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Vážení spoluobčané,

máme za sebou první měsíc roku 2015. 

Jeho první polovina rozhodně nepřipomínala 

zimu, teprve jeho závěr se sněhovou nadílkou 

a nižšími teplotami ukázal, že byť se prodlužuje 

den, stále vládne královna Zima. Nehledě na 

rozmary počasí se ve městě mnohé událo. 

Městské zastupitelstvo zamítlo realizaci 

projektu Setkání pod nebem (rekonstrukce 

Dukelského náměstí) jako rizikovou co se 

týče termínu i fi nancí. Realizovat se však 

stále mohou některé dílčí nápady z něj. Kvůli 

tomuto vznikají pracovní skupiny, prostor dostanou komise města i občané.

Soustavně probíhají jednání s Jihomoravským krajem o budoucnosti městské nemocnice. Zatím 

máme průběžné výsledky ze zdravotnické oblasti. Pokud JM kraj převezme nemocnici, zůstaly by 

zachovány veškeré ambulance, laboratoř, interní medicína včetně JIP (monitorovacích lůžek), 

lůžka následné péče i ošetřovatelská lůžka. Co se týče chirurgie, zachována by měla být pouze 

ambulantní péče (+ malý zákrokový sál). Současně v nemocnici probíhá externí audit, zavádí se 

nový ekonomický systém, operativně se řeší dlouhodobě neřešené záležitosti.

V lednu proběhlo několik důležitých sportovních událostí. Malí plavci soutěžili v krytém bazénu 

na tradičním Hustopečském džbánku, oceněni byli nejlepší sportovci, trenéři i kolektivy našeho 

města i okresu Břeclav za rok 2014. Vrcholem sportovních událostí byl dvoudenní 16. ročník mezi-

národních halových závodů ve skoku vysokém Hustopečské skákání 2015. Celý první den a druhý 

den dopoledne ve sportovní hale soupeřili nejlepší mladí atleti z České republiky, mezi nimiž se 

neztratili ani naši hustopečští závodníci. Závod tradičně vyvrcholil v sobotu 24. ledna odpoledne 

a večer hlavní soutěží žen a mužů. Kdo nemohl tuto jedinečnou sportovní událost navštívit osob-

ně, jistě využije příležitosti zhlédnout sestřihy mítinku buď díky sportovnímu kanálu ČT Sport, 

nebo tradičně také na obrazovkách hustopečského kanálu Htv.

PaedDr. Hana Potměšilová

starostka města Hustopeče
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Dukelské náměstí v Hustopečích se 
rekonstruovat nebude. Projekt s názvem 
Setkání pod nebem zastupitelé na svém 
třetím zasedání ve čtvrtek 8. ledna 2015 
defi nitivně sklidili ze stolu, když patnácti 
hlasy neschválili podepsání smlouvy o dotaci 
z Regionálního operačního programu.

Dotace měla být ve výši asi 5,5 milionu 
korun, předpokládaná cena projektu byla 
předběžně vyčíslená na 10 milionu korun, 
nabídková cena od stavební fi rmy se však 
nakonec vyšplhala téměř na 13 milionů korun. 
Nabídka by kvůli nadlimitní ceně mohla být 
podle některých zastupitelů napadnutelná. 
Rozdíl by navíc musel být uhrazen z pokladny 
radnice, město by tak zatížila vysoká 
fi nanční spoluúčast na projektu. To byl jeden 
z hlavních důvodů, proč nakonec zastupitelé 
od změn na náměstí odstoupili. Dalším 
podstatným důvodem byl časový pres.

„Nikdo z nás neodmítá projekt jako takový. 
Dali jsme však dohromady komisi ve složení 
starostka, místostarosta, vedoucí fi nančního 
odboru, projektová manažerka a investiční 
technik města a rozebírali jsme 21. prosince 
2014 ze všech stran rizika projektu. Rizika 
musíme zvážit, v tuto chvíli jsou pro naše 
město obrovská,“ uvedla starostka Hana 
Potměšilová (Sdružení nestraníků).

Její vyjádření doplnila projektová 
manažerka města Eva Bohutínská. „Je 
zde časové riziko, kdy projekt musí být 
hotový do konce srpna 2015, musíme 
počítat také s rozmary počasí a případnými 
archeologickými nálezy. Dále je tu také 
riziko fi nanční, i kdybychom vyhlásili nové 
výběrové řízení, nevíme, zda by byla cena 
vyšší nebo nižší,“ uvedla.

Opoziční zastupitel Jiří Kadrnka (ODS) 
vytkl současnému vedení radnice liknavost, 
jejímž důsledkem je podle něj nedostatek 
času k realizaci projektu. „Podle mě rada 
města vsadila pouze na jednu kartu, řekla si: 
„Však zastupitelstvo to neschválí“. Způsobili 
jste tak časovou ztrátu od svého zvolení do 
funkce, plus minus 74 dní. Teď nás tlačíte 

do rozhodnutí – my jsme to projeli, tak vy to 
zrušte,“ řekl na jednání.

Starostka Hana Potměšilová postup 
obhajovala tím, že i kdyby termíny na sebe 
ideálně navazovaly, pořád je riziko příliš 
vysoké. Například i z hlediska toho, že není 
uzavřena situace v nemocnici, která je pro 
město obrovskou zátěží. Alternativou by 
mohlo být zrealizování pouze části projektu, 
například pouze posílení kapacity odběru 
elektřiny. Investiční technik města cenu této 
části projektu vyčíslil zhruba na dva miliony 
korun. „Tohle určitě realizovat budeme,“ 
slíbila Potměšilová.

Podrobnou diskuzi vedli zástupci města 
o projektu Setkání pod nebem už 11. prosince 
2014. Tehdy zastupitelé na začátku jednání 
uzavření smlouvy také zamítli. Opoziční 
zastupitelé však vyzývali k třetímu kolu na 
dodavatele s možností vysoutěžit výhodnější 
cenu a smlouvu o dotaci podepsat. Na konci 
zasedání zastupitelé tuhle výzvu opozice 

vyslyšeli a své prvotní hlasování jedenácti 
hlasy revokovali, smlouvu tak po dlouhých 
debatách schválili. 8. 1. 2015 ovšem své 
rozhodnutí vzali opět zpátky. Dukelské 
náměstí tak v nejbližší době svou podobu 
zásadně nezmění.

„Navrhneme činnosti komisím, které by se 
mohly zabývat tímto projektem a jeho dílčími 
částmi. Prostor vyjádřit se by mohli dostat 
i samotní občané,“ řekla závěrem starostka 
města.

Projekt Setkání pod nebem počítal 
s obnažením základů starého gotického 
kostela, v jehož půdorysu měl vzniknout 
malý amfi teátr, dále měl být navýšen podíl 
zelených ploch, laviček, přidat se měly vodní 
prvky. Součástí projektu bylo i posílení 
elektroinstalace potřebné pro pořádání 
větších kulturních akcí. Podle prvních plánů 
mělo být kompletně hotovo už na začátku 
října 2014, před 20. jubilejními Burčákovými 
slavnostmi.                                                             -jal-

Z MĚSTA

Peněžité dotace poskytne město spolkům dřív

Rekonstrukce náměstí nebude, rozhodli zastupitelé

Sportovní spolky a zájmová sdružení 
budou od letoška čerpat dotace od města 
už v první čtvrtině roku. Žádosti o dotace tak 
musí předložit nejpozději do konce února. 
Nový termín uzávěrky žádostí zastupitelé 
schválili na svém třetím zasedání, které se 
konalo 8. ledna 2015. Stejné změny platí 
i pro poskytování peněžitých darů z rozpočtu 
města.

„V roce 2014 byl termín podání žádostí 
do konce dubna a peníze se k organizacím 

dostaly až někdy v půlce roku, což je velmi 
pozdě. Pořádají akce i na začátku roku,“ 
uvedla starostka města Hustopeče Hana 
Potměšilová.

Místostarosta Bořivoj Švásta chce od 
příštího roku zpřístupnit peníze sdružením 
a spolkům ještě dřív. „Chtěli bychom, aby 
od roku 2016 mohly být dotace vyplaceny 
už v lednu. To znamená, že uzávěrka žádostí 
by musela být do konce předchozího roku. 
Organizace tak budou moci lépe rozložit 

své fi nanční prostředky,” plánuje. Na takové 
opatření je však letos už pozdě.

Ostatní náležitosti se u poskytování 
peněžitých dotací a darů nemění. 
Zůstává podmínka vyčerpat dotace do konce 
kalendářního roku a povinnost doložit 
vyúčtování nejpozději do konce ledna 
následujícího roku.

-sed-, –jal-

Vizualizace náměstí k projektu Setkání pod nebem. Foto: archiv Města Hustopeče. 
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Městští strážníci v Hustopečích používají 
nově při své práci kamery, které umožňují 
nahrávat obraz i zvuk. Jakékoliv jednání 
s obyvateli města, ať už řešení přestupku, 
pouhé upozornění nebo jakoukoliv běžnou 
činnost, si strážnicí nahrávají.

„Samozřejmě vždy, než začne strážník 
cokoliv nahrávat, osobu upozorní, že celý 

služební úkon bude dokumentován. Ihned po 
dokončení jednání bude záznam neprodleně 
zničen v souvislosti s ustanovením zákona 
na ochranu osobních údajů. Záznamy se 
neukládají. Pokud tedy nejsou použity jako 
prostředek pro případné správní řízení,“ 
vysvětlil Robert Novák z Krizového řízení 
města Hustopeče.

Zdůrazňuje, že nahrávací zařízení nemá být 
žádným strašákem, ale má chránit obě strany 
– městskou policii i obyvatele města. 

„Chceme docílit toho, aby každý přestupek, 
každé protiprávní jednání ba i každé obyčejné 
jednání s občanem bylo zdokumentované. 
Aby byli občané chráněni před nějakým 
nepříjemným jednáním ze strany strážníků. 
A stejně tak chceme chránit samotné 
strážníky, aby se celá situace dala vždy 
objektivně posoudit,“ doplnil Novák.

Kamerou je vybaven každý strážník Městské 
policie Hustopeče a každé jejich vozidlo má 
záznamové zařízení.                                               -jal- 

VE ZKRATCE

Další část trasy s bezbariérovými chodníky, 
odkup pozemků od železnice nebo 
odpočinková místa směrem na rozhlednu 
do mandloňových sadů – to jsou plánované 
akce města pro rok 2015. V rozpočtu jsou 
však na investice vyhrazeny pouze čtyři 
miliony korun, další peníze se tak budou 
muset sehnat z dotací.

„Celkové příjmy schválené zastupiteli 
města jsou 127 milionů 445 tisíc korun 
a celkové výdaje jsou 120 milionů 780 tisíc. 
Takto sestavený rozpočet obsahuje investiční 
částku pouze něco přes čtyři miliony korun, 
zbylé peníze pokrývají běžné výdaje na 
zajištění provozu města a jeho příspěvkových 
organizací. Není v něm počítáno s žádnými 
většími opravami nebo s nějakými většími 
investičními akcemi,“ rozebrala rozpočet 
města pro rok 2015 vedoucí Finančního 
odboru MěÚ Hustopeče Jana Fabigová. 

Počítat se nedá ani s přebývajícími téměř 
sedmi miliony korun. Ty vedení města využije 
na splácení úvěrů z minulých let. „Jsou to 
úvěry, které byly poskytnuty například na 
rekonstrukci školy, na komunikace nebo na 
nákup pozemků,“ přiblížila Fabigová. 

Využít na větší investiční akce se podle ní 
nedá ani přebytek z loňska. Z rozpočtu roku 
2014 zbylo necelých pět milionů korun, využijí 
se však na zaplacení akcí a projektů, které 
se v minulém roce nakonec neuskutečnily 
a přesouvají se tak do roku letošního.

„Investičních zdrojů tedy není moc. Záleží 
hlavně na tom, co se podaří vyjednat ve 
formě dotací a podobně,“ shrnula vedoucí 
fi nančního odboru a její slova potvrzuje 
i místostarosta Bořivoj Švásta. 

„V roce 2015 toho moc nebude, protože 
rozpočet je docela napjatý. Nicméně jsme 
přihlásili projekt na Státní fond dopravní 

infrastruktury s bezbariérovou trasou, 
která by měla vést od hotelu Centro po 
hřbitov. Současně se připravuje další etapa 
bezbariérové trasy směrem od nemocnice na 
Starovice na Penny Market. To bude ale asi až 
v roce 2016,“ zmínil místostarosta. 

O další zhruba tři sta tisícovou dotaci, na 
cestovní ruch, bude vedení města žádat 
ministerstvo pro místní rozvoj. Vybudovat 
by za ni chtělo odpočívadla na turistické 
trase směrem na rozhlednu v mandloňových 
sadech v nové lokalitě Tůně v nivě Štinkavky. 

„Kupovat se má také parkovací automat 
za dvě stě tisíc korun. A v rozpočtu jsou 
vyčleněny peníze i na koupi pozemků 
u železnice. Před časem jsme tam odkoupili 
budovu depa, teď je v plánu koupě pozemků 
v jeho okolí, které nyní vlastní stát. Zaplatit 
za ně bychom měli asi milion dvě stě tisíc 
korun,“ vyjmenoval místostarosta. 

Většina peněz z rozpočtu však půjde na 
běžný provoz města. Například na splátku 
veřejného osvětlení. „Před časem se třeba 
zrekonstruovalo veřejné osvětlení a nebylo 
na to ho zaplatit celkově. Ještě v letošním 
i příštím roce ho tak budeme splácet. A to 
už dnes víme, že je nedostačující,“ vysvětlil 
Švásta. 

A investici si vyžádají i mandloňové sady. Na 
konci roku bude vysázeno dalších 500 sazenic 
mandloní. „Je potřeba pro to připravit 
pozemek o rozloze asi dva hektary a to je vše 
spojené s fi nancemi,“ doplnil místostarosta. 

U příjmů města se však podle vedoucí 
fi nančního odboru blýská možná na lepší 
časy. Z větší části jsou totiž příjmy města 
tvořené podílem z vybraných daní. A ten by 
mohl být do budoucna vyšší díky oživení 
ekonomiky.                                                               -jal- 
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Ve sbírce pro praktickou 
školu se vybralo více než
10 tisíc korun
Druhý ročník veřejné sbírky pro Základní 
a praktickou školu vynesl 10 800,- Kč. 
Peníze budou použity pro potřeby školy. 
Organizátorka Zdeňka Frýbertová je 
předala 18. prosince 2014 ředitelce školy 
Blance Vetýškové. Všem přispěvatelům 
děkuje.                                                               -jal-

Dary pro útulek od ranče 
Valkýra

Předvánoční čas s železnou 
pravidelností v každém z nás probouzí ty 
nejněžnější, nejštědřejší a nejlepší city a 
proto jsme se v letošním roce rozhodli, že 
svými příspěvky podpoříme Útulek pro 
opuštěná zvířata v Bulharech. Většina lidí 
má v sobě jistou dávku laskavosti a pro 
nás koňáky to platí zvlášť, protože víme, 
že starost o zvíře je velkým závazkem a 
samozřejmě není zadarmo. Členové stáje 
Valkýra Hustopeče se proto rozhodli, že 
drobnými příspěvky pomohou tomuto 
útulku. Její majitelé, paní Jana Višňovská 
a René Sigmund, vyhlásili proto mezi 
svými členy, kamarády a příznivci zvířat 
tuto drobnou sbírku. Akce se setkala s 
dobrým ohlasem a mezi přispěvateli tak 
byli jak lidé od koní, tak i lidé, kteří třeba 
nevlastní žádného mazlíčka, ale mají jen 
dobré srdce a není jim lhostejný úděl 
zvířat v útulcích. Děkujeme všem, kteří 
se zúčastnili této sbírky, a doufáme, že 
se tato akce stane pravidelnou. Němé 
tváře, kterým byla tato sbírka určena, 
Vám poděkovat nemohou, ale pevně 
věřím, že dobří lidé, kteří se o ně s láskou 
starají, Vám jistě budou vděční.

Irena Prudká

Hustopeče na veletrhu
Go a Regiontour

Go a Regiontour – veletrh cestovního 
ruchu na brněnském výstavišti se konal 
od 15. do 18. ledna. Propagačními letáky 
se na něm prezentovaly i Hustopeče 
v rámci mikroregionu Hustopečsko. 
Návštěvníci informace o městě mohli 
najít na stánku Jihomoravského kraje. 

–jal-
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Vzor obsahu objednávky:

Popelnice TKO Nádoba na bioodpad Jméno, příjmení Adresa Počet Volitelně
     (+ adresa pro doručení,  (umístění nádob) poplatníků telefonický
ks velikost ks velikost je-li odlišná od adresy  v domácnosti kontakt
 nádoby   nádoby umístění popelnic)

Novinky v evidenci popelnice. Označovat je musí čárový kód

Čárové kódy se budou lepit na popelnice 
obsahující:

• komunální odpad TKO – bílý čárový kód 
začínající písmeny na čárovém kódu HAT 
(např.HAT00120)

• biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený 
čárový kód začínající písmeny na čárovém 
kódu HAB (např.HAB01232)

Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze 
zadní strany nádoby do pravé horní části.
 

U kontejnerů o objemu 1100 litrů se 
čárové kódy budou lepit na levý bok 

z pohledu zepředu.

Je velmi důležité, aby čárový kód byl na 
nádobu vylepen na správné, očištěné a suché 
místo, aby byla zajištěna jeho trvanlivost 
a aby se snadno a rychle pracovníkům 
svozové společnosti odečítal. V případě 
ztráty nebo zničení kódu nebo popelnice se 
pro výměnu nebo nový kód obraťte na MěÚ 
Hustopeče, odbor životního prostředí. Zde 
a také na pokladnách Vám také rádi odpovíme 
na Vaše dotazy. 

Děkujeme Vám , také jménem svozové 
společnosti, za spolupráci.

Ondřej Němeček, MěÚ Hustopeče, OŽP
Sledujte reportáž v Hustopečském 

magazínu č. 289.

Omluva:  Kalendáře svozu odpadů 
nebyly doručeny všem 

Nedopatřením se stalo, že kalendáře 
svozu odpadů pro rok 2015, na které 
jste zvyklí, nebyly doručeny do všech 
domácností. Jeden balík se z tiskárny 
zatoulal až do Valtic a omyl jsme zjistili 
příliš pozdě. Proto se velmi omlouváme 
těm, kteří si termíny svozu odpadů 
museli zjistit jiným způsobem. Pokud jste 
kalendář svozu nedostali, je nyní možné 
si jej vyzvednout na podatelnách nebo 
pokladnách MěÚ Hustopeče. Zároveň 
kalendář v tomto čísle listů otiskujeme 
(str. 17, 18) a možná Vám postačí, když si 
jej vystřihnete. Kalendář je od počátku 
zveřejněn na internetových stránkách 
a jednotlivé termíny svozu jsou ještě 
měsíčně zveřejňovány v kulturní 
a společenské nabídce Hustopečských 
listů. Za komplikace se ještě jednou 
omlouváme.  

                      
Ondřej Němeček

MěÚ Hustopeče, OŽP   

Svozová společnost HANTÁLY a.s. zavádí 
od roku 2015 nový systém značení nádob 
v domácnostech čárovými kódy. Možná 
si vzpomínáte na známky, které se ještě 
nedávno používaly, a musely se lepit každý 
rok. Čárové kódy vydrží až 10 let. Tato 
změna nastala z důvodu přesné kontroly 
a adresnosti výsypu jednotlivých nádob. 
Díky tomuto systému máme přesný přehled 
o výsypu každé nádoby. Nový systém 
evidence bude také pracovat i s naplněností 
nádob. Budeme tak přesněji vědět, kde a jak 
je třeba třídění odpadu zefektivnit. 

Novinka v evidenci pomocí čárového kódu 

se Vás týká v případě, že využíváte vlastní 
nádoby na odpad o objemu 120 l nebo 240 
l nebo máte popelnici na bioodpad. Může jít 
také o kontejner 1100 l, a to za předpokladu, 
že jste si jej pořídili samostatně a nejde 
o veřejné sběrné hnízdo. V takovém případě 
při platbě poplatku za odpad obdržíte čárový 
kód, který je nutno na nádobu vylepit. 

Tento systém evidence s distribucí 
čárových kódů prostřednictvím pokladen 
MěÚ Hustopeče se netýká podnikatelských 
a fi remních popelnic (čárové kódy pro 
podnikatele a fi rmy si bude samostatně řešit 
svozová společnost).

V případě, že jste poplatek již uhradili nebo 
jej platíte bezhotovostně (SIPO, převodem), 
můžete si jej na pokladnách MěÚ Hustopeče 
vyzvednout dodatečně anebo Vám jej 
zašleme domů. Objednávka musí obsahovat 
jméno společného plátce (objednatele), 
adresu umístění popelnice, velikost 
a množství popelnic na směsný komunální 
odpad, množství nádob na bioodpad, počet 
poplatníků v domácnosti a volitelně telefonní 
kontakt pro případ nejasností. Uveďte 
adresu pro doručení, pokud je odlišná od 
místa umístění popelnice.

Objednávky čárových kódů je možné zaslat na adresu úřadu nebo e-mailem na chalupkova@hustopece.cz. 

Termín na vylepení čárových kódů je do 30. 04. 2015.

www.hustopece-city.cz U kontejnerů o objemu 1100 litrů se čárové 
kódy budou lepit na levý bok z pohledu 
zepředu (viz obrázek).

Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby do pravé horní části 
(viz obrázek).
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Důležité lhůty v registru silničních vozidel

30. 06. 2015 - Pokud vlastníte vozidlo, 
které je v Centrálním registru vozidel pouze 
odhlášeno předchozím provozovatelem 
(vozidlo „V PŘEVODU“), musíte podat na 
úřad do 30. června 2015 žádost o zápis 
vlastníka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, 
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde 
přihlásit.

K žádosti o zápis vlastníka a provozovatele 
se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad 
totožnosti, doklady k vozidlu (technický 
průkaz + osvědčení o registraci vozidla), 
doklad o pojištění, protokol o evidenční 
kontrole (ne starší 14 dnů), doklad o platné 
technické prohlídce, popř. plná moc 
s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte 
vyřizování osobně.

31. 12. 2015 - Pokud vlastníte auto, které 
bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. 
červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do 
konce roku 2015 na příslušný úřad a sdělit, 
kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho 
využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde 

přihlásit. V pozdějších případech dočasného 
vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž 
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak 
nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 
fi nanční postih. Máte-li vozidlo odhlášené 
předchozím provozovatelem (vozidlo 
„V PŘEVODU“) a zároveň dočasně vyřazené 
z provozu, musíte podat na úřad žádost 
v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015.

Seznam vybraných přestupků, za které 
hrozí udělení fi nančního postihu až do 
výše 50 000 Kč:

•není podána žádost o změnu vlastníka 
do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu 
vlastnického práva nebo přechodu 
vlastnického práva k silničnímu vozidlu 
nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
v dědickém řízení

•není podána žádost o zápis jiných 
zapisovaných změn, než je změna vlastníka 
nebo provozovatele do 10-ti pracovních dnů 
ode dne, kdy změna nastala

•vlastník silničního vozidla nezabezpečí 
vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, 
aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo 

životní prostředí, nebo odstraní některou 
z jeho podstatných částí

• pokud vyřazení vozidla trvá déle než 12 po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců a vlastník 
silničního vozidla neoznámí adresu místa, 
kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno 
a účel jeho využití

• vlastník silničního vozidla nepožádá 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo 
vozidlo předáno provozovateli zařízení ke 
sběru autovraků, o zápis zániku silničního 
vozidla

Bližší informace Vám poskytnou 
pracovníci registru vozidel Městského 
úřadu Hustopeče.

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

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

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

Zasedala bezpečnostní rada města
Povinnost sejít se má dvakrát do roka

Zástupce hasičů, policie, tajemník 
městského úřadu, starostka, místostarosta 
a mnozí další se sešli asi v půlce prosince na 
radnici. Zasedala bezpečnostní rada města. 
Povinnost sejít se má minimálně dvakrát do 
roka a řeší zejména krizové plány obcí nebo 
plány krizové připravenosti.

„Jedním z hlavních úkolů starosty obce 
s rozšířenou působností je zajistit bezpečnost 
obyvatel a připravovat správní obvod na 
řešení krizových situací. Bezpečnostní rada 

obce s rozšířenou působností je poradním 
orgánem starosty města. To znamená, že 
členové bezpečnostní rady jsou jakýmsi 
poradentstvím pro starosty, který zodpovídá 
za přípravu na krizové situace,“ vysvětlil 
Robert Novák z krizového řízení města 
Hustopeče. 

Bezpečnostní rada může mít maximálně 
osm členů a v případě krizové situace se 
stává součástí krizového štábu, který řeší 
nebezpečí v praxi.

„Členové bezpečnostní rady se v okamžiku 
vyhlášení stavu nebezpečí nebo jiného 
krizového stavu stávají členy krizového štábu 
a spojí se stálou pracovní skupinou, což jsou 
odborníci, kteří řeší danou problematiku,“ 
doplnil Novák. 

Například v případě povodní spolupracují 
ještě s povodňovou komisí. Naposledy 
krizový štáb fungoval v praxi v září při 
sesuvech podmáčené půdy ve Strachotíně, 
Bulharech a Dolních Věstonicích.                  -jal-  

O Hustopečích čtou i ve Španělsku
Lákají na mandloňové sady

O Hustopečích čtou i ve Španělsku. 
Daleko za hranicemi města a dokonce i za 
hranicemi republiky se o Hustopečích ví 
díky mandloňovým sadům a díky jarním 
mandloňovým slavnostem. 

O Slavnostech mandloní a vína, kterým 
Španělé říkají Oslavy mandlovníku, vyšel 
článek v lednovém čísle prestižního 
cestovatelského časopisu. Časopis 
s názvem Viajeros vychází po celém 
Španělsku v nákladu více než padesát tisíc 

výtisků. „Zareagovali jsme bez váhání na 
nabídku agentury Czech Tourism Madrid 
a bezodkladně jsme poskytli potřebné 
informace. Taková příležitost se neodmítá,“ 
uvedla vedoucí Marketingu a kultury města 
Hustopeče Dagmar Sedláčková. 

Mandloně jsou tak lákadlem nejen pro lidi 
z okolí Hustopečí, ale i pro návštěvníky z celé 
republiky a dokonce i pro zahraniční turisty. 
Pro město jsou tak mandloňové sady místem 
s velkým turistickým potenciálem.              -jal- 
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

Dne 11. prosince 2014 se sešlo první pracovní 
zasedání zastupitelstva v čele s novou paní 
starostkou a panem místostarostou.

Strašidlo
Hospodaření města za rok 2014 skončí 

přebytkem a to ve výši cca 5 mil. Kč. 
V kontextu toho, jak nás „strašilo“ sdružení 
ANO ve svých předvolebních letácích, jak je 
město zadlužené, je myslím tento přebytek 
hospodaření pro občany dobrá zpráva 
a ukazuje se, jak efektivní je demagogická 
předvolební kampaň. Pak už následovaly jen 
samé špatné.

Dotace nebrat
Jeden z prvních bodů bylo projednáváno 

Radou města navržené zamítnutí dotace 5,6 
mil. Kč na rekonstrukci náměstí (zdůrazňuji, 
že absolutní většina náměstí by se 
nerozkopávala; tam kde je asfalt, tak by byla 
zámková dlažba, pod kostelem by se odkryly 
základy, vznikla by nová výsadba a udělala 
by se nová elektroinstalace, aby byly vhodně 
zabezpečeny velké akce, jako jsou Burčákové 
slavnosti). 

Rozpočet celé akce byl 12,9 mil. Kč, z toho 
dotace dělala 5,6 mil. Kč, přebytek rozpočtu 
5 mil. Kč. Takže zbývalo „najít“ na fi nancování 
celé akce v rozpočtu města pro rok 2015 jen 
cca 1,5 mil. Kč, aby se akce mohla realizovat. 
Se znalostí rozpočtu města Hustopeče musím 
říci, že to není absolutně žádný problém. 
Zamítnutí přijetí dotace o jeden hlas 
neprošlo, zastupitelé rozhodli, aby se dotační 
smlouva podepsala, takže Rada města se 
celou situací následně musela zabývat 

a svolala kvůli tomu mimořádné 
zastupitelstvo na 8. leden 2015. Tam už byla 
koalice pevně sešikována a odmítnutí dotace 
se podařilo, po více jak hodinové diskusi, 
schválit. 

Ale dozvěděli jsme se zajímavou věc: nová 
rada byla zvolena na zastupitelstvu ve čtvrtek 
večer 6. 11. 2014. Na svém prvním zasedání 
11. 11. 2014 (tj. 2 pracovní dny po svém 
jmenování) už rozhodla o zamítnutí dotace 
5,6 mil. Kč. Podle mě se za tak krátkou dobu 
nemohla rada v problematice orientovat. Do 
zastupitelstva 8. 12. 2014 nikdo „nehnul ani 
prstem“ v domnění, že zastupitelé jako ovečky 
názor Rady města potvrdí. To se nestalo a 
tak proběhla 20. 12. pracovní schůzka se 
zaměstnanci města, kteří jsou zodpovědní za 
dotace a následně 23. 12. 2014 Rada města 
na svém zasedání opět odmítla přijetí dotace. 
Následně na 8. 1. bylo svoláno mimořádné 
zasedání zastupitelstva, kde paní starostka 
prezentovala přijetí dotace jako značné riziko 
pro nedodržení termínu zhotovení náměstí. A 
to z toho důvodu, že Rada města může udělat 
první krok k realizaci akce rekonstrukce 
náměstí na svém zasedání 20. 1. 2015 a to 
už by hrozilo riziko nedodržení termínu 
realizace. Ale, proč se de facto neudělalo 
nic pozitivního pro realizaci projektu od 6. 
11. 2014 do 20. 1. 2015 tj. 46 dnů, jsme se 
nedozvěděli. Promeškání tohoto času bylo 
klíčové pro realizaci projektu rekonstrukce 
náměstí. Takže dotaci jsme odmítli, kvůli 
své 1,5 měsíční nečinnosti, a na příslušném 
úřadu, který nám dotaci schválil, jsme si 
určitě tímto krokem do budoucna dobré 
jméno neudělali.

Odměny radním: bereme
Další perličkou na prosincovém 

zastupitelstvu bylo schválení odměn-
refundací radním města. Byl jsem 16 let 
radním a celých těchto 16 let podnikám, ze 
začátku jako OSVČ a poté jako spolumajitel 
fi rmy, ale takovou drzost si za těch 16 let, 
co jsem radním, nikdo nedovolil, aby se 
mu vyplácely refundační odměny. Aby bylo 
jasné, o co jde: Jde o zákonnou věc a radní 
mohou vystavovat mimo svou zákonnou 
odměnu městu faktury za čas strávený na 
zasedání rady města i zastupitelstva ve 
výši 150,- Kč za hodinu jednání. Částka je 
omezena částkou 1.200,- Kč za den. Pokud 
budu vycházet z údajů sdělených vedoucí 
fi nančního odboru, půjde o částku cca 50 
tis. Kč za rok na člena rady města. Bylo také 
řečeno, že se jedná pouze o tři radní, ale už 
teď je zřejmé, že refundace mezd budou 
požadovat zaměstnavatelé jiných radních. 
Odhadem půjde o astronomickou částku 
600 tis. Kč za celé volební období, o kterou 
bude připraven rozpočet města. A aby 
nedošlo k mýlce, já jsem ten poslední, kdo by 
kritizoval, že za práci a zodpovědnost se má 
dostat zaplaceno. 

V našem městě nebylo zvykem, že si členové 
rady vyplácejí odměny nad rámec zákonných 
odměn. Vždycky jsme považovali za čest pro 
naše město pracovat a byli jsme na to hrdí, 
nikdy nám nešlo o odměny. A začít funkční 
období tím, že si nechám odsouhlasit, 
i když zákonné odměny, není dobrý start pro 
nové radní. To ukazuje na špatnou motivaci: 
nepřijal jsem náhodou funkci proto, abych si 
za volební období přišel na cca 200 tis. Kč? 

Střípky ze zastupitelstva aneb vracíme dotace a radní mají odměny

„Vznik webu Sdružení nestraníků bylo reakcí 
na to, že jsme nemohli zveřejnit příspěvky 
v Hustopečských listech,“ uvedla kolegyně 
zastupitelka Ivana Brabcová v článku, který 
vyšel v Deníku dne 8. 11. 2014. Článek se 
kriticky vyjadřoval k anonymním diskusím 
na webech nejen v Hustopečích, ale i třeba 
ve Velkých Pavlovicích. V prosincovém čísle 
Hustopečských listů zase pan místostarosta 
Švásta napsal, že za bývalého vedení by 
článek opozice nemohl vyjít a jasně opět 
naznačil, že se Hustopečské listy cenzurovaly.

 Ofi ciálně, na základě zákona o veřejném 
přístupu k informacím podal kolega Libor 
Sadílek písemný dotaz na město Hustopeče, 

cituji „Byl kdykoliv v minulosti odmítnut 
příspěvek politické strany či volebního bloku 
na jakékoliv téma do městských médií?“. 
V písemné odpovědi bylo sděleno, že se 
tak stalo pouze jednou, v roce 2013 a byl 
odmítnut inzerát politické strany, přičemž by 
jeho uveřejnění v Hustopečských listech bylo 
v rozporu s tiskovým zákonem č. 46/200 Sb. 
Takže žádná senzace, žádná cenzura, jen se 
opět někomu hodí rozšiřovat lži.

Dodávám, že každý měsíc v dostatečném 
předstihu před uzávěrkou listů chodí VŠEM 
zastupitelům upozornění, zda chtějí do listů 
svým názorem přispět. Za posledních několik 
let byl můj prosincový příspěvek prvním, 

který (kromě starosty a místostarosty) kdy 
zastupitel do redakce Hustopečských listů 
poslal.

Na mimořádném zastupitelstvu dne 8. 1. 
2015 jsem vyzval pana místostarostu Švástu 
k veřejné omluvě za to, že představitelé 
Sdružení nestraníků obhajují anonymní 
diskusi (která je hrubá a urážlivá) údajnou 
„cenzurou“ Hustopečských listů, která se 
ale nikdy nekonala. Pan místostarosta se 
na jednání zastupitelstva veřejně omluvil, 
za což bych mu chtěl touto cestou veřejně 
poděkovat.  

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel města Hustopeče (ODS)

Poděkování panu místostarostovi Švástovi

Reakce:
Pro upřesnění výše popsané situace 

musím uvést, že jsem byl na mimořádném 
zastupitelstvu vyzván k veřejné omluvě 
za uvedení věty v mé reakci na článek 

v prosincových Hustopečských listech 
v rubrice Názory zastupitelů, kde jsem uvedl: 
„Jsem přesvědčen, že před časem by se takový 
článek v HL vůbec neobjevil, nebylo to možné.“

Moje veřejná omluva zněla: „Pokud 

doopravdy cenzura neexistovala, pak se rád 
omlouvám, slušných lidí jsem si vždy vážil.“

Nic víc, nic míň.
Bořivoj Švásta

místostarosta města Hustopeče
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Paní starostka na lednovém zastupitelstvu 
obhajovala vyplácení odměn radním tím, že 
to jsou tátové od rodin a že opravdu hodně 
a hodně a hodně pracují. Připadal jsem si, 
jako bych seděl v poslanecké sněmovně, 
kde socialisté obhajují zvýšení svých platů. 
Argumentem pro vyplácení odměn také je, že 
město ušetří, protože radní či zastupitel, který 
je zároveň členem komise nepobírá odměnu 
za členství v této komisi či výboru a pobírá jen 
zákonnou odměnu za radního či zastupitele. 
Ale ta úspora je oproti nákladům minimální, 
když budu počítat úsporu pro členy rady. 
Na lednovém mimořádném zastupitelstvu 
jsem navrhl zrušení vyplácení těchto odměn-
refundací, ale ukázalo se, že když jde o vlastní 
odměny, je stávající koalice naprosto pevná 

a zrušení odměn neprošlo.
Co jsme slíbili neplatí, 
aneb volebním slibem nezarmoutíš

V prosinci byl také schválen jeden 
z nejdůležitějších dokumentů pro život 
ve městě, rozpočet města na rok 2015. 
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Marně 
jsem v rozpočtu hledal realizaci klíčových 
volebních slibů stávajícího vedení: rozšíření 
kapacity mateřských školek, rozšíření 
městské policie, investice do sportovišť 
a do kulturních zařízení (přestavba kina 
a společenského domu). Myslel jsem si, že 
jsem to třeba jen přehlédl, tak jsem se dotázal, 
jestli jsem to nepřehlédl, a nepřehlédl. Žádný 
volební program se nerealizuje. 

Takže mateřské školky zůstávají přeplněné, 

díky tomu mají děti ve školní družině na 
ZŠ Komenského naprosto nedůstojné 
podmínky; projektové přípravy na přestavbu 
kina ani na přestavbu společenského domu 
se nekonají a jednání s Ředitelstvím silnic 
a dálnic o zvýšení a prodloužení protihlukové 
stěny si zatím nikdo z vedení města nedohodl. 
Od té doby se nemohu zbavit myšlenky, zda 
náhodou skutečným volebním programem 
nebylo jen rozdělení politických funkcí 
a napojení kamarádů z kandidátky na 
rozpočet města a jeho příspěvkových 
organizací (což už se viditelně děje). 

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel města 
Hustopeče (ODS)

Reakce:
Strašidlo

Při hospodaření je třeba vždycky postupovat 
opatrně. A to, že je město zadlužené úvěry, 
je fakt. Dále je tu hrozba dalšího zadlužení 
– Městská nemocnice pod bývalým vedením 
vytvořila ztrátu v desítkách milionů korun. To 
je dluh, který nám byl předán. 

Stejně tak jako úvěr na přestavbu 
jednodenní chirurgie ve výši 8,5 mil. Kč. Přitom 
VZP nepožadovala rekonstrukci, podmínkou 
bylo vykonávat jednodenní péči (zápis RM/69 
ze dne 23. 10. 2012). A přesto minulé vedení 
investovalo 8,5 mil. Kč do rekonstrukce, která 
nevydělává a neslouží.

Richard Homola
radní města Hustopeče

Dotace nebrat
Nové vedení nemohlo zadat zakázku za 

13 mil., protože na ni mělo cca 11 mil. Kč 
(bývalé vedení nemělo v rozpočtu nachystané 
dostatečné fi nanční zdroje).

Zastupitelstvo města 11. 12. 2014 takovou 
částku nepodpořilo, ale byly návrhy, aby 
proběhlo nové výběrové řízení a abychom se 
snažili cenu výběrovým řízením snížit.

V tom případě bychom s realizací mohli začít 
v květnu 2015 a na realizaci se všemi možnými 
riziky by zbývaly 4 měsíce. Rada města 
bezodkladně dne 23. 12. 2014 projednala 
analýzu stavu akce a vyhodnotila rizika:

• Bude vůbec dosaženo novým výběrovým 
řízením nižší ceny?
• Pokud ano, předloží vhodnou nabídku 
seriózní fi rma schopna akci zrealizovat?
• Neposune se termín realizace z důvodů 
odvolání se k výsledkům výběrového řízení?
• Nezkomplikují se předpokládané termíny 
případným archeologickým průzkumem? 
• Nemůže dojít ke zkrácení dotace z důvodů 

možného nedodržení přesné realizace?
• Je v takové situaci dotace výhodná, když 
nepokrývá ani 50% celkových výdajů?

Tato rizika rada na svém zasedání 23. 12. 
2014 vyhodnotila jako velmi vážná, a proto 
starostka svolala mimořádné zastupitelstvo, 
aby rozhodlo o dalším postupu. Byly 
předloženy 3 možné varianty:

• Uzavřít smlouvu s vítěznou fi rmou – 
hodnota zakázky 13 mil., vysoutěžená cena 
neodpovídala způsobu zadání výběrového 
řízení (zadáno bývalým vedením), čímž 
vzniklo velké riziko vracení dotace.
• Vypsat nové VŘ  - na realizaci by v ideálním 
případě zbyly pouze 4 měsíce.
• Využít, co se dá ze zpracované projektové 
dokumentace, zrealizovat akci v menším 
rozsahu, v případě možností využít 
připomínek občanů  - tato varianta byla ZM 
podpořena

RM reagovala přiměřeně včas na jednotlivé 
situace a trváme na tom, že vybraná varianta 
je pro Hustopeče nejméně riziková a v tuto 
chvíli se nám jeví jako nejvýhodnější.

Bořivoj Švásta
 místostarosta města Hustopeče

Odměny radním
Je třeba rozlišovat odměňování zastupitelů 

a refundaci mezd. Refundace není odměna. 
Je to nároková složka upravená v Zákoně 
č.128/2000 Sb., o obcích, § 71 odst. (4). Zákon 
defi nuje, co musí obec splnit. Tedy že musí 
(ne že může) vyplatit náhradu výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných 
zastupitelů. Finančně se jedná o roční náklad 
cca 31.200,- Kč na jednoho neuvolněného 
zastupitele. Nikdo se nepozastavuje nad tím, 
že se refundace běžně provádějí (např. soudní 

řízení, jednání na úřadech aj.). 
Odměňování neuvolněných zastupitelů 

ve volebním období 2014 - 2018 je oproti 
minulému volebnímu období sníženo. 
Nedochází ke kumulaci odměn, jak tomu bylo 
dříve. Tedy zastupitelé, pokud se angažují 
i jako předsedové komisí a výborů, dostávají 
jen jednu odměnu, a to za činnost v komisích 
a výborech. Nedostávají již odměnu za činnost 
v zastupitelstvu. Tímto dojde v kalendářním 
roce k úspoře cca 52.668,- Kč.

Odměna naopak je jakýkoli honorář, platba, 
na kterou může, nemusí nebo také nemůže 
být nárok. Tento fakt mi je znám jako člence 
správní rady nemocnice a byla jsem na něj 
upozorněna při nástupu do funkce starostky 
města. V minulém volebním období takto 
starosta (23.400,-Kč) i místostarosta (56.400,-
Kč) pobírali odměny jako členové správní rady 
nemocnice, zastřené uzavřenými smlouvami 
o poradenské činnosti.

Pro informovanost uvádím částky schválené 
zastupitelstvem ve stejné výši jako v minulém 
období.

Odměny funkcionářů v Kč
volební období 2010-2014 2014-2018
radní 1815 1815
zastupitel 627 627
předseda komise 1482 1482
předseda výboru 1482 1482

Co jsme slíbili neplatí,
aneb volebním slibem nezarmoutíš

Rozpočet města Hustopeče, schválený ZM 
dne 11. 12. 2014, byl vyvěšen 25. 11. 2014 a 
zpracovávaný od října 2014. Nové vedení 
města jej tedy nemohlo ovlivnit.

Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče

www.hustopece-city.cz
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Policie ČR OO Hustopeče žádá občany o 
součinnost při pátrání:

• Neznámý pachatel dne 22.12.2014 
v 2.00 hodin nezjištěným předmětem rozbil 
skleněnou výplň dveří vedoucí do prodejny 
květinářství a dárkového zboží na tržnici 

Pavlína v Hustopečích ul. Bratislavská 
18, vnikl do prodejny, kde odcizil dvě 
elektronické pokladny s fi nanční hotovostí. 

S případnými poznatky k pachatelům 
uvedených skutků se občané mohou obrátit 
osobně přímo na OOP ČR Hustopeče, Husova 

ulice 7, nebo telefonicky (i anonymně) 
na tel.: 974 632 741, nebo na linku 158. 
Občané mohou také využít Schránku důvěry 
umístěnou na budově OOP ČR Hustopeče, 
vedle vchodových dveří. 

Za projevenou vstřícnost děkujeme. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pravidla publikování v obecním zpravodaji 
Hustopečské listy, schválené dne 24. 9. 2013 
Radou města Hustopeče č. 97: Kritické články 
budou zveřejňovány vždy se stanoviskem 
protistrany a pouze jedenkrát. Protistraně bude 
dán k dispozici stejný prostor pro publikování 

v témže aktuálním vydání. Protistrana nemusí 
využít možnosti reagovat, v opačném případě 
musí být materiály doručeny do termínu 
uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 
z technických důvodů již zveřejněny. Kompletní 
pravidla publikování na www.hustopece-city.cz. 

čtvrtek 19. 2. 2015 v 17.00
 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v zasedací místnosti na radnici

Na podzim roku 2014 vláda ČR 
prostřednictvím Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy pompézně sdělila, že 
prostě vyřeší nedostatek kapacit mateřských 
škol v ČR a vyhlásila dotační titul s názvem 
„Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky“.  Po dlouhé době 
jsme slyšeli od politiků jasné a srozumitelné 
sdělení. 

Do práce se na ministerstvu pustili po hlavě 
a vypadalo to, že se opravdu něco pozitivního 
stane. Měli jsme z toho dobrý pocit. Pustili 
jsme se do práce a v šibeničním termínu 
podali zpracovaný záměr na rozšíření kapacit 
mateřských škol v našem městě Hustopeče. 
Součástí projektu bylo i doložení faktů 

o potřebnosti školky v místě žadatele o dotaci. 
Žadatel musel doložit čísla o demografi ckém 
vývoji, počet zaměstnaneckých míst v obci 
atd..

 Dotace na tento projekt byla 85% 
z celkových nákladů. 

No a dnes víme, že na tuto dotaci dosáhnou 
pouze dvě místa na Jižní Moravě. Naše město 
to bohužel není. O koncepčnosti myslím 
nemůže být ani řeč. 

Na druhou stranu je možná dobře, že 
jsme dotaci cca 4 miliony korun nezískali. 
Zřejmě bychom dotaci zase nepřijali jako 
v případě 5,6 mil. Kč na rekonstrukci náměstí. 
Prostřednictvím paní starostky Potměšilové 
jsme se z tisku „DENÍK“ dozvěděli, že už novou 
školku nepotřebujeme.  Přitom ve volebním 

programu měly všechny strany rozšíření 
kapacity mateřských školek jako prioritu. 
Nevím, kde se vzala ta změna. V říjnu 2014 ještě 
školku nové vedení považovalo za prioritu 
a v prosinci to již bylo jinak. 

Demografi cký vývoj říká, že ještě na několik 
let budeme potřebovat kapacitu navýšit. 
Navíc se u nás staví nové domy a byty. 
V tomto ohledu máme odlišný názor.  ODS 
Hustopeče je připravena podpořit rozšíření 
kapacit školek. Přesto věříme, že po věcné 
debatě najdeme takové řešení, které pomůže 
mladým rodinám v našem městě Hustopeče. 

Libor Sadílek
zastupitel za ODS

Vlk se nažral a školka nikde

Reakce:
Vážení čtenáři, 
ráda bych jen stručně reagovala na slova 

pana Libora Sadílka, která se týkají rozšíření 
kapacity školek v našem městě. Sdružení 
nestraníků a stejně tak i některá další volební 
uskupení neslibovaly ve svém volebním 
programu rozšíření kapacity mateřských 
školek. Přesto se touto problematikou 
v současnosti intenzivně zabýváme.  Školská 
a kulturní komise, která se sešla v lednu, 
bohužel až po uzávěrce odevzdávání příspěvků 
do Hustopečských listů, má hned na svém 
prvním zasedání za úkol zabývat se potřebami 
a kapacitami hustopečských mateřských 
škol. Pracujeme s čísly z demografi ckého 

vývoje, která až na rok 2014 neukazují zvýšený 
počet narozených dětí. Zjišťujeme možnosti 
volných kapacit ve školkách okolních obcí, 
problematiku diskutujeme s ředitelkami 
místních mateřských škol a nasloucháme 
jejich potřebám. Pokud všechny dosavadní 
poznatky shrnu, v současné a ani v nejbližší 
době nedostatečná kapacita míst pro tříleté 
děti ve školkách nehrozí. 

V krátkosti jen vypíchnu fakta z žádosti 
o dotaci MŠMT – Fondu rozvoje kapacit 
mateřských a základních škol. Rozšíření 
kapacity předškolního vzdělávání 
v Hustopečích má být řešeno novostavbou 
v lokalitě Komenského, Lipová /modulová 
stavba -  kontejnery / o rozměrech přibližně 30 

x 10 metrů. Vzniklo by tak jedno oddělení pro 
25 předškoláků. Předpokládané náklady jsou 
vyčísleny celkem na 8.856.481,- Kč. Žádost 
zpracovávala externí fi rma. 

Žádost v prvním hodnotícím kole nebyla 
vybrána k realizaci a automaticky postupuje 
do kola druhého, které má uzávěrku žádostí 
31. ledna. Momentálně se jedná s MŠMT 
o možnosti úprav. Shodli jsme se zcela 
jednoznačně, že takto zpracovaná žádost je 
malinko mimo realitu. Udržitelnost projektu je 
po vyúčtování dotace 10 let. 

Ivana Brabcová, Školská a kulturní komise 
Rady města Hustopeče

Bořivoj Švásta, místostarosta

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

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

WWW.HUSTOPECE-CITY.CZ • WWW.HUSTOPECE.CZ
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pátek  6. 2.   20.00
51. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA T.G.M. HUSTOPEČE
sál Společenského domu

neděle  8. 2.  15.00
 DĚTSKÝ KARNEVAL S RICEM A PICEM - sál Společenského domu

pátek  13. 2.  20.00 
DĚKANÁTNÍ PLES - sál pod kostelem, Dukelské nám.

neděle   15. 2. 14.30 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
sál pod kostelem, Dukelské nám.

sobota 7. 3.  20.00
RYBÁŘSKÁ ZÁBAVA -  sál Společenského domu

pátek  13. 3.  20.00
PLES SOŠ A SOU HUSTOPEČE - sál Společenskéko domu

PLESOVÁ SEZÓNA  2015 HUSTOPEČE

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

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

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

Shopping Center Břeclav

-in
ze
rc
e-

Dobrý den vážení občané Hustopečí 
a blízkého okolí. Další dva z našich nových 
bytů na ulici Generála Peřiny nalezly své nové 
majitele. V tuto chvíli máme pro Vás již pouze 
dva byty typu 3+kk s pěknou šatnou, za 
původní ceny vč. DPH a bytového standardu:

3.NP- 1.695.000,- Kč
4.NP- 1.699.000,- Kč

Oba byty jsou připraveny pro Váš výběr 
materiálů a rychlé dokončení a následné 
předání k užívání.

Pokud víte, že budete chtít kupovat 

jiný typ bytu v budoucnu, zavolejte na 
tel.: 739 444 139.

Sbírame podklady pro další etapu výstavby 
a pro Vás je toto jedinečná příležitost 
nezávazně si rezervovat bydlení dle svých 
požadavků. Všechny volající budeme pečlivě 
evidovat a v aktuální okamžik jako první 
informovat o možnostech bydlení v dalších 
bytových domech.

Dále pořádáme prohlídky ještě volných 
bytů v podstatě kdykoliv na zavolání. Proto 
se na nás neváhejte obrátit na známém 
kontaktu:

Novostavby bytů na ulici G. Peřiny
Poslední dva volné byty - ale budeme pokračovat

-in
ze
rc
e-

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

Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139

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

-in
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e-
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče

konané dne 23. 12. 2014 v kanceláři starostky na 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/5/14: RM schvaluje odbornou pracovní 
skupinu pro jednání s  JMK za účelem případného 
převodu Městské nemocnice Hustopeče pod JMK a 
jmenuje členy pracovní skupiny: …, …, …, …, 
…, … (– doplněno o 6. člena).

Usnesení (úkol) č. 3/5/14: RM ukládá ... informovat JMK 
o stanovení odborné pracovní skupiny a dojednat 
podrobnosti vzájemné spolupráce. 

Usnesení (úkol) č. 4/5/14: RM ukládá zpracovat fi nanční 
výhled fi nancování Městské nemocnice Hustopeče 
na první pololetí 2015 a odhad na celý rok. 

Usnesení (úkol) č. 5/5/14: RM ukládá zpracovat návrh 
možností a podmínek instalace dohledového ka-
merového systému ve městě.

Usnesení (úkol) č. 6/5/14: RM ukládá zveřejnit in-
formace o natáčení občanů při řešení přestupků 
městskou policií.

Usnesení č. 7/5/14: RM schválila smlouvu o spolupráci 
k realizaci projektu „Hustopečské skákání 2015“ s 
PPFP s.r.o. se sídlem Skopalíkova 1680/32, Břeclav 
690 03, IČ 26218534. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 8/5/14: RM schválila dohodu o propagaci 
a reklamní spolupráci na Hustopečské skákání 
2015 s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se 
sídlem Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 
24124664. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 9/5/14: RM ukládá odstranit logo 
Moss Logistics ze všech materiálů Hustopečského 
skákání, protože nepřispívá na organizaci akce.

Usnesení č. 10/5/14: RM schválila jako nejvýhod-
nější nabídku na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Stavební úpravy za účelem umístění ro-
tační kartotéky“ nabídku uchazeče JS-Abacus 
s.r.o., Havlíčkova 613/32, Hustopeče 69317, IČ: 
26288591 za nabídkovou cenu bez DPH 314.489 Kč 

Usnesení č. 13/5/14: RM schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na zpracování analýzy „Generel 
bezbariérovosti města Hustopeče“ s Ing. Milenou 
Antonovičovou se sídlem Jilemnického 11, 614 00 
Brno, IČ 4834720. Dodatkem se prodlužuje termín 
zpracování do 15.03.2015. Text dodatku je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 15/5/14: RM schválila smlouvu o dílo s Bau-
AMSTAV trade company s.r.o. se sídlem Biskupský 
dvůr 2095/8, 11000 Praha 1, IČ 28937538 na 
opravu památníků na hřbitově Rudé armády v 
Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/5/14: RM schválila nepodání dovolání ve 
sporu společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. ca 
město Břeclav, město Mikulov a město Hustopeče 
proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
16.10.2014, sp. zn. 5 Cmo 247/2014 – 894. 

Usnesení č. 25/5/14: RM schválila zadání zpracování 

územní studie pro lokalitu areálu fi rmy Frauenthal 
Automotive Hustopeče, s.r.o. na ulici Bratislavské 
pro možnost zjištění možnosti provádění staveb-
ních úprav v areálu fi rmy, tak aby byly v souladu 
se stávajícím územním plánem města Hustopeče. 

Usnesení č. 29/5/14: RM schválila vyřazení majet-
ku města ze Základní školy Hustopeče, p.o., 
Komenského 163/2 v účetní hodnotě 59.817,86 
Kč dle seznamu, který je přílohou zápisu. Majetek 
bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 33/5/14: RM schválila smlouvy na pronájem 
bytových jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. 
Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlou-
vy na dobu určitou s platností od 01.01.2015 do 
31.01.2015 s právem opce 1 měsíce, nejpozději 
však do 31.12.2015: ...  

Usnesení č. 37/5/14: RM schválila dodatky smluv na 
pronájem bytových jednotek v Domě – Penzionu 
pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu urči-
tou od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 u následujících 
nájemníků: ...

Usnesení č. 39/5/14: RM schválila Dodatek č. 3 k pojistné 
smlouvě č. 7720614090 se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, 
Praha 8, kterou se prodlužuje doba pojištění ma-
jetku města do 31.3.2015. Dodatek ke smlouvě je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/5/14: RM schválila na základě žádosti, 
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro po-
řádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
kulturních a sportovních podniků k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a o užívání 
plakátovacích ploch v majetku města, s prodlouže-
ním doby akce pro pana …, bytem …, pravidelně 
každý pátek a sobotu od 18:00 hodin do 04:00 
hodin následujícího dne a to od 4. 1. 2015 do 
31.12.2015, pro provozovnu Ponorka bar s hudbou 
v Hustopečích, Vinařská 1A. 

Usnesení č. 41/5/14: RM trvá na usnesení RM č. 
17/132/14 a nebude udělovat žádné výjimky ze zá-
kazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice Na Hradbách. 

Usnesení č. 42/5/14: RM schválila Rozpočtové opatření 
města Hustopeče č. 5/2014 v předložené podobě. 
Textová část opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě o dodávce tepelné energie do objektu 
domu U Synků s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské 
nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodáv-
ce tepelné energie pro objekt „dům U Synků“ pro 
rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 
10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce 
tepelné energie pro objekt „ubytovna Mostař“ pro 
rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 
10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce te-
pelné energie pro objekt „Dobrovského 61/2“ pro 

rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 
10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce te-
pelné energie pro objekt „městský úřad-radnice“ 
pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 54/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 
10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce te-
pelné energie pro objekt „penzion ul. Žižkova“ pro 
rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 56/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke 
smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 
10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce 
tepelné energie pro objekt „Dukelské nám.77/22“ 
pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/5/14: RM nominuje do orgánů společ-
nosti Hantály a.s. starostku města ....

Usnesení č. 60/5/14: RM schválila smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci 
s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby na rok 2015 mezi městem 
Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text smlouvy 
je přílohou zápisu 

Usnesení č. 61/5/14: RM schválila smlouvu o zajištění 
plnění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působ-
ností na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 
na rok 2015 mezi městem Hustopeče a Městskou 
nemocnicí Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 63/5/14: RM schválila jako nejvhodnější na-
bídku pro zpracování lesních hospodářských osnov 
pro lesní hospodářský celek Bučovice, zařizovací 
obvod Hustopeče“ uchazeče SILVA PROJEKT s.r.o., 
se sídlem Kroměříž, Kotojedská 1044/27, PSČ 767 
01, IČ 29295033, s nabídkovou cenou zpracování 1 
ha LHO bez DPH 350,- Kč. 

Usnesení č. 66/5/14: RM ukládá zpracovat a vysoutěžit 
tisk Hustopečských listů na rok 2015

Usnesení č. 67/5/14: RM revokuje usnesení RM č. 
13/85/13 – pořadatelům dotčených akcí RM do-
poručuje požádat si o dotace z rozpočtu města dle 
podmínek jako ostatní žadatelé. 

Usnesení (úkol) č. 68/5/14: RM schvaluje posunutí ter-
mínu odevzdání žádostí o dotace do konce února. 
– budou projednány na ZM v březnu nebo v dubnu.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 6. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 06.01.2015 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení RM č. 2/6/15: RM schválila zrušení výběrové-
ho řízení na pozici ředitele Centra volného času pro 
neúplnost předložených dokumentů a podkladů 
jednotlivými uchazeči. 

Usnesení RM č. 3/6/15: RM schválila přípravu vyhlášení 
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Usnesení RM č. 14/6/15: RM schvalila žádost PSK Group 
s.r.o. Vídeňská 148/104b, Brno, o povolení výjimky 
ze zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na ul. Jiráskovu 
z důvodu zásobování stavby polyfunkčního domu 
na ul. Kollárova.

  Z:Ing. Miroslav Pipal T: 20. 01. 2015

Usnesení RM č. 15/6/15: RM schválila žádost společ-
nosti TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče 
výjimku ze zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na ul. 
Jiráskova na dobu od 5.1.2015 do 28.2.2015 pro 
účely provádění zemních prací na stavbě multi-
funkčního domu na ul. Kollárova. 

Usnesení RM č. 16/6/15: RM schválila vyhlášení zámě-
ru uzavření dodatku k nájemní smlouvě na část 
prostor nacházejících se v přízemí levé části vstup-
ní haly objektu Městské nemocnice Hustopeče 
o celkové výměře 62, 8 m2, na adrese Brněnská 
41 v Hustopečích, na pozemku parc. č. 1094 v k. 
ú. Hustopeče u Brna, svěřené do správy Městské 
nemocnice Hustopeče, příspěvková organiza-
ce, Hustopeče. Předmětem dodatku k nájemní 
smlouvě je změna právní formy nájemce z fyzické 
osoby na osobu právnickou. Text záměru je přílo-
hou zápisu.

Usnesení RM č. 18/6/15: RM schválila záměr pachtu 
mandloňových sadů - pozemků p.č.KN 5399/28 
vedeného jako ovocný sad, 5453/39 vedeného 
jak ovocný sad a p.č.KN 5453/40 vedeného jako 
ovocný sad, vše zapsáno na LV č.10001 pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče včetně umístěných trvalých kultur. Text 
záměru je přílohou zápisu.

Usnesení RM č. 22/6/15: RM schválila dar pro oceně-
ného fotbalistu ... žáka z  FC Hustopeče, v  rámci 
Galavečera okresního fotbalu dne 24.1.2015, po-
ukázku v hodnotě 1.000 Kč na nákup sportovních 
potřeb. Tuto akci navštíví předseda Sportovní ko-
mise Mgr. Fridrich.

Usnesení RM č. 24/6/15: RM schválila Statut 11. roční-
ku soutěžní výstavy vín "O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 
2015". Statut výstavy je přílohou. 

Usnesení RM (úkol) č. 26/6/15: RM schválila nepro-
dloužení ukončení nájemní smlouvy pro rok 2015, 
a následné ukončení nájemního vztahu rodině 
... k bytovým jednotkám č. ... v  ubytovně Mostař 
z důvodu narůstajícího dluhu na nájemném a sou-
visejících službách. 

Město Hustopeče, zastupitelstvo města 
Hustopeče

Usnesení z III. schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče

konané dne 08.01.2015 v zasedací místnosti 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/III/15: ZM schvaluje program zasedání:
I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Hlavní body:
1. Projekt „Setkání pod nebem“
2. Změny v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování 

peněžitých dotací z rozpočtu města Hustopeče“
3. Změny v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování 

peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče“

konkurzu na funkci ředitele Centra volného času 
p.o.. Je nutno lépe specifi kovat městem po ucha-
zečích požadované dokumenty. 

Usnesení RM (úkol) č. 4/6/15: RM ukládá projednat a 
navrhnout vhodný termín Lidové veselice v  roce 
2015 a navrhnout i termín pro rok 2016.

Usnesení RM č. 5/6/15: RM bere na vědomí informace 
z akce „Projdeme město s vozíčkářem“. Soupis pro-
blematických míst je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 6/6/15: RM schválila Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo na akci „Prvky ÚSES – Lokalita 
Čtvrtě, Díly a Kamenec“ s fi rmou Zahradnické 
úpravy s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 
27707113. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 7/6/15: RM schválila Nájemní smlouvu 
s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. na část 
pozemku p.č.KN 1185/1 o výměře 63 m2 vede-
ného jako ostatní plocha na LV č.10001, pro obec 
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katast-
rální pracoviště Hustopeče za účelem vybudování 
a provozování parkoviště pro vedení fi rmy za roční 
nájemné 1.648 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení RM č. 8/6/15: RM schválila Nájemní smlou-
vu s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. 
na částí pozemků p.č.KN 1185/1 a 1186 o sou-
hrnné výměře 1030 m2 vedených jako ostatní 
plocha na LV č.10001, pro obec Hustopeče, k.ú. 
Hustopeče u Brna, zapsaných u Katastrálního úřa-
du pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 
Hustopeče za účelem užívání jako parkoviště pro 
zaměstnance fi rmy za roční nájemné 23.752 Kč + 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení RM č. 9/6/15: RM doporučuje jednat o úpravě 
obecně závazné vyhlášky města Hustopeče o záka-
zu provozování loterií a jiných podobných her na 
území města 

Usnesení RM č. 11/6/15: RM schválila na základě žá-
dosti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních a sportovních podniků k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, 
s prodloužením doby akce pro ..., Sv. Čecha ..., 
Hustopeče, dne 15.1.2015 a to prodloužením na 
dobu od 21:00 hod do 04:00 hod. následujícího 
dne tj. 16.1.2015 pro Veterinární ples v prosto-
rách Společenského domu na ulici Herbenova 4, 
Hustopeče . 

Usnesení RM č. 12/6/15: RM schválila na základě žá-
dosti, udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmí-
nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních a sportovních podniků k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s 
prodloužením doby akce pro žadatele Sdružení ro-
dičů a přátel SOŠ a SOU Hustopeče, dne 13.3.2015 
a to prodloužením na dobu do 03:00 hod. násle-
dujícího dne tj. 14.3.2015 pro Ples SOŠ a SOU 
Hustopeče v sále Společenského domu na ulici 
Herbenova Hustopeče. 

4. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací

IV. Diskuze občanů
V. Příspěvky členů ZM
VI. Diskuze občanů
VII. Usnesení
VIII. Závěr

Usnesení č. 2/III/15: ZM schvaluje průběh diskuze k jed-
notlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně přečte 
usnesení a na konci zasedání se nebude číst usne-
sení jako celek. 

Usnesení č. 3/III/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 
… a ...

Usnesení č. 4/III/15: ZM bere na vědomí určení zapi-
sovatelky paní …., administrativní pracovnice 
kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/III/15: ZM schvaluje revokaci Usnesení č. 
42/II/14: ZM schvaluje Smlouvu s Regionální radou 
regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 
602 Brno, IČ:75 08 22 41 o poskytnutí dotace na re-
alizaci projektu „Setkání pod nebem“ ve výši 5 663 
025,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 6/III/15: ZM neschvaluje Smlouvu s 
Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13, 602 Brno, IČ:75 08 22 41 o poskyt-
nutí dotace na realizaci projektu „Setkání pod 
nebem“ ve výši 5 663 025,-Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 7/III/15: ZM schvaluje změnu v „Zásadách 
města Hustopeče pro poskytování peněžitých do-
tací z rozpočtu města Hustopeče“. Mění se v článku 
3, Podmínky pro zařazení žádosti o dotaci ke schvá-
lení, v odst. 5) věta první na „Žádosti o dotace se 
pro daný kalendářní rok předkládají nejpozději do 
konce února. Ostatní náležitosti Zásad se nemění.

Usnesení č. 8/III/15: ZM schvaluje změnu v „Zásadách 
města Hustopeče pro poskytování peněžitých darů 
z rozpočtu města Hustopeče“. Mění se v článku 2, 
Podmínky pro zařazení žádosti o dar ke schválení, 
v odst. 5) věta první na „Žádosti o dar se pro daný 
kalendářní rok předkládají nejpozději do konce 
února.“ Ostatní náležitosti Zásad se nemění.

Usnesení č. 9/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská 
škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav. Text 
dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 10/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 7 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská 
škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav. Text do-
datku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 15 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Městská 
nemocnice Hustopeče. Text dodatku 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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Fotosoutěž Hustopečský rok 2014 je 
u konce. Vítězné snímky byly v lednu k vidění 
na výstavě v městské galerii v domě U Synků. 
Na slavnostní vernisáži 9. ledna byl vyhlášen 
také absolutní vítěz soutěže. S fotografi í 
podzimní krajiny u hustopečských rybníků se 
jím stala Milada Havlíčková. 

Odborná porota vybírala z téměř čtyř stovek 
snímků od několika desítek amatérských 
fotografů z Hustopečí, blízkého okolí, ale 
například i z Brna nebo z Prahy. 

„Fotografové potvrdili to, že jeden zdařilý 
záběr není dílem náhody, ale v jednotlivých 
kolech dokazovali, že s fotoaparátem pracují 
systematicky a cíleně. To už je posunuje do 
kategorie profesionálů,“ chválila fotografi e 
a jejich autory na vernisáži vedoucí 
Marketingu a kultury města Hustopeče 
Dagmar Sedláčková. 

Porota vyzdvihla technickou zdatnost 
fotografů i poetičnost snímků. Při pohledu na 
některé z nich se ani nechce věřit, že vznikly 
v Hustopečích. Některé na diváka působí až 
exoticky. „Ukázali jste nám, že Hustopeče 
a okolí jsou krásné,“ poděkovala autorům 
Sedláčková.

„Jako rodačka z Hustopečí jsem se opravdu 
u některých snímků zastavila a chvíli 
přemýšlela, odkud jsou pořízeny, z kterého 
pohledu, jestli tam opravdu všechno je tak, 
jako ve skutečnosti,“ přiznala starostka města 
Hustopeče Hana Potměšilová. 

Fotografové soutěžili ve třech kolech podle 
ročních období, vyhlášeno bylo jarní, letní 
a podzimní kolo fotosoutěže, v každém z nich 
byly snímky rozděleny do kategorií Zátiší, 
Krajina a Lidé. 

První tři umístění v každé kategorii si 

z vernisáže odnášeli hodnotné ceny – 
například předplatné specializovaného 
fotografi ckého časopisu, fotografi cký 
soft ware nebo digitální tisk. 

Vyvrcholením vernisáže potom bylo 

vyhlášení absolutního vítěze soutěže. Stala 
se jím Milada Havlíčková s fotografi í s názvem 
Zbarvený podzim. Snímek dostal v galerii 
čestné místo a vytištěn byl na plátně. 

„Strašně mě to překvapilo. Myslela jsem 
si, že vyhraje spíš někdo z těch známějších 
fotografů, který do soutěže poslal více fotek,“ 
neskrývala radost a překvapení vítězka, která 
fotí asi pět let a podle svých slov hlavně do 
rodinného alba. V pátek 9. ledna si z výstavy 
odnášela hlavní cenu soutěže, digitální 

zrcadlovku. „Budu se s ní muset naučit. 
Potom už ale budu fotit úplně všechno,“ 
smála se Havlíčková.

„Porotu zaujala fotografi e zdánlivě 
jednoduché podzimní krajiny, která je 

ale ve své jednoduchosti krásná a navíc 
pro Hustopeče naprosto typická. Porotu 
zaujalo i to, že fotografi e se jeví poněkud 
impresionisticky, výtvarně,“ vysvětlila 
Sedláčková. 

V Městském muzeu a galerii bylo zhruba pět 
desítek snímků k vidění do 25. ledna 2015. 
Podrobné výsledky fotosoutěže najdete na 
webových stránkách města.                            –jal- 

KULTURA
Snímky z fotosoutěže byly k vidění v galerii
Absolutní vítěz? Milada Havlíčková

Vítězný snímek Zbarvený podzim od Milady Havlíčkové.
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Markéta Harasimová přitáhla do knihovny desítky čtenářů
Mezi regály knih se v městské knihovně 

v úterý 20. ledna 2015 tísnily desítky čtenářů. 
Všichni čekali na křehce působící spisovatelku 
z Hustopečí, na Markétu Harasimovou. Čekali 
na autorské čtení z její nejnovější knihy 
Sametová kůže.

„Je to kniha o mladé mamince, která se 
právě rozvádí a její manžel je vzápětí surově 
zavražděný. Žena se stane hlavní podezřelou. 
K tomu je tam ještě taková pikantní milostná 
zápletka, protože to docela jiskří mezi ní 
a vyšetřujícím komisařem,“ představila 
knihu spisovatelka, která už šest let žije 
v Hustopečích a psát začala už v patnácti 
letech. 

Nejprve vydávala dívčí romány, poté 
romány určené pro ženy. V poslední době se 
v jejích knihách často objevuje i detektivní 
zápletka. 

„Vždy jsem byla vášnivá čtenářka, a když 

jsem měla přečtenou celou místní knihovnu 
a už nebylo co číst, tak jsem si říkala, že je 
potřeba něco napsat. Vznikla první kapitola, 
druhá, až z toho byla celá kniha,“ vzpomněla 
na své začátky Harasimová. 

Nyní už se na pultech knihkupectvích nebo 
v knihovnách objevuje devět jejích knih. 
A další, desátá, by měla vyjít už letos. „Kniha 
bude opět laděná trošku do detektivna. 
Hlavním tématem bude stalking – tedy 
nebezpečné pronásledování. Okrajově se 
také dotknu jednoho zdravotního problému 
a to depresí,“ navnadila čtenáře na novou 
knihu autorka. 

Více informací o hustopečské spisovatelce 
můžete najít na jejích webových stránkách 

www.marketaharasimova.cz nebo na 
Facebooku. 

–jal- 
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Přečetly knížku, vyplnily pracovní list a za 
správné odpovědi získávaly perly. Takové 
soutěže se v roce 2014 zúčastnilo v městské 
knihovně téměř devadesát dětí. Nejlepším 
lovcem perel se stal devítiletý Nguyen Tung 
Anh, nasbíral jich více než osmdesát. 

Třeťák Nguyen Tung Anh od února do 
prosince roku 2014 přečetl desítky knih, 
nepolevil ani o velkých prázdninách a ještě 
navíc ke každé vyplnil pracovní list. V projektu 
městské knihovny Lovci perel tak nasbíral 82 
cenných kuliček a vyhrál první místo. Cenu 
si odnesl ve středu 14. ledna, kdy se konalo 
slavnostní vyhlášení soutěže.

Hodnotné ceny si však neodnášeli jen 
vítězové, ale spoustu dalších zdatných 
čtenářů, celkem se soutěže v hustopečské 
knihovně zúčastnilo osmdesát šest dětí. 
Projekt Lovci perel vymyslely knihovnice 
z Hradce Králové, vypracovaly i soutěžní 
otázky, které pak poskytly ostatním 
knihovnám.

„Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení 
mění v dobrodružství a z práce s knihou se 
stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají 
perlorodkami a přinášejí svým čtenářům 
zajímavý zisk v podobě opravdových perel. 
Děti si vybíraly ze seznamu perlorodek, 
který se během roku postupně rozšiřoval. Za 
správně zodpovězené pracovní listy jim na 
jejich šňůrkách v knihovně přibývaly perly,“ 
vysvětlila princip soutěže knihovnice Jana 
Uverdorbenová. 

Devítiletý vítěz Nguyen Tung Anh se může 
chlubit i výborným umístěním v celostátním 
kole – mezi všemi dětmi z republiky skončil 
na 55. místě. „Někdy to bylo těžké, někdy 
strašně lehké. Kolik knih jsem přečetl, už si 
nepamatuju, bylo toho strašně moc a nejvíc 
se mi líbil Klub tygrů, Pobřeží koster,“ svěřil 
se Nguyen Tung Anh. 

Soutěž Lovci perel bude pokračovat 
i v letošním roce. Hustopečské knihovnice 
doufají, že druhý ročník naláká i více čtenářů.

 -jal-

Děti lovily po celý rok perly v knihovně
Vyhrál Nguyen Tung Anh
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Vítězem soutěže, kterou vyhlásila knihovna v Hradci Králové, se stal Nguyen Tung Anh 
(vpravo), nasbíral více než osmdesát perel.

Rok 2014 v městské knihovně: Rekordní počet čtenářů
Městská knihovna Hustopeče má za sebou 

další úspěšný rok. Roční statistické výsledky 
vyvrací mýtus, že by se méně četlo. Naši 
knihovnu v uplynulém roce navštěvovalo 
1 043 čtenářů, což je dosavadní rekordní 
počet. Je potěšující, že se přihlašují nově 
přistěhovalí, zástupci střední generace, kteří 
do knihovny přivedou i své děti. Knihovnice 
se samozřejmě také snaží svými aktivitami 
přilákat do knihovny zejména malé čtenáře, 
u kterých je důležité získat návyk ke čtení. 
Pravidelně proto děti již od mateřských škol 

přicházejí do knihovny na besedy a exkurze, 
v loňském roce probíhala také soutěž na 
podporu dětského čtenářství „Lovci perel“, 
ve které budeme pokračovat i v letošním 
roce.

Pro širokou veřejnost jsme v uplynulém 
roce připravili řadu přednášek, např. o historii 
Velké Moravy, o stavbě školy v Tanzanii a jiné. 
Navštívit bylo možno i zajímavé výstavy ve 
vestibulu CCV. Své pravidelné místo mají 
literární kavárny, kde se již vystřídala celá 
řada zajímavých osobností ze světa literatury, 

jako např. nejčtenější současná slovenská 
spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková, Marcela 
Mlynářová, Stanislav Češka či Jaroslava 
Černá.

Doufáme, že naši knihovnu všichni rádi 
navštěvují, jistě k tomu přispívá i její příjemné 
prostředí. Knihovna byla v loňském roce 
dovybavena novými regály a její interiér 
nyní působí harmonicky. Díky dostatečnému 
rozpočtu na knihy máme svým čtenářům 
stále co nabídnout. Přijďte se i vy přesvědčit! 

Vaše knihovnice

Výsledky soutěže:
Mladší kategorie
1. Nguyen Tung Anh 82 perel
2. Stritzlová Jitka   47 perel
3. Kořenková Monika  35 perel
4. Kořenek Tomáš 34 perel

Starší kategorie
1.  Předešlá Adéla  29 perel
2.  Berková Michaela 11 perel
3.  Unverdorbenová Aneta 10 perel

Kniha, která potěší
Na předvánočním knižním trhu se objevila 

útlá knížka Antonína Vojtka, spisovatele 
a výtvarníka s názvem Buď vůle tvá 
s podtitulem Zpráva o mém srdci. Vydalo ji 
nakladatelství Galerie AV Břeclav 2014.

S autorem vstoupíme ve vzpomínkách do 
jeho dětství poznamenaného 2. světovou 
válkou, do milované přírody, která v něm 
probudila vnímavého člověka a umělce, 
která mu pomáhala se uzdravovat po 
náročné operaci srdce. Spolu s vynikajícími 

lékaři, taktním nemocničním a lázeňským 
personálem, s rodinou v sobě shledává vůli a 
chuť plnohodnotně žít. 

V dlouhých chvílích čekání na operaci a pak 
uzdravování má nemocný čas na přemýšlení, 
hodnocení a výhledy do budoucna a pociťuje 
krásu života, která ho vrací do světa radosti a 
naděje.                                  Mgr. Jarmila Goláňová

Knihu Antonína Vojtka můžete zakoupit 
v kanceláři TIC v domě U Synků. fo
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Vánoce defi nitivně ukončil v úterý 6. ledna 
příchod Tří králů. Kašpar, Melichar a Baltazar 
symbolicky zhasnuli vánoční strom na 
Dukelském náměstí. 

Ve čtyři hodiny odpoledne vyrazili Tři 
králové z Domu dětí a mládeže Pavučina. 
Provázela je i betlémská hvězda a skromná 
družina na koních.

Cíl jejich cesty byl jasný. Nikoliv jesličky 
v Betlémě, ale vánoční strom na Dukelském 
náměstí. Pod ním na ně sice nečekaly davy 
lidí, ale pouze pár přihlížejících, i tak se však 
museli zhostit svého, poněkud nemilého, 
úkolu – ukončit vánoční svátky a zhasnout 
vánoční světla.

Vánoční strom na náměstí přestal svítit po 
smutném odpočítávání. Potom už byla slyšet 
jen zklamaná povzdechnutí.                         –jal- 

Tři králové ukončili vánoční čas. Zhasli vánoční strom

Tři krále doprovázela skromná družina na koních, chybět nemohla betlémská hvězda.
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Tradiční vánoční ohňostroj
Vánoční čas v Hustopečích odstartoval 

již tradičně ve velkém stylu. V pátek 19. 
prosince vánoční prázdniny přivítal ohňostroj 
s hudebním doprovodem, v pozadí zněly 
hlavně koledy. Desetiminutovou podívanou 
si nenechaly ujít stovky malých i velkých 
diváků. Dukelské náměstí bylo plné lidí.

Vánoční vycházka s koňmi
Přímo na Štědrý den potom mohli všichni 

Hustopečští vyrazit na vánoční vycházku 
s koňmi. Od Domu dětí a mládeže Pavučina 
se vyráželo v dopoledních hodinách, trasa 
vedla k hustopečskému rybníku, kde hned 
vedle vodníka Fiškina účastníci vycházky 
nazdobili stromek dobrotami pro zvířata. 

Štědrovečerní zpívání
Těsně před příchodem Ježíška se potom 

lidé mohli sejít na Dukelském náměstí pod 
vánočním stromem. Ve tři hodiny odpoledne 
se tam hromadně začaly zpívat koledy. Takt 
při Štědrovečerním zpívání udávala starostka 
Hana Potměšilová. A i když počasí vypadalo 
jako na jaře, vánoční atmosféra dýchla na 
všechny přítomné.                                               –jal- 

Ohlédnutí za vánočními svátky
Vánoce už jsou sice nenávratně pryč, my se k nim ale ještě naposledy vrátíme. Na následujících řádcích nabízíme ohlédnutí za vánočními 

akcemi ve městě. 

fo
to

:  
ar

ch
iv

 D
DM

 P
av

uč
in

a

fo
to

:  
Zb

yn
ěk

 H
ád

er

fo
to

:  
M

ic
ha

l D
an

ěk

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 rodinný dům v Hustopečích 
a okolí. Nejraději se zahrádkou. Tel. 604 
126 290. 
• Prodám nerezové tanky na víno s 
přírubou pro snadné čištění od kvasnic. 
Jedna má objem 700 l s rozměry h- 100 
cm,š- 69 cm a výška 100 cm za cenu 
3000,-kč a druhá: objem 900 l, h-110 
cm, š-76 cm, v-102 cm, cena 4000,-kč. 
Tvary kostky. Na požádání zašlu fotky 
nebo další informace emailem.Tel.: 

777066804, l.e.w.is@seznam.cz
• Prodám přenosnou ledničku do 
auta značky Electric coolbox e 21 
s - německé výroby. Napájení do 
autozásuvky 12 V, 4A, 48W. Rozměr 28 
x 35 x 41cm. Na požádání zašlu fotky 
nebo další informace emailem. Cena 
400,-kč.Tel.: 777066804, l.e.w.is@
seznam.cz
• Prodám ruční akumulátorový 
vysavač SENCOR SVC 190W v bílém 
provedení pracuje o příkonu 45 
W a vydrží až 15 minut provozu 
bez dobíjení. Vysavač je v záruce: 
datum koupě 30.4.2014 . Je určen 
pro vysávání suchých i mokrých 
nečistot,vše s držákem na stěnu, 

nabíječkou a nástavcem na vysávání. 
Na požádání zašlu fotky nebo další 
informace emailem.Cena 250,-kč. Tel.: 
777066804, l.e.w.is@seznam.cz
• Prodám autom.pračku Whirpool, 
vrch.plnění, 9.000 ot., velmi zachovalou 
za 3.400,-Kč a plechový štelář bílý, 
nastavitelný se 3 fochy, rozm.76x156 
cm za 500,-Kč i jednotlivě m. 723 262 
270
• Koupím v Hustopečích nebo poblíž 
dům se zahradou pro rodiče. Prodávají 
byt a chtějí na důchod z Brna. Díky 
za pomoc, Petr. t: 736718201 e: 
petri33kk@gmail.com 

INZERCE
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ  U RYBIČEK

Po vánočních prázdninách jsme se sešli 
skoro v plném počtu v naší školičce Pastelce 
a začali si hrát, tvořit a pracovat na plné 
obrátky. K tématu „Na Tři krále o krok dále…“ 
jsme byli na návštěvě v kostele na náměstí.  
Pan děkan Kafka nás provedl a povídal nám 
u betléma o Třech králích, jejich příběhu. 
Měli jsme možnost zhlédnout na vlastní oči 
dary, které nesli Ježíškovi (truhlu s poklady, 
kadidlo a myrhu). Také my jsme zanechali 
v kostelíčku pár drobných penízků (dary), 
které jsme hodili černouškovi do klobouku 
a on nám za ně poděkoval kýváním hlavičkou. 
Nakonec jsme si společně zazpívali písničku 
„ My Tři králové…“

Pěstovat v dětech české tradice (symbolika 
Tří králů) a hodnoty jako je umět někoho 
obdarovat a co to je charita - je součást 
našeho vzdělávacího programu. Z našich 
dětí tak můžeme vychovat citlivé a chápající 
osobnosti pro další století. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Návštěva v kostele

Hned na začátek nového roku si pro 
rodiče předškoláků připravila MŠ U Rybiček 
povídání s psycholožkou Simonou Chromou, 
která působí v Hustopečské pedagogicko-
psychologické poradně. Rodiče měli možnost 
dozvědět se, co by jejich dítě jako předškolák 
mělo znát. Velkým otazníkem mnoha 
rodičů je i to, zda je jejich dítě opravdu zralé 
a připravené na vstup do školy. Paní ředitelka 
Javůrková prezentovala vlastní přípravu 
budoucích předškoláků, která je velmi 
důkladná. Na této besedě byli přítomni 
i zástupci dvou hustopečských škol. Oba 
měli možnost prezentovat své školy a dát 
tak možnost výběru rodičům předškoláků, 
kterou školu jejich dítě bude navštěvovat. 

Renata Harmáčková

Budeme mít školáka

MŠ PASTELKA 
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Rok se sešel s rokem a už se opět 
připravujeme k zápisům do 1. tříd ZŠ. 
V letošním roce se chystá z naší mateřské 
školy Pastelka 49 dětí, z toho 8 dětí již 
s odkladem z loňského roku. Zápisům 
předchází nejen návštěvy učitelek s dětmi 
v ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní, ale 
i příprava v MŠ. Ve školách jsou vždy na nás 
perfektně připraveni a natěšeni. Seznámí nás 
s prostorami školy - počítačovou učebnou, 
ve které si můžeme hrát na počítači pod 
vedením zkušených starších kamarádů, 
práci na interaktivní tabuli, správné sezení ve 

školní lavici, či nahlédnutí do výuky v 1. třídě. 
Nejvíce se nám líbí ve školní družině nebo 
tělocvičně.

Základní informace o zápisech rodiče získají 
v mateřské škole na třídní schůzce, letos 
proběhla již 7. ledna. Zda je jejich dítě již do 
školy připraveno či ne pomohou rodičům 
zjistit výsledky diagnostiky na školce, které 
celoročně vedou učitelky. Před zápisy 
mají rodiče také jedinečnou příležitost se 
s prostředím obou škol seznámit přímo na 
besedách ve školách.  

Kolektiv MŠ Pastelka

Připravujeme se na zápisy dětí do 1. třídy

Tři králové

Hned od začátku prvního lednového 
týdne se děti ve všech třídách připravovaly 
na příchod Tří králů. Vyráběly koruny, 
poslouchaly příběh Tří králů, dozvěděly 
se, jak chodili koledníci na Tři krále 
v dobách našich prababiček. Paní učitelky 
připomněly dětem smysl tohoto svátku 

v současnosti vzhledem k pomoci nemocným 
a potřebným. Děti ze třídy Sluníček se 
6. ledna vydaly na Tříkrálovou koledu ke 
svým mladším kamarádům do třídy Berušek, 
kde si společně zazpívali a popřáli si pěkný 
celý rok 2015. 

Kolektiv MŠ

Konec starého roku v MŠ U Rybiček proběhl 
v duchu vánočních setkání s rodiči, kde 
děti ukázaly, co všechno se od září naučily 
a tím  předaly svým nejbližším ten 
nejkrásnější dárek.
Poděkování od rodičů potěší

Dnes se vracíme ze školky potmě. Malá ruka 
svírá keramického anděla s vánočním přáním 
a nám v uších ještě doznívají poslední zvuky 
koled. Motýlci měli vánoční besídku. 

Ve třídě se po patnácté hodině sešlo tolik 

rodičů, babiček a sourozenců, že to chvíli 
vypadalo, že se ani všichni nevejdeme. 

Nejdřív vystoupily děti s několika 
hudebními čísly pro zobcové fl étničky. A pak 
začala pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků. 
Mluvené slovo se střídalo s tancem i zpěvem, 
děti hrály na hudební nástroje, cvičily 
i tancovaly. Do toho se ještě stihly rychle 
převlékat – někteří zvládli i více rolí. 

Tato besídka uzavírala adventní měsíc 
společných činností rodičů i dětí, a tak 

jsme si spolu zazpívali u stromečku koledy 
a u pestrého občerstvení, které nám opět 
připravily naše skvělé paní kuchařky, 
vzpomínali na to, jak ty tři týdny rychle 
utekly. 

Zůstává nám milá vzpomínka na společně 
strávený čas. Některé činnosti jsme se naučili 
přijímat automaticky a možná ani dostatečně 
často a nahlas nezazní prosté slůvko „děkuji“. 
Děkujeme za čas a trpělivost, se kterou se 
našim dětem věnujete.                            Kynclovi

Vánoční čas v MŠ U Rybiček
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Rok se sešel s rokem a opět se k nám do školy 
přišli podívat předškoláci z hustopečských 
MŠ U Rybiček a Pastelka, z MŠ Strachotín 
a Horní Bojanovice. Brzy je čeká zápis, 
na který se děti těší. Děti i paní učitelky si 
prohlédly naši školu. V počítačové učebně 
zasedly  počítačům, na kterých si vyzkoušely 
různé aktivity. Pomáhala jim děvčata ze 
6. tříd. Potom se šly děti ještě podívat za 
svými kamarády do 1. tříd a do tělocvičny. 
Zde čekali na předškoláky naši páťáci, aby je 
provedli po stanovištích, na kterých je čekaly 
rozmanité úkoly. Ze školy odcházely děti 

spokojené.  Všechny si odnášely malý dárek, 
který pro ně připravili naši čtvrťáci. 

Ilona Lutzká
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Ačkoliv je prázdninách ve většině škol klid, 
tak na ZŠ Komenského tomu tak tradičně 
není.

Bruslení
Pokud to počasí dovolí, obětaví zaměstnanci 

školy (Jiří Unger, Jiří Štýbl, Stanislav Strach, 
Libor Šalášek, Miloš Bednář a Miroslav 
Patloka) s pomocí pana Marka Vlacha tráví 
noční hodiny tvorbou ledové plochy na 
školním dvoře.

Nejinak tomu bylo i o vánočních 
prázdninách 2014, kdy v týdnu od 29. 12. 
2014 do 2. 1. 2015 připravili velmi dobrou 

ledovou plochu k celodennímu i večernímu 
bruslení pro děti a veřejnost. Škoda jen, že 
chvilku trvalo, než se informace o možnosti 
bruslení dostala mezi občany našeho města 
a návštěvnost byla oproti předchozím rokům 
nižší.

I když předpověď zatím nepředpokládá 
mrazivé počasí, je parta „ledařů“ z Komendy 
v trvalé pohotovosti a je připravena za jednu 
jedinou noc zhotovit novou ledovou plochu. 

Futsalové trávení vánočních dobrot
Venkovní hřiště v areálu ZŠ Komenského 

ožilo stejně jako v předchozích letech 

silvestrovským „vyháněním“ přebytečné 
váhy nabrané během vánočních dnů. 
Parta mužů bez omezení věku se zde sešla 
k tradičnímu silvestrovskému klání ve 
futsalu. Hra byla úporná, místy se podobala 
fi nálovému utkání minimálně na mistrovství 
Evropy. 

Po necelé dvouhodině se všichni zbaveni 
nadbytečných kil vrátili do svých domovů 
k silvestrovskému doplnění ztracené váhy. 
Svařené víno podávané jako doping při 
utkání přišlo vhod. Příští rok na shledanou. 

Miroslav Patloka
ředitel

Komenda žila i o vánočních prázdninách

ZŠ  NÁDRAŽNÍ

Předškoláci na Komendě

ZŠ KOMENSKÉHO

Osmáci navštívili centrum Bioskop 
Masarykovy univerzity v Univerzitním 
Kampusu Bohunice. Projekt BIOSKOP si 
klade za cíl vytvořit vzdělávací formu, která 
zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět 
vědy. 

Je kyselejší coca-cola nebo pivo? Je rozdíl 
v tom, jaké si koupíme mýdlo? Jak funguje 
živočišné uhlí? Na tyto otázky se žáci 
dozvěděli odpovědi na kurzu. Zúčastnili se 
také kurzu podivuHodná pH, kde se seznámili 

s hodnotou pH a s pojmy kyselina a zásada. 
Také se dozvěděli, jak se pH měří v laboratoři, 
a za pomoci vlastnoručně vytvořeného 
indikátoru zjistili, jaké pH mají některé běžně 
používané suroviny. 

Všichni známe čínské přísloví „Slyšet 
a zapomenout. Vidět a pamatovat si. 
Vyzkoušet a pochopit.” Většinu pokusů 
si proto žáci vyzkoušeli sami.  Kurz byl 
fi nancován z grantu OPVK. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Centrum Bioskop

Poděkování
Děti 1. tříd a jejich učitelky děkují mateřské 

škole Na Sídlišti za pozvání na pohádku 
Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou si 
nacvičili předškoláci ze třídy Motýlků.
Pohádka se zpěvem a tanci, kulisami, 
kostýmy a hudebním doprovodem se všem 
moc líbila. Malí herci byli velmi šikovní, 
hráli s nadšením a diváci jejich úžasný 
výkon i skvělou práci učitelek MŠ ocenili 
zaslouženým potleskem. Moc děkujeme za 
krásný zážitek a budeme se těšit na další 
představení.                                       Ilona Lutzká

Je sice již únor, ale můžeme si připomenout, 
jak jsme společně oslavili Vánoce. Ve středu 
před Vánoci jsme do školy pozvali žáčky 
z mateřských školek, odpoledne potom 
rodiče a přátele školy, aby se s námi naladili 
na vánoční notu. Ve vestibulu je přivítali tři 
ztracení králové, kteří se příchozích vyptávali 
na správnou cestu do Betléma. Pokud někdo 
neví, tak za Hustopečemi doprava. Živý 
betlém ještě více oživil živý Ježíšek, o kterého 
se statečně starala Marie s Josefem. 

Hlavním programem však bylo vystoupení 
pěveckého sboru žáků 1. stupně. Pásmo 
koled a tanečků si připravili pod vedením 

paní učitelky V. Mačkové, J. Sedláčkové 
a J. Hrnčiříkové. Video a fotografi e 
z povedeného vystoupení můžete najít na 
stránkách naší školy v sekci Akce školy (www.
zs-nadrazni.cz). Ducha Vánoc jistě doladila 
i výzdoba tříd a výrobky, které si rodiče s dětmi 
mohli vytvořit ve vánočních dílničkách.

Dveře naší školy jsme veřejnosti otevřeli 
i v lednu. Opět jsme na návštěvu pozvali 
žáčky z mateřských školek v Hustopečích 
a z okolních vesnic. Budoucí žáčci prvních 
tříd si prověřili své znalosti z českého jazyka 
a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí, 
která je již nedílnou součástí každodenní 

výuky na naší škole. Uspořádali jsme 
i odpoledne s názvem Školákem nanečisto, 
které bylo určeno nejen žákům, ale také 
jejich rodičům. Rodiče se seznámili 
s prostorami tříd, tělocvičny a družiny. Žáci si 
vyzkoušeli moderní technologie, se kterými 
budou na naší škole pracovat. Vyzkoušeli 
si i jednu hodinu českého jazyka, kde se 
naučili písmenko M a motivační básničku 
o medvídkovi. Odcházeli nadšení, že se již 
letošní září stanou prvňáčky naší školy.

Kolektiv ZŠ Nádražní

Dveře školy otevřeny
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kulturní a spole enská nabídka
m sta Hustope e
ÚNOR 2015

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

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

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

st 4.2.  19.30 Š ASTNÁ - Romantická komedie R,
   2014, 75 min.  Vstupné 70,- K
st 11.2.  19.30 CHLAPECTVÍ - Drama USA, 2014, 165 min.,
   p vodní zn ní s titulky.  Vstupné 70,- K
st 18.2. 19.30 V NITRU LLEWYNA DAVISE - Hudební drama,
   USA, VB, F, 2013, 105 min., s tit.  Vstupné 70,- K
st 25.2. 19.30 OP I ŽEB ÍK O NEBE
   Dokumentární  lm, R, 100 min. Vstupné 70,- K  
  9.00 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY Vstupné 50,- K  

ne 1.–22. 2.   VLASTA ŠVEJDOVÁ
   Obrazy a obrázky, výstava ilustrací.

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

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

t  5. 2.  10. 00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM
t  12. 2. 10.00 VÝTVARNÁ INNOST - maska na karneval
t  19. 2. 10. 00 CVI ENÍ S CIPÍSKEM

Herna otev ena v dob  provozu knihovny.

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

st  11.2. 15.00 VIETNAM - KAMBODŽA - beseda s cestovatelem
   Davidem Langarem, v klubovn  CCV, vstup volný.
so  28.2. 8.00 BRNO – autokarový zájezd do krajského m sta
   (výstava Brno – moravský Manchester), 
   odjezd z AN a od nemocnice v 8.00. 

so 8.2. 15.00 D TSKÝ KARNEVAL S RICEM A PICEM
   sál Spole enského domu.
út  10.2. 9.00 HONZA NEBOJSA – divadelní pohádka pro d ti 
   MŠ, ZŠ a ve ejnost, v kinosále.

út 3.3. 19.30 DRUHÁ TRÁVA - koncert, sál Spole enského domu
   Vstupné: 180,- K  p edprodej, 200,- K  na míst
   P edprodej: TIC Hustope e, Dukelské nám. 23

st  4. – 27. 2.  EŠTÍ V DCI A JEJICH VYNÁLEZY
   výstava ve vestibulu CCV.
t  5.2. 16.00 BRAZILSKÉ STOPY JANA ANTONÍNA BATI

   p ednáška Ing. Romany Hor ákové, u ebna CCV.
t 26. – 27. 2.  VÝB R KNIH NA BURZU TENÁ I TENÁ M

   která posléze prob hne od 4. do 27.3. v knihovn . 

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

ne  1.2. 13.15 BRUSLENÍ – zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha 14.00 - 15.00.
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou). 
so  21.2. 11.15 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.
   Odjezd z AN. Ledová plocha 12.00 - 13.00.
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou). 
po 23.2. – 27.2. JARNÍ P ÍM STSKÝ TÁBOR - pro d ti 6 - 10 let.
   Hry, sout že, výtvarné innosti, výlet. 
   Cena: 1400,- K  (dopolední a odpolední sva ina,
   ob d, pitný režim). P ihlášky: CV  Pavu ina
ne 22.2. – 27.2. ZIMNÍ ÁD NÍ NA HORÁCH - pobytový lyža ský 
   tábor, turistická ubytovna Celné v Orlických horách.
   Pro d ti 7 - 15 let. Lyžování, snowboard, hry, 
   sout že, výlety. Cena: 2300,- K  (strava, ubytování,
   doprava). P ihlášky: CV  Pavu ina
t  26.2. 9.00 BRUSLENÍ - zájezd na zimní stadion do B eclavi.

   Odjezd z AN. Ledová ploch 9.45 - 10.45.
   P ísp vek 50,- K  (i s vlastní dopravou). 

p ipravujeme
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Dukelské nám. 1361/17 
Hustopeče

tel.: 723 463 691

PRONÁJEMPRONÁJEM
VOLNÉHO VOLNÉHO 

PRODEJNÍHOPRODEJNÍHO
PROSTORUPROSTORU
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SVOZ ODPADU

Svozy ob anské: 2. 2. / 16. 2.
Svoz separovaného odpadu: papír, plast, nápojové kartony: 3. 2.
Bioodpad: 9. 2.

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

Ve svátky je sb rný dv r uzav en.

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

Po 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00
Út 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
St 6.00 – 8.00 14.00 – 15.00 18.00 – 20.00

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

SPORT

Otvírací dobu krytého bazénu p es jarní prázdniny najdete 
v Hustope ských listech nebo na www.spozam.cz. 

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

so  7.2. 10.00 HUSTOPE SKÝ MASOPUST – tradi ní pr vod 
   fašankových masek, zabíja ka, dobro inná aukce vín,
   otev ené sklepy, v ulici Na Turhandlích. 

FOTBAL   Utkání se hrají v m stské sportovní hale.
ne  8.2.  Mezinárodní turnaj mladších p ípravek
so  14.2.  Mezinárodní turnaj mladších žák
ne  15.2.  Mezinárodní turnaj starších žák

FUTSAL    
so  14.2. 19.00 TJ Agrotec Hustope e – Gladiators Brno
so 21.2. 20.00 TJ Agrotec Hustope e - Mitra Brno

STOLNÍ TENIS  Utkaní se hrají v hern  stolního tenisu v m stské 
   sportovní hale v Šafa íkov  ulici.
Extraliga
t  19.2.  17.30  EL NI O Praha - DTJ Hradec Králové  - TV utkání 

Okresní p ebor
pá  6.2. 18.00 Hustope e – K epice B
pá  20.2. 18.00 Hustope e – Kobylí C

ne 1.2. 14.00 D TSKÝ KROJOVÝ PLES - sál Spole enského domu
pá 6.2. 20.00 51. REPREZENTA NÍ PLES GYMNÁZIA 
   T.G.M. HUSTOPE E – sál Spole enského domu,
   téma Velký Gatsby
ne 8.2. 15.00 D TSKÝ KARNEVAL S RICEM A PICEM
   sál Spole enského domu
pá 13.2. 20.00 D KANÁTNÍ PLES - sál pod kostelem, Dukelské nám.
ne  15.2. 14.30 D TSKÝ KARNEVAL - sál pod kostelem, Dukelské nám.

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

PLESOVÁ SEZÓNA  2015

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

so  14.2. 17.00 UD LEJ N CO P KNÉHO PRO SVÉ MANŽELSTVÍ
   p ednáška v rámci Národního týdne manželství,
   místo bude up esn no na výv sce u kostela.
ne  22.2. 10.00 BOHOSLUŽBY S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIB
t  26.2. 18.00 FILMOVÝ KLUB

   ke zhlédnutí  lm V jednom ohni, fara CE.

t  19.2. 17.00 VE EJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
   v zasedací místnosti na radnici

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

po  9. 2.  9.00 ZAHÁJENÍ KURZU KORÁLKOVÁNÍ 
   pod vedením p. Jislové v 9.00 v knihovn . Nutno se
   p ihlásit u ing. Defeldové, tel. 737 617 254.
pá  13. 2.   ZÁJEZD DO M STSKÉHO DIVADLA Brno na muzikál 
   Noc na Karlštejn .
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V týdnu od 12. do 16. ledna se zúčastnilo 
jedenáct žáků a dva pedagogové ZŠ a PrŠ 
Hustopeče zimního pobytu na horách, 
konkrétně v obci Velké Karlovice, která leží 
v podhůří Javorníků a Beskyd. Někteří žáci 
absolvovali pobyt formou lyžařského výcviku 
a někteří jako zimní školu v přírodě.

Penzion, jenž se stal na pět dní našim 
domovem, byl vzdálen jen 30 metrů od vleku. 
Asi 350 metrů dlouhý svah byl ideálním 
místem pro lyžařský výcvik. Naopak účastníci 
školy v přírodě měli v okolí penzionu dobré 
podmínky pro pěší turistiku nebo pro 
dovádění a hry na sněhu. Sněhové podmínky 
nebyly zrovna ty nejlepší, ale díky tomu, že 
zde uměle zasněžovali několik předešlých 
týdnů, jsme měli sněhu dostatek. Každý den 
probíhal dopolední a odpolední lyžařský 
výcvik na svahu, popřípadě bobování, jízda 
na lopatách a jiné činnosti na sněhu.

Ovšem i lyžaři si musí někdy odpočinout 
a odlehčit svým nohám. A tak jsme všichni 
ve středu odpoledne vyrazili k nedalekému 
jezeru. U jezera jsme se zdrželi jen chvíli. 
Udělali jsme si pár fotek, pokochali se krásou 
jezera i jeho okolím a šli nazpět. Příjemně 
unavení a trochu hladoví jsme se vraceli 
téměř za tmy. Toho večera jsme se na večeři 

těšili všichni bez výjimky.
Vždy po obědě využívali žáci poledního klidu 

k tomu, aby načerpali nových sil. Každý večer 
jsme se scházeli ve společenské místnosti, 
kde jsme zhodnotili uplynulý den a řekli si, co 
nás čeká zítra. Poté probíhal krátký večerní 
program. Poslední večer proběhlo celkové 
hodnocení a nechybělo ani oceňování 
a odměňování všech žáků.

Celý pobyt velmi rychle a příjemně 
utekl, počasí nám vyšlo na jedničku a co je 
nejdůležitější, všichni jsme se vrátili domů 
zdraví. Byl to zkrátka skvělý a nádherný týden 
na horách.                                                   Aleš Pavlů

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

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

WWW.HUSTOPECE-CITY.CZ • WWW.HUSTOPECE.CZ

V prosinci proběhlo ve sportovní hale 
v Hustopečích okresní kolo žáků speciálních 
škol ve vybíjené smíšených družstev. Turnaje 
se zúčastnili žáci z mikulovské, břeclavské 
a hustopečské školy. V prvním zápase 
nastoupili naši proti Mikulovu. Přes úvodní 
rozpaky jsme nakonec soupeře jednoznačně 
přehráli. Tento výsledek dodal našemu 
družstvu pohodu a sebevědomí do dalšího 
zápasu proti škole z Břeclavi. Ta si v druhém 
zápase poradila s mikulovskými podobně, 
ne-li lépe, než my. Po dvou zápasech bylo 
jasné, že Mikulov obsadí po dvou prohrách 
poslední místo. V třetím a zároveň posledním 
utkání šlo o vše. Břeclav a Hustopeče si 
to rozdali v přímém souboji o 1. místo. 
Sehráli jsme vyrovnaný a napínavý zápas, 
ale bohužel jsme z něj vyšli jako poražení 
a obsadili konečné 2. místo. Po loňském roku, 
kdy jsme turnaj po dlouhých letech vyhráli, 
zavládlo mírné zklamání. Ale nevadí, chlapci i 
děvčata se snažili, bojovali a hlavně se bavili. 
Už teď se jistě těší na další setkání v rámci 
sportovních her mládeže okresu Břeclav. 

Aleš Pavlů

Vybíjená
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Týden na horách

Jako každý rok se i tentokrát ve škole 
uskutečnilo tradiční vánoční ,,Zpívání na 
schodech“. Letos bylo ale něčím neobvyklé 

- zapojili jsme i čtyři výborné zpěváky z řad 
učitelů.  Vánoční píseň od Václava Neckáře 
Andělé si zazpívali Ctirad Šedý, Marie 

Němečková, Margita Křížová a Simona 
Chrastilová.  Studenti byli tímto výkonem tak 
nadšeni, že tento hit zazněl ještě jedenkrát. 

Zpěv byl doprovázen žáky kvinty hrou 
na kytary, basu, klávesy, fl étny, bicí 
a další drobné nástroje.  Všichni studenti a žáci 
školy si mohli zazpívat celkem 10 písniček, 
z nichž některé byly pro většinu neznámé, 
ale díky zpěvníkům, které se každoročně 
k této události tisknou, se mohl přidat každý. 
Jsme přesvědčeni, že se tato akce vydařila, 
a těšíme se na další vánoční zpívání. 

Nikol Řačáková, Jakub Hytych
studenti kvinty 
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Vánoční zpívání na Gymnáziu T.G. Masaryka 
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CÍRKVE

SOU A SOŠ

Dne 12.  ledna se na SOŠ a SOU v Hustopečích 
uskutečnilo setkání výchovných poradkyň/
poradců základních škol, zástupců Úřadu 
práce a vedení školy.  J e d n á n í , 
kterého se zúčastnili zástupci ze ZŠ Břeclavi, 
Drnholce, Hustopečí, Lanžhota, Nikolčic, 
Moravské Nové Vsi, Velkých Němčic a Velkých 
Pavlovic, pořádalo vedení školy za účelem 
informovat zástupce ZŠ břeclavského okresu 
a ÚP v Břeclavi a kontaktního pracoviště 
v Hustopečích o aktualizaci Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Jihomoravského kraje, závěrech 
pracovního setkání  ředitelů středních škol 
a semináře středního školství, které se 
konaly v listopadu loňského roku, o systému 
výuky na středních školách,  záměrech 
školy  v souvislosti s plánovanými záměry 
zřizovatele školy, kterým je Jihomoravský 
kraj. 

Účastníci setkání byli ředitelem Úřadu 
práce v Břeclavi panem Lubomírem 
Markem informováni o situaci na trhu práce 
a propojení odborného vzdělávání s praxí ve 
fi rmách. 

Během dopoledních hodin navštívili 
účastníci setkání na SOŠ a SOU výuku 20 žáků 
ze ZŠ Hustopeče, Nádražní v nově vybudované 
učebně Fyziky, Chemie a Biologie v rámci 
projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání 
na středních školách v Jihomoravském 

kraji, prohlédli si výukové prostory úseku 
teoretického a praktického vyučování 
a vyslechli zprávu o úkolech a činnosti 
výchovného poradenství na středních 
školách, kterou přednesla výchovná 
poradkyně školy Mgr. Marie Sedlová. Po 
téměř čtyřech hodinách setkání zaměřeného 
na podporu odborného vzdělávání bylo 
jednání zakončeno diskuzí, která přinesla 
naší škole podněty a doporučení pro další 
roky. 

Závěrem lze vyjádřit naději, že jednání, 
které bylo všemi účastníky hodnoceno 
kladně a pro medializaci technických oborů 
za přínosné, nebylo posledním a bude se 
konat i v příštích letech a za přítomnosti 
většího počtu zástupců škol.

Dne 10. února v době od 8 do 17 hodin 
pořádá SOŠ a SOU poslední Den otevřených 
dveří. Přijďte si prohlédnout moderní 

výukové prostory školy, domova mládeže 
a školní jídelny a získejte dárek pro 
návštěvníky (stojánek pro mobilní telefon). 
Zapojte se do soutěže o vedlejší ceny 
(fl ashdisk, termoska, pláštěnka) a hlavní 
cenu (mobilní telefon), kterou věnuje 
šťastnému výherci partner školy fi rma MCS 
plus spol. s r.o. Ceny budou slosovatelné dne 
11. 2. 2015 podle pravidel soutěže, které jsou 
zveřejněny na www.sou-hustopece.cz. 

Zdeněk Hrabal, ředitel

Spolupráce SOŠ a SOU se základními školami
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Nabízené obory 
ve školním roce 2015/2016

Tříleté učební obory:
23–51–H/01 Strojní mechanik
26–51–H/01 Elektrikář – silnoproud
36–67–H/01 Instalatér
36–67–H/01 Zedník
39–41–H/01 Malíř a lakýrník

Čtyřleté  studijní obory:
18-20-M/01 Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01 Informační technologie

Nástavbové obory:
64-41-L/51 Podnikání (denní forma)

Jednoletý učební
26-51-H/01 Elektrikář 

 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Možná se k vám už donesla zpráva 
o úmrtí Prof. PhDr. Jaro Křivohlavého, CSc., 
osobnosti pro náš národ dosti významné. 
Prof. Jaro Křivohlavý byl psychologem, který 
se věnoval vnitřnímu duševnímu utrpení 
nemocných a v tom, jak ho zmírnit, značně 
ovlivnil české zdravotnictví. Přestože se 
dodnes pacienti setkávají s případy, kdy na 
jejich vnitřní potřeby není brán zřetel, přínos 
prof. Křivohlavého v této oblasti je značný. 
Některé jeho knihy slouží jako učebnice 
pro výuku zdravotnického personálu ke 
vnášení lidskosti a porozumění do utrpení 
nemocných. Prof. J. Křivohlavý, jako znalec 
lidské duše a mezilidských vztahů napsal také 
velmi praktické a čtivé knihy o manželství, 
o aktivním naslouchání, o zvládání deprese 
štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění.  
Dovolte mi přiblížit jeho osobu krátkým 
životopisem:

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc se narodil 
19. března 1925 v Třebenicích. Roku 1942 
ve věku 17 let byl jako student roudnického 
gymnázia zatčen a uvězněn v Malé pevnosti 

nacistického koncentračního tábora 
v Terezíně. Po maturitě v Roudnici studoval 
v letech 1945-1949 na Filozofi cké fakultě UK 
obory psychologie – fi lozofi e a anglistika, 
v roce 1950 mu byl udělen doktorát fi lozofi e.

V roce 1966 se stal kandidátem věd, roku 
1976 se habilitoval na Filozofi cké fakultě 
UK a získal tak titul docenta. V roce 1996 ho 
prezident republiky Václav Havel jmenoval 
univerzitním profesorem psychologie. 
V období 1967–1994 byl zaměstnán v Institutu 
pro další vzdělávání lékařů v Praze. Později 

přednášel psychologii zdraví na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy.

Byl křesťanem, pokřtěn v roce 1939, členem 
Českobratrské církve evangelické a byl 
ordinován jako presbyter a laický kazatel. 
Za totality byl po tři období (1969–1984) 
svobodně zvoleným laickým členem vedení 
této církve (Synodní rady). Do vysokého věku 
přednášel o vztazích v různých institucích 
a neodmítal jezdit i na sjezdy a pobyty 
mládeže. Mnohá manželství jsou budována 
jeho praktickými radami.  

Prof. Křivohlavý byl ženatý, měl 3 děti, 
8 vnoučat a 10 pravnoučat. Zemřel 27. 
prosince 2014 v Praze.

Evangelický sbor v Hustopečích si chce 
tuto významnou osobnost českého národa 
připomenout výstavou jeho knih, která bude 
probíhat během měsíce února v našem 
kostele. 

Všichni jste srdečně zváni. 
Kateřina Rybáriková

kazatelka sboru

Zemřel profesor Jaro Křivohlavý. Připomeneme ho výstavou
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Asi tou nejdůležitější událostí ledna bylo 
rozhodnutí o změně začátků bohoslužeb. Od 
1. 2. 2015 se budeme nově scházet každou 
neděli od 9.00 hodin. Tato změna přichází 
po více než 20 letech. A jak to v životě chodí, 
jedni mají radost a jiní jsou smutní. Původní 
čas 8.30 vznikl před lety, kdy se někteří 
věřící dopravovali na bohoslužby veřejnou 
dopravou. Byl to nejvhodnější čas, mezi 
příjezdem a odjezdem autobusů a vlaků. Časy 
se změnily a dnes již k nám nikdo hromadnou 
dopravou nejezdí. Všichni mají auta. 
A tak nám nic nebránilo posunout začátek 
bohoslužby na pozdější dobu. Pro hosty tak 
bude snazší se dopravit do Hustopečí a my 
si můžeme přispat. Chceme vyjít vstříc i těm, 

které brzké vstávání od návštěvy bohoslužeb 
odradilo.   

Již několik let se koná v rámci města 
ekumenická bohoslužba. Zapojují se do ní 
čtyři křesťanské církve působící v našem 
městě. Ta letošní proběhla 11. 1. pod 
patronací Československé církve husitské 
a kázání zajišťovala Apoštolská církev. 
Vzhledem k tomu, že husitská církev nemá 
v Hustopečích vlastní budovu, konala 
se bohoslužba v evangelickém kostele. 
Osobně bych to nazýval spíše Ekumenickou 
slavností, protože bohoslužba byla jen 
část celého setkání. Důležitou a nedílnou 
součástí těchto akcí je i společný čas u kávy 
a občerstvení. Neformální setkání s chlebíčky 

a jednohubkami jsou dobrou příležitostí 
k vzájemnému poznávání. Díky patří všem, 
kteří to pro nás připravili.  

Závěrem jedno povzbuzení. Během února 
mě čekají setkání s kanadskými Huterity, 
potomky moravských „habánů“. Jejich 
láska k původní vlasti je až zarážející. Každý 
rok přijíždí několik skupin a to z různých 
částí světa a touží se podívat na místa svých 
počátků. I když je to téměř pět set let, na 
Moravu a Hustopeče nedají dopustit. Každé 
setkání s nimi i mne naplňuje radostí, že 
mohu být součástí tohoto města.

 Karel Fridrich, pastor sboru

Co přinesl leden
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Nastal poslední zimní měsíc, sice nejkratší 
v roce, avšak v římskokatolické farnosti 
rozhodně bohatý na různorodé události. 
Ohlédneme-li se však ještě za lednem, 
pak je na místě upřímné poděkování všem 
obyvatelům Hustopečí, kteří se jakoukoli 
částkou podíleli na tradiční Tříkrálové sbírce. 
Výtěžek této největší dobrovolné akce v naší 
zemi opět pomůže podpořit záslužnou 
činnost charity a poputuje na pomoc 
potřebným lidem, kterým ochotně pomáhá 
charita. Celkem se vybralo 80 162 Kč. Všem 
moc děkujeme 

Nyní však již k tomu, co přinese únor. Farnost 
srdečně zve všechny příznivce kulturních 
akcí na děkanátní ples, který se bude konat 
v pátek 13. 2. 2015 v sále pod kostelem. 
Začátek je stanoven na dvacátou hodinu 
a hosté se mohou těšit na jeho zajímavé 
téma, kterým jsou 30. léta. Vstupné stojí 150 
Kč a lístky je možné objednat na telefonním 
čísle 607 100 048. K poslechu a tanci zahraje 
skupina JuniorBand a jako obvykle ples 
obohatí další doprovodný program. Nutno 
podotknout, že farní sál bude znovu otevřen 
po druhé etapě rekonstrukcí, a zde se 
sluší poděkovat všem, kteří tento projekt 
podpořili. 

V první řadě je to Nadace ČEZ, která 
projekt podpořila částkou 180 000 Kč. Další 
poděkování patří nadaci „ERA pomáhá 
regionům“.  Díky štědrosti dárců se povedlo 
vybrat na jejím sbírkovém kontě 133 700 Kč. 
K  tomu přibyl také výherní bonus za první 
místo věnovaný nadací ve výši 45 000 Kč.  
Věřím, že nově zrekonstruovaný sál výrazně 
přispěje nejenom k atmosféře plesu, ale 
v budoucnu poslouží i k dalším kulturním 
aktivitám v Hustopečích.  

Ani malí farníci nezůstanou ošizeni, pro ně je 
tradičně připraven dětský maškarní karneval. 

Ten proběhne v neděli 15. února 2015 od 
14:30 hodin rovněž v sále pod kostelem. 
Ústředním motivem letošního karnevalu je 
svět zvířat, a děti se mohou těšit na hudbu, 
tombolu a samozřejmě občerstvení. Vstupné 
je dobrovolné. Více informací o těchto 
kulturních akcích najdete na stránkách 
farnosti www.farnosthustopece.cz anebo na 
facebooku. 

Únor je však významný i po stránce 
duchovní. Právě na 11. 2. totiž připadá 
Světový den nemocných, který nám má 
připomenout skutečnost, že mezi námi 
žije spousta nemocných a trpících lidí. Den 
nemocných poprvé vyhlásil v roce 1993 
papež Jan Pavel  II. a současně je tento den 
svátkem Panny Marie Lurdské. Ta se se roku 
1858 zjevila ve francouzských Lurdách, kde 
uzdravila chudou a velmi těžce nemocnou 
dívku. V hustopečském kostele se u této 
příležitosti bude během nedění mše svaté 
15. února (bohoslužba začíná v 9:30) 
udělovat Svátost nemocných. Pro nemocné, 
kteří se jí nemohou zúčastnit například 
z důvodu upoutání na lůžko, anebo aktuálně 
nepříznivého zdravotního stavu, je pak možné 
domluvit návštěvu kněze. Hustopečský 
děkan Pavel Kafka, který bude tuto svátost 
nemocným udělovat, nám nyní odpoví na pár 
otázek týkajících se tohoto tématu. 

Jakým způsobem svátost nemocných 
probíhá?

Svátost se uděluje pomazáním olejem na 
rukou a na čele. Tato symbolika pochází 
z antiky, kdy se zápasníci natírali oleji, aby 
díky kluzké pokožce snadno vyvázli ze sevření 
svého protivníka. Tato svátost má nemocným 
dodat sílu k zápasu s jejich neduhy a pomoci 
vyklouznout ze spárů trápení, které je 

postihlo. Nutno dodat, že svátost nemocných 
smí přijmout pouze ten, kdo je pokřtěný. 
Ale i člověk nepokřtěný, má možnost získat 
v nemoci požehání a duchovní podporu 
formou modlitby kněze, kterého o ni může 
požádat.

Kde a jak se mohou nemocní, kteří se k ní 
nemohou dostavit do kostela, domluvit na 
návštěvě kněze?

Určitě je dobré jakýmkoli způsobem 
kontaktovat farnost. Nejlépe na mobilním 
čísle 739 389 112, na pevné lince 519 412 027, 
nebo i mailem na adrese:  fu.hustopece@
seznam.cz. Samozřejmě ale i ústním vzkazem 
po příteli, rodinném příslušníku a podobně. 

Jaké aktivity kněz pro své nemohoucí 
farníky podniká?  Kde všude je může 
navštívit? Jsou pravidelné?

Každý měsíc se snažím navštívit farníky, 
kteří se kvůli zdravotnímu stavu nemohou 
dostavit do kostela na mši. U nich doma, 
anebo v hustopečské nemocnici. Tam 
docházím každé sobotní dopoledne a snažím 
se obejít všechny oddělení.

Co byste popřál všem nemocným a 
trpícím a jejich rodinám?

Rozhodně jim přeji zdraví, protože po tom 
každý nemocný, ale i dosud zdravý touží 
nejvíce. A to zdraví v jeho nejširší podobě, 
tedy na úrovni tělesné, ale také duchovní 
a samozřejmě duševní. 

Děkuji za rozhovor, 
Markéta Harasimová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Únorové akce v římskokatolické farnosti Hustopeče 
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
 SKAUTSKÝ ODDÍL

Oddílová předvánoční schůzka se vydařila
Spali jsme na faře ve Starovicích
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Z pátku 19. na sobotu 20. prosince 2014 byla 
na pořadu dne oddílová schůzka spojená 
s přespáváním v klubovně. To, že klubovna 
kostela byla obsazena a azyl nám poskytla 
fara ve Starovicích, nakonec nebylo vůbec ke 
škodě, ba naopak. Na sraz v 16 hodin, ještě do 
klubovny, se dostavilo 23 dětí a 5 vedoucích.

Pro děti byla na začátek připravena 
znalostní hra vážící se k aktuálnímu tématu 
Betlémského světla. Celkem pět družinek 
se různě popasovalo s odpovězením deseti 
otázek a na základě toho dostala každá 
svíčku s betlémským světlem a v doprovodu 
přiděleného vedoucího ji měla za úkol 
dostat co nejrychleji až na starovickou 
faru. To se zdárně podařilo jediné z družin, 
světlo na celnici Hustopeče-Starovice zhaslo 
i v záložním a zároveň záchranném zdroji - 
petrolejové lampě. Po příchodu následovalo 
čekání na zbloudilou skupinu, která to vzala 
z Hustopečí o odbočku výše a skončila 
u vysílače na Žebráku. Další program byl ve 

znamení přípravy a následném předvedení 
scének zpracovávajících vybrané koledy. 
U výplodů naší fantazie jsme se několikrát 
dobře nasmáli. Po individuální večeři došlo 
na dva oddělené programy dle věku. Skauti 
a skautky se například snažili rozkrýt 15 
přísloví ve větách typu: „Doporučujeme, 
abyste v žádném případě nevstupovali 
do soukromého podniku určenému ke 
stravování či popíjení nápojů, pakliže 
nedisponujete dostatečným množstvím 
prostředků určených k placení.“ Před spaním 
jsme si stihli zapět několik koled, večerku, 
provést hygienu a pomodlit se.

Na ranní budíček bezprostředně navázala 
rozcvička, po ní hygiena a snídaně v podobě 
vánoček s marmeládou. Při tom za námi 
dorazil místní bratr Cipísek, který v roce 1990 
zakládal v Hustopečích náš oddíl. S ním jsme 
se vydali nad Starovice na oddílové místo, na 
němž v roce 1991 proběhl první slibový oheň 
hustopečských skautů a skautek. Po kruhu 

s ohništěm nebylo mezi náletovými dřevinami 
a navážkou ani památky, nicméně v těsné 
blízkosti jsme se naučili a hlasitě pronesli 
náš nový oddílový pokřik a také podepsali, 
zapálili a vypustili lampion štěstí. Návrat byl 
krapet překotný, nicméně šťastný, takže jsme 
na sobotní oběd byli už všichni doma. 

Skautský oddíl Hustopeče

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY

Hustopečští historici ani v zimě nespí…
 Ale napřed jsme si užili dosyta podzimu.  

Navštívili jsme autokarem Český Krumlov, 
město evidované v UNESCO. V září jsme 
tak stihli představení na otáčivém hledišti, 
rodinnou komedii Cesta kolem světa, plnou 
písniček a veselého putování. I když jsme byli 
za celý den uchození po městě a zámku, večer 
v divadle vše korunoval v nejlepším světle, 
pohodě a spokojenosti zúčastněných.

   Hned následující týden v měsíci září byla 
přednáška o rodu Lucemburků. Přednesla 
ji paní Kristýna Burianová z Brna. Nové 
poznatky potěší vždycky.

Přednášku o počátcích české reformace 
a přednášku k 600. výročí přijímání pod 

obojí obstarala velmi srozumitelně farářka 
CČE v Hustopečích, paní farářka Kateřina 
Rybáriková a setkala se s velice kladným 
ohlasem.

Koncem měsíce října se všichni členové 
KHVH těšili, co konkrétního přinese ve smyslu 
počátků české reformace následný zájezd 
do Blanska. Byli jsme přivítáni v Dřevěném 
kostele CČSH farářem Martinem Kopeckým, 
jenž nám dopodrobna povyprávěl historii 
zdejšího kostela, dovezeného ve 20. letech 
ze Zakarpatské Rusi. Naše členka paní 
Dobrovolná tam zahrála na zánovní varhany. 
Je vidět, že náboženské obci CČSH v Blansku 
se daří a je ctěna a vyhledávána široko daleko 
pro svoji otevřenost a vstřícnost i církvím 
jiných zaměření.

Blanenský zámek nám odkryl spoustu 
nádherných hutních výrobků, které nelze 
vidět jinde. V kombinaci s ručními pracemi 
– barevnými háčkovanými či pletenými 
dečkami, zhotovovanými zručnými 
blanenskými ženami, byly tyto artefakty 
unikátem!

V listopadu nás navštívila opět Karolína 
Burianová, tentokrát s přednáškou Vliv bitvy 
tří císařů na náš region.

Posledním výletem roku byl zájezd do 
Znojma. Když se sestavoval celoroční 
plán a jeho realizace, dostali jsme se do 
bezvýchodné situace, protože jsme nemohli 
navštívit Loucký klášter. Navštívili jsme ale 
Muzeum motorismu manželů Drozdových, ke 
spokojenosti hlavně mužské části zájezdu.

Závěr roku proběhl ve stylu již známého 
Předvánočního posezení, laskavého 
a srdečného pohoštění všech přítomných 
z vlastních zdrojů v prostorách Speciální 
školy na Šafaříkově ulici v Hustopečích. 
Každý měsíc nás přibývá – ke dni 31. 12.2014 
měl KHVH už 138 členů a máme problém se 
někde směstnat v plném počtu. Potřebovali  
bychom velkou shromažďovací místnost 
jako sůl… konstatovali jsme i na své výroční 
členské schůzi, konané 14.1.2015, kde jsme 
zvolili nejen nový výbor KHVH, ale i schválili 
nový celoroční plán. Zkrátka – Historici jedou 
s chutí a plnou parou vpřed! 

Iva Štěpánková, kronikářka KHVH

Sledujte reportáž z výroční schůze 
Klubu historie a vlastivědy Hustopečska 

v Hustopečském magazínu č. 291.

www.hustopece-city.cz/aktuality
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MUZEJNÍ SPOLEK

Aktivita neklesá. Přednášky, zájezdy, výstavy

Muzejní spolek Hustopeče, vzdor 
nepočetnému a přestárlému kolektivu, 
dosáhl v minulém roce bohatou a různorodou 
práci. 

Z toho nejvýznamnějšího to byly velikonoční 
a vánoční výstavy. Ty svojí jedinečnou 
atmosférou mají největší ohlas i účast 
veřejnosti, neboť jenom loni je zhlédlo víc jak 
600 spokojených, z toho mnoho nadšených, 
návštěvníků. Jsou dílem obětavých členek 
a díky jim náš spolek vstoupil do povědomí 
města a jeho okolí. Nezanedbatelné jsou 
i další aktivity, především pro vlastní členy, 
avšak i ty vyžadují nemalé úsilí. Jsou to 
účasti na výstavách mimo město celkem 
třikrát, čtyři přednášky s účastí více jak 
šedesát posluchačů, dále návštěvy památek 
a zajímavostí a v poslední době navštěvujeme 
koncerty v Brně. Loňská bilance je tedy 
celkem sedmnáct zorganizovaných podniků 
za účasti více jak 850 účastníků. 

V rámci loňského 100. výročí zahájení 
I. světové války se uskutečnily dvě přednášky 
Jana Horáka na témata „Dopad této války 
na Hustopečsku“ a „Hoši od Zborova 
a naši legionáři“. Přednáška Ing. Luboše 
Kuchynky zavedla posluchače do Izraele 
a v ní autor objasnil problematiky této 
nanejvýše zajímavé země. Uskutečněné 
poznávací zájezdy hodnotili účastníci 
velice pozitivně pro svoji přitažlivou náplň 

a seznámení se s dosud nepoznaným. 
Například: sledovat historickou část Znojma 
z pohodlného výletního vláčku projíždějícího 
nejpůvabnějšími místy města se zasvěceným 
výkladem, bylo nezapomenutelným 
zážitkem. Následná prohlídka Louckého 
kláštera, zejména jeho podzemí, završila 
jedinečné dojmy. Stejně tak naprosto 
neočekávané prožitky čekaly účastníky 
v unikátní jeskyni Výpustek. Poté prohlídka 
poutního kostela ve Křtinách, nakonec 
příjemná procházka nedalekým lesním 
arboretem. To vše bylo skvělou podívanou 
a obohacením poznatků. 

Návštěva Paláce šlechtičen v Brně s velmi 
fundovanou a emotivní přednáškou na 
téma „Svět tajemných Baltů“ se stala téměř 
nezapomenutelnou. Připomínku nedávné 
doby socialismu prožili účastníci v Muzeu 
železné opony ve Valticích, a potom si 
prohlédli novou kolonádu v lázních Lednice. 
Jako trvalky jsou již každoroční akce vítání 
jara v mandloňových sadech a na rezervaci 
Kamenný vrch spojené s příjemným 
posezením na „spolkové Pohodě“. Zejména 
pokud se počasí vydaří, jsou tyto výlety pro 
každého člena nanejvýš přitažlivé, včetně 
sponzorských darů ve formě pohoštění. 
Ani jednou nás nezahnal ani studený déšť 
a nepříjemný vítr. Návštěvy skvělých památek 
Olomouce na počátku podzimu jsou stále 

přitažlivé, proto není divu, že loni se zájezd 
měl opakovat, avšak pro nedostatek fi nancí 
v pokladně se musel na poslední chvíli zrušit. 

 Již tradičně se v listopadu zúčastňujeme 
ojedinělé akce, kterou je Kateřinská mše 
sv. při svíčkách ve starobylém kostele 
v Nebovidech. Přítomným skýtá trvalé dojmy 
a emoční prožitky, což se však musí na místě 
zažít. O tom, čím je tento kostelíček jedinečný 
a významný jsme se před časem dověděli 
prostřednictvím zasvěcené přednášky. Stejně 
oblíbené jsou návštěvy předvánočního Brna 
spojené s vánočním koncertem, což přispívá 
k nabuzení té patřičné sváteční nálady. 

To je připomínka těch stěžejních činností 
našeho spolku, kterými obohacujeme sebe 
i kulturní a společenský život Hustopečí. 
Z těch drobnějších činností lze uvést alespoň 
pomoc při rozšiřování sbírek našeho muzea. 

Zcela novou aktivitou byl předvánoční 
bazar realizovaný v polovině prosince spolu 
s vedením Muzea a galerie Hustopeče. Ten 
dal možnost prodeje a nákupu různých 
předmětů a to nejen vánočního charakteru 
a stal se příležitostí pro zájemce k nabídnutí 
svých přebytků a obohacení svých sbírek 
a zájmů. Zkušenost z obdobných zahajovacích 
ročníků je taková, že návštěvníků nebývá 
příliš, ale ti, kdo přišli, vítali tuto příležitost 
a shodli se v tom, že v případě pokračování 
bazarů, oboustranných zájemců o ně poroste, 
tak se stanou vítaným obohacením dění ve 
městě. Mohly by se stát doplňkem stávajících 
trhů, jarmarků a podobných akcí. 

Výboru MS se daří hledat a rozvíjet 
různorodou a zajímavou činnost na solidní 
úrovni, jak pro členy, tak i ostatní, což 
v současných konkurenčních podmínkách 
není vůbec jednoduché. Zejména fi nanční 
problémy limitují možnosti, čímž velkou 
část činností i přes poměrně vysoký členský 
příspěvek, si musí členové dotovat. Vzdor 
tomu kolektiv se neustále rozrůstá, což je 
radostnou, ale i zavazující skutečností.

V tomto příjemném ovzduší se nesla 
i výroční schůze konaná na samý závěr roku, 
na níž si rozrostlá členská základna vyslechla 
zprávy o stavu i plány pro příští období. 
S povděkem a potěšením uvítala mezi sebou 
starostku města paní Hanu Potměšilovou, 
která vyjádřila uspokojení nad výsledky 
činnosti spolku, vyslovila povzbuzující slova 
a hodně elánu do práce v tomto roce.

Na závěr chci poděkovat Městskému muzeu 
a galerii za pomoc a poskytování prostor 
k pořádání akcí a schůzí.                          Jan Horák  

Vánoční výstava Muzejního spolku se konala při Mikulášském jarmarku poslední 
listopadovou sobotu.
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INZERUJTE V HUSTOPEČSKÝCH LISTECH
Měsíčník vychází v nákladu 2.750 ks a putuje do každého domu v Hustopečích. 

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

WWW.HUSTOPECE-CITY.CZ • WWW.HUSTOPECE.CZ
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SPORT

Trojici atletických hvězd Hustopečského 
skákání Američany Jesse Williamse a Jamese 
Harrise a ambasadorku mítinku trojskokanku 
Šárku Kašpárkovou v pátek 23. ledna 2015 
ofi ciálně přijala na radnici starostka města 
Hana Potměšilová.

V obřadní síni jim přiblížila historii města 
i jeho zajímavosti a předala pro město typické 
dárky – mandle a mandlovici. Výškaři měli 
také možnost ochutnat místní víno. 

–jal- 

Sportovce ofi ciálně 
přijala starostka

Rekord skákání padl v kategorii Dorostenek

Italský večer: zvítězili Trostová a Fassinotti 
Italský večer – tak by se daly shrnout hlavní 

závody 16. Hustopečského skákání. Skokani 
z Apeninského poloostrova byli mimořádně 
úspěšní, i když nebyli považováni za favority. 

Diváci při hlavních závodech v sobotu 24. 
ledna 2015 nepřišli o kvalitní světové výkony, 
ani o napínavé souboje, i přesto, že avizovaní 
hlavní favorité obou soutěží Rusové Ivan 
Uchov a jeho partnerka Světlana Školinová 
nakonec nedorazili kvůli angíně a vysokým 
horečkám. Tři dny před závody tak museli 
organizátoři hledat náhradu. V soutěži žen 
ji našli v šestatřicetileté Španělce, halové 
mistryni Evropy z roku 2013 Ruth Beitiové. 
A ta nezklamala. I když nakonec na vítězství 
nedosáhla.

  
Zlato brala Trostová, Beitiová druhá

Beitiová přijela do Hustopečí pouhé 
tři hodiny před závodem a ukázala, že je 
profesionálka. Podávala vynikající výkony, 
i když na vítězství nakonec nestačily. 
Španělská závodnice skočila nejvíce 194 cm, 
po prvním neúspěšném pokusu na výšce 196 
se rozhodla přeskočit hned na 198 a zkusit tak 
pokořit halový světový rekord v kategorii nad 
35 let. Nepodařilo se jí to ani za bouřlivého 
potlesku ve stoje všech přítomných diváků. 
Za výšku 194 cm brala stříbro. „Jsem moc 
šťastná, konečně jsem zase podala skvělý 
výkon,“ pochvalovala si po soutěži Beitiová.

Ještě lepší výkon než ona však podala 
Italka Alessia Trostová a překvapivě se tak 
stala vítězkou 16. ročníku Hustopečského 
skákání. Vítězství si připsala za výšku 196 
cm. Jednadvacetiletá Italka byla nějakou 
dobu zraněná, vrátila se však ve skvělé 
formě. V hustopečské hale se pokoušela za 
povzbuzování diváků skočit i 198. Bohužel 
neúspěšně. Výkonem se nominovala na 
halové ME v Praze. „Tady v Hustopečích se 
mi opravdu líbí, je tu skvělá atmosféra. Jsem 

velmi šťastná. Je to pro mě dobrý výsledek, 
po zranění to bylo obtížné,“ svěřila se 
Trostová.

Třetí příčku obsadila se 192 cm Airine 
Palsyte z Litvy, celou soutěží procházela bez 
jediného zaváhání až do osudných 194 cm.

Jediná Češka v závodě Oldřiška Marešová 
skončila sedmá. Závodu se celkem zúčastnilo 
12 výškařek. 

Fassinotti přepsal italský národní rekord
A překvapení se konalo i v hlavním závodu 

mužů, kterého se zúčastnilo 12 výškařů. 
Hlavním favoritem 16. Hustopečského 
skákání byl Ukrajinec Andrij Procenko, 24. 
leden však v Hustopečích patřil Italům. 

Zvítězil krajan Alessie Trostové Marco 
Fassinotti. Skočil 234 cm a vyrovnal tím 
národní rekord. Hned po závodě v neděli 
dopoledne tak pro něj museli organizátoři 
zajistit dopingovou kontrolu, aby jeho rekord 
v Itálii uznali. „Pár týdnů zpátky jsem skočil 
232, ale s 234 jsem moc nepočítal,“ byl 
z úspěchu překvapený Fassinotti. 

Na stupních vítězů stanul i další italský 
závodník – bronz bral Silvano Chesani za 230 
cm. Italský večer v hustopečské sportovní 

hale měl tak okamžitě odezvu v prestižních 
italských médiích, jako například v Deníku La 
Gazzetta dello Sport.

Hlavní favorit Andrij Procenko skončil druhý. 
Skočil nejvíce 230 cm. Laťku nastavenou 
o dva cm výše napoprvé shodil a víckrát už se 
o její zdolání ani nepokoušel, okamžitě přešel 
k výšce 234 – ani tady neměl napoprvé štěstí 
a dál se o něj nesnažil. Přesunul se zrovna 
k výšce 236 cm – opět bezúspěšně.

Velké překvapení a nadšení přítomných 
diváků zapříčinil také výkon českého 
výškaře Jaroslava Báby. Za 228 cm skončil 
na čtvrté příčce. Oproti loňskému roku si na 
Hustopečském skákání polepšil o celých osm 
míst.

„Výborné výkony. Oba vítězné výkony jsou 
nejlepší na světě v roce 2015. To mluví za 
vše. Byl to italský večer. Nezklamali ani ti, 
co přijížděli na poslední chvíli, ať už Ruth 
Beitiová nebo Andrij Procenko. Hustopečské 
skákání potvrdilo, že patří mezi světovou 
elitu, co se týče specializovaných výškařských 
mítinků,“ shrnul ředitel Moravské výškařské 
tour Alfons Juck. 

Podrobné výsledky, videa i fotogalerii 
najdete na www.hustopecskeskani.cz. 

Hustopečské skákání je součástí seriálu 
Moravská výškařská tour, který bude 
pokračovat druhým dílem Beskydskou laťkou 
8. února 2015 v Třinci.                                       –jal- 

HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ 2015
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Eliška Buchlovská z JAC Brno přepsala tabulky Hustopečského skákání. 
V kategorii Dorostenek se jí podařilo zdolat sedm let starý rekord 178 cm a to hned 
o dva centimetry. Buchlovské se výška 180 cm podařila skočit na druhý pokus, 182 cm už 
na ni bylo moc. Podrobné výsledky v tabulce.                                                                                 –jal-

Stříbrný Andrij Procenko, zlatý Marco Fassinotti a bronzový Silvano Chesani (zleva). 
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Více informací a fotogalerie na

www.hustopecskeskakani.cz

Ambasadory letošního ročníku 
Hustopečského skákání byli bývalý 
reprezentant ve skoku vysokém Svatoslav 
Ton a trojskokanka Šárka Kašpárková. 

Svatoslav Ton ve čtvrtek 22. ledna 
2015 besedoval s dětmi ze základních 
hustopečských škol. Ty na něj měly připraveny 
desítky dotazů, nejbouřlivějšího potlesku 
se však sportovec dočkal tehdy, když se děti 
dožadovaly ukázky skoku vysokého. Bývalý 
reprezentant nejprve nechtěl, nakonec 
mu však nic jiného nezbylo. Trumfoval se 
s jedním z žáků.

Svatoslav Ton se vrcholovému sportu 
nevěnuje už asi pět let, sportovní prostředí 
však neopustil. „Momentálně se věnuji práci 
na základní škole. Učím tělocvik. A do toho 
se teď věnuju kondiční přípravě brněnských 
basketbalistů a trénuju skokana Matúše 
Bubeníka ze Slovenska, který bude v sobotu 
na závodech také skákat,“ prozradil Ton.

V sobotu tak na Hustopečském skákání 
nemohl chybět. „Hustopečského skákání 
jsem se účastnil od samých počátků závodu, 
už jako dorostenec a junior. Pozitivně 
hodnotím vervu organizátorů, kteří rok co rok 
kvalitu závodů zlepšují, a dnes je z toho jeden 
z nejlépe hodnocených mítinků ve skoku 
vysokém na světě. Vždy přijdou diváci, kteří 
jsou neuvěřitelní, a já tohle může hodnotit 
jenom na deset jedniček,“ pochvaloval si Ton.

Šestatřicetiletý atlet se může chlubit 
stříbrnou medailí z juniorského mistrovství 
světa v roce 1996, dvěma 6. místy z mistrovství 
Evropy nebo vítězstvím na mítinku Zlaté ligy 
v Curychu. V roce 2004 reprezentoval na 
letních olympijských hrách v Aténách, kde 
obsadil ve fi nále výkonem 229 cm 8. místo.

Jeho osobním rekordem je 233 cm, které se 
mu podařilo skočit čtyřikrát, z toho dvakrát 
v hale a z toho jednou v Hustopečích. 

–jal- 

Ambasadoři? Ton a Kašpárková
Ton besedoval s žáky hustopečských škol

Atletické hvězdy Hustopečského skákání 
rozdávaly v pátek 23. ledna 2015 autogramy 
v městské sportovní hale. Konaly se tam 
zrovna doprovodné soutěže mladších a 
starších žáků a na atlety tak čekal nekončící 
špalír dětí. Podpis do památníku, na triko 
nebo dokonce na atletické tretry mohly 
dostat od mistra světa 2011 Jesse Williamse, 

od výborného skokana a mistra světa 
z běžecké štafety na 4x400 m Jamese Harrise 
a ambasadorky, mistryně světa v trojskoku 
Šárky Kašpárkové. Zúčastnění atleti světové 
úrovně předali také ceny vítězům v kategorii 
mladších žáků (výsledky v tabulce). 

–jal- 

Hvězdy rozdávaly autogramy           DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
Mladší žáci
1. Janiš R. AK Zlín 141
2. Kriegel A. BYAC Brno 140
3. Prokeš V. Atletika Hustopeče  135
                                   (Vítěz okresního přeboru)

Mladší žákyně
1. Krejčiříková K. JAC Brno 158
2. Minaříková A. JAC Brno 150
3. Horváthová M. AHA Vyškov 140
4. Vedralová N. Atletika Hustopeče 135
    (Vítěz okresního přeboru)

Starší žáci
1. Vašíček P. TJ TŽ Třinec 180
2. Urban E. BYAC Brno 175
3. Novosad A. AK Zlín 175
8. Filípek P. Atletika Hustopeče  155
                       (Vítěz okresního přeboru)

Starší žákyně 
1. Macháňová L. AHA Vyškov 161
2. Sajdoková B. TJ TŽ Třinec 158
3. Vallová V. JAC Brno 158
6. Strouhalová D. Atletika Hustopeče 145
     (Vítěz okresního přeboru)

Dorostenci 
1. Vodák O. TJ LOKO Břeclav 200
2. Vojtek J. SSK Vítkovice 190
3. Slouka F. JAC Brno 180

Dorostenky
1. Buchlovská E. JAC Brno 180
2  Galuszková M. TJ Desná 175
3 Malířová K. ASK Lovosice 165

Junioři
1. Zeman T. VITAL Bratislava 205
2. Mlensky M. TJ TŽ Třinec 195
3. Dočkal T. AK Olomouc 190

Juniorky
1. Hartigová J. AK Olymp Brno 175
2. Trávníčková  A. AK Olymp Brno 170
3. Jennings A. Velká Británie 170

Muži B
1. Edwards M. Velká Británie 219
2. Roberts M. Velká Británie 216
3. Kabelka  M. Slovensko 213

Ženy B
1. Morrsih J.  Velká Británie 170
2. Silnicová L. SSK Vítkovice 170
3. Roháčková  A. AK Olymp Brno 170

Sportovcem roku 2014 města Hustopeče
Mezi závody Hustopečského skákání se letos 

také vyhlašovali vítězové Ankety sportovec 
roku 2014 města Hustopeče. Anketu pořádala 
Sportovní komise. 

Tím nejlepším sportovcem města pro rok 
2014 se stal Vít Nasadil, který se věnuje 
bojovým uměním. V loňském roce na MS 
v Portugalsku získal 3. místo v kategorii 
individuální zápas v Karate a 4. místo 
v kategorii Sebeobrana na ulici. „Je to krásné 
překvapení, bude mě hřát hodně dlouho. 
Nicméně teď se snažím hlavně věnovat 
přípravě na práci u policie,“ přiznal Nasadil. 

Vítěz získal 177 bodů. Od druhého 
nejlepšího, stolního tenisty Jaroslava 
Kratochvíla ho dělil jen jeden bod. Kratochvíl 
získal v roce 2014 třetí místo na MS veteránů 
ve čtyřhře mužů. Třetí místo v anketě 
získala Josefína Komínková za SK Atletika 
Hustopeče.

V kategorii kolektivu zvítězilo Asia Budo 
Center, druhé místo získal oddíl stolního 
tenisu, třetí místo hustopečská atletika. 
„V roce 2014 jsme měli opravdu žeň úspěchů, 
k tomu náš klub slavil 20. výročí, takže je to 

taková krásná tečka,“ byl spokojený trenér 
z Asia Budo Centra Antonín Grůza. 

Nadějí roku se stala Daniela Strouhalová 
z SK Atletika Hustopeče. Je členkou výběru 
Jihomoravského kraje, v krajských tabulkách 
je v sedmi disciplínách do 10. místa 
a v tabulkách ČR je ve čtyřech disciplínách 
v elitní třicítce.

Cenu za podporu sportu a zdravého 
životního stylu ve městě si potom odnesli 
Ivana Matějíčková a Marek Svoboda, 
kteří pořádají akce Hustopečský kameňák 
a Vánoční desítka.

Body nominovaným sportovcům rozdávalo 
celkem více než třicet hodnotitelů, mezi nimi 
zastupitelé města, zástupci školské tělesné 
výchovy či trenéři sportovních oddílů a mnozí 
další. V příštím roce by sportovní komise ráda 
zapojila i širokou veřejnost.                                                                 

–jal- 

Starostka gratuluje sportovci roku 2014 
města Hustopeče Vítu Nasadilovi. 
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Matúš Bubeník trénoval s hustopečskými atlety
Nejlepší slovenský skokan do výšky 

a účastník A-závodu mužů na Hustopečském 
skákání 2015 Matúš Bubeník zavítal 
předposlední lednový týden do Hustopečí. 
Důvodem jeho návštěvy bylo setkání 
s mladými hustopečskými závodníky z oddílu 
SK Atletika Hustopeče.

Matúš Bubeník se už několikrát v minulosti 
zúčastnil prestižního klání světových výškařů 
v hustopečské hale, kterou velmi dobře zná. 
Tentokrát zde ale byl ve zcela jiné roli. Během 
dvou hodin se snažil předat své zkušenosti 
mladým atletům. „Je to vůbec poprvé, co 
jsem si vyzkoušel roli trenéra,” prozradil 
Matúš Bubeník. „Není to vůbec jednoduché 
sestavit tréninkovou jednotku tak, aby to 
tyhle mladé závodníky bavilo a přitom se 
také něco naučili.” 

Nadějný slovenský skokan s osobním 
rekordem 227 cm ukázal hustopečským 
dětem několik nových cvičení, které on 
sám v tréninku používá. „Bylo to super. 
Moc se nám to líbilo. Myslím, že z toho 
něco při tréninku využijeme,” řekla nám za 
všechny jedna z hustopečských mladých 
atletek Daniela Strouhalová. „V sobotu na 
závodech budeme Matúšovi držet palce, aby 

se probojoval na HME v Praze,” potvrdila 
spolu s ostatními vznik nového fanklubu 
v Hustopečích. Matúš zase na oplátku vysekl 
zdejším dětem poklonu, když prohlásil: 
„Je tady několik atletických talentů. Když 

u atletiky zůstanou a budou pořádně 
trénovat, můžou to někam dotáhnout. Třeba 
do A-závodu na Hustopečském skákání,” 
dodal s úsměvem Matúš Bubeník. 

–had- 

SK ATLETIKA HUSTOPEČE
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Hustopečští atleti měli na chvíli vzácného trenéra – nejlepšího slovenského skokana do výšky 
Matúše Bubeníka. 

Medaile z výškařských mítinků
Přelom roku byl jako vždy ve znamení 

výškařských mítinků. Mladí atleti z Hustopečí 
se účastnili tří z nich. Na Brněnské laťce 
Hády se v krajské konkurenci nejvíce dařilo 
v přípravce Adéle Stehlíkové, která získala 
bronzovou medaili ve svém osobním rekordu 
124 cm. Hned za ní byla za stejný výkon 
oceněná Romana Maděřičová. Mezi mladšími 
žákyněmi se nebývale zlepšila Nikol 
Dunajová, která si zlepšila své maximum 
o dvacet tři centimetrů a za výkon 143 cm 
brala páté místo. Do desítky se vešly ještě 

sedmá Natálie Vedralová a devátá Denisa 
Stehlíková (obě 133 cm, os.r.).

Týden před Hustopečským skákáním se 
uskutečnila tradiční Hustopečská laťka - 
přebor města Hustopeče ve skoku vysokém. 
Z atletů našeho oddílu se stali přeborníky 
města ve svých kategoriích: Veronika 
Vodáková, Stehlíková Denisa, Vojtěch Prokeš, 
Daniela Strouhalová, Josefína Komínková, 
Přemysl Filípek a Dominik Káňa. Medaili 
vybojovali: Vendula Zemčíková, Stehlíková 
Adéla, Svobodová Gabriela, Nikola Dunajová, 

Jaromír Gracl, Ondřej Klobása a David 
Poláček.

Na Nikolčické laťce byla nejkvalitnějším 
závodem soutěž ml. žákyň. Výkonem 137 cm 
zvítězila Natálie Vedralová, která na pokusy 
zdolala svou oddílovou kolegyni Leonu 
Zemčíkovou. Pro obě děvčata je to nový 
osobní rekord. Své kategorie vyhráli i Vojtěch 
Prokeš, Daniela Strouhalová a Přemysl 
Filípek. Medaile si odnesla i dvě děvčata 
z přípravky: stříbrná Marie Bohdálková 
a bronzová Veronika Vodáková.                     –had-  

Dobré výkony v Praze i Bratislavě
Na dvou halových závodech v Praze 

a Bratislavě se v lednu objevili atleti 
Hustopečského oddílu. Jejich cílem bylo 
tentokrát dosáhnout co nejlepších výkonů, 
které by jim umožnily start na Mistrovství 
Moravy a Slezska. V Praze se představil hned 
tucet závodníků, kterým se dařilo zlepšovat 
svá osobní maxima. Lukáš Galbavý zaběhl 
60m př. za 9,33 s. Jen jedna setina sekundy 
dělila dorostence Dominika Kaňu od 
pokoření hranice osmi sekund v běhu na 60m 
a David Poláček zaběhl 800m za 2:15,78 min. 

Dorostenka Josefína Komínková překonala 
laťku ve výšce 159 cm, což je její druhý 
nejlepší výkon v kariéře. Tento výkon bude 
pravděpodobně stačit na účast na MMaS. 
Z žáků se dařilo ve výšce Leoně Zemčíkové 
a Nikol Dunajové (obě 135 cm), ve sprintech 
Michalu Machalovi (60 m za 8,56 s a 150 m 
za 21,08 s), Adéle Stehlíkové (60m za 9,23 s) 
a Kristině Špačkové (150 m za 23,70 s).

V Bratislavě se Galbavý posunul v běhu na 
60m př. už na 9,18 s a k pokoření 9 sekund 
chybí už jen kousíček. Dorostenec Kaňa si 

zlepšil své maximum v běhu na 400m na 
57,23 s a Poláček se o více jak sekundu zlepšil 
v běhu na 800m (2:14,5 min). Komínková 
poprvé běžela 60m př. v solidním čase 
10,65 s a Barbora Vrzalová za ní časem 10,74 
s zaostala o necelou desetinu sekundy. 
Žákyně Daniela Strouhalová ve výšce 
překonala laťku ve výši 147 cm a pak 
neúspěšně zkoušela osobní maximum 151 
cm. Nikol Dunajová si zlepšila os. rekordy na 
60m př. (10,64 s) a v dálce (423 cm). 

–had-   

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

Více informací: tupa@hustopece-city.cz, tel.: 519 441 008
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Badmintonistka Martina Ševčíková, taneční 
skupina Lady Stars a Hustopečské skákání 
roku 2014 – to jsou sportovci a sportovní 
akce, které sklízí úspěch nejen v domácím 
městě, ale i v celém okrese. Ocenění byli 
v pátek 16. ledna v soutěži Sportovec roku 
2014 okresu Břeclav v sále starobřeclavského 
kulturního domu. 

Celkem se sešlo 76 nominací v sedmi 
kategoriích. Hustopeče uspěly ve třech z nich. 

Sportovní akcí roku 2014 v okresu Břeclav 
se stal elitní výškařský mítink, který se 
letos dočkal už šestnáctého pokračování, 
Hustopečské skákání. Uspělo mezi takovými 
akcemi jako je Slovácká regata, Kolová 
v Šitbořicích, Běh pod Pálavou v Perné nebo 
Valtické cyklobraní. Cenu z rukou senátora 
Jana Hajdy přebrala starostka města Hana 
Potměšilová.

„Jsem velmi spokojená. Cena za 
Hustopečské skákání mě překvapila, o té 
jsem vůbec nevěděla,“ usmívala se starostka 
Hustopečí. 

Ocenění putovalo do našeho města 
i v kategorii Družstva mládeže. Spolu s veslaři 
z Břeclavi a s hráči kolové ze Šitbořic uspěla 
i taneční skupina Lady Stars. Slavností večer 

však tanečnice nestihly – zrovna vystupovaly. 
Cenu tak za ně přebrala starostka města. 

Poslední oceněnou za Hustopeče se stala 
badmintonistka, která má na kontě 4. místo 
v celorepublikovém turnaji Czech badminton 
talent a patří jí průběžné 3. místo v žebříčku 
České republiky mezi dívkami U11. Martina 
Ševčíková bodovala v kategorii Talent roku. 
Dotáhnout by to však chtěla o dost dál.

„Klidně i na olympiádu,“ svěřila se po 
slavnostním vyhlašování.

„Martina je cílevědomá, když chce něčeho 
dosáhnout, tak tomu obětuje všechno. Je 

i trošku tvrdohlavá, je někdy problém do 
ní dostat, aby dělala to, co má. Ale pokud 
se toho drží, tak úspěchy přicházejí a takto 
to vypadá,“ prozradila na ni trenérka Halka 
Korábová. 

Sportovcem roku 2014 se stal atlet Radek 
Juška z TJ Lokomotiva Břeclav, druhou příčku 
obsadila také Břeclavanka veslařka Anežka 
Buzrlová, která současně vyhrála anketu 
Břeclavského deníku a týdeníku Nový život 
o sportovce-sympaťáka. 

V kategorii družstev dospělých zvítězily 
břeclavské stolní tenistky a jako sportovní 
osobnosti roku byli ocenění Josef Akai za 
veslování, Zbyněk Chlumecký za atletiku 
a Věra Krásná za judo a sebeobranu. 

Poprvé se akce Sportovec roku konala pod 
patronátem České unie sportu. Ceny rozdával 
v Břeclavi i její zástupce. „Akce je jedním 
slovem super. Jsem velice rád, že každý 
okres v Jihomoravském kraji pořádá tuto 
soutěž samostatně. V Břeclavi se toho zhostili 
výborně, nastavili laťku velmi vysoko,“ 
uzavřel Jakub Koudelka z České unie sportu. 

–jal- 
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Sportovec roku okresu Břeclav. Ocenění byli i Hustopečští

V kategorii Talent roku okresu Břeclav 
uspěla Martina Ševčíková.

Martin Rada zdárně zdolal další ročník 
Rallye Monte Carlo. S vozem Alfa Romeo 147 
pokořil slavnou soutěž popáté v historii. Ve 
čtyřech ročnících ho v jeho cestě doprovázel 
navigátor Jaroslav Jugas. Absolutně skončili 
59., ve skupině RC4 jedenáctí.

Čtyřdenní závod vyvrcholil v neděli 25. 
ledna 2015 zkouškami nad Monte Carlem. 
Mezi třemi zkouškami nechyběl ani průjezd 
přes kultovní průsmyk Col de Turini (RZ 14 La 
Bollene Vesubie – Sospel, 31,66 km). „Trochu 
jsme doufali, že bychom mohli udržet desítku 
ve skupině RC4, ale nakonec nám k tomuto 
cíli chybělo 6,8 vteřiny. Vsadili jsme však, co 

se týkalo volby pneumatik, na jistotu a na 
to jsme trochu doplatili. Úvodní a závěrečný 
test dne byl suchý, serpentýnami na průsmyk 
a v podobném duchu zase dolů. „Er dvojky” 
jsou v těchto podmínkách díky výkonu 
a brzdám někde jinde, což se potvrdilo. My 
jsme navíc obuli zimní gumu a věřili, že na 
Col de Turini to bude lepší volba a na tomto 
úseku zase něco vyděláme. Ale nakonec 
byla třicetikilometrová vložka z osmdesáti 
procent suchá, asi jen 2-3 kilometry se jelo po 
souvislém sněhu. Tam byla volba optimální, 
ale v dalším průběhu jsme zimáky „uvařili”,“ 
popsal Martin Rada.  

Po absolvování všech patnácti rychlostních 

zkoušek čekala na posádku Agrotec racing 
teamu cesta do závěrečného servisu v Monte 
Carlu a následně výjezd ke slavnostnímu 
ceremoniálu před knížecím palácem. 
„Samozřejmě mám nyní obrovskou radost 
z dojetí tak náročného závodu. Monte je 
samo o sobě neskutečným závodem, pro mě 
osobně to navíc byl stý soutěžní start, a tak 
jsem u monackého paláce zažíval dvojitou 
euforii. Ale to prostě musí každý zažít,“ 
komentoval dokončený závod Martin Rada 
a dodal: „Samozřejmě nám teď každý říká, 
tak zase za rok tady, tak uvidíme. Pokud se 
tak stane, s alfou to, kvůli končící homologaci, 
určitě nebude.“

 „Celkově se mi zdá, že je Monte Carlo 
rok od roku náročnější. Pořadatelé letos 
vybrali velmi těžké úseky, místy velmi 
technické, i když často i s nepříjemně 
rychlými nálety. Navíc po návratu do Monaka 
trochu zaskřípala organizace. Pořadatelé 
asi nečekali, že bude ještě pokračovat tolik 
týmů, a tak mechanici čekali tři hodiny, než 
dostali přidělené servisní místo. Alfa však 
zdárně překonala nástrahy celé trati, celkově 
celý tým odvedl výtečnou práci, za což jim 
moc děkuji,“ uzavřel první ohlédnutí za 83. 
ročníkem hustopečský jezdec.

Agrotec racing team

Jak se tým Martina Rady připravoval na 
Rallye Monte Carlo? Sledujte v reportáži 

v Hustopečském magazínu č. 291.

Martin Rada oslavil stovku pokořením Rallye Monte Carlo
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V sobotu 17. ledna 2015 se za účasti sedmi 
oddílů z Jihomoravského kraje konal 22. 
ročník plaveckých závodů Hustopečský 
džbánek. Na startu letošního ročníku bylo 
hned několik medailistů z Mistrovství ČR jak 
starších, tak mladších žáků.

Závody zahájila starostka města Hana 
Potměšilová, která všechny přivítala 
a popřála jim hodně štěstí a pěkné sportovní 
výkony.

V hlavním závodě na 50 a 100 m prsa 
vybojovali hustopečští plavci dvě třetí místa, 
na stupně vítězů se postavili Štěpán Pinkava 
a Jan Klemeš.

V dalších disciplínách se plaveckému 
oddílu Hustopeče již dařilo mnohem lépe. 
Nejvíce Anetě Hoškové (100VZ, 100Z a 50M) 

a Jakubovi Řezáčovi (100VZ, 100Z a 50VZ), kteří 
vybojovali po třech zlatých medailích. Plavalo 
to také Vojtovi Rozinkovi, který vybojoval 
1. místo na 100VZ a 100Z a 2. Místo na 50VZ.

Pro druhá místa si ještě doplavali Miroslav 
Náležínaký na 100mVZ a Lukáš Witpeerd 
na 50mVZ.  Také Alenka Nádeníčková nám 
udělala radost, když v závodě na 100VZ 
dohmátla na 3. místo.

V kategorii těch nejmladších šesti až sedmi 
letých, se velmi dobře umístily naše naděje 
Svobodová Lucie na 1. místě na 25mZ a 3. 
místě na 25mVZ, Witpeerd Christian na 2. 
místě na 25mZ, Náležínská Milada a Ulmann 
Matyáš na 3. místě na 25mVZ.

Při pohledu na tyto mladé plavce vidíme, že 
o budoucnost tohoto sportu se v Hustopečích 

bát nemusíme. Děkujeme všem rodičům 
a fanouškům za krásnou atmosféru při 
závodech. 

Velký dík také fi rmě MOSS logistics s.r.o. 
a DDM Pavučina Hustopeče za dlouhodobou 
podporu těchto závodů.

Vladimír Klemeš
Plavecká škola Hustopeče

Sledujte reportáž v Hustopečském 
magazínu č. 291.

Na Hustopečském džbánku se domácí plavci neztratili
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FUTSAL

PLAVÁNÍ

Závodu se zúčastnilo na 150 plavců.

Otevírací doba krytého 
bazénu

 a posilovny pro veřejnost
v období jarních prázdnin

 23. 2. – 1. 3. 2015

Pondělí  23. 2. 6.00 – 9.00  
  14.00 – 19.30

Úterý  24. 2. 6.00 – 9.00  
  14.00 – 20.30

Středa  25. 2. 6.00 – 9.00  
  14.00 – 19.30
Čtvrtek  26. 2. 6.00 – 9.00  

  14.00 – 20.30
Pátek  27. 2. 6.00 – 9.00  

  14.00 – 20.30
Sobota  28. 2. 14.00 – 18.30
Neděle  1. 3. 14.00 – 18.30
Pondělí  2. 3. Běžný provoz
   dle rozpisu

Organizované skupiny nebo sportovní 
oddíly mohou využít krytý bazén i mimo 

provozní dobu 
v ceně pronájmu 1.000,-/hodina.

www.spozam.cz

Přelom podzimní a jarní části sezóny se 
nesl pro hustopečské futsalisty ve znamení 
úspěchu. Na tradičním Novoročním turnaji 
získali jedno z nejlepších umístění za poslední 
roky. Doufají, že podobně se jim bude dařit i 
při jarních utkáních.

Dva dny, čtyřiadvacet týmů a asi čtyřicet 
zápasů. První lednový víkend pořádali 
hustopečští futsalisté tradiční Novoroční 
turnaj. Znamenal pro ně konec podzimní 
části sezóny, ale zároveň i start té jarní. Pauzu 
mezi nimi totiž nemají téměř žádnou.

„Turnaje se zúčastnily víceméně týmy 
z okolí, z Břeclavi, Brna, z Bílovic nebo 
Pavlovic. My jsme se umístili na zatím asi 
nejlepším místě za posledních pět let. 
Skončili jsme na čtvrté příčce,“ pochvaloval 
si hráč z hustopečského oddílu Martin Vlach. 

Podzimní sezónu tak futstalisté na turnaji 
zakončili úspěšně. O dost úspěšněji než 
v klasických soutěžních zápasech. 

„Začátek sezóny byl celkem slibný. Po 
prvních třech kolech jsme byli na prvním 
místě. Pak se ale asi dostavil nějaký pocit 

uspokojení a už jsme do toho asi nešli 
s takovou pokorou jako na začátku a dařit se 
nám přestalo. Spadli jsme až na předposlední 
místo tabulky. Po pár výhrách v posledních 
kolech podzimu se držíme někde uprostřed,“ 
shrnul Vlach. 

Na jarní část si tak domácí fustalisté dávají 
předsevzetí skóre zlepšit. 

„Chtělo by to určitě zlepšit jak činnosti 
v tréninku, tak i v zápase. Doufáme, že se 
nám výsledky podaří zlepšit a budeme někde 
v popředí,“ uzavřel Vlach.                                       –jal- 

Novoroční turnaj ve futsalu. Domácí si odnesli bramborovou medaili

www.hustopece-city.cz/aktuality
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Sokol Prostějov a Tatran Litovel – to jsou 
týmy, které v Hustopečích 20. prosince 
ostrouhaly a odjížděly s prázdnou. Vítězství 
ve Vánočním turnaji jim vyfoukli domácí 
házenkáři Legaty. Tatran Litovel porazili 
v prvním utkání 29:21, Sokol Prostějov pak 
28:24. Podzimní část sezóny tak Legata 
ukončila vítěznou tečkou. V druhé lize si však 
domácí házenkáři mohli nechat o úspěšném 
zakončení podzimu jen zdát.

„Přípravu jsme měli velice dobrou. Trénovali 
jsme čtyřikrát týdně a začátek sezóny byl 
úžasný. Dařilo se nám vyhrávat zápasy. Ve 
druhé půlce už se nám ale moc nedařilo. 
Nakonec jsme na 5. místě,“ shrnul situaci za 
Legatu Hustopeče Petr Semerád. 

Na začátku sezóny mluvili házenkáři 
o postupu do první ligy. V jarní části, která 
startuje v půlce února, tak zkusí zabrat 
a vybojovat ho. „Nikdy neříkej nikdy. 
Ztrácíme na vedoucího nějaké tři body a před 
sebou máme ještě jedenáct zápasů. Určitě se 
o vítězství popereme,“ dodal Semerád. 

A i kdyby náhodou letos postup nevyšel, 
klub neztrácí naději do příštích let. Důležité 
je přilákat a udržet mladé hráče.

„Vidím to zejména z hlediska kontinuálního 
vývoje. Důležité je klást důraz na mládež. 
Letos se podařilo stabilizovat přípravku 
i mladší a starší žáky. Řekl bych tedy, že 

první liga je otázka brzké budoucnosti. 
První liga se totiž odvíjí od stupně vývoje 
mládeže. Myslím, že do dvou tří let ji můžeme 
vybojovat,“ neztrácí optimismus předseda 
klubu Jiří Funk. 

Letos je vedení Legaty s výsledky 
mládežnických oddílů nadmíru spokojeno. 

„U mladších dorostenců jsme věděli, že 
tam budeme trošku zaostávat, protože tam 
máme kluky ze starších žáků. Tito kluci jsou 
ale ve své kategorii, tedy ve starších žácích, 
na třetím místě, což je úspěch. U mladších 
žáků jsme ve středové tabulce,“ pochvaloval 
si Semerád.                                                                 –jal- 

Po kratší vánoční pauze se znovu malí 
hustopečští házenkáři zapojili do turnajových 
bojů.  První turnaj se v letošním roce  
uskutečnil v Nových Bránicích v sobotu 
10. 1. a oddíl Legaty zastupovala hned tři 

družstva. V kategorii přípravky (ročníky 2006 
a mladší) družstvo „A“ turnaj s přehledem 
vyhrálo, druhé družstvo „B“ obsadilo čestné 
5. místo. V kategorii mini žáků (ročníky 2004 
a 2005) naše družstvo nenašlo přemožitele 

a s přehledem turnaj také vyhrálo. Rádi mezi 
sebou přivítáme další nové členy. Informace 
o oddílu, trénincích, zápasech a turnajích na 
www.legata.cz. 

Martina Ondrová

Malí házenkáři bodovali na turnaji v Nových Bránicích
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Vánočního turnaje se kromě domácích zúčastnily týmy Sokol Prostějov a Tatran Litovel.  

Hustopečská sportovní hala žila v sobotu 
10. ledna volejbalem. Konal se tam již desátý 
ročník Tříkrálového turnaje. A i když nebyla 
nouze o ostré výměny a drsné pády, nesl 
se hlavně v přátelském duchu. U sítě stáli 
volejbalisté, kteří přijeli takzvaně na oplátku. 
Hustopečský oddíl si jezdí zahrát na turnaje 
k nim, oni zase do Hustopečí.

„Letos jsme přivítali patnáct týmů, 
šest z toho ze Slovenska. Víceméně je to 
přátelský turnaj. Vznikl na základě účasti 
neregistrovaných hráčů, ale postupem času 
jde kvalita nahoru a jsou tu vidět i hráči 
z registrovaných soutěží,“ vysvětlil předseda 
hustopečského volejbalu Petr Groh. 

Po celodenních bojích se nakonec letos 
jako nejlepší ukázal oddíl ze slovenské Žiliny. 
Putovní pohár se tak přesunul za hranice 
republiky. A Slováci obsadili i druhou příčku – 
umístil se na ní tým s názvem Mašinky. 

Hustopečský tým si na konto připsal po 
jedné výhře a prohře a dvě remízy. Skončil tak 
šestý. Domácí hráči doufali v lepší umístění. 
„Bohužel hustopečský volejbal stárne. Mladá 
krev nám chybí. Jedno družstvo funguje na 
gymnáziu Hustopeče a druhé družstvo na 
základní škole Komenského, ale máme tam 
obrovskou mezeru. Máme hráče starší a pak 
vlastně ty, kteří ještě nehrají pravidelnou 
soutěž,“ posteskl si Groh.

Posily by hustopečští volejbalisté uvítali jak 
v mužském, tak v ženském oddílu. „Dnes je 
to hodně o smíšených družstvech, ale ženský 
volejbal funguje samozřejmě i samostatně. 
Zrovna nedávno byly naše ženy v Hodoníně, 
odkud si přivezly pěkné čtvrté místo. Chvilku 
to vypadalo i na bednu,“ vyzdvihl ženský tým 
Groh.

Pokud se volejbalistům podaří nalákat do 
svých řad i mladé, doufají, že příští rok by 
tříkrálový pohár mohl zůstat doma.             -jal- 

Chtěli bychom poděkovat za podporu městu 
Hustopeče i drobným sponzorům. Děkujeme. 

Hustopečští volejbalisté

Pohár z Tříkrálového turnaje putoval na Slovensko
Domácí volejbalisté byli šestí

VOLEJBAL

HÁZENÁ

Házenkáři ukončili sezónu vítězstvím v turnaji
Na jaře budou opět bojovat o postup
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V pátek 9. 1. 2015 byly na Gymnáziu 
T.G.Masaryka hosty děti z Fondu ohrožených 
dětí Klokánek z Brna. Přijely na pozvání 
taneční skupiny Lady Stars, která pro ně 
i se svými trenéry a choreografy připravila 
taneční program včetně malého občerstvení. 

Organizaci velkou měrou podpořili 
i studenti gymnázia a jejich rodiče. Děvčata 
ze sexty a primy pomohla s přípravou 
občerstvení v tělocvičně, rodiče primánů 
přispěli na dopravu a také „Dort přátelství“, 
který si děti odvezly s sebou do Klokánku, 
také přinesli občerstvení a zákusky a jiné 
pochutiny. Tolárkovi dokonce pozvali 
všechny děti i jejich tety na večeři. S krásným 
a milým gestem přišel i Alex Malý z primy, 

který věnoval dětem svoje a bratrovy plyšáky. 
Stejně tak i ostatní děti z primy přispěly 
nejrůznějšími dárky a pozornostmi. I fi rma 
Graweb poslala různé reklamní dárky, které 
udělaly velkou radost. O další překvapení 
se postarala paní Ludmila Živná, která všem 
nechala zhotovit ručníčky s logem přátelství 
Klokánku a naší školy – TS Lady Stars. Celou 
akci také podpořil a osobně navštívil pan 
ředitel gymnázia. 

Všichni byli nadšení, děti z Klokánku 
se s námi postupně skamarádily, a když 
odjížděly, vyslovovaly přání v naší spolupráci 
pokračovat. Příště prý zase pozvou oni nás na 
společné setkání do Brna. Loučení provázela 
milá pohlazení a ještě z autobusu při odjezdu 

posílali „klokánci“ všem pusinky.
Myslím, že jsme alespoň trošku přispěli 

k milé atmosféře v duchu pochopení 
a přátelství a že naši kamarádi z Klokánku se 
u nás cítili opravdu dobře. 

Moc děkuji všem za pomoc a spolupráci, 
hlavně tanečníkům z TS Lady Stars, ale také 
primánům a všem skvělým rodičům, kteří 
se na organizaci této akce s námi podíleli 
nebo jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu 
návštěvy. 

Věra Komoňová, vedoucí skupiny   

Sledujte reportáž 
v Hustopečském magazínu č. 290.       

Děti z brněnského Klokánku tancovaly s TS Lady Stars 
TANEC
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TS Lady Stars nejlepším mládežnickým týmem Břeclavska 
TS Lady Stars byla  na slavnostním vyhlášení 

Sportovce roku okresu Břeclav v pátek 
16. 1. 2015 oceněna jako nejlepší mládežnický 
tým roku 2014.

Ocenění pro nás přebírala paní starostka 
Hana Potměšilová, protože jsme tentokrát už 
dopředu slíbili vystoupení na Veterinárním 
plese v Hustopečích a nemohli jsme se 
vyhlášení zúčastnit osobně. Získaný titul nás 
velice těší a doufáme, že i letošní soutěžní rok 
2015 pro nás bude neméně úspěšný. 

Už nyní můžeme slíbit, že se všichni naši 
příznivci budou mít na co těšit, a to nejen 
u starší skupiny tanečníků, ale i u mladších 
dětí, které k tomuto ocenění také výrazně 
přispěly svým titulem II. vicemistři MS IFMS 
2014. Doufáme, že k úspěchu v roce 2015 
přispěje i naše další spolupráce s prestižním 
londýnským tanečním Studiem68, protože 
londýnští tanečníci budou u nás letos 
v květnu hostovat a společně bychom 
se chtěli zúčastnit českých, popřípadě 

mezinárodních soutěží. Velkým snovým 
plánem je pro nás i uznání grantu v dalším 
projektu EU, tentokráte s jinými skvělými 
tanečními studii v Evropě, se kterými bychom 
chtěli spolupracovat v příštích dvou – třech 
letech.  Ale o tom snad příště, až jak doufáme, 
půjde o reálné představy a plány podpořené 
grantem EU. 

Věra Komoňová, vedoucí skupiny     

HOKEJBAL

Přijďte fandit na turnaj. Podpořte tím nevidomé 
Dne  7. 2. 2015 od 10.00 se na hokejbalovém 

hřišti v Hustopečích odehraje Turnaj tří měst 
-  Hustopečí, Kyjova a Veselí nad Moravou.

Tito již tradiční soupeři se utkají v rámci 
zimní přípravy na turnaji, jehož výtěžek 
bude věnován ve prospěch začínajícího 
uměleckého projektu, který má za cíl otevřít 
téma a mysl veřejnosti v pohledu na svět 

nevidomých. Tento projekt je v zárodku 
a hustopečský hokejbal by rád svou měrou 

přispěl k jeho rozvoji.
K vidění bude atraktivní hokejbal a svou 

návštěvou tohoto turnaje podpoříte nejen 
naše hokejbalisty na cestě za vzestupem, ale
 i zajímavou a užitečnou myšlenku. 

Více o projektu na www.slysetbrno.cz 
nebo na Facebooku Slyšet Brno. 

Jakub Hicl, hokejbal Hustopeče     
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Změny v šachovém klubu
Členové spolku Šachový klub HPM TEC 

Hustopeče se rozhodli významně změnit 
směřování a cíle svojí činnosti. Zaměřili se 
totiž především na mládež.

Poté, co práh dospělosti překročili poslední 
z bývalých hustopečských mladých talentů, 
rozhodli se odpovědní činovníci šachového 
klubu situaci řešit. Bylo rozhodnuto, že 
hlavní pozornost, v posledních letech upřená 
především na podporu druholigového 
družstva dospělých a pořádání 
velmistrovského turnaje, bude pro nejbližší 
léta soustředěna na mládež.

V souvislosti s tímto rozhodnutím 
byla učiněna mnohá konkrétní 
opatření fi nančního, technického 
a organizačního charakteru. Byly vyřazeny 
fi nančně nejnáročnější aktivity, jako 
například angažmá slovenských hráčů 
v druholigovém týmu nebo pořádání 
tradičního „megaturnaje“. Naopak bylo 
značně investováno do obnovy šachového 
materiálu a nákupu nových elektronických 
hodin. Nejdůležitějším opatřením však bylo 
obnovení činnosti šachového kroužku při 
Centru volného času pavučina. Vedoucím 
kroužku se stal předseda ŠK HPM TEC 
Hustopeče pan Luboš Kuchynka, který 
v minulosti svoje tehdejší svěřence již přivedl 
k mnohým medailím na republikových 
mistrovstvích i ke startům v juniorské 
reprezentaci České republiky. Příkladná je 
spolupráce šachového klubu a Pavučiny. 
Pavučina poskytla kromě nezbytných prostor 
a ostatního zázemí pro činnost kroužku 
také nástěnnou demonstrační šachovnici 
a šachový klub veškeré vybavení šachovými 
soupravami a elektronickými hodinami 
a další odborné materiální, fi nanční 
a trenérské zabezpečení.

V úspěšném náboru se podařilo shromáždit 
deset talentovaných chlapců, většinou 
ve věku mezi osmi až deseti roky. Výuka 
v úvodním ročním kurzu byla zahájena 

na konci října a v prosinci loňského roku 
jsme vyrazili na první turnaj mládeže, 
který se konal v Břeclavi. Naši žáci se svých 
zkušenějších soupeřů z celé jižní Moravy, 
Zlínska a Slovenska nezalekli a každý z nich 
si připsal hned napoprvé nějaký ten bodový 
zisk. Dobře si naši chlapci vedli i v dalším 
turnaji krajské série, konaném v lednu ve 
Vyškově. 

Mezi nejúspěšnější hráče můžeme zařadit 
Jakuba Kleina z Hustopečí, jediného zástupce 
starší kategorie, jehož bodový zisk v součtu 
obou turnajů byl z našich zástupců vůbec 
nejvyšší. V kategorii mladších žáků se v obou 
turnajích nejlépe dařilo Šimonovi Šebestovi 
z Hustopečí a Tomáši Gratclovi z Divák. 
V kategorii „špuntů“, tedy nejmladších 
žáků do osmi let, máme jediného zástupce, 
sedmiletého Josefa Vaškoviče z Dolních 

Věstonic. I ten se uvedl pěknými výkony. 
Vedení kroužku plánuje do konce školního 

roku završit výuku v úvodním kurzu pro 
začátečníky, zajistit pravidelnou účast žáků 
na zbývajících turnajích krajské série v Brně, 
Ratíškovicích a Rajhradě, postavit dva týmy 
do krajského přeboru žákovských družstev 
a zajistit účast našeho nejmladšího žáka na 
mistrovství České republiky žáků do osmi let.

Zdá se, že šachový klub Hustopeče vykročil 
do nové éry svojí existence správnou nohou. 
Investice do mládeže se totiž vždy vyplácí. 
To ostatně platí ve všech oborech lidského 
konání a snažení. 

Luboš Kuchynka
předseda šachového klubu 

Sledujte reportáž 
v Hustopečském magazínu č. 290. 
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Šachový kroužek navštěvuje deset chlapců ve věku od osmi do deseti let.

FOTBAL
Mladší žáci mají formu

Podzimní část sezóny skončila pro 
hustopečské fotbalisty z kategorie 
mladších žáků velmi úspěšně. Naši 
kluci obsadili v krajské soutěži 
1. místo s 31 body bez jediné porážky.
Právě probíhá zimní liga mládeže ve Valticích, 
kde opět obsazujeme první místa v tabulce.

Dne 18. 1. 2015 nás pozval slovenský 
fotbalový klub Iskra Holíč na mezinárodní 
turnaj, kde naši kluci po výborném výkonu 
obsadili 3. místo.

 A co nás čeká?  Den 8. 3. 2015 Finálový 

turnaj zimní ligy ve Valticích. V květnu jedeme 
reprezentovat klub FC Hustopeče na turnaj 
do chorvatské Poreče.

Tímto Vás také zveme na domácí turnaj do 
hustopečské haly 14. 2. 2015, kde se sami 
můžete přesvědčit o kvalitách našeho týmu. 
Součástí turnaje bude tombola, občerstvení
 a skvělá fotbalová atmosféra.

Poděkování patří rodičům, kteří pomáhají 
s dopravou na turnaje a za jejich podporu 
a fandění při zápasech. 

Trenéři ml. žáků FC Hustopeče fo
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Jubilanti za měsíc prosinec 2014   
01.12.1933  81 let  Ladislav HOLCAPFL
01.12.1934  80 let  Marie FIŠEROVÁ
12.12.1928  86 let  Antonín KAŇA
15.12.1930  84 let  Oldřich BOHÁČ
17.12.1923  91 let  Božena PODLOUCKÁ
17.12.1931  83 let  Anna HRABCOVÁ
24.12.1929  85 let  Vladimír BUKOVANSKÝ
26.12.1933  81 let  Věra BENEŠOVÁ
27.12.1928  86 let  Štěpánka VEDROVÁ
31.12.1933  81 let  František ROMAN
Simona Procházková, komise obřadů a slavností - Hustopeče, 7. 1. 2015

Odnesla voda jara jasná a přece dálkou poletí,
mladý, pořád stejně krásný se míháš mojí 

pamětí. Naděje moje, slib nesplněný,
perutí smrtí zastaven skřivánka let,

je marný výkřik zoufalstvím naplněný,
nemůže syna mi vrátit zpět.

Dne 10. února 2015 vzpomeneme 
6. smutné výročí úmrtí

pana VIKTORA JANOŠKA z Hustopečí

S láskou stále vzpomíná maminka, bratři Jáchym, Dominik 
a ostatní členové rodiny. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Nejsmutnější je vzpomínka, 
když odejde maminka.

Dne 20. ledna uplynulo 5 let od úmrtí 

paní MARIE STROUHALOVÉ

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 1. března 2015 se dožívá 90 -ti let 
rodačka z Hustopečí

paní MARIE HORÁKOVÁ
bytem Javorová 23, Hustopeče u Brna

Mnoho zdraví, štěstí, pohody a životního elánu
 do dalších let přejí Jirka, Jenda, Milan, 

Jarka a Franta s rodinami

Mamko, prabábo,... mami, babi, … máme tě moc rádi

Jubilanti
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Byla jsi plná života, 
Tvá mysl plná snění, 

a nikdo z nás se nenadál, 
jak rychle se vše změní. 

Dne 4. února uplynou 4 roky od úmrtí 

paní KVĚTY FERENČÍKOVÉ
S láskou stále vzpomínají 

sestry Marta a Marie s rodinami. 

Hvězdy ti nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není  naděje. 
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají, 

nikde Tě nespatřím jen slzy padají.

Dne 10. ledna vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, manželky, tety a 

sestry 

paní LUDMILY NOVÁKOVÉ z Hustopečí

Dne 3. ledna jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí 
naší babičky, maminky

paní RŮŽENY KORÁBOVÉ z Hustopečí

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuje 
rodina Novákova, Korábova a Pelouškova.

Nejsmutnější vzpomínka když odejde manželka, 
maminka, babička, prababička

paní ANNA HERŮFKOVÁ
Dne 28. 2. 2015 uplyne 1 výročí jejího úmrtí.

Stále vzpomíná manžel, 
dcera s rodinou, syn Kamil

Moje rodino a přátelé vzpomeňte s námi. Děkuji

„Jaká to nádhera“, zní píseň Štefana Margity.
Taky já se připojuji a prostřednictvím Hustopečských 

listů bych chtěla poděkovat celému kolektivu zdravotního 
personálu a Všem ostatním, kteří se na této překrásné 

vánoční a novoroční výzdobě celého areálu „Domu zdraví“ 
podíleli.

Ještě patří poděkování i kolektivu lékárny při DZ pod 
vedením Mgr. Mileny Levkové za jejich vstřícnost, přístup 

a ochotu ke všem pacientům.
Přeji všem hodně zdraví, pohody a optimizmu do roku 2015.

D. Dohnálková, Hustopeče

17. 1. 2015  Jaroslav FRÍDL, Horní Bojanovice
  Alena KOLÁŘOVÁ, Archlebov
Zpracovala: Bc. Dagmar Kočí, správní odbor – matrika

Sňataky

Blahopřání

Poděkování

Dne 28. ledna by se dožil 85 let

pan JAROSLAV DOLEŽAL

Vzpomínají manželka a syn s rodinou.
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