.1924 Ladislav Roboš
10.01.1936 Stanislava Svobodová
12.01.1926 Anežka Jakešová
19.01.1936 Jan Machač
20.01.1927 Anna Machová
20.01.1927 Milada Sehnalová
20.01.1932 Marie Zhejbalová
22.01.1936 Marie Otýpková
26.01.1929 Jarmila Kadrnková
27.01.1934 Josef Svoboda

Jubilanti

Simona Procházková, komise obřadů a slavností, Hustopeče, 18. 2. 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

06.02.2016 Marek Prchal, Hustopeče
 Michaela Hanidžiarová, Frenštát p. Radh.

13.02.2016 Jan Tomášek, Šakvice
 Eliška Fraňková, Hrušovany u Brna

19.02.2016 Martin Hubička, Hustopeče
 Klára Veselá, Vojkovice

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Jak tiše žila,
tak tiše zemřela.

Skromná ve svém životě,
veliká ve své lásce a dobrotě.

Dne 9. března před 3 lety zemřela naše milá
manželka, maminka, babička a teta

paní JARMILA HOLCAPFLOVÁ

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají manžel, děti Jarmila, 
Pavel a Ladisalava s rodinami.

Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlohý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit si se nestihla, tolik si chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten kdo Tě nejvíc miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 7. března tomu bude 5 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička, 

paní LUDMILA KILÁNOVÁ

S láskou a bolestí stále vzpomínají 
dcery Ludmila a Marie s rodinami a syn Radek.

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,

nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád.

Dne 19. března by oslavil 
pan MILOSLAV KOMÁREK (Polda) 

z Hustopečí 
83. narozeniny.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Kdo v srdcích je, neumírá …

 Dne 30. 01. 2016 jsme vzpomněli 5. smutné výro-
čí, kdy nás nečekaně opustila naše 

maminka a babička, 
paní VLASTA TOMEŠOVÁ 

a pouhé tři dny po jejím odchodu nás navždy 
a nečekaně opustil  manžel, tatínek, švagr a strýc,  

pan JAN ŠŤAVÍK

Děkujeme všem za vzpomínku, 
kterou jste našim milovaným věnovali. 

Dcery Jiřina a Eva s rodinami,
 manželka Jiřina s dětmi Janou a Jirkou.

Dne 14. března vzpomeneme na 
4. smutné výročí, kdy od nás navždy odešla

 
paní INGRID SEIDLOVÁ

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají 
dcery Karla a Helena s rodinami.

Sňatky
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