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Novou atraktivnější podobu dostal měst-
ský hotel Krystal na Pančavě. Jeho seve-
rozápadní stěnu ozdobila malba krystalků
kuchyňské soli a dřevěné geometrické
obložení. Hotel, který v současnosti vlastní
Město Hodonín a provozuje Městská byto-
vá správa Hodonín, s. r. o. (MěBs), tak
dostal nový přitažlivější vzhled nejen pro
turisty, kteří sem zavítají, ale také pro oby-
vatele města. „Říkáme tomu hotel v novém
kabátě,“ uvedla ředitelka MěBs Jana Bim-
ková s tím, že nejbližším cílem do budouc-
na je rozšíření hotelové restaurace. Ta má
v současnosti kapacitu asi sedmdesáti míst
na dvě stě třicet dva hotelových lůžek.
„Pokud vše dobře půjde, mělo by se začít
stavět v září a dokončit do poloviny násle-
dujícího roku,“ předvídala Bimková.

Objekt hotelu získalo Město Hodonín
od místního cukrovaru v roce 1996, původ-
ně sloužil jako ubytovna pro zaměstnance.
Rok na to městská bytová správa převzala
hotel i všechny zaměstnance a nastoupila
dlouhou cestu od ubytovny až po tříhvěz-
dičkový hotel. „Začali jsme rekonstrukcí
pokojů, které byly s umakartovými kou-
pelnami. Jednalo se spíše o studia. Postup-
ně jsme opravovali jednotlivá patra, zřídili
jsme nový interiér, recepci. Abychom hotel
mohli provozovat, tak jsme v roce 1998
postavili restauraci. Vybudovali jsme tady
saunu, fitness a vedle budovy parkoviště,“

popsala ředitelka. Kromě toho nedávno
skončily stavební práce týkající se výměny
všech oken, balkonových dveří a obou
výtahů. Celou fasádu Krystalu dělníci
nejen opatřili novým nátěrem, ale také
zateplili, namontovali po celém obvodu
nové okapy a umístili nové hromosvody
pro případy bouřlivých dní. Lodžie dostaly
nové zábradlí, skleněné výplně a dodava-
telská firma namontovala také nové para-
pety a zámečnické klempířské prvky.
„Přejeme si, aby se k nám hosté rádi vraceli,
a zveme všechny, kteří u nás ještě nebyli,
aby nás navštívili,“ dodala Bimková.

-bla-

Hotel Krystal dostal novou tvář
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INFORMACE  Z  RADNICE
Několik důležitých informací z jednání rady a zastupitelstva města

Rada města na své 72. schůzi dne
20. května 2014:
– Schválila uzavření smlouvy o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje mezi Městem Hodonínem a Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo nám.
3/5, Brno. Smlouva upravuje poskyto-
vání dotací v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok
2014.

– Schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci akce „Bezpečně uzam-
čené jízdní kolo“ mezi Jihomoravským
krajem a Městem Hodonínem.

– Schválila poskytnout občanskému sdru-
žení Parkinson Slovácko, o. s., podporu
na doprovodné akci 7. Parkinsoniáda,
pořádanou 1. 8. 2014 v Kulturním 
domě Hodonín, a to formou poskytnutí
výpůjčky Kulturního domu Hodonín
a úhrady režijních nákladů DK Hodonín
vynaložených na tuto akci, v předpo-
kládané výši 10 tisíc Kč (tj. bez zajištění
zvučení Hradišťanu), zajištění předpro-
deje vstupenek a propagaci akce (výlep
plakátů).

– Schválila žádost organizace Parkinson
Slovácko, o. s., o udělení záštity Města
Hodonína nad doprovodným pro -
gramem 7. ročníku Parkinsoniády,
vystoupením uměleckého souboru Hra -
dišťan. Vystoupení se uskuteční v pátek
1. 8. 2014, v předvečer Parkinsoniády.

– Schválila účetní závěrky příspěvkových
organizací.

– Podpořila a schválila poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 5 000 Kč příspěvkové
organizaci Klub kultury Uherské Hra-
diště na částečné krytí nákladů na Slav-
nosti bratrství Čechů a Slováků.

– Schválila poskytnutí dotace ve výši
14 000 Kč o. s. Slovácký krúžek na
náklady spojené s pořádáním Svatova-

vřineckých slavností v Hodoníně, a to
na pronájem vozu s koňmi a nákup
materiálu – máje.

– Schválila poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč o. s. R.M.I. na náklady spo-
jené s pořádáním mezinárodního spor-
tovního utkání Noc bojovníků dne 21. 6.
2014, a to na pronájem zimního stadio-
nu, osvětlení, ozvučení, rozhodčí, pořa-
datele a záchrannou zdravotní službu.

– Rozhodla na základě vyhodnocení hod-
notící komise ve věci veřejné zakázky
„Denní lázně BLISS DAY SPA“ o výbě-
ru nejvhodnější nabídky.

Rada města na své 73. schůzi dne 3. červ-
na 2014:
– Schválila mimořádné dotace: pro o. s.

Taneční skupina Artuš ve výši
10 000 Kč, na 1. ročník Irského letního
dne v Hodoníně, a to na dopravu;

– pro o. s. SHKM Hodonín ve výši
30 000 Kč na Mezinárodní turnaj 6. tříd,
a to na náklady podle rozpočtu  projektu.

– Udělila souhlas společnosti Top Advert,
s. r. o., k provedení geologického vrtu
na nově vzniklém pozemku p. č. 9118/1
v k. ú. Hodonín – podle geometrického
plánu.

Rada města na své 74. schůzi dne
10. června 2014:
– Schválila projektový záměr Zeleného

domu pohody Hodonín, p. o., sociální
služba chráněné bydlení, pro zařazení
do Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro rok
2015.

MĚSTO HODONÍN
PRODÁ NA MUTĚNCE

ZAHRÁDKU Č. 136
p. č. 2465/89 o vým. 490 m2

NEJVYŠŠÍ NABÍDCE
Výběrové řízení se uskuteční dne 28. 7. 2014.

Bližší informace o podmínkách: 
Mgr. Petra Blahová, tel.: 518 316 393
e-mail: blahova.petra@muhodonin.cz

www.hodonin.eu

MĚSTO HODONÍN
NABÍZÍ K PRONÁJMU POZEMKY – 

ZAHRADU V LOKALITĚ VÝHON

Pozemky p. č. 1759/29, p. č. 1759/138 a p. č. 1759/139
vše v k. ú. Hodonín.

Celková výměra zahrady 1 088 m2.

Min. výše nájemného: 3 Kč/m2/rok

Bližší informace o podmínkách a kritériích: 
Irena Kántorová, tel.: 518 316 394

e-mail: kantorova.irena@muhodonin.cz
www.hodonin.eu
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– Schválila poskytnutí dotace ve výši
31600Kč o. s. Euroroma na náklady spo-
jené s celoroční činností organizace, a to
na dresy, míče, startovné a nájemné.

– Schválila poskytnutí dotace ve výši
50 % doložitelných nákladů maximálně
však do výše 15 000 Kč dotace (náklady
max. 30 000 Kč) na „Lačhi daj – dobrá
matka“ a maximálně do výše 4 000 Kč
dotace (náklady max. 8 000 Kč) na
„Výlet s dětmi – Dolní Rožínka“ o. s.
Společenství Romů na Moravě.

– Schválila pravidla pro udělování Ceny
starosty/starostky města Hodonína.

– Schválila statut Výroční ceny města
Hodonína, podle přílohy č. 3 v uprave-
ném znění. Schválená verze statutu ruší
a nahrazuje statut Výroční ceny města
Hodonína schválený Radou města
Hodonína dne 17. 1. 2012.

– Schválila přijetí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje pro Lázně Hodo-
nín, příspěvkovou organizaci, ve výši
25000Kč na akci Májová slavnost v rám-
ci projektu Májová slavnost za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.

– Schválila podání žádosti o poskytnutí
nadačního příspěvku z Nadace ČEZ
v rámci grantového řízení Oranžový
přechod na realizace akce „Bezpečnost
a ochrana dětí a mládeže v Hodoníně –
instalace osvětlení přechodu pro chodce
v ul. Národní třída“.

– Souhlasila uzavřít smlouvu o obstarání
díla „Rákosníčkovo hřiště“ mezi Měs-
tem Hodonín a společností Lidl Česká
republika, v. o. s.

Všechna usnesení rady a zastupitelstva
najdete na www.hodonin.eu.

Barbora Lahová,
odbor kanceláře starosty a místostarostů

PERFEKTNÍ KANCELÁŘE
Pronájem kanceláří + WC + kuchyňka

v nových prostorách v centru

Hodonína – Národní třída
a

Kyjova – Komenského třída
Přímé jednání s majitelem!
Plocha od 12 m2 do 30 m2. 
Cena od 2500 Kč/měsíc

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
Solidní jednání

tel.: 728 356 328
e-mail: p.andrea@centrum.cz
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40 absolventů školení o práci na dálku 
získalo certifikát

Jak už jsme informovali, Koordinační
centrum pro práci na dálku v Hodoníně
pořádalo v minulých měsících tři série ško-
lení o práci na dálku. Jsme potěšeni, že
vás můžeme informovat o jejich úspěšném
průběhu a zdárném konci, kdy minulý
měsíc obdržely čtyři desítky absolventů
certifikáty o absolvování kurzu.

Účastníci školení nejvíce oceňovali
praktické ukázky nástrojů pro práci na dál-
ku. Velký dík patří pracovníkům hodonín-
ské knihovny za zapůjčení PC učebny pro
náš seminář Počítačové dovednosti při prá-
ci na dálku. Poděkovat bychom také chtěli
Centru pro rodinu v Hodoníně a jeho
miniškolce Mateřídouška za výbornou péči
o děti účastníků školení.

Po skončení každého cyklu jsme našim
absolventům rozdali evaluační dotazníky,
abychom zjistili, kde můžeme obsah kurzu
a organizaci vylepšit. Některé reakce jsme
vybrali níže:

– „Kurz by měl mít vyšší obsah hodin,
aby se dalo tématu více věnovat, alespoň
dvojnásobně. Jinak lektor je profesionál.“

– „Kurzy předčily má očekávání. Témata
byla probírána i ,mimo hlavní téma‘ byla
zajímavá a obohacující. Děkuji za možnost
se zdarma kurzu zúčastnit.“

– „Kurz je dobře vyvážený a teorie
a praktická cvičení jsou v rovnováze, takže
bych neměnila vůbec nic. Ing. Martoch je

opravdovým odborníkem, jsem velmi spo-
kojen s průběhem kurzu i s ním.“

– „Kurzy byly poučné a inspirativní.
Předpokládám, že většinu zúčastněných
posunou o kus dále k možnosti práce 
na dálku a osobního rozvoje v této oblas-
ti.“

Za tuto milou zpětnou vazbu mnohokrát
děkujeme.

Webináře ze záznamu
Projekt „Pracujte na dálku“ se zaměřuje

na zpřístupnění práce pro cílové skupiny
uchazečů o zaměstnání, kteří nemají mož-
nost docházet/dojíždět do zaměstnání kaž-
dý den, proto probíhaly souběžně s kurzy
pro ty, kteří se fyzicky školení nemohli
zúčastnit, i webináře (webináře jsou ško-
lení přes internet, je to forma živé online
komunikace v reálném čase, která dovoluje
klást dotazy lektorovi, tato dvouhodinová
školení probíhala přes počítač a internet
bez nutnosti dalšího vybavení).

Pro ty z vás, kteří máte o informace z kur-
zů a webinářů zájem a školení jste nestihli,
máme dobrou zprávu. Všechny videozá-
znamy z webinářů po jednoduché registra-
ci můžete zhlédnout na našich webových
stránkách www.pracujtenadalku.hodo-
nin.eu (sekce Pro uchazeče/Videozáznamy
z webinářů).

A co nás čeká v příštích měsících?
Koordinační centrum pořádá 24. září

2014 v Hodoníně konferenci o práci na
dálku. Aktivně oslovujeme odborníky
z oblasti vzdělávání, zaměstnávání, pora-
denství a jiných oborů, které s touto proble -
matikou úzce souvisejí, aby přijeli do
Hodonína a vystoupili se svými příspěvky
před širokou veřejností.

Účast již přislíbil Michal Martoch – kon-
zultant práce na dálku, Libor Košťál, MBA
z Krajského úřadu v Hradci Králové, nebo
Jakub Heikenwälder – metodik pro zavá-
dění práce na dálku.

Tato jednodenní událost přinese zdar-
ma zájemcům informace ze světa práce
na dálku, představí nejnovější trendy
a také zkušenosti se zaměstnáváním
a samotnou prací na dálku.

Součástí bude i občerstvení a bohatý
doprovodný program. Veškeré další infor-
mace přineseme na našem webovém portá-
le a v některém z dalších čísel.

Za realizační tým
Jitka Lžičařová

Akce Family Pointu slavila premiéru
Svou první akci pro veřejnost má za

sebou 27. května hodonínský Family
Point. Téma dětských úrazů a první pomo-
ci oslovilo celkem desítku zájemkyň, které
si přišly zpestřit dopolední program
a načerpat nové informace. Své bohaté
zkušenosti v oblasti zdravotnictví zpro-
středkovala Božena Miklósyová z místní
organizace Českého červeného kříže.
Výklad doplněný praktickými ukázkami

vyvolal řadu dotazů, které vyústily v pří-
jemnou besedu.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu bychom
rádi ve spolupráci s Českým červeným kří-
žem pokračovali a nabídli přednášky na
další témata týkající se zdraví dětí. O jejich
termínech vás budeme informovat pro-
střednictvím Hodonínských listů. 

Petra Kotásková
Family Point Hodonín
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Do Hodonína se sjelo osm pohádkových říší
Ani předpokládané deštivé počasí, které

na konci května domněle ohrožovalo jižní
Moravu, nemohlo zastavit zástupce pohád-
kové monarchie. Sedmý ročník Vodního
království aneb Pohádkový festival
v zámku a podzámčí byl tentokrát třídenní.
Poslední dva květnové a první červnový
den se u slepého ramene Moravy za budo-
vou archivu představilo osm pohádkových
říší. „Jsem velmi spokojený s akcí, počasí
k nám nakonec bylo milostivé a myslím
si, že i prostředí bylo dobře zvoleno, pro-
tože místa je tam více než na přístavišti,
a když herci hráli představení Sněhurka,
tak lavičky před pódiem byly narvané,“
hodnotil ředitel pořádajícího Domu kultury
Hodonín Marcel Řimák. Kromě závěreč-
ného divadla ZUŠ Hodonín si pořadatelé
připravili bohatý program pro děti na

všechny tři dny. 30. května zahájili na nád-
voří zámečku v Hodoníně „Cechovním
jarmarkem“, který přenesl návštěvníky do
doby šikovných řemeslníků, kteří se sdru-
žovali a zakládali cechy. 

V sobotu den na to započal hlavní pro-
gram. Od radnice vyrazil průvod pohád-
kových říší z tuzemska i Slovenska,
kterému vévodila královna Barbora I.,
doprovázel ji Jan Čenský v roli ceremo-
niáře a místní konšelé – Milana z Grau
aVojtěch ze Salajky. „Zúčastnili se kromě
Vodního království také Pohádková
Šumava, Tolštejnské panství, Panství vod-
níčka Pecičky z Pecky, Muzeum strašidel
Plzeň, Pohádkový statek Břasy – Vrano-
vice, Medvedie kráľovstvo,  Záhorácké
kráľovstvo a Kráľovstvo kráľa Hectora,“
vyjmenoval Řimák. Průvod šel od radnice

až k zámečku a slepému rameni řeky
Moravy. 

Pro děti pořadatelé připravili na ná dvoří
muzea i v okolí zábavu. „Kdo si chtěl
vyzkoušet fyzickou zdatnost, mohl se zapo-
jit do doprovodného programu, který při-
pravil Cirkus trochu jinak. Šlo o chůze po
laně, žonglování a mnoho dalších aktivit.
Odvážnější zájemci mohli přeručkovat nad
vodami Moravy. Zajímavosti si pro děti při-
pravila také Městská policie Hodonín,
Hasičský záchranný sbor Hodonín a VaK
Hodonín. 

V neděli na Den dětí se slavnosti přesu-
nuly na opačnou stranu řeky do Holíče,
kde si naši sousedé připravili program plný
dobré nálady a zábavy. Pohádkové říše ze
Slovenska se představily v úžasné atmo -
sféře holíčského zámku. -bla-

Projekt pohádkového festivalu je spolufinancován z prostředků EU OP přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007–2013, 
projekt: „V zámku a podzámku“, prezentace regionů prostřednictvím projektu: „Spoznajme susedov“.
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Malé šikuly ocenilo vedení města Nejen vynikající školní výsledky, ale
i ochota pomoci spolužákům, zodpověd-
nost, pečlivost a dochvilnost, takové vlast-
nosti kvitovala hodonínská radnice
u místních školáků a předala jim ve čtvrtek
29. května za ně ocenění. Obřadní síň se
zaplnila malými laureáty ze základních
škol a školek a z osmiletého gymnázia. 

Základní škola, Mírové náměstí

Truong Thi Thuy Hien Eliška (5. třída)
Petr Dočkal (9. třída)

Základní škola, Očovská

Marie Anna Jakešová (5. třída)
Otto Hrubý (9. třída)

Základní škola, U Červených domků

Michaela Knotková (7. třída) sportovní
atletická třída
Mariana Michenková (8. třída) 

Základní škola, Vančurova

David Lorenz (5. třída)
Martin Hudec (9. třída)

Mateřská škola a Základní škola Hodo-
nín, Bohuslava Martinů 5

Lukáš Kukula (9. třída) 
Martin Zelina (9. třída) 

Základní umělecká škola Hodonín

Kristína Herzánová
Lucie Gajdíková 

Gymnázium, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazy-
kové zkoušky, Hodonín

Lucie Ščerbíková (kvarta)
Josefína Esterková (tercie)

Dětský parlament Hodonín

Karolína Kučerová
Natálie Zelinková
Lukáš Fifka

-bla- 

Kristýna Taiblová, 7. A – ZŠ Očovská
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V zoo se vylíhl historicky první ara zelenokřídlý

Nepatří k těm nejvzácnějším, zato je jed-
ním z nejkrásnějších a také největších
papoušků. Ara zelenokřídlý obývá jednu
z expozic pavilonu exotického ptactva
v Zoo Hodonín už sedm let. Teprve  letos
se však stal středem mimořádné pozor-
nosti, když dvanáctiletý pár původem
z jihoamerické Guyany přivedl  na svět
mládě. 

„Je to velká událost. Ze čtyř druhů arů,
které dlouhodobě chováme, měl mládě
před sedmnácti lety pouze pár araraunů.
Teď se odchov historicky poprvé povedl
zelenokřídlým,“ řekl zoolog Jiří Ingr. Podle
něj samice od roku 2011 snášela pouze
neoplozená vejce. Tři vejce se v dřevěné
boudě u zelenokřídlých  objevila  i letos

v únoru. Tentokrát však na chovatele čeka-
lo velké překvapení.

„Byla jsem přesvědčená, že vejce jsou
opět prázdná, a jakmile odezněla inkubační
doba, chystala jsem se je vyhodit. Když
jsem však do budky sáhla potřetí, bylo to
do živého. Měli jsme z toho všichni obrov-
skou radost a ihned nastolili řadu opatření,
aby se něco nepokazilo,“ řekla chovatelka
Jana Vargová, která podle pokynů zoologa
začala rodiče oproti normálu krmit častěji
a do porcí zrní a běžných ovocných směsí
jim přidávala živočišnou složku. „Samo-
zřejmě ohleduplnějším chováním jsme
rodince zabezpečili více klidu, dokonce
jsme na čas i uzavřeli pavilon,“ podělila
se Vargová. 

Podle jejích slov se rodiče o svého
potomka od začátku starali vzorně. Samec
většinou seděl na boudě a hlídal, matka
se věnovala mláděti. „Jednou za čas jsme
rodičovský pár vylákali do venkovní
voliéry, abychom mládě mohli zkontro-
lovat. Zjišťovali jsme, jak přibývá na váze,
a zda je rodiče nějakým způsobem nepo -
škozují,“ přiblížil zoolog. Jak totiž vysvět-
lil, není vzácností, kdy rodiče mládě

K malování využili vajíčka a pigmenty

Malířské techniky Velké Moravy si moh-
li vyzkoušet studenti na prvním ročníku
jedinečného stejnojmenného sympozia.
V úterý 27. května se v parku u Zimního
stadionu v Hodoníně sešlo několik desítek
mladých výtvarně nadaných studentů
z různých škol, aby si vyzkoušeli, jak se
malovalo za dob Velké Moravy. Tématem
setkání byli Cyril s Metodějem. „Přišli

nejen jako nositelé vzdělanosti, ale také
jako nositelé kulturního vlivu byzantského.
A právě tento vliv jsme si přáli, aby se
objevil v malbách, a to nejen ornamenta-
litou, náboženskými náměty, ale i jinými
náměty Velké Moravy,“ popsala jedna
z organizátorek Daniela Satkeová s tím,
že mladé výtvarníky učili také tvořit pomo-
cí zvláštní techniky s damarovým lakem

a damarovou vaječnou temperou. „I to ztí-
žilo dětem práci, ale zároveň to bylo pro
ně přínosem. Každá práce je trochu jiná,
někdo to pojal vyloženě jako příchod Cyri-
la a Metoděje, ale někteří si vybrali druhou
možnost – návrh obrazu nebo fresky, který
by mohl viset v kostele,“ uvedla Satkeová.
Výtvarného setkání se zúčastnilo patnáct
škol a po skončení akce si každá svůj obraz
odnese na památku. „Není to soutěž, ale
setkání a kolektivní práce. Na jednom
obrázku pracovaly tři děti,“ shrnula Sat-
keová. -bla-

oškubávají nebo mu při krmení nechtě
uštípnou kus zobáku. Nic takového se ale
nestalo. „Malý ara výborně prospíval a po
celou dobu byl v dobré kondici. Svědčí
o tom i fakt, že z budky poprvé vylítl
o čtrnáct dní dříve, než jsme předpoklá-
dali,“ uvedl zoolog. A proč k odchovu
u tohoto páru došlo až po sedmi letech?
„Není to nic neobvyklého, často trvá roky,
než se jedinci opačného pohlaví zharmo-
nizují, a jsou tak schopni reprodukce,“
říká Jiří Ingr. 

Fešné mládě nyní nějaký čas pobude
s rodiči, aby se od nich učilo a získalo
správné sociální návyky. Poté bude nabíd-
nuto některé ze zoo nebo soukromému
chovateli. 

Bohuna Mikulicová,
tisková mluvčí zoo
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Hlas lidu promluvil. 
V Hodoníně již znají nejožehavější problémy

Deset nejdůležitějších problémů, které
trápí Hodonín, měli možnost si určit jeho
obyvatelé. Na veřejném fóru, které pořá-
dalo Zdravé město Hodonín a MA 21, si
přítomní občané ve čtvrtek 22. května
odhlasovali své desatero. „Na náměstí jsme
umístili „kulaté stoly“ z oblastí jako kul-
tura, sport, životní prostředí a další. Zde
mohli diskutující navrhovat, co by se mělo
ve městě zlepšit a jak ho nadále rozvíjet.
Sami si navíc mohli určit, na jakou aktivitu
a které organizaci se vynaloží finanční
částka deseti tisíc korun,“ popsala koor-
dinátorka Zdravého města a hlavní pořa-
datelka Petra Hajmanová s tím, že po
veřejném hlasování příslušný obnos puto-
val do Centra pro rodinu a sociální péči
v Hodoníně, které letos oslavilo své pat-
náctiny. Dalšími navrženými byly dětské
oddělení v místní nemocnici a spolek
Benatura. 

Jako nejzávažnější problém města byl
odhlasován návrh od stolu s problematikou
životního prostředí – „Stop výstavbě par-
koviště na ul. Jánošíkova na úkor parku“.
Druhým nejzávažnějším problémem byla

„rekonstrukce domu kultury“ a na třetí pří-
čce se umístila „rekonstrukce krytého bazé-
nu“. Součástí programu byl hudební
doprovod, projížďka autovláčkem, sloso-
vání tomboly a jako občerstvení se po dávaly
férové výrobky od společnosti Fair Trade.

Souhlasíte s desaterem problémů města
Hodonína tak, jak byly odhlasovány?
Pokud ne, máte možnost to změnit! Hla-
sujte ve veřejné anketě – více na str. 8! 

-bla- 

3. letní mezinárodní
poetický festival 
25.–27. 7. 2014  

PO STRANÁCH 
MORAVY 2014

Někdy v roce 2005 obnovil po bezmála
30leté tradici svoji aktivní činnost zanika-
jící LITERÁRNÍ KRUH AUTORŮ
HODONÍNSKA v Hodoníně.

Velmi záhy jeho členové navázali přá-
telskou vazbu s obdobným klubem na dru-
hé straně řeky Moravy – KLUBOM
AUTOROV A PRIATEĽOV LITERATÚ-
RY Holíč. Povedla se nám celá řada skvě-
lých akcí, které vyústily v trvalé přátelství.

Odtud už byl jenom malý krůček k myš-
lence zorganizovat v místě, kde se histo-
ricky prolínají obě naše země, společný
festival múz. Jak jinak než opět s tradicí.
Zda se to podaří, ukáže čas. Za sebe víme,
že myšlenka pořádat tento festival střídavě
na obou stranách řeky je dobrá.

Za vstřícnost vděčíme jak Lázním Hodo-
nín a Kúpeľom Smrdáky, tak Městské
knihovně Hodonín a Záhorskej knižnici
Senica, kteří nás od samého zrodu myš-
lenky velmi významně podporují.

A jeho název? Abychom vyhověli zmír-
nění jazykových odlišností, nemůže být
jiný než PO STRANÁCH MORAVY. A že
vzápětí vzniklo také stejnojmenné sdru-
žení, to už je samozřejmost.

Letos tak pořádáme již třetí ročník tohoto
festivalu, podruhé na zdejší půdě, v Kon-
gresovém sále Lázní Hodonín v sobotu
26. 7. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin.

Opět očekáváme hojnost autorů z České
i Slovenské republiky, kteří lázeňské i zdej-
ší veřejnosti předvedou to nejlepší ze svojí
tvorby. Přijmete-li naše srdečné pozvání,
nebudete litovat. Proč? „Je těžké vytáhnout
z básní nějaké zprávy, přesto však lidé kaž-
dodenně bídně umírají z nedostatku toho,
co by v básních našli.“ Těšíme se na vás.

Za tým PSM, o. s. Jarmila Moosová
– www.postranachmoravy.cz

Beata Bohunská, 6. roč., ZŠ Červené domky
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Výzva občanům!!!
Čistota veřejného
prostranství

Přemnožení holubů, hlodavců a ostat-
ních nežádoucích zvířat může mít vliv na
lidské zdraví z důvodu šíření nebezpeč-
ných alergenů a roztočů do okolí. Neza-
nedbatelné jsou i škody ekonomické, a to
poškozování budov, chodníků a dalších
částí veřejného prostranství. 

Účinnému snížení výskytu nežádoucích
živočichů mohou přispět i samotní obyva-
telé odpovědným přístupem při udržovaní
čistoty, zejména odstraněním zdrojů potravy
v okolí kontejnerových stání, taky zame-
zením vyhazování zbytků jídla z oken
a vytvářením krmných míst. Podle zákona
č.200/1990Sb., opřestupcích, §47 je každý
povinen se chovat tak, aby nezpůsobil zne-
čištění ulic a jiných veřejných prostranství,
přičemž se tímto rozumí i krmení  zvířat.

Dovolujeme si vás vyzvat, abyste upo-
zornili na neukázněné občany na bezplat-
nou linku 156, kdy může policie uložit
blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč.

Dita Šprinclová,
oddělení investic a údržby

Projekt v lokalitě Pr. Veselého a Janáčkova skončil
Od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2014 probíhal

projekt „Zahájení komunitní práce s oby-
vateli Pr. Veselého aJanáčkova“, jehož cílem
bylovybudování spoluodpovědnosti oby-
vatel za prostředí, ve kterém žijí, obnovení
smyslu pro udržování pořádku abezpečí
v domech a jejich okolí, participace na
řešení společných problémů. Projekt byl
také zaměřen na dodržování prin cipů spo-
lečného soužití v lokalitě, dodržování
domovních řádů, nočního klidu apod. 

Velkým přínosem projektu byla také
možnost zaměstnat tzv. „komunitního pra-
covníka“, který komunikoval se všemi
zúčastněnými subjekty a organizacemi
a přenášel požadavky a návrhy obou stran
(obyvatelé – subjekty). 

V rámci tohoto projektu probíhala pra-
videlná setkávání obyvatel se zástupci měs-
ta, městské policie, městské bytové správy
a agentury pro sociální začleňování. Cílem
bylo zjistit, co občané této lokality potře-
bují, nebo co mohou sami udělat pro to,
aby se jim zde žilo lépe. Všichni zúčastnění
společně řešili návrhy a podněty, na jejichž
základě se podařilo uskutečnit některé
úpravy a změny v domech i v jejich okolí,
např. vymalování chodeb, oprava chodní-
ků, údržba rýn, montáž zvonků, oprava
střechy, zábradlí, dveří do sklepních pro-
stor, odstranění zídky a celková údržba
zeleně. V neposlední řadě byla projedná-
vána otázka udržování pořádku a bezpečí
dané lokality. 

Občané se společně dohodli, že budou
věnovat pozornost venčení psů, konkrétně

úklidu psích exkrementů a volnému pohy-
bu psů. Dále byl zjištěn zvýšený výskyt
potkanů, což bylo dáno zejména tím, že
lidé vyhazovali zbytky jídla u domu. Po
dohodě s obyvateli se podařilo zamezit
výskytu těchto hlodavců. Také se řešily
i další drobné záležitosti, které mohou oni
sami svým chováním ovlivnit nebo pomoci
při jejich řešení. Angažovanosti těchto oby-
vatel si velmi vážíme. Bez jejich pomoci
by se nepodařilo v této lokalitě provést
tolik pozitivních změn.

Součástí projektu bylo i vybudování dět-
ského minihřiště na dvoře mezi domy
Pr. Veselého a Janáčkova, které bylo dne
18. 6. 2014 slavnostně otevřeno starostkou
města paní Milanou Grauovou.

V závěru lze konstatovat, že projekt byl
nejen přínosem pro zlepšení životních
a bytových podmínek obyvatel této loka-
lity, ale vedl především ke zlepšení jejich
vzájemných vztahů. Nájemníci tak pozna-
li, že i oni sami mohou přispět k dodržování
principů společného soužití a k udržení
pořádku ve svém okolí. 

Tento projekt, který byl financován Jiho-
moravským krajem, sice končí, ale my
věříme, že se nám podaří úspěšně navázat
dalšími projekty v rámci prevence krimi-
nality, a to projektem „Asistent prevence
kriminality“ a projektem „Domovník –
preventista“, financovanými Minister-
stvem vnitra ČR.

Michaela Klepáčová,
odbor sociálních služeb

Pozvánka na pietní akt
k uctění památky Luďka
Zemana

V sobotu 2. srpna 2014 ve 14.00 hod.
se na Masarykově náměstí v Hodoníně
uskuteční krátké vzpomínkové shromáž-
dění k uctění památky hodonínského rodá-
ka, ppor. i.m. Luďka Zemana.

Luděk Zeman padl 5. srpna 1995 při
vojenské mírové misi OSN na území býva-
lé Jugoslávie. Při chorvatském ostřelování
pozorovacího stanoviště T – 23 Repetitor
bylo zraněno pět českých vojáků, z nichž
dva – ppor. i.m. Luděk Zeman a ppor. i.m.
Petr Valeš – svým zraněním podlehli.

Lucie Švecová,
oddělení vnějších vztahů

placená inzerce

LEHÁTKOVINU, SLUNEČNÍKOVINU,
ZÁVĚSOVINU, KTERÁ NEPROPUSTÍ SLUNCE,

POTAHOVÉ LÁTKY, ZÁCLONY, GARNÝŽE,
MOLITAN, DUTÉ VLÁKNO, 
PVC UBRUSY až 160 cm 

a ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE, VATELÍN
nabízí

„BYTOVÝ TEXTIL“ 
Nár. třída 67, Hodonín

tel.: 518 354 063, bety2512@seznam.cz

Zveme vás na

7. ročník Parkinsoniády
2. srpna 2014

v Dubňanech, ve sportcentru ŽELVA

Koncert pro 7. Parkinsoniádu
pátek 1. 8. 2014, Kulturní dům Hodonín

hraje HRADIŠŤAN
Součástí je výstava kreseb

Bez pohybu k pohybu
v předsálí KD Hodonín

Výstava má za úkol nenásilnou a humornou formou přiblížit občanovi,
co je Parkinsonova nemoc a jaká omezení nemocnému přináší. 

Hlavním aktérem této výstavy je organizace Parkinson Help 
a podílí se na ní organizace Pomoc Pro Parkinsonika 

společně s Parkinson Slovácko. V předsálí poběží i sestřih 
o činnosti organizace Parkinson Slovácko a spřízněných organizací.
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Město Hodonín ve spolupráci 
s Městskou knihovnou, 
Centrem pro rodinu a sociální péči Hodonín,
mateřskými školami a dalšími organizacemi

pořádalo ve dnech 6. 5. 2014 – 3. 6. 2014 
Týden pro rodinu 2014,
letos s mottem „Slavit spolu v Hodoníně nás baví“.
K této příležitosti se uskutečnila řada programů pro rodiny, besedy, přednášky, 
nebo společenské odpoledne.

Centrum pro rodinu nabídlo přednášku
MUDr. Marie Fridrichové na téma „Pod-
pora vztahů v rodině“azároveň s 20.výro-
čím Mezinárodního roku rodiny uspořádalo
na Masarykově náměstí „Narozeninovou
party“ k oslavě 15 let od svého založení.

Zájemci oproblematiku soudržnosti rodi-
ny při péči o nemocného člena rodiny se
mohli účastnit přednášky „Rodina a její
hospitalizovaný člen“, kterou si připravilo
oddělení ošetřovatelské péče Nemocnice
TGM v Hodoníně ve spolupráci s Pečova-
telskou službou Homediss v Hodoníně.
Městská knihovna uspořádala pro rodiny
s dětmi aseniory „Odpolední čtení s babič-
kou“ a velmi úspěšný program pro rodiče
s dětmi „Škvrňata abatolata, do knihovny
na totata aneb První krůčky ke čtení“.

K Týdnu pro rodinu se v letošním roce
připojily také mateřské školy. MŠ Druž-
stevní čtvrť si pro děti a rodiče připravila
hravé odpoledne pod názvem „Mámo,
táto, pojď si se mnou hrát“, MŠ Lužní
pořádala „Pohádkový den“ plný soutěží,
MŠ Mozaika uspořádala tvořivé odpoledne
pod názvem „Máma, táta a já“ a „Odpo-
ledne s celou rodinou“ si užily rodiny
v MŠ Sídlištní.

Arteterapeutický seminář Barvy rodi-
ny se ze zdravotních důvodů nekonal v plá-
novaném termínu, nicméně nemusíte

zoufat – jeho realizaci zajistí Oblastní cha-
rita Hodonín počátkem srpna.

Dne 15. 5. 2014 se v parku u zimního
stadionu uskutečnil Den rodin v tanečním
rytmu. Přehlídku tanečních souborů u pří-
ležitosti Dne tance pořádalo středisko vol-
ného času, o soutěže a tvoření se postaraly
prorodinně orientované organizace – měst-
ská knihovna, Seniorpoint, Domov pro
matky s dětmi, Sociálně aktivizační služby
nebo Psychocentrum Domeček. Rodiče
mohli u každého stánku vyplnit krátkou
anketu, jejíž výstupy použijeme např. při
tvorbě Akčního plánu rodinné politiky ve
městě Hodoníně na rok 2015.

Věřím, že jste na rodinných akcích strá-
vili se svými dětmi, partnery nebo přáteli
příjemné chvíle, že jste načerpali nové zna-
losti, nebo jste si něco hezkého vyrobili.
Pokud jste však odcházeli s úsměvem, pro-
tože vám spolu bylo fajn, je to to nejkrás-
nější, co jste si mohli odnést.

Michaela Klepáčová,
vedoucí odboru sociálních služeb

Akce byly finančně podpořeny z výhry
v soutěži Obec přátelská rodině 2013. 

Pytlový svoz
separovaného odpadu

červenec 2014
PLASTY 
a NÁPOJOVÝ KARTON středa 30. 7. 2014
PAPÍR čtvrtek 31. 7. 2014

Pozor, změna!
Plasty a nápojový karton ukládejte

společně do žlutého pytle.
Plasty a nápojové kartony, prosím,

sešlapávejte.
Ukládání odpadů mimo kontejnery

je ZAKÁZÁNO!!
Stavění popelnic na vozovku je

ZAKÁZÁNO!!!
Všechen ostatní a nebezpečný odpad,

včetně vysloužilých elektrospotřebičů,
mají občané Hodonína možnost bez-
platně uložit na Sběrný dvůr v Hodoníně
na ul. Měšťanská.

Pro organizace města a školská zaří-
zení probíhá pytlový svoz vždy první
čtvrtek v měsíci.

Svoz separovaného odpadu probíhá
s přispěním finančních prostředků EKO-
KOM, a. s.

V rámci udržování pořádku a čistoty
žádáme o dodržení termínu.

Oznámení občanům!
Svoz bio odpadu v měsíci červenci

bude v sudý týden – pondělí 7. 7., 
21. 7. 2014.

Svoz bio odpadu v měsíci srpnu bude
v sudý týden – pondělí 4. 8., 18. 8. 2014.

(Do bio odpadu nepatří psí exkremen-
ty a igelitové sáčky).

Město Hodonín oznamuje, že zakoupilo
fotopasti na monitorování míst, která jsou
zneužívána k odkládání věcí a vytváření
černých skládek!

Na Sběrném dvoře v Hodoníně je nově
umístěn kontejner na sběr textilu.

Dita Šprinclová,
oddělení investic a údržby

Výpůjčka bio popelnic!
Platí pro majitele
rodinných domů.

Smlouva na výpůjčku bio popelnic je
na dobu pěti let, potom přechází do vlast-
nictví občana. 

Smlouva o výpůjčce se uzavírá na Měst-
ském úřadě, Národní třída 25, Hodonín,
každou středu od 10.00–16.30 hod. na
odboru Investic a údržby, nebo po telefo-
nické domluvě.

Kontaktní osoba: Dita Šprinclová, tel.
518 316 311, mobil: 606 739 702.

blok placené inzerce Pronájem kancelářských prostor 
na ulici Rodinova v Hodoníně. 
Celková cena již do 2 tis./měs. 

Tel.: 723 154 227

SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ
Agentura 1+1 Hodonín

602 565 057, 518 343 677 • www.kvetka.cz
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Projekt Transparentní, Otevřený, Profesionální úřad – MěÚ Hodonín „S lidmi pro lidi“, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00093, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Městský úřad Hodonín – S lidmi pro lidi
Transparentní, otevřený, profesionální

aneb TOP, takové cíle si klade nový pro-
jekt, který na místním úřadě spustili od
března loňského roku. Realizátoři si od
něj slibují lepší vzájemnou spolupráci, ale
také větší spokojenost zákazníků – tj. klien -
tů, kteří na úřad přichází řešit své poža-
davky a potřeby, ať už v agendě
samosprávy či státní správy. 

Pro samotné uskutečnění projektu „TOP
úřad“ byla získána finanční podpora ze
zdrojů EU do výše 85% celkových nákla-
dů. „Mezi aktivity projektu patří aplikace
modelu CAF, uskutečnění procesního
řízení na úřadě a rovněž strategické plá-
nování, zlepšení řízení lidských zdrojů,
podpoření otevřenosti úřadu, ale také
vzdělávání zaměstnanců,“ popsala pro-

jektová manažerka TOP úřadu Kateřina
Geislerová.

Sami zaměstnanci utvoří pracovní sku-
piny, ve kterých poukazují na možnosti
zlepšování činnosti úřadu, a to především
ve vztahu ke klientům, tedy občanům
Hodonína i okolních spádových obcí.
Důležitou složkou však bude také šetření
spokojenosti. U budovy městského úřadu
se proto budou externí tazatelé ptát odchá-
zejících klientů, jak byli spokojeni s pří -
stupem úředníka. Pro zlepšení služeb
poskytovaných úřadem má také velký
význam tzv. mystery šetření. Falešní klienti
najatí firmou zkoumají, jak se zaměstnanci
projevují v jednání s klienty jak v osobním
setkání, tak při telefonickém a e-mailovém
kontaktu, a toto poté vyhodnocují.

Společná diskuze o jednotlivých
návrzích a námětech o fungování úřadu
může být přínosná pro pracovníky odborů,
kteří se při běžné činnosti potkávají mini-
málně (podle své pracovní náplně). O své
zkušenosti, poznatky, názory i problémy
se mohli podělit se svými kolegy a naopak
si vyslechnout postřehy z jiných pracov-
ních skupin.  Cílem projektu je hledat lepší
a efektivnější postupy při řešení požadavků
klientů, a tak celkově vylepšit poskytované
služby. Snahou je maximálně naplnit
význam slov Transparentní, otevřený
a profesionální úřad, a to z dlouhodobého
hlediska, tedy i po ukončení projektu, které
je plánováno na červen r. 2015.

-bla-

placená inzerce
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Aktuality z organizací
Oznámení o přerušení
dodávky el. energie
3. 7. 2014 od 7.45 do 10.45
– Brněnská od čp. 24 po M. Benky a od

čp. 51 po čp. 23
– U Cihelny od čp. 12 po ul. Brněnská
– M. Benky od ul. Brněnská po čp. 28

a dále po čp. 21 a 20

7. 7. 2014 od 7.30 do 13.00
– Jižní od čp. 1 po čp. 13
– Slunečná od čp. 4 po čp. 16
– Očovská čp. 18a, b, c a 3743/4a

9. 7. 2014 od 7.30 do 13.00
– Dobrovolského, pravá strana od ul.

Komenského po čp. 10
– Měšťanská, pravá strana od čp. 1 po ul.

Slavíkova
– Slavíkova, pravá strana od ul. Měšťanská

po ul. Polní
– Polní
– Horní Valy, levá strana od ul. Měšťanská

po ul. Polní
– Výstavní od ul. Slavíkova po Horní Valy

14. 7. 2014 od 7.30 do 17.30
– lokalita zahrádek za hřbitovem (osada

Vodárna)

15. 7. 2014 od 11.30 do 14.30
– SUPRO – Z, a. s., Velkomoravská 3929

16. 7. 2014 od 7.30 do 12.30
– Kateřinská, Smetanova, Březinova, Čaj-

kovského, Bezručova, Brněnská od ul.
Žižkova po čp. 5 a ul. Sacharovova od
čp. 1 po 25, Žižkova, pravá strana od ul.
Brněnská po ul. Smetanova, levá strana
od ul. Březinova po ul. Zámečnická

Děkujeme za pochopení
E.ON Distribuce, a. s. 

Všechny termíny přerušení dodávky el.
energie najdete aktuálně na úřední desce.

Rodinné odpoledne v MŠ Družstevní čtvrť 

Letošní Den matek se v naší mateřské
škole Pestrokvítek slavil současně
s 20. výročím Mezinárodního roku rodiny
v úterý 6. května projektem „Mámo, táto,
pojďte si se mnou hrát“. Naplánovat, nacvi-
čit a dovést akci do zdárného konce tak,
aby to byl zážitek nejen pro děti, ale i pro
rodiče, vyžaduje kus umění.

Pozvánky, dětmi umně vyvedené, potě-
šily srdce nejednoho rodiče, možná i něja-
ká slza ukápla. Rodiče se dostavili
v hojném počtu. Maminky, možná i tátové
zásobili tuto slavnost sladkostmi, též něco
slaného se na honosné tabuli objevilo.

Sama slavnost byla zahájena ve všech
třídách proslovem třídních učitelek, které
seznámily všechny přítomné s programem
projektu „Mámo, táto, pojďte si se mnou
hrát“.

Děti měly pro rodiče nacvičeno pásmo
básní, písní, říkadel a dramatizací. Dro-
botina se snažila, co jim síly stačily. Po
bouřlivých ovacích nadšeného publika
pokračovala slavnost ve veselém duchu
a rodiče se s radostí a odvahou pustili do
výtvarného tvoření. V každé třídě se tvořilo
něco jiného. Výsledkem byly výrobky, kte-
ré nyní krášlí nejednu domácnost.
V Pomněnkách si vytvořili rodinné srdíč-
ko, u Pampelišek se navlékaly korálky,
Růžičky zas mají nové prostírání. I mamin-
ky Vlčích máků se radují z nového deko-
račního prvku v podobě obrázku. Rovněž
rodiče Tulipánků a Kopretinek se mohou
pochlubit krásným srdíčkovým přívěskem.
A co Čtyřlístci? Ti doplnili svým mamin-
kám kuchyňský servis o ručně malovaný
hrníček. A nejen to, během tohoto odpo-

ledne vzniklo několik povedených společ-
ných děl, která jsou nyní vystavena v pro-
storách školky a připomínají nám tyto
příjemně prožité chvíle. Můžete zde vidět
například siluetu rodiny, krásná přání pro
všechny, koláž z portrétů dětí, obrovskou
květinu s portréty či zaječí školku.

A pokud půjdete ulicí Žižkova, určitě
vás upoutá zdobený plot školky, kde se na
vás usmívají vyplétané postavy, sluníčka,
srdíčka a domečky. 

Milou připomínkou zůstanou fotografie
i videonahrávky, kterými se nejen paní uči-
telky, ale i rodiče snažili zachytit tuto
neopakovatelnou atmosféru.

Každý rodič si z tohoto odpoledne odná-
šel nejen výrobek, ale i dobrý pocit z pěkně
strávených chvil se svým potomkem.

Kamila Nemčeková, učitelka
René Mrákava, rodič

Aerobic&sport
Dolní Valy 23, Hodonín

Vážení zákazníci,
od 1. července nás opět najdete v 1. patře

obchodního domu Iro v Hodoníně.

Nabízíme:
Litex – i na objednávku podle vlastního výběru
Draps – trika a elastické kalhoty až do velikosti

XXXL
Neywer – kalhoty na volný čas a sport

Moiru – Jitex – funkční prádlo

Při předložení tohoto letáku – 10% sleva
na celý nákup. Platí od 1. 7. do 31. 8. 2014

Těšíme se na vaši návštěvu

placená inzerce
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Lázně Hodonín slaví své 35. narozeniny
Lázně Hodonín jsou typem moder-

ních lázní, poskytující lázeňskou léčeb-
nou péči na vysoké odborné úrovni. 

Příroda obdarovala Lázně Hodonín
vlastním přírodním léčivým zdrojem,
a to rozsáhlými zdroji jodobromové
solanky, nacházejícími se v nedalekém
okolí. Kromě nízké mineralizace vyniká
tato jodová voda vysokým obsahem
jodu a svým složením patří mezi nej-
kvalitnější jodové vody v Evropě. 

Lázně Hodonín slouží k léčbě onemoc-
nění pohybového aparátu, cévního sys-
tému a neurologických potíží. Je zde
zajištěna léčba chronických pohybových
onemocnění, předoperačních a poope-
račních stavů i poúrazová rehabilitace.

V neposlední řadě jsou Lázně Hodonín
i vyhledávaným místem k relaxaci
a odpočinku. Lázeňský komplex se
nachází v překrásném parku, který vyni-
ká zajímavou zahradní architekturou. 

Lázně Hodonín patří k nejmladším
lázeňským zařízením v České republice.
Lázeňská léčebna Hodonín, která byla
součástí Lázeňské organizace Luhačo-
vice, byla otevřena v červenci roku 1979.

První pokusy o využití jodobromo-
vých vod na Hodonínsku jako přírod-
ního léčebného zdroje se datují již od
roku 1953. V tomto roce, kdy byla ote-
vřena nová nemocnice v Hodoníně, byly
zahájeny první pokusy s hypertermními
jodovými koupelemi. Minerální voda
byla do nemocnice dovážena přímo
z vrtů v okolí Lužic a hospitalizovaní
pacienti dostávali koupele ve dvou
vyhřívaných měděných vanách
v poměrně moderně vybaveném vodo-
léčebném oddělení. Bylo v té době dosa-
ženo dobrých výsledků a efektů při
léčení jodovou vodou pacientů s chro-
nickými kloubními onemocněními. Teh-
dejší primář interního odd. v Hodoníně
Jindřich Berka navázal spolupráci
s profesorem Přerovským, ředitelem
Výzkumného ústavu fyziatrie, balneo-
logie a klimatologie v Praze.

V roce 1956 tento ústav ve spolupráci
s Výzkumným ústavem endokrinologic-
kým v Praze zahájil výzkum účinnosti
jodové vody. První etapa výzkumné prá-
ce skončila v roce 1956. Bylo prokázáno,
že jodobromová voda z okolí Hodonína
je vhodná k léčebným účelům. V roce
1971 byl uveden do balneoprovozu 7 km
dlouhý jodovod s jodovou solankou, čer-
panou ze tří geologických sond u Lužic,
sloužící k provádění balneace v nemoc-

nici. Současně byl i vybudován v nemoc-
nici balneoprovoz s osmi kabinami pro
minerální koupele. 

V roce 1972 začala druhá etapa pří-
rodovědeckého a klinického výzkumu
hodonínských jodových vod. V roce
1973 vzniká v Hodoníně detašované
 pracoviště Výzkumného ústavu balneo-
logického v Mariánských Lázních, zabý-
vající se speciálně problematikou jodové
balneace. Výsledky výzkumných prací
byly zpracovány v roce 1975 a následně
v roce 1978 byly zveřejněny v rozsáhlé
monografii „Hodonínské jodové mine-
rální vody“. Na základě tohoto dlouho-
dobého výzkumu byl prokázán
významný léčebný efekt jodobromové
solanky zejména u onemocnění pohy-
bového aparátu a kardiovaskulárního
systému, což bylo podnětem ke vzniku
lázeňské léčebny v Hodoníně.

1. 7. 1979 byla tedy otevřena léčebna
Československých státních lázní Luha-
čovice v Hodoníně s kapacitou 180 lůžek.
Balneoterapie se realizovala v areálu
nemocnice, ostatní procedury byly apli-
kovány v budově lázní.

V r. 1993 získává tuto léčebnu do
majetku město Hodonín a tím vznikají
samostatné „Lázně Hodonín“.

1. 12. 2001 je otevřen nový moderní
balneoprovoz v samotné lázeňské léčeb-
ně.

V letech 2002 až 2003 dochází postup-
ně k rekonstrukci a zmodernizování

lázeňského domu Vladimír i lázeňského
parku. V říjnu 2006 je dokončena
výstavba nového lázeňského domu Eva
s kapacitou 104 lůžek se samostatným
balneoprovozem, ubytovací a stravovací
částí a kongresovým sálem.

V současné době léčebný komplex
Lázní Hodonín se dvěma lázeňskými
domy Vladimír a Eva, vodoléčebným
pavilonem Jindřich společně s parkem
tvoří zajímavý moderní architektonický
prvek města Hodonína. 

Díky léčebné péči na vysoké úrovni,
profesionalitě zaměstnanců a kvalitě
doplňkových služeb se Lázně Hodonín
v současnosti řadí mezi nejvyhledáva-
nější lázeňská zařízení v České repub-
lice. Dokazují to i ocenění, která lázně
obdržely. V roce 2009 to byl certifikát
od Evropského svazu lázní (ESPA),
týkající se terapie, infrastruktury a bez-
pečnosti provozu. Jsou držiteli certifi-
kátu kvality ISO 9001. Asociace hotelů
a restaurací České republiky udělila
lázním kategorii v rámci poskytování
ubytovacích a doplňkových služeb
3 hvězdy, což znamená, že naše lázně
výrazně překračují předpokládaný
standard služeb.

Lázně musejí myslet i na budoucnost,
co nabídne projekt Denní lázně – Bliss
day spa, uvedeme někdy příště. Sledujte
naše www.laznehodonin.cz.

Prim. MUDr. Alena Sojková,
vedoucí léčebného úseku Lázní Hodonín

Lázně Hodonín dříve… Lázně Hodonín v současnosti. Pohled na
lázeňský dům Vladimír a Eva.

Vodoléčebný pavilon Jindřich. Lázeňská fontána.



14 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ

Univerzita volného času
a VU3V

Právě úspěšně skončil jarní semestr Uni-
verzity volného času. Tyto volnočasové
aktivity pořádá Městská knihovna Hodo-
nín na jaře a na podzim.

V jarním semestru 2014 bylo otevřeno
14 kurzů a absolvovalo je 172 účastníků.
Tradičně byly otevřeny jazykové kurzy
(angličtina, němčina, francouzština), cvi-
čení, počítačové kurzy, kdy velký zájem
je o kurz „Notebook pro seniory“ a úspěšně
si vedou i Dějiny českých zemí a kurzy se
zdravotní tematikou.

Nově připravujeme Virtuální univer-
zitu třetího věku. Tento projekt pořádá
Česká zemědělská univerzita v Praze. Vir-
tuální proto, že na přednášky nemusíte jez-
dit do Prahy, ale v klidu naší knihovny
absolvujete přenos přednášky, vyplníte
testy a získáte řádné osvědčení o studiu.

Přihlásit se mohou starobní důchodci,
invalidní důchodci a lidé 50+ toho času
nezaměstnaní. Více o projektu se dozvíte
v městské knihovně, na jejím webu nebo
na stránkách e-senior.czu.cz.

Celoživotní vzdělávání zkvalitňuje život,
seniorům umožňuje se rozvíjet i v pozděj-
ším věku, a proto to zkuste i vy.

Beata Rechová,
Městská knihovna Hodonín

Každý druhý týden máme v knihovně
zábavné procvičování šedé kůry mozkové,
které slouží k posílení krátkodobé i dlou-
hodobé paměti. Selský rozum říká, že co
se necvičí, to zakrní, proto se ti uvědomělí
snaží paměť cvičit, aby se bránili projevům
stáří a aby napomohli oddálení případného
onemocnění demencí. Zaměřujeme se na
koncentraci a soustředění, učíme se základ-
ní techniky pro lepší zapamatování a roz-
víjíme kreativitu, to vše zábavnou formou
prostou stresu z hodnocení pod tlakem
času. Po prázdninách začínáme 8. září
2014. 
Informace na
http://www.knihovnahod.cz/
http://ctemeradi.webnode.cz/trenovani-
pameti/

Vyzkoušejte si, jestli vyřešíte cvičení,
které účastníci Hrátek s pamětí zvládají
s přehledem.

1. Které jedno slovo (asociace) spojuje
3 zadané výrazy?
– Jazykolam z My Fair Lady o špa-

nělských pláních.
– Jarní keř se žlutými květy.
– Mraky.

2. Rébusy jsou hádanky se slovní, nebo
obrazovou nápovědou. V našem pří-
padě se jedná o zvířátka. 
Nápověda: Použijte římské číslice. 

3. Pokud tři kočky chytí tři myši za
3 minuty, kolik bude potřeba koček,
aby chytily 100 myší za 100 minut?

Milada Češková, MěK Hodonín

Hrátky s pamětí v Městské knihovně Hodonín

Psychocentrum oslavilo v červnu desetileté výročí

Prvních deset let své činnosti oslavilo
Psychocentrum Domeček Hodonín,
o. p. s., dne 14. 6. 2014. U příležitosti toho-
to kulatého výročí měli v červnu uživatelé
jeho služeb možnost využít mimořádně
pestrou nabídku lákavých aktivit. Pracov-
níci organizace jim připravili posezení
u táboráku, naučný výlet do přírodní rezer-
vace, zdravotnickou přednášku, caniste-
rapii, návštěvu strážnického festivalu
a exkurzi hodonínské radnice. 

Služby psychocentra jsou orientovány
zejména na práci s lidmi s duševním
onemocněním nebo s psychickými obtí-
žemi. Dalším okruhem osob, na které se
zaměřuje, jsou lidé, kteří se ocitli v životní
krizi či tísni. Ty mohla vyvolat široká pale-
ta událostí – rodinné či vztahové problémy,
ztráta blízkého člověka, problémy v mezi-
lidských vztazích, nemoc, obtíže se závis -
lostmi a dluhy, ztráta zaměstnání, nebo
dokonce domova. Těmto lidem psycho-

centrum nabízí čtyři registrované sociální
služby: manželskou a rodinnou porad-
nu, sociální rehabilitaci pro duševně
nemocné, azylový dům pro muže a chrá-
něné bydlení pro dlouhodobě duševně
nemocné. Kromě nich poskytuje také
vzdělávání pěstounů a odborná psycho-
logická vyšetření včetně posudků pro
soud v oblasti náhradní rodinné péče.

V průměru poskytne psychocentrum své
služby zhruba 550 lidem ročně. Z toho
převážnou část tvoří občané Hodonína,
v nemalé míře pak také lidé ze spádových
obcí a ostatních měst a obcí celého okresu.
Co se týče komplexní nabídky svých slu-
žeb, je v rámci celého Jihomoravského
kraje psychocentrum ojedinělé, proto jeho
služby mnohdy využívají také lidé mimo
Hodonínsko.

Lenka Švagerková,
projektová manažerka,

Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

Řešení: 1. Déšť, 2. Lvice amandelinka,
3. Každou minutu chytí 1 kočka 1 myš,
tak bude potřeba 3 koček.

Už jsem čtenář!
…mohlo slavnostně prohlásit téměř 270

prvňáčků ze Základní školy Mírové
náměstí, Očovská, U Červených domků,
Vančurova a ze Základní školy v Mikul-
čicích. Během školního roku úspěšně pro-
šli 6. ročníkem celostátního projektu na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. První červ-
nový čtvrtek nezasedli do školních lavic,
ale byli v knihovně pasováni na čtenáře.
Obřad pasování důstojně obstarali zbroj-
noši družiny Vodního království, medai-
lemi a knihou Magdaleny Wagnerové
ABECEDA, speciálně napsanou pro tuto
příležitost, děti obdarovala královna Bar-
bora I. se svými dvořany a s přispěním
místostarosty, pana Vojtěcha Salajky. 

Svatava Hýbnerová,
Městská knihovna Hodonín 
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NABÍDKA PROGRAMŮ – červenec
12. 7. 2014 / 14.00 / Masarykovo muzeum, Zámeček

HISTORICKÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ
Odpoledne plné her a soutěží nejen pro děti.

Akce probíhá v rámci Hodonínského kulturního léta.
Vstup volný

13. 7. 2014 / 19.00 / Masarykovo náměstí
LITERÁRNÍ ČTENÍ U FONTÁNY

Vstup volný

19. 7. 2014 od 6.30 / Masarykovo náměstí – Městská tržnice
FARMÁŘSKÉ TRHY 

Vstup volný

Od 19. 6. 2014 / Kino Svět Hodonín
LUBOR DRGÁČ – VINOHRADY

Malba, grafika
Výstava potrvá do 31. 8. 2014. 

Vstup volný

REGIONÁLNÍ CENTRUM HODONÍN,  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 27

Stálá expozice Regionálního centra Hodonín
HODONÍN V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

JIŘÍ LUKEŠ 
MOJE KRAJINA

Výstava obrazů
Výstava potrvá do 5. 8. 2014

LÁZEŇSKÁ GALERIE 
Výstava k 35. výročí založení Lázní Hodonín

Výstava potrvá do 5. 8. 2014 

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2014

1. 8. PARKINSONIÁDA 2014
8.–11. 8. SVATOVAVŘINECKÉ SLAVNOSTI 2014

15. 8. HUDEBNÍ VEČER NA ZÁMKU
15.–17. 8. FESTIVAL MADE OF METAL 2014

18.–24. 8. LETNÍ FILMOVÉ KINO
30. 8. HODONÍNSKÝ PON-TÓN

kino Svět Hodonín – červenec

1. úterý, 2. středa ve 20.00
WTF

Francie 2014 / 81 min. / titulky
Bláznivá letní komedie
Režie: Raphaël Frydman
Hrají: Rémi Gaillard
Vstupné: 90 Kč do 12 let nevhodné

3. čtvrtek ve 20.00
CESTA VEN

ČR 2014 / 103 min. / ART KLUB
Příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společen-
ským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svoji dceru.
Režie: Petr Václav
Hrají: Klaudia Dudová, David Ištok, …
Vstupné: 80 Kč, FK 70 Kč do 12 let nevhodné

4. pátek, 5. sobota, 6. neděle ve 20.00
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

USA 2014 / 119 min. / titulky
Krimi/Horor. Newyorský policista, který se sám potýká s vlastními
problémy, se pouští do vyšetřování nevysvětlitelných zločinů.
Režie: Scott Derrickson
Hrají: Eric Bana, Édgar Ramírez, …
Vstupné: 140 Kč do 15 let nevhodné

8. úterý, 9. středa ve 20.00
BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ

Německo/Polsko/Francie 2013 /112 min. / titulky
Drama. Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce,
který musel ze dne na den dospět, aby přežil. Film je skutečným příběhem
Yorama Fridmana, natočeného podle stejnojmenného knižního best-
selleru Uriho Orleva.
Režie: Pepe Danquart
Hrají: Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Rainer Bock, Jeanette Hain, Sebas-
tian Hülk, Grazyna Szapolowska
Vstupné: 100 Kč přístupno

10. čtvrtek ve 20.00
CESTA DO ŠKOLY

Francie 2013 / 77 min. / titulky / ART KLUB
Dokument. Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost.
Režie: Pascal Plisson
Vstupné: 80 Kč, FK 70 Kč přístupno

10. čtvrtek 17.30, 11. pátek, 13. neděle ve 20.00
LOVE SONG

USA 2013 / 104 min. / titulky
Romantický hudební film. Z náhodného setkání dvou lidí se začne rodit
hudba, která si získá srdce všech. Od režiséra filmu Once.
Režie: John Carney
Hrají: Keira  Knightley, Mark Ruffalo, …
Vstupné: 110 Kč do 12 let nevhodné

11. pátek, 12. sobota, 13. neděle v 17.30
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

Francie 2014 / 95 min. / mluveno česky
Rodinná komedie. Očekávané prázdniny jsou tady a malý Mikuláš, jeho
rodiče a babička jedou k moři.
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad, …
Vstupné: 110 Kč přístupno

12. sobota ve 20.00
Zakončovací film karlovarského festivalu
DIVOKÉ HISTORKY

Argentina/Španělsko 2014 / 122 min.
Situace z běžného života, které všichni známe a které na celém světě
naštvou denně miliony lidí.
Režie: Damián Szifrón
Vstupné: 100 Kč

15. úterý, 16. středa ve 20.00
JOE

USA 2013 / 118 min. / titulky
Drsný příběh bývalého trestance, přežívajícího na okraji společnosti
Režie: David Gordon Green
Hrají: Nicolas Cage, Gary Poulter, ...
Vstupné:110 Kč do 15 let nevhodné

17. čtvrtek – 2D v 17.30, 18. pátek, 19. sobota – 3D ve 20.00
ÚSVIT PLANETY OPIC

USA 2014 / titulky
Akční thriller. Poslední šance na mír.
Režie: Matt Reeves
Hrají: Gary Oldman, Toby Kebbell, ...
Vstupné: 2D – 120 Kč, 3D – 150 Kč přístupno

17. čtvrtek ve 20.00
MISSION LONDON

Bulharsko/Velká Británie/Maďarsko 2010 / 107 min. / titulky / ART KLUB
Komedie plná drobných chyb a tučných potíží.
Režie: Dimitar Mitovski
Hrají: Ralph Brown, Tomas Arana, …
Vstupné: 90 Kč, FK 80 Kč do 12 let nevhodné

18. pátek – 2D, 19. sobota, 20. neděle – 3D – v 17.30
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

USA 2014 / mluveno česky
Animovaná komedie, ve které se představuje elitní tým hasičských  letadel.
Režie: Roberts Gannaway
Vstupné: 2D 140 Kč, dětské 110 Kč, 3D 175 Kč, dětské 145 Kč

přístupno
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20. neděle ve 20.00
Přímý satelitní přenos
MONTY PYTHON ŽIVĚ

Společné vystoupení a zároveň údajně poslední sbohem pěti žijících
členů skupiny Monty Python, jejichž první vystoupení od roku 1982
bude živě přenášeno do 1500 kin na světě.
Vstupné: 250 Kč přístupno

22. úterý, 23. středa ve 20.00
ZEJTRA NAPOŘÁD

ČR 2014 / 98 min.
Komedie. Obchodník Petr Kraus má problémy. Na své týdenní cestě
musí sehnat dost peněz a zároveň se usmyslí, že stihne vyřešit i svůj
osobní život.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Klára 
Issová, …
Vstupné: 130 Kč přístupno

24. čtvrtek ve 20.00
KNĚZOVY DĚTI

Chorvatsko/Srbsko 2013 / 93 min. / titulky / ART KLUB
Boží vůle v rukou kněze a bizarní boj s kondomy.
Režie: Vinko Brešan
Hrají: Krešimir Mikić, Niksa Butijer, …
Vstupné: 90 Kč, FK 80 Kč do 12 let nevhodné

24. čtvrtek – v 17.30, 25. pátek, 26. sobota, 27. neděle ve 20.00
DÍRA U HANUŠOVIC

ČR 2014 / 98 min.
Načernalá komedie, jak jednoho dne u Hanušovic dojde k nečekané
události…
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Lenka Krobotová, Simona Bab-
čáková,…
Vstupné: 120 Kč do 15 let nevhodné

25. pátek 2D, 26. sobota, 27. neděle 3D v 17.30
HERKULES: VÁLKY THRÁKŮ

USA 2014 / 2D – titulky, 3D – mluveno česky
Akční dobrodružný film. Narodil se, aby se stal hrdinou.
Režie: Brett Ratner
Hrají: Dwayne Johnson, John Hurt, Ralph Fiennes, …
Vstupné: 2D 120 Kč, 3D 150 Kč do 15 let nevhodné

29. úterý ve 20.00
ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM…

Slovensko 2014 / 90 min.
Dokumentární. Film divákům přibližuje bezesporu pozoruhodnou osob-
nost Msgre. Bezáka – kněze, který svůj život daroval Bohu a církvi
a mapuje jeho nevšední životní příběh.
Režie: Oľga Záblacká
Hrají: Oľga Záblacká, Lukáš Latinák, Robert Jakab
Vstupné: 100 Kč do 12 let nevhodné

30. středa ve 20.00
MAGICKÝ HLAS REBELKY

ČR 2014 / 90 min.
Životopisný dokument o Martě Kubišové. Film mapuje Martino pěvecké
umění v první i druhé kariéře, její osobní a disidentský život i prostřed-
nictvím filmových archivů.
Režie: Olga Sommerová
Hrají: Marta Kubišová, Dana Němcová, Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák,
Jaroslav Hutka, Aneta Langerová a další
Vstupné: 100 Kč přístupno

31. čtvrtek ve 20.00
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Československo 1966 / 92 min. / ART KLUB
Podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Příběh mladičkého eléva
Miloše, který na malé železniční stanici přes své milostné problémy
dospívá na práh mužství…
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Václav Neckář, Jitka Bendová, Jitka Zelenohorská, Josef 
Somr,…
Vstupné: 80 Kč, FK 70 Kč do 12 let nevhodné

31. čtvrtek 2D titulky, 1. pátek, 2. sobota, 3. neděle 3D v 17.30
STRÁŽCI GALAXIE

USA 2014 / 122 min. /titulky
Akční/sci-fi. V tomto výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný
dobrodruh Peter Quill střetne s mocným padouchem, který ohrožuje
vesmír.
Režie: James Gunn
Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, …
Vstupné: 2D 140 Kč, dětské 110 Kč, 3D 175 Kč, dětské 145 Kč

přístupno

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
HODONÍN

PROGRAM NA ČERVENEC
občanské sdružení, Štefánikova 15, Hodonín
informace o programech: tel.: 774 650 138, 

e-mail: markovicova@cprhodonin.cz – Markovičová,
www.cprhodonin.cz

V tomto roce slaví CPR 15. výročí svého založení.

PRO RODIČE S DĚTMI
Provozní doba: PO–PÁ 9.00–18.00; Hraní v herně: PO–PÁ
9.00–18.00; provoz je omezen na dny, kdy se nekonají v budově pří-
městské tábory, otevřeno 30. 6.–4. 7.; 28. 7.–1. 8.; 25. 8.–29. 8.; Hraní
na hřišti: PO–PÁ 9.00–18.00. 

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Pro velký zájem přidáváme příměstské tábory pro děti 3–6 let:
21.–25. 7. Hýbánkový; 18.–22. 8. Anglický.

VOLNOČASOVÝ KLUB PARNÍK NABÍZÍ:
Letní příměstské tábory pro školáky 8.00–16.00:
14. 7.–18. 7. Hledání země nezemě (věkově smíšené)
21. 7.–25. 7. Detektivní kancelář Svět (věkově smíšené)
28. 7.–1. 8. Záhada Loch Ness (věkově smíšené)
4. 8.–8. 8. Na indiánské stezce (věkově smíšené)
Výtvarné workshopy pro školáky 9.00–12.00: 
4.–8. 8. (budeme pracovat s keramikou, korálky, barvami na sklo, mo-
zaikou, fimem a dalším výtvarným materiálem)

PORADENSTVÍ
Poradenství k PŘIROZENÉMU PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ: Na-
bízíme pomoc k přirozenému procesu početí, přirozeně a ekolo-
gicky, bez medicínských zásahů, bez umělého oplodnění. Informace:
tel. č. 775 650 133; e-mail: poradenstvi@cprhodonin.cz.
Poradna DIVIZNA: Řešení partnerských a rodinných krizí – na-
bízíme pomoc prostřednictvím mediace a poradenství, včetně proble-
matiky náhradní rodinné péče. Informace a objednávky: tel.
č. 775 650 133; e-mail: poradenstvi@cprhodonin.cz.
Nově otevíráme svépomocnou skupinu pro ženy samoživitelky v tí-
živé životní situaci ke sdílení zkušeností a hledání řešení. Bližší infor-
mace: tel. č. 602 632 943, e-mail: mikuskova@cprhodonin.cz. Přednost
se dává pořadí přihlášení.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Heřmánek – hlídání dětí: nabízíme individuální hlídání dětí od 1 roku
v jejich domácím prostředí, doprovod na kroužky a doučování. Najdeme
vám pečovatelku podle vašich potřeb. Informace: tel. č. 602 638 552,
e-mail: paulikova@cprhodonin.cz.

PŘIPRAVUJEME
30. 9.–2. 10. Podzimní burza dětského oblečení a sportovního vyba-
vení. Koná se v KD Horní Valy. Věci na prodej musejí být zapsány do
formuláře, můžete si jej stáhnout na našem webu, nebo koupit na re-
cepci. Prodej 1. 10./9.00–18.00 a 2. 10./9.00–11.00. Hledáme dobro-
volníky, kteří by pomohli při konání burzy.
Informace: tel. č. 774 650 138; e-mail: markovicova@cprhodonin.cz.
Nabídka programů na školní rok 2014–2015: 
PŘEDŠKOLÁČEK pro děti od 5 let, ANGLIČTINA PRO DĚTI pro
děti od 4 let, rozděleny do skupinek, MALÉ BALETKY A TANEČ-
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Klub mladých, Středisko volného času
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 

Vedoucí pedagog volného času: Petra Kašíková, tel.: 725 341 592 
www.klub-mladych.svchodonin.cz, e-mail: km.hodonin@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2014
7. 7.–11. 7. 2014 * Indiánské léto

14. 7.–18. 7. 2014 * Cesta do pravěku
Příměstské tábory jsou zaměřeny na využití volného času dětí v době

letních prázdnin. 
Pro vaši ratolest je připraven různorodý program: 

netradiční sportovní hry, koupání, celodenní výlet a spousta her 
a soutěží podle počasí situovaných do přírody, tělocvičny či klubovny.

Každý den od 8.30 do 16.30.
Přihlášky a informace na Klubu mladých SVČ, tel.: 725 341 595.

NÍCI pro děti od 3,5 let, VESELÉ TANEČKY pro děti od 3,5 roku,
VESELÁ PÍŠŤALKA aneb Hrátky s flétnou a písničkami pro děti od
5 do 8 let a pro děti, které již někdy na flétnu hrály, VÝTVARNÁ VŠE-
HOCHUŤ pro děti od 3 let, CVIČENÍ S NEPOSEDNÝMI
SKŘÍTKY – pro děti od 3,5 roku, ANGLIČTINA pro dospělé.

Nabídka programů pro školní děti na rok 2014–2015:
ANGLIČTINA HROU od 7 let, FOTOKROUŽEK od 9 let, VÝ-
TVARNÉ WORKSHOPY od 7 let, TANEČNÍ KLUB od 6 let, DI-
VADELNÍ KROUŽEK od 7 let.

Hledáme lektory dopoledních programů pro rodiče s dětmi. Bližší in-
formace: tel. č. 774 650 138; e-mail: markovicova@cprhodonin.cz.

Informace z městské knihovny – červen

Národní tř. – tel.: 518 321 213, GSM :+ 420 724 055 952.
pobočka Brandlova: tel.: 518 321 212, www.knihovnahod.cz.

Výstavy
Zdeněk Poláček – Pomíjivost
21. června–2. srpna, Galerie Vednevnoci
Výtvarník Zdeněk Poláček z Kyjova zachycuje přírodu v detailech. Při -
tahují ho nejrůznější procesy vzniku a zániku v přírodě, které zachytil
technikou oleje. 
František Kovář – Krása plastického umění
25. června–25. července, vestibul knihovny
Výstava abstraktních obrazů hodonínského malíře. 
Viola Kučerová – V barvách světla
2. srpna–6. září, Galerie Vednevnoci
Výstava obrazů brněnské výtvarnice. 
Vernisáž výstavy se koná v úterý 5. 8. v 18.00. 

Akce
Čtení u fontány
13. července v 19.00, Masarykovo náměstí
V literárním podvečeru představí svá díla J. Moosová, V. Klimecká, 
J. Synková, O. Damborský, P. Vaculovič, D. Andršová. 
Po stranách Moravy
25.–27. července
3. ročník mezinárodního poetického festivalu po stranách Moravy.
Podrobné informace včetně aktuálního programu naleznete na
www.postranachmoravy.cz.

Upozorňujeme
Z důvodu realizace 3. etapy rekonstrukce elektroinstalace bude knihovna
na Národní třídě od 21. července do 15. srpna uzavřena. Po celou dobu
rekonstrukce bude otevřena pobočka na Brandlově ulici 81,kde je mož-
nost výpůjčky pro všechny držitele čtenářského průkazu MěK Hodonín. 

Slavíme 35. výročí Lázní Hodonín

Přehled kulturních akcí v Lázních Hodonín
Červenec 2014

Od 1. července do 31. července 2014, kongresový sál LH
Výstava obrazů

Marie Žampachová 
– Obrazem k meditaci, meditací k tvoření

Vernisáž 1. 7. 2014 v 19.00 hod. v kongresovém sále LH. 
Na vernisáži se představí Alena Vlková 

– „Cesta za Tibetským zvonkem“

2. července 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje taneční kapela

KOMBET

4. července 2014 – pátek, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálkou

CM Moravia

5. července 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje dechová kapela

Cyrilka

7. července 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH 
Poslechový večer s písničkami u cimbálu

CM Mirka Zachovalého

8. července 2014 – úterý, 19.00 hod., kongresový sál LH 
Tvořivá výtvarná dílna se zaměřením na malování mandal

Namaluj si svoji mandalu

9. července 2014 – středa, 19.00 hod. areál LH 
Taneční a poslechový večer, hraje country kapela

Countrio

12. července 2014 – sobota, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje taneční kapela

Duo Jitřenka

14. července 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Zábavný pořad plný písniček a moravského humoru

Sourozenci Baťkovi

16. července 2014 – středa, 19.00 hod., areál LH
Taneční a poslechový večer, hraje kapela

JAMA

19. července 2014 – sobota, 19.00 hod., areál LH
Taneční a poslechový večer, hraje country kapela

Teriér

21. července 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s cimbálkou

Slovácko ml.

23. července 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hraje dechová kapela

Dolinečka

28. července 2014 – pondělí, 19.00 hod., kongresový sál LH
Poslechový večer s písničkami u cimbálu
CM Michala Miltáka ze Strážnice

30. července 2014 – středa, 19.00 hod., kongresový sál LH
Taneční a poslechový večer, hrají a zpívají

Manželé Grufíkovi

Na srpen připravujeme:
1. 8. 2014 – Taneční a poslechový večer s kapelou Karpája
4. 8. 2014 – Poslechový večer s cimbálkou M. Zachovalého 
6. 8. 2014 – Taneční a poslechový večer s kapelou JAMA
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Informace z Masarykova muzea v Hodoníně
zámeček 

Zámecké náměstí 9, Hodonín 
tel.: 518 351 834 

e-mail: masaryk@masaryk.info
www.masaryk.info

30. 5.–31. 8. 2014

Cechy a řemesla 
hodonínsko-holíčského panství

výstava (v zámečku) 
Výstava pořádaná v rámci projektu „V zámku a podzámku...“ 

z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
SR - ČR 2007–2013 s finančním přispěním Evropské unie. 

Vernisáž výstavy proběhne 29. 5. 2014.

Akce v zámečku:
12. 7. 2014, 14.00–18.00 

Dobrodružné historické odpoledne 
(nejen) pro děti

nádvoří zámečku
Dobrodružné historické odpoledne plné zábavy a her pro děti 

a jejich rodiče, pořádané v rámci projektu 
„V zámku a podzámku...“ z Operačního programu přeshraniční

spolupráce SR – ČR 2007–2013 
s finančním přispěním Evropské unie (ERDF). 

Do historie nás zavede šermířská a divadelní společnost 
Memento mori z Uherského Ostrohu.

30. 7. 2014, v 14.00–18.00 

Indiánské odpoledne v muzeu 
ve spolupráci s Mgr. Alenou Vlkovou (nádvoří zámečku)

Hravé a dobrodružné odpoledne, které především 
mladší návštěvníky zavede do pravé indiánské rezervace. 

Nebude chybět bubnování, výroba čelenek, hliněných amuletů,
zkouška odvahy, vytrvalosti a síly. 

***

budova sálu Evropa, 
Národní třída 21, Hodonín

tel.: 518 352 271 
e-mail: evropa@masaryk.info

20. 6.–14. 9. 2014

Antonín Václavík: Zrnko k zrnečku... 
výstavní prostory sálu Evropa

Výstava jako vzpomínka na významného československého 
etnografa a muzejníka, zakladatele moderního přístupu 

ke zkoumání, uchovávání a vystavování předmětů lidové kultury.
Vernisáž výstavy proběhne 19. června 2014 v 17.30.

Akce v sále Evropa:
28. 7.–1. 8. 2014

Prázdniny se šamanem 
pod vedením Mgr. Aleny Vlkové (sál Evropa)

Již tradiční celodenní interaktivní dílny pro děti od 5 do 15 let, 
které proběhnou ve spolupráci Pedagogicko-psychologické
poradny a Masarykova muzea v Hodoníně v sále Evropa. 

Přihlašování na program 
předchází červnová informační schůzka; 

další zájemci se mohou zkusit přihlásit individuálně: 
tel.: 777 311 610 (Mgr. Vlková).

Nordic Walking okolím Štramberka

Sportovní klub Nordic Walking Hodonín pořádá
v sobotu 26. 7. 2014 NW akci 

„NORDIC WALKING OKOLÍM ŠTRAMBERKA“

Bližší informace na:
http://www.nordicwalking.webnode.cz, tel.: 608 550 539

Sportovní klub Nordic Walking Hodonín, o. s., Miroslav Levek

KONCERT PRO 7. PARKINSONIÁDU
v předsálí výstava kreseb 
,,Bez pohybu k pohybu“

Předprodej vstupenek: KD Hodonín, Informační centrum Hodonín.
Vstupné: na místě: 260 Kč, předprodej: 230 Kč, senioři nad 65
let a ZTP: 180 Kč.
Centrum služeb Dubňany: tel.: 776 683 863, Dubňany: 723 003 496,
608 081 553. Další informace: www.parkinson-slovacko.cz.

KULTURNÍ DŮM HODONÍN
pátek 1. 8. 2014 v 19.30 hod.
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Svatovavřinecké slavnosti 2014 
8.–11. 8. 2014 

Masarykovo náměstí v Hodoníně

Již tradičně se druhý srpnový víkend uskuteční v Hodoníně Svato-
vavřinecké slavnosti. Město Hodonín a Dům kultury Hodonín při-
chystali pro návštěvníky bohatý čtyřdenní program.

Vystoupí: skupiny Huménečko, Charlie & Torzo, Artemis, Martin
Harich a Musitany Hope, Airfare, Lenny, Rammstern (revival Ramm-
stein), U2Stay, DH Liduška a mnoho dalších…

Připraven bude bohatý doprovodný program, velký průvod hlavní
třídou, historické ležení, jarmark a spousta dalších atrakcí. 

Hudba, soutěže a pivo v centru Hodonína
Největší mezinárodní festival na jižní Moravě Made of Metal

a pivovar Hodonínský vojáček pro vás připravují odpoledne plné
dobrého jídla, pití a netradičních soutěží o zajímavé ceny. Před
novou restaurací Hodonínský vojáček (vedle zimního stadionu)
vám v pátek 4. 7. bude nabídnuta ochutnávka z hudební nabídky
festivalu Made of Metal. Festival se uskuteční ve dnech 15.–17. 8.
2014 na Vodním cvičišti v Hodoníně a bude představovat z mezi-
národního hlediska nesporně nejvýznamnější hudební akci, jakou
kdy město zažilo. Současně nabídne neméně hodnotnou ochut-
návku i nový hodonínský pivovar. Od 14.00 až do večera vám
sličné hostesky představí kromě kompletního sortimentu pivovaru
také klipy kapel vystupujících na MOM 2014 a soutěže o vstu-
penky a další suvenýry tohoto festivalu. K dispozici bude rovněž
speciální promo edice vstupenek, takže ani ti, kterým se soutěže
nezdaří, nemusejí odejít s prázdnou. Mezi výhrami nebudou chy-

bět pochopitelně také dárky pivovaru. Nenechte si ujít možnost
pobavit se, ochutnat skvělé pivo a užít si své výhry v pátek 4. 7.
před restaurací Hodonínský vojáček. Těšíme se na vás.
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V Hodoníně proběhlo
krajské kolo
přírodovědné soutěže

V sobotu 17. května proběhlo v prosto-
rách Ekocentra a ZOO Hodonín krajské
kolo tradiční, přírodovědné soutěže 
Zlatý list. Tuto soutěž pod záštitou ČSOP
v rámci Jihomoravského kraje organizo-
valo Regionální centrum Hnutí Bronto-
saurus Podluží.

Smyslem soutěže je umožnit setkání
dětem s hlubším zájmem o přírodu a for-
mou soutěže ověřit a porovnat jejich zna-
losti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace
dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům
činností v přírodě a pro přírodu. 

Na stanovištích soutěžní stezky odbor-
níci prověřovali znalosti dětí v oblastech:
zoologie, botanika, ekologie, ochrana pří-
rody, geologie a neživé složky ekosystému.
Součástí  hodnocení družstva byla i prak-
tická celoroční práce pro přírodu. 

1. místo v mladší kategorii obsadily děti
z oddílu Scarabeus Strážnice a v kategorii
starších zvítězili Vlkani z Brďo Mikulčice.
Oba týmy budou reprezentovat náš kraj
v národním kole, které je setkáním nejlep-
ších kolektivů z celé ČR.

Pro soutěžící byl také připraven zajíma-
vý doprovodný program a komentovaná
prohlídka ZOO. Výhercům gratulujeme
a všem zapojeným organizacím děkujeme
za spolupráci.

Iva Uhrová, 
organizátor jihomoravského kola,

Regionální centrum 
Hnutí Brontosaurus Podluží

jazyková škola, tlumočnická
a překladatelská agentura

na školní rok 2014–2015 
*** zapište se již dnes ***

kurzy pro veřejnost typu Standard a Comfort
kurzy pro juniory (9–15 let)

intenzivní + konverzační  kurzy
přípravné kurzy ke zkouškám 

*** maturita *** FCE *** Goethe Zertifikat – B2  ***
individuální i skupinová výuka a další

telefonicky ☻ e-mailem ☻ osobně v kanceláři školy

☺ ANGLIČTINA ☺ NĚMČINA ☺
☺ ITALŠTINA  ☺

☺ ŠPANĚLŠTINA ☺ FRANCOUZŠTINA ☺
☺ RUŠTINA   ☺

Nejnižší ceny: od 56 Kč za vyučovací hodinu

ZÁPIS

DO JAZYKOVÝCH KURZŮ

kvalita od roku 1991

už 23 let jsme tu s vámi a s úsměvem...

MK jazykové centrum, s. r. o. – kurzy, překlady, tlumočení 
Nádražní řádek 20, Hodonín / tel.: 518 344 432, 777 649 648

www.mkcentrum.cz / e-mail: koci@mkcentrum.cz

blok placené inzerce
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Mladí zdravotníci soutěžili
Blíží se konec školního roku a v areálu

„DUHOVKY“ se 20. 5. 2014 opět sešli
mladí zdravotníci základních škol a nižších
ročníků osmiletého gymnázia, aby proká-
zali své znalosti a dovednosti v soutěži
HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
(HMZ) v poskytování první pomoci. 

V letošním roce nám přálo počasí! Plno
sluníčka, pokosená svěží tráva a zázemí
v budově střediska volného času přispěly
k úžasné pohodě, která vládla mezi sou-
těžícími hlídkami, rozhodčími, hosty i dal-
šími pracovníky ČČK, kteří se starali
o hladký průběh soutěže.

Vážnost soutěži dodali i pozvaní 
hosté. Starostka města Milana Grauová
a primář ARO nemocnice T. G. Masaryka
Bohumil Holub, který jako odborník
v urgentní medicíně nebyl jen přihlížející,
ale pozorně sledoval práci soutěžících,
jejich teoretické znalosti a hlavně praktické
dovednosti v poskytování první pomoci,
zejména pak život zachraňující úkony.
Výkony soutěžících hodnotil jako velmi
dobré. Iluzi „opravdovosti“ modelových
situací dodávalo i velmi zdařilé realistické
znázornění poranění situované v areálu
školy do několika stanovišť. Soutěžící dob-
ře zvládli i související disciplíny, jako je
obvazová technika, polohování a transport
raněného. Na stanovišti „Příroda kolem
nás“ zaměřili pozornost zejména na les

a jedovaté a léčivé rostliny. Na dalším sta-
novišti prověřili zástupci městské policie
znalosti soutěžících o pravidlech bezpeč-
nosti silničního provozu. I s těmito úkoly
si hlídky poradily velmi dobře. 

V letošním roce v oblastním kole soutěže
nejlépe uspěly a do krajského kola postu-
pují HMZ 1. stupně ZŠ Lužice a mezi hlíd-
kami 2. stupně se nejvýrazněji prosadila
HMZ Gymnázia (prima – kvarta) Hodo-
nín.

Velmi si vážíme práce učitelek zdravot-
nic, a proto jsme v letošním roce na Valné
hromadě MS ČČK ke DNI MATEK
vyhodnotili a ocenili právě je. Věříme, že
jejich působení přispěje k šíření povědomí
o nutnosti poskytování první pomoci
i zvládnutí její techniky. Když chceme
pomáhat, musíme vědět jak!

Na valné hromadě byly za přítomnosti
krajského radního Jiřího Jandy, senátora
Zdeňka Škromacha a místostarosty města
Vojtěcha Salajky vyhodnoceny tyto členky
a učitelky-zdravotnice: paní Božena
Miklósyová, Marie Jaborníková, Hana
Herůdková, Ivana Handschkeová a kolek-
tiv studentek Gymnázia Hodonín.

Velmi děkujeme a přejeme úspěch
i v letech následujících.

Jarmila Vršťalová,
za představenstvo MS ČČK Hodonín

blok placené inzerce

Bezpečný víkend
Hodonínští policisté z místního obvod-

ního oddělení v tomto období využívají
možnosti přesčasových hodin a posilují
výkon služby ve městě Hodonín. Posílení
služby se týká především prvního víken-
dového dne a akce má příznačný název
„Bezpečný pátek“. Právě tento den byl
z dlouhodobějšího hlediska vybrán jako
nejvíce problematický den. Je naším
zájmem napomoci k tomu, aby byly víken-
dové dny v Hodoníně bezpečné. Policisté
se během hlídkové služby zaměřují na cen-
trum města a přilehlé ulice, na nákupní
centra a místa, kde by mohlo docházet
k drobné kriminalitě. Jejich zájmu ale
neunikají ani problematické lokality, kde
by se mohly zdržovat zájmové osoby, a to
především v nočních hodinách. O tom, jak
celá akce bude úspěšná a co přinese za
ohlasy, musíme hodnotit až s delším časo-
vým odstupem. V každém případě nám
bezpečnost v našem regionu není lhostejná
a chceme se zasadit o její posílení.

Petr Zámečník,
tiskový mluvčí, Policie ČR

PORADNA VE FINANČNÍ KRIZI
Nestíháte splácet? Máte exekuce?

Zbavte se dluhů oddlužením 
a ne další půjčkou!

Hodonín, Dolní Valy 1 (pěší zóna)
ABIVIA s. r. o., tel.: 733 106 802

776 116 114
TAXI HODONÍN

1 až 8 míst

STŘECHA ŠEVČÍK
p r o v á d í

• Klempířské, pokrývačské, 

• Montáž střešních oken

příhradových vazníků
Mobil: 608 724 433, 776 699 343

www.strechasevcik.cz
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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE
KINEZIOTAPING
Léčba pružnými páskami

Kineziotaping ve světě i u nás poslední
dobou zažívá obrovský „boom“. Barevných
pásek (kineziotapu) jsme si poprvé mohli
všimnout v roce 2004 na tělech zahranič-
ních sportovců během Olympijských her
vAthénách. Na počátku sedmdesátých let
20. století se japonský chiropraktik začal
zabývat využitím elastických pásek. Kenzo
Kase pátral po metodě, která by podporo-
vala hojení poraněných tkání, ale současně
neomezovala průtok krve, lymfy a rozsah
pohybu kloubu. 

U nás na RHB oddělení používáme kine-
ziotaping japonské firmy, který byl vytvo-
řen, aby se svými vlastnostmi co nejvíce
blížil vlastnostem kůže. Lze ho natáhnout
na 140–160 % své původní délky v podél-
ném směru. Elastické vlastnosti si po apli-
kaci na kůži udržuje 3–5 dní. Tloušťka je
podobná epidermis kůže a asi po 10 minu-
tách přestaneme kineziotape vnímat úplně.
Složení je ze 100% bavlny, která umožňuje
pocení i rychlé schnutí. Je vodovzdorný,
jeho nošení dovoluje běžnou hygienu i pla-
vání, nevyskytují se žádné alergické
 reakce. 

Aplikace kineziotapu působí na kožní
receptory, přes centrální nervovou sousta-
vu a díky jeho elastickým vlastnostem
dosahujeme léčivého efektu tímto mecha-
nismem:
– Zvrásněním a nadzdvižením kůže dojde

k uvolnění prostoru mezi kůži a podko-
žím, a tím umožní zvýšení prokrvení
v krevním a lymfatickém řečišti.

– Dojde ke zmírnění otoku.
– Ke snížení tlaku na receptory bolesti

a snížení bolesti.

– Můžeme korigovat vadné postavení
v kloubech. 

– Můžeme snížit napětí ve svalu, nebo
podpořit oslabené svaly.

– Při tom dovoluje plný rozsah pohybu
v zatejpovaných kloubech.
Využívá se v celé řadě medicínských

odvětví. Kromě sportu našel své uplatnění
ve fyzioterapii, ortopedii, pediatrii, ne -
urologii, v preventivní medicíně, dokonce
i v medicíně veterinární. Z diagnóz lze
uvést například: vertebrogenní algický
syndrom, bolesti kloubů: ramenního,
kyčelního, loketního, kolenního. Dále při
podvrtnutí, pohmoždění, kloubní nestabi-
litě, na deformity nohy a prstů, na korekci
vadného držení těla. Při natažení nebo
poškození svalu, šlach, na jizvy, rozsáhlé
modřiny, lymfatické otoky. Může se apli-
kovat i v těhotenství. U miminek je využí-
váme na pupeční kýly, čím ušetříme dítě
pozdějšímu operačnímu řešení. Jako každá
léčebná metoda i kineziotaping vyžaduje
zvládnutí technické zručnosti. Příslušné
znalosti je možno získat na akreditovaných
kurzech vedených erudovanými lektory.
Tato léčba není hrazena zdravotní pojiš-
ťovnou, při obtížích je proto možné se u nás
kdykoliv objednat, a to i bez doporučení
od jiného lékaře.

MUDr. Ľubica Šretrová,
rehabilitační oddělení

Hodonínský den sester
podesáté

Ve středu 21. května se v Hodoníně v sále
Evropa sešli nelékařští pracovníci na jubi-
lejním X. HODONÍNSKÉM DNU
SESTER. Celonárodní konferenci na téma

„Dbát o své zdraví se vyplatí“ pořádala
u příležitosti Mezinárodního dne ošetřo-
vatelství Nemocnice TGM Hodonín,
 příspěvková organizace, pod záštitou sta-
rostky Města Hodonína Milany  Grauové,
která rovněž přijala pozvání spolu s místo-
starostou Vojtěchem Salajkou. Mezi další
významné hosty, kteří se konference
zúčastnili, patřil Antonín Tesařík, člen rady
Jihomoravského kraje, ředitel Nemocnice
Milosrdných bratří Brno, p. o., Josef Drbal,
který konferenci obohatil svou vyčerpá-
vající prezentací, ředitelka Nemocnice
Kyjov, p. o., Danuše Křiváková, ředitelka
Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Věra
Dostálová.

Konference se zúčastnilo 300 všeobec-
ných sester. Program byl bohatý, vydařil
se a věřím, že si účastníci odnesli mnoho
zajímavých informací.

Naděžda Kwašniewská,
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Nemocnice otevřela
dveře dospělým i dětem

Pestrý program nabídla v sobotu
7. června naše nemocnice všem dospělým
i dětským návštěvníkům již tradičního

placená inzerce
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Rodinného dne otevřených dveří. Ten se
i letos konal u příležitosti Národních dnů
bez úrazů. Proto se zde také mohli zájemci
seznámit se základy první pomoci při úra-
zech, včetně ukázky resuscitace. Velký
zájem byl i o prohlídku operačních sálů,
laboratoří, Endoskopického a Radio -
diagnostického pracoviště, obzvláště pak
postup při vyšetřování CT. Zaujalo i téma
prevence bolesti zad. Pracovníci Reha-
bilitačního oddělení seznamovali zájemce
s tím, jak správně sedět či stát při práci
i nosit břemena. Osvětlili rovněž po -
užívání balančních podložek a míčů při
cvičení. V rámci kampaně „Čisté ruce“
se mohli všichni seznámit se správným
postupem při mytí a dezinfekci rukou
a hned si vše prověřit pod UV lampou.

Plno bylo v předsálí u dětského oddělení.
Možnost bezplatného změření cukru
a cholesterolu v krvi, tlaku, EKG či inde-
xu BMI si nechal ujít jen málokdo. Pre-
zentaci nemocnice doplnila ukázka prací
dětských pacientů, prohlídka kaple sv.
Anežky České i botanického skleníku.
Nová sanitka dopravní zdravotní služby
vítala návštěvníky již u vchodu do nemoc-
nice. Zde se také prezentovala ukázkou
techniky Policie ČR a Městská policie
Hodonín.

Ve spolupráci se Střediskem volného
času Hodonín otevřela nemocnice nejen
dveře na odborných pracovištích nemoc-
nice, ale i srdíčka těch nejmenších. V parku
nemocnice to již od začátku opravdu žilo.
Děti se zde staly lékaři, sestřičkami či
opravdovými záchranáři. Úspěšným absol-
vováním cesty po různých stanovištích –
odděleních tak zcela jistě nenechaly nikoho
na pochybách, že jsou těmi pravými odbor-
níky. Odměnou se jim nestala jen sladkost,
či omalovánka, ale především radost
z toho, že mohou také uzdravovat.

Vedení Nemocnice TGM Hodonín, p. o.,
děkuje všem spolupořadatelům za pomoc
při organizaci zdařilé akce.

Zdeněk Grombiřík, koordinační, 
programový a projektový manažer

Anonymní HIV poradna
Ordinační doba: každý pátek od 7.30 do 15.30 hodin

v ambulantní části nemocnice. 
Bližší informace na tel. čísle: 605 711 181, 

které je vyhrazeno pouze pro poradnu.

ISŠ slaví
V letošním roce si Integrovaná střední

škola v Hodoníně  připomíná kulaté výročí
vzniku jedné z největších středních škol
v regionu. Před deseti lety byla dokončena
optimalizace, která spočívala v postupném
spojení tří do té doby samostatných škol.
Sloučily se SOU potravinářskéT. G. Masa-
ryka, SOU stavební a ISŠ Lipová alej 21.

Optimalizace v roce 2004 zpočátku
vzbuzovala nedůvěru, ale postupně se uká-
zalo, že toto rozhodnutí bylo správné.
Došlo tak k zásadním úsporám, které moh-
ly být využity k potřebným investičním
akcím, např. k rekonstrukci školní kuchyně
ve výši 17 milionů, k zateplení budov ve
školním areálu za 13 milionů a k rekon-
strukci střechy na budově restaurace Bese-
da za necelé dva miliony. Během těchto
deseti let byly provedeny i další opravy
většího či menšího rozsahu na všech objek-
tech rozsáhlého areálu školy.

Dnes se ve dvou budovách vyučuje šest
učebních oborů a tři obory maturitní, sou-
časně probíhá odborný výcvik na pěti dal-
ších pracovištích. Někteří studenti využívají
možnosti ubytování na domově mládeže.
Za deset let trvání absolvovalo na ISŠ 2 689
studentů, čímž škola výrazně přispěla k roz-
voji vzdělanosti a tím i k zaměstnanosti
v regionu. Nabídla na trh práce kvalifiko-
vané kuchaře, číšníky, kadeřníky, truhláře,
tesaře, elektrikáře, obchodníky a také velmi
žádaný obor mechanik-seřizovač.

Kvalita podmínek vzdělávání umožnila
získat ISŠ autorizace a akreditace k pro-
vádění rekvalifikací pro strojírenské  obory.

Během uplynulého desetiletí škole podal
pomocnou ruku jak zřizovatel JMK Brno,
tak i MÚ Hodonín; spolupráce s nimi pří-
znivě ovlivňuje chod a další rozvoj školy.

V dnešní hektické době se školy neobej-
dou bez účinné spolupráce s regionálními
firmami; taktéž ISŠ navazuje kontakty,
které jistě přispějí k lepšímu uplatnění
absolventů.

Z pohledu současné ředitelky školy
věřím, že nastoupený trend ve vzdělávání
ukazuje správný směr. Eva Schmidová

ŠKOLSTVÍ

blok placené inzerce
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Úvěry na bydlení
• Snížení splátek stávajících úvěrů

a půjček • Koupě RD, nebo bytu
•  Modernizace RD, nebo bytu • Výstavba
RD, nebo bytu • Vypořádání po rozvodu,

nebo po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány

na míru pro vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 

www.uver-na-bydleni.cz

ZDRAVÉ MĚSTO
Rozpálené náměstí zmrazila dopravní nehoda

Namaskovaní figuranti zaujímají své pozi-
ce, integrovaný záchranný systém vyčkává
na svou roli, je devět hodin ráno a horký
vzduch utišil jinak rušnou Národní třídu.
Vtento moment jdou „náhodou“ kolem žáci
5. tříd základních škol z Hodonína a doko-
nale naplánovaná akce se rozjíždí.

Jde o projekt –AKCE BEDŘIŠKA, kte-
rý školám 10. 6. 2014 nabídlo Zdravé měs-
to Hodonín a MA21 v rámci kampaně
Národní dny bez úrazů ve spolupráci
s Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Brno-město a Státním zdravotním
ústavem, oddělením podpory zdraví. Spo-
lupořadatelem a hlavními hrdiny akce byla
Záchranná služba JmK, Policie ČR Hodo-
nín a Hasičský záchranný sbor Hodonín. 

Cílem akce bylo předvést školákům, jaké
následky může způsobit dopravní nehoda.
Na Národní třídě v Hodoníně vedle budovy
radnice byla zinscenovaná srážka osob-
ního automobilu a cyklisty. Děti „náhodně
jdoucí kolem“ spatřily zraněného řidiče
osobního automobilu a zraněného cyklistu,
který jel na kole bez přilby. V autě byl ještě
další spolujezdec – malá Bedřiška, tedy
v našem případě Bedřich, který byl během
jízdy připoután bezpečnostním pásem, pro-
to jako jediný zraněn nebyl. Na první
pohled tak školáci viděli, jak důležité je
používání bezpečnostních pásů v autě, pří-
padně přilby na kole. 

Akce byla poté s žáky rozebírána na sta-
novištích, kde jim byl předveden komplet-

ní integrovaný záchranný systém včetně
příkladů první pomoci. 

Akci finančně podpořil JmK.
Petra Hajmanová, 

koordinátorka PZM a MA21

blok placené inzerce

EKOLOGICKÝ AUDIT V MŠ NÁM DAL JEDNOZNAČNOU
ODPOVĚĎ
aneb Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole 

(Robert FULGHUM) 

…tento citát přesně vystihuje právě
uskutečněné EKOLOGICKÉ AUDITY
V HODONÍNSKÝCH MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH. Autor ve stejnojmenné knize
říká věci, které dávno všichni víme, ale
jako bychom je pozapomněli. Při prová-
dění ekologických auditů bylo zjištěno, že
školky v Hodoníně berou ekologické cho-
vání vážně, a tak jsou dětem všechny sou-
visející činnosti naprostou přirozeností.
V budoucnu jim budou stejně vlastní jako
„O všechno se rozděl“ „Hraj fér“ „Nikoho
nebij“ „Před jídlem si umyj ruce“….

Město Hodonín provádí takzvané eko-
logické audity, kdy jejich součástí je napří-
klad kontrola, jakým způsobem organizace
třídí odpad, jak vedou k třídění děti, zda
vydaly a naplňují vyhlášku o shromažďo-
vání a likvidaci nebezpečného odpadu, zda
podporují zdravou výživu, v jakém stavu
ačistotě udržují školní zahrady apískoviště,
jak využívají odpadové a zbytkové mate-
riály, nebo jestli provádějí činnosti souvi-
sející s energetickým managementem. 

Pro vlastní realizaci bylo nutné sestavit
auditní tým složený ze zástupců města
(z odboru investic a údržby Dita Šprinclová
a Kateřina Konečná, odboru školství Hele-
na Trubirohová a z odboru rozvoje města
Petra Hajmanová – PZM a MA21) a Kraj-
ské hygienické stanice v Brně. 

Smyslem těchto kontrol však není školy
kárat, ale metodicky jim pomáhat při řešení

problémů souvisejících s touto oblastí.
Všechny školky, kde jsme audity provedli,
byly velmi pečlivě připraveny a tak jsme
je s radostí odměnili. Každá školka dostala
z Projektu Zdravé město v rámci environ-
mentálního vzdělávání ptačí budku a hru,
jejichž cílem je vytvořit u dětí návyk po -
užívat vědomě svého čichu jako informač-
ního zdroje. Tento návyk pak zákonitě
pomáhá chránit děti před neuváženým sty-
kem s nebezpečnými látkami, které se čas-
to vyskytují v naší domácnosti, avšak
nejsou rozpoznatelné zrakem. Odměny
finančně podpořil JmK. 

Závěrem můžeme s radostí konstatovat,
že všechny mateřské školy, jejichž zřizo-
vatelem je Město Hodonín, naplňují zásady
trvale udržitelného rozvoje a byl jim udělen
certifikát „Ekologická školka“.

Petra Hajmanová,
koordinátorka PZM a MA21
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MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER
blok placené inzerce

Výstava SLAVNÉ LÁZNĚ MORAVY A SLEZSKA
v rámci projektu Rok lázeňské architektury 2014

15. 7. 2014 Lázně Hodonín – slavnost-
ní zahájení.

Výstava Slavné lázně Moravy a Slez-
ska bude mít svou premiéru v Hodoníně.
Představí se občanům města, lázeňským
hostům i dalším návštěvníkům od 15. 7.
do 10. 8. 2014 v prostorách Lázní Hodo-
nín.

Lázeňství na Moravě a ve Slezsku se
začalo rozvíjet v pozdním středověku,

v renesanci, v 18. a především v 19. století.
Jejich nezanedbatelnou součást tvoří ale
také areály, jež vyrostly v minulém století.
Putovní výstavní expozice představí okolo
10 lázeňských míst a měst Moravy a Slez-
ska na přibližně 25 výstavních panelech
v česko-anglické verzi.

Otevřeno: po–ne od 8–20 hod. 

www.slavnestavby.cz
www.hodonin.eu

www.laznehodonin.cz Výstava se koná v rámci Roku lázeňské
architektury Čech, Moravy a Slezska 2014.
Výstavu v Hodoníně připravuje FOIBOS
BOOKS, s. r. o., ve spolupráci s Městem
Hodonín a Lázněmi Hodonín, a. s.
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Plán akcí v měsíci červenec 2014
12.–18. 7. Zájezd do Jeseníků
So–Pá Zájezd zvláštním autobusem do

Jeseníků s ubytováním v Ostružné,
denní pěší túry v Jeseníkách, Hanu-
šovické vrchovině a Rychlebských
horách, včetně prohlídky přečerpá-
vací vodní elektrárny na Dlouhých
stráních, zámku ve Velkých Losi-
nách, muzea Olomouckých tvarůž-
ků v Lošticích a hradu Bouzov.
Vedoucí Ivan Bosnyak.

19. 7. So Letní výstup na Velkou Javořinu
Tradiční letní výstup na nejvyšší
vrchol Bílých Karpat, pěší túra
z Vápenek na Velkou Javořinu
(970 m n. m.), po občerstvení v Ho-
lubyho chatě sestup přes Šibeniční
vrch a Filipovské údolí do Javorníku
nad Veličkou. Akce je zařazena do
projektu Vystup na svůj vrchol
s vybíráním příspěvku na výstavbu
Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Doprava vlakem a linkovým auto-
busem, vedoucí Ing. Milena Kos-
telníčková.

20. 7. Ne Cykloturistika na Horňácko
Cyklistická vyjížďka po cyklostez-
kách a méně frekventovaných sil-
nicích s poznáváním romantických
zákoutí v kraji pod Velkou Javoři-
nou. Vedoucí Oldřich Hřiba. 

26. 7. So Z Javorníka přes Hradisko na
Vápenky
Nenáročná vycházka na Horňácko,
výstup z Javorníku nad Veličkou na
vrch Hradisko (636 m n. m.), sestup
do Nové Lhoty a přechod přes Pod-
širocké a Fojtické Mlýny na Vápen-
ky. Doprava vlakem a linkovým
autobusem, vedoucí Alena Zubatá. 

27. 7. Ne Slavnosti bratrství Čechů a Slo-
váků na Velké  Javořině
Náročnější cyklistické putování na
Velkou Javořinu na XXII. ročník
Slavností bratrství Čechů a Slováků
na vrcholu hory. Průjezd kopcovitou
krajinou po moravské a slovenské
části úpatí Bílých Karpat. Vedoucí
Jiří Michenka.

2. 8. So Buchlovský kámen
Nenáročná vycházka do malebných
Chřibů k zajímavému skalnímu

útvaru nedaleko hradu Buchlov.
Doprava vlakem a linkovým auto-
busem, vedoucí Alena Zubatá.

9. 8. So Výstup na Grosser Ötscher 
Zájezd zvláštním autobusem do
Rakouska s výstupem na Grosser
Ötscher (1 893 m n. m.), vyhlídko-
vý bod Dolních Rakous. Sestup
malebným příkopem Ötschergrä-
ben k usedlosti Erlaufboden. Při-
hlašování v knihkupectví Zdenky
Dvořákové na Národní třídě 21,
vedoucí Jiří Michenka.

Srdečně zveme všechny členy i neorganizo -
vané turisty. Sledujte aktuální informace ve
vývěskách KČT Hodonín u Hodoňanky
a v Bažantnici u prodejny Maspro a na inter-
netových stránkách odboru: www.spoluhra-
ci.cz/kcthodonin. Činnost odboru podporuje
Město Hodonín a Skupina ČEZ.

Klub českých turistů Hodonín

Cykloprejazd Košariská – Hodonín
III. ročník – 11./12.–13. júla (července) 2014

V roce 2012 se uskutečnil první ročník
cykloprejazdu Košariská – Hodonín, jehož
ideou bylo spojit rodiště dvou významných
osobností českého a slovenského národa,
generála Milana Rastislava Štefánika
a profesora Tomáše Garrigue Masaryka.
Akci zorganizovala Jednota Českosloven-
ské obce legionářské v Českém Brodě
ve spolupráci se Společností Milana Ras-
tislava Štefánika na Brezovej pod Bradlom
a Na dácie M. R. Štefánika v Bratislavě.

Cílem události je každoročně během
druhého prázdninového víkendu připome-
nout si v rámci sportovně-společenské
akce tyto dva naše politiky světového for-
mátu, kteří se spolu s dr. Edvardem Bene-
šem zasloužili o osvobození českého 
a slovenského národa a o založení demo-
kratické Československé republiky v roce
1918. Na jejích základech budují svůj svo-
bodný státní život také její pokračovatelky
– Česká republika a Slovenská republika.

Po úspěšných dvou předcházejících roč-
nících se v tomto roce uskuteční III. ročník
cykloprejazdu.

Termín akce: Příchod na Brezovú pod
Bradlom (ubytování) v podvečer v pátek
11. července (resp. ráno 12. července
přímo na start na Košariská).

1. den – 12. července – první půl -
etapa: Košariská (start v 10.00 hod.) –
Branč (nocleh na hradě, spacáky, kari-
matky, deky, stany atd. s sebou!).

2. den – 13. července–druhá půleta-
pa: Branč – Hodonín (cíl 17.30–18.00
hod.). 

Je možné absolvovat jenom část trasy –
první, nebo druhou půletapu, případně
některý úsek. Velmi rádi na cykloprejazde
uvítáme zejména mládež.

Za organizátory:

Ferdinand Vrábel,
člen Jednoty ČsOL Český Brod

Amatérky v Hodoníně
znají své šampiony

V sobotu 17. 5. se v Hodoníně odehrálo
finálové kolo mužské ligy XFlorbal.
V prvním zápase se utkaly neporažené
Hovorany a na poslední chvíli postupující
tým Chlapi z práce. Hovorany jako by se
už viděly s pohárem nad hlavou. Bohužel
se tak nestalo, Chlapi dali 2 rychlé góly
a bylo prakticky po zápase. Konečný stav
3:1 pro Chlapy z práce. V druhém utkání
se utkaly týmy TJ Sokol Krumvíř a Thun-
ders Velké Bílovice. Krumvíř moc soupeři
nedovolil, zvítězil 3:1 a postoupil do finále.
V boji o 3. místo se utkaly Hovorany aVel-
ké Bílovice. K vidění byl spíše obranný
florbal. Po základní části svítilo na uka-
zateli skóre 1:1, na řadu tedy přišly nájezdy.
Forma obou gólmanů gradovala, a proto
se rozhodlo až v šestém kole nájezdů, kdy
zařídil třetí místo Bílovic kapitán Morav-
čík. Finálový zápas začal opatrně. Po bran-
kách Veita a Kramla se zdálo, že Krumvíř
už se k obratu neodváží. V druhé půli se
dostal k volnému Míčku Volek a střelou
přes 2 hráče nedal gólmanovi šanci – stav
2:1. Krumvíř začal hrát více do těla, díky
tomu vznikla rozmíška mezi hráči. Vylou-
čeni byli 2 hráči Krumvíře a 1 hráč Chlapů
z práce. Krumvíř to zkoušel bez gólmana,
Cileček vybojoval míček a střelou přes
celé hřiště vsítil 3. gól, zbývalo 8 sekund
do konce. Krumvíř už se k ničemu neodvá-
žil. Chlapi z práce tak ovládli druhou sezo-
nu ligy XFlorbal. Jiří Wagner
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Sportovní akce pořádané v červenci 2014 na sportovištích TEZA Hodonín
Letní koupaliště, Sportovní 4186/2, Hodonín

Provozní doba a ceník letního koupaliště Hodonín na měsíc ČERVENEC
2014.

I. Jednorázové vstupné

II. Vstupné pro držitele čipů

VSTUPNÉ JE POUZE JEDNORÁZOVÉ!!!
Při odchodu z letního koupaliště není možné znovu využít zakoupenou vstupenku
pro nový vstup do prostor letního koupaliště.
Cena čipu je 160 Kč. Hodnota vykoupení čipu se stanoví podle stupně opotřebení –
max. 140 Kč. Z čipů je odečítána při vstupu částka podle žádané doby pobytu a platného
ceníku. Při nevyčerpání kreditu lze nabité čipy využít i v následující sezoně. Jsou roz-
lišeny čipy pro dospělé a se sníženým vstupným. Minimální hodnota prvního nabití
čipu je 580 Kč nebo 450 Kč pro snížené vstupné. Čipy lze dobíjet. Krátkodobý vstup
na maximálně 2 hod. je umožněn pouze držiteli čipu (1 osoba) a skupinám nad 15 osob
s vedoucím. Děti do 4 let mají vstup zdarma. Nárok na snížené vstupné mají děti
a mládež do 15 let, studenti do 26 let po předložení studentského průkazu, senioři nad
70 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Na jeden čip mohou vstoupit do areálu max.
2 osoby/den. V ceně vstupného je bezplatné využití všech bazénových atrakcí.

Bližší informace o provozní době naleznete na www.teza-hodonin.cz.

Provozní doba ČERVENEC Vstupné dospělí Vstupné snížené
Celodenní 09.00–21.00 80 Kč 60 Kč
Odpolední 14.00–21.00 70 Kč 50 Kč
Večerní 17.00–21.00 50 Kč 30 Kč
Poslední hodina 20.00–21.00 35 Kč 25 Kč

Provozní doba ČERVENEC Vstupné dospělí Vstupné snížené
Celodenní 09.00–21.00 58 Kč 45 Kč
Odpolední 14.00–21.00 50 Kč 40 Kč
Večerní 17.00–21.00 35 Kč 23 Kč
Krátkodobé
(max. 2 hodiny)

09.00–21.00 32 Kč 18 Kč

Poslední hodina 20.00–21.00 25 Kč 18 Kč
Pro nemocné děti
vyšlápli na kole

Zdolat téměř patnáct set kilometrů za
deset dnů pro onkologicky nemocné děti,
to bylo cílem letošního pátého ročníku
veřejné cyklotour Na kole dětem, pořádané
Josefem Zimovčákem. Peloton cyklistů
vyrazil 4. července z Brna, druhý den byl
dojezd první etapy přímo v Hodoníně, kde
je slavnostně uvítalo nejen vedení města,
ale také špalír místních mažoretek. Celkem
objeli 351 obcí a měst v deseti etapách. 

Několikanásobnému mistrovi světa
v jízdě na vysokém kole se však peripetie
nevyhýbaly, hned v první etapě ho potkala
nehoda. „Za obcí Únanov ve sjezdu se
z Josefova předního kola smekla pryž,
namotala se na vidlici a v rychlosti
40 km/hod se poroučel k zemi. Upadl do
bezvědomí, z tržných ran na čele a tváři
se mu řinula krev,“ popsal hrůzný zážitek
člen týmu cyklotour Na kole dětem Jan
Bicek s tím, že zraněný byl převezen do
znojemské nemocnice a strávil tam noc.

Druhý den však bojovník Zimovčák
dohonil svůj peloton v Hodoníně, nasedl
opět na vysoké kolo a obul se do pedálů,
aby pozdravil děti ve Strážnici. 

Poslední etapu cyklotour zakončili
v sobotu 14. června v Aši. 

-bla-

Víceúčelová sportovní hala,
Lipová alej 4110/23, Hodonín

V měsíci červenci bude sportovní hala
z důvodu renovace palubovky a běž-
ných technických oprav UZAVŘENA.

Bližší informace o provozní době naleznete
na www.teza-hodonin.cz.

Krytý plavecký bazén,
Sportovní 4186/2, Hodonín

Od neděle 29. června 2014 byla na kry-
tém plaveckém bazénu ukončena sezo-
na za I. pololetí 2014.

Bližší informace o provozní době naleznete
na www.teza-hodonin.cz.
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Stadion v Bažantnici prošel úpravou. Na své si přijdou hokejbalisté, 
atleti i fotbalisté.

Tři stavební práce dokončili v minulém
měsíci na stadionu U Červených domků.
Travnatá plocha, hokejbalové hřiště a atle-
tický ovál s novou časomírou již slouží
místním sportovcům. 

Dělníci na stadionu rozšířili sprinter-
skou rovinku před hlavní tribunou o celé
dvě dráhy a opravou si prošly také sektory
pro skok daleký, vysoký, o tyči, hod dis-
kem a vrh koulí. Na celý atletický ovál
nakonec nanesli umělou vodopropustnou

vrstvu. Rekonstrukce stála asi osm milio-
nů, z toho dva miliony čtyři sta tisíc byla
dotace z městské kasy a kromě toho měs-
to přispělo atletům půl milionem na
novou časomíru. Šestimilionovou dotaci
poskytlo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Uprostřed oválu se upra-
vilo také travnaté hřiště. „Plocha byla
nově vysazována v době, kdy se začalo
dělat na atletickém oválu. Zlikvidovaly
se staré drny, zapracoval písek a založil

nový trávník,“ uvedla starostka Hodonína
Milana Grauová s tím, že cena za stavební
práce byla přibližně tři sta padesát tisíc
korun.

Nejzásadněji si však přilepšili hokejba-
listé. Tuto sezonu totiž již budou moci ode-
hrát také v Hodoníně. Jejich stávající hřiště
podle nových norem nevyhovovalo, proto
se muselo rozšířit o metr po celé šířce 
a kromě toho najatá firma postavila novou
trest nou lavici, oplocení a upravila jak
osvětlení, tak přebalení celé plochy.
Rekonstrukce vyšla na necelý milion
korun. -bla- 
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Statistika některých údajů za období od 19. 5. 2014 do 15. 6. 2014

Zjištěné a řešené přestupky:
Proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu ................................................. 246
Proti veřejnému pořádku ...................... 71
Proti občanskému soužití ..................... 11
Proti majetku ........................................ 22
Zkontrolováno majitelů psů .................. 36
Odchyceno psů ..................................... 9
Uloženo blokových pokut .................... 245
Zjištěno a předáno PČR trestných činů 6

❐ Dne 24. 5. v 9.10 hod. byl na ulici
Havlíčkova spatřen muž, který zde močil
na fasádu domu a na chodník. Za přestupek
proti veřejnému pořádku byl řešen bloko-
vou pokutou ve výši 1 000 Kč.

❐ Ve večerních hodinách dne 24. 5. spat-
řila hlídka ženu, která na ulici Velkomo-
ravská před OD Hypermarket Albert
převrátila odpadkový koš. Za přestupek
proti veřejnému pořádku jí byla uložena
bloková pokuta ve výši 500 Kč. Odpadky
vysypané z koše musela žena uklidit.

❐ Dne 25. 5. ve 2.40 hod. řešili strážníci
na Masarykově náměstí dva muže, kteří
zde křikem rušili noční klid. Oba muži byli
řešeni blokovou pokutou 500 Kč.

❐ Cestu na záchytnou protialkoholickou
stanici absolvovali strážníci s opilou ženou
dne 31. 5. Na tuto ženu upozornili občané
ve 23.19 hod., protože ležela nehybně
u benzinové stanice na ulici Měšťanská.
Žena byla odvezena sanitkou do nemocnice
a po vyšetření ji strážníci transportovali do
protialkoholní záchytné stanice v Kromě-
říži. Akce byla ukončena ve 3.40 hod.

❐ Dne 1. 6. v 9.45 hod. oznámila zaměst -
nankyně společnosti Rybářství Hodonín,
že při příjezdu do firmy spatřila muže, který
se pohyboval po areálu a následně před ní
utekl přes plot do lesa. Hlídka po muži
pátrala a nalezla jej na lesní cestě u rybníků.
U sebe měl několik desítek husích vajec.
Strážníci na místo přivolali Policii ČR
a muže policistům předali s podezřením ze
spáchání trestného činu. Většina vajec, která
pachatel nerozbil, byla vrácena majiteli.

❐ Další močící muž na veřejném prostran-
ství byl řešen strážníky dne 3. 6. v 11.00
hod., a to na Masarykově náměstí. Muži
byla za přestupek proti veřejnému pořádku
uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč.

❐ Dne 10. 6. v 17.15 hod. spatřili strážníci
na ulici Purkyňova staršího muže v pyža-

mu, který byl zmatený a šel směrem do
Rohatce. Strážníci muže vzali do vozidla
a odvezli jej do nemocnice, odkud, jak bylo
zjištěno, odešel.

❐ Při kontrole v ulici Wilsonova dne 12. 6.
v 16.45 hod. spatřili strážníci hořící vozidlo.
To se již snažil uhasit řidič vozidla hasicím
přístrojem. Strážníci začali muži pomáhat
při hašení hasicím přístrojem ze služebního
vozidla a poté ještě s dalšími dvěma vypůj-
čenými z okolních prodejen. Oheň se do
příjezdu hasičů podařilo téměř uhasit. Při
dohašování požáru hasiči strážníci regulo-
vali dopravu.

Jindřich Vašíček,
ředitel MěP Hodonín

Od 1. 7. 2014 nastupují k městské policii
dva asistenti prevence kriminality. Jedná
se o civilní pracovníky, jejichž úkolem
bude především dohlížet na veřejný pořá-
dek v místech, kde dochází k narušování
veřejného pořádku tzv. „nepřizpůsobivý-
mi“ občany. Jejich činnost bude řízena
a kontrolována dvěma strážníky-mentory.
Spolupracovat budou také s odborem
sociálních služeb, s Městskou bytovou
správou, s organizací TESPRA a se všemi,
kteří jim budou moci v této oblasti pomoci.
Jejich náplň však bude mnohem širší.
Budou vykonávat dohled v okolí základ-
ních škol při příchodu či odchodu žáků
(prevence šikany, rvaček, krádeží, kouření,
distribuce omamných látek, odhazování
odpadků…), podílet se na předcházení
a řešení vznikajících problémů již v jejich
začátku (rušení veřejného pořádku či noč-
ního klidu, sousedské či rodinné spory,
stížnosti na majitele psů, nepořádek
v domě či v jeho okolí…), a to především
v lokalitě Pravoslava Veselého a Janáčko-
va, ale i v jiných aktuálně potřebných loka-
litách (např. ubytovny). Je to jen stručný
výčet možností aktivit, kterým se budou
asistenti prevence kriminality věnovat.
Více se o tomto projektu dozvíte na našich
webových stránkách www.mphodonin.cz
po zahájení projektu. Představíme vám
zde oba asistenty a jejich výstroj, později
také konkrétní výsledky jejich práce. Asis-
tenti prevence kriminality jsou projekt pre-
vence kriminality, na jehož realizaci
obdrželo Město Hodonín finanční dotaci
z Ministerstva vnitra ČR. 

Dalším projektem prevence kriminality
chceme přispět k větší ochraně vašich
jízdních kol. Již několik let jsou ve městě
instalovány bezpečnostní stojany na jízdní
kola. Ty vaše kolo ovšem ochrání pouze
v případě, že jej uzamknete speciálním
bezpečnostním zámkem. I přes opakova-
nou propagaci si však občané nezvykli tyto
zámky ve větší míře používat. Přicházíme
proto s projektem, na který finančně přispěl
Jihomoravský kraj. Kdo si u Městské poli-
cie Hodonín zaeviduje do evidence jízd-
ních kol své jízdní kolo, dostane zdarma
zámek do bezpečnostních stojanů. Udě-
láte tak dva dílčí kroky k ochraně svého
jízdního kola. Pachatel si ve stojanu vždy
vybere jízdní kolo, jehož odcizení mu dá
co nejmenší práci. Zaevidovat si jízdní
kolo a získat zdarma zámek můžete od
29. 6. 2014, vždy v neděli v době 8–12
hod. a 13–16 hod. na služebně městské
policie. S sebou si prosím přineste občan-
ský průkaz a doklady o koupi jízdního
kola, pokud je máte k dispozici. 

Webové stránky Městské policie Hodonín:
www.mphodonin.cz        Jindřich Vašíček,

ředitel MěP Hodonín
Ladislav Ambrozek,

zastupitel

Provádíme obklady, dlažby 

Rekonstrukce bytových jader 

Radislav Matoušek, tel.: 603 581 670
www.obkladydlazby.mypage.cz

blok placené inzerce
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Společenská kronika

obřady proběhly v květnu 2014

Vítání dětí do života
✷ Barbora Pavlíková
✷ Viktorie Holková
✷ Victoria Šaňková
✷ Aneta Hutáková

Svatby
✿ Miroslav Verbík

Lucie Machálková
✿ Vladimír Klimeš

Martina Lopraisová
✿ Tibor Václavovič

Kamila Dudková
✿ Jan Málek

Hana Rychnovská

Diamantová svatba

V květnu 2014 oslavili Václav a Fran-
tiška Vinklárkovi 60. výročí uzavření man-
želství. Co nejsrdečněji gratulujeme
a přejeme hodně zdraví, lásky a pohody
do dalších, společně prožitých let.

Gratulace

V květnu tohoto roku oslavila krásných
devadesát let Margita Koutná. Rodačka
z Pezinku pracovala čtyřiadvacet let u drah
a vychovala pět dětí. Má čtrnáct vnoučat
a devět pravnoučat. Jediná dcera zůstala
v Hodoníně. Margita má ráda dechovku
a ráda si také zazpívá. V současnosti pobý-
vá v S-centru v Hodoníně, kde jí byl popřát
také místostarosta Vojtěch Salajka. 

-bla- 

INZERCE
Hledám ke koupi menší dům se zahradou
do 20 km od Hodonína. Tel.: 608 340 788.
Koupím pěkný byt 2+1 (3+1) s balkonem
v HO. Tel.: 732 755 904.
Pronajmu byt 2+1 s velkým balkonem
v Hodoníně – Bažantnici. Byt je po rekon-
strukci, částečně zařízený. Volný od čer-
vence. Jen dlouhodobě. Tel.: 777 314 120.
Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v HO
od 1. 8. Tel.: 737 529 353.

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

placená inzerce
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