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Výběrové šetření v domácnostech 
„Životní podmínky 2017“

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje 
v letošním roce prostřednictvím tazatelů 
v domácnostech výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v ČR. To 
navazuje na předchozí ročníky šetření. 
Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci obyvatel celkem ve 
32 evropských zemích. Dalším cílem je 
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Vlastní šetření probíhá od 4. února do 
28. května 2017 prostřednictvím speciál-
ně vyškolených tazatelů, kteří se budou 

prokazovat průkazem tazatele a přísluš-
ným pověřením vydaným Krajskou sprá-
vou ČSÚ. To je společně s občanským prů-
kazem opravňuje k provedení šetření. Ve 
všech fázích zpracování údajů je zajištěna 
anonymita a získaná data jsou důsledně 
chráněna podle zákona o státní statistické 
službě a zákona o ochraně osobních údajů. 
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťová-
ní a procesu zpracování jsou vázáni mlčen-
livostí o všech šetřených skutečnostech.

Př ípadné dotazy občanů zodpoví 
pracovník Krajské správy ČSÚ v Brně                       
Michaela Kolářová, telefon 542 528 233.

Vyjádření právníka města ke článku 
„Další starostova kaňka. Drahý projekt 
zadal bez výběrového řízení“

Dne 30. 1. 2017 byl na webových strán-
kách www.brno.idnes.cz zveřejněn článek 
s názvem „Další starostova kaňka. Drahý 
projekt zadal bez výběrového řízení“. 

V tomto článku je uvedeno, že mj. podle 
právníka hodonínské radnice neomlou-
vají starostu města Hodonína argumenty 
zdůvodňující zadání zakázky malého 
rozsahu týkající se projektové dokumen-
tace na opravu sportovní haly. Z článku 
dále vyplývá, že zadáním zakázky mělo 
dojít k porušení vnitřního předpisu města 
Hodonína pro zadávání zakázek malého 
rozsahu, jelikož neměla být naplněna vý-
jimka, jež se vztahuje na krizové situace.

Považuji za nutné, aby byla shora uvede-
ná tvrzení uvedena na pravou míru, jelikož 
obsahují mylné informace a nevyjadřují můj 
názor na zadání citované veřejné zakázky. 

V prvé řadě jsem se nevyjadřoval k žád-
né konkrétní zakázce, proto není pravdivé 
tvrzení, že bych jako právník města uvedl, 
že starostu neomlouvají argumenty zdů-
vodňující zadání veřejné zakázky na zho-
tovení projektové dokumentace týkající se 
opravy sportovní haly. Taky jsem neuvedl, 
že by starosta města porušil při zadání této 
zakázky vnitřní předpis města. 

Je pravdou, že podle vnitřního předpisu 
je v daném cenovém limitu nutno oslovit 
alespoň 3 uchazeče. Současně jsem však 
na dotaz redaktorky v obecné rovině 
uvedl, že vnitřní předpis města obsahuje 
výjimky, kdy je v článku nepřesně uvede-
na pouze jedna z výjimek, která však na 
zadání této zakázky nedopadá a ani neby-
la aplikována. Další výjimky, které vnitřní 
předpis města obsahuje a které v článku 
nebyly zmíněny, jsou, že odchylky od 
postupů uvedených ve vnitřním předpisu 
může stanovit rada města usnesením 
a dále lze s písemným zdůvodněním ta-
kového postupu a se souhlasem garanta 
příslušného odboru oslovit k podání 
nabídky až do limitu 500 000 Kč bez DPH 
méně než 3 uchazeče. 

Pro zadání veřejné zakázky na zhoto-
vení projektové dokumentace na opravu 
sportovní haly byla přitom aplikována 
posledně vyjmenovaná výjimka, kdy ve-
řejnou zakázku nezadal starosta města, 
jak je v článku opět mylně uvedeno, ale 
vedoucí odboru investic a údržby s písem-
ným zdůvodněním a se souhlasem staros-
ty (garanta). Při zadání této zakázky tedy 
bylo postupováno v souladu s vnitřním 
předpisem města.

Rovněž informace ohledně dotačních 
titulů a jejich termínů byla sdělena v obec-
né rovině a nezohledňovala specifika 
konkrétní zakázky. V předmětné věci není 
město Hodonín žadatelem o dotaci. Z toho-
to důvodu nebylo možno zadání zakázky 
předem připravit, naopak bylo nutno 
operativně reagovat na žádost žadatele. 
Pokud vedoucí odboru investic a údržby 
vyhodnotil, že danou zakázku nebylo 
možno realizovat běžným způsobem, kdy 
svůj postup se souhlasem garanta písemně 
zdůvodnil, nelze takové jednání považo-
vat za porušení vnitřního předpisu města 
Hodonína o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

Obecné informace, které jsem na dotaz 
redaktorky MF Dnes poskytl k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu po-
dle vnitřního předpisu města, ovšem bez 
vazby na konkrétní veřejnou zakázku, 
byly vytrženy z kontextu a svévolně redak-
torkou vztaženy na konkrétní zakázku, 
aniž by tato zhodnotila a v článku uvedla 
veškeré relevantní informace k předmětné 
zakázce.

V návaznosti na výše citované vyjád-
ření provedla redakce MF Dnes úpravu 
původně zveřejněného článku, kdy je po 
úpravě v článku mj. uvedeno, že bylo při 
zadání zakázky postupováno v souladu 
s vnitřním předpisem města.

Petr Spazier,
vedoucí právního odboru MěÚ Hodonín

Veslařská 
Ergoshow 2017 
měla několik NEJ

Na velké závodiště a dva dny plné 
napětí, síly, vytrvalosti, ale také fan-
dění, dojemných scén, setkání, hud-
by a zábavy se proměnila sportovní 
hala v Hodoníně 17. a 18. února. 
Pořádající Veslařský klub Hodonín 
zajistil téměř stovku veslařských 
trenažérů vybavených ergometrem 
s moderním elektronickým vyhod-
nocením. Svoje výkony změřilo více 
než osm stovek závodníků – první 
den na školním poháru a otevřeném 
poháru pro firmy i veřejnost ve šta-
fetách, druhý den pak v závodech 
v rámci XIV. Mezinárodního mist-
rovství ČR 2017, Akademického mis-
trovství ČR nebo Českého poháru 
žactva. Diváci mohli jízdy sledovat 
i na velkoplošných projektorech 
anebo online na YouTube či Face-
booku. Ceny závodníkům předával 
i předseda Českého olympijského 
výboru Jiří Kejval. 

Rozsahem, organizací a pojetím 
ojedinělou sportovní akci s propoje-
ním profesionálních i amatérských 
závodů uspořádal Veslařský klub 
Hodonín v rámci 110. výročí svého 
založení. Mezi partnery patřilo 
i Město Hodonín, jehož posádka 
v Poháru starosty ve štafetě na 
20 kilometrů obsadila druhé místo. 

Velkou českou premiérou byl 
závod univerzitních čtyřek na 
propojených strojích, což dobře 
simulovalo skutečný pohyb na vodě. 

Předseda klubu Filip Švrček má 
i do budoucna jasnou vizi. „Veslař-
ský klub zná poměrně hodně lidí.  
Kolem je spousta pozemků a místa 
které leželo ladem. Chceme se za-
měřit na sportovní aktivity a relax 
u vody a v přírodě a cílem je dostat 
sem rodiče s dětmi a naučit je zpát-
ky pohybu. Veslování bude dělat je-
nom omezená skupina, ale máme co 
nabídnout široké veřejnosti. Vloni 
jsme vybudovali beachvolejbalový 
kurt, dokončujeme saunu, zažádal 
jsem ministerstvo školství o dotaci 
na lanové centrum,“ naznačil někte-
ré plány Švrček. Letos se u Moravy 
odehraje také výroční regata anebo 
další ročník Drakobití.

-ice-
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Prohlášení vedení společnosti 
Zlomek s.r.o. k výstavbě ve velkých kasárnách

Vážení občané města Hodonína,
dovolte mi, abych vás jménem vedení 

společnosti Zlomek, s.r.o. blíže seznámil 
se záměrem naší společnosti postavit 
v areálu Velkých kasáren novou admi-
nistrativní budovu a výrobně skladovací 
prostory a zároveň reagoval na neprav-
divé informace, které se šíří.

Naše společnost začala působit ve Vel-
kých kasárnách v roce 2004 jako jedna 
z prvních firem v této částečně průmys-
lové lokalitě. Za těchto 13 let nám nebyla 
doručena ani jedna stížnost, že bychom 
svou činností nějakým způsobem ome-
zovali občany bydlící v blízkém okolí; 
jedná se totiž o lehkou výrobu. V reakci 

na šířené informace o údajném „prohá-
nění se kamionů“ po ulicích Velkých ka-
sáren musím zdůraznit, že takovými do-
pravními prostředky nejsme zásobováni.

Protože v současné době provozujeme 
svou činnost v budovách, které byly pů-
vodně stavěny jako konírny a svými dis-
pozičními vlastnostmi nás omezují, pro-
to provozovnu přesuneme do nové haly 
o rozloze 2750 m2 vybudované na pro-
stranství za našimi budovami. Pro do-
kreslení vaší představy přikládám vizu-
alizaci výstavby, včetně zelených ploch. 
Směrem k bytovému domu Jasánek bude 
hala oddělena zatravněnou plochou 
s výsadbou stromů. Věříme, že tato stav-
ba svým vzhledem zapadne do této lo-
kality a společně se zelenými plochami 
dotvoří kulturní podobu celého areálu.

Pokud by někdo z občanů požadoval 
informace ohledně našeho záměru, 
může mě kontaktovat na telefonu 
518 344 599.

Martin Zlomek, ředitel společnosti

Studenti ocenili 
pohostinnost lidí 
a podívali se na 
Hodonín shora

Letos počtvrté se hodonínské 
gymnázium zapojilo do projektu 
EDISON (zkratka ze slov Education 
– Drive – Internacionality – Students 
– Opportunity – Network). Ten 
má spojovat mladé lidi odlišných 
kultur a národností, seznamovat je 
s tradicemi v jiných zemích, odstra-
ňovat bariéry a také obohatit výuku 
jazyků. V Hodoníně tak v polovině 
února v rámci šestitýdenního poby-
tu v České republice pobývala týden 
čtveřice vysokoškolských studentů 
z Kazachstánu, Taiwanu a Číny. 
Podle učitelky jazyků Veroniky 
Benešové se Gymnázium Hodonín 
rozhodlo zapojit do projektu proto, 
že Hodonín je poměrně malé město 
na to, aby se zde studenti běžně po-
tkávali s cizinci. Zahraniční hosté 
se běžně účastní výuky, mají při-
praveny prezentace o svých zemích 
a zvycích a naše děti tak ztrácí před-
sudky a vidí, že angličtina kterou se 
ve škole učí, má smysl. 

Stážisté byli ubytováni v hostitel-
ských rodinách v Hodoníně a okolí 
a některé o ně dokonce projevují 
zájem opakovaně. V rámci svého 
programu si přišli také prohlédnout 
radnici, zasedací místnost rady, 
městské insignie a počasí dovolilo 
i výstup na radniční věž a vyhlídku 
do okolí. A co na pobytu v České 
republice i Hodoníně pánové Jie 
Dai, Leon Tian a slečny Siung-Ting 
a Perizat nejvíc oceňovali? Přátel-
skost a pohostinnost lidí, klidnější 
místo k životu, tradice, historické 
památky, ale třeba také pivo a víno…

-ice-

Počasí ukázalo Hodonínu mnoho tváří

Letošní únor byl, co se počasí týče 
velmi pestrý. Není už běžné, aby se Ho-
donín úplně oblékl do bílého. 31. ledna 
a v noci na 1. února na jihovýchodní 
Moravě vydatně sněžilo a nejkratší 
měsíc roku začal sněhovou kalamitou. 
V Hodoníně samotném leželo asi 25 cen-
timetrů sněhu. TESPRA nasadila veške-
rou techniku a do odklízení sněhu se za-
pojili i občané. Pohled na město byl i pro 
pamětníky zajímavý: Všechno pokryla 
bílá peřina, život jakoby se zpomalil 
a utišil. Radost měly děti a po delší době 
také ožily dva nejvyšší „sjezdové vrcho-
ly Hodonína“ v Bažantnici u Maríny 
a na sídlišti Jihovýchod. Dokonce bylo 
možné i přímo ve městě spatřit běžkaře. 

Když k tomu přičteme lednové silné 
mrazy, které umožnily bruslení na vod-
ních nádržích, Písečném, Lavoru nebo 
i na zamrzlé řece Moravě, lze bez nad-
sázky říci, že některé děti zažily takovou 
zimu ve městě poprvé v životě. Opačný 
extrém nastal hned nadcházející víkend. 
V neděli 5. února při slunečném počasí 
překročila maximální teplota 10 stupňů 
a pro změnu nastalo téměř jaro, v někte-
rých zahrádkách se dokonce objevily 
sněženky. Následná inverze způsobila 
v polovině února vyhlášení smogové 
situace v celém Jihomoravském kraji.

Meteorologická stanice v lázních 
měří teplotu, vítr i smog

V areálu Lázní Hodonín se nachází 
zařízení meteorologické stanice. Měří 
teplotu vzduchu, rychlost větru, srážko-
vý úhrn, relativní vlhkost, globální zá-
ření a také množství polétavého prachu, 
oxidy dusíku a oxid siřičitý. Například 
minimální teplotu zaznamenala 7. led-
na, a to -18,8°C. Data jsou neverifikova-
ná, slouží hlavně pro orientaci návštěv-
níků o místní meteorologické situaci 
a také kvalitě ovzduší a lze je sledovat 
přímo na webových stránkách lázní 
www.laznehodonin.cz v sekci Služby.

Ivo Cencinger
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INFORMACE Z RADNICE

Možnost získání finančních prostředků na podporu talentovaných dětí 

Město Hodonín v letošním roce pod-
poří nadané a talentované děti, které 
se zúčastní soutěží v oblastech příro-
dovědných, cizojazyčných, společen-
skovědních, uměleckých a řemeslných 
a umožní jim tak jejich rozvoj v dané 
oblasti.

Podmínky nároku pro přidělování 
finančních prostředků:
• Žádosti o dotaci mohou podávat spol-
ky, pobočné spolky, ústavy, obecně pro-
spěšné společnosti, církve, charitativní 
organizace, příspěvkové organizace 
a zákonní zástupci dětí, kteří nejsou 
dlužníky vůči městu Hodonínu či orga-
nizací, u kterých je město zřizovatelem 
nebo zakladatelem 
• Za děti umístěné v Dětském domově 
může podat žádost Dětský domov
• Dítě, na které je dotace žádána, musí 
v oblasti přírodovědné, cizojazyčné, 
společenskovědní, umělecké či řemesl-
né reprezentovat organizaci, která má 
sídlo v Hodoníně
• Věk dítěte musí být v rozmezí od 
3 do 18 let a dítě musí být žákem MŠ, 
ZŠ nebo SŠ
• Dotaci lze použít na účastnický po-
platek, náklady související s účastí na 
soutěži (nákup pomůcek) a dále pro dítě 

a 1 osobu jako doprovod na cestovné 
veřejnou dopravou a ubytování
• Formulář žádosti je možné získat 
na MěÚ Hodonín, Národní t ř. 25, 
odboru ekonomiky a f inancí nebo 
odboru sociálních věcí a školství a na 
www.hodonin.eu pod odborem ekono-
miky a financí.

Další podmínky:
• Výše dotace pro jedno dítě na jednu 
soutěž může činit maximálně 10 000 Kč
• Žádosti je možné podávat do 31. 10. 
2017 do 13.00 hod.
• Žádosti posoudí komise pro děti a mlá-
dež – poradní orgán rady města a navrh-
ne výši dotace, rada města rozhodne 
o jednotlivých žádostech nejpozději do 
3 měsíců ode dne podání žádosti
• Dotace bude poskytnuta formou veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Úplné znění schváleného programu 
přidělování dotací na podporu talento-
vaných dětí na rok 2017 včetně příloh 
najdete na: www.hodonin.eu, pod odbo-
rem ekonomiky a financí, záložka „do-
tace“, „dotační programy na rok 2017“.

Edita Zlámalová, 
odbor sociálních věcí a školství

z Programu přidělování dotací na podporu talentovaných dětí na rok 2017, v rámci naplňování cílů Auditu 
„familyfriendlycommunity“ a Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2017

Možnost získání finančních prostředků na podporu 
dětí ze sociálně slabých rodin na základě Akčního 
plánu pro-rodinných aktivit na rok 2017

Podmínky nároku pro přidělování 
finančních prostředků:
• Trvalý pobyt žadatele a jeho dětí 
na území města Hodonína (netýká se 
dětí umístěných v Dětském domově 
Hodonín)
• Věk dítěte 1–18 let a trvání školní 
docházky
• Nízký příjem rodiny (jestliže rozhod-
ný příjem v rodině nepřevyšuje součin 
částky životního minima rodiny a koe-
ficientu 2,40)
• Žádosti mohou být individuálně po-
souzeny podle současné situace rodiny
• Maximální výše příspěvku na letní 
pobytový tábor činí 3 500 Kč pro jedno 
dítě, maximální výše příspěvku na 

letní příměstský tábor činí 1 600 Kč pro 
jedno dítě
• Další sledovaná kritéria jsou uve-
dena v Zásadách přidělování finanč-
ních prostředků na podporu dět í 
ze sociálně slabých rodin (zásady 
jsou ke stažení na www.hodonin.eu 
a www.hodoninske-rodiny.cz).

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti 
a přílohy:
1. Občanský průkaz (k předložení)
2. Potvrzení o bezdlužnosti vydané 
odborem ekonomiky a financí
3. Potvrzení o příjmech ze zaměstnání 
(příp. dávkách hmotné nouze, státní 
soc. podpory) za poslední 3 měsíce

Stejně jako v předchozích letech i letos mají děti ze sociálně slabých rodin a zdravotně postižené děti možnost 
získat finanční prostředky na úhradu letních pobytových nebo příměstských táborů

4. Informace o letním nebo příměstském 
táboře

Žádost o poskytnutí finančních pro-
středků na podporu dětí ze sociálně 
slabých rodin lze získat na Městském 
úřadě v Hodoníně, odboru sociálních 
věcí a školství v kanceláři č. 15a, nebo na 
webových stránkách www.hodonin.eu, 
www.hodoninske-rodiny.cz

Žadatel (zákonný zástupce) musí 
přinést vyplněnou a podepsanou žádost 
na Městský úřad v Hodoníně, Národní 
tř. 25, p. Editě Zlámalové do kanceláře 
č. 15a.

Edita Zlámalová, 
odbor sociálních věcí a školství

Výpůjčka 
bio popelnic 

Plat í pro majitele rodinných 
domů! Smlouva na výpůjčku bio 
popelnic je na dobu pěti let, poté 
přecházejí bio popelnice do vlast-
nictví občanů. 

Smlouva o výpůjčce se uzavírá na 
Městském úřadě, Národní třída 25,
Hodonín, a to každou středu od 
10.00–16.30 hod. na odboru investic 
a údržby nebo po telefonické do-
mluvě.

Bioodpad uložený v pytlích u kon-
tejnerů nesvážíme, patří do nádob 
nebo na sběrný dvůr!

Dita Šprinclová,
tel.: 518 316 311, mobil: 606 739 702
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Městské zastupitelstvo
• vydává v souladu s § 6 odst. 5 a § 54 odst. 2 stavebního zákona Změny č. 2 ÚP 
Hodonín formou opatření obecné povahy podle správního řádu v rozsahu bez dílčí 
změny č. 2.12, která bude podrobněji prověřena územní studií. Výstup této studie 
bude podkladem pro další změnu ÚP
• schválilo poskytnutí účelové dotace Házenkářskému klubu Hodonín, z.s., IČ: 
27030041 v celkové výši 500 000 Kč
• schválilo poskytnutí účelové dotace FK Hodonín, z.s., IČ: 22676911 v celkové 
výši 1 000 000 Kč
• schválilo poskytnutí účelové dotace SHK Hodonín, z.s., IČ: 26528169 v celkové 
výši 1 921 241 Kč
• schválilo poskytnutí dotace SKST ČSAD Hodonín, z.s., IČ:66609895 v celkové 
výši 460 000 Kč
• schválilo, že Město Hodonín se zavazuje spolufinancovat akci s názvem „Stavební 
úpravy tenisové haly U Červených domků v Hodoníně“ realizovanou Atletickým 
klubem Hodonín, z.s., se sídlem stadion U Červených domků, J. Suka 3584/41, 
695 01 Hodonín, IČ 66610176, a to formou poskytnutí účelové investiční dotace 
ve výši 20 % celkových uznatelných výdajů projektu, max. do výše 5 000 000 Kč
Kompletní zápis i zvukový záznam z jednání naleznete na www.hodonin.eu – sa-
mospráva – zastupitelstvo – usnesení ZM

Rada města na své schůzi dne 14. 2. 2017 schválila vyhodnocení průběžného plnění 
Programového prohlášení Rady města Hodonína (PPRM) pro období 2016–2018, 
a to ke dni 31. 12. 2016. Dokument naleznete na webových stránkách města Hodo-
nína www.hodonin.eu, v sekci Samospráva  Rada města. Pro lepší přehlednost 
je součástí plnění i grafické znázornění plnění PPRM, tzv. semafor. 

Informace ze zasedání zastupitelstva 
města ze dne 31. 1. 2017

Informace o plnění Programového 
prohlášení Rady města Hodonína

Stavby plánované 
v roce 2017

Město podporuje neformální pečovatele prostřednictvím vzdělávání 
Podpora neformální péče v přiro-

zeném domácím prostředí je jednou 
z dlouhodobých priorit města Hodonína. 
Proto realizuje projekt „Posílení spolu-
práce a rozvoj kompetencí veřejné správy 
a dalších organizací k začleňování ohro-
žených skupin ve správním obvodu ORP 
Hodonín“ (CZ.0.3.2.63/0.0/0.0/15_023
/0001001), jehož cílem je poskytování 
komplexní podpory neformálně pečují-
cím (osobám starající se v domácím pro-
středí o své rodinné příslušníky, kteří se 
s ohledem na svůj věk či zdravotní stav 
o sebe sami nepostarají).

Pomoc pečujícím v rámci projektu za-
hrnuje zejména poskytování poradenství 
k zabezpečení kvalitní péče v domácím 
prostředí. Pracovnice projektu zjišťuje 
konkrétní situaci v rodině, navrhuje další 
postupy, metody či pomůcky usnadňující 
či vylepšující tuto péči. Také poskytuje 
poradenství k vyřizování dávek a průka-
zů pro osoby se zdravotním postižením. 
Pomocí podpůrných rozhovorů a návštěv 

v domácnostech provází rodinu v této 
nelehké životní situaci. V neposlední 
řadě zabezpečuje sérii vzdělávacích 
osvětových akcí pro pečující. 

První kurz ze série vzdělávacích ak-
tivit určených pro pečovatele v domácí 
péči zaměřených na komunikaci s lidmi 
s demencí, se konal na konci ledna v bu-
dově Lázní Hodonín a setkal se s mimo-
řádným úspěchem. Svědčí o tom kladné 
ohlasy jeho účastníků a zájem o další té-
mata související s touto problematikou. 
Zapojilo se do něj prvních deset účast-
nic, které si odnesly poznatky týkající se 
demence i to, že zážitky a pocity spojené 
s péčí o takto postižené lidi zažívají 
i druzí a že „v tom nejsou sami“. Právě 
sdílení vlastních zkušeností a možnost 
konzultace s ostatními pečujícími 
i profesionálními pracovníky (např. 
pečovatelských služeb) vnímáme jako 
největší pozitivum nejen my -  realizá-
toři projektu, ale i sami účastníci kurzu. 

Další podobnou akci připravujeme 

koncem března se zaměřením na péči 
o osoby s omezenou schopností pohybu. 
Připraveny budou i praktické ukázky 
využití zdravotnických pomůcek a ma-
nipulace s nepohyblivou osobou. Plánují 
se i další kurzy a workshopy se zamě-
řením na sociálně-právní poradenství 
pro vyřizování nejrůznějších dávek, 
uzavírání smluv apod. Chystáme též 
přednášky o vhodné výživě a pohybo-
vých aktivitách pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

V případě jakýchkoliv dotazů tý-
kajících se možností v oblasti domácí 
péče nebo zájmu o získání bližších 
informací se neváhejte obrátit na pra-
covnici projektu Kateřinu Klimešovou: 
neformalni.pece@muhodonin.cz, tele-
fon 702 094 907.

Marcela Prchalová, 
odbor sociálních věcí a školství

Odbor investic a údržby mimo 
jiné připravuje v letošním roce tyto 
stavby:
1. „Parkovací plochy Hodonín – Ba-
žantnice II - 1. etapa“, ulice Erbeno-
va v úseku mezi Sukovou a Lesní.

Dojde k rekonstrukci vozov-
ky a pravostranného (ve směru 
z centra) chodníku, vybudování 
parkovacích stání a k rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Významným 
přínosem pro plynulost dopravy 
je rozšíření vozovky v úseku mezi 
ulicemi Olbrachtova a Lesní na 6 m. 

Zhotovitelem stavby je společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Náklady stavby 7,112.143 Kč. Za-
hájení stavebních prací dle počasí, 
pravděpodobně 04/2017.

Doba realizace asi 2 měsíce.
2. „Hodonín – Bažantnice – Par-
kování Družstevní čtvrť (2. část 
– u garáží)“

Zhotovitel není ještě vysoutěžen. 
Náklady dle rozpočtu projektanta 
10,504.027 Kč.

Zahájení stavby zhruba 07/2017. 
Doba realizace asi 2 měsíce.

Pavel Svoboda,
odbor investic a údržby
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NÁZORY 
OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ

Pokud něco Ho-
donínu opravdu 
ubližuje, je to sku-
tečnost, že je vede-
no nekoncepčně 
a bez konkrétní-
ho dlouhodobého 
výhledu. Mnoho 
rozhodnutí vede-
ní města, potažmo 
zastupitelstva, je 

ušitých velmi ale velmi horkou jehlou 
a mnoho investic, které se musí honem 
honem schválit (většinou kvůli dota-
cím), se objevuje jako blesk z čistého 
nebe.

Pak se stává, že město nejdřív zatep-
luje krytý plavecký bazén, aby si pak 
vzpomnělo, že by vlastně bylo dobré 
ho opravit, protože nosníky jsou v ha-
varijním stavu.

Nebo město prodá firmě pozemek 
o velikosti několik desítek tisíc metrů 
čtverečních v době, kdy je těžké nějaký 
pozemek v Hodoníně sehnat. Za pár 

Tímto článkem 
nás paní zastu-
pitelka Terézia 
Mlýnková Išková 
upozorňuje na to, 
že město vede-
me nekoncepčně 
a bez dlouhodobé-
ho výhledu. 

N a p ř í k l a d 
schválení dotace 

na výstavbu tenisové haly u ZŠ Červené 
domky za 5 mil. Kč z rozpočtu města 
je prý šito horkou jehlou. Zde musím 
s jejím názorem nesouhlasit. Tenisová 
hala je, v případě  že obdržíme dotaci 
od MŠMT, stánkem nejen pro tenisty, 
ale především pro žáky ZŠ Červené 
domky. Zde bych zastupitelce doporučil 
návštěvu této školy, aby zjistila, v ja-
kých podmínkách naše sportovní škola 
cvičí. Je třeba také uvést, že tuto školu 
navštěvovali naši reprezentanti v lehké 
atletice, oštěpař Vítězslav Veselý, mílař 
Filip Sasínek a řada dalších.

let si pak město uvědomí, že by bylo 
opravdu dobré, kdyby lidí z Hodonína 
neodcházeli a měli kde stavět, a chce 
vykoupit pozemky zpět. Ale o 18 mili-
ónů dráž.

Anebo se stane, že město bez skru-
pulí prodá pozemek vedle obytné zóny 
uprostřed města, aby si tam firma vy-
budovala výrobní halu. To, že na tom 
místě mohly stát rodinné nebo bytové 
domy a mohla by být alespoň částečně 
uspokojena poptávka po bydlení, nikoho 
z vedení asi opět nezajímá.

Rozhodnutí se u nás dělají ze dne na 
den a mám pocit, že nikdo se netrápí 
otázkou, jak to bude v Hodoníně vypa-
dat za deset, dvacet let. 

Nevím, čím to je, ale velmi často mám 
pocit, že se v Hodoníně vládne stylem 
„po nás potopa“. Nemáte taky ten dojem?

Velmi bych si přála, aby se město roz-
víjelo do všech stran, aby lidé měli kde 
stavět, aby se využily průmyslové zóny 
a výroba směřovala na okraj města, aby 
město nastavilo pro zdejší podnikatele 

Zastupitelka Mlýnková Išková ráda 
míchá hrušky a jablka. Občané města 
Hodonína se měli koupat v bazénu, kte-
rý byl sice zateplený, ale vnitřek bazénu 
pocházel z doby výstavby, tj. asi roku 
1976. Zde uvádí, že nosníky byly v hava-
rijním stavu. Paní zastupitelku musím 
trochu doplnit a říci, že celý vnitřek 
bazénu byl v havarijním stavu a pro-
to jsme přistoupili k rekonstrukci za 
98 milionů Kč - záměr byl dlouhodobý. 

Dalším pokračováním v jejích, mírně 
řečeno nepravdách, je prodej pozem-
ků za nemocnicí. Na tomto pozemku 
měla stavět firma Groz-Beckert nový 
závod.  Že se tak nakonec nestalo, není 
v možnostech města ovlivnit. Pokud by 
město prodávalo výše uvedený pozemek 
v dnešní době, tak určitě s podmínkou 
výstavby.

Nevím, co paní zastupitelka myslí vý-
robní halou uprostřed města. Pokud je to 
firma Zlomek v areálu velkých kasáren, 
určitě se nejedná o výrobní halu, která 
by narušovala život v obytných domech. 

ty nejlepší podmínky pro jejich práci, 
abychom více využili toho, že máme 
v Hodoníně lázně, které navštíví tisíce 
lidí ročně a právě tyto návštěvníky při-
vedli i do centra města a aby zároveň 
město dokázalo nalákat turisty i pro-
střednictvím řeky Moravy. Aby to zde 
kulturně žilo nejen prostřednictvím 
domu kultury, ale i v soukromých pod-
nicích a aby měl Hodonín svá hezká 
a příjemná zákoutí, kde si můžou hrát 
děti nebo dospělí jen tak odpočívat.

Moc bych si přála, aby, až vyrostou 
moje děti a budou v mém věku, měly 
důvod se do Hodonína po studiích vrátit. 
V současné chvíli těch důvodů pro mladé 
lidi mnoho není. A to je škoda.

Pozn.: Tento rok se pracuje na strate-
gickém plánu rozvoje města. Uvidíme, 
co přinese a jestli bude mít Hodonín 
konečně nějaký cíl, ke kterému bude 
směřovat bez ohledu na to, kdo sedí ve 
vedení a jaké jsou jeho osobní zájmy. 

Terézia Mlýnková Išková, 
zastupitelka za Svobodné

 

Navíc pana Zlomka sama navštívila 
a s jeho záměry byla seznámena.

Zhruba před rokem rada města Ho-
donína schválila program na období 
2016–2018 (jeho plnění je uvedeno 
v článku místostarosty Ladislava Am-
brozka). Nevím tedy, co dalšího ještě 
paní zastupitelka očekává. Stále hovoří 
ve formě polopravd. Já, a troufám si říci, 
že ani místostarostové nepatří k lidem, 
kteří mají nějaké osobní zájmy. Chceme 
aby v Hodoníně bylo více pracovních 
příležitostí, prostorů pro výstavbu 
rodinných domů, zkvalitnění nabídky 
sportovních a kulturních akcí, a tak dál. 

Milan Lúčka, 
starosta města Hodonína

Je čas udělat z Hodonína dobré město pro život

Reakce starosty: Je čas udělat z Hodonína dobré město pro život

REAKCE NA NÁZORY
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V minulém čís-
le Hodonínských 
listů jste si mohli 
přečíst příspěvek 
městské zastu-
pitelky Terézie 
Mlýnkové Iškové 
o potřebnosti au-
diovizuálního zá-
znamu z jednání 
zastupitelstva. 

Byl jsem jedním z těch, kdo návrh na 
pořizování audiovizuálního záznamu 
nepodpořil.  Jsem přesvědčen, že tento 
návrh pod prapor transparentnosti 
opravdu nepatří a svůj názor vysvětlím.

Krátce připomenu, jaká průlomová 
opatření jsme v oblasti transparentnosti 
a komunikace s veřejností v posledním 
roce zavedli:
• materiály na Radu města Hodonína 
jsou zveřejněny 7 dnů předem
• zápisy z jednání rady města jsou 
zveřejněny 
• zveřejněno je též hlasování členů 
rady města, což je výjimečný počin 
v rámci celé ČR

Před necelým rokem schválila Rada 
města Hodonína svůj program na ob-
dobí 2016–2018, se kterým jste se mohli 
seznámit v Hodonínských listech číslo 
4/2016, nebo je stále přístupný na webo-
vých stránkách města. Radní celkem ve 
13 oblastech stanovili 87 cílů. 

Na svém posledním zasedání se 
kriticky zabývali plněním tohoto pro-
gramu. Ohodnotili plnění jednotlivých 
bodů a diskutovali kroky k jejich další-
mu naplňování. Z cílů, které jsou plněny 
„na jedničku“ můžeme vybrat:
• Zásadní snížení dluhu města 
o 39 mil. Kč (cíl: min. o 10 mil.)
• Detailní informování veřejnosti 
o hospodaření města prostřednictvím 
tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu
• Zřízení architektonické rady města 
jako poradního orgánu starosty
• Schválení regulace hazardu
• Výstavba nových kotců v Psím útul-
ku Hodonín
• Zahájení rekonstrukce krytého pla-
veckého bazénu a komunitního domu 
pro seniory
• 1. etapa regenerace sídliště Větrná 
hůrka a pokračování regenerace síd-
líště Jihovýchod

• projekty a rozvojové záměry města 
jsou uveřejňovány na webových strán-
kách města, v Hodonínských listech 
a projednávány na setkáních s ve-
řejností – v posledním roce například 
projednávání úprav ulice Brandlova, 
ulice Měšťanská, ulice Zelničky nebo 
návrhu koncepce parkování v centru 
města. Cílem těchto setkání je poznat 
názory veřejnosti a v co největší míře je 
do návrhů zapracovat.

Veřejnost se k budoucnosti Hodonína 
mohla vyjádřit na Veřejném fóru, kde 
se v listopadu sešlo 88 občanů, dalších 
98 hlasovalo o výsledcích fóra v inter-
netovém hlasování. 176 občanů využilo 
možnosti zaznačit své pocity do tzv. 
pocitové mapy Hodonína, o které jsme 
psali v minulých Hodonínských listech. 
367 obyvatel města vyplnilo dotazník 
o spokojenosti s životem ve městě Ho-
doníně, jehož vyhodnocení slouží jako 
podklad k tvorbě nového strategického 
plánu. Za každý zájem a reakci moc 
děkujeme.

Ale zpět k audiovizuálnímu zázna-
mu: Jednání zastupitelstva je veřejné, 

• Významná podpora základních 
a mateřských škol v oblasti provozní 
i investiční 
• Finanční podpora Nemocnice TGM 
Hodonín
• Schválení pravidel pro podporu 
sportu dospělých
• Rekonstrukce prostor v budově Hor-
ní Valy 2 pro taneční a výtvarný obor 
ZUŠ Hodonín
• Zveřejňování rozvojových záměrů 
města a jejich projednávání s veřej-
ností

Radní také zařadili další priority 
v podobě zahájení projektové přípravy 
rekonstrukcí místních komunikací 
Pravoslava Veselého a U Cihelny a parku 
Mírové náměstí.

Říká se, že „kdo nic nedělá, nic nepo-
kazí.“ My se snažíme intenzivně praco-
vat a Hodonín měnit k lepšímu. S tím 
souvisí i to, že někdy uděláme i chyby. 
Mrzí nás to a jsme vděční, když nás na 
ně slušně upozorníte. Věříme, že naše 
snažení oceníte.

Podrobné informace k plnění pro-
gramového prohlášení můžete na-
jít na internetových stránkách měs-
ta www.hodonin.eu. Budeme Vám 

Zpracovatelskou firmou byl vypra-
cován návrh koncepce, který byl pro-
jednán s vedením města a následně na 
schůzi rady města, která se shodla na 
uspořádání semináře pro zastupitele 
a širokou veřejnost. Ten se uskutečnil 
dne 18. 1. 2017. Na tomto semináři moh-
ly být vzneseny dotazy a připomínky.

Nejpozději do 15. 2. 2017 byla pak 
možnost uplatnit další možné připo-
mínky na našem odboru. Tyto podané 
připomínky a požadavky nyní analy-
zujeme. Předběžně na 1. 3. byla dohod-
nuta schůzka s vedením města, kde se 
budeme domlouvat na dalším postupu.

Dalibor Novák,
vedoucí odboru rozvoje města

je z něj pořizován zvukový záznam, 
který je dostupný na webových strán-
kách města. Záznam je velmi přehledně 
členěn po jednotlivých bodech a vystu-
pujících, zájemce si může rychle vyhle-
dat, co ho zajímá. Ke každému bodu je 
také uveřejněno jmenovité hlasování. 
Materiály k zastupitelstvu jsou uveřej-
něny sedm dní předem na webu a poté 
i následná usnesení.

Nemyslím si tedy, že by hodonín-
ským občanům chyběl k těmto infor-
macím pohled na naše tváře. Jsem 
přesvědčen, že mnohem víc chtějí vidět 
naši ochotu se domluvit, táhnout za 
jeden provaz a hlavně - vidět výsledky 
naší práce. 

Proto při úpravě rozpočtu nenavrhuje-
me vydat 135 tisíc korun na pořizování 
audiozáznamu, ale navrhujeme mimo 
jiné zařadit další opravy škol a školek 
nebo projekty revitalizací parků Sadová 
a Mírové náměstí.

Ladislav Ambrozek
místostarosta a zastupitel 

za koalici Pozitivně pro Hodonín 
(KDU-ČSL a KONS) 

vděčni za Vaše reakce i další podněty 
pro naši práci.

vedení města Hodonína

Chcete raději vidět nás nebo výsledky naší práce?

Kdo nic nedělá, nic nepokazí aneb plnění Programového 
prohlášení rady města po roce

Informace ke 
„Koncepci parkování 
v centru města 
Hodonín“



8 hodonínské listy

AKTUALITY Z ORGANIZACÍ

Zastupitelstvo města schválilo dne 17. 1. 
2017 úpravu Obecných zásad poskytová-
ní individuálních (mimořádných) dotací 
z rozpočtu města Hodonína na rok 2017.

Tato navrhovaná úprava se týká dotací 
na sport dospělých a zahrnuje tyto dvě 
změny:
• rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů 
o dotace na sport dospělých – oprávně-
ným žadatelem může být nyní každá 
organizace, která vykonává sportovní 
činnost v dospělých kategoriích, má 
sídlo v Hodoníně a sportovní činnost 
vykonává ke dni podání žádosti o dotaci 
ve městě Hodoníně a nebyla jí na rok 
2017 schválena dotace z dotačního pro-
gramu na podporu kolektivního sportu 
v dospělých kategoriích. 
• posunuje termín, do kdy je možné 
podávat žádosti o tyto dotace, a to do 
31. 3. 2017.

Kde: ulice Koupelní 
Termín: 23. 3. 2017
Čas: od 10 do 17 hodin

Co můžete darovat?
• Letní a zimní oblečení, ponožky
• Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, 
ručníky, záclony
• Nádobí, skleničky, hrnečky, funkční 
kuchyňské nářadí
• Polštáře, deky
• Obuv, batůžky a ledvinky, pánské 
opasky, tkaničky do bot
• Potřeby osobní hygieny, čisticí 
prostředky

Vaše věci poslouží lidem v nouzi. 

Také prosíme o příspěvek na dopravu. 
Děkujeme.

Kontakt: Ludmila Malá, 
tel.: 534 001 254, mob.: 737 234 077, 
e-mail: ludmila.mala@charita.cz

Upozornění pro organizace 
působící v oblasti sportu dospělých

Materiální sbírka
v Hodoníně 2017

PLASTY a NÁPOJOVÝ KARTON
středa 29. 3. 2017
PAPÍR
čtvrtek 30. 3. 2017

Plasty a nápojový karton ukládejte 
(sešlapané) společně do žlutého pytle.

Kartonové krabice se rozloží a vlo-
ží do nádoby, ne vedle kontejneru.

ZÁKAZ ukládání odpadů mimo 
kontejnery!

ZÁKAZ stavění popelnic na vo-
zovku!

Všechen ostatní a nebezpečný 
odpad, včetně vysloužilých elektro-
spotřebičů a kovů, mají občané Ho-
donína možnost bezplatně uložit na 
SBĚRNÉM DVOŘE v ul. Měšťanská.
Na sběrném dvoře je rovněž umís-
těn kontejner na textil a kontejner 
na kovový odpad.

Pro organizace města a školská 
zařízení probíhá pytlový svoz vždy 
první čtvrtek v měsíci. 

V rámci udržování pořádku a čis-
toty žádáme o dodržení termínu.

Svoz separovaného odpadu probí-
há s přispěním finančních prostřed-
ků EKO-KOM a.s.

Oznámení občanům:
Pozor změna svoz BIO – lichý tý-
den v úterý!

Svoz bio odpadu v měsíci březnu 
bude v lichý týden – úterý 14. 3. 2017

Svoz bio odpadu v měsíci dubnu 
bude v lichý týden – úterý 11. 4., 
25. 4. 2017

V rámci udržování pořádku a čis-
toty žádáme o dodržení termínů 
svozu.

Do bio odpadu nepatří psí exkre-
menty a igelitové sáčky!

Dita Šprinclová,
odbor majetkový

Odpadové 
zpravodajství
Pytlový svoz 
separovaného odpadu 
březen 2017

Na základě těchto změn, tak může 
o mimořádnou dotaci na celoroční 
sportovní činnost v dospělých kate-
goriích požádat (do 31. 3. 2017) každá 
organizace, která tuto činnost provozuje 
a nebyla jí schválena dotace z dotační-
ho programu na podporu kolektivního 
sportu dospělých.

Kompletní znění zmiňovaných obec-
ných zásad včetně všech příloh na-
leznete na elektronické úřední desce 
Městského úřadu Hodonín a také na 
www.hodonin.eu v levém sloupci odkaz 
„Dotace města“ – „Dotace 2017“.

S případnými dotazy se můžete 
obrátit na odbor ekonomiky a financí, 
Národní třída 25, kancelář č. 27, p. Věra 
Rachunková, tel. 518 316 117.

Marián Maňák,
vedoucí odboru ekonomiky a financí

www.foukame-izolace.cz
Provádíme zateplení pomocí 

FOUKANÉ IZOLACE
• Celulóza, čedičové nebo skelné vaty, 

polystyrén a drcený polyuretan
• Zateplení vazníkových krovů, 

bungalovů, stropů chalup, dutin 
u pasivních domů, podkroví, atd.

Cena izolace již od 600 Kč/m3

777 024 477
e-mail: foukame-izolace@seznam.cz

BYTOVÁ JÁDRA a KOUPELNY
kompletní rekonstrukce, 

vč. dodání materiálu a vybavení, vodo, topo, elektro, 
odvozu suti a drobné stavební a bourací práce

Tel. : 603 892 173
e-mail: libor.masinda@seznam.cz

www.koupelny-masinda.cz

Libor Mašinda

blok placené inzerce
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Do pavilonu opic 
v zoo přibyl vzácný 
druh lemura 

O další nový zvířecí druh je bohatší 
hodonínská zoo. K čtyřčlenné skupince 
lemurů tmavých v tamním pavilonu 
opic v lednu přibyla trojice nádherných, 
dětské plyšáky připomínajících lemurů 
červených. Dvacetiletý samec Archie 
s dvouletým synem Richie dorazili do 
Hodonína z jihlavské zoo, čtrnáctiletý 
Rudy pak ze Zoo Ostrava. 

„Lemury znají naši návštěvníci jako 
jedny z nejoblíbenějších zvířat řadu let. 
Už dlouho předtím, než k nám přišla 
stávající skupina lemurů tmavých, byl 
ozdobou pavilonu primátů pár vari 
černobílých, dříve nazývaných lemur 
vari. Poté, co však uhynul samec Honza 
a o něco později i samice Kimberley, 
jsme se rozhodli pro chov nového pří-
buzného druhu, vari červeného,“ zdů-
vodňuje příchod roztomilých lemuřích 
kluků zooložka Lenka Štursová. 

 Podle ní se zvířata ze dvou rozdílných 
skupin s novým prostředím během dvou 
týdnů bez problémů sžila, ale na sebe sa-
motné si kvůli obavám z potenciálních, 
často i krvavých konfliktů musela zvy-
kat postupně. Proto zprvu byla od sebe 
oddělená tak, že na sebe viděla pouze 
skrz skla mezi ubikacemi. „Zvlášť obe-
zřetní jsme byli u samce Rudyho, který 
prošel již čtyřmi jinými zoo a v žádné 
se ho nepodařilo zapojit mezi ostatní 
jedince. O to příjemnější bylo zjištění, 
že se naše obavy nenaplnily. Postavení 
ve skupině si vyjasňovali jen dva sam-
ci, ale k závažnějším konfliktům mezi 
nimi nedocházelo,“ vylíčila počátky 
soužití lemuří party Lenka Štursová. 
I tak se ale chovatelé nováčkům snaží 
dávat krmení na více míst, aby předešli 
zbytečným šarvátkám. „Zatím jsme je 
navíc ponechali v obou ubikacích, které 
jsou však propojeny tak, aby zvířata 
měla v případě potřeby prostor k úniku 
do bezpečí,“ vysvětluje chovatel Lukáš 
Baránek. 
Bohuna Mikulicová, spolupracovnice zoo
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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE 

Ambulance plastické a estetické chirurgie
Velkomoravská 12, Hodonín

MUDr. Libor Polák – plastický chirurg

MUDr. Pavel Krejzlík – plastický chirurg a stomatochirurg

Provádíme:

 Konzultace kosmetických zákroků  

 Korekce nosu, očních víček, ušních boltců a lalůčků

 Zmenšení, zvětšení prsou, modelace

 Odstraňování kožních lézí

 Operace převislého břicha, liposukce

 Zvětšování rtů 

 Facelift

 Aplikace Botoxu

Dermatoporadna a hojení ran 
Bílková Gabriela – všeobecná sestra

Provádí :

 Obličejová poradna – bezplatně

 Odstranění rozšířených žilek 

(obličej, trup, dolní končetiny)

 Laseroterapie – hojení jizev pooperačních, poúrazových,

 popáleninových, keloidních, hojení oparů

 Hluboká laseroterapie svalových, 

šlachových a vazivových onemocnění a poranění

 Plasmolifting – omlazení pleti vlastní plazmou

 JTT plasma – ošetření pleti, výrůstků, nerovností a jizev

Možno objednat denně mezi 8.–11. hodinou
na tel. +420 518 343 026

email: homedica@email.cz                  www.homedica.cz 

Účastníme se soutěže 
Nejlepší nemocnice 2017   

1. února 2017 odstartoval další ročník 
celonárodního průzkumu bezpečnosti 
a spokojenosti pacientů českých nemoc-
nic – „Nemocnice ČR 2017“, ke kterému 
se opět připojila i Nemocnice TGM Ho-
donín, příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Letošní 12. ročník projektu potrvá 
do 31. srpna 2017. Má za cíl oceňovat 
nemocnice pozitivně vnímané v očích 
pacientů a zaměstnanců. Pacienti lůž-
kových a ambulantních částí nemocnic 
mohou prostřednictvím standardi-
zovaných dotazníků vyjádřit v době 
konání průzkumu svoji spokojenost/
nespokojenost a zkušenosti s nemocnicí, 
zdravotní péčí, prostředím nemocnice 
a jejím personálem. Více informací na 
stránkách www.hc-institute.org  

Dotazníky, které jsou anonymní, lze 
vyplnit v tištěné podobě a naleznete 
je na všech odděleních hodonínské 
nemocnice nebo máte možnost využít 
i hlasování prostřednictvím on-line 
dotazníků na www.nemho.cz 

Zlepšování kvality služeb a interních 
procesů není možné bez systematické 
zpětné vazby. Je nutné se zajímat o po-
třeby, názory a postoje našich pacientů 
a návštěvníků  a zjišťovat různými me-
todami jejich spokojenost. 

Všem, kteří se hlasování zúčastníte, 
za podporu naší nemocnice srdečně 
děkujeme. 

Naděžda Kwašniewská, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči a představitel 

managementu Nemocnice TGM 
Hodonín, p. o., www.nemho.cz 
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Že neznáte zdravotní klauny? Jsou 
to krásně praštění blázni s červeným 
nosem, jejichž základním posláním 
je rozesmát hospitalizované pacienty, 
a tak jim alespoň na chvilku ulehčit 
pobyt v nemocnici. Jsou to lidé nadaní 
přirozeným klaunstvím a empatií, kte-
ří umějí improvizovat a mají hudební 
talent. Přestože jejich práce není lehká 
a jednoduchá, všichni o ní mluví s ne-
skrývaným nadšením, protože vědí, že 
má obrovský smysl. Práce zdravotního 
klauna je o lidech, o dětech i personálu 
v nemocnici, o klientech na stanici od-
borné ošetřovatelské péče, ale i o velké 
spoustě výjimečných lidí.

Ocitnout se v nemocnici není rozhod-
ně nic veselého, nejhůř ale tuto situaci 
nesou děti a staří lidé, kteří si na cizí 
prostředí zvykají nejpomaleji. Smutek 
a špatná psychika ale v léčbě nepomáha-
jí. Proto jsou tady zdravotní klauni, kteří 
odvádějí pozornost nemocných od jejich 
problémů, přinášejí radost a do tváře jim 
vracejí úsměv. O návštěvu zdravotních 
klaunů velmi stojíme a jejich brněnský 
tým již od ledna 2011 přináší pravidelné 
dávky humoru  také do naší nemocnice, 
kde aplikuje svoje speciální léčebné 
metody… protože smích pomáhá! Dětští 
pacienti a následně také senioři a klienti 
na stanici odborné ošetřovatelské péče 
interního oddělení se tak mohou těšit 
na zdravotní klauniádu každých 14 dní 
(celkem 23 návštěv za rok 2016 včetně 
vánoční besídky nejen pro hospitalizo-
vané děti a děti z dětského klubu Beruš-
ka, ale také pro děti zaměstnanců ne-
mocnice). Nejen děti, ale i jejich rodiče, 
zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají 

obvykle vtaženi do netradiční lékař-
ské vizity, kterou vede legrační doktor            
a zmatená sestřička. Důležité je během 
klauniády změnit atmosféru na oddělení 
a přinést „čerstvý vzduch“ zvenčí.  

Jak takové nemocniční číslo zdravot-
ního klauna vypadá?

Většinou se chodí ve dvou. Mají urči-
tou misi, cíl, za kterým jakoby jdou, ale 
často je to jen záminka pro klauniádu. 
Mají klaunský vztah, nejčastěji doktor 
a sestra. Jdou nemocničním areálem na 
oddělení, všude je spousta lidí spěchají-
cích na vyšetření a z vyšetření – musejí 
tam být – a na jednou je tam klaun, Zdra-
votní klaun. Který je součástí nemocnice, 
ale zároveň je bytostí odjinud. Říká se, 
že klaun je král času. Zdravotní klauni 
nespěchají, jsou v nemocnici  protože 
tam chtějí být, a mají čas podívat se na 
věci trochu jinak. Cílem může být i prosté 
ťukání na dveře. Klaun se do pokoje ani 
třeba nemusí dostat: vzpříčí se ve dveřích 
s kolegou, hledá kliku u posuvných dveří, 

Zdravotní klauni aneb Když smích léčí
má připravenu píseň, ale kolega není 
schopen ani napotřetí začít přesně, tak-
že, když si pak konečně zapějí, stane se to 
spíše náhodou. Nebo jdou dělat na pokoj 
něco hrozně důležitého, ale nikoho tam 
nemůžou najít. Děti jsou celou dobu na 
postýlkách a smějí se, jak pokoj prolézají. 
www.zdravotniklaun.cz

I v Hodoníně se tak naplňuje základní 
poslání projektu Zdravotní klaun, o.p.s., 
který oslavil 15. narozeniny a působí 
již v 64 nemocnicích České republiky, 
a tím je pomoc při zlepšování celko-
vého psychického a zdravotního stavu 
hospitalizovaných pacientů. Terapie 
„léčby humorem“ vyvolává prožívání 
pozitivních emocí, usnadňuje adaptaci 
dětí do nemocničního prostředí a pomá-
há jim odvést pozornost od zdravotních 
problémů. Nemá pomoci pouze nemoc-
ným, ale i jejich rodinným příslušníkům 
a všem ostatním, kteří se pohybují v pro 
člověka stresujícím a vyčerpávajícím 
prostředí léčebných zařízení. 

Dobrá nálada a pozitivní přístup 
k léčbě je prvním krůčkem k uzdravení.

Smích nejen léčí, ale může i pomáhat
Smích léčí a veselá mysl je půl zdraví. 

Podle odborníků mají tato tvrzení svá 
opodstatnění. Pokud se člověk od srdce 
upřímně zasměje a nejlépe rovnou hlu-
boko z břicha, do mozku se mu vylije 
velké množství endorfinů, které působí 
jako zatím nejúčinnější přírodní léky na 
stres, duševní neklid, ale i tišení bolesti. 

Kromě toho smích posiluje imunitu, 
tím podporuje odolnost vůči infekcím 
i vzniku nádorů. Prohlubuje dech, 
posiluje kardiovaskulární systém, 
prokrvuje tělo, povzbuzuje svalstvo, 
omlazuje a prodlužuje život. Což se hodí 
nejen nemocným, ale i zdravým jako                        
ta nejpřirozenější prevence.

Čím je smích intenzivnější, hlasitější 
i delší, tím více svalů se do této činnosti 
zapojuje. Smích dokáže i mírnit bolest 
a urychluje proces hojení. Kromě toho 
aktivuje i části mozkové kůry, které jsou 
propojené s pohybovým aparátem. Proto 
si třeba při nachlazení pusťte komedii, 
a ne horor. Uvidíte, že se vám velmi uleví.

Zajímavé je i to, že obyčejný smích 
má dle psychologů i obrovskou moc 
v upevňování vztahů. Pokud se jedinec 
se svým protějškem často směje, připou-
tá si ho k sobě silou, kterou nerozbije ani 
největší krize.

Dny plné úsměvů přeje
vedení NTGM Hodonín, p. o. 

www.nemho.cz
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KULTURNÍ SERVIS  VOLNÝ ČAS 

Nabídka programů – březen

8. 3. 2017 | 19.00 | Kulturní dům, Horní Valy 6
SVATOUŠEK 

Divadelní představení 
Příběh čestného kostelníka, který zemře a čeká na 

zmrtvýchvstání, ale anděl nepřichází. Následuje retrospektiva 
jeho života a jeho hříchů. V titulní roli Otmar Brancuzský. 

Vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě 
 

9. 3. 2017 | 18.00 | Kulturní dům, Horní Valy 6
SERIÁL KONCERTŮ DECHOVÝCH HUDEB 

Hrají: Vlčnovjanka a Vištučanka. 
Vstupné 160 Kč

9. 3. 2017 | 19.00 | sál Evropa Hodonín
VÝROČNÍ CENA MĚSTA HODONÍNA

Slavnostní udílení výročních cen města Hodonína. 
Vstup volný 

10. 3. 2017 | 19.30 | Kulturní dům, Horní Valy 6
PLES MUZIKANTŮ 2017

Vacenovjáci, Dambořanka, Stříbrňanka, Moravští muzikanti, 
Zlaťulka, Textilanka a Šestka Josefa Konečného. 

Vstupné 350 Kč

11. 3. 2017 | 19.30 | Kulturní dům, Horní Valy 6
PLES MUZIKANTŮ 2017

Valaška, Drietomanka, Mistříňanka, Ištvánci, Šohajka, 
Bludověnka a Šestka Josefa Konečného. 

Vstupné 350 Kč

18. 3. 2017 | 11.00 | Kulturní dům, Horní Valy 6
I. HODONÍNSKÝ KOŠT VÍN 

To nejlepší z mezinárodní soutěže vín Vinum Juvenale 2016. 
Zahrají cimbálová muzika a Panorama band. 

23. 3. 2017 | 17.00 | Kulturní dům, Horní Valy 6
PANNA A NETVOR 

Divadelní představení 
Na jevišti ožívá onen známý lyrický příběh, který se dočkal 

nejednoho zpracování – ať již filmového, televizního či 
divadelního. Divadlo je určeno jak dětem tak i dospělému 

publiku. 
Vstupné 40 Kč

22.–25. 3. 2017 | Kulturní dům, Horní Valy 6
HOBBLÍK A MUMRAJ!

Divadelní postupové přehlídky amatérských, činoherních 
a studentských souborů. 

Vstupné 70 Kč / 40 Kč 



REGIONÁLNÍ CENTRUM HODONÍN,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 27

Otevírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 | 13.00–16.00 

Stálá expozice
HODONÍN V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

CECILIE MARKOVÁ 
OBRAZY – KRESBY

Výstava potrvá do 24 března 2017

VÝSTAVA – VYFOŤ BAŤŮV KANÁL 
ANEB BAŤŮV KANÁL POHLEDEM OBJEKTIVU

Vernisáž 30. března 2017 v 17.00
Výstava potrvá do 28. dubna 2017



KINO SVĚT HODONÍN, 
VELKOMORAVSKÁ 9

Z ČESKÉ GRAFIKY II.
Cyril Urban, Oldřich Smutný, Jiří Šalamoun, Zdeněk Mézl, 

Dušan Janoušek… 
Výstava potrvá do 7. 3. 2017

FOTO-ART klub Hodonín z.s.
ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 2017

Přehlídka fotografií členů hodonínského fotoklubu na téma 
ohlédnutí zpět, rozhlédnutí, zamrzání... Těšit se můžete na 

černobílý dokument, fotografiku i barevnou abstrakci.
Výstava bude otevřena 8. 3. 2017 a potrvá do 30. 4. 2017



PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2017
  3. 4.   ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – RADOŠINSKÉ 
   NAIVNÉ DIVADLO 
 7.–9.  4.   HODONÍNSKÁ ZAHRADA – JARO 2017
 12. 4.   HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ 
   ŽENY
 13. 4.   SERIÁL KONCERTŮ DECHOVÝCH HUDEB 
   – Kumpanovi muzikanti 
 21. 4.   JIŘÍ PAVLICA, HRADIŠŤAN A VLASTA 
   REDL S KAPELOU
 23. 4.  35. ROČNÍK VĚNEČKU Z ROZMARÝNU 
   FANOŠE MIKULECKÉHO
 29. 4.  HURÁ NA DUCHY ANEB ZACHRAŇME
   DIVADLO S MAJDOU A PETREM

Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb ve sborovém domě 
AC od 9 hodin vás zveme:

Pátek 10. 3. – Celodenní lyžování – Stuhleck – Rakousko

Čtvrtek 13. 4. – Sederová večeře – Pesach
Zveme vás na předvelikonoční  židovskou Sederovou večeři

Čtvrtek 13. 4. 2016 od 18 hod. ve sbor.d omě AC Hodonín – ul.
Komenského 8

Jde o obřadní večeři, otevřenou všem přihlášeným, jejíž chody 
a nápoje v sobě nesou jakousi symboliku. Účastníci akce se dozví, 
proč se během sederu konzumuje pečené jehněčí maso, nekva-
šený chléb, hořké byliny, víno, slaná voda aj. Večeří se na zemi 
/přineste si polštář/. Celou večeři provází vyprávění o původu 
a významu jednotlivých chodů a mnoha historických zajímavos-
tech vázaných i k současnosti. Nenechte si ujít jedinečný zážitek.

Kapacita omezená, přibližná cena 100–150 Kč dle počtu účast-
níků. Rezervace nutná nejpozději 14 dní před akcí. Přihláška 
– email b.cupal@tiscali.cz , mobil 739 584 095.

Bohuslav Cupal,  Apoštolská církev Hodonín

Apoštolská církev Hodonín
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 1. středa v 17.30
 POMSTA
Norsko 2015 | 104 min. | titulky | Drama
Vstupné: 110 Kč   FK 90 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 1. středa ve 20.00
 ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Cestopisný
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě, ZTP a studenti 
50%  PŘÍSTUPNO
 2. čtvrtek, 5. neděle v 17.30
 LION
USA 2016 | 129 min. | titulky | Životopisný
Vstupné: 110 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 2. čtvrtek ve 20.00
 ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Itálie / Francie 2016 | 116 min. | titulky | ART KLUB | Komedie
Vstupné: 90 Kč   FK 70 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 3. pátek, 4. sobota v 17.30, 5. neděle v 15.00
 BALERINA
Francie / Kanada 2016 | 90 min. | mluveno česky | Animovaný 
/ Dobrodružný
Vstupné: 110 Kč PŘÍSTUPNO
 3. pátek, 4. sobota, 5. neděle ve 20.00
 LOGAN: WOLVERINE
USA 2017 | 135 min. | titulky | Akční / Dobrodružný
Vstupné: 130 Kč DO 15 LET NEVHODNÉ

FESTIVAL PRO TIBET 2017

 7. úterý v 17.30
 SLUNCE ZA MRAKY: BOJ TIBEŤANŮ ZA SVOBODU
Velká Británie / Indie / Rakousko / Francie 2010 | 79 minut | 
titulky | Dokumentární
Vstupné: 80 Kč   studenti 50 Kč PŘÍSTUPNO                                        
 7. úterý ve 20.00
 ZÁŘÍCÍ MĚSÍC: LETMÉ POHLEDY KHYENTSE 
 RINPOČHEHO
USA  2010 | 57 minut | anglické titulky | Dokumentární
Vstupné: 80 Kč   studenti 50 Kč PŘÍSTUPNO
 8. středa v 17.30
 POŽEHNÁNÍ
USA 2009 | 104 minut | anglické titulky | Dokumentární
Vstupné: 80 Kč   studenti 50 Kč PŘÍSTUPNO
 8. středa ve 20.00
 AŽ BUDOU LÉTAT OCELOVÍ PTÁCI
Indie / Nepál / USA / Velká Británie 2012 | 96 minut | titulky
| Dokumentární / Historický 
Vstupné: 80 Kč   studenti 50 Kč PŘÍSTUPNO
 9. čtvrtek v 17.30
 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
ČR 2017 | 116 min. | Dokumentární / Hudební
Vstupné: 90 Kč PŘÍSTUPNO
 9. čtvrtek ve 20.00
 MLČENÍ
Mexiko / Tchaj-wan  / USA 2017 | 161 min. | titulky | ART KLUB
Historický / Drama
Vstupné:   Kč 110 Kč    FK  90 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 10. pátek 17.30 a ve 20.00 – 2D, 12. neděle v 17.30 a ve 20.00 – 3D
 KONG: OSTROV LEBEK
USA 2017 | 118 min. | titulky | Akční / Dobrodružný
Vstupné: 2D – 110 Kč   3D – 130 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ

 11. sobota v 18.45
 PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Vstupné: 330 Kč PŘÍSTUPNO
 14. úterý v 17.30 a ve 20.00, 15. středa ve 20.00
 MASARYK
Česko / Slovensko 2017 | 114 min. | Historický / Drama
Vstupné: 130 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 15. středa v 17.30
 ZAKLADATEL
USA 2016 | 115 min. | titulky | Životopisný / Drama
Vstupné: 110 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 15. středa v 15.30
 MANŽEL NA HODINU
ČR 2016 | 104 min. | BIO SENIOR | Komedie
Vstupné: 60 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 16. čtvrtek v 17.30
 THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!
Velká Británie 2016 | 105 min. | Dokumentární
Vstupné: 150 Kč PŘÍSTUPNO
 16. čtvrtek ve 20.00
 V SEDMNÁCTI
Francie 2016 | 116 min. | titulky | ART KLUB | Romantický
Vstupné: 110 Kč   FK 90 Kč DO 15 LET NEVHODNÉ
 17. pátek, 18. sobota v 17.30 a ve 20.00
 KRÁSKA A ZVÍŘE
USA 2017 | 123 min. | mluveno česky | Rodinný / Muzikál
Vstupné: 130 Kč, dětské 110 Kč PŘÍSTUPNO
 19. neděle v 17.30
 RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
Česko / Slovensko 2016 | 90 min | Dokumentární / Životopisný
Vstupné: 70 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 19. neděle ve 20.00
 NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO
Finsko / Švédsko / Německo 2016 | 92 min. | titulky | Romantický
Vstupné: 80 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 21. úterý v 17.30 a ve 20.00 
 I DVA JSOU RODINA
Francie / Velká Británie 2016 | 118 min. | titulky | Romantický 
/ Komedie
Vstupné: 100 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 22. středa v 18.00
 EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
180 min. | titulky | Dokumentární / Cestopisný
Vstupné: 100 Kč PŘÍSTUPNO
 23. čtvrtek ve 20.00
 MOONLIGHT
USA 2016 | 111 min. | titulky | ART KLUB | Drama 
Vstupné: 100 Kč    FK 80 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 23. čtvrtek, 24. pátek v 17.30
 ŽIVOT
USA 2017 | titulky | Sci-Fi / Thriller
Vstupné: 120 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ
 24. pátek, 26. neděle ve 20.00
 SKRYTÉ ZLO
USA 2017 | 96 min. | titulky | Horor / Thriller
Vstupné: 110 Kč DO 15 LET NEVHODNÉ
 25. sobota v 17.45
 PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Wolfgang Amadeus Mozart: IDOMENEO
Vstupné: 330 Kč PŘÍSTUPNO
 26. neděle v 17.30
 MUZZIKANTI
ČR 2017 | 109 min. | Komedie
Vstupné: 110 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ

Kino Svět Hodonín – březen
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 28. úterý v 17.30 a ve 20.00 
 RANDE NASLEPO
Německo 2017 | 111 min. | mluveno česky | Romantický / 
Komedie
Vstupné: 120 Kč PŘÍSTUPNO
 29. středa v 17.30
 STRNADOVI
ČR 2017 | 102 min. | Dokumentární
Vstupné: 80 Kč PŘÍSTUPNO
 29. středa ve 20.00
 LEMMY FOREVER
USA 2010 | 110 min. | titulky | Dokumentární / Životopisný
Vstupné: 110 Kč DO 16 LET NEVHODNÉ
 30. čtvrtek ve 20.00
 VIVA
Irsko / Kuba 2015 | 100 min. | titulky | ART KLUB | Drama
Vstupné: 110 Kč   FK 90 Kč DO 15 LET NEVHODNÉ
 30. čtvrtek, 31. pátek, - 2D, 1. sobota, 2. neděle – 3D v 17.30
 ŠMOULOVÉ:  ZAPOMENUTÁ VESNICE
USA 2016 | 90 min. | mluveno česky | Animovaná / Dobrodružná 
/ Komedie
Vstupné:  2D – 130 Kč    dětské 110 Kč
                 3D – 150 Kč    dětské 130 Kč PŘÍSTUPNO
 31. pátek, 1. sobota, 2. neděle ve 20.00
 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
USA / Španělsko 2016 | 108 min. | titulky | Fantasy
Vstupné: 110 Kč DO 12 LET NEVHODNÉ

Přehled kulturních akcí 
v Lázních Hodonín – březen

Od 3.–31. 3. 2017 - Výstava prací klientů Domova Horizont 
v Kyjově, Oranžerie 

St 1. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Four Glasses

Pá 3. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Proměny lásek a nadějí v hudebním divadle 

Pěvecký koncert z oper, operet a muzikálů brněnské pěvecké 
dvojice „L + L“

Účinkují: Lenka Cafourková - Ďuricová, Lukáš Hacek
Miloš Schnierer, klavír a průvodní slovo

So 4. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
KV band

Ne 5. 3. 2017, 19.00 - Divadelní představení, kulturní sál
A. Sobotková: Hřbitovní aktovky

Nové divadelní představení DS Svatopluk o tom, jak to asi bude 
po smrti. 

Po 6. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer s cimbálkou, kulturní 
sál

CM Mirka Zachovalého z Hodonína

Út 7. 3.2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Manželé Osičkovi

St 8. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Countrio

Pá 10. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Jerry band

So 11. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Libor Janeček - Kytarový recitál

Večer španělských a jihoamerických rytmů a melodií (zazní 
nejznámější skladby F. Tárregy, I. Albénize, J. Morela, 

A. Barriose, J. de Azpiazy, J. Cardosy…)

Po 13. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Manželé Grufíkovi

Jožka Černý z Hodonína

St 15. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Kombet

Čt 16. 3. 2017, 19.00 - Divadelní představení, kulturní sál
Poslední doutník

Hořká komedie v podání DS Svatopluk, která řeší rozdílnost 
a stálost vztahu mezi mužem a ženou.

Pá 17. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Tuláci

Po 20. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer s cimbálkou, kulturní 
sál

CM Slovácko z Mikulčic

St 22. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
DH Dolinečka

Církev adventistů sedmého dne zve 
na pokračování přednášek z cyklu

ODEMYKÁNÍ BIBLE
Názvy přednášek v měsíci březnu:

8. 3. 2017 Pravé a falešné náboženství – Ohrožení pravdy 
i jejích následovníků 

15. 3. 2017 Osudná znamení – Znamení Boží a znamení 
šelmy. Dva protichůdné postoje

22. 3. 2017 Osvobozující pravda – Rozhodující biblická 
kritéria

29. 3. 2017 Pravda jako cesta – Proč je tolik církví. Vývoj 
a charakteristika křesťanství

5. 4. 2017 Víra dnes – Vývoj poznání Bible. Čemu věřit?

Vždy ve středu v 18.00 hodin v adventním domě 
Havlíčkova 29a. Délka trvání cca 1,5 hod.

Centrum ekologického vzdělávání Dúbrava tě 
srdečně zve na příměstský tábor

Letopisy Narnie
Neváhej a přihlaš se – Aslan tě potřebuje!
Kdy: 12.–17. 3. 2017 (jarní prázdniny), 

přihlásit se je třeba do 6. 3. 2017

Pro koho: Tábor je ideální pro děti z 1. stupně ZŠ
Pro více info volejte na CEV Dúbrava 725 341 593/596
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Informace z městské knihovny – březen

Národní třída – tel. +420 518 321 213, GSM: +420 724 055 952
Pobočka Brandlova – tel. +420 518 321 212 

www.knihovnahod.cz

Březen – měsíc čtenářů

Výstavy
Alois Štukavec – Změna osvětlení
4. března – 1. dubna, Galerie Vednevnoci
Výstava fotografií
Vernisáž se koná ve čtvrtek 9. března v 18.00

Radomíra Daňková – Pohádková zahrádka
6. března – 27. dubna, výstavní sál
Výstava kouzelných dětských ilustrací nejen knížek. 

Barevná tma
1.–31. března, Minigalerie Amatér a Plácek
Výstava výtvarných prací nevidomých a zdravotně postižených 
z Městské organizace tělesně postižených Brno, pobočka Orga-
nizace zdravotně postižených.

Akce
Čaj o třetí
Středa 1. března v 15.00, zasedací místnost
Přednáška Mamma Help – prevence rakoviny prsu a prezentace 
korálkové krásy

Cesty ke Světlu
Helena Ojčíková - Věda nebo náboženství
Středa 1. března v 17.30, přednáškový sál
Jan Zubatý – Vše musí být nové
Čtvrtek 30. března v 17.30, přednáškový sál
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci a studenti 30 Kč
Více informací na tel. 777 483 363

Jana Bílková – Kreativita 
Úterý 7. března v 17.30, přednáškový sál
Přednáška seznámí se základními teoretickými poznatky, jako 
např. typy kreativity, co všechno může kreativita být, a jak lze 
každý den trénovat vlastní kreativitu. Součástí bude řada cvičení 
k aktivaci základních typů kreativity.

Klub čtenářů hodonínské knihovny
Úterý 7. března v 16.00, zasedací místnost
Úterý 21. března v 16.00, zasedací místnost
Přijďte se podělit o zážitky z přečtených knih

Beseda se spisovatelkou Blankou Hoškovou
Středa 8. března v 17.30, přednáškový sál
Setkání s autorkou úspěšných románů Zlato(v)lásky, Kamilenky, 
Láskobraní a Horko domácího krbu. 

Nastupujte do strašidelné tramvaje aneb jarní prázdniny 
v knihovně
Pondělí 13. března, 9.00–12.00 a 13.00–15.00 
Hrajeme si s příběhy spisovatelky Petry Braunové – kostýmy, 
čtení, vyprávění, divadlo, malování…
Herní dopoledne
Čtvrtek 16. března, 9.00–12.00 
Hrajeme deskové hry – ukázky her, které knihovna nově připra-
vila k půjčování (Duch!, Hravé kroužky, Carcassonne, Slovopád!, 
Černé historky …)
Závazné přihlášky k vyzvednutí v dětském oddělení a na pobočce 
Brandlova, odevzdání přihlášek do 8. 3. 2017. Přihlásit se můžete 
na obě akce nebo jen na jednu z nich. 
Více informací na tel. 518 321 213 (dětské odd.), 518 321 212 
(pobočka) nebo na webu knihovny.
Spolufinancováno v rámci dotace MK ČR Knihovna 21. století – 
„Ztraceni v čase Petry Braunové“

Čteme sami sobě
Úterý 14. března, 9.00–12.00, dospělé oddělení
Maraton čtení, přijďte se zapojit i vy

Hrátky s pamětí
Úterý 14. března, 9.30–10.30, počítačová učebna – Národní týden 
trénování paměti, vstup zdarma
Úterý 21. března, 9.30–10.30, počítačová učebna
Úterý 4. dubna, 9.30–10.30, počítačová učebna
Lekce trénování paměti pod vedením lektorky Milady Češkové. 
Vstupné: senioři se ČP/bez ČP 30 Kč/35 Kč, ostatní veřejnost se 
ČP/bez ČP 40 Kč/45 Kč. 

Čtenář roku
Středa 15. března v 17.00, přednáškový sál
Ocenění nejpilnějších čtenářů za jednotlivá oddělení, tentokrát 
obohacena o kategorii „nejstarší a nejmladší“ čtenář roku. 

Den poezie
Čtvrtek 16. března v 17.30, přednáškový sál
Představení knih regionálních literátů Jarmily Synkové, Lukáše 
Ivánka.

Jan Zach – Pravá pyramida
Čtvrtek 23. března v 17.30, přednáškový sál
Přednáška představí patent na Terapeutickou pyramidu. Na 
základě, které vám vysvětlí, jak se pyramida chová, jak pracu-
je, jaká je její správná konstrukce a v čem jsou schéma daná 
veřejnosti záměrně zkreslená. Představí nové zkušenosti při 
využívání pyramidální energie k léčení a harmonizaci na míru 
každému jedinci. 

Pá 24. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Pěvecký a kytarový recitál

Eva Henychová

So 25. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Taneční a poslechový večer, kulturní sál

DH Rubín ze Skalice

Po 27. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
Poslechový večer s lidovými písničkami a vypravěčkou

Sourozenci Baťkovi
Růžena Dobešová

St 29. 3. 2017, 19.00 - Taneční a poslechový večer, kulturní sál
Country western band

Pá 31. 3. 2017, 19.00 - Poslechový večer, kulturní sál
On má jinou

Zábavná show na téma životních přešlapů. Pořad je doplněn 
o známé písně, scénky a krátké autorské čtení vtipných pasáží 

z knih autorky K. Tomanové.
Jaroslav Beneš

Kateřina Tomanová

Na duben připravujeme:
 1. dubna 2017 Taneční a poslechový večer - Duo Jitřenka
 3. dubna 2017 Poslechový večer s absolventy 
    CM M. Miltáka ze Strážnice
 5. dubna 2017 Taneční a poslechový večer - Countrio
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Knižní novinky

Víte, že je BŘEZEN – měsíc čtenářů 
v Městské knihovně Hodonín?

Již po osmé proběhne celostátní republiková akce BŘEZEN – 
měsíc čtenářů na podporu čtenářské gramotnosti. A proto zveme 
všechny čtenáře i ne-čtenáře do Městské knihovny Hodonín, aby 
se k nám v březnu připojili a podpořili spolu s námi tuto akci. A na 
co se můžete těšit? Třeba na besedu a autorské čtení s brněnskou 
spisovatelkou Blankou Hoškovou (autorkou knih, které čtou nejen 
ženy, Kamilenky, Láskobraní, Zlato(v)lásky, Voňavé (na)dělení, 
ad.). Toto setkání proběhne na Mezinárodní den žen a každý, kdo 
se besedy zúčastní, se může těšit na malé překvapení (dokonce 
i muži). Tradičně i letos oceníme Čtenáře roku za všechna oddě-
lení, tentokráte obohacenou o kategorii „nejstaršího“ a „nejmlad-
šího“ čtenáře roku. Zúčastnili jste se loňského Maratonu čtení? 
A chcete si podobnou zkušenost zopakovat? Přijďte, budeme spolu 
Číst sami sobě a dopřejeme si přitom kávičku či čaj. V rámci Svě-
tového dne poezie se uskuteční křest básní regionální básnířky 
Jarmily Synkové a představení díla Lukáše Ivánka. Kdo rád luští 

Miloslav Stingl – Adam CHROUST
Neuvěřitelný životní příběh významného českého cestovatele 
a spisovatele Miloslava Stingla.  Fascinující život autora, který 
své etnografické výzkumy uveřejnil ve 42 knihách. Během deva-
tenácti let, která prožil za hranicemi své země, se mu svět měnil 
doslova před očima. Podívejte se v jeho vzpomínkách na průběh 
karibské krize přímo z obklíčeného ostrova nebo prožijte drama-
tickou cestu za neznámými indiánskými kmeny hluboko v nepro-
bádaných pralesích Nové Guineje. O překvapivá setkání se slav-
nými krajany, vládci a světoznámými osobnostmi nebude nouze. 

Postel, hospoda, kostel – Markéta ZAHRADNÍKOVÁ
Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým důka-
zem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, 
a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si 
pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako doma. Nahlédnete 
do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá 
mezilidské vztahy, život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví 
některých předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze 
na vlastní nebezpečí.

Tajemná místa naší země – Petr DVOŘÁČEK
Jsou místa, která mají v sobě něco zvláštního a zneklidňujícího. 
Vydejte se na místa pravěkých svatyň pohanských bohů, na místa 
spojená s počátky křesťanství a jeho boje s pohanskými démony, 
na místa zázračných skutků světců, nebo tajných rejdů templářů 
ve středověku. Poznejte renesanční Čechy jako ráj alchymistů, 
v dobách baroka přihlížejte příchodu ďábla a pozorujte planoucí 
hranice s čarodějnicemi. Nechte se přitáhnout tajemstvím.

Okamžiky štěstí – Patrik HARTL
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli 
strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma bu-
dete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života 
skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo 
se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými nástra-
hami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on 
a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, 
než byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, 
dělat chyby a napravovat je. Protože štěstí a lásku hledá každý. 
I když to zní jako fráze.

Příhoda málo uvěřitelná – Arnošt GOLDFLAM
Příběh opravdu těžko uvěřitelný, ale možná pravdivý vypráví 
o tom, jak povídání a malování může být lékem proti samotě, 
může bořit hranice mezi nejmladšími a nejstaršími a možná 
i hranice úplně jiné. Kniha o malé Helence, jejím o sedmdesát 
let starším sousedovi a kouzelných obrázcích je nejen ke čtení, 
ale trochu i k malování a hraní. Pojďte si číst, povídat a malovat.

Noc s Andersenem
Pátek 31. března od 18.00 – sobota 1. dubna do 8.30
17. ročník mezinárodní akce k podpoře čtení dětí. Nocování 
v knihovně. Jen pro registrované dětské čtenáře. 
Hrajeme si s příběhy spisovatelky Petry Braunové II. – trochu 
víc a trochu jinak. 
Přihlášky a více informací v dětském oddělení (tel. 518 321 213) 
a na pobočce Brandlova (tel. 518 321 212). Přihlášky se odevzdá-
vají do 24. 3. 2017. 
Spolufinancováno v rámci dotace MK ČR Knihovna 21. století – 
„Ztraceni v čase Petry Braunové“.

Registrace zdarma pro nové čtenáře knihovny
1.–31. března, dospělé oddělení, dětské oddělení, pobočka 
Brandlova

Výprodej vyřazených knih 
1. – 31. března, vestibul knihovny
Knihovna nabízí vyřazené knihy naučné i beletristické. 
Cena pevná vazba 10 Kč a brožovaná 5 Kč. 

Audiostop
1. – 31. března, čítárna
Vyzkoušejte audioknihy ve zvukovém koutku a poznejte slavné 
díla podle sluchu. 

Puntíky a zvířátka – to je pěkná pohádka
Příběh myšky, která hledala domeček pro sebe a své jablíčko, 
nebo svět barevných puntíků v programech pro MŠ. 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
1. a 2. března v 8.30, 9.30, 10.30, dětské oddělení
Jak vzniká kniha, povolání spisovatelky a příběhy ukryté v kni-
hách pro žáky 2.–5. tříd ZŠ. 
Spolufinancováno v rámci dotace MK ČR Knihovna 21. století – 
„Ztraceni v čase Petry Braunové“.

Připravujeme na duben
Sam Fujera – Bolest zad – civilizační problém
Úterý 4. dubna v 17.30, přednáškový sál
Pokračování cyklu přednášek nejen o zdraví. Vstupné 100 Kč. 

Čaj o třetí
Středa 5. dubna v 15.00, zasedací místnost
Kouzlo lidové tradice – kroje Podluží a Slovácka představí Marie 
Víchová a Marie Hájková.

kvízy a křížovky může vyzkoušet Audiostop v čítárně (uhádnete: 
kdo namluvil, kdo je autor, název knihy…?) nebo se zúčastněte 
v rámci Mezinárodního týdne trénování paměti Hrátek s pamětí 
a vyzkoušejte své šedé buňky. Chybí vám ve vaší domácí knihovně 
nějaká kniha? Zkuste se během měsíce března zastavit ve vestibulu 
u nás a projít si výprodej vyřazených knih. Třeba tam najdete, co 
hledáte. Celý měsíc probíhá pro nové čtenáře registrace zdarma. 
Takže pokud váš blízký zrovna netouží po Ferrari, zkuste ho 
překvapit kartičkou do knihovny. Více informací k daným akcím 
naleznete v přehledu akcí Městské knihovny, na www.knihovna-
hod.cz nebo se neváhejte zeptat svých přátel v knihovně.

Lenka Maňáková, Městská knihovna Hodonín
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Na 1 HODINU
v SOBOTU

Přidejte se také a zhasněte 25. 3. 2017 od 20:30 do 21:30 hodin
a podpořte celosvětový happening k ochraně životního prostředí

HODINA ZEMĚ 2017

Hodonín s ním

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7.4.
Dúbravík

Kroužek vedený v duchu lesních školek 
pro vaše nejmilejší nejmenší! vaše dítě 

stráví příjemný den vždy venku v přírodě, 
ať už v lese nebo na naší rozlehlé zahradě! 
Zahrajeme si spoustu her, budeme tvořit 

z přírodních materiálů a děti se dozví nové 
informace z říše rostlin i zvířat! K dispozici 
máme ohřívárnu, kde strávíme čas svačinky 

i oběda. Každý čtvrtek 
od 7.30 do 16.00 se na vás a vaše děti 

ve věku 3–6 let těšíme!!!

Je možné kroužek využít i jako jednorázové pohlídání 
Vaší ratolesti! Bližší informace se dozvíte na telefonním
čísle 725 341 593 u vedoucí Anežky Plintovičové nebo 

se zastavte přímo u nás na ekocentru Dúbrava!
Centrum ekologické výchovy Dúbrava, U Červených 

domků 3335/4A, Hodonín
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Informace z Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně

Úprkova 2, 695 01 Hodonín
tel. 518 351 051, e-mail: info@gvuhodonin.cz, www.gvuhodonin.cz

EVA BRODSKÁ / HANA RYSOVÁ / TIŠE A POMALU
Tiše a pomalu, tak vznikají gobelíny Evy Brodské a fotografie 
Hany Rysové. Gobelíny i fotografie se vztahují k trvalým hod-
notám, které přesahují naši uspěchanou každodennost. Právě 
v tom tkví jejich kouzlo.

JAROSLAV JURČÁK /1937–2016/ SOCHY A PLASTIKY
Výstava připravená k nedožitým 80. narozeninám představí 
průřez autorovou komorní sochařskou tvorbou doplněnou 
o fotografie přibližující jeho realizace ve veřejném prostoru. 
Právě s řadou jeho realizací ve veřejném prostoru se můžeme 
setkat i v Hodoníně a nejbližším okolí. Díky fotografiím může 
návštěvník nahlédnout také do autorova sochařského ateliéru.

IGOR IGNAČÁK / TOY
V rámci projektu Talenty se představuje student druhého 
ročníku zdejší SŠPU oboru grafický design, pro jehož práce je 
charakteristická kresebná dynamická linie, od které si jen někdy 
odběhne k experimentům, jež vytváří v grafických programech. 
Na výstavě nazvané Toy jsou představeny malby, které jsou 
náčrty realizací ve veřejném prostoru. Autor pracuje především 
s písmem, ale ve vystavených malbách jsou přítomné i symboly 
spojené s městskou scenérií. Samotný název TOY (v překladu 
hračka) znamená v umění street artu označení pro začátečníka. 
Je příjemné, že to autor v názvu s pokorou přiznává. Výstavu 
zahájil Petr Bulava. 

Výstavy potrvají do 26. března 2017

Večer swingové hudby
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 vystoupí v sále Evropa v Hodoníně big 
band Eager Swingers pod uměleckým vedením Petra Varmužy. 

Orchestr založil v roce 2006 Petr Varmuža. Od počátku se dvacet 
členů bandu snaží o co nejvěrnější interpretaci českého i ame-
rického swingu 30.–40. let. Repertoár je neustále doplňován 
o skladby nejen z komplexního spektra swingové hudby, ale 
i taneční standardy a latinsko-americké rytmy. Eager Swingers 
se prezentují na pravidelných koncertech a tanečních večerech.

Koncert je součástí Hodonínské koncertní sezóny. Začátek 
koncertu v 19.00 hod. Předprodej vstupenek proběhne od 
6. 3. 2017 v Informačním centru v Hodoníně.

www.masaryk.info 
Zámeček, Zámecké náměstí 9, Hodonín 
tel. 518 351 834, e-mail: masaryk@masaryk.info

27. 1. – 28. 5. 2017
Car Mikuláš II. – 100 let od abdikace posledního ruského 
imperátora
V roce 2017 uplyne 100 let od nedobrovolné abdikace posledního 
ruského cara. Výstava přinese pohled na osobnost cara Mikuláše II. 
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé artefakty z carova prostře-
dí. Zaměření výstavy chce plně vystihnout život cara a jeho rodiny, 
jenž byl násilně ukončen v roce 1918.

Budova sálu Evropa, Národní tř. 21, Hodonín
tel. 518 352 271, e-mail: evropa@masaryk.info

17. 2. – 8. 5. 2017 (vernisáž 16. 2.)
Eso v rukávu – z historie hracích a vykládacích karet
Unikátní kolekce ze soukromých sbírek členů Klubu sběratelů 
hracích karet. Na výstavě budou představeny jak hrací karty tak 
vykládací. Budou zde vystaveny i rarity, jako ručně malované 
vykládací karty Emy Destinové, nebo apačské karty malované 
na kůži. Bude zde i kartářská dílna, kde uvidíte různé techniky 
tisku karet. Výstava bude doplněna grafikami a filmovými plakáty 
s tématem umění a karty.

31. 3. 2017
Masarykova Nová Evropa ve Francii, v 16.00 hodin
Přednáška pana Allaina Soubigou francouzského historika, 
profesora Sorbonny, přednášející české dějiny a dějiny střední 
Evropy. Také bude přednášet v sále Evropa v Hodoníně na téma 
„Masarykova Nová Evropa ve Francii“. Přednáška je určena pro 
širokou veřejnost i studenty. Vstup zdarma.

Informace z Masarykova muzea 
v Hodoníně

Kulturní akce 2017 v Přístavišti U Jezu Hodonín 
ve srubu

BŘEZEN
11. 3. sobota

MDŽ – OLDIES DISCO PÁRTY
Začátek ve 20.00 hod.

18. 3. sobota
TANYNY SHOW – skupina KOMBET

Začátek ve 20.00 hod.

25. 3. sobota
COUNTRY SHOW se skupinou STARWAY

Začátek ve 20.00 hod.

26. 3. neděle
VÍTÁNÍ JARA – začátek ve 14.00 hod.

Vystoupení národopisného folklórního souboru Dúbra-
věnka a hudecké muziky Dúbravěnky z Dubňan.

Rozloučení s paní zimou – vynášení Morany. 
Tato akce se koná ve spolupráci: O.S. Přístaviště a DK 

Hodonín
**************************************************

1. 4. sobota
Aprílová OLDIES disco taneční zábava

Začátek ve 20.00 hod.

Více info také na FB a rezervace na tel.: 603 281 290
Pořadatelem kulturních akcí je OS Přístaviště

Srdečně zveme na

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 
při příležitosti Mezinárodního dne žen
v pátek 3. března 2017 od 16.00 hodin 

ve velkém sále restaurace MARINA v Hodoníně
* k tanci a poslechu hraje Slovácká kapela 

Romana Horňáčka *

25. Ochutnávání vín
v sobotu 18. března 2017 od 14.00 do 19.00 hodin

ve velkém sále restaurace MARINA v Hodoníně
KSČM, okresní výbor Hodonín
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Český červený kříž Hodonín
Místní skupina Českého červeného kříže Hodonín zve všechny 
své členy a přátele na první valnou hromadu roku 2017, která se 
bude konat v zasedací místnosti MĚSTSKÉ KNIHOVNY  Hodo-
nín, Národní  třída ve středu dne 29. března 2017 v 15.30 hodin.

Na programu bude beseda s místostarostou Jiřím Jandou o tom, 
co chystá město na úseku výstavby nových objektů tj. obytných 
domů, nebo domů pro seniory, dále jestli se bude pokračovat 
v revitalizaci sídlišť, úpravách silnic a zřizování nových par-
kovacích míst, jak pokračuje oprava plaveckého bazénu a další 
akce. Připravte si dotazy na věci, které vás zajímají. Ve druhé 
části besedy bude zpráva o činnosti představenstva MS ČČK 
v minulém roce, seznámení s některými připravovanými akcemi 
v tomto roce a závěrem volba nového vedení  MS ČČK Hodonín. 

Srdečně zve představenstvo MS ČČK Hodonín  

Místní skupina ČČK Hodonín nabízí: 
9. 5. 2017 jednodenní autobusový zájezd do Bratislavy – odjezd 
z Hodonína v 8.00 hod. od vlakového nádraží – zájezd  je s prů-
vodcem. Program: Návštěva Bratislavského hradu – nádvoří 
a pohled na Bratislavu, odjezd k Dunaji, návštěva vyhlídkové 
věže nad mostem s restaurací  a oběd (v ceně zájezdu), prohlídka 
historických památek v centru města s možností zastávky na 
kávu apod. Návrat do Hodonína v 17.00–18.00 hod.

Případné informace v kanceláři ČČK Dukelských hrdinů 6 kaž-
dou středu 13.30–15.30 hodin, telefon 723 381 942 p. Štukavcová.

Svaz důchodců ČR
Městská organizace Hodonín informuje
Tel. 518 340 147, Duhová škola, B. Martinů 5
Úřední hodiny vždy v úterý od 9.00–12.00 hod.

AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU
 4. 3. SPOLEČENSKÝ VEČÍREK s tancem v sále restaurace 
Marina. Zahájení v 19 hod.  Zajištěna  bohatá tombola.  Součástí  
vstupného je i večeře. Srdečně zveme!
 6. 3. Turnaj v bowlingu v restauraci Bowling na Měšťanské 
ulici. Začátek  ve 14 hodin. Přihlášky členů SD přijímá p. Netopil, 
tel. 721 475 575. Přijďte si zasoutěžit nebo povzbuzovat hráče.
22. 3. Výroční a volební členská schůze Svazu důchodců  
v restauraci Rozmarýnek Hodonín, začátek ve 14.00 hod. 
Zajištěno občerstvení a po schůzi hudba a tanec
Přihlášky na rehabilitační plavání v Lázních Hodonín pro 
členy na měsíc duben přijímá p. Pleskačová, tel. 739 433 141. Po 
upřesnění termínů konání budou zájemci informováni.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
 6. 4. /čtvrtek/ Zájezd do Městského divadla v Brně na činohru 
Vrabčák a anděl. Odjezd autobusu je v 15.30 hod. od Autodíly 
Chaloupka.
24. 4. /pondělí/  Zájezd na koupání do Györu. Odjezd autobusu 
je v 7.00 hod. od Autodíly Chaloupka. Přihlášky na divadlo 
i koupání přijímá p. Stahalová.

KLUB PRO SENIORY
9. 3. v 10.00 hod.

Bez pořádného pitného režimu nefunguje nic
Nutriční poradce Jiří Ambrož

23. 3. v 10.00 hod. – Dekorace z pedigu
výtvarná dílna v Městské knihovně Hodonín

mobil: 724 937 175, e-mail: hodonin@spolecne.info

Život a zdraví z. s.
vás zve do Klubu zdraví na

 

Abeceda potravin – písmeno S
Seznámíme vás s několika potravinami a jejich 

výživovými hodnotami. Budeme moci ochutnat pokrmy 
které budou z těchto potravin připraveny.

Recepty si odnesete domů.

Místo konání: Havlíčkova 29a
Úterý 21. 3. 2017

Začátek 18.00 hodin
Lektorka – paní Vlasta Kapecová

Pozvánka na sportovně-turistický 
tábor v roce 2017

Občanské sdružení Mlýnky pořádá v roce 2017 letní 
dětský tábor

Jedná se o 14 denní tábor zaměřený na sport a turistiku. 
Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let, ubytování je 

zajištěno v chatkách.
Termín tábora – 16.–29. 7. 2017 • Místo konání – penzion 

Jana Mlýnky • Hlavní vedoucí – Milan Jakeš
Na táboře je zajištěno stravování 5x denně, pro děti jsou 
připraveny hry a soutěže, možnost koupání v bazénu. 

Na táborníky čeká bohatý program pod vedením 
zkušených vedoucích. 

Přihlášky a případné informace je možno získat v CA 
Lido, Národní třída 4, Hodonín nebo na stránkách 

penzion-mlynky.cz, tel. 518 334 236

Spolek zdravotně postižených 
občanů – Spolkový výbor informuje

Volná místa – rekondiční pobyty:
• 6 volných míst na rekondici Znojmo – Vranovská Ves, hotel 
Club. Termín 3.–9. 5. 2017; výlety:  hrad Bítov, plavba lodí po Vra-
novské přehradě, prohlídka Znojma, Šatov, zámek Vranov nad Dyjí
• 6 volných míst na rekondici v Maďarsku – hotel Palace Hevíz.
Termín 12.–17. 6. 2017
Zájemci na některý z uvedených pobytů přihlaste se u paní Soni 
Strnadové, telefon 777 340 890.
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Středisko volného času Hodonín

nám. B. Martinů 5, Hodonín Tel: 725 341 590 i 591
svc.hodonin@seznam.cz, www.svchodonin.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Hodonín
Váš partner pro volný čas

Připravili jsme pro vás akce

8. 3. SLUNÍČKOVÉ TANCOVÁNÍ
Akce pro všechny děti od 3 do 6 let, sourozence, kamarády a ro-
diče, kteří rádi tančí. Místo: Středisko volného času Hodonín, 
nám. B. Martinů 5. Čas: 17.00–18.00 hodin Info: Zdena Bařinová, 
osobně na SVČ nebo na tel. : 702 088 973

Připravujeme na duben:
 7. 4. Probouzení broučků

Nabídka letních pobytových a příměstských táborů 
v roce 2017
1.–10. 7. VOJENSKÁ AKADAMIE
  letní pobytový, Vranov nad Dyjí
  všeobecný pro děti od 7 do 15 let
  Monika Zlámalová, tel.: +420 739 330 121
  monika.zlam@seznam.cz
10.–14. 7. CESTA KOLEM SVĚTA
  letní příměstský, KM Horní Valy 2, Hodonín
  všeobecný pro děti od 5 let
  Monika Wagnerová, tel.: +420 725 341 595
  km.hodonin@seznam.cz
17.–21. 7. TSODAR – TAJEMNÝ SVĚT SKŘÍTKŮ
  letní příměstský, KM Horní Valy 2, Hodonín
  všeobecný pro děti od 5 let
  Monika Wagnerová, tel.: +420 725 341 595
  km.hodonin@seznam.cz
23. 7. – 5. 8. HVĚZDNÁ BRÁNA ANEB ALIIANCE LITTNER 
  VE VESMÍRU
  letní pobytový, TZ Littner, Bzenec Přívoz
  TÁBOR OBSAZEN!
  Jiří Janda, tel.: +420 739 489 792
  jiri.janda@seznam.cz
24.–28. 7. VÝPRAVA DO DRAČÍ ZEMĚ 
  letní příměstský, SVČ, nám. B. Martinů 5, Hodonín
  všeobecný pro děti 4–8 let
  Zdena Bařinová, tel.: +420 702 088 973
  zdenahodonin@seznam.cz
31. 7.–4. 8. KLETBA FARAONŮ
  letní příměstský, Ekocentrum Dúbrava, 
  Červené domky 4/A, Hodonín
  všeobecný se zaměřením na přírodu pro děti
  od 6 let
  Anežka Plintovičová, tel.: +420 725 341 593
  ekocentrum.hodonin@seznam.cz
7.–11. 8. VIKINGOVÉ
  letní příměstský, Ekocentrum Dúbrava, 
  Červené domky 4/A, Hodonín
  všeobecný se zaměřením na přírodu pro děti
  od 6 let
  Anežka Plintovičová, tel.: +420 725 341 593
  ekocentrum.hodonin@seznam.cz

14.–18. 8. BAREVNÉ LÉTO S TANCEM
  letní příměstský, SVČ, nám. B. Martinů 5, Hodonín
  Se zaměřením na moderní tanec od 7 let
  Stanislav Chovančík, tel.: +420 725 341 591 
  svc.hodonin@seznam.cz

19.–23. 8.  VÝPRAVA DO KARIBIKU
  letní příměstský, SVČ, nám. B. Martinů 5, Hodonín
  se zaměřením na latinskoamerické tance od 6 let
  Stanislav Chovančík, tel.: +420 725 341 591
  svc.hodonin@seznam.cz

Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, tel.: 725 341 592 
www.km-hodonin.webnode.cz, 
e-mail: km.hodonin@seznam.cz

HOLA, HOLA, JARO VOLÁ
21. 3. 2017 * 9.30–11.00

Vítání jara u medvídka Bubu. Pohybové hry, legrace a jarní 
tvoření se spoustou zábavy pro naše nejmenší.

PŘIPRAVIT SE, KE STARTU…
27. 3. 2017 * 15.00–16.00

Zábavné sportovní odpoledne pro děti, které milují pohyb.
Nezapomeň si vzít: sportovní oděv, pití a chuť se pobavit. 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
HODY, HODY, DOPROVODY 

18. 4. 2017 * 9.30–11.00
Velikonoce jsou tady! Pohybové hry, legrace a velikonoční 

tvoření se spoustou zábavy pro naše nejmenší.

DUBEN – SPORTOVAT BUDEM
24. 4. 2016 * 15.00–16.00

Sportování v duchu fair-play pro děti, které milují pohyb...
Nezapomeň si vzít: sportovní oděv, občerstvení a chuť se pobavit.

ČARODĚJNICKÝ REJ
27. 4. 2017 * 9.30–11.00

Čáry máry... tvoření, pohybové hry a spousta legrace pro naše 
nejmenší a jejich rodiče. Vstup v maskách!

DĚTSKÝ KALEIDOSKOP
27. 4. 2017 * 15.00–16.00

Osvojení znalostí a dovedností dětí předškolního věku zábav-
nou a hravou formou.

KLUB MLADÝCH
SVČ Hodonín

Nabídka a výzva pro kuřáky
Dýchejte svobodně!

Daří se vám plnit novoroční předsevzetí, přestat kouřit? 
Život a zdraví, z.s., pobočka Hodonín vám nabízí pomoc for-

mou odvykacího semináře Za 5 dnů nekuřákem aneb Dýchejte 
svobodně.

Jedná se o 5 motivačních setkání trvajících 1,5 hod. denně, kde 
vás lektor Lubomír Žižka povede krok za krokem k vaší poslední 
cigaretě. A věřte, zbavíte se cigaret i za tak krátkou dobu.

Doporučujeme pozvat k účasti na semináři i někoho vám blíz-
kého – rod. příslušníka, kamaráda, spolupracovníka, který vám 
bude v průběhu semináře i po něm oporou a pomocí k osvobození 
se od otrokářky – cigarety.

Seminář se uskuteční v termínu 27.–31. 3. 2017 vždy v podvečer 
od 18.00 hod. 

Místo sdělíme těm, kteří se přihlásí k účasti na semináři na tel. 
725 030 949, 775 789 015 nebo email lzizka@gmail.com, kde vám 
budou zodpovězeny i event. dotazy.

Kurz je bezplatný. Přejeme vám hodně odvahy k správnému 
rozhodnutí. 
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KULTURNÍ SERVIS  VOLNÝ ČAS 

Centrum pro rodinu a sociální 
péči Hodonín – březen

Štefánikova 15, Hodonín
informace o programech: tel. 774 650 138
e-mail: markovicova@cprhodonin.cz – p. Markovičová
www.cprhodonin.cz 

PRO RODIČE S DĚTMI
Cvičení s miminky metodou E. Kiedroňové (vhodné i pro těhotné) 
PÁ 10.00 – nutno se přihlásit předem: tel. č. 731 112 382;  
Sedmikráska pro miminka – PO 9.30;  
Sedmikráska pro batolátka – ČT 9.30; 
Sedmikráska pro človíčky – ÚT 9.30; 
Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně TJ Sokol – ST 10.00

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Cvičení s neposednými skřítky – ÚT 16.00; 
Výtvarná všehochuť – ST 15.30 (1. 3. Keramika – kočky a motýli; 
8. 3. První sněženky; 22. 3. Ptáčci; 29. 3. Velikonoce za dveřmi; 
5. 4. Keramika).

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Miniškolka Mateřídouška – pravidelné hlídání dětí od 1,5 roku.
Hlídání dětí Heřmánek – péče o děti v domácím prostředí nebo 
v prostorách CPR, doprovod ze školky, do kroužků apod. 
Informace: tel. č. 602 638 552, e-mail: blahova@cprhodonin.cz.

PRO ŠKOLÁKY
Příprava z Ma k přijímacím zkouškám –  ÚT 17.00
Příprava z Čj k přijímacím zkouškám – ÚT 16.00 
24. 3. /16.00–21.00 nebo 25. 3./ 8.00–13.00: Ekodílna – pletení 
košíků z pedigu.
13.–15. 3./8.00–16.00: Prázdninová všehochuť na Centru. 
Přihlášky: tel. č. 724 750 610; 
e-mail: martinkovicova@cprhodonin.cz.

PRO DOSPĚLÉ
Cvičení v těhotenství ÚT 17.00; Cvičení ke kráse ÚT 18.00.
COWORKINGOVÉ SLUŽBY (umožňují běžnou pracovní činnost 
na sobě nezávislých osob ve sdíleném prostoru). Nabízíme pro-
stor sdílené kanceláře s pc vybavením a wifi připojením v učebně 
CPR. PO–ČT/7.00–18.00 hod. PÁ/12.00–18.00 (popř. dle dohody). 
Hlídání dětí zdarma. 
Informace: chura@cprhodonin.cz,  774650137
Kurz efektivního rodičovství: pokračovací kurz: 
7.–28. 3./9.00–11.00 – Vztahy mezi sourozenci.
6. 3. – 3. 4./17.00–19.00: Dělám to dobře? Aneb Rodiče i děti 
potřebují podporu.
Informace a přihlášky: tel. č. 774 650 138; 
e-mail: markovicova@cprhodonin.cz.
8. 3./18:00: Manželství na dobré cestě – 1. setkání cyklu pro ab-
solventy kurzu Manželské večery na téma: Manželství je proces.
21. 3./15.30–19.00: Neklidné dítě, ADHD a jiné výchovné 
potíže. Přednášející Petra Škrdlíková, pedagožka. Přihlášky: 
tel. č. 775 650 133,  e-mail: jakesova@cprhodonin.cz.
23. 3./16.00: Zdravá a pestrá strava pro celou rodinu. Přednáše-
jící Dagmar Sedlářová, poradce pro výživu a zdraví. Přihlášky: 
tel. č. 602 638 552,  e-mail: blahova@cprhodonin.cz.
29. 3./16.30: Seminář o moderních látkových plenách – po-
vídání o výhodách látkových plen, o způsobech látkování dětí 
s možností si všechno naživo prohlédnout.
3. 3./16.00–19.00: Paličkování, frivolitky, síťování, háčkování, 
tenerify.
9. 3./16.00–19.00: Korálková dílna –  kruhový cihlový steh.
24. 3./16.00–21.00: Pedigová dílna – kurz pletení  z pedigu pro 
začátečníky.

25. 3./8.00–13.00: Pedigová dílna – kurz pletení z pedigu pro 
pokročilé.
31. 3./16.00–19.00: Keramická dílna – kurz keramiky pro za-
čátečníky.
Přihlášky předem: tel. č. 774 650 138; 
e-mail: markovicova@cprhodonin.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
DOBROMYSL

Chcete pomáhat potřebným, zejména seniorům, sociálně 
znevýhodněným, dětem a pacientům v nemocnici? Neváhej-
te a ozvěte se! Informační schůzky po dohodě. Kontakt: tel. 
606 702 360, e-mail: dobromysl@cprhodonin.cz

Klub Sousedé plus CPR Hodonín – projekt založený na vzájem-
né mezigenerační výpomoci. Potřebujete pověsit poličku a na 
oplátku můžete nabídnout odvoz k lékaři? Přidejte se do Klubu 
Sousedé plus CPR Hodonín. 
Nabízíte-li pomoc, nebo sami pomoc potřebujete, přijměte 
pozvání na informační schůzku projektu Sousedé Plus – 6. 3. 
2017 od 10.00 hod.
Kontakt na tel. 724 750 610; 
e-mail: martinkovicova@cprhodonin.cz

PORADENSTVÍ
Poradna DIVIZNA – poradenství a mediace v rodinných vztazích 
– objednávky: jakesova@cprhodonin.cz. 
Poradna PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 
– zdisak@seznam.cz.

Svépomocné RODIČOVSKÉ skupiny pro rodiče v obtížné životní 
situaci: schůzky každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy v 16.30 hod. 
Po předchozí telefonické domluvě je možné objednat indivi-
duální pohovor. Paralelní program pro děti zdarma. Nabízíme 
podporu, nové možnosti řešení, informace a impulzy. Skupinu 
vede mediátorka a terapeutka Ivana Mikušková. Informace:                     
tel. č. 602 632 943; e-mail: mikuskova@cprhodonin.cz.

PŘIPRAVUJEME
Rodičovství je dar – cyklus pěti přednášek o těhotenství, porodu 
a péči o miminko s Z. Paulíkovou, M. Kotkovou a L. Ambroz-
kovou od 5. 4. do 3. 5. 2017 každou středu, od 17.00 hod. 
8. 4. Manželské jaro – pro mladé rodiny – přednášky, skupinky, 
program pro děti,…
21.–23. 4.: Víkend pro otce s dětmi v Lovčicích.
25.–27. 4.: Jarní burza dětského oblečení a sportovního vyba-
vení. 25. 4./13.00–18.00: příjem věcí; 26. 4./9.00–18.00: prodej; 
27. 4./9.00–11.00: prodej, 16.00–18.00: výdej. Všechny věci k pro-
deji musí být zapsány ve formuláři, který si vyzvedněte v recepci 
CPR nebo ho najdete na našich webových stránkách. Koná se 
v KD Hodonín. Hledáme dobrovolníky. 
Příměstské tábory  pro předškoláky v prostorách CPR: 
10.–14. 7. Kouzelný škapulíř; 17.–21. 7. Tajuplný ostrov; 24.–28. 7. 
Hledání loupežnického pokladu; 31. 7.–4. 8. Putování za duhou; 
14.–18. 8. Krteček v pravěku.
Přihlášky: tel. č. 774 650 133; e-mail: blahova@cprhodonin.cz
Příměstské tábory pro školáky v dětském městečku v Bažant-
nici:
10.–14. 7. Pokémon – síla jednotlivce; 17.–21. 7. HOBIT – aneb 
cesta tam a zase zpátky; 24.-28. 7. Letní dobrodružné radovánky; 
31. 7.–4. 8. Pátrání po modrém měsíci; 7.–11. 8. Tajemné putování 
džunglí; 14.–18. 8. Kam dohlédneš dalekohledem.
Výtvarné workshopy pro školáky v prostorách CPR: 
17.–21. 7. a 7.–11. 8.
Přihlášky: tel. č. 774 650 133; 
e-mail: martinkovicova@cprhodonin.cz
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ŠKOLSTVÍ

Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných 
městem Hodonínem pro školní rok 2017–2018
se uskuteční ve dnech:
pátek 7. dubna 2017 14.00–17.00 hodin • sobota 8. dubna 2017 9.00–11.00 hodin
přímo v budovách základních škol města
Do prvních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

K zápisu je třeba přinést:
rodný list dítěte,
průkaz pojištěnce (dítěte),
občanský průkaz rodiče (zákonného 
zástupce) dítěte.

Zákonný zástupce je povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce dle § 36, odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Pokud zákonný zástupce bude žádat 
o odklad povinné školní docházky 
dítěte, měl by již u zápisu do 1. třídy 
předložit v základní škole doporuču-
jící vyjádření školního poradenského 
zařízení a ošetřujícího lékaře.

SPÁDOVÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL
(Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, 
kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem 
Hodonínem.)

Základní škola Hodonín, 
Mírové náměstí 19: 
Ba r tošova,  Bla žkova,  Bra nd lova 
(2–66 sudá) a (1–51 lichá), tř. Dukel-
ských hrdinů, Dvořákova, G.Preissové, 
Havlíčkova, Herbenova, Janáčkova, 
Jarošova, Jiráskova, Krátká, Marxova, 
Merhautova, Měšťanská (1–101), Mírové 
náměstí, Mrštíkova, Muchova, Nádražní 
řádek, nám. 17. listopadu, Národní třída, 
Nesyt, Obchodní, Palackého, Pančava, 
Plucárna, Prav. Veselého, Příční, Redli-
chova, Rodinova, Sc.Viatora, Slovácká,  
Sušilova, Sv.Čecha, Štefánikova, Tyr-
šova, Úprkova, Velkomoravská (1–27), 
Vrchlického, Wilsonova.

Základní škola Hodonín, Očovská 1:
(Zápis proběhne v prostorách ZŠ, 
vchod z Husovy ulice.)
Anenská, Bratislavská, B. Němcové, 
Dobrovolského, Dolní, Dolní Valy, 
Horní Valy, Husova, Jánošíkova, Jižní 
(1–29), K Lávce, Kolískova, Komenské-
ho, Koupelní, Legionářů, Masarykovo 
nám., Milíčova, Moravní, Nábřeží, nám. 

Osvobození, Na Salajce, Očovská, Polní, 
Radniční, Rybářská, Rubanice, Sadová, 
Slavíkova, Slunečná sudá, Sportovní,  
Šafaříkova, Štěpnice, U Elektrárny, 
U Lavoru, Výstavní, Zámecká, Zámecké 
nám., Zelničky.

Základní škola Hodonín, U Červených 
domků 40:
Bezručova, Brněnská, Brněnské ná-
městí, Březinova, Cihlářská čtvrť, Čaj-
kovského, Družstevní čtvrť, Erbenova, 
Hornická čtvrť, I. Olbrachta, J. Suka, 
P. Jilemnického, Kasárenská, K Hájence, 
Křičkova, Lesní, Lipová alej, Lužická, 
Masná, M. Benky, nám. B. Martinů, 
Na Dole, Na Pískách, Patočkova, Píseč-
né, Průmyslová,  Sacharovova (1–20), 
Seifertova, Skácelova, Stavební, tř. bří 
Čapků, U Cihelny, U Červených domků, 
U Kyjovky, U Střelnice, U ZOO, Velko-
moravská 28 a výše (sudá a lichá), Za 
Dráhou, Žižkova (1–14).

Základní škola Hodonín, Vančurova 2:
Alešova, l2. dubna, Brandlova (sudá 
68–102) a (lichá 53–141), Hodonínské 
cihelny, Horní Plesová, Jarní, Javorová, 

ZŠ U Červených domků 40 
nabízí:
• od 5. ročníku možnost navštěvovat 
třídu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy (atletika, fotbal)
• velký výběr kroužků (dětská atleti-
ka, počítače, zdravotnický kroužek, 
pěvecký sbor, vaření, kroužky ve spo-
lupráci se ZOO Hodonín, Reportéři, 
turistický kroužek, flétna…)
• plavání, bruslení, adaptační kurz, 
lyžařský kurz
• výuku angličtiny s rodilým mluvčím
• spolupráci s partnerskou školou 
CAMBRIDGE P.A.R.K.  s možností zís-
kání certifikátů z AJ již od nejnižších 
ročníků ZŠ
• počítačové učebny, tablety na 
1. stupni, multimediální učebnu
• školní knihovnu
• od 2. třídy ozdravné pobyty v Je-

Jižní (31–41), Jungmannova, Kateřinská, 
Kollárova, Konečná, Levandulová, Lidic-
ká, Luční, Lužní, Mánesova,  Měšťanská 
(134, 136, 138, 142), Myslivečkova, Na 
Výhoně, Nemocnice, Nerudova, Okruž-
ní,  Pánov, Pánovská,  Partyzánská, Pe-
runská, Purkyňova, Rozmarýnová, Sa-
charovova (21–výše), Sídlištní, Slunečná 
lichá, Smetanova, Šumná, Švabinského, 
Tylova, U Hliníku, U Přejezdu, Vančuro-
va, Vřesová, Wolkerova, Zahradní, Zá-
mečnická, Závodní, Žižkova (15–výše).

Hana Matějková,
odbor školství a sociálních věcí 

tel. 518 316 160

Zápis do 1. tříd MŠ a ZŠ Hodonín, 
náměstí B. Martinů 5 (speciální škola 
– pro žáky se zdravotním hendike-
pem) se uskuteční v pátek 7. DUBNA 
2017 v době od 14.00 do 17.00 hodin 
(www.mszshodonin.cz).

Hana Jurečková,
ředitelka MŠ a ZŠ Hodonín

tel. 518 352 895

seníkách
• v 1. a 2. třídě kroužek anglického 
jazyka
• školu v přírodě pro 4. ročník
• v 9. třídě předmět finanční gra-
motnost
• školní družinu od 6.00 do 17.00 hodin
• Předškoláček – kurz 10 lekcí pro 
budoucí prvňáčky 
• školní poradenské pracoviště – vý-
chovný poradce, školní psycholog, 
metodik prevence, speciální pedagog
• bezpečnou polohu školy v krásném 
prostředí
• návštěvy Městské knihovny, Eko-
centra, divadel v Uh. Hradišti a v Brně
• účast v mezinárodním projektu 
Ekoškola

Více informací na 
www.zsdomkyhod.cz.
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ZŠ Mírové náměstí nabízí:
• prožitkový zápis s překvapením: „Per-
níková chaloupka trochu jinak“
• školní poradenské pracoviště – školní 
psycholog, výchovná poradkyně, speci-
ální pedagog a preventista sociálně pa-
tologických jevů s poradenskou pomocí 
• speciální péči pro děti s logopedic-
kými vadami pod vedením odborného 
logopeda 
• adaptaci budoucích prvňáčků na nové 
prostředí formou 8 bezplatných lekcí 
„Příprava na dobrý start“, které jsou 
zaměřeny na zdárný vstup do 1. třídy
• kroužek anglického jazyka již v 1. roč., 
povinná výuka anglické přípravky od 
2. roč.
• pravidelný pobyt žáků 3. r. na škole 
v přírodě a žáků 7. r. na lyžař. kurzu 
v Jeseníkách
• plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku, 
vzdělávací zájezd do Anglie, zájezdy 
do divadla, návštěvy knihovny, muzea 
a galerie, spolupráce s Ekocentrem
• zdarma pravidelné hodiny bruslení 
v rámci hodin TV již od 1. ročníku
• posílení časové dotace matematiky ve 
3.–9. ročníku o 1 h/týdně
• posílení časové dotace anglického 
jazyka v 6. a 7. ročníku o 1 h/týdně
• celoškolní projektový týden „Edison“, 
během něhož je každoročně za účasti 
zahraničních studentů – rodilých mluv-
čích doplněna výuka anglického jazyka
• výběr z volitelných předmětů v 6.–7.
roč. – informatika, sport, psaní všemi 
deseti na PC 
• adaptační kurz v 6. ročníku organizo-
vaný každoročně na Vysočině
• individuálně výukový program pro 
mladé hokejisty ve spolupráci s SHKm 
Hodonín
• pohybové hry, individuální tréninky, 
techniku bruslení pod vedením trenérů
• „Hodinu pohybu navíc“ v rámci celo-
republikového projektu pro žáky 1.–3. 
ročníku
• péči o nadané žáky a podporu žáků se 
specifickými poruchami učení
• zajištění doučování žáků a péči spe-
ciálního pedagoga v rámci projektu EU
• speciální učebny s interaktivními 
tabulemi, klimatizované počítačové 
učebny s možností přístupu na internet 
i mimo vyučování
• aktivní dětský školní parlament, 
pravidelné vydávání školního časopisu 
„Míráček“ 
• školní družinu s řadou aktivit a bez-
platných zájmových kroužků – informa-
tika, keramika, ruční práce, florbal, flét-
na, provoz školní družiny do 17.00 hod.
Více informací naleznete na našich 
stránkách www.zshodonin.cz

Do školy na Očov
ZŠ Hodonín, Očovská 1, je školou s mo-
derními výukovými metodami a indi-
viduálním přístupem ke všem svým 
žákům. Škola s otevřenou náručí přijímá 
každé dítě s jeho jedinečnými potřebami 
a požadavky nejen na vzdělávání, ale 
i na jeho osobní růst.

ZŠ Hodonín, Očovská 1, nabízí:
• den otevřených dveří ve středu 22. 3. 
od 8.00 do 12.00 pro budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče
• edukačně stimulační skupiny – 7 pří-
pravných lekcí pro předškoláky od 19. 4.  
• studijní skupiny pro nadané žáky
• péči o děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami a jejich plnou integraci
• školní poradenské pracoviště - speci-
álního pedagoga, výchovného poradce, 
metodika prevence, psychologa
• jako jediná škola na Hodonínsku 
vzdělávání cizinců
• speciální učebny s interaktivními 
tabulemi, klimatizované počítačové 
učebny s možností vstupu a přístupu 
na internet i mimo vyučování, učebnu 
v přírodě
• v 1.–5. ročníku volitelné předměty: 
výtvarné činnosti, pohybové hry, tvořivá 
dramatika, bystrá hlava, malý čtenář, 
anglický jazyk rozšiřující
• v 6.–9. ročníku výběr z volitelných 
předmětů zaměřených na přírodní vědy, 
informační technologie, sport a výtvar-
né činnosti  
• učení prostřednictvím zážitků
• pravidelný pobyt žáků 3. tříd na ško-
le v přírodě, lyžařský výcvikový kurz 
pro 5. a 7. ročníky, adaptační kurz pro 
žáky 6. ročníku, terénní přírodovědnou 
praxi v 8. ročníku, vzdělávací zájezd do 
Anglie, zájezdy do divadla, kulturně 
vzdělávací pořady 
• zajištění mimoškolní činnosti v odpo-
ledních hodinách - keramický kroužek, 
f lorbal, stolní tenis, hra na kytaru, 
německý jazyk pro začátečníky a ang-
ličtina hrou
• aktivní dětský školní parlament
• bezpečné prostředí zajištěné pomocí 
moderního zabezpečovacího systému 
• svačinky, výběr ze dvou hlavních 
jídel, bezlepkovou a diabetickou stravu 
ve školní jídelně.

Web školy s aktuálními informacemi 
– www.zsocov.cz 

ZŠ Vančurova nabízí: 
• velmi dobré materiální zázemí, všech-
ny třídy na prvním stupni jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi, výuka probíhá 
i v odborných učebnách (2 počítačové 
učebny, jazyková, přírodovědná, fyziky 
a chemie, společenských věd, výtvarná, 
hudební, cvičná kuchyňka, nově vyba-
vené dílny,
• kvalitní sportovní zázemí, 3 venkovní 
hřiště, 2 tělocvičny, gymnastický sál, 
• školní poradenské pracoviště - škol-
ní psycholog, výchovná poradkyně, 
speciální pedagog a školní metodička 
prevence, které zajišťuje poradenskou 
pomoc žákům i rodičům při výchově 
a vzdělávání dětí
• sedm útulných oddělení školní dru-
žiny, která jsou otevřena od 6 hodin 
ráno až do 17 hodin odpoledne a děti si 
zde mohou vybrat podle svého zájmu 
z pestré nabídky zájmových kroužků 
(keramický, dramatický, výtvarný, 
sportovní, aj.)
• péči o nadané žáky a podporu žáků se 
specifickými poruchami učení,
• v první a druhé třídě možnost výuky 
anglického jazyka v kroužcích,
• před nástupem do první třídy možnost 
seznámení se školním prostředím, paní 
učitelkou i budoucími spolužáky v pěti 
lekcích přípravného kurzu za účasti ro-
dičů (rozvoj jemné motoriky, postřehu 
a paměti)
• učební plán s posílenou dotací výuky 
jazyků (českého a anglického) a mate-
matiky, od sedmého ročníku výuku dru-
hého cizího jazyka (ruština, němčina),
• širokou nabídku volitelných předmětů 
(finanční gramotnost, informatika, psa-
ní na počítači všemi deseti, sportovní 
hry, seminář z matematiky a českého 
jazyka)
• účast žáků na kulturních i vzděláva-
cích programech a besedách, možnost 
pracovat v redakci školního časopisu, 
Eko týmu nebo školním parlamentu

Bližší informace o naší škole naleznete 
na www.zsvancur.cz a FB profilu.

JARNÍ 
PRÁZDNINY 

NA HODONÍNSKU
13.–19. 3. 2017

Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov, 
Blansko, Brno-město, Brno-ven-

kov, Karviná, Tachov, Domažlice,  
Louny, Praha 1, Praha 2, Praha 3, 

Praha 4, Praha 5.
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Hodonínská průmyslovka na druhém místě 
v celostátním finále Robosoutěže 2016

Žáci ISŠ na prestižní soutěži Gastro 
Junior Brno – Bidvest Cup 2017

Skvělý úspěch se podařil týmu SŠPU Hodonín. Trojice studentů čtvrtého 
ročníku Technického lycea Lukáš Letrik, Jan Kubeš a Filip Kovačík 
získala stříbro ve finále Robosoutěže 2016 v Praze.

Hodonínská průmyslovka opět za-
bodovala. Po druhém místě v předkole  
Robosoutěže 2016 a postupu do celostát-
ního finále získala druhé místo i v tomto 
finále. A že to byl úkol nesnadný: do 
celostátního finále se dostalo pouze 
16 nejlepších středoškolských týmů. Ti 
vzešli z více jak 128 týmů z celé repub-
liky, které se utkaly ve 4 předkolech.

Tým tří mladých programátorů ho-
donínské průmyslovky Lukáš Letrik, 
Jan Kubeš a Filip Kovačík pod vedením 
svého učitele Vladimíra Šereše tak 

V jihomoravské metropoli se ve dnech 
19.–21. ledna 2017 konal 23. ročník me-
zinárodního mistrovství mladých gast-
ronomických talentů, v němž si své síly 
poměřilo téměř osm desítek soutěžících 
z tuzemských i zahraničních odborných 
škol. V této nejprestižnější soutěži svého 
druhu u nás, nad níž převzali záštitu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, hejtman Jihomoravského kraje, 
primátor města Brna a další, reprezento-
vali Integrovanou střední školu Hodonín 
v oboru číšník a kuchař dva žáci.

Své kvality předvedla v prvním ze 
jmenovaných oborů žákyně 3. ročníku 
Petra Vyrůbalíková, jež připravila flam-
bovanou palačinku plněnou špenátem, 
mozzarellou a cherry rajčaty, k ní na-
servírovala bílé víno Veltlínské zelené. 
Díky svému výkonu se probojovala do 
stříbrného pásma hodnocení.

Soutěž kuchařů byla v jistém smyslu 
napínavější, neboť žáci si nejdříve loso-
vali koš obsahující pět základních su-
rovin, z nichž museli v časovém limitu 

zdolal své protivníky a zastavil se až 
ve finále. To už bylo pojato jako kom-
binovaná soutěž 16 týmů univerzitních 
z pražské fakulty elektrotechniky proti 
16 středoškolským.

Do finále se tým hodonínské průmys-
lovky probojoval spolu s druhým morav-
ským týmem ze Zlínského gymnázia.

„Byl to silný soupeř, který měl výbor-
ně zvládnutou první část úkolu (sledová-
ní čáry), naše družstvo mělo pro změnu 
lepší druhou část (průjezd bludištěm). 
Souboj to byl vyrovnaný a nakonec jen 
těsná prohra a pár sekund rozhodlo 
o druhém místě našeho týmu“, řekl po 
finálové jízdě robota Vladimír Šereš.

Robosoutěž je určena pro tříčlenné 
středoškolské týmy z České republiky. 
Úkolem každého týmu je sestavit robota 
ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® 
tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu 
a to co možná nejlépe. Týmy své síly 

připravit pokrm dle své fantazie a také 
jej pojmenovat. Na Samuela Tetura, žáka 
2. ročníku, čekal ve vylosovaném koši 
candát, batáty, papriky, cukety a cibule. 
Z těchto ingrediencí vytvořil filet z can-
dáta na másle s bylinkami, batátové 
pyré, restovanou zeleninu a omáčku 
z másla, vína a šalotky "beurre blanc". 
Připravený pokrm zajistil Samovi umís-
tění v bronzovém pásmu.

Soutěž měla vysokou profesionální 
úroveň a dosažené výsledky mladých 
gastronomů potvrdily velmi dobrou 
kvalitu odborné přípravy na našich ško-
lách. Zároveň je potřeba ocenit odvahu 
i nasazení soutěžících a poděkovat jim 
za vzornou reprezentaci školy.

Zdenka Ševelová, 
vedoucí učitelka odborného výcviku

změří v soutěži sestrojených robotů ve 
čtyřech samostatných předkolech a prv-
ní dva z každého předkola postupují do 
celostátního finále Robosoutěže. Robo-
soutěž pořádá elektrotechnická fakulta 
Českého Vysokého Učení Technického 
v Praze ve spolupráci s firmami Sam-
sung a Škoda.

Ceny, které si tým hodonínské průmy-
slovky nadělil již před vánočními svát-
ky, byly opravdu kouzelné. V předkole 
získali kluci trička a paměťové disky od 
firmy Samsung a ve finále pak každý 
obdržel tablet Samsung Galaxy, soudek 
piva a další drobnosti.

„Já nejvíc oceňuji, že kluci získali 
pro školu novou stavebnici LEGO® 
MINDSTORMS® a jako třešničku na 
dortu získali všichni tři přijetí na fakultu 
elektrotechnickou ČVUT v Praze bez 
přijímacích zkoušek. Po maturitě jsou 
tam vítáni s otevřenou náručí“, podotkl 
Vladimír Šereš, učitel ICT na hodonín-
ské průmyslovce.

Jana Slováková

ZŠ Na Pohodu 
rozdala první 
vysvědčení
Před nedávnem se v nově vzniklé 
škole v Hodoníně ZŠ Na Pohodu roz-
dávalo první vysvědčení. Na rozdíl od 
klasických vysvědčení, jak je známe, 
v něm žáci našli dopis se slovním 
hodnocením. To je také jednou z věcí, 
kterou žáci na škole oceňují. Líbí se 
jim také přátelský přístup. Škola ro-
dinného typu vznikla jako alternativa 
ke státním školám. Vyznačuje se nižší 
kapacitou počtu žáků ve třídě, čímž 
má prostor pro individuální práci 
s dětmi. V současné době otevřela 
pravidelné lekce pro předškoláčky 
určené všem, kteří by se na způsob 
výuky rádi podívali. Podle ředitelky 
Hany Herůdkové proběhne zápis 
do prvního ročníku na školní rok 
2017/2018 v termínu 7. a 8. dubna.

Veronika Ábelová



251. března 2017 | 3

S dotekem luxusu – tak znělo letošní zadání 
kadeřnické soutěže

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Dne 23. ledna 2017 probíhalo v restau-
raci Rozmarýn školní kolo kadeřnické 
soutěže žáků 3. ročníku. Soutěž byla 
rozdělena do dvou kategorií – pánské 
a dámské, v obou případech se jednalo 
o vytvoření luxusního společenského 
účesu. K danému tématu se žáci při-
pravovali již od listopadu – studovali 
odborné časopisy, hledali dostupné 
materiály na internetu, promýšleli, jak 

V úterý 7. února  se žáci 5.B ZŠ U Čer-
vených domků pod vedením paní učitel-
ky Brhelové setkali v městské knihovně 

tedy vytvořit luxusní účes a zároveň jej 
sladit s kostýmem, doplňky a líčením. 
U pánů pak šlo především o čistotu 
a kvalitu střihu. Všechny výkony byly 
poměrně vyrovnané, a porota neměla tu-
díž snadné rozhodování. Stupně vítězů 
nakonec obsadily tyto žákyně: 1. místo 
Nikola Dulová, 2. místo Helena Balonová 
a 3. místo Adéla Sekerková.

Účesy všech modelů - ať už v dámské 
nebo pánské kategorii – si můžete pro-
hlédnout na našich webových stránkách 
(www.issho.cz) a tomu nejlepšímu dát 
svůj hlas.

Edita Hampl, 
učitelka odborného výcviku 

hodovém duchu. Začínající redaktorka 
školního časopisu Tereza Bauerová, ale 
i ostatní žáci měli připraveny  dotazy, ale 
i vlastní slohové práce na téma Ztraceni 
v čase. Tento název je převzat z jedné 
knihy paní spisovatelky a také tématu 
letošní literární soutěže. Žákyně Sára 
Hochmanová svou práci přečetla a do-
stala za ni od paní Braunové jedničku.

Kluci a holky se také dozvěděli, jak 
dlouho trvá napsání knihy, jaká je in-
spirace, kdy vyjde nová kniha a další 
zajímavosti. Žáci paní spisovatelce  
růžičkou a drobným dárkem popřáli 
k jejímu jubileu. Čas rychle uplynul 
a děti měly nejen velký zážitek, ale 
určitě i motivaci k dalšímu tvoření. Za 
pečlivou přípravu dostaly také pochvalu 
od pracovnice knihovny. 

Oldřiška Cejpková

se spisovatelkou Petrou Braunovou při 
příležitosti jejích 50. narozenin.

Beseda se nesla v přátelském a po-

vytvořit originální a do nejmenšího 
detailu propracovaný model. 

Vyřazovací kolo soutěže, v němž měli 
šanci na postup jen ti nejlepší, proběhlo 
v prosinci. V lednovém finále pak mělo 
možnost osm kadeřnic a jeden kadeřník 
předvést svůj talent a dovednosti před 
odbornou porotou i zraky diváků. Všem 
soutěžícím se podařilo ve stanoveném 
limitu splnit zadání. V dámské kategorii 

placená inzerce

STŘECHA ŠEVČÍK
p r o v á d í

• Klempířské, pokrývačské a tesařské práce,

• Izolace a zateplení rovných střech 

(PVC, asfaltové pásy),

• Montáž střešních oken.

• Výroba a montáž příhradových vazníků

Mobil: 608 724 433, 776 699 343

www.strechasevcik.cz
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ZEDNICTVÍ
Kompl. rekonstrukce byt. jader 

od A do Z.

Stavební práce: zdivo, omítky, 

betony, obklady, dlažby, 

zámkové beton. dlažby.

Zateplování fasád rodinných domků.

Milan Večeřa, tel.: 721 553 341

www.milvestav.cz

blok placené inzerce

Firma se sídlem 
v Hodoníně přijme 

pracovníka do výroby 
nábytku (vedoucí 

výroby, mistr)
Nástup možný ihned.

Podmínky: 
vyučen v oboru s praxí
řidičský průkaz sk. B

Informace na tel. 
776 216 723

Aranžérská firma 
MIVA vás zve do 

RESTAURACE U KAČE 
v Dubňanech 

na VELKOU PRODEJNÍ 
VÝSTAVU 

 jarních, bytových a zahradních 
dekorací a doplňků

od čtvrtka 30. 3. do soboty 1. 4. 
od 9.00 do 17.00 hod.

placená inzerce

Miniškolka Sluníčko 
Rohatec

Hlídání dětí od 1 roku věku
Cena od 30 Kč/hod.

www.slunickorohatec.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE  SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ODTAH AUTOVRAKŮODTAH AUTOVRAKŮ
S DOKLADEM O LIKVIDACIS DOKLADEM O LIKVIDACI

ZDARMA !!!!!ZDARMA !!!!!
Kontakt: Jan FišmanKontakt: Jan Fišman

Tel: 603 851 394, 604 539 563Tel: 603 851 394, 604 539 563
www.smelc.euwww.smelc.eu

VRAKOVIŠTĚ
VACENOVICE

dezinfekce klimatizací,
PNEUSERVIS

Hraji živou hudbu na oslavách 
narozenin, svateb, rautů atd.

Tel.: 728 405 531

Statistika některých údajů 
za období od 23. 1. 2017 do 12. 2. 2017

Zjištěno a řešeno přestupků:
Proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu  ........................ 112

Proti veřejnému pořádku  ................ 10

Proti občanskému soužití  ................. 1

Proti majetku  .................................. 13

Zkontrolováno majitelů psů  ............ 15

Odchyceno psů  ................................. 6
Zjištěno a předáno 
PČR trestných činů  ........................... 4

Uloženo blokových pokut  ............... 78

Blokové pokuty 
v Kč celkem  ......................... 36 800 Kč

Z toho na místě 
nezaplacené  ........................ 22 600 Kč  

odcizit zboží za téměř dva tisíce korun. 
Po příjezdu strážníků žena vrátila zboží 
zpět do prodejny a byla jí uložena bloko-
vá pokuta ve výši 3 000 Kč.

 Obdobný případ řešili strážníci 25. 1. 
v 15.45 hod., když pachatel odcizil v jed-
nom ze supermarketů zboží za 1 599 Kč. 
Za tento přestupek byla muži uložena 
bloková pokuta ve výši 5 000  Kč. U muže 
však bylo nalezeno i větší množství 
omamných a psychotropních látek, 
proto byla k řešení této záležitosti přivo-
lána Policie ČR, která si muže převzala 
k dalšímu šetření.

 Dne 10. 2. v 9.40 hod. předala Policie 
ČR městské policii informaci, že bylo 
před chvílí odcizeno jízdní kolo z prosto-
ru před vlakovým nádražím. Na zázna-
mu kamerového systému byl pachatel 
nalezen a jeho popis byl předán hlídkám 
v terénu. Obsluha kamerového systému 
pak pachatele spatřila kolem jedenácté 
hodiny, jak jede na odcizeném jízdním 
kole opět kolem vlakového nádraží. Vy-
slaná hlídka muže zadržela a na místo 
byla přivolána Policie ČR, která si věc 
převzala k dalšímu šetření s podezřením 
ze spáchání trestného činu.

Webové stránky Městské policie 
Hodonín: www.mphodonin.cz

Jindřich Vašíček,
ředitel MěP Hodonín

 V nočních hodinách dne 23. 1. 2017 při-
jali strážníci oznámení na muže, který 
neustále zvoní na zvonek u jednoho 
bytu a nechce odejít. Po příjezdu na mís-
to strážníci muže zastihli na místě, pro-
vedli kontrolu jeho totožnosti a z místa 
jej vykázali. Při doprovodu muže ven 
z domu zhasnulo na chodbě světlo, muž 
toho využil a zcela bezdůvodně napadl 
strážníka několika údery pěstí do hlavy. 
Muž byl zpacifikován a na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, které byl 
muž předán s podezřením ze spáchání 
trestného činu násilí proti úřední oso-
bě. Strážník musel podstoupit lékařské 
vyšetření a byl v pracovní neschopnosti.  

 Dne 23. 1. 2017 kolem 14.30 hod. pro-
jížděl strážník ve svém volnu kolem 
budovy Obchodní akademie a spatřil 
posádku sanitky Záchranné služby, 
která se fyzicky přetahovala s nějakým 
mužem. Strážník zastavil, aby posád-
ce sanitky pomohl, protože situace 
vypadala, jakoby muž na zdravotníky 
útočil. Pomoc poskytl také příslušník 
justiční stráže, který byl na místě. I za 
pomoci pout byl agresivní muž zpaci-
fikován a předán lékařům k ošetření, 
kvůli kterému k muži sanitka vyjela. 
Na místě pak už věc dále řešila hlídka 
Policie ČR, která přijela na místo. 

 Z prodejny v obchodní zóně Cukrovar 
bylo dne 3. 2. v 16.40 hod. strážníkům 
oznámeno zadržení pachatelky krádeže 
zboží. Žena ze Slovenska se nechtěla 
spokojit s malým lupem a pokusila se 

Uvítání dětí do života
 Adam Surák
 Patricie Vlčková
 Lukáš Řiháček

Svatby
 Oldřich Nový
 Edita Martínková

LEDEN 2017

blok placené inzerce

SEŘÍDÍME A OPRAVÍME 
OKNA A DVEŘE OD VŠECH 

VÝROBCŮ, JEDNOTLIVÉ 
BYTY, PANELOVÉ DOMY, 

ŠKOLY I DOMKY. 
TEL: 605 031 168

OPRAVY ČALOUNĚNÍ
židlí, lavic, křesel | tel.: 728 405 531

www.obkladydlazby.mypage.cz

OBKLADAČSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNY

ZATEPLENÍ FASÁD

Radislav Matoušek

tel.: +420 603 581 670
rada.mates@seznam.cz

Polní 11, 695 01 Hodonín
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Sportovní akce pořádané v březnu 2017 
na sportovištích TEZA Hodonín

Zimní stadion, 
Tyršova 3588/10, Hodonín
Mistrovská utkání SHK Hodonín 
– muži (II. liga ČR, skupina B)
Muži – rozpis soutěže II. liga ČR 
2016/2017 – skupina Východ 
* na 4 vítězná utkání (resp. 3 vítězná 
utkání), začátek vždy u lépe 
umístněného mužstva v tabulce po 
základní části

Čtvrtfinále – 25. 2., 27. 2., 1. 3., 3. 3., 
5. 3., 7. 3., 9. 3. 2017 
Semifinále – 12. 3., 14. 3., 16. 3., 18. 3., 
20. 3. 2017
Finále – 23. 3., 25. 3., 27. 3., 29. 3., 
31. 3. 2017

Mistrovská utkání SHK Hodonín „B“ 
– muži 
Muži „B“ – rozpis soutěže Krajská liga 
mužů Jižní Moravy a Zlína 2016/2017
* na 2 vítězná utkání, začátek vždy 
u lépe umístněného mužstva v tabulce 
po základní části

Čtvrtfinále – 1. 3., 4. 3., 5. 3. 2017 
Semifinále – 8. 3., 11. 3., 12. 3. 2017
Finále – 15. 3., 18. 3., 19. 3. 2017

Mistrovská utkání SHKm G-mont 
Hodonín – mladší dorost (ELIOD liga, 
skupina Východ)
Čtvrtek 9. 3. 2017 od 15.00 hod.
SHKm G-mont Hodonín ml. dorost - 
VSK TECHNIKA Brno ml. dorost

Neděle 12. 3. 2017 od 10.30 hod.
SHKm G-mont Hodonín ml. dorost - 
HOKEJ Uherský Ostroh ml. dorost

Čtvrtek 23. 3. 2017 od 17.30 hod.
SHKm G-mont Hodonín ml. dorost - HK 
Opava ml. dorost

Bližší informace o pronájmech 
a provozní době naleznete na 
www.teza-hodonin.cz/zimnístadion/
rozpisledu

Víceúčelová sportovní hala, 
Lipová alej 4110/23, Hodonín
FUTSAL
Mistrovské utkání ve futsale 
(I. Chance futsal liga) – muži
Čtvrtek 2. 3. 2017 od 19.35 hod. (ČT 
SPORT)
FC TANGO Hodonín - Rádio Krokodýl 
Helas Brno

Pátek 31. 3. 2017 od 20.00 hod.
FC TANGO Hodonín - FK ERA-PACK 
Chrudim

HÁZENÁ
Kvalifikace o postup na Mistrovství 
Evropy juniorek v házené
Pátek 17. 3. - neděle 19.3. 2017

VOLEJBAL
Volejbalový turnaj „O škrpál tetky 
Bařinové“
Sobota 11. 3. 2017 od 08.00 hod. 

ZÁPAS 
Velká cena Hodonína v zápase řecko-
-římském (mládežnické kategorie)
Sobota 25. 3. 2017 od 08.00 hod. 

Bližší informace o pronájmech 
a provozní době naleznete na 
www.teza-hodonin.cz/sportovnihala/
rozpis

Stadion U Červených domků, 
Sukova 3584/41, Hodonín
KOPANÁ
Mistrovská utkání FK Hodonín – muži 
(MSFL divize – skupina D)
Sobota 18. 3. 2017 od 15.00 hod. 
FK Hodonín - Uherský Brod 

Mistrovská utkání FK Hodonín 
– starší dorost U19 (MSFL SCM – U19)
Pátek 24. 3. 2017 od 15.00 hod. 
FK Hodonín st. dorost - Prostějov st. 
dorost 

Mistrovská utkání FK Hodonín 
– mladší dorost U17 a U16 (MSFL 
SCM – U17 a U16)
Sobota 18. 3. 2017 10.15 hod. 
U17 a 12.15 hod. U16
FK Hodonín ml. dorost - Kroměříž ml. 
dorost

Krytý plavecký bazén, 
Sportovní 4186/2, Hodonín
Z důvodu rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu, je provoz na 
středisku UZAVŘEN!

Bližší informace o pronájmech 
a provozní době naleznete na
www.teza-hodonin.cz/krytybazen/
rozpis

Vyměním byt 1+1 v osobním
vlastnictví za větší. Tel. 704 451 228.

Prodám byt 3+1 s jídelnou na sídlišti 
Jihovýchod v Hodoníně. 
Tel. 777 338 262.

Pronajmu garáž v Hodoníně na ulici 
12. dubna. Tel.: 602 734 745

Řádková inzerce je zpoplatněna. 
Více na tel.: 518 316 265, 602 745 424

INZERCE 
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NOVĚ OTEVŘENÉ 
PRODEJNY

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
krmiva, antiparazitika, vodítka
obojky, hračky, poradenství

ITALSKÉ SPECIALITY 
a JINÉ DELIKATESY

těstoviny, sušená rajčata, omáčky,
olivový olej, káva, čaj, vína,

cukrovinky
Dárkové poukazy, 

tvorba dárkových balíčků
Hodonín, ul. Štefánikova 21

(vedle restaurace Dobré časy)
Otevřeno: 8.30 – 17.30 h. denně, 

sobota: 8.30 – 11.00 h.

776 116 114
TAXI HODONÍN

možnost až 8 míst
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FIRM A MIKA CZ ,  S .R .O .  VÁS  SRDEČNĚ ZVE  NA

I . HOD ON Í N S K Ý

KOST VIN

18. BREZNA 2017 • 11–21 HODIN
DŮM KULTURY HODONÍN • HORNÍ VALY

TO NEJLEPŠÍ Z MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽE VÍN 

VINUM JUVENALE 2016

CIMBÁLOVÁ MUZIKA

PANORAMA BAND
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ZDRAVÉ MĚSTO

Kupon platí pouze  
v lékárně:

Teta lékárna,
Krátká 4088/2,

695 01  Hodonín

Kupon platí pouze  
v lékárně:

Teta lékárna,
Krátká 4088/2,

695 01  Hodonín

Slevu lze uplatnit pouze na 1 nákup.  
Slevy nelze sčítat. Slevu nelze uplatnit na již zlevněné produkty.

Platnost kuponu od 17. 2. 2017 do 31. 3. 2017

Slevu lze uplatnit pouze na 1 nákup.  
Slevy nelze sčítat. Slevu nelze uplatnit na již zlevněné produkty.

Platnost kuponu od 17. 2. 2017 do 31. 3. 2017

KUPON NA SLEVU KUPON NA SLEVU

sleva
na doplňky stravy 

značky:

15 %
sleva

na kosmetiku značek:

20 %

lékárna lékárna

placená inzerce

 I když počty hlášených nových pří-
padů onemocnění virovou hepatitidou 
typu A v posledních týdnech v Jihomo-
ravském kraji mírně klesají, epidemický 
výskyt tohoto infekčního onemocnění 
stále přetrvává. První jednotlivé případy 
virové hepatitidy typu A, které předzna-
menaly současný výskyt, byly zazname-
nány na začátku roku 2016 u mladých 
dospělých osob, povětšinou nepracu-
jících, uživatelů marihuany (kuřiči) 
a squaterů v městě Brně. Z této komunity 
pak došlo k postupnému kontaktnímu 
šíření jak mezi nimi samotnými, tak 
později také do majoritní populace – 
do jejich rodin, mezi kamarády apod. 
Vzhledem k nestandardnímu chování 
a vnímání reality byla a je s těmito oso-
bami velmi nesnadná spolupráce, která 
výrazně ztěžuje provedení potřebných 
protiepidemických opatření. V důsledku 
toho se navzdory veškerým opatřením 
začala nákaza šířit dál, přičemž nejvyšší 
počty nemocných byly zaznamenány 
v měsících červnu, červenci a srpnu. 
Jedná se o epidemii postupně se ší-
řící kontaktem případ od případu, 
v důsledku nedodržování základních 
hygienických návyků.  

Od začátku epidemie virové hepatitidy 
typu A onemocnělo zatím celkem v Jiho-
moravském kraji 454 osob – z toho na okre-
se Hodonín evidujeme 28 nemocných.

Nákaza se rozšiřuje přímo mezi-
lidským kontaktem od osoby k osobě 
nebo nepřímo kontaminovanou vodou, 

potravinami, předměty. Zásadním 
opatřením v prevenci přenosu nákazy je 
dodržování základních hygienických 
návyků, tj. zejména:
• řádné mytí rukou teplou vodou a mý-
dlem vždy po použití WC
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem 
před každou konzumací jídla, nápojů
• je zcela nevhodné společné pití z jedné 
láhve, ukusování z jedné svačiny, sdílení 
cigarety, vodní dýmky apod.
• je nezbytné umýt si ruce vždy po návra-
tu domů z venkovního prostředí (výta-
hy, kontejnery na odpad, hřiště, MHD...)
• je nutné důsledně dohlížet na dodržo-
vání hygieny rukou u dětí
• pro případ, kdy si nemůžeme ruce 
řádně umýt – mít při sobě pohotovostní 
balení dezinfekčního prostředku na 
ruce nebo dezinfekční ubrousky k jed-
norázovému použití

Pokud byla u vašeho blízkého potvr-
zena virová hepatitida typu A, doporu-
čujeme, abyste v domácnosti případně 
v prostorách, které jste společně sdíleli 
během uplynulých 7 dnů, bezprostředně 
provedli tato opatření :
• všechny použité textilní ručníky 
v domácnosti ihned vyřadit z provozu 
a vyprat na 60 °C
• vyprat používané osobní a ložní prá-
dlo nemocného
• pro každého člena domácnosti vyčle-
nit jeho vlastní ručník
• umýt sanitární zařízení WC a koupel-
ny, včetně dotykových ploch a povrchů 

Epidemický výskyt infekční žloutenky virové hepatitidy 
typu A v Jihomoravském kraji pokračuje

(splachovadla, kliky, páky, madla), při 
úklidu prostoru postupovat odshora dolů
• použít čistící prostředek s dezinfekč-
ním účinkem (běžně k dostání v každé 
drogerii), úklidové pomůcky poté dobře 
vyčistit, použité hadříky a houbičky vyho-
dit, po skončení úklidu řádně umýt ruce

Virová hepatitida typu A (infekční 
žloutenka) – základní informace

Jedná se o akutní virové onemocnění, 
postihující jaterní tkáň, infekce se šíří 
fekálně-orální cestou. Virus vniká do 
těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to 
ještě před propuknutím onemocnění. 
První příznaky onemocnění se objevují 
obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy 
(tj. od průniku viru do organismu). 
Onemocnění začíná náhle, s těmito 
příznaky:
• zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů
• nevolnost, nechutenství, zvracení
• zežloutnutí očního bělma, žluté za-
barvení kůže, nemocný může mít tmav-
ší moč a světlou stolici (tyto typické pří-
znaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě 
celkového vyšetření a krevních testů. 
Nemocný je izolován na specializova-
ném infekčním oddělení.

Proti nákaze je k dispozici preven-
tivní očkování, které je nepovinné a je 
za úhradu.

Libor Šmíd,
vedoucí protiepidemického oddělení 

KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín

placená inzerce
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Čtyři reprezentační týmy se opět po 
roce představí v městské sportovní hale 
TEZA na evropském kvalifikačním tur-
naji. Zatímco v roce 2013 měli příznivci 
házené možnost sledovat klání doroste-
neckých týmů, v letošním roce mohou 
fanoušci na Slovácku sledovat klání ju-
niorských celků a určitě se opět bude na 
co dívat. Reprezentace Česka, Švédska, 
Srbska a Rakouska se utkají o dvě po-

Sportovní hala bude potřetí hostit evropskou házenkářskou kvalifikaci

stupová místa na evropský šampionát, 
který se uskuteční na přelomu července 
a srpna letošního roku ve Slovinsku. 

„Favoritkami naší skupiny jsou Švéd-
ky, které na posledním mistrovství 
světa dorostenek v Bratislavě podávaly 
kvalitní výkony,“ řekl trenér českého 
výběru Ondřej Václavek na adresu sed-
mého celku loňského dorosteneckého 
šampionátu na Slovensku. „Doufal 

jsem při losu, že by štěstí, k nám mohlo 
být milosrdnější, ale nestalo se. Souboj 
o druhou postupovou příčku je ale zcela 
otevřený a my samozřejmě uděláme 
vše pro to, abychom se do Slovinska na 
finálový turnaj kvalifikovali.“

Česká juniorská reprezentace si pro-
středí v Hodoníně vyzkoušela už letos 
v polovině ledna, kdy si ke dvěma pří-
pravným mezistátním zápasům pozvala 
do sportovní haly TEZA reprezentaci 
Slovinska, výsledky 22:21 a 27:26 byly 
jistě dobrým začátkem poslední fáze 
přípravy týmu, jehož součástí je také 
nadějná hodonínská odchovankyně 
Nikola Kalinová.

Program turnaje: 
pátek 17. března 2017: 
15.45 hod. Rakousko – Srbsko
18.00 hod. Švédsko – Česko
sobota 18. března 2017: 
15.45 hod. Švédsko – Rakousko
18.00 hod. Česko – Srbsko
neděle 19. března 2017: 
11.00 hod. Srbsko – Švédsko
13.15 hod. Česko – Rakousko

Radek Bičan

placená inzerce

PRODEJNA S OSOBNÍM P ÍSTUPEM 
A PORADENSTVÍM BRA-FITTING 
· dámské, pánské i d tské spodní prádlo · 
· pyžama · župánky · plavky · sexy prádlo ·
· velikosti obvod  60-115 cm, koší ky A-O ·

PRODEJNA SPODNÍHO PRÁDLA | HODONÍN, P ŠÍ ZÓNA - naproti OD CENTRUM | FANTASYITALIA.cz



Upozornění pro organizace, inzerenty a přispěvatele Hodonínských listů
Uzávěrka veškeré inzerce a příspěvků pro další číslo je 15. března

Později dodané materiály nelze zveřejnit. Děkujeme za pochopení.

ADRESA: 

T

Tel. 739 868 874

     

Tel. 604 641 463 

Tel. 604 512 782

      

    
       

Tel. 739 823 546
     

Tel.  732 116 651     

   

205
kód pojišťovny

zdravivmobilu.cz

S mobilní aplikací  
ZDRAVÍ V MOBILU 
je péče o vaše zdraví jednodušší!

  Staňte se pojištěncem ČPZP  
do 31. 3. 2017 a čerpejte  
naplno všechny výhody

810 800 000     www.cpzp.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

placená inzerce

placená inzerce

blok placené inzerce


