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Vážení spoluobčané,

v dubnu si Hustopeče i okolní obce 

připomněly 70. výročí osvobození. V Horních 

Bojanovicích odhalili nový památník, ve 

Starovičkách proběhly velkolepé oslavy 

formou ukázek dobové vojenské techniky, 

simulací bitvy nebo ochutnávkou frontového 

jídla. V Hustopečích jsme kromě tradičního 

pietního aktu vzpomínkové akce rozšířili

o nedělní koncert mužského pěveckého 

sboru Láska opravdivá v kostele a především

o přehlídku válečných fi lmů v místním kině. 

Škoda, že kvalitní fi lmy našly tak malou odezvu mezi diváky.  

Za velmi zdařilou považuji novou expozici města, která byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 

16. dubna v domě U Synků. Je svěží, poutavá, zajímavá a moderní. Rozhodně nenudí. Najděte si 

čas a navštivte ji, nebudete litovat. 

Nemohu vynechat otevření Hradního pivovaru (prvního v Hustopečích) nebo 50. výročí otevření 

provozu plnírny PB lahví - dnes s názvem Flaga.

Květen bude v Hustopečích bohatý na akce. Poprvé se u nás koná jeden ze závodů cyklistické 

série Kolo pro život, proběhne již 52. výstava vín pořádaná zahrádkáři v hotelu Centro. V pátek 

15. května bude živo. Po celý den bude Český rozhlas Brno vysílat přímé vstupy z Hustopečí

a bude o čem mluvit -  15. květen je Mezinárodním dnem rodiny a rodiny budou mít možnost si 

při výsadbě nového mandloňového sadu zasadit strom. Téhož dne Hustopeče navštíví senioři 

a divadelníci z družebního města Modra.

Týden nato odjedou do Modry na družební koncert žáci Základní umělecké školy. Za významnou 

kulturní akci měsíce považuji v neděli 24. odpoledne folklorně dechový festival Májové notování, 

které se letos uskuteční na Dukelském náměstí. Uvádět ho bude Jožka Šmukař. Kromě naší 

Hustopečské chasy, dětského souboru Krajcárek nebo dětí z mateřské školy U Rybiček vystoupí 

například dětská lidová muzika z partnerského města Habovka. Závěr bude patřit dechové 

hudbě Bojané.

Vážení spoluobčané, přeji vám slunečný měsíc plný příjemných chvil strávených doma, na 

zahrádce či s přáteli u sklenky dobrého vína a budu se těšit na setkání při některých ze zajímavých 

akcí, které Hustopeče svým občanům nabízejí.

PaedDr. Hana Potměšilová

starostka města Hustopeče

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

VINA SKÝ OBZOR – 
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Několik stovek kusů nových stromů bude 
asi v půli května vysázeno vedle stávajícího 
sadu s rozhlednou. Pozemek k rozšíření 
mandloňových hájů už je připravený. Jeho 
část město odkoupilo od původní majitelky 
asi za 70 tisíc korun. 

„Vykoupili jsme asi 0,3 hektaru. Zbytek 
pole, na kterém hospodařila fi rma Zemos, 
už je dokonce zoraný. To je asi 0,8 hektarů,“ 
vypočítal místostarosta města Hustopeče 
Bořivoj Švásta. 

Nové výpěstky mandloní zatím rostou ve 
sklenicích Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Lednici. Asi v půlce května už 
by se ale část z nich měla přesunout do 

Hustopečí. Celkem přibude asi pět set nových 
stromů. Některé už za pár týdnů. Zbytek na 
podzim, nebo na jaře příští rok.

„V druhé polovině května bychom měli 

z Lednice dovézt prvních dvě stě kusů a na 
části pozemku je vysadíme. Zemos nám vyšel 
velmi vstříc. Pooral nám pozemek, dokonce 
ho zahnojil. Před samotnou výsadbou už pole 
možná jen projedeme bránami,“ informoval 
Švásta. 

Samotné sázení zabere podle místostarosty 
asi dva dny a pomůžou s ním pracovníci 
městských služeb i dobrovolníci. „O tuto akci 
je velký zájem. Myslím si, že lidí bude dost,“ 
uzavřel místostarosta.                                       –jal- 

Z MĚSTA

Pozemek na výsadbu nových mandloní je připravený
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Nemocnice přejde pod kraj zřejmě k 
prvnímu červenci

Den D pro Městskou nemocnici Hustopeče? 
S největší pravděpodobností středa 1.7.2015. 
Po tomto datu by už defi nitivně měla být 
krajským zařízením. Vyplynulo to z jednání 
zastupitelů ve čtvrtek 23. dubna 2015.

 „Nemůžeme ale garantovat, že toto datum 
se podaří přesně dodržet. Může se stát, že se 
vše například o pár dní opozdí,“ přiznala však 
starostka města Hana Potměšilová. Přesto 
už zastupitelé schválili další nezbytné kroky 
k tomu, aby nemocnice mohla být převedena 
na kraj.

Jednohlasně například schválili zrušení 
příspěvkové organizace Městská nemocnice 
Hustopeče ke dni předcházejícímu Dni D, 
tedy zřejmě k 30.6.2015. Den na to 1.7.2015 by 
se pak měl defi nitivně stát provozovatelem 
nemocnice Jihomoravský kraj. V tento den 
by se měly dokončit všechny přesuny. A začít 
platit by tak měly všechny smlouvy a dohody. 
Příslušné dokumenty by měli zastupitelé 
schvalovat na svém červnovém zasedání, 
stejně tak o nich budou jednat orgány 
Jihomoravského kraje.

„Jednu příspěvkovou organizaci nejde jen 
tak jednoduše změnit v druhou. Příspěvková 
organizace musí zaniknout, přejde pod 
město, město ji převede na Jihomoravský 
kraj a ten si vytvoří svoji příspěvkovou 
organizaci,“ vysvětlila Potměšilová.

„Musíme to schválit už dnes, protože třicet 
dnů předem musíme dát podle zákoníku 
práce vědět zaměstnancům nemocnice. 
Na červnovém zasedání už by bylo pozdě,“ 
doplnil místostarosta města Bořivoj Švásta.

Starostka také připomněla, že jednání 
s krajem v minulých dnech přinesla další 
zásadní rozhodnutí – městská nemocnice 
Hustopeče se nestane součástí té břeclavské. 
„Je rozhodnuto. Měl by to být nezvratný akt. 
Nemocnice Hustopeče by měla být, tak jako 
například kyjovská nemocnice, příspěvkovou 

organizací kraje,“ informovala starostka.
Dále zastupitelé na svém šestém zasedání 

odsouhlasili poskytnutí návratné fi nanční 
výpomoci městské nemocnici ve výši 
6 milionů korun. „Na minulém zasedání 
jsme schválili, že nemocnice může nadále 
využívat kontokorent 6 milionů korun. Banka 
však sdělila, že nemocnice Hustopeče pro 
ni již není důvěryhodným partnerem a na 
kontokorent ji sáhnout nenechá,“ vysvětlila 
Potměšilová.

Výpomoc od města je splatná nejpozději 
do 25.6.2015. Městská nemocnice teď bude 
žádat o kontokorentní či jiný krátkodobý 
úvěr, s jehož pomocí uhradí peníze zpátky 
městu. „Nemocnice už nemá na to, aby 
za měsíc duben vyplatila výplaty. Hledali 
jsme řešení. Řešením je vratná výpomoc,“ 
vysvětlila vedoucí Finančního odboru MěÚ 
Hustopeče Jana Fabigová.

Majitel i využití chátrající budovy Na 
Hradbách se stále hledá

Chátrající budova v ulici Na Hradbách, 
v Hustopečích známá jako bývalá sýpka, stále 
hledá nového majitele. Už od září 2014. Tehdy 
se jeden zájemce našel, stále s ním však 
nebyla uzavřena kupní smlouva. Uchazeči 
se nelíbí, že se změnily podmínky prodeje 
oproti vyhlášenému záměru – pozemek byl 
geometrickým plánem snížen ze 130 na 124 
metrů čtverečních a zvýšila se nenávratná 
kauce pro případ neuskutečnění prodeje ze 
100 na 250 tisíc korun.

Bývalý zájemce nyní požaduje vrácení kauce 
a ukončení celé záležitosti, což zastupitelé 
schválili. A současně vyhlásili nový záměr 
prodeje, v němž jsou již připomínky uchazeče 
zapracovány. Nový majitel chátrající budovy, 
která dříve sloužila jako střelnice nebo jako 
základna českého hasičstva, se tak bude 
hledat dál.

„Jsme teď znovu na startu. Je to sice 
historická budova, ale před pár lety vyhořela. 

Nedělá tam nyní žádnou krásu,“ uvedla 
starostka města Potměšilová. „Jestliže však 
třeba do dvou měsíců vymyslíme nějaké 
jiné využití, můžeme záměr prodeje zrušit,“ 
dodala.

Vyhláška na regulaci hlučných činností 
neprošla

Na lednovém zastupitelstvu města 
vznesli občané požadavek na úpravu 
hluku, způsobeného používáním hlučných 
přístrojů především na zahradách o nedělích 
a svátcích. Zastupitelé na svém zasedání 
jednali o možné vyhlášce. Pro však nezvedl 
ruku ani jeden, vyhlášku neschválili.

„Úplně jednoznačné stanovisko jsme 
k tomu s radními nezaujali. Pokud ale 
budeme mít vyhlášku, je potřeba ji nějak 
dodržovat a její dodržování kontrolovat a to 
nevím, jestli jsme toho schopní. Navrhujeme 
spíše osvětu,“ uvedl místostarosta města 
Bořivoj Švásta.

„Zásadně jsem proti této vyhlášce, protože 
si myslím, že všichni, kteří chodí v týdnu 
a někdy i o víkendu do práce, tak jsou rádi, 
že si mohou v neděli dopoledne posekat 
trávník,“ vyjádřila svůj názor zastupitelka 
Ludmila Živná.

„Tady jednoznačně platí, že by to měla řešit 
sousedská domluva a ne vyhláška,“ uvedla 
zastupitelka a radní Ingrid Florusová.

Zastupitelé nominovali do dozorčí rady 
VaK Kamila Konečného

Zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání 
také nominovali druhého zástupce města 
pro práci v orgánech společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav. Jednohlasně na 
uvolněné místo v dozorčí radě nominovali 
radního Kamila Konečného. Město Hustopeče 
je druhým největším akcionářem společnosti. 
Za město je ještě členem představenstva 
společnosti místostarosta Bořivoj Švásta.

-jal-

Zastupitelstvo: převod nemocnice i vyhláška o hlučnosti

← Pozemek určený pro výsadbu nových 
stromů se nachází hned vedle sadu 
s rozhlednou.
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Správní odbor Městského úřadu Hustopeče 
upozorňuje, že úřední dny má nejen v pondělí 
a středu od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 
hodin, ale i v úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 
hodin. 

Zvláště u přepážky sloužící k vyřízení 
občanských průkazů se v pondělí a středu 
tvoří dlouhé fronty. První nařízená výměna 
občanských průkazů byla totiž zahájena 
přesně před deseti lety a letos tak mnoha 
lidem platnost průkazů vyprší. Jen za 

poslední měsíc pracovnice správního odboru 
odbavily u přepážky více než 1200 klientů, 
z toho každé pondělí a středu v průměru 120 
občanů za den. To je o 30 % víc než za stejné 
období loňského roku.

Obdobná situace je i na pracovišti 
cestovních pasů, kde počet obsloužených 
klientů vzrostl oproti loňskému roku o 20 % 
a s blížícím se obdobím dovolených se zájem 
žadatelů dále zvyšuje.

Pro rychlejší vyřízení dokladů bez většího 

čekání, proto využijte raději i úřední hodiny 
v úterý a čtvrtek. Můžete se také dopředu 
objednat přes formulář na webových 
stránkách města Hustopeče. Formulář 
najdete na www.hustopece-city.cz v pravém 
sloupci E-služby úřadu – Objednávkový 
systém. 

-jal-, Miroslav Svoboda
vedoucí Správního odboru MěÚ Hustopeče

U občanek se tvoří fronty
Využívejte pro vyřízení dokladů i úterý a čtvrtek

Letos, stejně jako vloni jsme pro vás 
připravili možnost snížení nákladů ve vašich 
domácnostech. 

Na energiích můžete ušetřit pomocí 
elektronických aukcí, ale i dalším způsobem. 
Naše společnost pro vás připravuje, 
společně ve spolupráci s Ministerstvem 
pro místní rozvoj, další možnosti, jak ve 
vašich domácnostech uspořit. Pomocí 
jednoduché aplikace si sami můžete měřit, 
jak hospodaříte s teplem, světlem a vodou.

Tímto způsobem se stáváte sami sobě 
energetiky a nemusíte se spoléhat na to, 

co všechno je vám na trhu nabízeno, co 
je solidní a co ne. Dále tímto dosáhnete 
šetrného chování vůči sobě, svému okolí 
a celkově přírodě jako takové.

V neposlední řadě je to nástroj, jak 
zamezit návštěvě neodborníků ve vašich 
domácnostech, kteří jdou náhodou kolem, 
zazvoní a sepisují nevýhodné smlouvy.

Ukazujeme vám tedy směr k soběstačnosti 
v hospodaření s energiemi. Sepisování 
přihlášek k aukcím jsme u vás letos zahájili 
8. dubna a výsledky nyní vyhodnocujeme. 
V sousedních Židlochovicích jsme letos na 

třech schůzkách sepsali 49 žádostí do aukcí 
a musíme ještě přidávat další dva termíny. 
Tedy zájem o tuto možnost úspor je velký.

U vás v Hustopečích, pokračujeme 11. 
a 13. května 2015 vždy od 15.00 do 18.00, 
tradičně v zasedací síni radnice. 

Vezměte si s sebou vyúčtování za elektřinu 
a plyn za posledních 12 měsíců a současné 
faktury.

Rádi vám sdělíme i novinky, které vám 
přinesou další úspory.

Srdečně vás zve a na vaši účast se těší
Dušan Makaj - Váš Regionální specialista

Jak snížit náklady v domácnostech? Pomocí e-aukce

Odbor dopravy bude 12. 5. UZAVŘEN
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, oznamuje, že dne 12. 5. 2015 bude odbor dopravy po celý den uzavřen.

Provoz odboru bude obnoven od 13. 5. 2015 od 8.00 hodin.

Celkem 676 lidí z celého kraje bylo ve 
čtvrtek 26. března 2015 v pohotovosti. 
Intenzivně řešili celoplošný výpadek 
elektrické energie, takzvaný blackout. 
Celokrajského taktického cvičení se 
zúčastnily i Hustopeče. 

Jak by vypadal totální blackout, si na 
jižní Moravě vyzkoušelo celkem 21 obcí 
s rozšířenou působností. Podle zúčastněných 
jsou jednotlivé samosprávy na výpadek 
elektrického proudu teoreticky připravené. 

„Cílem bylo procvičit, jestli a jak jsou 
samosprávy schopny čelit dlouhodobému 
výpadku energií. A dalším důležitým cílem 
bylo zjistit základní fungování jednotlivých 
samosprávných území v součinnosti 
s integrovaným záchranným systémem, 
což je policie, hasičský záchranný sbor 
a záchranka,“ uvedla starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

„Konkrétně v Hustopečích byla 
procvičována činnost krizových štábů 
v souvislosti se zajištěním základních 
životních funkcí správního obvodu ORP 

Hustopeče. To znamená náhradní zásobování 
vodou, potravinami, zajištění energie pro 
objekty, kde je nepřetržitý provoz, jako jsou 
nemocnice, sociální ústavy, stacionáře, 
domovy důchodců, školy a v neposlední 
řadě i samosprávy,“ doplnil Robert Novák 
z Krizového řízení města Hustopeče. 

Taktického cvičení se v Hustopečích 
zúčastnilo celkem patnáct členů krizových 
štábů a stálé pracovní skupiny. Přidělen jim 
byl hlavní úkol vyprostit a evakuovat téměř 
500 osob uvízlých v železničním koridoru 
Šakvice-Brno.

„Jednalo se o poměrně složitý úkol. Vagón 
zůstal odstavený mezi stanicemi Šakvice 
a Popice. Krizový štáb rozhodl o kompletní 
evakuaci. Bylo zprovozněno evakuační 
středisko SPOZAM Hustopeče, kam byly osoby 
převezeny, byla jim poskytnuta základní 
péče a poté byly autobusy převezeny do míst 
trvalého bydliště,“ popsal úkol Novák. 

Jako největší problém se podle něj ukázala 
dodávka paliva pro agregáty. Paliva se 
podařilo sehnat dostatek, problém byl ale 

v přepravě malého množství pro jednotlivé 
odběratele, jako jsou například nemocnice 
nebo jídelny. 

„Připraveny samosprávy jsou, ale je pravda, 
že při samotném cvičení byly zjištěny drobné 
nedostatky, které budou v horizontu několika 
měsíců napraveny. Jedná se zejména 
o způsob zásobování obyvatelstva, který se 
musí dopracovat do nejmenších detailů,“ 
přiznal Novák. 

„Výstupem pro nás bylo nastavení pravidel 
v krizových situacích tak, abychom byli 
připraveni, alespoň teoreticky, na možnou 
vzniklou situaci,“ uzavřela starostka města. 

Všechny postupy při blackoutu se 
nacvičovaly pouze teoreticky, nedošlo 
k žádnému omezení sítí ani k žádnému 
výpadku elektrické energie. Jednalo 
se o celokrajské cvičení, které bylo 
připravováno déle než rok a podle hejtmana 
Jihomoravského kraje šlo o první cvičení 
takového rozsahu mimo Prahu. Celou akci 
hejtman vyhodnotí asi během dvou měsíců.

 –jal- 

Celoplošný výpadek elektřiny? Hustopečští už vědí, jak na něj 
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Pietním aktem na centrálním pohřebišti 
Rudé armády vyvrcholily ve čtvrtek 16. 
dubna 2015 připomínky kulatého 70. výročí 
osvobození Hustopečí Rudou armádou. 
Květiny k památníku položili zástupci města, 
kraje, Ruské federace i potomci padlých. 

Hodinový pietní akt začal pěveckými 
a recitačními vystoupeními v češtině 
i ruštině v podání studentů hustopečského 
a velkopavlovického gymnázia. 

Pak už pod českou a ruskou vlajkou 
připomněla starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová průběh osvobozovacích bojů. 
V Hustopečích se konaly na den přesně před 
70 lety 16. dubna 1945. Začaly v devět hodin 
ráno a v jednu hodinu po poledni už bylo 
rozhodnuto. Na Němce zabrala takzvaná 
taktika kleští – jeden směr rudoarmějců šel 
od Kurdějova a Křepic, druhý od Starovic 
a Uherčic. 

„Je potřeba si připomínat to, co se stalo, 
bez ohledu na současnou politickou situaci, 
bez ohledu na situaci na východní Ukrajině, 

na současnou ruskou politiku. Protože na 
Hustopečsku a Mikulovsku zahynulo téměř 
dva tisíce vojáků. Bylo jim průměrně 20, 
22 let. Položili tady své životy a už se nikdy 
nevrátili do své vlasti. To jediné, co pro ně 
nyní můžeme udělat, je, že si vzpomeneme,“ 
uvedla Potměšilová.

Na centrálním pohřebišti Rudé armády 
v Hustopečích bylo podle předávacího 
protokolu pohřbeno 1875 vojáků, z nich 98 
důstojníků.

K památníku 16. dubna 2015 položili 
věnce i generální konzul Ruské federace 
v Brně Andrej Šaraškin, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Marek Šlapal nebo 
Vlastimil Němeček ze Společnosti Ludvíka 
Svobody pro jižní Moravu.

Vzácnou a velmi emotivní návštěvou byli 
i potomci padlého vojína. Rodina 
Činkovových pátrala po osudu svého 
dědečka dlouhých šest let. „Dědeček šel 
do války, když mu bylo 34 let, doma nechal 
čtyři děti, nejmladší dceři byl rok. Hledali 

jsme ho velice dlouho. Po smrti babičky jsme 
doma nenašli ani žádné dokumenty. Hledali 
jsme po různých archivech, byla to mravenčí 
práce,“ uvedla vnučka padlého vojáka Natalia 
Petrovna Činkova.

Po dlouhých letech pátrání se jim podařilo 
zjistit, že dědeček zemřel 16.4.1945 
v G. Bojanovicích. Co ono písmeno „G“ 
znamená, však nevěděli. Pídili se po tom, 
jak vojsko postupovalo, a nakonec byli 
úspěšní. Rozluštili Horní Bojanovice a zjistili 
i to, že ostatky jejich předka byly v roce 
1946 přepohřbeny do Hustopečí. Ve čtvrtek 
16. dubna svému dědečkovi vzdali hold 
položením květin k místu jeho posledního 
odpočinku.                                                             –jal- 

Na Moravě jsou jich stovky a ve většině 
případů se už na ně nikdy nepřijde. Řeč je 
o zapomenutých hrobech vojáků Rudé 
armády. I 70 let po konci druhé světové války 
se pořád objevují, nálezci je však mnohdy 
nenahlásí. I o tom povídala Soňa Holečková 
z Klubu vojenské historie a z Ruského 
kulturního centra na Moravě na přednášce 
v městském muzeu a galerii 9. dubna. Její 
přednáškou v Hustopečích odstartovaly 
připomínky 70. výročí osvobození.

„Objevují se náhodně, většinou při nějakých 
zemních pracích. Bohužel se nález většinou 
nenahlásí. Stavaři se bojí, že se k tomu 

objeví nějaké archeologické nálezy a stavba 
se třeba na rok zavře. Vyzvednout ostatky 
z hrobu Rudoarmějců je však otázka jednoho 
odpoledne. Nemusí mít strach,“ zdůraznila 
Holečková. 

V poslední době byly například nalezeny 
ostatky rudoarmějců v Brodu nad Dyjí 
a v Kobylí. V loňském roce byly pohřbeny 
na centrálním pohřebišti Rudé armády 
v Hustopečích. Mnoho ostatků leží i v polích 
v okolí Ivaně. 

Zda jde o ostatky německého či ruského 
vojáka, poznají odborníci hlavně podle 
kovových součástí výzbroje. Podle munice, 

zbytků bot nebo knofl íků. „Žádný německý 
voják by si na sebe nezval nic sovětského, 
byli líp zásobovaní. To Rudá armáda měla na 
uniformách našité úplně všechno – dřevěné 
knofl íky, hasičské knofl íky, většinou se ale 
vždy najde aspoň jeden knofl íček s rudou 
hvězdou. Pak už v podstatě není pochyb,“ 
vysvětlila Holečková. 

Po padlých vojácích ještě dnes často pátrají 
jejich příbuzní. „Rusko otevřelo válečné 
archivy týkající se ztrát v roce 2005. Každý 
z příbuzných, který zná jméno, má tak šanci 
svého předka najít a dopátrat se jeho osudu,“ 
uvedla přednášející.                                        –jal- 

HUSTOPEČE SI PŘIPOMÍNALY 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
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O zapomenutých hrobech přednášela Soňa Holečková

Zleva: náměstek hejtmana JMK Marek 
Šlapal, generální konzul Ruské federace 
v Brně Andrej Šaraškin, Vlastimil Němeček 
ze Společnosti Ludvíka Svobody pro jižní 
Moravu, předseda Českého svazu bojovníků 
za svobodu plukovník Jaroslav Vodička.

Potomci padlého vojína Činkova.

Starostka města Hana Potměšilová a místostarosta Bořivoj Švásta položili věnec 
k památníku Rudé armády.

Na pietní akt k výročí osvobození přijela i rodina padlého
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Dům na Dukelském náměstí číslo 30 
už zažil mnohé. Zlaté předválečné časy, 
válku i osvobozování. A s ním od roku 1936 
prožívala všechny zvraty i rodina dnes 
jednaosmdesátileté Věry Benešové. V domě 
s manželem žije dodnes. V bytě s vysokými 
stropy, spoustou světla a výhledem na 
náměstí. Po dobu dlouhých šesti týdnů 
však Věra Benešová žila také v chodbách 
a místnostech pod domem. Za osvobozování. 
Podělila se s námi o své vzpomínky. 

„Můj první dojem z celé té akce byl, že 
poslední dny se stěhovalo absolutně všechno 
do sklepa. Postele, nábytek. Poslední věci 
jsme stěhovali večer v sobotu 14. dubna 
1945, kdy už opravdu byly slyšet kanóny 
velice blízko a kdesi hořelo. Byl velký rámus. 
Strašně jsem se bála. Pořád jsem za rodiči 
chodila jako ocásek. Kdyby nás to zabilo, 
tak všechny,“ začala své vyprávění Věra 
Benešová, rozená Vašinová. 

Neděle 15. dubna 1945 se v jejích 
vzpomínkách úplně ztratila. Nepamatuje 
si ji. Naopak zřetelně si pamatuje první 
a v Hustopečích zároveň poslední den 
samotného osvobozování pondělí 16. dubna. 

„Byl velký rachot. Naši říkali: ,Oni nám tam 

snad staví kanón.´ Tatínek srdnatě vyšel, na 
dvoře už bylo živo, přišli k nám dva nebo tři 
takoví fešáci, kozáci to byli, tak jsme se s nimi 
vítali. Jejich zájem byl, jestli tu nemáme 
nějaké Germány,“ popsala pamětnice. 

Rudoarmějci si v domě číslo 30 na 
Dukelském náměstí zřídili lazaret. Přijímali 
v něm raněné. „U nás nahoře v bytě bydlela 
doktorka. Přivezla si sem piano, které jsme 
pak po válce zaplatili na národním výboru, 

a já jsem tím pádem byla nucená hrát na 
klavír,“ usmívá se dnes při této vzpomínce 
Věra Benešová. 

Jak to u nich v domě při osvobozování 
vypadalo, ví však pouze zprostředkovaně. 
Tehdy jako jedenáctiletá dívka měla zakázáno 
vycházet ze sklepa. Nepřetržitě bez denního 
světla v něm žila dlouhých šest týdnů. 
Celkem ve sklepě přežívaly čtyři rodiny. 
Nahoru vycházeli pouze muži. Například pro 
pitnou vodu. 

„Svítilo se karbidkama, měli jsme 
petrolejové vařiče, ale netopilo se tam. 
Sklep vede přes silnici až na kraj morového 
sloupu. Prostor tam byl velký,“ popsala paní 
Benešová. 

Ve sklepě by podle svých slov vydrželi 
ještě déle. Nově příchozí vojáci je však 
přinutili se vystěhovat. Věra s rodinou se tak 
přestěhovala k babičce do Hřbitovní, dnes 
Havlíčkovy ulice. K sobě domů, do bytu na 
Dukelské náměstí, se mohli vrátit až někdy 
koncem června. Byt byl v příšerném stavu. 

Celý příběh Věry Benešové můžete 
zhlédnout v Hustopečském magazínu č. 302, 

premiéru měl v pátek 10.4.2015. 
-jal-

V  týdnu od 13. do 17. dubna 2015 
připomínaly výročí osvobození také 
tematické fi lmy – Bojovali za vlast, Ať žije 
republika, Boj o Moskvu, Osud člověka 
a Balada o vojákovi. Hustopečské kino 
promítalo fi lmy každý všední den v podvečer, 
dopoledne potom pro školy. Každé promítání 

navíc uvedl režisér Ivo Pavelek, který teď 
v okolí Hustopečí natáčí dokument o Tomáši 
Garrigue Masarykovi. Pavelek pomáhal 
i s výběrem fi lmů.

„Výběr byl veden tím, aby to nebyly fi lmy 
zatížené ideologií. Filmy, které jsme vybrali, 
stojí za vidění i dnes. Mají kvalitní scénáře, 
kvalitní herecké výkony a navíc v ruských 
fi lmech jsou bojové scény téměř opravdivé. 
Když má jet po poli sto tanků, jede tam sto 
tanků, žádné počítačové animace,“ představil 
fi lmy Pavelek. 

Kromě sovětských fi lmů se v úterý 14. 
dubna promítal i jeden český kousek. Film 
režiséra Karla Kachyni Ať žije republika. Film 
spolu s Ivo Pavelkem uvedl i představitel 
hlavní dětské role, malého Olina, Zdeněk 
Lstibůrek. V době natáčení mu bylo 12 let. 
Před kamerou stál poprvé a ve velké roli také 
naposledy. 

„Bylo to pro mě úplně něco nového. Po roce 
natáčení, mě to už však nebavilo. Zpětně 
to ale hodnotím výborně, potkal jsem se 
se spoustou zajímavých lidí,“ zavzpomínal 
Lstibůrek, který se později živil jako fi lmový 
architekt. 

Při besedě se školáky po promítání fi lmu 
také zavzpomínal na režiséra Karla Kachyňu. 
Později, když se Lstibůrek stal památkovým 
architektem, mu dokonce vypracoval projekt 
na přestavbu domu. „Pan režisér byl ke mně 
vždycky hodný, hráli jsme spolu karty,“ smála 
se dětská fi lmová hvězda. 

Přesto rok trvající natáčení Zdeňka 
Lstibůrka znechutilo. I když pak měl další 
fi lmové nabídky, nevzal je. Filmování mu ale 
i tak něco dalo.

„Film mi otevřel oči. Že válka není jenom
 o tom, že je milion mrtvých, ale že ti mrtví 
jsou skuteční lidé,“ uzavřel Lstibůrek.          –jal- 

Festival osvobození navštívil i dětský herec Zdeněk Lstibůrek

Připomínky 70. výročí osvobození města 
Rudou armádou zakončil v neděli 19. dubna 
2015 koncert mužského pěveckého sboru 
Láska opravdivá. Koncert na počest padlých 
vojáků přilákal do kostela svatého Václava a 
svaté Anežky České téměř stovku posluchačů.

„Vybrali jsme pro tuto příležitost skladby 
východní – ruské, ukrajinské, dokonce srbské 
– tematiky. Jde o skladby pravoslavné. 
V druhé části potom zazní skladba německého 
autora Mendelssohna-Bartholdyho a našeho 
Leoše Janáčka,“ představil skladby jeden ze 
sbormistrů Jaroslav Černocký.

Podmanivé melodie přednesli současní 
i bývalí studenti Masarykovy univerzity, 
převážně z fi lozofi cké fakulty. V mužském 
pěveckém tělesu však účinkují například 
i informatici nebo ekonomové. 

„Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá 
vznikl v roce 2009 při Ústavu hudební vědy 
Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity. 
Jsme relativně mladé těleso. Vznikli jsme 
primárně z toho důvodu, že mužské pěvecké 
sbory již prakticky mizí a nejsou,“ představil 
soubor sbormistr Jan Špaček.

 –jal- 

V kostele zazněl koncert na počest padlých vojáků

Film Ať žije republika uvedl režisér Ivo 
Pavelek (u mikrofonu) a představitel hlavní 
dětské role Zdeněk Lstibůrek.

Na počest padlých vojáků zazpíval mužský 
sbor Láska opravdivá.

fo
to

:  
M

ic
ha

l D
an

ěk

Věra Benešová vzpomínala na konec války. Šest týdnů žila ve sklepě

Paní Věře Benešové, rozené Vašinové bylo 
na konci války jedenáct let. 
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Expozice dějin města ve zcela nové 
podobě se otevřela ve čtvrtek 16. dubna 
2015 v Městském muzeu a galerii Hustopeče 
v domě U Synků. Chvíli po druhé hodině 
odpoledne přestřihla pásku starostka města 
Hana Potměšilová. Expozice se otevřela 
u příležitosti 70. výročí osvobození města 
Rudou armádou. Nahradila předchozí stálou 
výstavu, která byla v městském muzeu 
k vidění více než deset let.

„Nová expozice se od té předchozí liší hlavně 
tím, že dějiny města jsou prezentovány ve 
zkrácené formě. Naopak je k vidění více 
výtvarného, ale není to na vrub obsahové 

části. Předchozí expozice dějin města se 
nám zdála hodně umluvená, textu v ní bylo 
zkrátka moc. Chtěli jsme spíš, aby výstava 
v návštěvníkovi vzbuzovala nějaký dojem, 
třeba i trochu nostalgie,“ uvedla vedoucí 
městského muzea a galerie Soňa Nezhodová. 

Expozice mapuje dějiny Hustopečí od 
období prvního feudálního sídla ve 13. století 
až po konec druhé světové války, který pro 
město znamenal podle Nezhodové zcela 
nový začátek. 

Na nové stálé výstavě pracovali spolu se 
zaměstnanci městského muzea i odborníci 
z externí společnosti zabývající se tímto 

oborem. „Zadání bylo jasné – předat dostatek 
informací, ale nezahltit, a udělat expozici 
zajímavou pro diváky,“ uvedl Bohumil 
Vurm ze společnosti zabývající se realizací 
muzejních expozicí, který stojí za textovou 
částí výstavy.

Vizuální tvář byla úkolem jeho kolegyně 
Zuzany Foff ové. „Předměty jsem seřadila 
časově. Pro odlehčení má každý ze šesti 
časových úseků svou barvu. Malý prostor se 
mi tak podařilo krásně rozčlenit,“ vysvětlila 
Foff ová.

Jejím nápadem byly také zajímavé vitráže 
oken. Všechna jsou zakrytá průsvitnými tisky. 
Barvy na nich se mění podle toho, zda venku 
svítí slunce nebo je zataženo. 

Zajímavostí je i pochozí historická mapa 
města nebo vzácná gotická truhla ze 14. 
století.

Nová expozice bude přístupná v otvírací 
době Městského muzea a galerie Hustopeče: 
pondělí až pátek 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, 
neděle 14.00 až 17.00 hodin. 

–jal-  

Otevřena nová expozice dějin města. Méně textu a více umění
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Starostka města Hana Potměšilová stříhá pásku k nové expozici dějin města.

Autor textové části výstavy Bohumil Vurm 
provádí první návštěvníky.

Kulaté 70. výročí osvobození si připomínaly 
i ostatní obce na Hustopečsku. V pátek 17. 
dubna 2015 například v Horních Bojanovicích 
slavnostně odhalili památník padlých vojáků 
Rudé armády. Den na to, v sobotu 18. dubna 
2015, si připomínaly výročí Starovičky. 
A to ve velkém stylu. V areálu Památníku 
osvobození byla připravena ukázka dobové 

bojové techniky, ochutnávka polní kuchyně, 
například ruské pohankové kaše s hovězím 
masem, a na závěr velkolepá rekonstrukce 
bitvy z konce druhé světové války. I přes 
vlezlou zimu si akční podívanou nenechaly 
ujít stovky diváků.

 –jal- 

Vzpomínaly i okolní obce. Ve Starovičkách se bojovalo

← Ve Starovičkách u Památníku osvobození mohli zájemci vidět i rekonstrukci bitvy
       z konce války. 
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Reportáže týkající se osvobození můžete sledovat
 v Hustopečských magazínech č. 302 až 304.

Konec války 8. 5. připomene pietní akt na hřbitově Rudé armády
Česko-ruská společnost z.s. Břeclav pořádá dne 8. května 2015 ve 14.00 hodin 

pietní akt na hřbitově Rudé armády v Hustopečích u příležitosti 70. výročí 
osvobození Československé republiky od nacistické okupace.

Zveme obyvatele Hustopečí i okolí.

Výbor ČRS OKR Břeclav
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Kde pramení Štinkovka? Vydejte se po nově značené stezce

Když se v Hustopečích řekne Štinkavka, 
či podle map správně Štinkovka, většina si 
vybaví ne úplně průzračný potok tekoucí 
podél areálu Sportovního zařízení města 
pod hlavní silnicí k penzionu pro důchodce. 
Víte však, kde jediný hustopečský vodní tok 
pramení? Napovědět teď může nově značená 
stezka. 

„Vydat se po ní můžete přímo z Hustopečí, 
nebo, kdo není takový zdatný turista, může 
přijet autem na parkoviště k farmě Mirka 
Vodáka a vyrazit odtud. Cesta zčásti kopíruje 
mandloňovou stezku. Když se od ní ale 
odkloníte, můžete vidět nově vzniklé tůně 
v nivě Štinkovky, starou vrbu, u které by mělo 
časem vzniknout odpočívadlo, a dorazíte až 
k prameni,“ popsal cestu místostarosta města 
Hustopeče Bořivoj Švásta. 

„Naši pracovníci vyčistili stezku od 
náletových dřevin, cesta se tak rozšířila 
a nově ji také označili. Na stromech jsou teď 

umístěny orientační cedule,“ uvedl vedoucí 
Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina. 

Pětikilometrová stezka může být dobrým 
tipem na jarní procházku. Zatím se k prameni 
Štinkovky nehrnou ani davy turistů. Velké 
množství lidí tak přírodním kulisám neubírá 
nic z jejich kouzelné a tak trochu tajuplné 
atmosféry. 

„Hlavně si spousta Hustopečáků konečně 
uvědomí, že ten potok, který teče přes 
město, má někde pramen a že ten pramen 
není daleko. Už proto je zpřístupnění této 
lokality významné. Dlouho byla zanedbaná. 
S nápadem přišel na konci loňského roku 
předseda Spolku všehoschopných Miroslav 
Vodák. Zdálo se nám to jako dobrý nápad. 
Není fi nančně náročný a je prospěšný,“ 
pochvaloval si Švásta. 

Zatím stálo zvelebení stezky k prameni 
říčky hlavně spoustu lidské práce. Díky 
pracovníkům městských služeb si teď 

návštěvníci mohou vychutnat nejen pohledy 
do nádherné krajiny, ale například i na vzácné 
živočichy. 

„Nápadné jsou třeba vážky, žáby jako 
například skokani, a třeba i čolci, které je 
však vidět jen vzácně. Každý si také určitě 
všimne káňat, bývá vidět i Vlha pestrá nebo 
Čáp černý,“ vyjmenoval Petr Berka z Odboru 
životního prostředí MěÚ Hustopeče. 

Do budoucna by měly u tůni v nivě Štinkovky 
vzniknout i nová odpočívadla a informační 
tabule. „Projekt jsme podávali někdy v únoru 
a čekáme, jak bude vyhodnocen. Jedná 
se asi o 350 tisíc korun. Měla by vzniknout 
čtyři odpočívadla a informační tabule, které 
napoví, proč tůně vznikly a co je u nich možné 
vidět,“ informoval místostarosta. 

Lokalita za hustopečskými rybníky směrem 
na Kurdějov a Nikolčice však stojí za podívání 
už nyní. Využijte první teplé dny a poznejte 
Štinkovku od jejího samého počátku.         –jal- 

Historicky první pivovar ve městě. Čepuje Hradní jedenáctku

Hustopeče – to je hlavně město dobrého 
vína. Vinařská tradice sahá až do středověku. 
Naopak další velmi oblíbený alkoholický 
nápoj, pivo, se ve městě nikdy nevařilo. 
Rodina Matochových však přepsala dějiny. 
Otevřela historicky první hustopečský 
pivovar.

„Pivo ve městě historicky doložené 
nemáme. Vrchnostenský pivovar býval 
například v Dolních Věstonicích, ale 
Hustopeče měly problém, co se týče 
pivovarnictví, s nedostatkem pitné vody. 
S tím se potýkaly od svého vzniku až po 

zavedení vodovodního řádu někdy kolem 
roku 1954,“ potvrdila vedoucí Městského 
muzea a galerie Hustopeče Soňa Nezhodová. 

V Hustopečích se pivo pouze skladovalo 
a stáčelo. Ve městě fungovaly dvě stáčírny, 
jedna fi rmy Klos, druhá fi rmy Pitner. 
V meziválečné éře se v Hustopečích například 
stáčelo lihuprosté pivo Sladon. Od 15. dubna 
si Hustopečští mohou zajít do Hradního 
pivovaru na Hradní jedenáctku.

„Točíme nefi ltrované, nepasterované, živé 
pivo. Začínáme jedenáctkou polotmavou, 
potom bude následovat Hradní desítka světlá 
a pak se uvidí. Chtěli bychom vařit ležáky 
jedenáctku a dvanáctku i speciály třináctku 
a čtrnáctku,“ vyjmenovala majitelka pivovaru 
Marcela Matochová. 

Se svým manželem přešla k pivovarnictví 
od stavařiny. Než si ale mohli svůj sen 
o domácím minipivovaru splnit, čekaly je 
měsíce plné papírování a štafeta po úřadech. 
Pak se museli naučit hlavně technologii 
vaření. Hlavním sládkem se stala Marcela 
Matochová.

„Jezdila jsem se učit do jiného pivovaru. 
Tam ale byla obsluha technologie trochu 

jiná, teď bude dojíždět sládek sem za mnou 
a bude mě učit práci s technologií, kterou 
máme tady,“ uvedla Matochová.

Hustopečské pivo je podle ní jedinečné. 
Tak jako všechna ostatní piva z domácích 
výroben. O chuti zlatavého moku totiž 
rozhoduje spousta činitelů. „Voda, 
technologie samotná, hygiena. V každém 
minipivovaru je pivo jedinečné, nikdy v nich 
neuvaříte úplně identické pivo, i když je stejná 
receptura,“ myslí si majitelka hustopečské 
výrobny. 

Ročně mohou v Hradním pivovaru vyrobit 
maximálně 1 800 hektolitrů piva. 

Hradní pivovar má otevřeno každý den od tří 
hodin odpoledne. Poprvé do něj návštěvníci 
vkročili ve středu 15. dubna. Pozvaní hosté 
pak tuto možnost měli o dva dny dřív. 
Historicky první hustopečský pivovar pokřtil 
i místostarosta města Bořivoj Švásta. 

„Za tuto úslužnou, užitečnou věc patří jeden 
velký dík. Přeji, ať je tady pořád plno, ať jsou 
lidé spokojení a ať se sem vracejí,“ popřál 
prvnímu pivovaru v Hustopečích Švásta. 

–jal- 
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Majitelka pivovaru Marcela Matochová
roznáší Hradní jedenáctku.
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Kniha je k zakoupení v Turistickém
 a informačním centru Hustopeče. →

Dotisk monografi e o Hustopečích. K dispozici je dalších 400 kusů

O monografi i o městě z roku 2010 s názvem 
Hustopeče město uprostřed jihomoravských 
vinic byl zájem a knih k prodeji postupně 
ubývalo. Teď se proto dalších čtyři sta kusů 
publikace nechalo dotisknout. 

Současně se v knize udělaly i drobné úpravy 
– opravily se například chyby, většinou ve 
jménech či datech narození, kterých si všimli 
čtenáři, nebo se doplnily údaje z posledních 
dvou volebních období – z roku 2010 a 2014. 

Dotisk monografi e Hustopeče město 
uprostřed jihomoravských vinic je 
k zakoupení v Turistickém a informačním 
centru v domě U Synků za 390,- Kč.             -jal-
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Paní Liberčanová z Modry hledá bývalou kamarádku z Hustopečí

Jmenuji se Želmíra Liberčanová, rozená 
Riganová a bydlím v Modra-Kraľova. Jako 
deseti či jedenáctiletá jsem si psala v rámci 
družebního města Hustopeče s dívkou, 
která se jmenovala Antonie (Tonka), víc si 
o ní nepamatuji (na fotografi i jedna z dívek 
s mašlemi ve vlasech).

Vím, že bydlela na kraji města. Dům byl 
menší, na jedné i druhé straně okno. Ve středu 
domu byly schody a úzké vstupní dveře. Už si 
nepamatuji, zda měla sestru, ale na fotografi i 
jsou dvě stejná děvčata s mašlemi. Já jsem ta 
drobná, učesaná do copů vedle děvčat.

Naposledy jsme se viděly v letech 1960 – 
1962.

Fotografi e a bližší informace u paní Marie 
Klimešové, Hustopeče, Komenského 15, 

tel.: 731 190 172. 

RESTAURACE U HALMŮ
 V HUSTOPEČÍCH

přijme pomocnou kuchařku

Telefon: 605 247 736
E-mail: halm@halm.cz

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

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

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

Shopping Center Břeclav
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PROJEKTY MĚSTA

Martina Suntychová

Nový táta
Hledáme nového tatínka,
smutná je naše maminka.

Ona doma brečí
a v koutečku klečí.

Martina Suntychová

Vlastička
S Vlastičkou je kříž,
vždyť nic neumíš.
Narovnej si záda

a pak budeš ráda.

Vybavená učebna i nové překážky. Dopravní hřiště slouží dětem
V letošním roce byla dokončena realizace 

projektu „Vybudování poslední části zázemí a 
vybavení učebny dětského dopravního hřiště 
Hustopeče“, která byla částečně hrazena 
dotací z rozpočtu JMK (254 tis. Kč). Bylo 
vybudováno zázemí a vybavení dětského 
dopravního hřiště v Hustopečích za celkové 
náklady 413 tis. Kč. Realizovala se přístavba 
k objektu učeben, stavba dřevěné pergoly 
před objektem učebny, nakoupily se cyklo 
přilby, startovací čísla, stojany na kola, lavice, 
školní stoly, židličky a mobilní překážky. 

Dopravní výchova je povinnou součástí 
výuky na základních školách. V Hustopečích 
tuto výuku zajišťují pracovníci odboru 
dopravy, kteří nyní budou využívat zařízení 
nové učebny. Od dubna bude na hřišti 
dopoledne probíhat organizovaná výuka 
školáků od třetích do pátých tříd. Odpoledne 
pak mohou dopravní hřiště volně využívat 
děti i jejich rodiče.

 Eva Bohutínská
projektová manažerka města
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Nová pergola před učebnou.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Město Hustopeče,

zastupitelstvo města Hustopeče
Usnesení z V. schůze 

Zastupitelstva města Hustopeče 
konaná dne 26.03.2015 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče

Usnesení ZM č. 1/V/15: ZM schvaluje program dnešního 
zasedání, doplněný o body III. Zpráva fi nanční-
ho výboru, ostatní body se posunují, do bodu IV. 
Hlavní body přibývají podbody l) a m).

I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Zpráva Finančního výboru ze dne 24.3.2015
IV. Hlavní body
a) Záměr bezúplatného převodu nemocnice
b) Souhlas s čerpáním kontokorentního úvěru pro 

nemocnici
c) Krytí splátek úvěru na jednodenní chirurgii
d) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 3/2015

e) Smlouva o zajištění fi nancování systému IDS JMK
f) Nákup pozemku k výsadbě mandloní
g) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 1229/3
h) Žádost o prodej pozemku pro budoucí trafostanici
i) Žádost o prodej části pozemku před sklepem na ulici 

Kpt. Jaroše
j) Vstup do tělesa rekonstruované vozovky (chodníku) 

ul. Hradní (investor E.ON ČR s.r.o.)
k) Úprava odměny uvolněných a neuvolněných zastupi-

telů od 1.4.2015
l) Schválení dodatku č. 17 ke zřizovací listině Městské 

nemocnice Hustopeče, p.o.
m) Dotace pro TJ AGROTEC
V. Diskuze občanů v 18:00 hod.
VI. Příspěvky členů ZM
VII. Diskuze občanů
VIII. Kontrola přijatých usnesení
IX. Závěr

Usnesení ZM č. 2/V/15: ZM schvaluje průběh diskuze 

k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně 
přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst 
usnesení jako celek.

Usnesení ZM č. 3/V/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 
Mgr. Ivanu Brabcovou a Kamila Konečného.

Usnesení ZM č. 4/V/15: ZM bere na vědomí určení 
zapisovatelky paní Marty Konečné, DiS., adminis-
trativní pracovnice kanceláře tajemníka.

Usnesení ZM (úkol) č. 5/V/15: ZM ukládá RM, aby se 
zabývala problematikou prodeje sanitek místo 
dlouhodobého nájmu.

Usnesení ZM (úkol) č. 6/V/15: ZM ukládá RM, aby se 
zabývala možností převedení závazků z úvěrů ne-
mocnice na přestavbu jednodenní chirurgie ve výši 
cca 8,5 mil. Kč na JMK.

Usnesení ZM (úkol) č. 7/V/15: ZM ukládá RM, aby 
zajistila instalaci zařízení na úsporu vody a s 
tím související úsporu nákladů na ohřev TUV 
ve všech zařízeních, která jsou v majetku měs-
ta. Koordinátorem akce pověřit Mgr. Miroslava 

Výborně, Vendulko!
Málokdy se dívám na Prostřeno, stálý pořad 

na TV Prima. Vadí mi tam často nekorektní 
vystupování soutěžících a následné šmejdění 
po bytě toho, kdo ten den vaří.  Začátkem 
března jsem udělala výjimku, protože 
jsem dostala echo, že se bude 3. března 
2015 natáčet u Otáhalů na Javorové ulici 
v Hustopečích. Týden na to, 10.3.2015 se 
natočená soutěž promítala. 

Na Vendulku Otáhalovou, jedinou ženu 
mezi třemi dalšími soutěžícími muži, jsem 
byla zvědavá. Znám ji z doby jejího krátkého 
působení jako knihovnice v hustopečské 
Městské knihovně. Byla milá, vždy ochotná, 
praktická, se vším si uměla poradit. Ani jako 
kuchařka a hostitelka nezklamala.           

Na předkrm připravila paštiku z kuřecích 
jater s brusinkami a upekla k tomu čerstvé, 
domácí rohlíky. Domácí nudle od své tchýně 
zavařila do silného hovězího vývaru, jenž 

strávníkům chutnal. Ze zadního hovězího 
masa, nakoupeného v řeznictví u Franců 
na Nádražní ulici upekla skvostnou, pečlivě 
prošpikovanou svíčkovou pečeni na smetaně, 
plnou zeleniny. K ní podávala vlastnoručně 
uvařené domácí knedlíky. Pečení drobných 
povidlových koláčků bylo koncertem pro 
Vendulčiny šikovné ruce. Následovala 
nadýchaná piškotová roláda s krémem a 
zarolovanými mandarinkami. 

Naše mladá kuchařka vsadila na 
moravskou klasiku a udělala moc dobře. 
Určitě nebylo její vinou, že někteří spolu 
soutěžící něco z jejího menu nemají rádi a 
prostě to nejedí. Uvařila určitě na jedničku. 
Ostatně podezřívám některé z nich, že jejich 
hodnocení mělo k objektivnímu náhledu 
hodně daleko. Zejména proto, že sobecky 
kalkulovali, aby je v celkovém výsledku bodů 
Vendulka nepředstihla. Příjemně uklizený 

a vkusný byt její maminky, paní Věrky 
Otáhalové byl dobrým bonusem. Stejně jako 
připomínka na hustopečské hody, barevné 
právo a věneček jako pozůstatek Vendulčina 
stárkování v časech nedávných. 

Všem mým kamarádkám a samozřejmě 
i mně se její kuchařské umění moc líbilo. 
Už proto, že bravurně zvládla tři kynutá 
těsta, což se někdy nepovede ani zkušeným 
hospodyním. Jako mladé a svobodné 
děvče prokázala velkou dovednost, a to 
se dnes běžně nevidí. Celkové vítězství si 
opravdu zasloužila k radosti své, celé rodiny 
i nás, Hustopečáků. Dokázala své město 
prezentovat tímto milým a nenápadným 
způsobem, bez zbytečné reklamy a velkých 
řečí. Zkrátka: Kdo umí, ten umí... Výborně, 
Vendulko, jen tak dál!

 Iva Štěpánková

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Policie ČR OO Hustopeče žádá občany

 o součinnost při pátrání:

•Neznámý pachatel se v době od 9.00 
hodin dne 18.3.2015 do 15.40 hodin dne 
20.3.2015 v obci Hustopeče v Nádražní 
ulici nezjištěným způsobem vloupal do 
uzamčené garáže, ze které ukradl čtyři kusy 
litých AL disků včetně částečně ojetých 
zimních pneu, čímž způsobil škodu více než 
10 000,- Kč. Zhruba ve stejném časovém 
období se v blízkosti neznámý pachatel 
vloupal ještě do dvou garáží (ulice Brněnská 
a za židovským hřbitovem), z nich však 
nic neukradl. Vzhledem k tomu, že se ale 
ve všech třech případech jedná o stejný 
předmět zájmu, stejnou dobu spáchání, 
způsob provedení a blízkou lokalitu je 

pravděpodobné, že skutky spáchal stejný 
pachatel. 

•Neznámý pachatel v době od 18.00 hodin 
dne 20.3.2015 do 17.00 hodin dne 22.3.2015 
v obci Hustopeče v Javorové ulici u vinného 
sklepa pod garáží č. 293 nezjištěným 
způsobem rozlomil a odcizil zámkovou 
vložku vchodových dveří v hodnotě 300,- 
Kč, vstoupil do vinného sklepa, ze kterého 
následně odcizil skleněný demižon s vínem 
odrůdy VZ v množství 25 litrů a skleněný 
demižon s vínem odrůdy VAV v množství 
20 litrů, čímž způsobil celkovou škodu 
odcizením ve výši 2 500,- Kč. 

•Neznámý pachatel v době od 10.00 do 
10.30 hodin dne 16.4.2015 v Hustopečích, 

v ulici Vinařská, u skladbu elektrospotřebičů 
fy. Elektro-Team nezjištěným způsobem 
vstoupil do neuzamčené kabiny vozidla 
Renault Master a zde ze sedadla spolujezdce 
odcizil pánskou příruční tašku, ve které 
byla uložena pánská peněženka s finanční 
hotovostí 5 000 Kč, platební karty a osobní 
doklady. 

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.  
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2023 - 879 312 Kč
2024 - 879 312 Kč
V případě jednorázové úhrady poskytnutého úvěru pří-

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

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

Závazek zřizovatele poskytnout příspěvky pro příspěv-
kovou organizaci na pokrytí splátek úvěru a úroků z 
úvěrů v souladu se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/
LCD pro zřizovatele končí zánikem organizace.

Usnesení ZM č. 12/V/15: ZM schvaluje rozpočtové 
opatření města Hustopeče č. 3/2015 v předložené 
podobě. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 13/V/15: ZM bere na vědomí konvenci in-
tegrovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje s KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, Brno 602 
00, IČ26298465 o spolupráci a zapojení města 
Hustopeče do systému integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje. Text konvence je 
přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 14/V/15: ZM bere na vědomí smlouvu 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 
Brno 601 82, IČ: 70888337 o zajištění fi nancování 
systému IDS JMK, kterou se město Hustopeče za-
vazuje ročně hradit příspěvek do účelového fondu 
pro zajištění fungování integrovaného dopravní-
ho systému JMK ve výši 50 Kč na občana města. 
Příspěvek pro rok 2015 činí celkem 293.100,-Kč. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 15/V/15: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s …, nar. …, bytem Polní …, Hustopeče 693 01 
na odkoupení pozemku p.č. 5415/13 vedeného 
jako orná půda o výměře 3.664 m2, zapsaného na 
LV č.1631 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 73.280 
Kč. Náklady s převodem a daň z nabytí nemovitosti 
hradí kupující. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 16/V/15: ZM schvaluje podání žádosti 
o bezúplatný převod z majetku Jihomoravského 
kraje pozemku parcela číslo KN 1229/3 vedeného 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
225 m2. Tento pozemek se nachází pod stávajícím 
chodníkem, který navazuje na realizovanou bezba-
riérovou trasu, a v části je dotčen místní komunikací 
na ulici Vrchlického.

Usnesení ZM č. 17/V/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Hustopeče 
u Brna o výměře max. 14 m2 za cenu minimálně 
980 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí a uhradí nákla-
dy spojené s vyhotovením geometrického plánu a 
náklady spojené s převodem pozemku. Text zámě-
ru je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 18/V/15: ZM schvaluje Vyhlášení zá-
měru prodeje části pozemku p.č. KN 1348/1 
vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče o výměře cca 15 m2 /dle zákresu v pří-
loze/ a to minimálně za cenu 854 Kč/m2. Kupující 
uhradí náklady spojené s vyhotovením geome-
trického plánu a náklady spojené s převodem 
pozemku. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 19/V/15: ZM neschvaluje souhlas se 
vstupem do tělesa rekonstruovaného chodníku 
na ulici Hradní v Hustopečích dle PD předložené 
projekční společností GEPROSTAV energy s.r.o., IČ: 
29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , 695 01, 
Hodonín v zastoupení investora E.ON ČR, s.r.o.. 
Projektová dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 20/V/15: ZM bere na vědomí možnost 
úpravu odměny uvolněných a neuvolněných za-
stupitelů v souvislosti s nařízením vlády ze dne 

Patloku, ředitele ZŠ Komenského.
Usnesení ZM (úkol) č. 8/V/15: ZM ukládá RM, aby v 

souvislosti se zvýšením rozpočtu města na místní 
správu předala FV přehledy mzdových nákladů 
zaměstnanců vykonávajících státní správu a to za 
roky 2013, 2014 a rozpočet mzdových nákladů na 
rok 2015.

Usnesení ZM č. 9/V/15: ZM schvaluje vyhlášení zámě-
ru bezúplatného převodu nemovitostí v areálu 
Městské nemocnice Hustopeče zapsaných na LV 
10 001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u 
Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče:

Pozemek parc. č. 1047/16 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace,

pozemek parc. č. 1092/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p./če – garáž,

pozemek parc. č. 1092/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p./če – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1092/5 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če – jiná 
stavba,

pozemek parc. č. 1092/6 – ostatní plocha, manipulační 
plocha,

pozemek parc. č. 1092/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p./če – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1092/8 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p./če – garáž,

pozemek parc. č. 1092/9 – ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc. č. 1093 – zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je stavba č.p. 717 – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1094 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba č.p. 716 – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1095/1 – ostatní plocha, manipulační 
plocha,

pozemek parc. č. 1095/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí pozemku je stavba bez č.p./če – technická 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1096 – ostatní plocha, zeleň, poze-
mek parc. č. 1047/27 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace,

pozemek parc. č. 1092/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba č.p. 615 – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1092/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba bez č.p./če – občanská 
vybavenost,

pozemek parc. č. 1095/3 – ostatní plocha, manipulační 
plocha

Usnesení ZM č. 10/V/15: ZM schvaluje Souhlas s ručením 
provozního kontokorentu pro Městskou nemocnici 
Hustopeče, p.o. do celkové výše 6.000.000 Kč.

Usnesení ZM č. 11/V/15: ZM schvaluje revokaci usnese-
ní ZM č. 8/XV/13 ze dne 19.9.2013 a schvaluje nové 
usnesení. Město Hustopeče se zavazuje v letech 
2014-2023 navýšit příspěvek pro příspěvkovou 
organizaci dle přiloženého rozpisu. Prostředky 
jsou určeny na pokrytí splátek úvěru v souladu se 
Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD.

Rozpis navýšení příspěvku:
2014 - 879 312 Kč
2015 - 879 312 Kč
2016 - 879 312 Kč
2017 - 879 312 Kč
2018 - 879 312 Kč
2019 - 879 312 Kč
2020 - 879 312 Kč
2021 - 879 312 Kč
2022 - 879 312 Kč

16.3.2015, s účinností od 1.4.2015. Odměny ne-
uvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.

Usnesení ZM č. 21/V/15: ZM schvaluje Dodatek č. 17 
ke zřizovací listině Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace. Text dodatku je přílohou 
zápisu.

Usnesení ZM č. 22/V/15: ZM schvaluje smlouvu o po-
skytnutí dotace pro TJ AGROTEC, Šafaříkova 22, 
Hustopeče 693 01, IČ: 13690655 ve výši 530.000 Kč 
na pronájem sportovní haly a úhrady provozních 
nákladů na energie, údržbu, správu a úklid haly. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM (úkol) č. 23/V/15: ZM ukládá RM pracovat 
na přípravě OZV o zákazu používání zábavné pyro-
techniky na části území města. 

Usnesení ZM (úkol) č. 24/V/15: ZM ukládá prověřit 
možnosti prořezu lip na ul. Komenského, včetně 
odborného dendrologického vyjádření k  součas-
nému stavu a možnostem uvedení stromů do 
přirozeného stavu.

 Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 12. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 31.03.2015 v kanceláři starosty na 
MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 1/12/15: RM schválila program jednání 
dnešní RM.

Usnesení RM č. 2/12/15: RM schválila nájemní smlou-
vu s … na pronájem části pozemku p.č.411/18 o 
výměře 36 m2 vedeného jak ostatní plocha a v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem zlepšení dostupnosti 
k umístěnému vinnému sklepu za roční nájemné 
720 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 3/12/15: RM schválila nájemní smlou-
vu s …, na pronájem části pozemku p.č.411/18 o 
výměře 33 m2 vedeného jak ostatní plocha a v k.ú. 
Hustopeče u Brna za účelem zlepšení dostupnosti 
k umístěnému vinnému sklepu za roční nájemné 
660 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 4/12/15: RM doporučuje ZM neschvá-
lení vyhlášení záměru města na prodej pozemku 
parcela číslo KN 286/3 vedený jako ostatní plocha 
o výměře 82 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 5/12/15: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení Vyhlášení záměru prodeje části pozem-
ku parcela číslo KN 411/18 o výměře cca 33 m2 /v 
rozsahu vymezeném v příloze/ nacházející se před 
sklepem na pozemku parcela číslo KN 388 v k.ú. 
Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 6/12/15: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení Vyhlášení záměru na prodej pozemku parcela 
číslo KN 375/10 o výměře 263 m2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna.

Usnesení RM č. 7/12/15: RM schválila Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117 na 
akci „REKO MS Hustopeče – Svatopluka Čecha“, č. 
stavby 52 249 na pozemcích města Hustopeče KN 
parc. č. 1220/3, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 
1226/1, 1226/14, 1580/10, 1612/2, 1612/3, 
1612/4, 1612/9, 1612/10, 1612/11, 1612/12, 
1612/13, 1612/14, 1673/2, 1677/1, 1761/2, 
2185/7, 1226/67, 2185/1 zapsaných na LV č. 10001 
pro k.ú. Hustopeče u Brna 649864 za jednorázovou 
úplatu ve výši 27.587 Kč bez DPH v rozsahu vy-
mezeném v příloze této smlouvy. Schválení je 
podmíněno souhlasem zastupitelstva se jmeno-
váním komise, která odsouhlasí případný vstup do 
tělesa rekonstruované vozovky.

Usnesení RM č. 8/12/15: RM doporučuje ZM ke schvále-
ní usnesení, kterým by v případě, že by při realizaci 
akce investorem společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 
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27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 
PSČ 40117 dle PD pod názvem „REKO MS Hustopeče 
– Svatopluka Čecha“, č. stavby 52 249 mělo dojít k 
minimálnímu dotčení ploch, ustanovilo komisi, ve 
složení za zastupitele Bořivoj Švásta, členové ..., 
která při vlastní realizaci akce odsouhlasí případný 
vstup do tělesa rekonstruovaného chodníku.

Usnesení RM č. 9/12/15: RM neschvaluje Posunutí 
vstupní brány k pozemku parc. číslo KN 279 do nové 
polohy dle přiložené PD včetně možnosti umožně-
ní přístupu vlastníkovi pozemku parcela číslo 156 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna na tento pozemek.

Usnesení RM č. 10/12/15: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení Vyhlášení záměru prodeje části po-
zemku parcela číslo 2600/1 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna v rozsahu vymezeném v příloze.

Usnesení RM č. 11/12/15: RM schválila souhlas města, 
jako vlastníka sousedního pozemku parcelní č. 
575/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, k PD č. 201501na 
stavbu „Novostavba rodinného domu , k.ú. 
Hustopeče u Brna - parc. č. 782“ na pozemku par-
celní č. 782 v k. ú. Hustopeče u Brna investorovi p. 
… a …, bytem Hustopeče za podmínky uvedení 
projektované části sjezdu do souladu s projektem 
bezbariérové trasy.

Usnesení RM č. 12/12/15: RM schválila smlouvu o sou-
hlasu se stavbou sjezdu a přípojek na inženýrské 
sítě na pozemku města parcelní č. KN 575/1 v k. 
ú. Hustopeče u Brna s panem … a paní …, by-
tem Hustopeče, pro novostavbu rodinného domu 
na parcelním č. KN 582 v k. ú. Hustopeče u Brna, s 
podmínkou zachování roviny stávající komunikace 
v místě napojení sjezdu a provedení sjezdu ze za-
travňovací dlažby a s kaucí ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení RM č. 13/12/15: RM schválila souhlas k 
projektové dokumentaci č. 2014/159 na stavbu 
„Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 -42,7 vpra-
vo“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, 
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení 
HBH Projekt, spol. s r. o., se sídlem 602 00 Brno, 
Kabátníkova 5, pro účely stavební povolení a pro-
vedení stavby za podmínky, že v  případě využití 
místních komunikací budou tyto v průběhu stavby 
udržovány v čistotě. V  případě poškození dotče-
ných komunikací v průběhu stavby, budou tyto 
opraveny investorem na vlastní náklady.

Usnesení RM č. 14/12/15: RM schválila Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem 401 17, IČ: 27295567, na stavbu ply-
nárenského zařízení „Reko VTL DN 500 Brodské 
- V. Němčice III 56475“ na pozemku parcela číslo 
KN 498/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle přiložené situace za jednorázovou 
úplatu ve výši 5.000 Kč + DPH za podmínky ne-
zasažení komunikace a provedení protlakem. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 15/12/15: RM schválila udělení souhla-
su k novostavbě RD dle PD vyhotovené společností 
MOMO Interiér, MgA. Šimon Rujbr, Jasanová 648/4, 
Brno 637 00, IČO: 67576575 a to na pozemku parc. 
č. 4544/129 v k.ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je 
udělen k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 
povolení a to jako vlastníka sousedního pozemku 
manželům …, bytem Podivín a … Hustopeče.

Usnesení RM č. 16/12/15: RM schválila Smlouvu o sou-
hlasu se stavbou přípojek a sjezdu k novostavbě 
RD dle PD vyhotovené společností MOMO Interiér, 
MgA. Šimon Rujbr, Jasanová 648/4, Brno 637 00, 
IČO: 67576575 a to na pozemku parc. č. 4544/129 
v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 Kč a 
úhradou ve výši 5.000 Kč za navrtávku vodovodu 
manželům …, bytem Podivín a Hustopeče. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 17/12/15: RM neschvaluje RM vy-
hlásit záměr pronájmu části pozemku par.č. KN 
1677/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 
2,5 x 5 m, zapsaného na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče za účelem zřízení parkovacího místa.

Usnesení RM č. 18/12/15: RM neschvaluje Žádost p. …, 
Hustopeče o parkovací stání na ul. Komenského v 
rozsahu dle žádosti v příloze.

Usnesení RM (úkol) č. 19/12/15: RM ukládá zajistit 
údržbu komunikace za 2. rybníkem v Hustopečích. 
Již projednáno s vedoucím městských služeb ....

Usnesení RM č. 20/12/15: RM schválila RM souhlas s PD 
na odstranění provozní budovy v ul. Na Hradbách 
78, Hustopeče vyhotovenou ing. arch. Tomášem 
Zlámalem, Vídeňská 13, Brno 639 00, IČ: 18777538 
za podmínky dodržení nivelity stávajícího chod-
níku a dodržení příčného sklonu chodníku do 
normových 2 %.

Usnesení RM č. 21/12/15: RM schválila Udělení souhla-
su k PD ke spojenému územnímu a stavebnímu 
řízení pro stavbu vinařství v ul. Na Hradbách 78 
na pozemku p.č.373 v k.ú. Hustopeče u Brna vy-
hotovenou ing. arch Tomášem Zlámalem, Vídeňská 
13, Brno 639 00, IČ: 18777538 pro žadatele …, 
Kurdějov a … Hustopeče za podmínky, že vstupy 
a vjezdy do objektu budou výškově osazeny tak, 
aby příčný sklon plochy mezi objektem a vozovkou 
po výstavbě vyhovoval požadavkům na normový 
sklon chodníku.

Usnesení RM č. 22/12/15: RM schválila Smlouvu s 
… Kurdějov a … Hustopeče 693 01 o souhla-
su s novostavbou vinařství za podmínky, že při 
napojení dešťové vody do kanalizace nedojde k 
zásahu do vozovky na pozemku města p.č. 422/1. 
Součástí smlouvy je stanovení kauce pro uvedení 
komunikace pro pěší do vyhovujícího stavu ve výši 
10.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 23/12/15: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 
2600/1, 2600/25, 2600/28, vše v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče. (Pozemek je do 30.9.2016 v nájmu pro 
společnost ZEMOS a.s.)

Usnesení RM č. 24/12/15: RM schválila Udělení souhlasu 
se změnou stavby před dokončením u budované-
ho objektu ,,Rodinného domu s ordinací" na ul. 
Palackého v Hustopečích na pozemcích p.č.155 a 
156, k.ú. Hustopeče u Brna dle předložené doku-
mentace od projektanta „A4U“, Nejedlého 384/12, 
Brno 638 00 v rozsahu dle předložené žádosti.

Současně Rada města upozorňuje, že předložená do-
kumentace neřeší možnost příjezdu do dvora 
stavebníka!

Usnesení RM č. 25/12/15: RM schválila Souhlas s projek-
tovou dokumentací na stavbu vodovodní přípojky 
stavebníků COMPREX s.r.o., Vodova 1257/9, 612 00 
Brno a BUILDSTEEL s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 
Hustopeče na pozemku p.č.106/1 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. za podmínky uvedení vodoměrné šachty 
do zelené plochy a napojení kanalizace do stávající 
přípojky bez narušení stávajícího parkoviště.

Usnesení RM č. 26/12/15: RM konstatuje zamítavé 
stanovisko ZM (usn. ZM č. 33/XXII/14) na prodej 
pozemků p.č.  3915/1 vedeného jako zahrada a 
3918 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
v.k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení RM č. 27/12/15: RM schválila udělení souhla-
su s PD na novostavbu RD na pozemcích 834 a 833 
v k.ú. Hustopeče u Brna a s umístěním vodovodní, 
kanalizační, elektrické, plynové přípojky, přípojky 
dešťové vody a sjezdu přes pozemek města p.č. 

870/4 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení RM č. 28/12/15: RM schválila smlouvu s p. 

…, Hustopeče 691 03, o souhlasu se stavbou RD 
na pozemcích 834 a 833 v k.ú. Hustopeče u Brna 
a s umístěním vodovodní, kanalizační, elektrické, 
plynové přípojky, přípojky dešťové vody a sjezdu 
přes pozemek města p.č. 870/4 v k.ú. Hustopeče u 
Brna s kaucí ve výši 3000 Kč. Text smlouvy je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení RM (úkol) č. 29/12/15: RM schválila schva-
luje podání výpovědi ze smlouvy o spolupráci k 
realizaci projektu „Hustopečské skákání“ uzavřené 
dne 06.01.2015 s PPFP s.r.o. se sídlem Skopalíkova 
1680/32, 690 03 Břeclav, IČ 26218534 v souladu čl. 
VI této smlouvy

Usnesení RM č. 30/12/15: RM bere na vědomí informa-
ce o lhůtách pro skončení smlouvy o provozování 
veřejného osvětlení, uzavřené s ČEZ Energetické 
služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 
Ostrava Vítkovice, IČ 27804721

Usnesení RM č. 31/12/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Evou Trojkovou, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 
41012127 na zhotovení zjednodušené dokumen-
tace stavby kanalizace (pasportu) v ul. Sv. Čecha 
v Hustopečích za cenu 36.900 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 32/12/15: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Evou Trojkovou, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 
41012127, na zhotovení zjednodušené dokumen-
tace stavby kanalizace (pasportu) v ul. Družstevní 
v Hustopečích za cenu 36.500 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 33/12/15: RM schválila dohodu s o 
ukončení nájmu movitých věcí s Technickými služ-
bami Hustopeče s.r.o., Nádražní 37, Hustopeče 693 
01, IČ:25550673. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 34/12/15: RM schválila smlouvu o 
výpůjčce věcí movitých s Technickými službami 
Hustopeče s.r.o. Nádražní 37, Hustopeče 693 01, IČ: 
25550673. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 35/12/15: RM schválila dodatek č. 2 
k rámcové kupní na věci movité mezi městem 
Hustopeče a Hustopečskou mandlárnou s.r.o. 
se sídlem Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 
29372143 ohledně rozšíření prodávaného sorti-
mentu výrobků. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 36/12/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na opravu vozovek ve městě se společností Stavba 
a údržba silnic Břeclav, s. r. o., IČO 26264081, 
DIČ CZ26264081, se sídlem Břeclav, PSČ 690 02, 
Riegerova 37, dle předložené cenové nabídky za 
cenu 280.247 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení (úkol) č. 37/12/15: RM ukládá upřesnit místa 
na opravu vozovek ve městě, dle seznamu, který 
je přílohou smlouvy se Stavbou a údržbou silnic 
Břeclav, s.r.o., schválenou usnesením č. 36/12/15.

Usnesení RM č. 38/12/15: RM bere na vědomí infor-
maci o vysoutěžených cenách energií dodavatele 
Energie pod kontrolou o.p.s. na následující období.

Usnesení RM č. 39/12/15: RM bere na vědomí infor-
maci o nákupní ceně plynu společností ENERGO 
Hustopeče, s.r.o. na rok 2016. Z této částky budou 
vypočítávány ceny dodávané tepelné energie pro 
město.

Usnesení RM č. 40/12/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení vydání obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č.2/2015 o regulaci hlučných činností 
s upřesněním, které vyplynulo z diskuze rady.

Usnesení RM č. 41/12/15: RM doporučuje ZM ke 
schválení vydání obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č.3/2015 k omezení pyrotechniky na 
území města, s upřesněním, které vyplynulo z dis-
kuze rady.
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Usnesení RM č. 42/12/15: RM schválila pachtovní 
smlouvu se ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké 
Němčice 691 63, IČ: 63470381 na propachtování 
souboru pozemků o celkové výměře 281.029 m2 v 
k.ú. Hustopeče u Brna dle přílohy za roční pachtov-
né 120.084,- Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. Záměr pachtu byl zveřejněn od 12.3.2015 
do 30.3.2015.

Usnesení RM č. 43/12/15: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku „Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – 
Dodávka HW a SW (infrastruktura) uchazeče C 
Systém CZ s.r.o. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 
636 00 Brno, IČ: 27675645

Usnesení RM č. 44/12/15: RM schválila umístění 
na 2. místě na „Elektronizaci Městského úřadu 
Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Dodávka HW a SW 
(infrastruktura) s fi rmou Autocont CZ a.s. se sídlem 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795

Usnesení RM č. 45/12/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na „Elektronizaci Městského úřadu Hustopeče“ 
Dílčí plnění 1 – Dodávka HW a SW (infrastruktu-
ra) uchazeče C Systém CZ s.r.o. se sídlem Otakara 
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 46/12/15: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku „Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – 
Tvorba formulářů a vytěžování formulářových dat 
uchazeče Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 
15, Praha 4, IČ: 63078236

Usnesení RM č. 47/12/15: RM schválila umístění na 
2. místě na veřejnou zakázku „Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – 
Tvorba formulářů a vytěžování formulářových dat 
uchazeče Datron a.s. se sídlem Vachkova 3008, 470 
01 Česká Lípa, IČ: 43227520

Usnesení RM č. 48/12/15: RM schválila smlouvu o dílo 
na „Elektronizaci Městského úřadu Hustopeče“ 
Dílčí plnění 6 – Tvorba formulářů a vytěžování 
formulářových dat s fi rmou Software602 a.s. se 
sídlem Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: 63078236. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 49/12/15: RM schválila zrušení zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku "Elektronizace 
Městského úřadu Hustopeče" v části 2,3,4 a 5 z 
důvodu podání jediné nabídky uchazeče dle § 84 
odst.1 písm. e)  zákona na 3.

Usnesení RM č. 50/12/15: RM bere na vědomí nesou-
hlasné stanovisko Michala Heřmana k úpravě 
smluvních podmínek pronájmu a budoucího 
prodeje pozemku p.č. 410 s příslušenstvím v k.ú. 
Hustopeče u Brna a doporučuje ZM schválit vrácení 
uhrazené kauce uchazeči.

Usnesení RM č. 51/12/15: RM doporučuje ZM schválení 
vyhlášení nového záměru prodeje pozemku par.č. 
KN 410/1 včetně umístěné budovy č.p. 463 s upra-
venými podmínkami.

Usnesení RM č. 52/12/15: RM schválila odvolání zmoc-
nění ze dne 09.04.2014 společnosti Experting spol. 
s r.o. se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, 
IČ 49358481 k zastupování města Hustopeče a 
provádění a zabezpečování jeho jménem činnosti, 
související se smluvním pojištěním a to ke dni ná-
sledujícímu po doručení tohoto odvolání zmocnění 
zmocněnci.

Usnesení RM č. 53/12/15: RM schválila Dodatku č.4 k 
pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpověd-
nosti města Hustopeče.

Usnesení RM č. 54/12/15: RM schválila vyřazení majetku 
z účetní evidence Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace v účetní hodnotě192.588 

Kč dle předloženého seznamu a doporučení správ-
ní rady nemocnice. Seznam vyřazovaného majetku 
(sw) je přílohou. Likvidace bude provedena jeho 
vymazáním ze systému.

Usnesení RM č. 55/12/15: RM schválila vyjádření podpo-
ry a souhlasí s pořádáním akce XI. Agrotec Petronas 
Syntium Rally 2015 ve dnech 19. - 20.6.2015. 
Zároveň souhlasí se zapůjčením potřebných komu-
nikací a vybavení ve vlastnictví města pro pořádání 
akce. Seznam vybavení je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 56/12/15: RM ukládá připravit smlou-
vu o reklamě na XI. Agrotec Petronas Syntium Rally 
2015.

Usnesení RM č. 57/12/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování pečovatelské služby uza-
vřenou mezi …, nar. …, bytem Hustopeče jako 
příjemcem a Městem Hustopeče jako poskytova-
telem o změně rozsahu poskytovaných služeb. Text 
Dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 58/12/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Kašnice. Roční odměna za VPS 
činí 1.535,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 59/12/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Kobylí. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 60/12/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Popice. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.

Usnesení RM č. 61/12/15: RM schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem 
Hustopeče a obcí Velké Hostěrádky. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 62/12/15: RM schválila přidělení bytu č. 
409 v ubytovně Mostař do nájmu panu …, bytem 
Hustopeče a to od 15. 4. 2015.

Usnesení RM č. 63/12/15: RM schválila prodloužení ná-
jemní smlouvy pro manželé …, Smetanova 78/2 
do 31. 6. 2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení (úkol) č. 64/12/15: RM ukládá inzerovat na-
bídku pronájmu bytu na ul. Smetanova 78/2 od 
01.07.2015 v  Hustopečských listech, na webu 
města.

Usnesení RM č. 65/12/15: RM bere na vědomí zápis ze 
Sociální komise ze dne 2. 3. 2015.

Usnesení RM č. 66/12/15: RM schválila nájemní 
smlouvu pro …, nar. …, trvale bytem …, Velké 
Pavlovice a … (nar. …), trvale bytem náměstí ..., 
Velké Pavlovice od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 67/12/15: RM schválila Tomáši 
Rychlému, IČ: 71768939, bytem ... Hustopeče 
splátkový kalendář na dlužnou částku 55.355,-Kč 
složenou z neuhrazeného pachtovného, vodného a 
stočného, dle smlouvy o pachtu ze dne 30. 6. 2014. 
Dlužná částka bude uhrazena v deseti pravidelných 
měsíčních splátkách po částce 5.536,-Kč. V přípa-
dě, že bude nájemce opět v  prodlení informovat 
o tomto RM a připravit návrh na odstoupení od 
smlouvy.

Usnesení RM č. 68/12/15: RM schválila bezplatné za-
půjčení prostor obřadní síně města Hustopeče za 
účelem slavnostního předání maturitních vysvěd-
čení v úterý 2. 6. 2015 v 16:00 a v 17:00 hodin 
žákům Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče.

Usnesení RM č. 69/12/15: RM bere na vědomí zápis 
ze zasedání grantové a investiční komise ze dne 
11.03.2015.

Usnesení RM č. 70/12/15: RM schválila 4.RO výdajů 
města Hustopeče na rok 2015. Text rozpočtového 
opatření je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 71/12/15: RM neschvaluje pokácení lípy 
na ulici Družstevní na pozemku p.č. 2051/2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení RM (úkol) č. 72/12/15: RM ukládá Městským 
službám provést výchovný a estetický ořez keřové-
ho porostu lípy nacházející na pozemku p.č 2051/2 
v k.ú. Hustopeče, ul. Družstevní vedle garáže.

Usnesení RM č. 73/12/15: RM schválila přesun fi nanč-
ních prostředků z běžného provozu do fondu 
investic Základní školy Hustopeče, Komenského 
163/2 ve výši 189.000,- Kč. Tento převod nemá 
dopad na rozpočet města.

Usnesení RM (úkol) č. 74/12/15: RM ukládá prověřit 
výši oprávněného příspěvku základních a mateř-
ských škol poskytovaného městem.

Usnesení RM č. 75/12/15: RM bere na vědomí zápis z vi-
nařské komise ze dne 12.3.2015.

Usnesení RM č. 76/12/15: RM schválila pravidla 
prázdninového provozu v mateřských školách v 
Hustopečích. MŠ Školní bude otevřena od 1. čer-
vence do 24. července 2015. Po zbytek prázdnin 
bude uzavřena. MŠ Na Sídlišti bude otevřena od 
27. července do 21. srpna 2015. Po zbytek prázdnin 
bude také uzavřena.

Usnesení RM č. 77/12/15: RM bere na vědomí infor-
maci o pořádání akce Koncert kapel (Skrznaskrz, 
Helemese, Pan Doucha) v  M-Klubu na ulici 
Herbenova dne 10.4.2015.

Usnesení RM (úkol) č. 78/12/15: RM ukládá odstra-
nit zbytek plotu mezi ulicemi Komenského a 
Dvořákova (pokud je města), případně jednat o 
odstranění s vlastníkem.

Usnesení RM (úkol) č. 79/12/15: RM ukládá reklamovat 
nově zbudovanou vozovku na ul. Alejní, podél vět-
rolamu. Propadá se a je zvlněná. 

Usnesení RM (úkol) č. 80/12/15: RM ukládá oslovit 
zastupitele města pro přihlášení se do výběrové 
komise pro výběrové řízení na vedoucího MaK.

Usnesení RM č. 81/12/15: RM bere na vědomí nabíd-
ku společnosti DYNATECH na zpracování auditu 
Městské nemocnice Hustopeče p.o., za 185.000 Kč 
+ DPH. Nabídku postupuje k projednání a případ-
nému schválení do správní rady nemocnice.

Usnesení RM (úkol) č. 82/12/15: RM ukládá odboru 
regionálního rozvoje zapracovat do změny územ-
ního plánu města Hustopeče změny pro následující 
lokality:

v prodlužení ulic Žižkova a Údolní směrem na Starovice 
část území 121/OK + sousedící NZ přesunout do BI 
nebo ZO, ZP

území na ul. Nádražní „prasečáky“ směrem ke Kozímu 
vrchu a pozemek p.č. 2600/1 a sousedící ze SM, SV, 
NZ do BI

pozemek p.č. 9521 nyní SM do BI
Přesné lokalizace budou upřesněny místostarostou a 

vedoucím MPO.
Usnesení RM č. 83/12/15: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

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

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

/samosprava/usneseni-samospravy/
nebo v Kanceláři tajemníka  Městského úřadu 

Hustopeče
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Aktuální statistiky ukazují, že v České 
republice má více než 55 % lidí nadváhu nebo 
obezitu a stále stoupá počet obézních dětí. 
Od třicátého roku věku přibíráme všichni, 
sportovci a lidé, kteří vědí jak na vyrovnaný 
jídelníček, však méně nebo vůbec. Další 
statistická čísla hovoří o tom, že polovina žen 
se pokoušela za život zhubnout více než 1x 
a 34 % lidí s nadváhou více než 5x.

U více než tří pokusů redukce váhy 
hovoříme o tzv. chronickém dietářství, které 
má za následek jak poškození bazálního 
metabolismu, tak prohloubení nedůvěry 
v sebe sama, v inteligenci svého těla
 a nespokojenost se svým tělem.

Ve své praxi výživové poradkyně, 
které se věnuji více než 5 let, se denně 
setkávám se ženami, které chtějí 
zhubnout. Každá si s sebou přinesla 
svůj osobní příběh, ale přesto je zde 
několik významných společných 
faktorů, proč vyhledaly odbornou 
pomoc s trvalou redukcí váhy. Zde 
uvádím společné znaky, které váhu 
vrací zpět na původní hodnotu.

1. JÍTE PŘÍLIŠ MNOHO NEBO VELMI 
MÁLO

Dříve se předpokládalo, že k obezitě 
vede jen cesta přejídání se. Nyní se 
ukazuje, že k aktivaci tzv. úsporného 
genu vede i cesta nedostatečné výživy, 
hladovek a dietních omylů. Po této 
zkušenosti vaše tělo jednoduše přejde 
na úsporný režim tvorby tukových 
zásob.

2. HÝBETE SE MÁLO NEBO ŠPATNĚ
Redukční jídelníček bez sportu nemá smysl. 

Potřebujete nastartovat metabolismus 
a podpořit spalování tuků. Největším 
omylem je myslet si, že musíte nutně do 
posilovny, anebo sportovat každý den. 
Vhodnou podporou redukce jsou i procházky 
ve svižném tempu. Často jsme unaveni 
psychicky, ne fyzicky. Pohybem energii 
získáme. Pohyb dokáže podpořit psychickou 
odolnost a navíc se při něm uvolňují hormony 
štěstí - endorfi ny, dopamin a serotonin.

3. MÁTE JEDNOSTRANNĚ ZAMĚŘENÝ 
JÍDELNÍČEK

Pokud vynecháváte tuky nebo přílohy 
z jídelníčku, povede to časem k nedostatku 
živin a to se projeví chutěmi na kalorické 
potraviny. Za jednostranně postavený 
jídelníček se platí vysoká daň: tzv. nutriční 
podvýživa, která může vést k únavě a obezitě.

4. MÁTE STRACH Z JÍDLA
Se strachem se najíst přichází vždy ženy. Je 

to zpravidla po předchozích zkušenostech 
s neúspěšnou redukcí. Resp. jediný způsob, 
který jim pomohl zhubnout, bylo omezení 
velikosti porcí, omezení pečiva a příloh a sport 

5x v týdnu. Výsledek se jistě brzy dostaví, ale 
za jakou cenu? Jakmile povolíte, přiberete 
zpět. Taková zkušenost je psychicky velmi 
traumatizující, sráží sebevědomí a motivaci. 
Zvlášť pokud si zafi xujete myšlenkový vzorec: 
velké porce vedou k tloustnutí.

5. VYNECHÁVÁTE SNÍDANI
Pokud po ránu nemáte hlad a držíte se 

zaručené rady „že posloucháte své tělo“ 
a proto nejíte, tak neposloucháte správně. 
Tím, že necítíte hlad, vám tělo říká, že jeho 
přirozené signály jsou utlumeny a ne to, že se 
nemáte najíst! 

6. NEJÍTE VLÁKNINU
Ať už jste vyzkoušela jakoukoliv dietu, 

zdravý životní styl, ale nejedla jste při 
tom správné množství vlákniny, mělo to 
pravděpodobně za následek: chutě na sladké 
nebo brzy hlad. Vláknina přispívá k pocitu 
sytosti a napomáhá redukci břišních partií.

7. ŠPATNĚ PIJETE
Správný pitný režim pomáhá proti 

únavě, chutím a pomáhá správné funkci 
metabolismu. Pitný režim musí být, pokud 
konzumujete vlákninu. Vláknina může ve 
střevech plnit svou funkci, jen pokud je 
zajištěna dostatečná hydratace.

8. HUBNETE PŘÍLIŠ RYCHLE
Pokud hubnete příliš rychle, nutíte své 

tělo spotřebovávat energii ze svalů, a ne 
z tukových zásob. Ideální rychlost redukce 
je 250g – 500g tuku týdně. Pokud hubnete 
rychleji, je to pravděpodobně ze svalů. 
Tento omyl vás stojí zaškrcení bazálního 
metabolismu, odvodnění a svalovou 
ochablost. Správná rychlost redukce není 
důležitá jen pro adaptaci metabolismu na 
nové podmínky, ale také vaší psychiky. Na 
novou váhu si musíte zvykat postupně!

9. ZADRŽUJETE VODU A TRPÍTE NA 
LYMFATICKÉ OTOKY

Pokud vás trápí přebytečná kila, nemusí 
se vždy jednat jen o nadbytek v podobě 
tuku, ale také nadbytečné vody. Zadržování 
vody v těle způsobuje potíže s hubnutím. 
Zadržování vody má více příčin, jednou z nich 
může být hormonální dysbalance, špatná 
funkce podkožního metabolismu vlivem 
zbytnělých tukových buněk, které uskřinují 
krevní a lymfatické cévy nebo nevhodná 
životospráva. Pokud máte podezření na 
tuto příčinu vašeho neúspěchu v hubnutí, 
doporučuji měření na přístroji InBody 230 

a konzultaci s odborníkem na body 
form kúry. 

10. NEPOMÁHÁTE TĚLU 
KOMPLEXNÍM PŘÍSTUPEM

Pokud chcete mnohonásobně 
zúročit snažení v oblasti výživy 
a pohybu, zařaďte do svého životního 
stylu také neinvazivní a detoxikační 
kúry, jako jsou např.: lymfatické 
masáže, podtlakové masáže, LPG 
– Lipomassage. Ty prostřednictvím 
mechano-stimulace aktivují štěpení 
tuku, zpevňují pokožku a současně 
zrychlují podkožní metabolismus.

Jsme tím, kým chceme být. 
Buďte to vy, kdo řídí váš život. Když 
opravdu něco chcete – dokážete to! 
S nastavením správného životního 
stylu a formování těla pomocí těch 
nejúčinnějších metod vám rádi 
pomůžeme, ale hlavními hrdiny jste 
vy a jen na vás záleží, jak moc se 

k vysněnému a zdravému tělu přiblížíte. 
A nakonec: Dělejte to pro sebe, ne pro rodinu 
nebo okolí. To není sobeckost, ale sebeláska 
a v tom je podstatný rozdíl.

Ing. Pavla Gazdíková | nutriční terapeut
 & Radka Eliášová | majitelka studia 

a body form kouč

Chcete se dozvědět více o sobě a svém 
těle? Srdečně vás zveme na den otevřených 
dveří studia Mazaná kočka, který se koná 
6. 6. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin. Při této 
příležitosti máte jedinečnou možnost 
absolvovat analýzu těla In Body s 50% 
slevou – nutno se předem objednat na 
e-mailu: radka@mazanakocka.cz

Ing. Pavla Gazdíková
mob.: 777 608 571

e-mail: pavla@mazanakocka.cz

Radka Eliášová
mob.: 723 107 236

e-mail: radka@mazanakocka.cz

www.mazanakocka.cz
www.facebook.cz/Mazanakocka.cz

10 klíčových důvodů proč se ženám nedaří natrvalo zhubnout
-in
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Rulandské bílé ročníku 2014 z vinařství 
Miroslava Volaříka. To je víno, které se letos 
bude moct zdobit zlatou Hustopečskou 
pečetí. O vítězi rozhodlo třicet certifi kovaných 
degustátorů. Ochutnat vítězný vzorek, ale 
i mnohé další, bylo možné na soutěžní 
výstavě vín v sobotu 4. dubna 2015.

Jedenáctý ročník přehlídky vín 
O Hustopečskou pečeť nabídl celkem 286 
vzorků vína v devíti stovkách lahví. Pestrý 
výběr přilákal asi dvě stovky návštěvníků. 

K ochutnání bylo o několik odrůd víc než 
v minulých letech. Ty tradiční historické 
letos doplnily i odrůdy moderní, které jsou 
však v dnešní době pro okolí Hustopečí také 
typické.

„Letos můžeme nabídnout asi o sto vzorků 
více než v loňském roce. Rozhodli jsme se 
rozšířit odrůdy u bílých vín o Rulandské 
bílé, Rulandské šedé, o Pálavu a Tramín. 
U červených vín o Dornfelder, Frankovku 
a Zweigeltrebe,“ upřesnila Petra Otřísalová ze 
Stálé vinařské expozice. 

Přihlásit se do soutěže O Hustopečskou 
pečeť mohli vinaři z celé republiky, limitováni 
byli pouze danými odrůdami. Soutěžit mohla 
vína posledních tří ročníků. „Loňský ročník 
patří kvůli specifi ckému počasí mezi ty méně 
zdařilé. Ale i mezi těmito víny, se dají najít 
skvostné kousky,“ informovala Otřísalová. 

A její slova potvrdili i návštěvníci. 
„Zatím nejvíc mě oslovily Rýnské ryzlinky. 
V Hustopečích mně ale chutná vždy. Jezdím 
sem velice rád a často. Začnu Slavnostmi 
mandloní, končím Burčákovými slavnostmi,“ 
smál se Karel Volný z Tišnova. „Zatím jsme 
prošli bílá vína. Něco bylo dobré, něco méně 
dobré,“ přidala se Petra Novotná z Hustopečí. 

Šampionem výstavy se nakonec pro 
letošní rok stal Miroslav Volařík. Třiceti 
certifi kovaným degustátorům nejvíce 
chutnalo jeho Rulandské bílé ročník 2014. 
Tohle víno se tak bude moct chlubit zlatou 
Hustopečskou pečetí. 

Ocenění si ale také například odnášel za 
Ryzlink vlašský zástupce vinařství Šoman 

z Dolních Dunajovic, za Růžová vína Jan 
Stávek z Němčiček a za André Eva Buchtová 
z Velkých Pavlovic. 

„Ocenění jsme mimo jiné získali za André 
jakostní ročníku 2013. Vína tohoto ročníku 
byla výborná. Červená vína ale dáváme do 
prodeje až letošním rokem, prve půjdou na 
nějaké výstavy a pak až do prodeje. Bílá vína 
už skoro máme vyprodaná,“ pochvalovala si 
Eva Buchtová.                                                       –jal- 

Kompletní výsledky a více informací 
o soutěži na www.hustopece-city.cz.  

KULTURA
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Zlatou Hustopečskou pečeť získal Miroslav Volařík

Zaplněný kinosál do posledního místa. Ve 
středu 25. března byl na programu Miroslav 

Donutil a jeho show s názvem Ptejte se mě, na 
co chcete. Dotazy od hustopečských diváků 
ze začátku přibývaly pomalu, postupně se ale 
návštěvníci zbavili ostychu a košík se rychle 
plnil méně i více záludnými otázkami.

„Opravdu se diváci mohou ptát, na co 
chtějí. Já jsem si dal jen takovou pojistku – 
druhá část názvu je: Já na co chci, odpovím. 
Ale zatím se mi nestalo, že bych na něco 
neodpověděl. Odpovím vždy na všechno,“ 
představil svou show Miroslav Donutil. 

„Dost často se lidé ptají na různé 
fi lmy, ve kterých jsem hrál. Například 
nejfrekventovanější je otázka na fi lm Pelíšky, 
na Černé barony, na Román pro muže. Tohle 
lidi zajímá,“ doplnil. 

A ani Hustopeče nebyly výjimkou – natáčení 
fi lmu Pelíšky bylo jedním velkým tématem. 
O přestávce si také mohli zájemci vystát 
frontu na autogram nebo společnou fotku. 

A kde bude možné Miroslava Donutila vidět 
v následujících dnech? „Zrovna v Divadle 
Husa na provázku hraji v inscenaci Amadeus. 
Můj syn tam hraje Mozarta a já hraji Salieriho. 
Je to inscenace Vladimíra Morávka a je velmi 
úspěšná. Točím teď také pro Českou televizi 
britský seriál Doktor Martin, jehož premiéra 
bude na podzim. A ještě budu točit jeden 
detektivní seriál v brněnské televizi s názvem 
Labyrint,“ prozradil Miroslav Donutil. 

–jal-
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Na konci března pobavil hustopečské 
diváky Miroslav Donutil. 

Diváci se ptali, Miroslav Donutil odpovídal. Kino bylo plné

CVČ Pavučina vyslalo své družstvo na 
soutěž Domečkiáda 2015.

Do Pohořelic se ve čtvrtek 2. 4. 2015 
odpoledne vypravilo ryze dívčí družstvo, 
složené z členek hustopečského 
badmintonového oddílu pod vedením své 
koučky: Andrea Fraňková, Barbora Korábová, 
Markéta Machová, Lucie Rybníčková a Klára 
Zimolková.

Celá soutěž probíhala ve sportovní hale. Na 
družstva čekalo celkem šest disciplín: hod 
do tlamy, slalom autíček, puzzle, labyrint, 
carling, Člověče nezlob se. CVČ Pavučina 
bojovalo v červených tričkách.

Každé družstvo mělo po celou dobu soutěže 
k dispozici jednoho „Žolíka“ (divokou kartu). 
Pokud si družstvo na danou soutěž věřilo, 
před začátkem dané soutěže ukázalo, že 

použije Žolíka a jejich získaný počet bodů se 
zdvojnásobil. Hustopeče Žolíka použily hned 
v první soutěži, která se jim ale moc nepovedla. 
Další disciplína slalom autíček také nebyla 
podle jejich představ. Vše se zlomilo u puzzle, 
kde děvčata patřila k nejrychlejším. Začalo 
se jim dařit a před poslední disciplínou 
jim patřilo průběžné předposlední místo. 
Rozdíly mezi jednotlivými družstvy byly 
ale minimální a vše měla rozhodnout hra 
Člověče nezlob se. Hra, která byla o štěstí, 
strategii a zisku dvojnásobku bodů. Štěstěna 
byla holkám opravdu nakloněna, protože 
tuto hru suverénně vyhrály. A totálně 
zamíchala konečným pořadím. Hustopeče 
tušily, že se přiblížily medailovým pozicím. 
Vyhlašovalo se od posledního místa, které 
získal DDM Mikulov, za nimi se umístil DDM 

Znojmo. Bramborovou medaili brali favorité 
soutěže DDM a ŠD Oslavany. Medailové 
pozice dělil pouze jeden bod. Bronz připadl 
pořadatelskému družstvu SVČ Pohořelice. 
O vítězi se tedy rozhodovalo  mezi 
chlapeckým družstvem SVČ Ivančice a naším 
dívčím družstvem. Červený tým CVČ Pavučina 
Hustopeče o jediný bod bere zlatou medaili.

Akce je součástí projektu Zdravě 
a bezpečně v Jihomoravském kraji 
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0004), který  je 
spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. Pořadatelské funkce 
se ujalo Středisko volného času Pohořelice. 
Cílem této akce je netradiční zajímavou 
formou rozšířit spolupráci mezi SVČ/DDM. 

Halka Korábová

Domečkiáda 2015: Na Pavučinu přivezly dívky zlato
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
KV TEN 2015

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

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

st 13.5. 16.00 Odjezd autobusu od gymnázia do Žarošic
pá 29.5. 18.00 NOC KOSTEL  – komentované prohlídky, zazní
   Fibichova mše v podání Kunštátské dechové 
   hudby, muzikál Jesus star super mlád, podrobný
   program na webu farnosti. 
ne 31.5. 14.30 FARNÍ DEN – pod v ží kostela na Dukelském
    nám stí, cimbálová muzika. 

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

st  6.5. 19.30 LOVE SONG - Hudební, romantická komedie, USA,
   2013, 104 min., s titulky. Vstupné 70,- K
st  13.5. 19.30 FOTOGRAF - Drama R, 2015, 133 min.,
   p ístupný od 15 let. Vstupné 70,- K

D tský  lmový festival
pá 15.5. 16.00 MALÝ PÁN - Rodinná loutková komedie, R, SR,
   2015, 70 min., Vstupné 50,- K
so 16.5. 16.00 ŠKATULÁCI - Animovaná rodinná komedie,
   USA, 2014, 97 min. Vstupné 50,- K
ne 17.5 16.00 7 TRPASLÍK  - Animovaný rodinný  lm,
   N mecko, 2014, 88 min. Vstupné 50,- K

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA, Komenského 4, Hustope e

út 12. 5. 9.00 HAM, HAM, ANEB VELKÝ HLAD JÁ MÁM
   divadelní p edstavení pro d ti MŠ, ZŠ a ve ejnost,
   kinosál Hustope e, vstupné 40,- k . 
t 14.5. 19.30 JAK UVA IT ŽÁBU – divadelní p edstavení 

   v podání Pavla Ne ase a Báry Št pánové.
   Spole enský d m, p edprodej vstupenek v TIC.
ne 24.5. 15.00 MÁJOVÉ NOTOVÁNÍ 
   D tská lidová muzika z Habovky, MŠ U Rybi ek, 
   FS Krajcárek Hustope e, FS Závodzan, Hustope -
   ská chasa, CM Eliška, Dechová hudba BOJANÉ.
   Vstupné: 50,- K , do 15 let zdarma.
   Dukelské nám stí Hustope e.

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

ne 3.5. – 24.5. KATE INA A KATE INKA KABRIELOVY
   Výstava obraz .
ne 31.5. – 21.6. PAVEL HORÁK (PAUL VAN DEN BERG)
   Obrazy, kresby, um lecké tisky.

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

t 7.5. 9.00 KROK-SUN-KROK – XVII. ro ník nesout žní tane ní
   p ehlídky skupin nejen z Hustope í, v sále
   spole enského domu. Vstup pro ve ejnost volný. 
so 16.5. 9.30 VYCHÁZKA S BOTANIKEM – poznejte rostliny 
   a kv tiny v okolí hustope ského Kamenného
    vrchu. Sraz u ov ína pod mandlo ovými sady.
   Informace na tel.: 777 555 247. 
ne 31.5. 15.00 DEN KONÍ – p ij te s námi oslavit Den koní a
   povzbudit malé jezdce. Sraz na jízdárn  Pavu iny.
   Vyhlášení výsledk  literární sout že ke Dni koní.

so 2.5. 10.00 MÁJOVÝ KOŠT VÍN
   ZO ZS zve na 52. výstavu vín, Hotel Centro. 

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

222,, ,,

út 5.5. 8.00 ZÁJEZD NA FLORIA KROM ÍŽ
   Odjezd z AN Hustope e.
t 14.5. 7.00 ZÁJEZD do termálních lázní Dunajská Streda,

   odjezd z AN Hustope e. 

ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ SVAZ

pá 29.5. 18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ - v rámci Noci
   kostel , evancelický kostel.

Více než tři stovky dětí si nenechaly ujít představení Michala 
Nesvadby v hustopečském kinosále. V sobotu 11. dubna ho zaplnily 
do posledního místa. Michal z Kouzelné školky pobavil malé diváky 
hlavně kousky s barevnými lepicími páskami. V Hustopečích vystoupil 
už po několikáté. Plný sál i tentokrát dokázal, že známý herec ty 
nejmenší pořád baví.                                                                                                    –jal-

Michal Nesvadba bavil děti
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V neděli 12. dubna bylo odpoledne v Domě dětí a mládeže Pavučina 
věnováno výhradně psům. A to nejen tak ledajakým, ale voříškům. 
Konal se první ročník takzvané Voříškiády – soutěžní výstavy psů pro 
děti. 

Zábavné odpoledne zahájila přednáška. Libuše Kulawiak z Centra 
pro výcvik psů Alfa povídala hlavně o bezpečnosti. „Když například 
dojde mezi psy k rvačce, úplně nejzákladnější pravidlo je, nikdy tam 
nedávejte ruce. Když už nemůžu použít vodítko, klacek nebo jakýkoliv 
jiný předmět, tak dám mezi psy nohy, ale nikdy ruce,“ poradila 
Kulawiak, cvičitelka vodících psů a specialistka na canisterapii.

Po přednášce už se mohlo přejít k samotné soutěži. Pro mnohé 
vystavovatele byla Voříškiáda zcela novou zkušeností. Zvláště pro ty 
nejmenší. „Máme dvě kategorie, první je pro děti do deseti let, druhá 
pro ty do patnácti. Děti přijdou, předvedou své pejsky, odborná porota 
je ohodnotí a zvítězí ti nejhezčí,“ vysvětlil princip soutěžní výstavy Petr 
Fridrich z Centra volného času Pavučina. 
Členy odborné poroty byli hustopečský veterinář Jiří Kunc, vedoucí 

chovatelského kroužku na Pavučině Simona Jakubčíková a městský 
strážník Jan Procingr, který má zkušenosti s odchytem nalezených 
zvířat. 

V první kategorii měli rozhodování jednoduché, zúčastnili se 
pouze dvě soutěžící – čtyřletá Martina Majerníková se sedmi měsíční 
fenkou Sindy, která nakonec zvítězila, a desetiletá Natálie Zimolková 
s Annie, jimž patřilo druhé místo. „Ráno Annie chodí venčit maminka 
a já chodím odpoledne. Annie spí a ráda si hraje, nejradši aportuje,“ 
představila svého psa Natálie. Obě soutěžící si odnášely dárky pro 
sebe i pro své čtyřnohé mazlíčky. 

To v druhé kategorii už měli porotci těžší rozhodování. Toho 
nejlepšího voříška vybírali z více než deseti soutěžících. 

První místo nakonec obsadili Vendula Stehlíková a její tříletý Aldoš. 
„Nejraději chodíme na procházku do vinohradu,“ prozradila majitelka 
vítězného voříška. 

Druhá skončila Sandra Pláteníková s Maxem, který současně zvítězil 
v kategorii pes sympaťák, a jako třetí nejlepší určili porotci Lucii 
Albrechtovou s pětiletým Gumpem. 

Prostřednictvím akce se chovatelé z Pavučiny také snažili upozornit 
na odchycené psy, o které se starají. Chtěli by je tak nabídnout 
případným zájemcům.                                                                                               –jal- 

Nejhezčí voříšci?
Porota vybrala Sindy a Aldoše
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 11. 5. / 25. 5.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 5.5
Bioodpad: 4. 5. / 18. 5.
SB RNÝ DV R – PROVOZNÍ DOBA
po. a pá.: 14.00 - 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 - 18.00

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

Po 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 18.00 – 19.00
Út 6.00 – 8.00 14.00 – 20.30
St 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 19.00 - 20.00

t 6.00 – 8.00 14.00 – 17.00 18.00 – 20.30
Pá 6.00 – 8.00 14.00 – 16.00 17.00 – 20.30
Ne  14.00 – 19.00

SPORT

Jiná otvírací doba bude v týdnu od 4. do 10.5.2015.
Aktuální otvírací dobu najdete na www.spozam.cz nebo na

www.facebook/koupališt -hustope e

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

st 13.5. 15.00 LIDÉ A KRAJINA NA CESTÁCH ZA KAKTUSY 
   V MEXIKU, BOLÍVII A ARGENTIN  – vypráv ní
   Miroslava Macka z Velkých Pavlovic o jeho cestách
   po Jižní Americe, v klubovn  CCV, vstup volný.
so  30.5. 6.00 OSTRAVA – VÍTKOVICE – poznávací autokarový
   zájezd, odjezd z AN Hustope e a od nemocnice.
Termín    ZA JARNÍ KV TENOU BABICKÝM LESEM
bude   Vycházka s pr vodcem p írodní rezervací ihadlo
up esn n   za kv tenou po vápencových útvarech Moravského
   krasu a skalách s vyhlídkou na okolí.
   Bližší informace na výv skách. 

pá 8.5. 14.00 PIETNÍ AKT u p íležitosti 70. výro í osvobození SR
   Rudou armádou od nacistické okupace, na h bitov
   Rudé armády, po ádá esko-ruská spole nost
   B eclav. 

ne 17.5. 15.00 CHARITATIVNÍ MÓDNÍ P EHLÍDKA – módní
   show, jejíž výt žek bude v nován na konto d tského
   pacienta Samuela Jakubíka. Vystoupí Kali a Peter
   Pann, Martin Chodúr, bohatá tombola. P edprodej
   vstupenek TIC Hustope e. 

ne 31.5. 17.00 O CHUDÉM KRÁLOVSTVÍ KU – divadelní
   p edstavení souboru Šikulky p i ZŠ Komenského,
   spole enský d m, vstupné dobrovolné. 

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

t 7.5. 10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t 14.5. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - kv t(i)nový náhrdelník
t 21.5. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - vl í máky
t  28.5.  10.00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

   Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

st 6. – 28.5.  VÝSTAVA OBRAZ  MILANY SMETANOVÉ
   Vestibul CCV.
t 7. 5. 16.00 EDÍK A VIKTOR – DVA Z TISÍCE PADLÝCH 

   Vypráv ní Jana Horáka, p íb h z 2. sv. války,
   u ebna CCV. 
út 19. 5. 16.00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA
   s Kate inou Petrusovou, v knihovn .

CYKLISTIKA
so 2.5.  KOLO PRO ŽIVOT – po ádá Agrotec Hustope e
   více na www.kolopro.cz
HÁZENÁ
ne 10.5. 10.30 Hustope e – Juliánov (Muži)
ne 10.5. 12.30 Hustope e – Polanka B (Mladší dorost)
ne 31.5. 10.30 Hustope e – Sokolnice (Mladší žáci)
ne 31.5. 12.30 Hustope e – Sokolnice (Starší žáci)
FOTBAL
Rozpis zápas  na www.fc-hustopece.cz.

-in
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Propojit špičkovou hudbu a víno. To je 
cíl projektu, který vzniká v Hustopečích. 
Pořadatelé festivalu Concentus Moraviae 
vytvoří ve Stálé vinařské expozici města 
festivalovou vinotéku. Obsahovat bude 
osmnáct vín virtuózní řady. Každé z osmnácti 
koncertních měst tak bude mít svůj vzorek. Poslední březnové pondělí 
se v Hustopečích vybírala ta nejlepší vína, která budou součástí 
projektu.

„Vzhledem k tomu, že Concentus Moraviae se letos koná už 
podvacáté, rozhodli jsme se, že festival, který přináší hudební lahůdky, 
obohatíme ještě o něco, co jednak krásně koresponduje s hudbou a za 
druhé je spojeno s krajem, ve kterém se Concentus Moraviae koná,“ 
informoval ředitel festivalu David Dittrich. 

Osmdesát přihlášených vzorků hodnotilo pět odborníků – Pavel 
Vajčner, Miloš Michlovský, Tibor Nyitray, Miroslav Hrabal a Pavel 
Chrást. Pro výběr vzorků měli přísná kritéria. Cíleně vybírali hlavně 
suchá vína. Vinotéka Concentu Moraviae by podle nich měla přinášet 
klenoty jižní Moravy. 

„Jsem nadšený. Měli jsme tu při ochutnávce nádherné Vlašské 
ryzlinky, nádherné Veltlíny. Myslím si, že bylo z čeho vybírat. Zákazníci, 
kteří přijdou a budou si kupovat tato vína, budou určitě nadšení také,“ 
byl spokojený předseda Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray. 

„Virtuózní řada bude obsahovat osmnáct druhů vín. Bude to jedenáct 
bílých, pět červených a dvě sladká vína. Vinotéka tak bude naplněna 
úplně výsostně,“ slíbil Dittrich. 

Vinotéka festivalu bude součástí Stálé vinařské expozice v domě 
U Synků. Tam vína budou moci návštěvníci ochutnat i koupit. 
K zakoupení bude virtuózní řada i na internetu. 

„Jedno nejmenované vinařství má ve svém sloganu „Víno všemi 
smysly“. Tento projekt to naplňuje ještě v dalším rozměru. Hudba 
je umění a stejně tak i víno. Umění hudební se krásně snoubí s tóny, 
které jsou ve víně,“ uvedl k projektu Nyitray. 

Svou vinotéku si pořadatelé festivalu Concentus Moraviae tvoří 
poprvé. Podle nich se do ní sešla vína na světové úrovni. V plánu je tak 
pokračovat v projektu i v příštích letech. 

Více o festivalu Concentus Moraviae i o jednotlivých koncertech
pro letošní rok na www. concentusmoraviae.cz. 

V Hustopečích v kostele sv. Václava a sv. Anežky České vystoupí 
v sobotu 6. 6. 2015 varhaník z katedrály v Monaku Olivier Vernet 

a v kurdějovském kostele sv. Jana Křtitele v úterý  16. 6. 2015 
úspěšné belgické uskupení Goeyvaerts String Trio. Vstupenky je 
možné koupit v předprodeji v Turistickém informačním centru 
v domě U Synků. Při zakoupení lístků do 29. 5. 2015 dostanete 

slevu 50,- Kč z plného vstupného. 
-jal-

Concentus Moraviae bude mít 
svou virtuózní řadu vín
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Detaily brouků, hmyzu, pavučin, kapiček 
vody – to je svět, jak jej vidí fotografka Hana 
Stoklásková, obyvatelka Domu a Penzionu 
pro důchodce v Hustopečích. I když trpí 
takzvanou poúrazovou diplopií neboli 
dvojitým viděním, i když si občas kvůli 
tomuto hendikepu všechny snímky vymaže, 

bojuje a fotí dál. Svět kolem svýma očima 
ukázala na konci března na autorské výstavě. 

„Věnuji se fotografování už hodně let. 
Dřív jsem fotila jen děti, intenzivně se mu 
věnuji tak tři čtyři roky. Je to opravdu moje 
všechno,“ svěřila se autorka snímků Hana 
Stoklásková. 

Intenzivně se začala věnovat fotografování 
poté, co ovdověla. Podle svých slov by 
nevydržela jen tak sedět u televize, raději 
vyráží s fotoaparátem do přírody. „Nejraději 
fotím makro, detaily. Hlavně třeba kapičky 
a námrazy. Když se podaří, že jde vidět 
v kapce nějaký odraz, mám z toho opravdu 
radost,“ prozradila fotografka. 

Kromě přírody však fotí i město nebo 
pořizuje snímky z hustopečských kulturních 
akcí. Zapojila se také do soutěže Hustopečský 
rok očima fotografů a její snímek vévodil 
titulce lednových Hustopečských listů.

„Zpočátku jsem tomu vůbec nevěnovala 

pozornost. Jen jsem si řekla, že někdo fotil to 
stejné, co já. Až potom jsem si uvnitř přečetla, 
že jsem autorem,“ smála se Stoklásková. 

Obyvatelka hustopečského penzionu 
pro důchodce je ve fotografování naprostý 
samouk. Fotí na klasický digitální fotoaparát 
a není příznivkyní úpravy fotek v počítači. 
„Líbí se mi to tak, jak se mi to podaří přirozeně 
vyfotit,“ zdůraznila. 

Nejvíce na fotografování oceňuje to, že 
se díky němu naučila dívat kolem sebe, 
vnímat detaily, které jí dříve unikaly. „Jsem 
spokojená, když vyrazím do přírody, když si 
na mě sednou motýli, dokonce i vážky. Člověk 
cítí, jak splývá s přírodou. Zjistila jsem, že 
jsou místa, kudy jsem chodila a nevšimla si 
přitom spousty věcí. Člověk je uvidí, až hledá 
zajímavý detail pro fotku,“ vysvětlila.

První autorská výstava Hany Stokláskové se 
konala od 27. do 31. března v jídelně Domu 
a Penzionu pro důchodce Hustopeče.          –jal- 

Hana Stoklásková ukázala pohled na svět svýma očima
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Autorka fotografií Hana Stoklásková 
je obyvatelkou Domu a Penzionu pro 
důchodce. 

Hody, hody, doprovody… Jaké byly Velikonoce v Hustopečích?
Tradiční čtení Bible na Dukelském 

náměstí a takzvané Jarnění na Domě dětí 
a mládeže Pavučina. Takové byly Velikonoce 
v Hustopečích. 

Na náměstí se četlo z Bible
Na Velký Pátek 3.4.2015 si mohli všichni 

zájemci poslechnout úryvky ze svatého 
písma z úst všech tří zástupců hustopečských 
církví – za Římskokatolickou farnost vystoupil 

Pavel Kafka, za Českobratrskou 
církev evangelickou 

Kateřina Rybáriková a za 
Apoštolskou církev 
Karel Fridrich. 

–jal-

Jarnění  s Pavučinou
Předvelikonoční nedělní odpoledne se opět 

Pavučina zahemžila rodiči s dětmi. Tentokrát 
je nevylákalo krásné slunečné počasí, 
protože sluníčko moc nepřálo, každopádně 
v dílničkách se všichni příjemně zahřáli. Pro 
kluky bylo připraveno pletení pomlázek a pro 
holčičky zdobení vajíček rozehřátým voskem. 
Pro nejmenší jsme napekli perníčky, aby si 
velikonoční atmosféru také užili. Nakonec 
se ovšem i holky s nadšením pustily do 
pletení pomlázky a kluci do malování vajíček. 
A aby bylo jaro přivítáno nejen duchem 
velikonočních tradic, ale i krásnou hrou 
našich pradědečků a prababiček, vyhloubili 
jsme v areálu dolík, přidělili dětem kuličky

 a naučili je, jak je správně cvrnkat. Doufáme, 
že to byl pro naše návštěvníky příjemně 
strávený sváteční čas a budeme se těšit zase 
někdy příště.                                Ingrid Florusová

Multikulturní multižánrový mikrofestival 
s názvem Hafo fest – tak organizátoři 
pojmenovali akci, která se v sobotu 18. dubna 
už potřetí konala v M-klubu. Návštěvníci 
se mohli těšit na vystoupení téměř desítky 
kapel, na divadelní představení a mnoho 
dalšího. 

„Nabízíme to, co pro nás naši kamarádi 
a přátelé a přátelé jejich přátel vytvořili 
a připravili. Celá akce je o tom, že my máme 
prostor a oni něco dělají. Máme kapely, 
divadla, Slackline vystoupení, budou tady 
tanečnice, grilujeme, máme asi jedenáct 

druhů piva od různých pivovarů. Chtěli jsme 
prostě udělat kalbu, tak jsme ji udělali,“ smál 
se jeden z organizátorů Petr Pospíchal. 

Na Hafo festu mimo jiné čekala na 
návštěvníky i přehlídka studentských fi lmů, 
prodávalo se originální občerstvení i šperky, 
posedět se dalo u vodní dýmky, zábavu 
rozvířila i ohňová show. Program mikro 
festivalu byl nabitý od rána až do rána. 

„Festival je určený pro všechny. Chodí nám 
sem mamky s dětma, lidi se psy, malí, velcí, 
je to úplně jedno,“ pozval Pospíchal na další 
ročník, který už nyní organizátoři plánují. 

Sportovci si mohli u M-klubu zahrát ping 
pong nebo stolní fotbal a přespat se dalo 
v centru celého dění – u klubu na trávníku, 
buď pod širákem, nebo pro méně otrlé, pod 
stanem. 

„Celý nápad vznikl tak, že jak se říká, že je 
něco „hafo“ nebo „hafo dobrý“, tak asi ve 
druhé nebo třetí třídě začal spolužák říkat, 
že je to „hafo fest“. Tak mě napadlo, že asi 
udělám někdy nějaký fesťák. A je to,“ uzavřel 
Pospíchal. 

–jal- 

Hafo fest v M-klubu. Festival nabídl zábavou nabitý víkend

Že máme zájem o své zdraví, potvrdila hojná 
účast na přednášce Jarmily Mandžukové 
„Projezte se ke zdraví“, která se konala 
ve čtvrtek 9. dubna v městské knihovně. 
Lektorka za námi přijela až z obce Včelná 
u Českých Budějovic, kde nyní dělá starostku. 

Poradila návštěvníkům, na co si dávat pozor 
při nakupování potravin, co je pro naše tělo 
dobré a čemu se naopak máme vyhýbat. 
Odnesli jsme si také recept na zdravé mlsání 
a návod na cvičení pro oči či proti únavě. 
Jelikož téma výživy je velmi široké, doufáme, 

že jsme se s paní Mandžukovou neviděli 
naposled. Řadu jejich knih si můžete zapůjčit 
v naší knihovně. 

Jitka Horáková
knihovnice

Jak se projíst ke zdraví, poradila Jarmila Mandžuková
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY
MŠ  U RYBIČEK

V rámci tématu Kniha je můj kamarád se 
17. 3. děti ze třídy Sluníček projely pohádkami 
S kouzelným vláčkem kolem světa v městské 
knihovně, kde pro ně paní knihovnice 
připravily cestu plnou úkolů, hádanek  
a zajímavého povídání o pohádkových 
knížkách a bytostech. Znalosti dětí prokázaly, 
že často a rády poslouchají pohádky a příběhy 
s dobrým koncem. Nebyla to ojedinělá 
návštěva knihovny. Častými návštěvami 
se snažíme vzbuzovat u dětí zájem o knihy 
a připravujeme tak nové budoucí čtenáře. 

-JP-

MŠ PASTELKA 

Zprávičky MŠ U Rybiček
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Prostor před školkou byl po rekonstrukci 
úplně holý. Nelíbil se ani našim dřevěným 
kamarádům - Křemílkovi s Vochomůrkou. 
Těm jsme slíbili na jaře pěknou zahrádku. 
A protože se mají sliby plnit, pozvali jsme si 
na radu zahradníka Jarka Matýška. Poradil 

nám, jaké rostliny a jak máme sadit. My 
jsme si je ve třídě ukázali na obrázcích a 
vyrobili jsme si cedulky s jejich jmény. A 
potom nastal čas výsadby. Všechny děti se 
chopily nářadí - hrábě, lopatky, rýče i vozíky. 
A všichni pomáhali. Paní učitelky pod dozorem 
zahradníka sadily, natahovaly textilii, děti 
nakládaly a vozily štěpku, jiní hrabali. Práce 
nám šla od ruky a nikoho ani nenapadlo 
zlobit. Ani jsme se nenadáli a byl čas oběda.  
Děti čekala „křemílkovská“ odměna v podobě 
omalovánky a pochvala všech, kteří šli okolo. 
Panu zahradníkovi děkujeme za pomoc 
a cenné rady.  A vás zveme k nám - přijďte se 
také podívat, něco se naučit a ocenit práci 
našich dětí. Ale pozor - netrhat a neničit! 

Předškoláčci z MŠ Pastelka

Na Pastelce máme naučnou zahrádku

Nepatrná modrá planeta připomínající 
zrnko písku v temnotách nedozírného 
vesmíru slaví svůj svátek 22. dubna. Tento 
svátek si děti připomněly už 20. března, kdy 
na školní zahradě pozorovaly přes tmavá 
sklíčka astronomický jev - zatmění Slunce. 
V rámci tématu I naše planeta má svůj svátek 
se děti dozvídají, proč se střídá noc a den, 
co je to mlhovina, jak důležité pro život 
na Zemi je Slunce, učí se chránit přírodu, 
zvířata, neplýtvat vodou, třídit odpad 

a také co mohou pozorovat na noční obloze.
 Zúčastní se vzdělávacího pořadu 
v brněnském planetáriu Se zvířátky 
o vesmíru, kde jim chytrý myšák, žijící celý 
život na raketové základně mezi vědci a ví 
toho hodně o vesmíru, ukáže několik jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí na 
obloze. Vyvrcholením oslavy Dne Země bylo 
vystoupení dětí v CVČ pod názvem Všude 
dobře, doma nejlépe. 

-JP-

 Dne 27. 3. vystoupila třída Motýlků na schůzi 
Svazu tělesně postižených s programem 
Dráteníčku draťatý. Přípravou tohoto 
vystoupení učíme děti úctě k seniorům 
a zároveň je seznamujeme se starými řemesly. 
Tentokrát to bylo řemeslo drátenické. Děti se 
dověděly, kdo to byli dráteníci, jak putovali 
od vesnice k vesnici, od města k městu a 
opravovali děravé hrnce. Na závěr drátenickou 
práci oslavily písněmi a tancem. Vystoupení 
se seniorům líbilo a děti sklidily velký potlesk.
 Dne 28.3. se v našem městě konaly Oslavy 
mandloní. Na těchto oslavách vystoupily děti 

ze třídy Sluníček s folklorním programem 
Zpívala bych, zpívala.  Toto vystoupení 
dětí v krojích zpestřilo návštěvníkům oslav 
sobotní dopoledne a bylo odměněno 
potleskem všech přítomných na náměstí.
 V neděli 29.3. byla zahájena výstava dětských 
prací v galerii U Synků. Také naše děti zde 
vystavovaly své zdařilé výtvarné práce.     -JP-

Kulturní vystoupení dětíBřezen - měsíc knihy

I naše planeta má svůj svátek

Letošní jaro už jsme do mateřské školy 
zdárně přivolali. Třídy i šatny nám ozdobily 
papírové tulipánky a narcisky. Děti se 
hemžily mezi barevnými květináčky, hlínou 
a konvičkami. Každý si zasel nějaký svůj 
poklad – někdo květinová semínka, jiný 
hrstku obilí. Všechno tvoření šlo dětem krásně 
od ruky, štěbetaly u toho zrovna jako jarní 
housátka. A přišel čas přípravy na Velikonoce. 

Přijali jsme pozvání zdejší městské knihovny 
a vyrazili si poslechnout připravený pořad 
s názvem České Velikonoce. Paní knihovnice 
nám pověděly mnoho nového o symbolech 
a tradicích Velikonoc, my se pak protáhli při 
překážkové cestě za vajíčkem. V následujících 
dnech byla atmosféra opravdu sváteční.  
Ve třídách šustily barevné papíry, děti ve 
skupinkách tvořily tu slepičky s kuřátky, tam 

zajíce. Výtvarničení u stolků jsme střídali 
s pohybovými hrami a tanečky při jarních 
písničkách. Oprášili jsme zapomenutá jarní 
rozpočítadla o petrklíčích, kluci trénovali 
básničky na pondělní pomlázku. Ochutnali 
jsme také hned několik druhů domácích 
velikonočních dobrot, které děti pomáhaly 
připravovat.                           Kolektiv MŠ Pastelka

Naše Velikonoce

Aprílové počasí nám dlouho mařilo plány 
na výpravu za zvířecími mláďátky. Až páteční 
slunečné ráno rozhodlo – vyrážíme! Vydali 
jsme se na cestu, předškoláci i ti nejmladší, 
hned po svačině. V areálu Pavučiny jsme 
se rozdělili do skupin. Mladší děti nakrmily 
stádo koz v první ohradě, starší začaly 
prohlídku u jezírka za stájemi. Nejodvážnější 
z nás si pohladili koníka, který se právě vracel 
z tréninku. Ostatní mu alespoň zamávali na 
rozloučenou.  Králičí mláďátka se před námi 
schovala do úkrytů, zato vedle ve voliéře bylo 
živo. Děti poznaly a správně pojmenovaly 
všechny ptačí obyvatele. Na Pavučinu se zase 
brzy vrátíme, je tu veselo a to se nám líbí. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Cesta za mláďátky
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Žáci základní školy Nádražní si připomněli 
70 let od osvobození našeho regionu Rudou 
armádou. V pátek 17.4. je čekal projektový 
den, během kterého se blíže seznámili 
s historií města, a to nejen s obdobím druhé 
světové války.   

Nejprve si ve třídách přiblížili příběh 
osvobozování Hustopečska a seznámili se 
s životními osudy rodiny vojína Činkova, 
který je pochován na hustopečském hřbitově 
Rudé armády. Poté v kině zhlédli fi lm Práče a 
zamířili do muzea na nově otevřenou expozici 
dějin města. Na hřbitově Rudé armády 
měl každý za úkol přeložit jméno jednoho 
z pochovaných důstojníků z latinky do 
azbuky. Po nalezení hrobu pak děti zapálily 
vojákům svíčky a alespoň symbolicky tak 
uctili jejich památku. 

Žáci v rámci projektového dne navštívili 
i židovský hřbitov. Seznámení s historií 
hustopečských Židů, životem rabína Isidora 
Böcka a ukázky korespondence jeho ženy 

z koncentračního tábora doplnily silnou 
atmosféru celého prožitkového dne. 

Ivana Brabcová, učitelka

ZŠ  NÁDRAŽNÍ

ZŠ KOMENSKÉHO

V úterý 24. března se sešli naši žáci a žáci 
z místního gymnázia v naší cvičné kuchyňce. 
Všichni se totiž učí francouzsky a společným 
setkáním tak oslavili Světový den frankofonie. 
Společně si připravili dva druhy „quich“ podle 
pravého francouzského receptu. Po dobu 
pečení si po skupinkách poskládali puzzle 
z francouzských departmantů, prohlédli si 
učebnice francouzštiny a zahráli si oblíbenou 
Kimovu hru. Při té si děti procvičily paměť 
a zároveň se naučily nová slovíčka. Touto 
zdařilou akcí obě školy navázaly spolupráci, 
pro kterou se již rodí nové nápady. 

Irena Janovská

Francouzské dopoledne na naší škole

Tento rok si připomínáme 70 let od ukončení 
2. světové války. O válce se samozřejmě 
učíme ve škole. Pravidelně jezdíme i do 
vyhlazovacího tábora Auschwitz (Osvětim) 
v Polsku. V době, kdy se ničí tisícileté památky 
je nutné, abychom si historii připomínali 
mnohem častěji, abychom se poučili z chyb 
svých předků a abychom mladou generaci 

učili vážit si svobody, kterou jim současný 
svět přináší. 

Součástí exkurze bývá také veselejší 
prohlídka solných dolů ve Věličce. Pěšky jsme 
do hloubky sešli téměř 150 m a nechali jsme 
se unášet krásou jednotlivých dómů, soch 
a reliéfů vytesaných do soli.

Protože jsme vše stihli s předstihem, vyšel 

nám čas i na návštěvu jednoho z největších 
měst Polska, Krakova. Vyběhli jsme na 
královský hrad Wawel, prohlédli si krásné 
náměstí a dokonce jsme zaslechli i „hejnal“, 
což je melodie hraná trubačem každou 
celou hodinu do všech čtyř světových stran
 z Mariánské věže kostela. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ Nádražní na exkurzi v Polsku

Nejvyšší hora Evropy měří 4 807 metrů, 
schody v naší škole mají převýšení 19 metrů, 
kdo chce vystoupat na Mont Blanc, musí tuto 
trasu zdolat 253krát.

V jedno pondělí se o to pokusily tři horské 
výpravy složené z žáků V. B a jejich odvážných 
a sportovně založených rodičů i prarodičů.

Vyráželi ze základního tábora v přízemí 
a šlapali do druhého poschodí, po každém 
výstupu se nahlásili u zapisovatelů a dostali 
razítko na kůži. Trasy všech účastníků se 

sčítaly.
Horolezci vůbec nepodcenili svou přípravu 

– dobré boty, funkční prádlo, čelovky, cepíny, 
lana, energetické nápoje, čokoláda, dokonce 
i stan – byly samozřejmostí.

Někdo zvolil pomalejší, pravidelné tempo, 
zkušení a trénovaní jedinci po schodech 
běhali, našlo se i několik vytrvalců, kteří 
nosili zátěž na zádech. Schodiště dunělo pod 
náporem sportovců více jak hodinu.

Na vrchol dorazila nejdříve rodičovská 

skupina – není divu – mnozí spěchali na 
odpolední směnu, na služební cestu nebo 
si jen tak na chvíli odběhli z práce na Mont 
Blanc.

Únavu na sobě nikdo nedával znát. 
V nastalé eufórii padaly návrhy na zdolání 
Mont Everestu. Avšak druhý den byl problém 
zdolat několik schodů k nám do třídy. 

Zdena Hrabcová

Výstup na Mont Blanc
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Projektový den na téma Osvobození města Hustopeče
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Dne 14.4. naše škola organizovala v rámci 
sportovních her mládeže okresní turnaj 
v sálové kopané pro žáky ZŠ praktické 
a speciální, který proběhl ve sportovní hale 
města Hustopečí.

 Za účasti speciálních škol z Mikulova, 
Břeclavi a naší, hustopečské školy, jsme při 
souboji každý s každým obsadili konečné 
první místo. Porazili jsme obě školy a chlapci 
se po zásluze radovali z diplomu a ze sladké 
odměny.

 Jistě takový úspěch povzbudí i do dalšího 
zápolení našich škol v rámci sportovních 
her mládeže okresu Břeclav, kterým již 
v první polovině května 2015 budou závody 
v lehkoatletickém čtyřboji na stadionu 
v Břeclavi.                                                        Bartoněk

Pátek 27.3. byl pro nás, žáky ZŠ a PrŠ 
Hustopeče velkým dnem. Jeli jsme totiž 
reprezentovat naši školu v recitační soutěži 
do Břeclavi, do Mateřské a Základní 
školy Herbenova, kde se konal již druhý 
ročník okresního kola. Bylo nás 11 a měli 
jsme obrovskou trému. Kdo by ji neměl? 
Vždyť v porotě zasedly paní ředitelky 
všech tří škol a do Břeclavi přijeli soutěžit 
i žáci ze ZŠ a PrŠ z Mikulova. Každý chtěl 
vyhrát a odnést si hodnotnou cenu.
 Za I. stupeň recitovala Vanesska Vozdecká, 
která  s básní „Chřipková“ obsadila 
krásné třetí místo. Druhé místo pro 

naši školu vybojoval Jožka Pirochta.
 Žáci II. stupně – Lenka Pirochtová, Tereza 
Kotoučková a Jarda Pilát se utkali s velkou 
konkurencí. Na stupních vítězů se sice 
neumístili, ale i oni si odváželi hodnotné ceny.
 Žáci 3., 4. a 6. ročníku se postarali 
o kulturní program, se společnou recitací 
básně Dušana Janovského „Kočka 
Myšilovka“. I oni dostali sladkou odměnu.
 Nakonec z nás ta počáteční tréma spadla 
a my si odváželi, kromě sladké odměny, i pocit 
z velmi příjemně stráveného dopoledne.

Mgr. Dagmar Idesová

Dne 27.3. navštívila naše třída Praktické 
školy divadelní představení divadla Radost 
BEATLES aneb Žlutá ponorka. Představení 
bylo pro nás pro všechny velikým zážitkem, 
na který budeme dlouho vzpomínat.
 Určitě si v duchu budeme broukat melodie 
světoznámých písniček Beatles a těšit se, až 
opět navštívíme divadlo Radost v Brně na 
některém z dalších zdařilých představení.

 V neposlední řadě musíme velmi poděkovat 
všem zaměstnancům divadla. Jelikož s námi 
přijeli naši studenti vozíčkáři, celý personál 
divadla nás očekával a byl nám nápomocen 
od příjezdu na parkoviště až do našeho 
odjezdu. Ne všude se s takto vstřícným 
chováním setkáváme, velmi tento milý 
přístup oceňujeme. 

M. Kadrnková, třídní učitelka 

Beatles aneb Žlutá ponorka

Okresní recitační soutěž

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Sálová kopaná
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Cíle našeho projektu „Inovativní prvky 
výuky v přírodovědných disciplínách“, který 
získal grant EU v rámci programu Erasmus 
+ KA1, vychází ze studie přírodovědného 
vzdělávání EURYDICE, která se zabývá 
organizací výuky přírodních věd v dnešní 
Evropě a strategie ET 2020 (Education and 
Training) zaměřené na nutnost zlepšit kvalitu 
vzdělání a podpořit inovativní postupy 
a předávání znalostí. Jedním z důležitých cílů 
je rozšiřování studijní mobility, modernizace 
a význam vzdělávání a odborné přípravy 
z perspektivy celoživotního učení. 

RNDr. J. Čeperová a Mgr. R. Šebesta se 
zúčastnili společně se 22 vyučujícími ze 
6 evropských zemí semináře „Cooperative 
learning classroom - Stimulating Creativity 
and Improving Teaching and Communication 
Skills“, který vedl Klaas Geussens z Belgie 
a uskutečnil se ve Stratfordu-upon-Avon, 
rodišti W.Shakespeara, ve dnech 14. 3. - 
26. 3. 2015.

Hlavním cílem semináře byla skupinová 
práce, kde důležitým prvkem byla 
diskuse. Následně jsme vyzkoušeli 
a porovnávali inovativní metody vzdělávání 

s ostatními účastníky kurzu ve vzájemné 
blízké kooperaci, tzv. face to face tak, aby 
v konečném stádiu je bylo možné použít 
při výuce v jednotlivých vzdělávacích 
předmětech.  

Program a průběh semináře splnil naše 
očekávání a organizací workshopu nejen 
pro kolegy naší školy budeme šířit význam 
dalšího vzdělávání učitelů prostřednictvím 
zahraničních mobilit.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

Profesní rozvoj pracovníků na Gymnáziu T.G.Masaryka

Na hustopečském gymnáziu mají jednoho 
z nejlepších recitátorů v republice. Daniel 
Mrkvica ze 3. A uspěl v krajském kole soutěže 
Wolkrův Prostějov. Ocenili ho odborníci 
i diváci. V červnu bude bojovat v národním 
kole. Štěstí mu přinesl úryvek z knihy Podivný 
případ se psem od Marka Haddona.

„Mám z toho o to větší radost, že výkony 
hodnotili opravdu odborníci,“ neskrýval 
nadšení Daniel Mrkvica. 

Úspěch těší osmnáctiletého studenta 
o to víc, že v předchozích letech na krajské 
přehlídce v brněnských Lužánkách odborníky 

nezaujal. Naopak, například jeden rok 
odcházel s připomínkou, že text nepochopil. 
Úryvek z Podivného případu se psem se však 
líbil.

„Byl jsem na divadelním představení 
v městském divadle v Brně a tak nějak mě 
uhranulo, že jsem přečetl knížku, poradil jsem 
se s paní češtinářkou, vybrali jsme úryvek 
a uspělo to,“ popsal cestu k soutěžnímu textu 
osmnáctiletý student z Velkých Němčic. 

Naučit se dlouhý text zpaměti mu nedělá 
podle jeho slov žádný problém, má 
fotografi ckou paměť. Horší je podle něj se do 

textu vcítit. „Je o autistovi, takže se musím 
vcítit do patnáctiletého autistického kluka, 
což není úplně jednoduché. Je potřeba text 
vystavět tak, aby nebyl úplně monotónní, 
aby byl trošku barevný. Není to zrovna 
jednoduché,“ vysvětlil Mrkvica. 

Hodně mu pomohla jeho češtinářka 
a na konzultace a pro jiný pohled si chodil 
i k učitelce na Základní školu Komenského. 
Jedni z prvních jeho posluchačů jsou také 
rodiče. 

–jal

Daniel Mrkvica postoupil do národního kola Wolkrova Prostějova
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Během jarních měsíců se studenti Gymnázia 
T.G. Masaryka opět zúčastnili mnoha soutěží 
a zaujali přední umístění. 

V přírodovědných disciplínách probíhala 
okresní kola. Ve fyzikální olympiádě 
v kategorii F zvítězili studenti z tercie: Jiří 
Mazuch byl první a Jiří Šubík druhý. V soutěži 
Matematický klokan, v kategorii Kadet, uspěli 
opět žáci z tercie - na druhém místě skončil  

Tadeáš Malenda a na třetím Jiří Šubík. V 
kategorii Student se na druhém místě umístila 
Natálie Pešová ze septimy. V matematické 
olympiádě v kategorii Z6 skončila Alžběta 
Dufková z primy na druhém místě.

Nejvyšší ocenění získala Lenka Karpíšková 
ze septimy, která v krajském kole chemické 
olympiády v kategorii C zvítězila.

Studenti se objevili na předních místech 

i v recitační soutěži Dětská scéna:  Matyáš 
Kyncl ze sekundy vyhrál okresní kolo ve 3. 
kategorii a zúčastnil se i krajského kola, ve 
kterém porota udělila 3 ocenění. Jedno z nich 
získal právě on. V okresním kole ve 3. kategorii 
byla na třetím městě Aneta Unverdorbenová 
z primy, ve 4. kategorii Natálie Meredová 
z kvarty byla druhá. 

Kolektiv Gymnázia T.G.M.

SOU A SOŠ

Hezké umístění přivezli žáci z Mezinárodní 
soutěže odborných dovedností, kterou 
pořádalo SOU Kyjov. Obor strojní mechanik 
se umístil na 2. místě a obor zedník na 
3. místě. 

Žáci učebního oboru strojní mechanik 
měli za úkol podle výkresové dokumentace 
vyrobit miniaturní traktůrek. Při výrobě 
využili svých znalostí ze čtení výkresu, 
rýsování, řezání, pilování na rozměry, vrtání 
na sloupové vrtačce a řezání závitů. Pak celý 

výrobek vyleštili, složili a předali ke kontrole 
odborné porotě. Naši školu reprezentovali 
dva žáci prvního ročníku Vojtěch Kolegar 
a Alexander Faron, kteří jako družstvo skončili 
na druhém místě. 

Žáci učebního oboru zedník plnili soutěžní 
úkol, kterým bylo provedení nosného 
a příčkového zdiva z pórobetonu podle 
výkresové dokumentace. Hodnotící komise 
byla vytvořena z pedagogických dozorů 
jednotlivých zúčastněných škol. Přidělovala 

body za teoretické znalosti, vazbu zdiva, 
svislou a vodorovnou rovinu zdiva a úpravu 
zdiva. Naši soutěžící, Daniel Marinč a Štěpán 
Ledvina, žáci 2. ročníku oboru zedník, se 
umístili na třetím místě. 

Cílem soutěže je nejen prezentovat 
dovednosti žáků, ale i tím umožnit jejich 
srovnání s žáky jiných učilišť Jihomoravského 
kraje a Slovenska. 

Zdeněk Surman, Fratišek Oslzlý
učitelé odborného výcviku

Účast na soutěži odborných dovedností v Kyjově

Jarní úspěchy studentů 

CÍRKVE
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Tak jako každoročně, tak i letos žáci 
Domova mládeže pro své učitele připravili 
k jejich svátku malé překvapení a to v podobě 
sladkostí a záložek do knihy. Ani na MDŽ jsme 
nezapomněli na ženy, které na naší škole 
pracují. Práce učitelů není vůbec jednoduchá, 
obzvlášť v dnešní době by se dalo mluvit 

spíše o poslání. Tímto jsme chtěli poděkovat 
všem za kvalitní a oddanou práci a taky za 
to, jak nás žáky svědomitě a někdy s vypětím 
všech sil připravují na budoucí život. Zaslouží 
si naše uznání. 

Ludmila Malinková, vychovatelka

Poděkování
Ani v Domově mládeže jsme nezaháleli 

a připravovali se na tyto svátky. Nakoupili 
jsme vajíčka z polystyrénu a plastu, barevné 
stuhy o různých šířkách, špendlíky, bavlny 
a s pomocí nůžek, pájecí pistole a jehly 
jsme se mohli do toho pustit. A výsledek? 
Nádherné pestrobarevné kraslice. 

Ludmila Malinková, vychovatelka

Velikonoční svátky

Vždy, když píšu příspěvky do Hustopečských 
listů, uvědomuji si, jak rychle čas běží. Musím 
se zastavit a přemýšlet, co se od minule 
událo a co nás čeká. Koncem března jsme 
organizovali v Hustopečích celorepublikové 
kolo biblické soutěže. Na začátku dubna jsme 
si připomínali Velikonoce a Kristovo vzkříšení. 
Na Velký pátek jsme se sešli na náměstí 
a spolu s ostatními církvemi četli Bibli. I přes 
chladné počasí jsem byl velmi povzbuzen. 
Bylo příjemné se společně jako křesťané sejít 
a připomenout si tento významný okamžik. 

Velikonoční pondělí jsme, jako již mnoho 
let, věnovali nějaké cizí zemi. Minulý rok to 
byla africká Ghana a rok před tím Jihoafrická 
republika. Letos jsme se ocitli v Jakutsku. 
V zemi věčně zamrzlé půdy. Jakutsko (Sacha) 
je největší republikou Ruské federace, přes 
kterou jde několik časových pásem. Má milion 
obyvatel, z nichž jen polovina jsou Jakutové. 
Druhou polovinu tvoří ostatní národnosti. 

Naším hostem a řečníkem byl ředitel 
nadačního fondu Nehemia Leoš Cásek, který 
procestoval spolu s dalšími dvěma Čechy 
tuto zemi převážně na lodi po řece Leně. Na 
zastávkách pak navštěvovali různá města 
a vesnice. Lena je hlavní dopravní tepna 
a nejvíce lidí žije právě v jejím okolí. 
Z fotografi í bylo vidět, že život v této zemi 
není snadný a vyžaduje skutečně otužilé lidi. 
Pitnou vodu někteří skladují v obrovských 
kostkách ledu na zahradě. Když je žízeň, 
tak se kus usekne. Jedním z důvodů této 
návštěvy bylo zjistit, jakým způsobem by 
česká Nehemie mohla lidem v této oblasti 
pomoci – například stavebně.  

Stavební projekty v Jakutsku jsou zatím 
ve vývinu, ale jiné projekty jsou před námi. 
Naše mise v minulém roce v Tanzanii byla 
natolik úspěšná, že jsme dostali od Nehemie 
nabídku na další výjezd do Afriky. V tuto chvíli 
se tvoří tým šesti lidí, kteří se vydají uprostřed 

prázdnin stavět dvě komunitní centra do dvou 
měst v Zambii. Jádro týmu zůstává z minulého 
roku. Jen přibereme další dva hochy. Tato 
země je zajímavá například Viktoriinými 
vodopády, které objevil cestovatel, misionář 
a lékař David Livingstone, po kterém je zde 
pojmenováno i jedno z měst. I když očkování 
a nějaké zkušenosti s Afrikou již máme, je 
to pro nás nová výzva. A vůbec jsem netušil, 
jak doslovná budou pro mne Ježíšova slova: 
„Jděte do celého světa“.

  Karel Fridrich, pastor sboru

„Noc v kostele“
• Možnost přespání v naší  modlitebně pro 

děti školního věku
• Pátek 29. 5. 2015 v rámci Noci kostelů,

 konec v sobotu ráno po snídani
• Hry, dobrodružství, zábava

• Hlaste se na: 
hustopece@apostolskacirkev.cz

Jděte do celého světa
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Dne 19.4. 2015 se v Nikolčicích slavilo 70 
let od osvobození. Na místním hřbitově byl 
při této příležitosti vztyčen kříž k památce 
padlých v 2. světové válce a konala se tam 
(v Nikolčicích po mnoha letech – ne-li vůbec 
první) ekumenická bohoslužba. Mimo jiné 
zaznělo i toto biblické zamyšlení.

 „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na 
své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, 
vzal na sebe způsob služebníka, stal se 
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na 
kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu 
jméno nad každé jméno, aby se před jménem 
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, 
na zemi i pod zemí  - a k slávě Boha Otce 
každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest 
Pán.“ Bible, List Filipským 2,6-11

Text mluví o Ježíši Kristu, který je nám 
příkladem všech ctností. Jak žít k slávě Boží 
a druhým k užitku. Hned první, co se o něm 
z textu dozvídáme je, že a) způsobem bytí 
byl roven Bohu, b) ale na své rovnosti nelpěl. 
Být roven Bohu v tom se Ježíši podobat 
nemůžeme. To druhé ale my lidé děláme 
přesně opačně.  Touhou po bohorovnosti 
začal svou kariéru člověka už Adam v ráji. 
A během dějin se vždy čas od času objeví 
někdo, kdo si myslí, že je víc, než lidé kolem 
něho. Opilý mocí si takový člověk připadá 

jako bůh a každý, kdo s ním nešlape brázdu, 
končí na hranici, pod gilotinou nebo v plynu. 
Řáděním někoho, kdo má pocit, že je bůh, 
zůstávají lidé bez střechy nad hlavou, ženy 
bez mužů, děti bez rodičů, matky bez synů. 
Pokud si můžeme brát z Ježíše příklad, tak 
v tom - netrvat na bohorovnosti. Zamezíme 
tím mnohému bezpráví a utrpení ve světě. 

Úplné blaho a mír by zavládly, kdyby 
každý z nás stejně jako Ježíš na sebe vzal 
způsob služebníka. Sloužit lidem. Ne jako 
sluha, otrok, aby si na mě mohli ti bohorovní 
budovat své ego. Sloužit lidem k záchraně, 
i kdyby mě to mělo stát život. Takové bylo 
smýšlení Ježíše Krista – knížete pokoje. Stal 
se jedním z lidí. Stal se tím, komu sloužil, 
aby jeho pomoc byla co nejúčinnější. Zmařil 
sám sebe – své božské ambice - a celý svůj 
život i smrt věnoval nám. V poslušnosti 

podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jeho 
láska a sebeobětování šly až do krajnosti – 
a nevyhnutelným zlem byla smrt na kříži.

Proto je kříž symbolem a sjednotitelem 
všech, kteří umírali, aby jiní mohli žít. Všech, 
kteří zemřeli kvůli něčí bohorovnosti. Stejně 
tak kříž spojuje všechny přeživší. A také 
všechny – živé i mrtvé - jeho životem a smrtí 
vykoupené.  Proto se před ním sehne každé 
koleno a každý jazyk vyznával, že Ježíš 
Kristus je Pán.

Pane Ježíši, každá prolitá krev, prolévá 
tvoje slzy. Kéž jsme jako ty: místo rozkazování 
raději sloužit, místo hněvu raději milovat. 
Amen

Kateřina Rybáriková – kazatelka farních 
sborů ČCE v Hustopečích a Nikolčicích

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl 

Po dlouhých bojích, vítězstvích 
a nezdarech se obě armády zakopaly 
v předem připravených pozicích. Říká Švejk, 
když popisuje stav bitevního pole. Jsem 
rád, že naše letošní usilování o titul nejlépe 
opravené památky neskončilo v předem 
připravených zákopech, ale že bylo vítězné. 
Loňské druhé místo v téže soutěži bylo 
povzbuzením a motivací letošnímu vítězství. 

Největší zásluhu na tomto vítězství mají 
všichni ti, kteří nebyli lhostejní a zaslali 
hustopečským sochám svůj hlas. A nutno 
dodat, že Hustopeče získaly necelých 1800 
hlasů, což bylo nejvíc nejenom v kategorii 
„díla výtvarného umění“, ale díky tomuto 
počtu získaly i pomyslné absolutní prvenství 
napříč všemi kategoriemi.  

Rád bych touto cestou poděkoval všem, 

kteří hustopečské sochy podpořili. Mnohým 
jsem poslal děkovnou sms nebo zprávu 
přes facebook. Všem, na které nemám 
osobní kontakt, děkuji a přeji jim, aby svatí 
z hustopečských soch pro které hlasovali 
v soutěži, nyní pro ně hlasují v nebi.

Zároveň bych všechny rád pozval na Noc 
kostelů, která se uskuteční v pátek 29. 5., kdy 
si budou moci vítězné sochy prohlédnout. 
A nejenom to.  Kromě již tradičních 
komentovaných prohlídek v 18 hodin 
zazní Fibichova mše v podání Kunštátské 
dechové hudby. Ve 20 hodin je ve farním 
sále pod kostelem připraven muzikál Jesus 
star super mlád, který si pro nás připravil 
amatérský divadelní soubor Spojené farnosti 
ze Zbraslavi u Brna. Součásti Noci kostelů je 
další doprovodný program, který najdete na 
webu farnosti.  

Ty, kterým noční návštěvy kostela úplně 
nesedí a raději posedí s přáteli u skleničky 
vína, bych rád pozval pod věž hustopečského 
kostela, kde v neděli 31. května od 14.30 
začíná farní den doprovázený cimbálovou 
muzikou.

 Krásné a požehnané májové dny 
přeje Pavel Kafka, děkan  

Hustopeče mají nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
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Základní umělecká škola Hustopeče 
pořádá

Absolventský koncert

Koncert se uskuteční 
29. 5. 2015 v 18.00 hodin 

v evangelickém kostele 
v rámci Noci kostelů.

Srdečně zveme.

Opravená socha sv. Pavla. Opravená socha sv. Ludmily.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Elda, Kuba, Lucka a Doktor se zúčastnili 
ve čtvrtek 16. 4. každoročního pietního aktu 
připomínajícího den osvobození města 

vojsky Rudé armády v dubnu 1945. Na 
oddílové radě v úvodu aktuálního skautského 
roku jsme dumali nad oddílovými tradicemi 

a došlo na zmínku obálky Hustopečských 
listů z roku 2000, na níž jsou zachyceny 
mj. 4 sestry skautky z družiny Čekanek při 
55. oslavách výročí. Lucka před akcí zajistila 
vše potřebné a ve 12.10 jsme se sešli na 
městském hřbitově, konkrétně části, kde se 
nachází pomníky padlých důstojníků Rudé 
armády. Tam od 12.30 probíhal hodinový 
akt sestávající z hudebních a recitačních 
vstupů, či proslovů, během něhož jsme drželi 
jakousi čestnou stráž společně s vojákem 
a vojáčkem v sovětských uniformách 
a jedním v československé. Hodina stání 
v pozoru ve sluneční výhni způsobila 
zavrávorání Elišky a taky pitnou pauzu pro 
Kubu. Na druhou stranu, jak dokládá část 
reportáže Brněnské televize, Lucce to i po 
víc než hodině tupého zírání před sebe (ale 
samozřejmě i poslouchání a skautského 
zdravení při kladení věnců na památník) 
myslelo na jedničku. A co závěrem? Příští rok 
zase, ale minimálně s rovery.

Více fotek a video na webu: trojka.
junakvranovice.cz. 

Skautský oddíl

70. výročí osvobození Hustopečí
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3. ODDÍL ZA JEDEN PROVAZ HUSTOPEČE

V čase schůzky Tučňáků proběhla schůzka 
oddílu, i když, oddílu, z čísel posuďte sami: 3 
vedoucí: Verča, Nelča a Magda, 1 kolemjdoucí 
vedoucí: Doktor, 18 kluků – z nich většina 
Tučňáci a 1 opozdilá skautka z Myšek. 
Program připravený rádkyněmi Tučňáků 
na úvod nezapomněl na oddílový pokřik. 
Účastníci si s sebou měli vzít větvičky, a ačkoli 
na to mnozí zapomněli, každý potřeboval 

jen jednu, a tak jsme se pohodlně podělili. 
Nejprve všichni nafasovali kolečko bílého 
papíru a na líc vyhotovili vyobrazení něčeho 
pěkného, na rub potom opak. K tomu měla 
připravena Verča poučné povídání. V kolečku 
se pak vyhotovil otvor a provlékl provázek 
a to celé se zavěsilo na větvičku, takže 
konečný výsledek rukodělek byl na světě. 
Poté jsme vyrazili před kostel, protože dnes 

bylo tuze pěkné počasí a hráli hru ponorky. 
Na závěr oddílovky ještě proběhla orientační 
hra po náměstí a okolí. Tučňáci si vyzkoušeli 
dvouhodinovou – o půl hodiny prodlouženou 
schůzku a všichni se mohou těšit na oddílovku 
příští, květnovou. 

Skautský oddíl

Dubnová oddílová schůzka se vydařila

Ano, je to tak, vyjadřovali se unisono 
všichni odcházející z místnosti Klubu historie 
a vlastivědy Hustopečska ve středu 8 .4. 2015 
v Městské knihovně Hustopeče. Návštěvou 
nás poctila paní Oldřiška Sokolová 
z Boskovic, velká znalkyně židovské historie. 

Máme s ní velmi dobré zkušenosti – ať už 
z přednášky hustopečské Akademie třetího 
věku, kdy nás provázela důležitými momenty 
z života v židovských rodinách v dobách 
minulých věků, nebo jako skvělé průvodkyně 
po Židovské čtvrti v Boskovicích. Před pár lety 
v předjaří jsme měli do Boskovic tematický 
zájezd a paní Sokolová nás okouzlila nejen 
svým přesným, srozumitelným a laskavým 
projevem, ale především podrobnými 
znalostmi boskovické židovské historie. 
Jako historie znalá průvodkyně byla bez 
konkurence.

   V naší dubnové hustopečské přednášce 
či spíš přátelské besedě, protože jsme 
se v jejím průběhu mohli ptát na cokoliv 
k danému tématu, jsme se dozvěděli mnohé 
o zvláštnostech i zvycích v životě židovských 
rodin od narození dítěte po jeho odchod 

ze života pozemského. Věřte, bylo čemu 
naslouchat. Spousta z nás zná pojmy jako 
šófar, pesah, chanuka, bar micva, apod. 
z  doslechu -  ale vysvětlit jejich přesný 
význam neumíme. Ne tak po přednášce, 
protože paní Sokolová dovedla odpovědět 
a vysvětlit spoustu dotazů z publika. Myslím, 
že spokojenost byla oboustranná: lektorku 
těšil zájem posluchačů a posluchači byli 
zcela soustředěni na výklad přednášející. 
Podobně úspěšné akce máme v KHVH moc 
rádi, a nutno říci, že většina jich probíhá 
takto zdařile. Paní Sokolovou by mohli 
v Klubu přátel Boskovic „vyvažovat zlatem“, 
a protože jsme si toho vědomi, pozveme si ji 
na pokračování její přednášky do Hustopečí 
i v příštím kalendářním roce. 

Iva Štěpánková, kronikářka klubu

Spokojenost posluchačů byla velká
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 Klubovna byla zaplněná do posledního 
místa. Přednášela Oldřiška Sokolová.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Zájezd do Letovic a Kunštátu
Dne 14. 4. jsme navštívili Keramiku Letovice, 

kde se vyrábí keramické kachle na kachlová 
kamna. Majitel nás provedl celým provozem 

až k hotovému výrobku, s ukázkou hotových 
kamen. Velmi zajímavá výrobna. Další 
zastávkou byla návštěva Jeskyně Blanických 
rytířů v Rudce. Tvůrcem unikátního díla je 
Stanislav Rolínek, vůdčí postavou je socha 
sv. Václava na koni, stojící uprostřed spícího 
vojska. Nedaleko je místo, kde byla socha 
prvního prezidenta T. G. Masaryka 13 m, 
a kde zůstaly jenom boty, za II. světové války 
na základě udání byla zničena. Vchod do 
jeskyně hlídá obrovský lev. Vraceli jsme se 
k autobusu přes smyslovou zahrádku, kde 
slepí lidé podle dalších smyslů - rozeznávají 
hmatem, čichem,  atd. jednotlivé rostlinky. 

Pokračovali jsme autobusem do Kunštátu. 
Část lidí šla s panem děkanem do kostela 
a na hřbitov, kde je pochován Halas 
a Kundera. Následoval oběd v Pánském 
domě, kde je výrazným prvkem jejich 
svérázný vrchní p. František. Je to místní 
známá postava. Následovala prohlídka 
zámku. Náš průvodce podával výklad 
neformálním způsobem, čímž velice zaujal 
všechny účastníky. Průvodce celého zájezdu 
byl pan děkan Pavel Kafka, který nám přiblížil 
místa, kudy jsme projížděli. Moc děkujeme. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně svazu

Příprava na Velikonoce. Dekorace jsme vytvářeli v knihovně
Členky organizace Svazu tělesně postižených 

Hustopeče se v sobotu odpoledne 28. 
března 2015 sešly na kurz velikonoční vazby 
v městské knihovně. Tentokrát pod vedením 
slečny Adély Murínové, studentky Mendelovy 
univerzity, Zahradnické fakulty v Lednici. 
Připravovaly jsme si dvě varianty - věneček na 

pověšení a aranžmá na stůl. Hlavní surovinou 
byl krušpánek, přídavné pak proutí z točené 
vrby a z břízy. Jako dekorace byla použita 
vajíčka, peříčka v různé barvě a stužky. Pro 
věnečky se pak použil hlavně pedig a opět 
proutí. Materiálu se spotřebovalo docela 
velké množství. Pod dohledem trpělivé 

a velmi šikovné lektorky vznikaly hezké 
výtvory, trochu podle naší fantazie, trochu 
upravené slečnou Murínovou. Z výsledku 
jsme měly všechny radost. Můžeme zdobit 
své domovy. 

Bohumila Defeldová
předsedkyně svazu
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Výroční schůze Svazu tělesně postižených přinesla samá pozitiva
Členové Svazu tělesně postižených 

Hustopeče shrnuli a zhodnotili uplynulý rok 
2014. Výroční schůze svazu se konala v pátek 
27. března. Přinesla hlavně pozitivní zprávy. 
Svazu tělesně postižených se v Hustopečích 
prostě daří. 

„Řekla bych, že se nám v roce 2014 
docela dařilo. Máme totiž hrozně šikovné 
členy, aktivní a plné energie. A hlavně 
pak výbor, který se o to všechno stará. 
Akcí máme opravdu hodně. V průměru 
připravujeme tři akce měsíčně. Myslím si, že 
na to, že vše chystáme v našem volném čase 
a svépomocí, se toho u nás děje docela 
hodně,“ pochvalovala si předsedkyně svazu 
Bohumila Defeldová. 

Senioři zaplnili sál Společenského domu 
doslova do posledního místa. Na výroční 
schůzi svazu se jich tísnily zhruba dvě stovky. 
Základna je však mnohem větší. Lákají 

hlavně různorodé akce. „V této chvíli máme 
kolem 530 lidí,“ vypočítala Defeldová. A noví 
stále přibývají.

„Máme vynikající program, bohatý, každý 
si z něj vybere. Teď například pojedeme 
do divadla do Boleradic,“ svěřila Božena 
Drápalová ze Šakvic, co se jí ve spolku nejvíce 
líbí. „Opravdu máme všestranné zaměření,“ 
přidala se další z členek. 

Kromě shrnutí loňského roku však na členy 
svazu čekala i vystoupení dětí z mateřské 
školy U Rybiček, oblíbené kolo štěstí, malé 
občerstvení a některé z členek dokonce 
i prodávaly své výrobky. 

–jal- 

Jak hlásá nadpis dnešního informačního 
bloku, podařilo se prodat i poslední volný 
byt z předešlé etapy výstavby nových bytů na 
ulici Generála Peřiny.

Blahopřeji novým majitelům.
Sice jsem již nabádal další potencionální 

zájemce o nové bydlení v této lokalitě 
o nezávaznou registraci, činím tak však 
znovu.

Jak jsem již psal, podklady pro novou etapu 
výstavby jsou téměř hotovy. V tuto chvíli 
registrujeme již celkem dost potencionálních 
kupců na nové byty. Registrace neznamená 

nic jiného, než obdržení ofi ciálních podkladů 
pro prodej v předstihu, oproti ostatním. Tím 
získáte dostatek času se rozhodnout a event. 
vybrat ten správný byt pro bydlení. A hlavně 
budete vybírat takříkajíc na zelené louce!

Nenechte si proto ujít takovou příležitost!
V tuto chvíli jsem schopen Vám základní 

informace podat na známém kontaktu:

Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

e-mail: petr.cicvarek@solidreal.cz
www.solidreal.cz

U NÁS NEPLATÍTE ŽÁDNÉ PROVIZE
 ANI POPLATKY!!!

GENERÁLA PEŘINY - DOPRODÁNO!
REGISTRUJTE SE NEZÁVAZNĚ PRO DALŠÍ ETAPU VÝSTAVBY
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Ve fotbalovém klubu FC Hustopeče se 
naplno rozjela jarní část soutěží, do kterých 
se zapojily již všechny věkové kategorie.

Muži
Do mužstva mužů se vrátily staronové 

tváře Nevěděl Miroslav, bratři Vejvančičtí, 
Langáš Lukáš a jako nová posila Holík, po 
nepovedeném jarním úvodu si začínají hráči 
na sebe zvykat a předvádět líbivý fotbal, 
když k tomu přidají i branky jako v poslední 
zápase, můžeme se těšit na zajímavé zápasy.
 Křepice – Hustopeče  0:0
 Hustopeče – Březí  0:4
 Hrušky – Hustopeče 2:1 
 (branka Daniel Roman)
 Hustopeče – Charvatská Nová Ves 3:0  
 (branky 2x Daniel Roman, Konečný)

Další program: neděle 17. 5. doma Nikolčice 
v 16.30 hodin, neděle 31. 5. doma Přibice 
v 16.30 hodin.

Dorost
Družstvo dorostu hraje o první místo 

v okresním přeboru, zatím drží 3. místo za 
Rakvicemi a Lednicí a další zápasy slibují 
zajímavou podívanou.
 Hustopeče – Mor. Žižkov  5:0 
 (branky 2x Kuja, Mlčák, Vodák, Nešpor)
 Klobouky/Krumvíř – Hustopeče  3:3 
 (branky Pohanka, Nešpor, Ryšavý)
 Hustopeče – Charvatská Nová Ves  5:1  

 (branky 3x Mach, Nešpor, Himer)
Další program: neděle 17. 5. doma Rakvice 

v 14.15 hodin, neděle 31. 5. doma Mor. Nová 
Ves v 14.15 hodin.

Starší žáci
Družstvo starších žáků po zimní přípravě 

vstoupilo do jarních bojů úspěšně a získalo 
své první body, které, jak všichni doufáme, 
pomůžou k záchraně v krajské soutěži.
 Hustopeče – Svratka Brno  0:4
   0:3  
                            kontumačně
 Hustopeče – Tuřany  2:1
 (branky 2x Spusta)

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků vede suverénně 

tabulku krajské soutěže, kde i v jarních 
úvodních kolech předvádí výborné výkony.
 Hustopeče – Svratka Brno  5:2
  (branky Bulíček, Hovězák, Spusta,
 Sáček a vlastní)
 Rajhrad – Hustopeče  0:7
 (branky 3x Spusta, 2x Bulíček, Kovařík,
 Straka)
 Hustopeče – Tuřany  11:4
 (branky 7x Bulíček, 2x Sáček, Hovězák,
 Kovařík)

Další program (platí pro starší i mladší 
žáky): neděle 17. 5. doma SK Slatina starší 
9.00 hodin a mladší 10.45 hodin, neděle 31.5. 

doma Šlapanice starší 9.00 hodin 
a mladší 10.45 hodin.

Starší a mladší přípravka
Družstva přípravek odehrála první jarní 

kolo, kde jednoznačně přehrála družstva 
z Březí.
starší přípravka:    
 Hustopeče – Březí  12:1
mladší přípravka:
 Hustopeče – Březí  15:1

Další program: sobota 16. 5. doma Přibice 
v 14.30 hodin, sobota 30. 5. doma Nosislav 
v 14.30 hodin. 

Mladší žáci rezerva
V týmu rezervy mladších žáků nastupují 

ve velké míře kluci ze starší přípravky a 
připravují se na přesun právě do této věkové 
kategorie, i přesto že jsou v porovnání 
s ostatními mužstvy nejmladší a nejmenší, 
prozatimní 4. místo z osmi je výborné.
 Březí – Hustopeče  2:6
 (branky 3x Hovězák, Klimeš, Straka,
 Šopf)
 Hustopeče– Hrušky  2:4
 (branky Buček, Klimeš)
Další program: sobota 16.5. doma Kobylí 
v 13.00 hodin. 

Martin Klimeš, trenér

Hráči FC Hustopeče rozjeli jarní část soutěží. Jak se jim daří?

SPORT
FOTBAL

HOKEJBAL
Hokejbal proti drogám

Přilákat děti ke sportu a naopak je odlákat od 
nebezpečných pokušení dnešní doby. To má 
za cíl školský turnaj s názvem Hokejbal proti 
drogám. Turnaj s asi desetiletou tradicí se 
konal v Hustopečích v pátek 17. dubna 2015. 

Celorepublikové soutěže se v našem městě 
zúčastnily týmy ze dvou škol. „Zúčastnila se 
Základní škola Kupkova Břeclav a Základní 
škola Komenského Hustopeče. Turnaj se 
koná jednou za rok a doufáme, že příští rok 

se na hokejbalovém hřišti sejdeme znovu,“ 
informoval jeden z organizátorů Ladislav 
Kočí z hustopečského hokejbalu. 

–jal-

Pouhé tři desetiny vteřiny chyběly mladé 
hustopečské atletce Gabriele Svobodové 
k tomu, aby se mohla představit na největším 
atletickém závodě v České republice – Zlaté 
tretře v Ostravě. Na kvalifi kaci v Břeclavi 
skončila na druhém místě v běhu na 300 
m v kategorii ml. žákyň. „Chybělo kousíček 
štěstíčka a dva rychlejší kroky v první půlce 
závodu,“ posteskl si její trenér Zbyněk Háder. 
„I tak je to velký úspěch a jsme rádi, že na 
začátku letní sezóny jsou naši závodníci 
v dobré formě. Možná ještě zkusíme start na 
kvalifi kaci v Uh. Hradišti. třeba budeme mít 
více štěstí,“ plánuje Háder.

Kromě Svobodové se dařilo i dalším 

hustopečským atletům. Ve stejné kategorii 
skončila na 4. místě Kristina Špačková, pátá 
byla Romana Maděřičová, desátá Martina 
Galburová a mezi chlapci Vojtěch Prokeš 
devátý.  Na třetím místě v běhu na 200 m 
se umístila Nikola Klusáková, osmá Tereza 
Petrásková a desátá Vendula Zemčíková. 
Čtvrté místo mezi chlapci v ml. přípravce 
vybojoval Jan Tančinec. „Nyní se budeme 
chystat na okresní přebor žactva a dorostu na 
konci dubna, kde obhajujeme několik medailí 
z minulého roku. Věřím, že i letos přijedeme 
domů s bohatou medailovou sbírkou,“ věří 
v dobrý začátek nové sezóny Zbyněk Háder. 

–had-

Svobodová kousek od startu na Zlaté tretře
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Čestný host Čokoládové tretry mistr světa i 
Evropy a olympijský medailista Imrich Bugár 
se vyfotil i s našimi mladými závodníky. 
Dokonce slíbil, že pokud bude moci, přijede 
příští rok na Hustopečské skákání. 

ATLETIKA

Rajhrad – Hustopeče
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HOKEJ
Hokejoví veteráni se sešli už potřetí v Hustopečích

Už potřetí se hokejoví veteráni, bývalí 
reprezentanti ze 70. a 80. let, sjeli do 
Hustopečí. Jejich setkávání u skleničky 
vína se stává tradicí. V úterý 24. března do 
Hustopečí zavítala asi třicítka bývalých 
hokejistů. V čele setkání stál tradičně tehdejší 
kapitán mužstva František Pospíšil.

„Do Hustopečí už jezdím asi dvanáct 
let. Nejdřív jsem jezdil sám, byl jsem tu 
několikrát ve sklepě, pak jsem k tomu přibral 
jednoho mého bývalého spoluhráče a udělali 
jsme pokus – první ročník setkání, pak druhý 
a dnes už je to třetí,“ vrátil se k začátkům 
František Pospíšil. 

„Není to setkání jen pro reprezentanty, 
ale i pro ty, co hráli ligu. Jsme rádi, když 
nám potom někteří říkají: Jsem rád, že jsem 
přijel, já jsem se s tím svým spoluhráčem 
neviděl padesát let,“ doplnil tehdejší kapitán 
mužstva. 

U skleničky vína se letos sešel například 
jeden z nejlepších obránců své doby a to 
nejen v Kometě Brno Jaromír Maixner, 
úspěšný hráč, trenér, vůdčí osobnost v Dukle 
Jihlava Stanislav Neveselý nebo obránce 
Jiří Holík. Vzpomínali na výhry i prohry i na 
veselé zákulisní historky.

„Někteří mladší hráči, co jsou dnes tady, byli 
u mě v klubu v Dukle Jihlava. Pracoval jsem 
s nimi, když jim bylo dvacet roků, dnes je jim 
třeba šedesát. Rád se s nim znovu setkám,“ 
svěřil se Stanislav Neveselý. 

„Z hokeje má člověk krásné zážitky. Někdy 
se u nich ale hádáme. Protože jeden říká, to 
bylo tenkrát tak, druhý říká, ne, to bylo tak a 
už to jede. Je u toho někdy pěkná mela. Hokej 
byl krásný a je,“ smál se Jaromír Maixner.

„Vždycky, když skončilo mistrovství světa, 
tak jsme si sedli a trochu popili. To byl takový 
rituál, který jsme dodržovali,“ zavzpomínal 

Jiří Holík. 
Hokejoví veteráni se setkávají pravidelně 

několikrát do roka, nejen v Hustopečích. 
Město dobrého vína jim však přirostlo k srdci 
a věří, že příští rok se u nás sejdou už počtvrté. 

„V Hustopečích se o nás hezky starají, jsme 
tady jako doma, my dědkové hokejoví,“ 
uzavřel Maixner. 

–jal- 

fo
to

: J
os

ef
 S

ei
fe

rt

BADMINTON

Hustopečské hráčky badmintonu Barbora 
Korábová a Martina Ševčíková budou 
startovat na Mistrovství České republiky. 
Rozhodl o tom turnaj v Podivíně, který se 
konal v sobotu 21. března 2015. 

Turnaj OP Jm oblasti jednotlivců kategorie 
U13 byl vzhledem k vysokému počtu 
přihlášených hráčů rozdělen na dvě skupiny. 
O postup na Mistrovství ČR se hrálo v Podivíně, 
druhá skupina (hráči a hráčky od 16. místa 
jihomoravského žebříčku) hrála v Brně na 
Kuklenské. Za náš oddíl v Podivíně bojovala 
Barbora Korábová a Martina Ševčíková. 

Báře vyšly všechny disciplíny. Nejprve 

ve smíšené čtyřhře společně s Martinem 
Dostálem prohráli až ve fi nále a bylo z toho 
tedy 2. místo, až do fi nále se dostala i ve 
dvouhře dívek, takže další stříbro. Společně 
se svou oddílovou spoluhráčkou Martinou 
Ševčíkovou vybojovaly 1. místo v dívčí 
čtyřhře. Martina přidala ještě dělené 3. místo 
ve smíšené čtyřhře a dvouhře dívek.

Z Podivína tedy naše hráčky odjížděly 
ověšeny medailemi a díky svým bojovným 
výkonům budou startovat na Mistrovství 
ČR v badmintonu jednotlivců U13, které se 
konalo první květnový víkend v Orlové – 
Lutyni.                                           Oddíl badmintonu

Korábová a Ševčíková budou bojovat na mistrovství ČR

Zleva: Barbora Korábová a Martina 
Ševčíková. 
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Hlasité povzbuzování, vuvuzely, nadšení 
i zklamání a ostré výměny, za které by se 
nemuseli stydět ani dospělí. Tak to vypadalo 
ve sportovní hale o víkendu 4. a 5. dubna 
2015. Hustopeče hostily mistrovství České 
republiky družstev žáků v badmintonu. 

„Sjelo se sem osm nejlepších družstev 
z celé republiky, celkem asi šedesát hráčů 
ve věku asi od 13 do 15 let,“ vypočítal 
předseda Komise mládeže jihomoravského 
badmintonového svazu Karel Reichman. 

O titul mistra republiky bojovaly týmy 
z Prahy, Českých Budějovic, z Pardubic, 
Mostu, ale například i z blízkého Podivína. 

Nakonec po dvoudenních, mnohdy 
vyrovnaných bojích skončil na prvním místě 
tým z Benátek nad Jizerou. Vylepšil si tak 
loňské stříbrné umístění. Cestu za zlatou 
medailí mu ztížil především výběr z Pardubic 
a o titulu se rozhodlo až v posledním zápase 
fi nálového utkání. 

Hráči z Benátek nad Jizerou si však od 
začátku věřili. „Myslím, že zatím hrajeme 
dobře. Pokud tak budeme pokračovat, tak 
myslím, že na to máme,“ tipoval první den 
turnaje Jakub Rašek z BK Deltacar Benátky 
nad Jizerou. 

Stříbro si z Hustopečí odvážel tým 
z Pardubic. Na třetí příčce se umístili 
badmintonisté z Mostu. 

Atmosféru mistrovství si však vyzkoušely 
i hustopečské hráčky Barbora Korábová 
a Martina Ševčíková. Hostovaly v týmu Slavoj 
Podivín. Situaci jim tak komplikoval fakt, 
že se svými spoluhráči nebyly hustopečské 
badmintonistky sehrané. „Je to složitější. 
Například nevíme, jak kdo si na hřišti zaběhá 
a podobně,“ svěřila se Barbora Korábová. 
„Naše šance vidím minimální, ale určitě 
zabojujeme,“ dodala hráčka. 

Nakonec družstvo Slavoj Podivín 
obsadilo předposlední sedmé místo. Los 

mu naneštěstí přidělil do skupiny velmi 
silné soupeře. Pozdější mistry Benátky 
nad Jizerou i vicemistry Pardubice. Porazit 
se hráčům z Podivína podařilo pouze tým 
Sokol Doubravka. I tak byl ale turnaj pro 
hustopečské hráčky podle jejich trenérky 
přínosem a cennou sportovní zkušeností.  

–jal- 

Mistr republiky? Benátky nad Jizerou. Domácí sbírali zkušenosti

Konečné pořadí Mistrovství České 
republiky družstev žáků, 

Hustopeče, 4. - 5. dubna 2014
 
1. místo: BK Deltacar Benátky nad Jizerou
2. místo: Sokol Polabiny Pardubice
3. místo: BK Baník Most
4. místo: Sokol České Budějovice
5. místo: Astra ZM Praha
6. místo: Orlová-Lutyně
7. místo: Slavoj Podivín
8. místo: Sokol Doubravka



HUSTOPEČSKÉ LISTY  5 • 15

| 27 | 

Další dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou 
přivezli tanečníci a tanečnice TS Lady Stars 
ze soutěže Mistrovství ČR IFMS z Dolního 
Benešova u Opavy. 

Snad 800 soutěžících, přeplněná hala, 
soutěžní sestavy od rána do noci, velice 
náročná práce poroty, to byla kvalifi kace 
IFMS na severní Moravě. A Lady Stars se 
opět neztratily, ba naopak – všechny tři 
jejich choreografi e byly oceněny porotou 
medailemi, diváky pak obrovským potleskem. 
Lady Stars určitě obohatily choreografi e 
celého dne. Obě show (Pomáda mladších 
dětí a Zloba – královna černé magie – triumf 
našich starších tanečníků) byly neuvěřitelně 
krásné a celá hala je sledovala s naprostým 
napětím a zájmem. 

Nově se také představila v kategorii 
pompom s barevnou choreografi í Papoušci 
z Ria naše děvčata v mladší dětské věkové 
kategorii. Druhé místo a stříbrná medaile je 
pro nás výzvou ještě intenzivnějších tréninků, 
abychom vše dotáhli na Mistrovství ČR 
k ocenění nejvyššímu. Tak uvidíme, bude-
li to v našich silách, i když jsme na soutěži 
s pompomy v IFMS byli s mladší kategorií 
úplně poprvé.

Děkuji všem tanečníkům za práci, kterou 
tancování věnují, děkuji za úspěchy i rodičům, 
protože bez jejich pochopení a pomoci by 
medailová ocenění probíhala jen v našich 
snech. Největším úspěchem je pro nás ale naše 
spokojenost z dobře zatancovaných skladeb, 

oceněných obrovským potleskem burácející 
haly. Také mnohokrát děkuji ředitelství 
gymnázia, hlavně panu Mgr. Sedláčkovi, který 
práci TS Lady Stars podporuje i oceňuje. Naše 
medaile jsou i Vaším oceněním!

 Věra Komoňová, vedoucí skupiny

Další zlato a stříbro pro Lady Stars
Kvalifi kovaly se na mistrovství ČR
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Na začátku května přivítají hustopečští 
tanečníci Lady Stars v Hustopečích velice 
očekávanou návštěvu. Z Londýna přiletí 
do ČR deset tanečníků z moderního 
tanečního Studia 68 a společně s Lady 
Stars stráví celkem deset tanečních dnů 
plných zajímavého programu – tanečních 
workshopů, výletu do Prahy nejen za tancem, 
poznávání našeho města i okolí a zažijí spolu 

i soutěžní taneční show-exhibici. Akce bude 
uspořádána ve spolupráci s Gymnáziem T. G. 
Masaryka, Hustopeče i některých sponzorů. 
Všem sponzorům i našim příznivcům moc 
děkujeme.

Se Studiem 68 TS Lady Stars spolupracuje 
od roku 2014, kdy hustopečští tanečníci deset 
dnů tancovali naopak v Londýně. 

Další společný projekt, na který se podařilo 

získat víc jak milion korun, se uskuteční v září 
2015, kdy celkem pět streetových tanečních 
studií Evropy bude společně tancovat 
v Barceloně. Půjde o tanečníky z Londýna, 
Barcelony, Osla, Bruselu i hustopečskou TS 
Lady Stars a opět projekt Erasmus+, projekt 
neformálního vzdělávání EU. Všichni se moc 
těší! 

Věra Komoňová, vedoucí skupiny

Lady Stars: Milion z projektu EU pro evropskou taneční spolupráci

TANEC

Street dance tancují už dva roky a teď se 
konečně dostavily první úspěchy. Řeč je 
o malých tanečnících z hustopečské skupiny 
Move Around.  Několikaminutová skladba 
s názvem Everybody get up se pro ně stala 
mezníkem. V neděli 22. března 2015 s ní 
v regionálním kole soutěže Dance life tour 
v Brně získali první medaili. Domů si odváželi 
stříbro. Předběhly je jen děti z Pohořelic. 

„V regionálním kole Dance life tour 2015 
soutěžily týmy z celého Jihomoravského 
kraje. My, protože tancujeme teprve druhý 
rok, jsme byli ve třetí lize mezi začátečníky. 

Za druhé místo jsme rádi, získali jsme ho 
v konkurenci devíti formací,“ uvedla trenérka 
Šárka Svobodová. 

Street dance kroužek funguje pod Centrem 
volného času Pavučina už druhým rokem. 
Tancují v něm děti asi od osmi do dvanácti 
let. A malých tanečníků postupně přibývá. 

„Oproti loňsku, kdy nás bylo dvanáct, 
tak letos nás je dokonce třiadvacet. Zájem 
je větší. Dokonce jsem otevřela i kurz pro 
předškoláčky, kde trénujeme na dětskou 
hudbu, vytleskáváme rytmus a tak podobně. 
Zatím nic složitého,“ dodala Svobodová. 

V naprosté většině tančí ve skupině dívky. 
I když jsou však kluci v početní nevýhodě, 
rozhodně se v dámském kolektivu neztratí. 
„Kdyby tady bylo víc kluků, tak by mně to ani 
nevadilo,“ přiznal jeden z tanečníků. 

Taneční skupina Move Around funguje 
v Hustopečích už asi osm let. Tanečnice v ní 
začínaly jako roztleskávačky. „Pak už nás ale 
tento styl moc nenaplňoval a zkusili jsme 
právě street dance,“ uzavřela Svobodová. 

-jal-

Tanečníci z Move Around získali první medaili

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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PLAVÁNÍ

STOLNÍ TENIS

ŠACHY

Vynikajícího úspěchu dosáhli stolní 
tenisté hustopečského Agrotecu, kteří si 
vybojovali postup do druhé ligy. Po vítězství 
v dlouhodobé části 3. ligy skupiny D čekalo 
na stolní tenisty z Hustopečí fi nále play-
off , hrané na dvě vítězná utkání. Soupeřem 
jim byl celek TTC Sokol Znojmo, který 
skončil v dlouhodobé části na druhém 
místě. Hustopečští měli v prvním fi nálovém 
utkání, které se konalo v sobotu 18. dubna 
2015, výhodu domácího prostředí a tu také 
potvrdili suverénním vítězstvím v poměru 

9:1. Domácí nastoupili v nejsilnějším možném 
složení Hoferik, Janoušek, Mesaroš a Hort 
a nedali soupeři žádnou šanci. 

V neděli se pak hrálo druhé utkání na stolech 
Znojma a hráči Agrotecu opět dominovali 
a zvítězili v poměru 9:3. V tomto druhém 
utkání dostal šanci i mladý Filip Růžička. 
Těmito dvěma vítězstvími si tak stolní tenisté 
Agrotecu Hustopeče vybojovali postup do 
druhé ligy. 

„Byli jsme od počátku celé soutěže 
jasným favoritem a věřili jsme, že na postup 

máme, což se také potvrdilo. Všichni hráči 
přistoupili ke všem utkáním zodpovědně 
a neponechali nic náhodě. Soupeři na 
Hustopeče prostě neměli šanci a již teď se 
těšíme na nové soupeře ve druhé lize. Chtěl 
bych vyzdvihnout hlavně celoroční vynikající 
výkonnost Petra Hoferika, který za celý rok 
pouze 3x prohrál a byl nejlepším hráčem celé 
soutěže,“ okomentoval úspěch předseda 
oddílu stolního tenisu Jan Matlach.

Jan Matlach, -jal-

Stolní tenisté postupují do druhé ligy

C družstvo stolních tenistů hustopečského 
Agrotecu si zajistilo titul přeborník okresu 
Břeclav.

V nejvyšší okresní soutěži, v okresním 
přeboru, zvítězilo jak v dlouhodobé části, 
tak i v nadstavbovém play-off  a po zásluze 
si tak vybojovalo postup do krajské soutěže. 
Za celou sezonu C družstvo jenom jednou 

prohrálo a v play-off  si v semifi nále hladce 
poradilo s celkem Rakvic po výsledcích 9:7 
a 9:2 a v samotném fi nále pak dvakrát 
porazilo Němčičky 9:7. K oporám patřili Jan 
Hušek, Jindra Hušek, Ondra Horák, Jirka 
Blažek a Pavel Kuchař.

Jan Matlach

Hustopečští stolní tenisté byli tuto sezónu 

mimořádně úspěšní. Tabulky procentuální 

úspěšnosti jednotlivých hráčů najdete na 

www.hustopece-city.cz v sekci Aktuality. 

Stolní tenisté se stali přeborníky okresu

Ve složení Dalibor Mlénský, Vlastimil Urban, 
Ctirad Šedý, Karel Kočí, Ivan Stuchlík, Tomáš 
Knápek a kapitán družstva Jiří Lukáš Tesař 
a David Jurák dosáhli hustopečští šachisté 
historického úspěchu. V Okresním přeboru 
první třídy Břeclav v ročníku 2014-2015 
dokázali nad svými soupeři desetkrát zvítězit 
ve všech deseti kolech.

Šachistům ŠK HPM TEC Hustopeče B se to 
podařilo historicky poprvé. V okrese Břeclav 
se to ještě nepodařilo žádnému jinému 
účastníkovi OP1. 

Okresním šachovým svazem Břeclav byl 
ohodnocen také hustopečský ligový šachista, 
hráč první šachovnice, Dalibor Mlénský, který 

vyhrál všech deset partií z deseti možných. 
Dalibor je jediným hráčem 1. šachovnice, 
kterému se to v historii soutěže OP1 podařilo.

Hustopečským šachovým borcům se 
v této soutěži podařilo získat primát jak 
v sedmikolové základní soutěži OP1, tak
i v tříkolovém nadstavbovém turnaji OP1 
FINAL FOUR 2015.

Druhé místo v desetikolovém OP1 nečekaně 
získali hráči oddílu šachu TJ Sokola Lanžhot 
s bilancí 10 kol - 5 vítězství - 3 remízy - 
2 porážky. Třetí místo obsadili šachisté TJ 
Slavoje Velké Pavlovice s bilancí 10 kol -  
4 vítězství - 2 remízy - 4 porážky. 

První tři nejlepší šachisté OP1 Břeclav jsou 

odchovanci ŠK HPM TEC Hustopeče: Dalibor 
Mlénský, Ctirad Šedý a Vlastimil Urban. 
Hustopečský kapitán družstva Jiří Lukáš Tesař 
před každým jednotlivým kolem OP1 proti 
každému soupeři používal sestavu hráčů, 
kteří byli schopni své protihráče porážet, což 
se mu ve většině případů podařilo. Těmito 
svými zodpovědnými výkony a výsledky 
na šachovnicích si hustopečští šachisté 
oprávněně vybojovali účast v Krajském 
přeboru druhé třídy skupiny C. 

Jiří Lukáš Tesař
člen šachového klubu

Historický úspěch hustopečských šachistů

Plavci Fakultního klubu Brno, kteří trénují 
v Hustopečích, mají v první polovině letní 
sezóny (leden – červen) za sebou již celou 
řadu úspěšných startů na závodech např. 
v Brně, Třebíči, Plzni, Hodoníně, Boskovicích 
a Olomouci.

O víkendu 11. a 12. 4. se účastnilo osm 
dívek a jeden chlapec mezinárodních závodů 
v Rakousku ve Wiener Neustadtu.

Do závodů bylo přihlášeno 232 dívek a 212 
chlapců z 27 oddílů ze čtyř států – Rakouska, 
Slovenska, Maďarska a České republiky.

Přestože nás v sobotu reprezentovala 
jen tři děvčata (šest zbývajících plavalo 
na důležitých závodech na 50ti metrovém 
bazénu v Brně) a v plném počtu jsme byli až 
v neděli, dopadli jsme ve srovnání s ostatními 
oddíly velmi dobře. V hodnocení oddílů jsme 
se umístili na 11. místě.

Vybojovali jsme dvě zlaté, jednu stříbrnou 
a tři bronzové medaile. Děti startovaly 29 krát 
a kromě medailových umístění obsadily ještě 
dvě 5., jedno 6., dvě 7. a dvě 9. místa. Dalších 

14 umístění bylo ve 2. desítce a po jednom ve 
3. a 4., ale ani to nebylo špatné, protože za 
našimi děvčaty bylo ještě 12 dalších.

Pochvalu za velmi dobré výkony zaslouží 
všech devět plavců.

O něco větší pak Michal Podešť a Nela 
Nociarová a hlavně medailistky Radka 
Podešťová (2) a Karolína Černá (4) – všichni 
studenti Gymnázia Hustopeče.

Teď ještě děti absolvují závody v Plzni, 
Uherském Brodě a Vyškově a poslední 
1. a 2. 5. v Brně. Společně pak pojedou 
i s několika kamarády z jiných plaveckých 
oddílů na soustředění do Štúrova, kde se 
budou připravovat na vrchol letní sezóny.

 Milada Hradilová, trenérka

Plavci vybojovali medaile na závodech v Rakousku
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

 BOJOVÉ UMĚNÍ

Reprezentační tým České republiky se na 
konci března vrátil z 5. ročníku Mistrovství 
světa v bojovém umění a i letos s sebou 
zpátky domů přivezl plnou náruč medailí. 
Mistrovství světa se konalo v portugalském 
městě Vagos od 27. do 29. března 2015 a čeští 
závodníci na něj vyrazili pod hlavičkou Asia 
Budo Centra, v jehož čele stojí Hustopečský 
Antonín Grůza.  

„Celkově jsme dosáhli čtyřikrát na zlato, 
jedenkrát na stříbro, jedenkrát na bronz, 
čtvrté místo bylo také jednou a páté místo 
jsme obsadili čtyřikrát. I když nás bylo pouze 
osm a zdaleka jsme neměli tolik zástupců 
jako ostatní reprezentace, i tak jsme se 
snažili,“ vypočítal předseda Asia Budo Centra, 
vedoucí výběru ČR Antonín Grůza. 

V letošním roce ve výběru české 
reprezentace žádný závodník z Hustopečí 
nefi guroval, Asia Budo Centrum dalo 
možnost zúčastnit se ostatním klubům 
a oddílům z celé republiky. Do Portugalska 
tak odjížděli závodníci z Prahy, z Moravské 
Třebové, z Brna, ale například také z Klobouk 
u Brna. 

„Minulý rok jsme se zaměřili hlavně na 
souboj a sebeobranu, letos jsme dali prostor 
formám. To je cvičení před imaginárním 
protivníkem. Každý adept cvičí buď 
v tradičním pojetí, nebo v moderním pojetí. 
Moderní pojetí je za doprovodu hudby a je 
to taková show. Je to vlastně něco jako free 
style,“ vysvětlil Grůza. 

Mistrovství světa se celkem zúčastnilo téměř 
čtyři tisíce závodníků ze 70 zemí světa ve 
věku od 4 do 76 let, v 16 různých kategoriích 
posuzovalo výkony 128 rozhodčích a během 
tří dnů konání navštívilo sportovní halu deset 
tisíc diváků. A podívat se na umění těch 
nejlepších budou mít možnost i Hustopečští, 
na semináři sebeobrany. 

„Plánujeme seminář, který povedou právě 
mistři světa, kteří se umístili v Portugalsku. 
Bude se konat 27. června v tělocvičně 
Základní školy Komenského. Na letní měsíce 
pak připravujeme druhý ročník sebeobrany 
pro ženy a dívky,“ pozval všechny zájemce 
Grůza. 

Mistrovství světa v bojových uměních se 
česká výprava zúčastnila podruhé. Vloni 
odjížděla do Portugalska s dvojnásobným 
počtem závodníků a přivezla 11 medailí. 

Příští rok dostala pozvánku na mistrovství 
znovu. Konat se bude ve Španělsku. 

Jan Mosler (Praha)  
Team Forms – Empty Hands 1. místo
Creative Forms – Empty Hands 1. místo

Zdeněk Veselý (Praha) 
Team Forms – Empty Hands 1. místo
Creative Forms – Weapon 1. místo
Creative Forms – Empty Hands 2. místo

Jan Sýkora (Moravská Třebová)
Karate Division – Kobudo 3. místo
Karate Division – Kata 4. místo
Empty Hands Forms – Hard 5. místo
Weapon Forms – Hard 5. místo
Creative Forms – Weapon 5. místo

Zbyněk Rožnovský (Klobouky u Brna) 
Empty Hands Forms – Soft  5. místo

Jakub Svoboda (Brno) 
Light Kick (-84 Kg) 9. místo

-jal-

Velice rád bych poděkoval našim partnerům, 
bez kterých by se výprava nemohla uskutečnit. 
Pokud o nás chcete vedet více, tak fotografi e 
a videa naleznete na stránkách www.
asiabudocenter.eu. Antonín Grůza, Asia Budo 
centrum

Česká výprava přivezla šest medailí z MS v bojovém umění

Česká výprava: zleva Antonín Grůza, Jakub 
Svoboda, Jan Mosler, Jan Sýkora, Zdeněk 
Veselý a Zbyněk Rožnovský.
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Sportovní zařízení města Hustopeče 
oznamuje:

•  Všem příznivcům saunování, že od 1.7.2015 
bude sauna provozována SPOZAMem. 
V období měsíců července a srpna proběhne 
částečná rekonstrukce prohřívárny 
a vnitřních prostor a od 1.9. zahájíme novou 
sezónu. O nabídce služeb Vás budeme včas 
informovat.

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

• Letní koupaliště bude otevřeno dle 
klimatických podmínek. V neděli 14.6.2015 
od 14.00 hodin bude ofi ciálně zahájena letní 
sezóna koupaliště s programem pro děti. Děti 
vstup zdarma.

• SPOZAM pro letní sezónu 2015 
připravil pro své návštěvníky novou 
SUPER PERMANENTKU na období:
červen – srpen v ceně pro dospělé 2100,- 
(tzn. průměrné denní vstupné 23,-/den)
červen – srpen v ceně pro děti 1400,- (tzn. 
průměrné denní vstupné 15,-/den)
červenec – srpen v ceně pro dospělé 

1540,- (průměrné denní vstupné 25,-/den)
červenec – srpen v ceně pro děti 1050,- 
(průměrné denní vstupné 17,-/den)

Stávající permanentky a ceny vstupného 
zůstávají zachovány beze změny.

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

Permanentka je na JMÉNO, je 
NEPŘENOSNÁ a má NEOMEZENÝ denní 
vstup tzn., že majitel permanentky může 
navštívit letní koupaliště (v případě nepřízně 
počasí krytý bazén) několikrát za den. 
Permanentka bude v prodeji od 1. 5. 2015 do 
30. 6. 2015 a platí pouze v uvedené měsíce.

• Ode dne 18. 4. 2015 je otevírací doba 
krytého bazénu pondělí – pátek a neděle. 
Tzn. sobotní plavání je zrušeno.

• Sportovní zařízení města Hustopeče hledá 
brigádníky pro provoz letního koupaliště 
v období měsíce červen – srpen. (v závislosti 
na počasí). Zájemce musí mít 18 a více let, 
musí projít zdravotní prohlídkou a musí 
mít zdárně ukončený kurz záchranářského 
minima (kurz zajistíme a koná se 30. 5. 2015, 
cena kurzu cca 1800,-/osoba). V případě 
zájmu pište na spozam@hustopece-city.cz. 

• Sportovní zařízení města Hustopeče nabízí 
v areálu letního koupaliště a krytého bazénu 
plochy k umístění reklamy na období léta 
nebo celoroční. Bližší informace na tel. čísle 
702 204 600 p. Proschek.

 Aleš Proschek
ředitel Sportovního zařízení

města Hustopeče

Novinky ve Sportovním zařízení města Hustopeče
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Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů 
-  bezúhonnost
-  vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou
-  praxi nejlépe z oboru řešení přestupků
-  znalost platných legislativních předpisů 
výhodou
   (zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon 
200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 
361/2000 Sb., 
 o provozu na pozemních komunikacích, aj.)
-  dobré komunikační  schopnosti
- znalost cizího jazyka 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, nejlépe ihned

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 9.

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

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a 
samosprávy – odbor dopravy“.

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

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady 
budou přijímány ve lhůtě do 18.05.2015 
do 14:00 hodin na podatelně MěÚ 
Hustopeče. Přihláška doručená po 
stanoveném termínu bude uchazeči vrácena  
bez dalšího projednání.

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo

Referent státní správy a samosprávy
na odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče 

FINANČNÍ PORADNA
Vyznejte se ve Vašich penězích

V této rubrice najdete informace a náměty, 
jak nakládat se svými penězi co nejlépe. 
Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde 
můžete o peníze přicházet a co by se dalo 
zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit 
vlastní fi nanční plán a aktivně tak řídit svoji 
fi nanční budoucnost. 

Seznámíte se s osvědčenými 
a vyzkoušenými principy a koncepty, které 
Vám pomohou efektivně pracovat s Vašimi 
penězi.

Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním 
peněz v zaměstnání nebo kolik energie 
věnujete podnikání. Vyplatí se věnovat ještě 
trochu času tomu, aby vydělané peníze 
pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním 
zhmotněním našeho pracovního úsilí a určitě 
se vyplatí věnovat jim péči.

V dnešním článku najdete první tip, který 

Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky 
tisíc navíc:

Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje 
fi nanční rezervy na běžném účtu v bance 
nebo v horším případě doma v obálce. Už 
jenom fakt, že peníze podléhají infl ačnímu 
vlivu, snižuje jejich hodnotu.  Například 
100 000 Kč na běžném účtu při úroku 0,3 % a 
čtyřprocentní infl aci bude mít po pěti letech 
kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy – 
za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, co 
dnes stojí 80 000 Kč. 

TIP pro Vás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, 

aby úrok alespoň pokrýval infl aci. Stáhněte si 
na níže uvedené webové stránce kalkulačku, 
na které si můžete spočítat, o kolik Vám 
infl ace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se 
ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořicí účet 

s vyšším úročením, než je na běžném účtu. 
Banky dnes tyto účty mají. Zpravidla Vám 
tento produkt na přepážce pracovnice samy 
nenabídnou, protože pro banku jsou peníze 
na Vašem běžném účtu zajímavější než na 
spořicím účtu. 

Touto jednoduchou „inventurou“ můžete 
při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém 
horizontu dvacet tisíc korun.

V příštím článku najdete tip, jak vydělat další 
desítky tisíc navíc (například na hypotéce).

Iva Hlavinková
hypoteční specialistka

Další rady a tipy najdete zde:
 www.ivahlavinkova.cz

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

K pronájmu nabízíme byt 1+kk v centru 
města Hustopeče o celkové výměře 
73.50 m2. Byt je částečně zařízen, vybaven 
kuchyňskou linkou, v koupelně se nachází 
vana s WC. Vytápění ústřední plynový kotel 
v bytě. Byt je umístěn ve 1/2 NP domu bez 
výtahu, je nekuřácký, domácí zvířata po 
dohodě.  

Vratná kauce. K nastěhování od 1. 7. 
2015. Veřejné parkoviště v dosahu. 

Bližší informace: tel.: 724 034 549.
 Písemné nabídky s uvedením 

navrhované výše nájemného doručte do 1. 
6. 2015 do 10:00 na adresu:

Městský úřad Hustopeče, odbor sociální 
v zalepené obálce označené „Nabídka - 
byt Smetanova 2“.

Kritériem výběru je nejvyšší nabízené 
nájemné.

Nabízíme pronájem bytu
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Restaurace U Halmů

Po dobu této akce se v restauraci nekouří

Hustopeče, Brněnská 1
www.halm.cz I tel.: 519 413 921

Najdete nás i na facebooku.

 15. - 16. května 2015

RYBÍ SPECIALITY

Požadavky:
- Předpoklady a odborná kvalifi kace 
pro výkon činností ředitele školského 
zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění, uvedené 
v § 3 a § 5
- znalost školské problematiky a 
souvisejících právních předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- dobrý zdravotní stav

K přihlášce uchazeč přiloží:
- osobní údaje (jméno, příjmení, datum 
narození, adresa bydliště, tel. spojení, datum 
a podpis uchazeče)
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání (diplom včetně 
vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce, případně 
doklady o dalším vzdělání)

- originály nebo ověřené kopie dokladů o 
průběhu zaměstnání a délce pedagogické 
praxe včetně pracovního, popř. funkčního 
zařazení (možno nahradit ověřenými 
kopiemi nebo originály pracovních smluv, 
popř. i doplněné pracovními náplněmi) 
- strukturovaný profesní životopis
- písemnou koncepci rozvoje školského 
zařízení v rozsahu max. 2 stran strojopisu 
formátu A4
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
- originál, popř. ověřená kopie lékařského 
potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele/ky daného školského zařízení (ne 
starší 3 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo:  
01. 07. 2015, popř. dle dohody

Přihlášku uchazeč výběrového řízení doručí  
na adresu:
Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem
„Konkurs na ředitele/ky CVČ - neotvírat“

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

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady 
budou přijímány ve lhůtě do 18. 05. 2015 do 
14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. 
Přihláška doručená po stanoveném 
termínu bude uchazeči vrácena  bez dalšího 
projednání.

OZNÁMENÍ o vyhlašení konkurs
 na funkci s dobou určitou - zástup za dlouhodobě uvolněného funkcionáře 

Ředitel/ka Centra volného času Hustopeče
Šafaříkova 40/1017, 693 01 Hustopeče příspěvková organizace

INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Více informací: hyclova@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 004 INZERCE ŘÁDKOVÁ

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

INZERCE  OBČANSKÁ
• Koupím staré loukoťové (dřevěné) kolo. Tel.: 604 737 113
• Koupím byt 2+1 v Hustopečích, balkon výhodou. 
Tel: 774 174 487 
• Prodám novou ruční sprchovou růžici RAVAK. 5 druhů 
proudů vody, průměr 12 cm, barva červená a chrom. Pro 
více info nebo foto: email: 111.11@seznam.cz, 
tel.: 777 066 804
• Prodám st. RD ve Starovicích. Dvorek, zahrádka, sklep. 
Tel. 775 663 653 
• Prodám dívčí zachovalé kolo, cena dohodou. 
V případě zájmu zašlu foto, e-mail: janabilko@seznam.cz
• Prodám cihlový obklad SOHO 3 m2 v původním balení, 
cena dohodou.
• Pronajmu byt 2+kk ve Vranovicích s balkonem, 
novostavba, slunný, 55m2, ul. Náměstíčko, blízko nádraží. 
Velmi pěkný. Tel.: 774 844 157. 
• Sháním k pronájmu pozemku poblíž Hustopeč - nejlépe 
u rybníků Hustopeče. Kontakt: email: 111.11@seznam.cz, 
tel.:777 066 804
• Prodám dřevěná, garážová, dvoukřídlá vrata, zachovalá, 
udržovaná bez zárubně. Cena 5.400 Kč. 
Informace na 724 228 496. 
• Prodám navigaci GPS Navigace Garmin nüvi 40 v češtině. 
Navigace je včetně nabíječky do auta a držáku na sklo. 
E-mail: 111.11@seznam.cz, tel.:777 066 804
• Prodám sedací soupravu (pohovka + 2 křesla) ve 
výborném stavu. Bližší informace na tel.: 607 568 996
• Prodám kompletní letní kola na Škoda Felicia.Velice 
pěkné ocelové disky 4,5J x 13H.Pneu Matador 165/70 
R13 79T ... 4 ks. Cena 2000,-kč. Pro více informací nebo 
fotografi í: 111.11@seznam.cz, tel.: 777 066 804.

INZERCE



HUSTOPEČSKÉ LISTY  5 • 15

| 32 | 

Vzpomínky

Jubilanti za měsíc březen 2015  
1. 3. 1925 Marie HORÁKOVÁ
2. 3. 1929 Bohumil HÖNIG
2. 3. 1931 Josef PANČOCHÁŘ
7. 3. 1930 Marie PROŠKOVÁ
7. 3. 1930 Anna STRAKOVÁ

16. 3. 1921 Františka LIMLOVÁ
16. 3. 1929 Vladimír OTŘÍSAL
18. 3. 1931 Jozef RIGÓ
18. 3. 1935 Danuše JANČAŘÍKOVÁ
22. 3. 1931 Anděla HÖNIGOVÁ

25. 3. 1931 Marie STRAKOVÁ
27. 3. 1928 Josefa LENGÁLOVÁ
27. 3. 1934 Mária KOBLIHOVÁ

Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Hustopeče, 15. 4. 2015

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

...větší bolesti na světě není, 
než žal z náhlého rozloučení ... 

Dne 25. 5. 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí

pana LADISLAVA SADÍLKA 

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou, 
rodiče a bratr s rodinou.

Dne 31. května se dožívá 
životního jubilea 70 let

pan ing. FRANTIŠEK VINTRLÍK
z Hustopečí

Přejeme mu všechno nejlepší, štěstí, spokojenost
 a do dalších let hlavně hodně zdraví a pohody.

Manželka Jiřina a syn Miloš s přítelkyní

03.04.2015  Tomáš Klobouk, Kurdějov
  Monika Bártová, Kurdějov
11.04.2015  Drahomír Hausner, Boleradice
  Martina Bubeníčková, Boleradice
18.04.2015  David Dobrovolný, Strachotín
  Anna Hangyová, Strachotín

Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňatky

Blahopřání

Stojíme tiše, v očích slzy, 
ruce jsou spjaty, prosíme,

ať alespoň jednou na malou chvíli,
ať ještě tvůj úsměv spatříme 

Dne 12. 5. by oslavil 36. narozeniny

pana VIKTOR JANOŠEK z Hustopečí

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

Vítání občánků 

Kateřina Čechmánková
nar.  4. 9. 2014

Nela Dibalová
nar.  4. 12. 2014

Maxmilián Ducháč
nar.  1. 10. 2014

Laura Fabiánková
nar.  3. 7. 2014

Šimon Halmnar.  8. 8. 2014

Vojtěch Homola
nar.  10. 12. 2014

Julie Chvátalová
nar.  6. 2. 2015

Antonie Juráková
nar.  25. 10. 2014

Valerie Pacherová
nar.  14. 11. 2014

Maxim Stehlíknar.  24. 12. 2014 Patrik Sobotkanar.  2. 1. 2015

Alexander
 Šafrán

ek

nar.  2. 12. 2014

Lukáš Šlornar.  24. 11. 2014

Fo
to

:  
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ro
ho

vá
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Vítání občánků ze dne 11. 4. 2015,
v Hustopečích dne 15. 4. 2015
Simona Procházková, komise obřadů a slavností
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