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Vážení spoluobčané.

Dnešní úvodník bude tak trochu jiný. Ovlivněný nouzovým 

stavem, který způsobila světová pandemie koronaviru SARS-

CoV-2. Koronavirus – slovo, které v  posledních týdnech 

skloňujeme ve všech pádech. Koronavirus, který zásadně 

změnil naše životy, mění životní styl každého z nás, mění 

pořadí životních hodnot, přináší nejistotu, mnoho neznámých 

a obavu z budoucnosti. Koronavirus, který vyvolává úzkost 

a strach, bere životy. Také nás ale znovu sbližuje, učí toleranci, 

trpělivosti, solidaritě, empatii. Pomáháme, voláme si, učíme 

se on-line, pracujeme z  domova, šijeme roušky, vyrábíme 

ochranné štíty, mícháme dezinfekční roztoky. Bude tento stav 

trvat týdny nebo snad měsíce? To nemůže říct vůbec nikdo, 

protože takovou krizi nikdo z nás nezažil a je zde ještě mnoho 

neznámých.  Věřím v sílu vědy, v šikovnost vědců a inovátorů. 

Již dnes se testují léky, hledají se cesty, jak nad koronavirem 

zvítězit. To je zásadní. 

Abych se držela obvyklého scénáře, život se úplně 

nezastavil. Nezastavil se ani na rozdělaných investičních 

akcích města. Pokračuje výstavba cyklostezky a chodníku směrem k nádraží. V nejbližších dnech se otevře přechod 

pro chodce u Kina, který byl kvůli pracím zavřený, zároveň se zde vysazují stromy a keře podle schválené studie. 

U staré tržnice je nově 6 vzrostlých stromů včetně okrasných železných ochran. Nejvíce stromů však bylo vysázeno 

za Křížovým vrchem, kde vzniká nový biokoridor. Práce se nezastavily ani u výstavby bytového domu na Žižkově ulici. 

Došlo k předání staveniště fi rmě, která provede přestavbu MŠ Na Sídlišti. Cílem je rozšíření kapacity mateřské školy 

o dvě třídy a bezbariérový přístup. Mateřské školy fungují v prázdninovém režimu. Znamená to, že děti z obou MŠ 

navštěvují MŠ Školní a střídat se budou pouze paní učitelky. V mezičase probíhají úpravy v místnostech pod kostelem, 

které poslouží jako náhradní prostory pro děti od Rybiček.

Jak funguje město? Jako obec s rozšířenou působností zajišťujeme agendu pro 28 obcí mikroregionu Hustopečsko. 

V režimu nouzového stavu to znamená také to, že zajišťujeme distribuci zdravotnického materiálu a ochranných 

pomůcek pro zdravotníky, byla odeslána hromadná objednávka na dezinfekční roztok. Monitorujeme seniory starší 

70 let, které obešli pracovníci sociálního odboru, rozdávali roušky a nabízeli služby. Potěšující bylo zjištění, že téměř 

všichni senioři mají zajištěny základní potřeby prostřednictvím svých rodin, jiným vypomáhají sousedé. Zarážející 

bylo, že téměř všichni otevřeli dveře, aniž se zeptali, kdo zvoní!  V  Hustopečích funguje iniciativa města Hlídačka 

i služba Girasole – Senior linka, která je k dispozici non stop. To vše a mnoho dalšího se řeší na tzv. krizovém štábu, kdy 

se setkáváme podle potřeby, abychom probrali aktuální nařízení a zařídili jejich plnění.

Milí spoluobčané.

Na tomto místě Vás obvykle zvu na akce, které nás v  daném měsíci čekají. Letos si musíme odpustit i chození po 

„mrskutu“.   Prožijte proto klidné Velikonoce v kruhu svých rodin, naberte sílu pro situace, které mohou nastat. Do 

chvíle, kdy píši tyto řádky, nemám informace, že by v našem městě byl někdo nakažený koronavirem. Je to zřejmě 

ale jenom otázka času vzhledem k nárůstu na našem okresu. Ovšem dobrou zprávou je, že už máme na okrese první 

uzdravené.

Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají, velice si toho vážím. A moc prosím, noste roušky, dodržujte 

nařízení, chovejte se k sobě ohleduplně, ale zároveň se snažte nepodléhat panice ani splínu. Společně to zvládneme, 

vždyť naděje umírá poslední. 

Hana Potměšilová

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Zastupitelé se sešli na ve svém prvním letošním zasedání

Z MĚSTA

Úderem 17. hodiny ve čtvrtek 27. února zaháji-

la starostka města Hana Potměšilová X. zase-

dání zastupitelstva města. 

 

Starostka krátce shrnula novinky, které se 

od posledního zastupitelstva udály. Z  těch 

nejdůležitějších vybíráme:

•  Město obdrželo dotaci na retenční nádrž 

do  areálu městských služeb. Město tak 

bude moci zadržovat vodu ze střech areálu 

na zavlažování městské zeleně.

• Na parkovišti u nádraží budou umístěna 

měřidla obsazenosti – město tak splní cíl, 

který si dalo v rámci směřování „smart tech-

nologií“. 

• Proběhla jednání s Jihomoravským krajem 

a ředitelstvím Nemocnice Hustopeče 

ohledně výstavby Domova pro seniory. 

Jednalo se o podobě celé lokality, o parko-

vání nebo o možném budoucím převodu 

části pozemku na Jihomoravský kraj, který 

by byl součástí plánované klidové zóny.

• Vedení města sleduje práce na projektové 

dokumentaci rekonstrukce Společenské-

ho domu. V  dokumentaci proběhlo něko-

lik změn týkajících se např. stravovacích 

prostor nebo bezbariérovosti.

• V  ulici Žižkova pokračuje výstavba dvou 

bytových domů. První z  nich je ve fázi 

dokončování. Ve všech 11 bytech jsou insta-

lované kuchyňské linky, dveře, je funkční 

výtah, řeší se detaily. Druhý z  domů urče-

ný pro rodiče s  dětmi v  bytové nouzi má 

před dokončením střechy, dělají se příčky. 

V následné diskuzi byly zodpovězeny otáz-

ky zastupitelů. Zde jsou důležité odpovědi. 

Zájemci z  řad seniorů se hlásí u vedoucí 

Penzionu Hustopeče, zájemci z  řad rodičů 

na sociálním odboru Města Hustopeče. Ti 

také, spolu se sociální komisí Rady města, 

budou podle daných kritérií vybírat nové 

obyvatele. Předpokládané stěhování do 

obou domů je na podzim tohoto roku.

 Hlavní body jednání

Po zprávě Finančního a Kontrolního výbo-

ru přistoupili zastupitelé k  hlavním bodům 

jednání. 

Souhlas se vstupem do chodníku na ulicích 

Hybešova, Brněnská, Žižkova a Tyršova

V  souvislosti s  odstraňováním sloupů 

nízkého napětí a kabelizací drátů do chodní-

ku, kterou provede fi rma E.ON, zastupitelé 

hovořili o povolení realizace tohoto projektu 

a návrh jednohlasně schválili. Termín dokon-

čení projektu je naplánován na 31. 8. 2020. 

Současně s  touto stavbou proběhne investice 

města, kdy bude nově osazovat sloupy veřej-

ného osvětlení v ulici Brněnská. 

 Zastupitelé darovací smlouvou převedli 

klimatizace na Nemocnici Hustopeče

Na základě veřejné sbírky ve městě Husto-

peče byly v roce 2014 zakoupeny pro oddělení 

ošetřovatelské péče klimatizační jednotky. „Při 

předávání nemocnice Jihomoravskému kraji 

v roce 2015 bohužel nebyly klimatizace uvede-

ny v seznamu převáděného majetku,“ osvětlila 

situaci Hana Potměšilová. Zastupitelé nedoro-

zumění vyřešili schválením darovací smlouvy 

na hustopečskou nemocnici, a to jednohlasně.

První kolo dotací města organizacím 

a spolkům

Představitelé města schválili „jarní kolo“ 

dotací charitativním, sportovním, církevním 

a dalším spolkům podle návrhu komisí Rady 

města. Přerozděleno bylo téměř 2,9 milionu 

korun. Další možnost podání žádosti o dotace 

bude na podzim tohoto roku. K přerozdělení 

zbývá 113 000,- pro spolky a 89 000,-  pro spor-

tovce. 

První rozpočtové opatření města Hustopeče 

v roce 2020

Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo

1. rozpočtové opatření roku 2020. Příjmy 

rozpočtu se navyšují o 23 179 000 Kč na

214 266 000 Kč a výdaje se navyšují 

o 86 060 000, tedy na 278 319 000 Kč. Město 

počítá s  investicemi do školství, volného času 

či infrastruktury.

Podrobnější informace o projednávaných 

bodech zjistíte na webových stránkách města 

nebo v Hustopečských listech. Příští zasedání 

zastupitelstva se bude konat 23. 4. 2020.

-vyh-   
Článek byl zveřejněn 28. 2. 2020 na webu města.Il
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38. zasedání Rady města připadlo na 10. 3.
Rada města měla na programu několik zají-

mavých bodů, ze kterých vybíráme ty nejdů-

ležitější. 

Čtyři nová parkovací místa v areálu 

Penzionu pro seniory

Nová parkovací místa pro služební auta 

zaměstnanců a obyvatel Penzionu pro 

důchodce budou vybudována přímo v  areálu. 

Zpevněná plocha pro čtyři automobily pomů-

že řešit dlouhodobý nedostatek parkovacích 

míst – doposud zde mohla parkovat pouze 

dvě vozidla. Město schválilo cenovou nabídku 

a z pokladny poputuje 156 tisíc + DPH. „Místa 

budou vybudována uvnitř areálu za plotem 

z  ulice Tábory,“ popsala novou výstavbu 

starostka města Hana Potměšilová.

Město vybralo stavební fi rmu pro 

rekonstrukci MŠ Na Sídlišti

Radní schválili výběr nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku nástavby MŠ Na Sídlišti. 

Vybraná fi rma provede výstavbu dvou nových 

tříd a přístavby schodiště na stávajícím objek-

tu školky. Osmiměsíční rekonstrukci (duben 

– listopad 2020) provede fi rma VS-build s.r.o. 

ze Želešic, která byla vybrána z devíti uchaze-

čů a nabídla nejvýhodnější podmínky. Cena 

rekonstrukce je ve výši 18,89 milionů bez DPH.

Hustopeče podaly přihlášku do spolku 

Českomoravská unie maškarní

Město Hustopeče je partnerem jihočeské-

ho města Milevsko, které je proslulé největ-

ším maškarním průvodem a dokonce má 

i muzeum maškar. „Existuje zapsaný spolek 

Českomoravská unie maškarní a my jsme byli 

vyzváni, abychom se stali jeho členy,“ odůvod-

nila podání přihlášky ke spolku starostka 

města. „Prvotní myšlenka vstupu do unie 

vznikla na nedávném milevském Masopus-

tu, kam se vydali zástupci místních sdružení. 

Účastí ve spolku bychom rádi podpořili jejich 

činnost,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Členský příspěvek činí 3 000,- ročně. 

Soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 

i s hustopečskou účastí

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlási-

lo soutěže Obec přátelská rodině a Obec přátel-

ská seniorům pro rok 2020, smyslem kterých je 

motivovat všechny obce k realizaci pro-rodin-

ných aktivit. „V minulosti se město Hustopeče 

umístilo v  obdobné soutěži na 4. místě a od 
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Radní města Hustopeče se sešli na své 

41. schůzi v  úterý 24. března. V  době nouzo-

vého stavu starostka města Hana Potměšilo-

vá informovala radní o jednáních krizového 

štábu, včetně aktivit, které zástupci města řeší 

pro celý region. Výsledky rozhodnutí krizo-

vého štábu vychází ze zákona a z  nařízení 

vydaných státem. „O důležitých záležitostech 

jsou občané Hustopečí informováni rozhla-

sem, prostřednictvím webu, kabelové tele-

vize i sociálních sítí,“ sdělila Potměšilová.

  Mezi další body jednání patřily vyhlášení 

výběrového řízení na rekonstrukci vytápě-

ní sportovní haly, podání žádosti o dotaci 

v  soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 

v roce 2020“ a zástupci města se věnovali také 

nutné údržbě městského rozhlasu.

Časté poruchy v  plynové kotelně měst-

ské sportovní haly přiměly vedení města 

ke komplexnímu řešení situace. Tím bude 

nové vytápění sportovní haly plynovými záři-

či. „Současně se jedná o úspornou variantu, 

protože zářiče reagují na pohyb a spustí se ve 

chvíli, kdy bude sportoviště využívané,“ dopl-

nil místostarosta Bořivoj Švásta. Je připravený 

projekt, který počítá s částkou okolo 2,8 milio-

nu korun, a radní na své schůzi schválili vyhlá-

šení výběrového řízení na dodavatele. 

Radní dali zelenou podání žádostí o dota-

ce v  soutěži „Obec přátelská rodině a senio-

rům v roce 2020“. Soutěž je rozdělena do dvou 

oblastí, jejímiž hlavními cílovými skupinami 

jsou mladé úplné i neúplné rodiny a senioři. 

„Cílem projektů je podpora aktivit, které přispí-

vají k  bezproblémovému fungování rodin 

a komunit, posilují jejich stabilitu, soudržnost, 

zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy a přispí-

vají k harmonizaci života,“ vysvětlila starostka 

Hana Potměšilová. Každý z  projektů (Obec 

přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) 

může získat částku 1,1 milionu korun.

Po téměř pětiletém fungování je nutné 

vyměnit baterie v  rozhlasových vysílačích. 

„Údržba bude probíhat postupně během celé-

ho roku a zaměstnanci odborné fi rmy s  ní již 

začali. Kvůli tomu se v  některých hlásičích 

občas objevují rušivé zvuky,“ doplnil Švásta. 

Městskou kasu vyjde pravidelná údržba na 

100 tisíc korun.

Vedení města schválilo avizovanou 

smlouvu se společností KORDIS JMK, a.s. na 

monitoring parkoviště v  ulici Bratislavská 

z hlediska jeho obsazenosti. „V praxi to bude 

fungovat tak, že světelná tabule bude řidiče 

informovat o počtu volných míst k  parkování 

a tyto údaje jim nabídne rovněž mobilní apli-

kace,“ doplnila Potměšilová. Pro město Husto-

peče bude tato služba zdarma.

-hrad-

Článek byl zveřejněn 25. 3. 2020 na webu města. 

Po bouřlivých reakcích na sociálních sítích, 

které vyvolalo pokračování výstavby cyklostez-

ky a s tím spojené kácení keřů u supermarketu 

na Bratislavské ulici se k tématu kácení a vysa-

zování zeleně po městě vyjádřil vedoucí Měst-

ských služeb Ivan Chrastina, jehož pracovníci 

jsou pověřeni novou výsadbou. 

S prvními teplými dny se pustili do obnovy 

a údržby města pracovníci Městských služeb, 

jejichž hlavní náplní práce je v tyto dny kromě 

úklidu i péče o stávající zeleň a výsadba nové, 

která nahradí škody při stavebních akcích. „My 

samozřejmě monitorujeme místa, kde se kvůli 

stavebním pracím likvidují stromy i keře. Na 

těch máme uloženo provést náhradní výsad-

bu, kterou už děláme průběžně,“  vysvětluje 

Chrastina. 

Hrůzu budící vykácené plochy se tak budou 

ihned po dokončení prací opět zelenat. „Napří-

klad u tržnice nám teď nedávno vznikl pás 

nových keřů a budeme tu vysazovat i pět javo-

rů. Teď aktuálně probíhá výstavba cyklostezky 

u supermarketu na Bratislavské ulici. Víme, že 

ihned, jak budou práce hotové, vysadíme zde 

nový pás keřů a stromků, které nám budou 

cyklostezku lemovat,“ popisuje stav Chrastina.

Některé stromy jsou už předem vysazené 

a nahradí sice vzrostlé a na první pohled krás-

né kusy, které ale do intravilánu města nepatří 

a mohou ohrožovat chodce.  Dodávka dalších 

asi 60 stromů už je na cestě a budou vysazeny 

na různých lokalitách města. Především pak 

budou lemovat hotové úseky nové cyklostezky 

tak, aby chodce a cyklisty chránily před letním 

sluncem. „Já myslím, že kdo po těch trasách 

prochází nebo projíždí, tak vidí, že se výsadba 

objevuje a můžu říct, že objevovat se začne 

více,“ těší se Chrastina.

Že je potřeba obojího – cyklostezky i stro-

mů – na tom se shodnou i oslovení občané.

Ačkoliv se tedy s narůstajícím stavebním 

ruchem posledních týdnů zdá, že kácení je 

příliš, v horizontu několika měsíců dojde ke 

znovuosázení, a tím i ozdravení zelených 

ploch. „Občané určitě nemusí mít strach, že 

by Město Hustopeče, potažmo městské služ-

by výsadbu neprováděly. Děláme ji průběžně 

a v rozsahu několikanásobně větším, než byly 

zničené plochy. Bohužel to není vidět hned. 

Například jen keře potřebují tak tři roky, než 

dorostou potřebných rozměrů,“ uzavírá Chras-

tina.

-nov-

Článek byl zveřejněn 26. 2. 2020 na webu města.

Hustopeče rozkvetou novou výsadbou zeleně

té doby jsme se posunuli v  přístupu k  rodině 

a seniorům opět o kus dál, tak bychom se rádi 

této výzvy účastnili, protože vidíme naše šance 

jako vysoké,“ představila soutěž starostka. Jeli-

kož musí účast v  soutěžích schválit nejvyšší 

orgán města, je svoláno zasedání zastupitel-

stva v  mimořádném termínu, a to ve čtvrtek 

19. 3. v  18:00 – přihlášky musí být podány 

nejpozději do 22. 3. V soutěži Obec přátel-

ská rodině a seniorům bylo v minulém roce 

rozděleno mezi oceněné obce přes 18 mil. Kč. 

V  případě umístění na 1. místě v  těchto dvou 

soutěžích by město Hustopeče obdrželo výhru 

ve výši 2,2 milionů korun, které by poputovaly 

na další zlepšení přístupu k  rodinám a senio-

rům. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 11. 3. 2020 na webu města.
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Cyklostezka a zeleň – potřeba je obojí.

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatky momentálně nelze platit 

hotově na pokladnách městského úřadu.

Úhradu proveďte prosím převodem z účtu.

Informace o tom, jak platbu provést, Vám 

podá Martina Chalupková, tel. 519 44 10 50, 

chalupkova@hustopece.cz.

Pokud platbu poplatku nemůžete provést 

převodem z účtu, pak s platbou posečkejte.

Úhrada místního poplatku bude

umožněna bez sankcí do 31. 7. 2020..

Pravidelné jednání radních připadlo na úterý 24. března
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Již 12 měsíců mohou návštěvníci plavec-

kého bazénu v  Hustopečích využívat nové 

prostory, které s proběhlou rekonstrukcí získa-

ly nový kabát. Prostory vestibulu, šaten, ohří-

váren, sprch a sociálních zařízení se oblékly 

do světlých barev, které mohou menší i větší 

plavci ocenit při návštěvách plaveckých kurzů 

či individuálních tréninků.   

„Od podzimu 2018 do ledna 2019 probíha-

la částečná rekonstrukce, která nám přinesla 

krásné a barevné zázemí. V  současném roce 

plánujeme vzhledem ke stáří obnovu a výmě-

nu kogenerační jednotky, která nám pomá-

há při ekonomickém provozu – vyrábíme si 

elektrickou energii, ze které čerpáme teplo. 

Součástí rekonstrukce bude i oprava plynové 

kotelny,“ představil plány na rok 2020 ředitel 

SPOZAM, pan Aleš Proschek. Tuto rekonstruk-

ci plánují na letní měsíce, kdy bude v provozu 

letní koupaliště, a prostory krytého bazénu 

budou prázdné.

Na rekonstrukci, která proběhla v loňském 

roce, měla navázat další, která by se týkala 

obnovy bazénových hal a bazénových van. 

„Neustále na ni pracujeme, vzhledem k fi nan-

čním možnostem města jako zřizovatele bude-

me tuto rekonstrukci dělat, až na ni najdeme 

volné fi nanční prostředky,“ odůvodnil zdržení 

Proschek.

První velká rekonstrukce od roku 

1990 přivedla do krytého bazénu nové 

návštěvníky z řad dětí i dospělých. „Vytíženost 

v současné době je veliká a rekonstrukce nám 

napomohla ke komfortu a k tomu, aby se děti 

cítily příjemně a byly z toho plavání nadšené,“ 

popisuje aktuální stav Proschek.

S  blížící se letní sezonou již vypukly 

i venkovní přípravy. Kromě osázení nových 

keřů namísto buksusů, které napadl škůdce, 

se budou nahrazovat i venkovní převlékárny 

a pokračovat se bude i v běžné přípravě na letní 

provoz. „Budeme se hlavně těšit na sluníčko,“ 

vyřkl přání pan ředitel.

V  současné době se pro zajištění provo-

zu letního koupaliště hledají brigádníci na 

pozici plavčík a osoba, která by zabezpečila 

úklid venkovních prostor. „Brigádníci na pozi-

ci plavčík musí absolvovat dvoudenní kurz 

záchranářského minima, navíc hledá-

me brigádníky minimálně 18leté,“ popsal pozi-

ci Proschek. Zájemci o tyto pozice se mohou 

obracet na telefonní číslo 702 204 600 nebo na 

e-mailovou adresu proschek@hustopece.cz.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 5. 3. 2020 na webu města.

Krytý bazén oslavil rok od znovuotevření

Další rekonstrukce čeká krytý bazén v průběhu 

letních prázdnin. 
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Nejvýznamnější osobnost novodobých 

českých dějin, první československý prezident, 

fi lozof, pedagog, politik, vědec, spisovatel 

a žurnalista. To vše byl Tomáš Garrigue Masa-

ryk v jedné osobě. Velkou část svého mládí 

prožil v  Hustopečích a blízkém okolí přede-

vším díky tomu, že se zde narodila jeho matka 

Terezie Kropáčková. Město Hustopeče uspořá-

dalo v  pátek vzpomínkový akt při příležitosti 

170. výročí narození tatíčka Masaryka.

Památku uctili nejen hustopečští zastupi-

telé, ale také řada hostů, která přijala pozvání 

a účastnila se pátečního pietního aktu. „Jsme 

velmi rádi, že přijeli z Kopčan, z Hrud, ti jezdí 

při každé příležitosti, a z Hodonína – z Masary-

kova muzea, za což jsme velmi rádi,“ pochvalo-

vala si starostka města Hana Potměšilová.

Přítomni byli i studenti místních škol, kteří 

buďto bedlivě naslouchali přednesům, nebo 

se sami zapojili do programu – hrou na nástroj, 

zpěvem nebo recitací.   Na otázku, co by chtě-

la žákům ve spojitosti s Masarykem vzkázat, 

odpověděla paní starostka  takto: „Žáci by si 

měli uvědomit, že žijeme ve společnosti, která 

je demokratická, svobodná, což není úplnou 

samozřejmostí, že v takové době žijí,  musí se 

o to bojovat, a právě ta mladá generace se musí 

postarat o to, aby ta svoboda byla i nadále.“

170. výročí narození T.G. Masaryka slaví 

i Sokoli z  Prahy – a to poněkud netradičně. 

Rozhodli se za 38 hodin uběhnout štafetu 

z  Hodonína do Lán. Jejich trasa vedla i přes 

Hustopeče. Sem měli dorazit přibližně v 11:40.

Štafeta do Hustopečí opravdu dorazila 

podle plánu. Štafetový kolík v podobě státní 

vlajky a šerpy přes Hustopeče přenesl člen 

symfonického orchestru Českého rozhlasu 

Praha Jaroslav Bohdal. „Přidal jsem se před 

28 kilometry v Mutěnicích a běžím do obce 

blízko Brna,“ potvrdil běžec Bohdal.

Přes část města běžce doprovodily i děti 

z SK Atletika Hustopeče. Nastavenému tempu 

však děti nestačily, a tak hranice města už 

Bohdal opouštěl sám.

-slam-

Článek byl zveřejněn 8. 3. 2020 na webu města.

Hustopeče oslavily 170. výročí narození Masaryka

Štafetu absolvovali běžci s kolíkem v podobě státní 

vlajky a šerpy. 

Účastníky vzpomínkové akce neodradilo ani deštivé počasí.
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Na komunikacích v  Hustopečích se obje-

vily bílé kosočtverce doplněné číslem. Nejsou 

dílem sprejerů nebo vandalů a v  žádném 

případě se nejedná o sprosté obrázky.

Jedná se o takzvané „vlícovací body“, které 

slouží pro orientaci v  prostoru. Město Husto-

peče totiž získalo dotaci na pasportizaci svého 

majetku – veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář 

atd. Pasportizaci lze provést několika způsoby. 

S ohledem na moderní technologie a blížící se 

povinnost vytvoření digitálních technických 

map měst (od roku 2023), jsme se rozhodli pro 

provedení pasportů metodou 3D laserového 

skenování. Tato metoda je založena na poří-

zení tzv. mračna bodů (soubor bodů defi no-

vaných 3D souřadnicemi). A aby se tyto body 

daly přiřadit ke konkrétnímu místu ve městě, 

tak právě na to slouží nakreslené, zaměření 

vlícovací body na komunikaci.

Uvedeme si příklad. Skener je umístěn na 

střeše vozidla. Vozidlo jede městem a pořizuje 

3D mračno bodů. Ve své navigaci má uložené 

nakreslené, zaměřené body na komunikaci. 

Jakmile tímto bodem projede, skener si pozi-

ci uloží a spojí tento bod s  nasnímanými 3D 

body. Od této chvíle víme, kde jsme a co jsme 

tu nasnímali. Na obdobném principu funguje 

focení ulic Googlem či Seznamem.

V rámci projektu bude vytvořeno a násled-

ně zavedeno do praxe veřejné správy sedm 

strategických dokumentů města Hustope-

če, bude vytvořena interaktivní mapa na 

webovém portálu města, sdílena open data, 

a tím optimalizováno fungování veřejné sprá-

vy. Vytvořené dokumenty (pasporty) budou 

sloužit jako praktické nástroje řízení města 

v rámci výkonu veřejné správy. 

Hana Potměšilová, starostka města

Na budově hustopečské radnice se jako 

každý rok objevila tibetská vlajka. Před 61 lety, 

10. března 1959, bylo v  hlavním městě Tibetu 

Lhase násilně potlačeno povstání proti čínské 

okupaci. Vlajky jsou v tento den vyvěšovány po 

celém světě na důkaz podpory Tibetu a jeho 

obyvatelům a současně jako odsouzení této 

tragické události, která si v roce 1959 vyžádala 

desetitisíce obětí. 

„Tibetskou vlajku vyvěšujeme ze solidarity 

k zemi, která přišla o svou svobodu pod nátla-

kem totalitního agresora,“ vysvětila rozhod-

nutí Rady města starostka Hana Potměšilová. 

„Tuto vlajku vnímáme jako symbol svobody 

- svobody národů, společenství a jako důkaz 

toho, že by je měl svět chránit. Svoboda, demo-

kracie a dodržování lidských práv totiž nejsou 

samozřejmostí,“ popsala důležitost těchto 

hodnot paní starostka.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

vznikla v  polovině 90. let a stala se jednou 

z  nejvýznamnějších symbolických akcí na 

podporu Tibetu. Při povstání zemřelo více než 

80  000 Tibeťanů. Cílem vyvěšování vlajky je 

poukázat na dlouhodobé porušování lidských 

práv v  Tibetu. V  loňském roce se k  akci připo-

jilo 817 obcí, měst, městských částí a krajů. 

Hustopeče jsou jednou z obcí a tibetskou vlaj-

ku vyvěsí i v roce 2021.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 10. 3. 2020 na webu města.

Město vyvěšuje tibetskou vlajku již několik let.
      Fo
to

: K
lá

ra
 V

yh
ňá

ko
vá

Město Hustopeče opět po roce vyvěsilo tibetskou vlajku

Co znamenají bílé kosočtverce v ulicích Hustopečí?

Z důvodu uzavření základních škol se 

mnoho rodičů potýká s problémem, jak se 

postarat o své děti, když musí chodit do 

zaměstnání.

Město Hustopeče ve spolupráci s Marke-

tingem a kulturou města Hustopeče spouš-

tí  na facebookovém profi lu města  iniciativu 

HLÍDAČKA Hustopeče, která vybízí dobro-

volníky především z řad studentů uzavřených 

středních a vysokých škol, aby nabídli pomoc 

právě těmto rodičům, případně seniorům 

a dalším potřebným.

Zájemci z řad rodičů i dobrovolníků si 

mohou od dnešního dne vyměňovat kontak-

ty přímo pomocí nově zřízené facebookové 

skupiny Hlídačka Hustopeče, kam můžete 

vkládat své "nabídky" i "poptávky".

Službu mohou využívat i další skupiny 

obyvatel, jako například senioři, kteří potřebu-

jí nakoupit, doprovodit k lékařům apod.

Iniciativu jsme předem konzultovali 

s Krajskou hygienickou stanicí v Brně, která 

tento projekt schválila i doporučila. Budou-li 

bezpečnostní opatření zpřísněna, budeme 

reagovat na aktuální situaci.

Prosíme, aby skupina byla využívána 

výhradně k těmto účelům. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že doká-

žeme sociální sítě využívat ke vzájemné pomoci.

-nov-

Článek byl uveřejněn 11. 3. 2020 na webu města. 

Město Hustopeče spouští iniciativu Hlídačka

Interaktivní mapa jako praktický nástroj řízení města?
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Nově zřízená

občanská iniciativa

HLÍDAČKA
Potřebujete-li pomoc volejte

  linku města Hustopeče 
(pracovní dny 8.00 - 14.00):

tel.: 724 034 549
redakce@hustopece.cz 

(non stop)
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Nedostatek roušek trápí v současné 

době všechna města a instituce. Starostka 

města Hustopeče Hana Potměšilová využi-

la přátelské spolupráce s obcí Boleradice 

a zajistila městu na dva dny tamější provizor-

ní šicí dílnu se vším vybavením a materiálem. 

Kdybyste se ještě před 14 dny zeptali pracov-

nic Městského úřadu v Hustopečích, co budou 

dělat v  pondělí 23. března, pravděpodobně 

by odpověděly, že svoji každodenní agendu. 

Místo zaběhlé rutiny však dámy napříč odbory 

zasedly k šicím strojům v boleradickém kultur-

ním domě a šily roušky. 

„Já jsem byla oslovena panem Majerem 

právě z Boleradic, který spolu s dobrovolni-

cemi šil roušky pro potřeby obce. S nabídkou 

využití těchto prostor se čtyřmi průmyslovými 

šicími stroji pro potřeby Hustopečí se připojil 

i starosta obce Boleradice pan Antonín Vejvan-

čický, což jsme samozřejmě rádi přijali,“ popi-

suje počátek spolupráce starostka.

Právě zaměstnankyně Městského úřadu, 

které v době nouzového stavu a omezení úřed-

ních hodin svoji práci vykonávají buď částečně 

z domu nebo ji nemohou vykonávat vůbec, se 

do této výzvy rády zapojily. Například Klára 

Knápková z uzavřeného Turistického infor-

mačního centra. „Ne, že bychom neměly co 

dělat, ale jsou to takové činnosti, které se 

dělají v průběhu celého roku, většinou nára-

zově, a teď na ně máme více času, když máme 

pro veřejnost zavřeno. Tady to šití bylo nutně 

potřeba a spěchá to, tak jsme se rády zapojily,“ 

vysvětluje.

Ze dvou pláten, které mají švadlenky 

k  dispozici, nejdříve natrhají 20centimetrové 

pásy. Ty putují postupně na zahnutí okrajů 

a stříhání. Další švadlenka udělá na rouškách 

sklady a ve fi nále se na ně přišijí šňůrky – tímto 

jsou roušky hotové a připravené k balení. 

Celý postup je, stejně jako všechno vybavení 

a materiál, dílem Lubomíra Majera. „Oslovilo 

mě nedávno několik známých s tím, že potře-

bují roušky, že jich je nedostatek. A protože já 

tady v tom oboru průmyslového šití dělám už 

asi 30 let a protože mě teda hodně popudilo, 

za jaké ceny se roušky prodávají, tak jsem dal 

dohromady tuto malou linku, vymyslel jsem 

techniku i postup, přizval dobrovolníky a rozje-

li jsme takovou manufakturu," seznamuje nás 

Majer s projektem.

Všechny v Boleradicích ušité i další městu 

darované roušky už mají svůj přesný cíl. 

„Dostanou je k dispozici zaměstnanci Sociál-

ního odboru města Hustopeče, kteří budou 

v následujících dnech navštěvovat starší obča-

ny a nabízet jim jak roušky, tak další sociální 

služby. Co se takto nevyužije, tak poputuje i do 

Rouška Pointů,“ říká starostka a zároveň apelu-

je na obyvatele, kteří tyto pointy v lékárnách 

a prodejně Top optik navštěvují, aby si brali 

jen základní nutné množství roušek, nikoliv 

například 10 kusů, které mohou sloužit i ostat-

ním obyvatelům.

Nejen zaměstnancům Městského úřadu, 

ale i dalším, kteří věnovali doma šité roušky 

patří velké poděkování. Ať už je to vietnamská 

komunita v čele s dobře známým Michalem, 

maminky a dobrovolníci, kteří šijí doma, nebo 

například paní Novotňáková z Boleradic, která 

švadlenkám do dílny přinesla 110 roušek vlast-

ní výroby. 

„Ráda bych poděkovala všem občanům, 

kteří šijí roušky. Stále je jich málo, ale takto 

je můžeme zajistit těm nejpotřebnějším. 

A děkuji i pracovníkům úřadu a dalších insti-

tucí a spolků, kteří v těchto nelehkých dnech 

velmi intenzivně pracují a spolupracují,“ děku-

je starostka. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 24. 3. 2020 na webu města.

Kolegyně z úřadu zvládly za dva dny ušít přes 700 roušek.
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Počítače vyměnily za šicí stroje

Po těžké práci zasloužená odměna.

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19
Vážení občané, dovolujeme si doporučit 

vaší pozornosti stanovisko Státního zdravot-

ního ústavu k nakládání s odpadem v době 

epidemie COVID-19 a sdělení Ministerstva 

životního prostředí k nakládání s ochrannými 

rouškami. 

Pro obce i odpadové fi rmy je důležité 

především to, že domácnosti v karanténě 

(nebo domácnosti s potvrzeným onemocně-

ním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad 

(včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat 

do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně 

do směsného komunálního odpadu, případně 

na místo, které určí obec. 

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě 

nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění 

odpadů, nemění.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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První snahy o zlepšení tras pro cyklisty 

v  katastru Hustopečí sahají před rok 2010. 

Vznikly značené cyklotrasy mimo zastavě-

nou oblast města, např. Krajem André. V roce 

2014 byl vytvořen důležitý dokument – generel 

cyklodopravy, který doporučil možné trasy pro 

cyklisty.

Město se před rokem 2015 snažilo neúspěš-

ně projednat možnost dotace na zřízení cyklo-

stezky kolem Štinkovky od ulice Šafaříkova 

směrem k prvnímu rybníku. 

Poměrně intenzivně se přípravné práce 

na vybudování cyklostezek rozběhly od roku 

2015 po jednáních s  obcí Starovice, která 

připravovala zřízení cyklostezky od autobu-

sové zastávky ve Starovicích kolem suchého 

poldru směrem na ulici Žižkova. Město se 

tehdy rozhodlo projekt obce Starovice podpo-

řit, na práce zahájené obcí Starovice navázat 

a zadalo zpracování projektové dokumenta-

ce cyklostezky od katastru obce Starovice až 

k  základní škole Komenského. Následně byly 

v  roce 2016 zahájeny také projekční práce 

na pokračování cyklostezky do centra města 

k  Základní škole Nádražní, k  autobusovému 

a vlakovému nádraží, a dále potom kolem 

krajské komunikace k  ulici Vrchlického. Po 

projednání řešení na Státním fondu doprav-

ní infrastruktury byl do projektu ještě začle-

něn společný přechod pro chodce a přejezd 

pro cyklisty přes krajské komunikace na 

ulici Brněnská k  hotelu Amande a přes ulici 

Jiráskova k  hospodářským potřebám. Dále 

můžou cyklisté poměrně bezpečně pokračovat 

propojkou k ulici Šafaříkova, potom k Pavučině, 

k rybníkům a do mandloňových sadů. 

Po vybudování cyklostezky k  ZŠ Nádražní 

bude možné dále pokračovat k  ulici Pitnero-

va a následně přes ulici Kapitána Jaroše po 

cyklotrase na Šakvice. Od vlakového nádraží 

má město v úmyslu ještě zřídit kousek společ-

né cyklostezky s chodníkem směrem k  ulici 

Palackého. Po ulici Palackého je možné dále 

pokračovat po ulici Herbenova, a pod dálnicí 

po cyklotrase je možné se vydat k bývalé farmě. 

Pro bezpečnost všech cyklistů, ale hlavně 

našich dětí, se tím snad podaří připravit dobré 

podmínky. Současně má město připraveny 

od odborné fi rmy projekty na následné sado-

vé úpravy v  blízkosti veřejných ploch, které 

budou výstavbou cyklostezek dotčeny. Výsad-

ba dle těchto projektů již byla zahájena.

Bořivoj Švásta, místostarosta

Před..Před..

...po. ...po.

Cyklostezky – od myšlenky k realizaci
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Přehled činnosti spolku Girasole v době nákazy koronavirem
490 litrů dezinfekce pro Hustopečsko

V situaci kritického nedostatku dezinfekce 

se nám podařilo zajistit 490 litrů tohoto zcela 

nezbytného materiálu. Předáno 16 obcím 

a třem sociálním službám na Hustopečsku. 

160 litrů dezinfekce pro Brno

Nemocnice Milosrdných bratří v  Brně nás 

kontaktovala s  prosbou o pomoc v  době, kdy 

jim zbýval poslední litr dezinfekce na celou 

nemocnici. Dodali jsme jim 160 litrů.

Dva vozy Škoda HoppyGo pro Seniorlinku 

Girasole

V  rámci akce #SKODAAUTOpomaha,

která poskytuje neziskovým organizacím 

více než 100 vozů flotil  Uniqway,  Hoppy-

Go a ŠKODA AUTO se podařilo domluvit zapůj-

čení dvou vozů Škoda, které budou využity 

k poskytování služeb Seniorlinky. 

Od pondělí 16. 3. 2020 funguje na tele-

fonním čísle 773  485  935 SENIORLINKA, 

nonstop krizová linka pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením a osoby s chronickým 

onemocněním.

Žádosti o pomoc prostřednictvím této linky 

mohou využít také rodinní příslušníci seniorů 

nebo jejich blízcí.

Někteří senioři se stydí požádat o pomoc, 

jiní se bojí kontaktu, nemají potřebné infor-

mace anebo nemají ústenku, a proto se bojí 

vyjít ven. Myslete na své blízké, starší rodiče 

i prarodiče a zavolejte jim! Uvidíte, že to ocení!

Jak to funguje:

Mezi přijatými hovory na krizovou linku byl 

také telefonát pana V., který se obával o svou 

80letou tchyni, která žije sama a z  důvodu 

špatné pohyblivosti si není schopna obstarat 

jídlo a další potřeby. Naše zdravotní sestřička 

hned následující den po obdržení telefonátu 

navštívila paní H. a domluvila se s ní na pravi-

delných návštěvách a pomoci s obstaráváním 

nákupu jídla a osobních potřeb.

V  případě dalšího telefonátu týkajícího se 

pomoci osaměle žijící a momentálně nemoc-

né 75leté paní S. byla na základě domluvy 

zajištěna prostřednictvím naší osobní asisten-

ce pomoc v domácnosti a s nákupy. 

U dalšího případu, kdy pečující potřebova-

la pomoci s péčí v době návštěvy lékaře, jsme 

zajistili pomoc ve spolupráci s  místním obec-

ním úřadem. 

Ostatní telefonáty se týkaly poskytnutí 

potřebných informací týkajících se aktuální 

situace, dostupných služeb, lékařské péče 

a v  neposlední řadě také psychické podpory 

v této těžké době.

Další informace lze získat na lince dispečin-

ku Girasole (tel. 775 246 954 nebo 775 246 953), 

na facebooku (SENIORLINKA – Pomoc senio-

rům na Hustopečsku) nebo na webové stránce 

spolku Girasole (www.girasole.cz).

Miroslav Prchal, ředitel

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

Mrštíkova 1, Hustopeče
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Do skupiny pracovníků, kteří zůstávají 

i v době nouzového stavu v plné činnosti, patří 

také zaměstnanci městských služeb. Kvůli 

neukázněnosti občanů museli uzavřít sběrný 

dvůr a vrhli se do sázení zeleně.

Zákaz shromažďování a domácí karanténu 

jakoby si někteří z nás vyložili jako příležitost 

k domácímu úklidu. A tak se stalo, že nejna-

vštěvovanějším místem Hustopečí posledních 

dnů nebyl obdivovaný i kvůli obavám z nákazy   

zatracovaný mandloňový sad, ale překvapivě 

sběrný dvůr. „My jsme ten dvůr nechtěli uzavřít, 

takže jsme nejdříve alespoň omezili otevírací 

dobu, ale nepomohlo to. Kupilo se nám to tam 

a vzhledem k aktuální situaci to nebylo dobré,“ 

popisuje důvody uzavření dvora vedoucí měst-

ských služeb Ivan Chrastina.

Někteří návštěvníci navíc nedodržovali ani 

nařízení vlády o povinném zakrytí úst a nosu. 

Uzavřený sběrný dvůr tak nahradí velkoobje-

mové kontejnery v ulicích města. "Dnes už jich 

na směsný komunální odpad máme po městě 

šest, takže si myslím, že to krásně pokryjeme. 

Občané navíc mohou stále využívat i běžná 

sběrná místa," dodává Chrastina.

Kontejnery u sportovní haly, naproti Spole-

čenského domu, u sběrného hnízda Na Sídliš-

ti, U Větrolamu, Na Výsluní a na náměstí T. G. 

Masaryka nejsou určeny pro ukládání suti. Tu 

je možné vyvážet do areálu bývalého země-

dělského družstva. „Jakmile dá vláda pokyn 

a dojde k uvolňování těch pravidel a naříze-

ní, která teď platí, tak jsme i my připraveni 

okamžitě reagovat a dvůr samozřejmě ihned 

otevřeme tak, jak jsou občané zvyklí,“ ujišťuje 

Chrastina.

Do té doby pracovníci městských služeb 

vysazují po městě slibovanou zeleň. Dvacítka 

stromů už přibyla v areálu Centra volného času 

Pavučina a nový biokoridor s několika desítka-

mi stromů už se rýsuje i za Křížovým vrchem. 

Celkem mají městské služby k dispozici 

na 130 kusů stromů a bezpočet keřů. „Jsou 

mezi nimi duby, buky nebo třeba javory. Je to 

široká škála druhů, které nám vybral Odbor 

životního prostředí Hustopeče. Nedávno jsme 

vysadili šest javorů u tržnice a budeme pokra-

čovat přímo v centru města, takže budete moci 

sledovat, jak nám to v ulicích pěkně přibývá,“ 

těší se Chrastina. 

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn 25. 3. 2020 na webu města.

Kontejnery nahradí uzavřený sběrný dvůr.Pracovníci čile vysazují novou zeleň.

V ulicích města přibývají stromy i kontejnery
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Nouzový stav, který nastal v souvislosti se 

šířením nového koronaviru, se ve větší či menší 

míře dotýká všech bez rozdílu. Je opravdovou 

zkouškou, oříškem a zároveň výzvou pro soci-

ální služby, jejichž cílem je jediné – pomáhat. 

Přesně o to se v těchto dnech snaží sociální 

odbor města Hustopeče ještě intenzivněji. 

Začalo to všem už dobře známou občanskou 

iniciativou s názvem Hlídačka.

„Službu Hlídačka rozjel prvotně odbor 

Marketing a kultura města Hustopeče, který 

působí na sílu komunity, což je mi velmi 

sympatické, aby si lidé vzájemně pomáhali, 

abychom nemuseli využívat nějaké exter-

ní, placené služby. Hlídačka přešla pod náš 

odbor, a nyní se snažíme nějak monitorovat 

a vyhledávat seniory, kteří potřebují pomoci 

a snažíme se kontaktovat některé dobrovolní-

ky,“ přiblížil situaci vedoucí sociálního odboru 

Tomáš Laz. 

Hlídačka nabrala na obrátkách. Nabíd-

ky pomoci na plné čáře převažují samotné 

potřeby pomoci. „To se možná trochu změní 

po dnešním dni, kdy se snažíme vyrazit do 

ulic a kontaktovat seniory právě tak, aby nám 

nikdo neproklouzl mezi prsty, aby nezůstal 

nějaký senior, který se třeba bojí ozvat,“ dodá-

vá Laz. 

Ve středu 25. března se dopoledne sociální 

pracovníci poprvé vydali do terénu a rozhodli 

se osobně obejít všechny, kterým by se mohla 

hodit pomoc nebo nějaká ta rouška navíc. Na 

výrobě roušek se začnou měrou podíleli přede-

vším zaměstnanci města Hustopeče, kteří šili 

v provizorní dílně v Boleradicích. „Našili přes 

700 roušek, z toho právě půjde nějaká část i do 

terénu,“ prozradil Laz. Vyslaní sociální pracov-

Sociální pracovníci vyšli do ulic za seniory

Roušky vlastnoručně šily zaměstnankyně města.  Pracovníci navštěvují osoby starší 70 let.
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níci se prokazovali služebním průkazem.

I přes to, že sociální služby odvádí ve městě 

skvělou práci, zakládají si na principu subsi-

diarity, která by měla zajistit, aby nedošlo 

k jejich zneužívání. „Pokud si senior nebo 

kdokoliv dokáže pomoci sám, ať si pomůže, 

když si nemůže pomoct, měla by následovat 

rodina, sousedé, blízká komunita, a až násled-

ně by měly navazovat sociální služby,“ připomí-

ná vedoucí sociálního odboru.

Současně s pomocí, kterou zprostředko-

vává sociální odbor, stále funguje i tzv. Seni-

orlinka, kterou zřizuje nezisková organizace 

Girasole. Linka funguje nepřetržitě a může se 

na ni kdokoliv z rizikové skupiny ozvat. 

-slam-

Článek byl zveřejněn 25. 3. 2020 na webu města. 

Všeobecný rozmach a dostupnost fondů, ze 

kterých mohly města i obce čerpat prostředky 

na širokou škálu projektů, se staly součástí 

a samozřejmostí našeho života. Město Husto-

peče v posledních letech mohutně investovalo 

do stavebních projektů a spoustu dalších má 

v plánu. Ještě nedávno by jejich realizaci prav-

děpodobně nic zásadního nebránilo. Do chvíle, 

než se svět kvůli nákaze nemocí Covid-19 tak 

trochu zastavil. 

Nouzový stav, který bude po celém Česku 

platit minimálně do 1. dubna a jehož násled-

ky si zatím nikdo nedovede přesně představit, 

naštěstí nezastavil již naplánované investiční 

akce města. 

Jednou z těch, kterým jinak nepříjemná 

situace paradoxně tak trochu pomohla, je 

nástavba Mateřské školy Na Sídlišti. „Tady 

bych řekl, že platí to známé pořekadlo, že 

všechno zlé je k něčemu dobré. Ta situace nám 

v této konkrétní investici pomohla, protože se 

nám neplánovaně natolik snížil stav dětí ve 

školce Na Sídlišti, že jsme je mohli umístit ve 

druhé hustopečské školce Školní. Učitelky tak 

mohly začít se stěhováním všech věcí do sute-

rénu kostela sv. Václava na Dukelském náměs-

tí, který bude dětem po dobu stavebních prací 

skýtat zázemí,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj 

Švásta.

Kolem budovy školky tak již v těchto dnech 

začaly průzkumné práce. „Začalo se sondová-

ním stěn a základů tak, aby se všechno mohlo 

rozběhnout v momentě ofi ciálního předání 

stavby zhotoviteli, což bude 1. dubna,“ dodává.

Mnohé obyvatele překvapily i malované 

kosočtverce na místních komunikacích, které 

jsou součástí další důležité investice. „To 

značení se týká pasportu veřejného osvětlení 

a mobiliáře města. Značky na silnicích jsou 

vlastně záchytné body pro vůz, který z těchto 

míst bude skenovat celé město. Následně by 

ze snímků měla vzniknout 3D mapa, kterou 

budou moci využívat i všichni občané,“ vysvět-

luje.

Žádné zdržení nebo omezení se zatím 

neprojevilo ani na výstavbě sociálních domů 

na Žižkově ulici ani na stavbě cyklostezky. 

„Stavba podporovaného bytového domu č. 1, 

v němž se nachází 11 bytových jednotek, je 

v podstatě k nastěhování. Tam se řeší v podsta-

tě jenom okolní terénní úpravy a oplocení. 

Druhý dům se šesti byty je již pod střechou 

a nastoupili tam vodaři, elektrikáři a topená-

ři, takže věřím, že tam se taky podaří dodržet 

termín dokončení, který máme stanovený na 

srpen. A co mě osobně přijde neuvěřitelné, tak 

se stále pracuje i na výstavbě cyklostezky, kdy 

dělníci v rouškách jsou opravdu každý den na 

stavbě a jedou dál, za což je obdivuji,“ shrnuje 

místostarosta.

Město Hustopeče usiluje o včasné dokon-

čení všech již rozběhnutých investic, protože 

mohou být díky koronavirové krizi na dlouhou 

dobu posledními. „Musíme se připravit na 

horší časy, protože si myslím, že ten ekono-

mický propad zasáhne každého jednotlivce 

a žádné město nebo obec na tom nebude lépe,“ 

obává se místostarosta. 

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn 26. 3. 2020 na webu města.

Koronovarová krize může zasáhnout i investice města

Nástavba MŠ na Sídlišti není ohrožena – naopak.Chod města se nezastavil. 
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Hustopečská nemocnice nabízí stravu do jídlonosičů
Nemocnice Hustopeče, p.o. nabízí pro 

veřejnost objednání a vyzvednutí si obědů do 

vlastních jídlonosičů (polévka a hlavní jídlo).

Je možné zajistit i diabetickou či jinou 

dietní stravu.

Vyzvednutí je možné v době od 11.00 do 

11.30hod ve dvorním traktu nemocnice. Nejlé-

pe projít spodní branou. Vstup do stravovacího 

zařízení je zakázán. Cena oběda je 90 Kč.

Je nutné si stravu objednat předem na 

tel.: 519 407 363. Úhrada by proběhla vždy na 

konci měsíce. Kolegyně Vám na uvedeném 

čísle sdělí podrobnosti.

www.nemhu.cz/nabidka-stravovani

Mějte informace z první ruky jsme s vámi na Facebooku 
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V dnešním karanténním období, kdy čelí-

me pandemii, kterou nikdo z nás nepamatuje, 

hledáme různé způsoby, jak si uchovat dušev-

ní rovnováhu. Naši předkové museli čelit tako-

vým situacím velmi často, a proto se o pomoc 

utíkali i k tzv. morovým patronům a pevně 

doufali a věřili v jejich přímluvu v nebi. 

Po přejití pandemie pak často vznika-

ly sakrální stavby jako výraz poděkování za 

překonání morové rány a jako ochrana před 

další pohromou. V Hustopečích máme dva 

výrazné stavební doklady oněch dob: kapli sv. 

Rocha a sloup Nejsvětější Trojice. 

Prvně jmenovaná památka souvisela 

s morem, který v roce 1679 vypukl ve Vídni 

a v Dolních Rakousích a začátkem září se 

rozšířil i na Moravu. Pod dojmem této rány se 

hustopečští měšťané rozhodli postavit vlast-

ním nákladem na severním výběžku Volského 

vrchu kapli se třemi oltáři k poctě morových 

patronů – svatých Rocha, Šebestiána a Rozá-

lie (Růženy z Limy). Základní kámen kaple 

položil františkánský mnich Peter Franz 11. 

září 1682 a dokončena byla roku 1690. Hrozba 

moru ale stavbou kaple zažehnána nebyla. 

Nová epidemie přišla roku 1713 z Uher do 

Rakous a roku 1714 zasáhla Moravu.  Po jejím 

odeznění se hustopečští rozhodli vystavět 

morový sloup a nutno dodat, že poté se mor 

ve městě už nikdy neobjevil. Sloup byl poctou 

trojjedinému Bohu, Panně Marii a sv. Josefu 

a hned celé plejádě morových patronů, z nichž 

největší oblibě (a nejen v Hustopečích) se těšil 

sv. Roch, který nemoci nepodlehl, ale zvítězil 

nad ní. Tento světec se podle legendy staral 

o nemocné morem, sám se přitom nakazil, 

a když se stáhl do ústraní, aby čekal na smrt, 

objevil se pes, který mu přinášel jídlo a lízal 

rány, až se Rochus uzdravil.

Hustopečské sousoší Nejsvětější Trojice 

zhotovil v letech 1736–1738 sochař Jan Kristián 

Pröbstl, jemuž pomáhal kamenický mistr Jan 

Stránský, tesař Kašpar Pomayer a zámečník 

Jan Wischek z Hustopečí. Na práce dohlížel 

stavitel Matěj Freud. Také tato barokní stavba 

byla v Hustopečích budována na základě sbír-

ky, přičemž největší částku (1500 zlatých) daro-

val krejčovský mistra František Adler. 

Sloup dosahuje výšky 14 metrů. Na masiv-

ním hranolovém podstavci je umístěn bohatě 

členěný postament. Vrcholovou sochou je 

sousoší Svaté Trojice, které spočívá na pilíři 

s iónskou hlavicí. U úpatí sloupu se na proti-

lehlých vysunutých konzolách nacházejí sochy 

Panny Marie a sv. Josefa. Nároží kubusu zdobí 

sochy čtyř morových patronů: sv. Šebestiá-

na, Rocha (tyto směřují k dolní části náměstí) 

a Karla Boromejského a Františka Xaverské-

ho.  Přímo do kubusu jsou umístěny pololeží-

cí postavy sv. Rozálie a sv. Anežky, které jsou 

vsazeny do výklenků v podobě jeskyně. 

Na jihovýchodní straně najdeme latinský 

nápis, který mj. hlásá, že sloup „dala zřídit 

zbožná láska Hustopečanů a že Pán pokoje 

přišel…“

A i my doufejme v ochranu v našich úzkos-

tech a protivenstvích!

Soňa Nezhodová, vedoucí Městského muzea 
a galerie Hustopeče

Článek byl zveřejněn 26. 3. 2020 na webu města.

Těžké časy dob minulých a jejich odkaz současnosti

Fotografi e z rekonstrukce sloupu v roce 1953, na nichž 

restaurátor opravuje sochu sv. Rocha a sv. Františka 

Xaverského.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
M

G
 H

us
to

pe
če



STR 11HUSTOPEČSKÉ LISTY   4 | 20

Marketing a kultura města Hustopeče 

vyhlašuje soutěž

V KARANTÉNĚ NUDY MÉNĚ

Připojte se do nově vytvořené facebooko-

vé skupiny Města Hustopeče V KARANTÉNĚ 

NUDY MÉNĚ a sdílejte své příspěvky (příběhy, 

fotky s popiskem či videa) o tom, co kreativní-

ho děláte doma během nouzového opatření 

vlády.

KATEGORIE:

•Puboši (10–18 let)

•S mamkou a taťkou (aktivita pro celou rodinu)

•Fu*k you Covid (jak jsem pomohl druhým během 

nouzového opatření)

KAŽDÝ, kdo se zapojí, získá od nás po 

skončení nouzového stavu (zatím cca koncem 

dubna) volnou vstupenku do kina a tři nejlepší 

v každé kategorii, které vyberou dámy z MaKu, 

navíc obdrží hodnotné ceny.

Příspěvek, který získá nejvíce lajků, obrží 

speciální cenu veřejnosti.

Soutěž chce motivovat každého z nás, aby 

se vyhýbal pobytu venku a byl kreativní v tom, 

jak využít volný čas a trávit jej s rodinou či 

pomoci druhým.

Nemáte-li FB profi l, pošlete příspěvek 

na mail redakce@hustopece cz a my jej pod 

vaším jménem ve skupině zveřejníme za vás.

# rouskajecool

# vkarantenenudymene

# jsmevtomspolu

V karanténě nudy méně 

Nemocnice Hustopeče prosí děti, aby 

nakreslily obrázky s věnováním pro naše 

pacienty, kteří často na oddělení ošetřovatel-

ské péče tráví několik měsíců. A bohužel již 

od ledna nemají možnost se setkat se svými 

rodinnými příslušníky, což je celkově velmi 

náročné.

Obrázky všem předáme a věříme, že budou 

mít velkou radost.

Je možné také nakreslit obrázky pro zdra-

votníky, které by byly později vystaveny jako 

připomínka tohoto náročného období.

Můžete posílat poštou, elektronicky nebo 

předat na vrátnici nemocnice.

Všem, kteří se nám nyní snaží jakkoli pomoci, 

z celého srdce děkujeme.

Obrázky do nemocnice

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

V  pátek 6. 3. se uskutečnil zájezd na výsta-

vu kamélií na zámku Rájec-Jestřebí. Zámek 

nechal postavit podle velice moderních 

plánů od italského architekta Isidora Cane-

vala ve stylu rokokového klasicizmu hrabě 

Antonín Karel. Výstavba trvala 6 let. Zámek 

patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. 

V prvním patře je umístněná umělecká sbírka 

rodu Salmů, ať již obrazů nebo skla a porcelá-

nu. V současné době jsou v reprezentačních 

místnostech nádherně naaranžovány kamélie, 

které se do Rájce dostaly v roce 1973 z Výzkum-

ného ústavu v Průhonicích. Některým keřům 

je 30–60 let. Zajímavostí je, že mají květy buď 

bílé, červené nebo růžové, nikdy nekvetou 

žlutě. Málokteré kamélie voní, na zámku mají 

vystaveny pouze tři vonící keře. Paní průvodky-

ně nás seznámila s různými zajímavými před-

měty. Ve všech místnostech byly nádherně 

naaranžovány různé kytice, ikebany.

Některé místnosti zámku Blansko opat-

řili Salmové kazetovými stropy s dřevěným 

ostěním, místy doplněné textilními tapeta-

mi. Původní nábytek je pouze ve dvou míst-

nostech. V minulosti se historické místnosti 

užívaly nepříliš vhodným způsobem. Výstava 

panenek, která je v současné době součástí 

expozice, osvěžila prohlídku. Nejstarší panen-

ka má okolo 120 let. Způsob odívání na panen-

kách kopíruje módu příslušných časových etap. 

Také jsou zde vystaveny umělecké kovové 

sochy – Venuše, sokola, křížů, pouliční lampy, 

kamen a krbů. Dále pak krásná souprava náhr-

delníku a náramků vyrobených pro šlechtic-

kou rodinu – vše bylo vyrobeno v železárnách 

v Blansku, které také patřily rodině  Salmů, 

později ČKD Blansko.

Završení výletu bylo na výborném obědě 

v restauraci Punkva, nechybělo kafíčko. Byl to 

krásný výlet v deštivém dni.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Svaz vyrazil na výlet za kaméliemi

Zámek Rájec-Jestřebí je domovem exotických kamélií.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

sp
ol

ku

Za nádherného slunečného dne v  sobo-

tu 1. 2. se konal již 12. ročník „Hustopečského 

masopustu“ na Turhandlích. Byl připraven 

bohatý program – od tradiční venkovské zabi-

jačky, ve stáncích se nabízely různé zabijačko-

vé dobroty, tradiční trdla, sýry, svařené víno 

nebo horký grog, až po velký průvod masek. 

Vše bylo podbarveno živou hudbou „Noví 

kaskadéři“, u které si mnozí zazpívali i zatan-

covali. Program uváděl Franta Uher. Před 

obědem bylo vylosování tomboly, ve které byly 

zajímavé ceny. Největší lákadlo pro návštěvní-

ky byly po obědě otevřené sklepy Na Hradbách, 

kde místní vinaři nabízeli k ochutnání svá vína. 

Organizace masopustu se již tradičně ujala 

společnost M. S. Quatro a hotel Rustikal. Výtě-

žek z tomboly, dobrovolného vstupu a prodeje 

skleniček ve výši 8 700 Kč předali organizátoři 

Martin Macho, jednatel M. S. Quatro a Dani-

el Vodák, jednatel Rustikalu, naší organizaci 

Svazu tělesně postižených, místní organizace 

Hustopeče.

Velké poděkování patří hlavně těmto 

společnostem, ale také sponzorům a vinařům, 

kteří věnovali dary do tomboly.

Hlavně nás potěšilo a zahřálo u srdíčka, že 

tito mladí podnikatelé nezapomínají na nás 

seniory, kteří aktivní část svého života máme 

za sebou. Darovanou částku použijeme na 

cvičení jógy pro seniory, které je u našich členů 

velmi oblíbené.  V  duchu hesla „ve zdravém 

těle, zdravý duch“.

Ještě jednou velké poděkování

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Výtěžek z Masopustu poputuje na cvičení jógy

Díky výtěžku z Masopustu si můžeme zacvičit. 
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Současná epidemie koronaviru postih-

la i zahrádkáře a vinaře. Museli jsme zrušit 

poslední dva Vinařské čtvrtky a nemůžeme ani 

závazně říct, jak to bude s naší prvomájovou 

výstavou vín. To se dozvíme až během několika 

týdnů a samozřejmě vás budeme informovat. 

Nejdůležitější však je, abychom zdárně všichni 

přežili epidemii a mohli pak pokračovat v těch-

to aktivitách, na kterých vás pak rádi uvítáme.

Výbor ZO ČZS Hustopeče

Oznam Zahrádkáři
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Po plesové a karnevalové sezóně přišel čas 

uspořádat akci pro mladé z našeho děkanátu… 

Odpoledne plné přednášek, rozhovorů a her!

Pokud vás napadlo děkanátní setkání 

mládeže, pak jste si správně přečetli nadpis. 

A máte pravdu.

V sobotu 29. 2. 2020 se k nám tedy do 

Hustopečí sjeli návštěvníci z okolních farností. 

Setkání zahájil Jan Tylk povídáním o své cestě 

k Bohu a křesťanství. O jeho svědectví jsme 

debatovali během volna nad dobrou sváčou.

Pak jsme se rozdělili na dva tábory. Jedni 

byli zvědaví na přednášku Marie Jenišové o její 

roční dobrovolnické službě v Ekvádoru a druzí 

si šli poslechnout známého jáhna a kadeřníka 

Jana Špilara.

Pak byl čas se trochu rozhýbat při hrách 

a zpívání se scholou. Setkání jsme zakončili 

společnou mší svatou.

Akce se moc povedla! Přednášky byly inspi-

rativní – každý si našel, co ho zaujalo nejvíc. 

Bylo fajn potkat zase všechny staré známé 

z podobných akcí a společenství. Tak zase příš-

tě!

Matylda Střelcová, organizátorka

Děkanátní setkání mládeže opět v Hustopečích

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Klub historie a vlastivědy Hustopečska 

pořádá každou druhou středu přednášku pro 

své členy i pro veřejnost. V březnu jsme pozvali 

mezi nás brněnského projektanta Ing. Aleše 

Svobodu, který měl již jako mladý na staros-

ti průzkum podzemí v  Brně. Zabývá se jím 

již 35 let a spolupracuje na zpřístupnění jeho 

atraktivních částí.

Jeho první přednáška na úvod přinesla 

informace o počátku výstavby města a jeho 

opevnění a nutnosti budování podzemních 

prostor pro obyvatele Brna. Tentokrát jsme se 

zaměřili na ulici Pekařskou. Jednak nám byla 

objasněna událost ze 70. let, kdy se propa-

dl nástupní ostrůvek a v  kráteru nenávratně 

zmizela p. Bartošová. Jsou tomu teprve tři roky, 

co výsledky pátrání přinesly konkrétní výsled-

ky. Pan Svoboda dále hovořil a na fotografi ích 

představil další prostory, které odkrýval v této 

lokalitě a byla až neuvěřitelná výška sklepů 

a statika výškových domů nad nimi stojící. 

Poslední chodba, se kterou jsme byli seznáme-

ni, vedla z budovy, která byla později zbourána 

a na jejím místě byla postavena banka. Kurio-

zitou je zde skutečnost, že chodba zde zůstala 

a jen díky mapování podzemí Brna byl zazděn 

přístup do trezorové místnosti.

Ing. Svoboda je velmi dobrý vypravěč 

a v  jeho přítomnosti se dá setrvat dlouhé 

hodiny. Proto jsme se zrovna dohodli na další 

přednášce, která bude věnována podzemí pod 

Špilberkem.   Vzhledem k  současné situaci ve 

společnosti však klub pozastavuje plánované 

akce. 

Dušan Průdek, předseda

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Co nevíme o brněnském podzemí?

Podzemí nám představil pan Svoboda.
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Na setkání se potkali staří i noví přátelé.
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Letošní postní doba je jiná než ostatní. 

Od čtvrtka 12. 3. byly v naší brněnské diecézi 

zrušeny bohoslužby a společné pobožnosti 

v kostelích, abychom byli nápomocni zabrá-

nění dalšímu možnému šíření pandemie 

koronaviru. Přesto nás situace, v níž se nachá-

zíme tak trochu izolováni, nemá vést k postoji 

izlovonaosti a lhostejnosti vůči druhým, ale 

spíše k znovuobjevení a prohloubení hodnoty 

společenství. Abychom ji přijali jako rodina, 

které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Jako 

křesťané pamatujeme v modlitbě na mnoho 

zemřelých a jejich příbuzné a přátele. Do 

svých modliteb také zahrnujeme zdravotnic-

ký personál, lékaře a všechny ty, kdo v těchto 

dnech svou prací zajišťují provoz společnosti. 

Také myslíme na rodiny, které jsou nyní celé 

dny doma s dětmi, aby tuto situaci dobře zvlá-

dali.

V této době si víc uvědomujeme, že žijeme 

v jednom společném domě, že jsme všich-

ni jeden na druhém závislí. A také že i při vší 

snaze o zabezpečování je náš život křehký, že 

i když disponujeme stále propracovanější-

mi a účinnějšími technikami, jsme všichni 

jen lidé smrtelní. Toto vědomí nás ale nemá 

vést k malomyslnosti, ale spíše k pokorné 

snaze využít dobře čas života, dokud ho ještě 

máme. Mnohdy rychle spěcháme, abychom 

byli v cíli, a nemáme čas se zastavit a setkat se 

s druhým. Nemáme čas na zastavení a setkání 

s Bohem. Kéž nynější zpomalení mnohdy rych-

lého života je pro nás příhodnou dobou k tomu, 

abychom více hledali, co je důležité a podstat-

né. Nezapomínali na to, že tím nejdůležitějším 

cílem života je život věčný.

Jan Nekuda, děkan

Letošní postní doba a Velikonoce
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

„Krize“ je řecké slovo a znamená „soud“. A je 

to tak: každá krize má ověřit naše schopnosti 

a síly. Kdo kritizuje, většinou soudí a odsuzu-

je. Krize jako stav nouze prověří charakterové 

vlastnosti všech zúčastněných a „kritický bod“ 

rozhodne o vývoji dalších událostí. Myslím, 

že Češi jako národ, si v  krizi, kterou přines-

la nákaza koronavirem, zatím vedou velice 

dobře. Počáteční paniku laskavě a decentně 

zmírňovaly vtipy a humor nám vlastní. V době 

karantény liduprázdné ulice svědčí o dodr-

žování zákazu vycházení, metrové rozestupy 

a nošení roušek – před měsícem ještě nepřed-

stavitelné – dosvědčují zodpovědnost našeho 

národa. Roušky šité i vymyšlené z  ponožek, 

triček a podobně potvrdily naše pověstné 

zlaté české ručičky. Ochota se podělit o ušité 

roušky nebo pomoc seniorům s nákupy o nás 

vypovídá, že nejen rozum a ruce, ale i srdce 

máme na správném místě. Každá krize prověří 

vlastnosti a hodnoty všech zúčastněných. Stej-

ně jako o povodních, tak i teď je možno vidět 

snahu o sounáležitost, soudržnost, vstřícnost 

a pochopení. Budeme jen doufat (a modlit 

se), že v nás tyto vlastnosti zůstanou i když už 

nouzový stav pomine a budeme se jako národ 

a stát potýkat s  ekonomickými důsledky této 

krize. Moc se mi líbí výzvy, abychom letos na 

dovolenou jeli do míst v naší republice, dávali 

si dobré jídlo v našich restauracích a kupovali 

naše výrobky, abychom našim fi rmám, které 

v době krize přišly o příjmy a jejich zaměstnan-

ci o platy, pomohli zpátky na nohy.  

V  každém ohrožení je i příležitost – říka-

jí příručky pro vedoucí fi rem a kolektivů. 

A je to tak: v době karantény a zákazu vychá-

zení máme čas na to a na ty, kteří kvůli běžným 

povinnostem kolikrát museli stranou. Může-

me být se svými blízkými víc než jindy a koneč-

ně si dát třeba v  klidu kávu ve dvou nebo 

s dětmi vyřezat totem na zahradě. Nemůžeme 

na kulturní akce, tak konečně přijdou na řadu 

knížky, které čekaly až jednou bude čas. Nemů-

žeme do kostela na bohoslužby, tak můžeme 

sami otevřít zpěvník a Bibli a zkusit se setkat 

s Bohem v klidu svého pokoje nebo – jak se říká 

– v  chrámu svého srdce. Tentokrát nám servis 

neposkytne kazatel a varhany. Sami za sebe 

staneme před Bohem ve své prostotě. Budeme 

odkázaní na to, jak Písmu sami rozumíme, jak 

tu či onu píseň sami zazpíváme, jakou modlit-

bu sesmolíme. A možná, že právě v  takové 

chvíli poznáme Boha jinak – Duch Boží se 

dotkne našeho srdce a pochopíme. Věřím, že 

v Božích očích je to stejně vážené jako společ-

ná bohoslužba se všemi chorály. Dokonce bych 

řekla, že pár slov upřímné osobní modlitby je 

cennější než hodina perfektně odříkané litur-

gie. Společenství víry je ovšem nenahraditelné.

Při slově koronavirus nás napadá kde co: 

strach, úzkost, světové i domácí počty nakaže-

ných, mrtvých, ale i vyléčených. Může nás také 

napadnout slovo „koruna“, která je součástí 

názvu tohoto viru. Při myšlence na korunu 

a na blížící se Velikonoce se vám možná vyba-

ví trnová koruna. Také symbol utrpení a smrti. 

Když ji měl Ježíš na hlavě, prožíval nejtěžší krizi 

svého života, která ovšem přinesla příležitost 

odpuštění nám všem. A rouška, co měl krátce 

na to přes obličej je celosvětově známá jako 

Turínské plátno. Velikonoce však vrcholí Vzkří-

šením. Každá krize jednou pomine a znovu se 

vrátí život.

A tak i nám všem přeji síly k trpělivému, 

zodpovědnému a poslušnému přečkání stavu 

nouze. Omezení pohybu, práce a nakupování 

v  období půstu využijte k  přehodnocování 

života, k modlitbě a ke ztišení. A po skončení 

toho všeho zlého a ohrožujícího ať se znovu 

zvedneme k  novému životu. K  životu naplně-

nému těmi dobrými věcmi, které jsme v sobě 

v  době krize objevili. Soudržnost, vstřícnost, 

vděčnost za život, humor, pomoc a láska k bliž-

nímu. 

Pokoj v  duši, který chrání a pomáhá i tělu, 

a radost z klíčícího nového života přeje všem 

Kateřina Rybáriková,
kazatelka evangelického sboru

Karanténa a Velikonoce

Pokud pomine karanténa, jste všichni

srdečně zváni na besedu s názvem: 

Malawi: Tentokrát o školách
ve čtvrtek 23. 4. 2020 

v 18.00 v kinosále města Hustopeče.

Promítání fotografi í a povídání s Kateřinou 

Rybárikovou a Karlem Fridrichem o jejich 

letošním výjezdu do Malawi. 

Pořádá Evangelický sbor v Hustopečích ve spolupráci 
s Marketingem a kulturou města Hustopeče

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Unikátní výstavu si pro své návštěvníky 

připravilo Městské muzeum a galerie Husto-

peče. Do 29. března tu byla k vidění na první 

pohled netradiční kombinace kaligrafi e 

a rekonstrukcí tradičních oděvů. Společným 

prvkem jsou květiny i pokora a víra. 

„Výstava je unikátní v tom, že poprvé se tu 

setkává vysoké umění v podobě grafi k s užitým 

uměním v podobě tradičních oděvů. Myšlenka 

zabývat se motivem květin ve mě zrála dlou-

hou dobu. Moje kolegyně z univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně Lenka Baroňová se květinami ve 

svých kaligrafi ích také zabývala v doprovodu 

textů Jakuba Demla, tak se nám k sobě ta díla 

začala přibližovat, protože kroje, které dělám 

já, jsou také spojené s pokorou a vírou stej-

ně jako Demlovy texty,“  popisuje netradiční 

spojení oděvní návrhářka a iniciátorka výstavy 

Kristýna Petříčková. 

Protože Kristýna Petříčková přivezla do 

Hustopečí rekonstrukce oděvů a doplňků 

z oblasti Slovácka, přizvala si k sobě i místní 

designérku Yvetu Petráskovou, v jejíž tvor-

bě se také objevují motivy květin. „To proto, 

abych ukázala, že květiny se objevují nejen na 

Slovácku, ale i tady u vás. Yveta zde má vysta-

vené krojové komplety, kabátek a nějaké výšiv-

ky,“  vysvětlila spoluúčast další vystavovatelky 

Petříčková.

Petříčková je autorkou i několika rekon-

strukcí historických šatů, které také vystavuje. 

„Obě rekonstrukce spolu vlastně souvisí, proto-

že dost často se stává, že motivy výšivek, které 

se objevují na tradičních oděvech, mají svůj 

prazáklad v třeba v období renesance. Je prav-

da, že učím dějiny odívání, takže historickým 

rekonstrukcím se věnuji v rámci své profese a  

tradiční oděvy jsou ve mě tak nějak přirozeně 

zakořeněné, protože pocházím z kraje, kde se 

kroje nosí,“ usmívá se Petříčková. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 10. 3. 2020 na webu města.

Květiny propojily unikátní výstavu

Nad krásou vystavených exponátů se tajil dech.
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Hustopeče opět navštívily známé divadelní 

tváře. Tentokrát však divadlo MALÉhRY sestá-

vající z hereček Báry Seidlové a Daniely a Niko-

ly Zbytovských nehostovalo na svých prknech 

kino, ale kinokavárna. Ještě aby ne – literárně-

-divadelní projekt, se kterým herečky přijely, 

se jmenoval příznačně: Čtení ke kafi .

Ke kafi  herečky opravdu četly – a to z ruko-

pisů Daniely Zbytovské, která se nebojí zazna-

menat i cizí rozhovory v kavárnách. „Píšu do 

šuplíku, holky mi to kradou, a teď je ten pomy-

slný šuplík v iPadu a ony mi tam lezou a rozho-

dují, jestli se s tím bude dát něco dělat, já bych 

s tím asi ne vždy nesouhlasila, ale nemám 

úplně odvahu,“ vysvětluje proces výběru 

textů herečka a zároveň spisovatelka Daniela 

Zbytovská.

Espresso měli všichni příchozí diváci v ceně 

vstupenky. Kavárnou se tedy linula vůně čers-

tvě pomleté kávy, stolky se zaplnily hrnky 

s oním zázračným nápojem a talířky s výbor-

nými dezerty a představení mohlo začít. „Je 

to úplně jiná forma setkávání se s diváky, za 

což jsme nesmírně vděční, protože jsme těm 

divákům, které milujeme, mnohem blíž,“ rozjí-

mala herečka Bára Seidlová, rodačka z Miku-

lova. Všechny herečky lze vidět v brněnském 

divadle Bolka Polívky, kde společně účinku-

jí v inscenacích Nebe?, Vepřo, knedlo, zelo 

a Biostory. „V Biostory se zabýváme tím, že 

i když jsme moc pro bio nebo úplně proti bio, 

obojí je fanatizmus. Celé představení probí-

há na takovém kurzu, kde se setkají ženy, aby 

se nějak duchovně posunuly,“ přiblížila další 

z autorských her Nikola Zbytovská.

Pomyslné jeviště scénického čtení tvořily 

pouze tři bílá křesla, konferenční stolek a data-

projektor, kde byly promítány fotky a komiksy 

brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové, 

které povídání ze života dokonale dokreslovaly.

MALÉhRY je pravděpodobně jedno 

z nejméně početných divadel vůbec. „On se 

vždycky každý domnívá, že tři ženský – to je 

hrůza, že se hádají a vjíždí si do vlasů, ale 

ona je to naopak hrozná paráda, my máme 

pořád co probírat! A jsme spolu už 20 let, což 

už je docela dost, a za těch 20 let jsme si ještě 

neřekly úplně všechno!“ popisuje fungování 

dívčího uspořádání Daniela Zbytovská. Insce-

naci zakončily herečky společným focením 

s obecenstvem, po kterém diváci odcházeli 

domů s o to víc rozjařenou náladou.

-slam-

Článek byl zveřejněn 28. 2. 2020 na webu města.

Divadlo nad šálkem kávy se divákům zalíbilo

Jihočeské město Milevsko se v loňském 

roce zařadilo mezi spřátelená města Husto-

pečí, která si pravidelně vyměňují zkušenosti 

zejména na poli společenském a kulturním. 

Spolupráci posvětili zastupitelé, když koncem 

loňského roku odsouhlasili Memorandum

o spolupráci. „Dokument je formulován 

v mnohem obecnější rovině, než smlou-

va s partnerskými Benátkami nad Jizerou 

a slovenskou Modrou,“ uvedla tehdy starostka 

Hana Potměšilová.

Místem prvního setkání dvou obdob-

ných měst bylo tradiční masopustní veselí 

s milevskými maškarami, v květnu následoval 

v Milevsku Den vína a mandlovice za účasti 

hustopečských vinařů a prodejců mandlo-

vých produktů a vyhlášené milevské maškary 

obohatily o Burčákových slavnostech průvod 

městem.

Milevské maškarní průvody mají dlouho-

letou tradici sahající až do 60. let 19. století 

a v jihočeském městě jsou na ně právem 

pyšní. Neuvěřitelný 158. ročník Masopustního 

maškarního průvodu, který je zapsán i v České 

knize rekordů si o víkendu 21.–23. února vyjeli 

prohlédnout i zástupci našeho města. 

Dvacetičlennou delegaci měl na povel 

tajemník Městského úřadu Pavel Michali-

ca, který spolu  se Spolkem Všehoschopných 

a dalších zástupců města  provětral kostýmy 

Horenské rady. „Vyjeli jsme už v pátek a po 

příjezdu na ubytování jsme byli svědky předá-

vání klíče od města maškarnímu spolku. Zapo-

jili jsme se i do večerního Bakusova průvodu,“ 

popsala příjezd do jižních Čech Jana Tupá 

z Marketingu a kultury města Hustopeče. 

Sobotní dopoledne patřilo jarmarku 

a muzeu maškar a v 13.00 se začal formovat 

dlouhý průvod čítající okolo tisícovky masek. 

„Byli jsme nadšení, celý víkend se náramně 

povedl, přálo i počasí, takže jsme si to všichni 

užili. Trochu nás mrzelo, že se na zájezd nepři-

hlásilo více hustopečských, ale  doufáme, že 

příští rok už nás pojede mnohem víc,“ neskrý-

vala nadšení Tupá. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 25. 2. 2020 na webu města. 

Milevským maškarám zachutnalo hustopečské víno

Masopustního průvodu se zúčastnila i hustopečská delegace.

MALÉhRY pobavily nejednoho diváka.
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„Jaro dělá pokusy, vytahuje z hlíny krokusy.“ 

tak to známe z jedné jarní říkanky. A my, děti 

ze školky Pastelky, víme, jak probudit cibulky 

květinek k  životu. Jednu probuzenou cibulku 

jsme si vypůjčili ze zahrádky z venku, prohléd-

li jsme si, jak vypadá, když se probudila. Má 

kořínky, malé lístečky a potřebuje k  životu 

sluníčko, které dává teplo a světlo. A samo-

zřejmě vodu, tu zajistila kapička Jůlinka a její 

kamarádky. Ve třídě zkoušíme také probudit 

jednu cibulku. Nejdříve jsme ji zasadili do 

hlíny, zalévali a postavili na okno, aby měla 

světlo a teplo. A co myslíte? Ano, probudila se! 

To jsme šikulky, prostě malí zahradníci. Už se 

těsíme na naše malé zahrádky na školní zahra-

dě. Copak asi budeme sadit letos? Nechte se 

překvapit!

Kolektiv MŠ Pastelka  

V  souvislosti s  celostátní mimořádnou 

situací a karanténou týkající se koronaviru 

se v  naší školce zrušily všechny naplánované 

akce a aktivity pro děti. Jsou to divadla, plavec-

ký kurz, škola v přírodě, lekce Předškoláčka aj., 

a to po dobu stanovení nouzových opatření. 

Zřizovatel uložil ředitelkám mateřských 

škol zachovat provoz, krajská hygienická 

stanice doporučuje neslučovat třídy, aby byly 

v každé co nejmenší skupiny dětí. Pedagogičtí 

i provozní zaměstnanci maximálně dodržují 

hygienu, dezinfi kují, udržujeme dané odstu-

py od sebe, používáme antibakteriální gely 

a nosíme roušky! To samé vyžadujeme i od 

rodičů.

Není pravda, že bychom se o své zdraví 

nebáli. Bojíme se, ale k  práci přistupujeme 

s vědomím, že je nutné zabezpečit péči o děti 

rodičů, které to nejvíce potřebují. Naši zaměst-

nanci i přátelé nám pomáhají ušít všem roušky 

a my přistupujeme k  práci s  největší obezřet-

ností.

Naše mateřská škola je také jednou z  vyti-

povaných škol kraje, která je v pohotovosti pro 

případ k výkonu péče o děti rodičů vybraných 

profesí. Jsme tedy přichystáni být k  dispozici 

a zajistit nezbytnou péči o jejich děti ve věku 

od 3 do 10 let.

Děkujeme všem rodičům, kteří si děti 

ponechali doma. Ochraňujte své zdraví, buďte 

rozvážní, trpěliví a opatrní! Přejeme nám 

všem hodně štěstí, pevné zdraví a těšíme se na 

brzké shledání! 

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Jaro přišlo k nám

Jak se máme či nemáme ve školce Pastelce?

Expediční kamera je fi lmový festival fungu-

jící od roku 2009, který každoročně přináší do

českých a slovenských měst ty nejlepší 

cestovatelské a dobrodružné fi lmy z domácí 

produkce i různých koutů světa. Své diváky si 

získal v pátek i v Hustopečích.

V M-klubu bylo promítnuto všech pět 

snímků, které letošní ročník Expediční kamery 

nabídl. „Máme zde tři kratší snímky a dva delší, 

každý je jinak zaměřený,“ říká organizátor Filip 

Hrabal.

Zájem o letošní fi lmy byl u hustopečských 

diváků nevídaně veliký. „Dneska máme velkou 

účast, většinou se pohybuje kolem 20, dnes 

máme něco málo přes 40 lidí,“ přiblížil počet 

fi lmových nadšenců Hrabal.

V pauze mezi fi lmy se M-klubem prohna-

la lahodná vůně chilli con carne. Toto jídlo už 

je na festivalu tradiční. „Tyto festiválky jsou 

poměrně dlouhé, tři až čtyři hodiny, takže zapl-

nit bříška a posilnit se je podle mě na místě,“ 

hodnotí pořadatel Hrabal.

-slam-

Článek byl zveřejněn 8. 3. 2020 na webu města.

Expediční kamera opět v Hustopečích

Motivovat děti ke čtení a odvést je tak od 

počítačů a telefonů je čím dál těžší a vyža-

duje jistou dávku originality. Lovení perliček 

v Městské knihovně funguje na stejných prin-

cipech už šest let, a přestože se nijak nemění, 

stále děti baví. Za loňský rok děti přečetly přes 

500 knih a letos už je přihlášeno přes 30 lovců.

Dětská čtenářská soutěž Lovci perel funguje 

na jednoduchém principu – za každou přečte-

nou knihu, která je označena mušličkou, děti 

vyplní pracovní list a dostanou perličku. Kdo 

nasbírá perliček nejvíce, vyhrává. „Loni nám 

ten počet soutěžících trošku poklesl, ale letos 

už máme přihlášeno přes 30 dětí, a to jsme 

teprve na začátku roku. A my jsme za to moc 

rádi, protože ta soutěž je vlastně nic nestojí, 

mají před sebou vidinu toho, že mohou vyhrát 

a získat nějaké hodnotné ceny a ještě si navíc 

přečtené kousky mohou zapsat do čtenářské-

ho deníku či doporučit kamarádům,“  vysvět-

luje si úspěch mezi dětmi knihovnice Jana 

Unverdorbenová.

Čtyřicítka dětí za loňský rok nasbírala 

neuvěřitelných 520 perel.  Devatenáct nejlep-

ších, které přečetly více než 10 knížek, si přišly 

pro odměny za celoroční snažení ve čtvrtek 

26. února a kromě klasického pořadí se vyhla-

šovaly i zvláštní pochvaly. Jednu takovou si 

vysloužila Nikol Barabášová, jejíž odevzdané 

pracovní listy zářily barvami a krasopisem. 

„Vyplňovala jsem je s mámou a bavilo nás to 

spolu, snažily jsme se to mít hezké,“ vysvětlila 

Nikol.

Vítězkou se však stala Zorka Potůčková za 

59 přečtených knih, která se už teď přihlási-

la do nového ročníku a opět si myslí na první 

místa. „Moje kamarádka se už taky přihlásila, 

tak jsem si řekla, že půjdu s ní. A byla bych ráda, 

kdybych se zase umístila mezi prvními třemi, 

mě to baví,“ svěřila se Zorka.                                -nov-

Oblíbená čtenářská soutěž děti baví už šestým rokem

Co přečtená kniha, to perla do soutěže. 
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Ve dnech 9.–13. 3. jsme se zúčastnili lyžař-

ského výcviku na Trojáku. V pondělí ráno 

se děti rozloučily s rodiči a vyjeli jsme vstříc 

týdnu plného zážitků, zábavy a lyžování. Asi 

po dvou hodinách jsme dorazili na místo 

našeho pobytu. Skiareál se nachází na vrcholu 

valašského kopce Troják mezi obcemi Hošťál-

ková a Rajnochovice, uprostřed Hostýnských 

vrchů. Ubytovaní jsme byli v hotelu, který se 

nacházel asi 100 metrů od sjezdovky. Ta se 

svou délkou asi 400 metrů a nízkou náročností 

vyhovovala jak začátečníkům, tak i pokroči-

lejším lyžařům. Vzhledem k tomu, že letošní 

zima byla velmi chudá na sníh nejen u nás, ale 

i na horách, rozhodli jsme se vyrazit na svah 

hned v pondělí po obědě a využít tak možnosti 

lyžovat na ještě zasněžené sjezdovce. Stej-

ně tak jsme učinili i v úterý a lyžovali jsme za 

pěkného a neobvykle teplého počasí dopoled-

ne i odpoledne. Ve středu už jsme takové štěs-

tí na počasí neměli. Celý den propršel a sníh 

doslova mizel před očima. Místo lyžování jsme 

se dopoledne šli na chvilku projít a trochu 

jsme se učili jako ve škole a odpoledne jsme 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Nedostatek sněhu nás neodradil od lyžařského výcviku

Na začátku března bylo v naší školce veselo 

a rušno. Probíhal u nás karneval a děti přijel 

pobavit klaun. Všechny víly, princezny, Elzy, 

Anny, piráti, Spidermani, farmáři a ostatní 

si zatančili v  rytmu dětských písniček, hráli 

s  klaunem různé hry a soutěžili o hodnotné 

ceny. Klaun nás všechny pobavil a svými tanci 

nám rozproudil krev  v těle.

Předškoláci ze třídy Motýlků a Sluníček 

navštívili Základní školu Nádražní, aby se 

podívali, co všechno je ve škole čeká a na co se 

mohou od září těšit. Přivítali se tam se svými 

kamarády, kteří ještě loni chodili do školky. Ve 

škole se děti podívaly do obou prvních tříd, 

zkusily si vypracovat zadaný úkol, podívaly se 

do družiny a nakonec jejich kroky směřovaly 

do tělocvičny. Tam byla pro děti nachystaná 

překážková dráha, na které si každý pořádně 

protáhl své tělo. 

Jak to bude se zápisem? 

Blíží se zápis do mateřské školy na rok 

2020/2021 a my bychom vás chtěli informovat, 

jak bude probíhat. Vzhledem ke vzniklé situa-

ci bude postup následující. Rodiče si přihlášku 

stáhnou na webových stránkách školy, spolu 

s tiskopisem pro lékaře. Vyplněné tiskopisy 

vhodí do schránky u vchodu do školní kuchyně. 

Pokud se rodičům nepodaří získat potvrzení 

lékaře, napíší čestné prohlášení o očkování 

dítěte a posléze ho doloží potvrzené lékařem. 

Prosíme o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně 

telefonní čísla). Zároveň se ruší naplánovaný 

„Den otevřených dveří“.

Věříme, že jste v  dnešní tíživé době všich-

ni v pořádku a užíváte si společných chvil. 

Dbejme na své zdraví! 

Gabriela Machačová, učitelka

MŠ U RYBIČEK

Jak se mají naše školčátka?
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Na dětském karnevalu se mohla školčátka stát 

princeznou či superhrdinou.

ZŠ KOMENSKÉHO

Ptáci nám každé ráno připomínají, že se 

blíží jaro. Děti ze školní družiny si jeho příchod 

užily na jedničku. Po celotýdenní  přípra-

vě, kdy si děti vyráběly čelenky, tomahawky, 

luky a šípy, proběhlo v pátek ve školní družině 

indiánské odpoledne. Paní družinářky připra-

vily několik disciplín, které stateční a odvážní 

indiáni museli zdolat. Museli se proplazit pod 

hořícími lany, naučit se střílet z luku, jezdit 

na koni  a nebo třeba házet šípem na cíl. Po 

splnění všech úkolů na ně čekala nejen sladká 

odměna,  ale také společný tanec kolem tote-

mu.

Na malé recitátory čekalo v Břeclavi okres-

ní kolo recitační soutěže. Nikdo se nenechal 

zahanbit a vybraní žáci podali perfektní výkon. 

Porota poslala do vyššího kola Kryštofa K. 

a Stelu O. Blahopřejeme. 

Aby děti nestály jen na pódiu, ale sledova-

ly i výkony profesionálů, zajely si první, druhé 

a třetí ročníky do brněnského divadla Radost. 

Představení o svérázné Pipi Dlouhé punčoše 

všechny nadchlo a mnoho dětí ji následně 

ztvárnilo v hodině výtvarné výchovy. 

Školní parlament vyzval třídy k zapojení 

do Batůžkového projektu. Iniciativa pořádaná 

charitativní organizací Mary's Meals měla za 

cíl připravit v rámci škol batůžky se školními 

potřebami, které zamíří do afrického Malawi. 

Naše škola zvládla naplnit 34 batůžků, akto-

vek a ty zpříjemní docházku do školy dětem ve 

věku od čtyř do 12 let.

Pavla Sedlářová, učitelka

Co nového na „Komendě“?
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Indiáni kam se podíváš. 
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Na karneval se vždy velmi těšíme, protože 

v maskách nejde moc poznat, kdo právě trošku 

zazlobí. A tak jakmile se oblečou masky, začíná 

pořádná show! Karnevalové veselí rozezvučelo 

naši školu v pátek 28. února. Piráti, princez-

ny, kovbojové, sportovci, ježibaby, ale i různí 

neidentifi kovatelní jedinci tančili, soutěžili 

a náramně se bavili. Zkrátka závěr masopustu 

si všichni náležitě užili.

Helena Průdková, učitelka

Karneval navštívili piráti i ježibaby

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ještě než jsme kvůli opatření vlády museli 

budovu školy uzavřít, stihli jsme spoustu věcí: 

závodili jsme ve šplhu, zúčastnili se okresní-

ho kola recitační soutěže, podnikli exkurzi 

za netopýry a obratlovci na Přírodovědecké 

fakultě v Brně, seznámili se s Městskou knihov-

nou, kde jsme uspořádali také výstavu našich 

výtvarných prací, zhlédli představení Bylo nás 

pět v Divadle Radost, přijeli za námi z organi-

zace Podané ruce s preventivními programy 

a zahájili jsme plavecký výcvik, který však byl 

záhy přerušen. 

Ne všechny naše činnosti však byly kvůli 

preventivnímu opatření Ministerstva zdra-

votnictví dočasně pozastaveny. Jen co jsem 

se s novou situací seznámili a smířili, začali 

učitelé žákům chystat týdenní vzdělávací 

plány pro jejich domácí výuku. Ačkoli nastalá 

situace není pro nikoho jednoduchá, společ-

ně se snažíme hledat způsoby, jak se i nadále 

vzdělávat. 

Avšak i v tuto chvíli máme jednu 

velkou radost: na další dva roky jsme 

obhájili titul eTwinningová škola. 

Věříme, že právě díky našemu aktivnímu zapo-

jení do eTwinningu jsme schopni “poprat” se 

s on-line vzděláváním lépe. Chceme 

a budeme se zlepšovat!

Kolektiv ZŠ Nádražní 

ZŠ Nádražní se koronaviru nezalekne
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Prvňáčci se seznámili s městskou knihovnou. Stihli jsme i preventivní program.
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Sněhem letos zima šetřila.

pak všichni vyrazili do blízkého sportovního 

centra na bowling. Někteří hráli úplně poprvé, 

a i přes počáteční neúspěch si to náramně užili. 

Pro velký úspěch a zároveň pro nepřízeň poča-

sí a rychle ubývající sníh jsme si hraní bowlin-

gu zopakovali ve čtvrtek odpoledne, tentokrát 

už o medaile. Ve čtvrtek dopoledne jsme si 

ještě zalyžovali takřka na posledních zbytcích 

sněhu a ukončili tak lyžařský výcvik. Téhož 

dne večer proběhlo balení kufrů, ale přede-

vším celkové zhodnocení kurzu. Byly rozdány 

ceny a odměny za lyžování a také netradič-

ně medaile za turnaj v bowlingu (holt hory 

nejsou jen o lyžování, obzvlášť letos a obzvlášť 

v březnu). V pátek ráno, hned po snídani, jsme 

naložili všechny věci a odjeli jsme domů. Celý 

pobyt velmi rychle a příjemně utekl, počasí 

nám až na pár výjimek vyšlo a když jsme se 

během cesty domů ptali dětí, jestli se jim na 

horách líbilo a zda příští rok pojedou zase, 

všechny s úsměvem přikyvovaly, což byla pro 

nás ta největší odměna. Tak snad zase za rok!

Aleš Pavlů, učitel

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Během prvních měsíců nového roku probí-

hají školní i okresní kola recitačních soutěží 

i olympiády českého jazyka. O tyto soutěže 

je ze strany žáků naší školy tradičně značný 

zájem. Školního kola olympiády se zúčastnilo 

na našem gymnáziu 24 žáků. Z nich nejlep-

ší postoupili do okresního kola a vedli si zde 

velmi úspěšně. 

V první kategorii okresního kola olympiády 

českého jazyka obsadila žákyně kvarty Barbo-

ra Oháňková druhé místo a student Jiří Stožic-

ký z oktávy třetí místo ve vyšší kategorii. 

Soutěž v uměleckém přednesu je opět 

rozdělena podle věku. Dětská scéna se těší 

oblibě u mladších žáků – i v letošním školním 

kole se objevila řada nadějných recitátorů, 

a to i nových talentů z primy. Ze školního kola 

Dětské scény postoupili do okresního kola 

Martin Rada (tercie), Lenka Odvářková (sekun-

da), Magdalena Klímová (tercie) a Jakub Slaný 

(prima). Poslední dva jmenované porota oceni-

la – Jakub Slaný se umístil ve své kategorii na 

třetím místě (získal i cenu diváků) a Magdale-

na Klímová ve vyšší kategorii na místě druhém 

a postupuje do krajského kola. 

Do okresního kola Wolkerova Prostějova 

postoupili ze školního kola recitátoři z 2. A, 

kvinty a septimy, a to Patrik Hanák, Matylda 

Střelcová a Štěpán Otřísal. Všechny recitátory 

je nutno ocenit za originální výběr textu i za 

působivý výkon, který před porotou na okres-

ním kole v Kloboukách předvedli. I zde naši 

studenti získali cenné trofeje – Matylda Střel-

cová a Štěpán Otřísal za svou kategorii obsadili 

třetí místo.

Anna Růžková, učitelka

Studenti sklízejí úspěchy v češtinářských soutěžích 
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V úterý 3. 3. 2020 jsme s žáky třetích roční-

ků učebních oborů SOŠ a SOU Hustopeče 

absolvovali vzdělávací workshop na IPS při ÚP 

Břeclav. IPS je zkratkou pro Informační a pora-

denské středisko, které se zaměřuje na služby 

v oblasti volby povolání, praktickou pomoc při 

sestavování životopisu, žádosti o zaměstnání, 

dále pořádá besedy, workshopy a přednášky 

pro školy.

Během prezentace jsme se seznámi-

li s  faktickými informacemi ze světa práce, 

např. s mírou nezaměstnanosti na Břeclavsku, 

počtem volných pracovních míst či aktivní-

mi nástroji politiky zaměstnanosti. Největší 

poptávka je po řemeslnících a technických 

oborech obecně.

V  další části jsme se zaměřili na možnosti, 

které mají žáci po škole (zaměstnání, studium, 

rekvalifi kace, práce v  zahraničí, podnikání), 

jaká je situace absolventů na trhu práce (silné 

a slabé stránky). Kladně se hodnotí znalost 

moderních technologií, rychlá učenlivost, 

originalita nápadů, adaptabilita, jazykové 

znalosti. Mezi záporné jevy patří nedostatek 

praxe, nereálné představy (platové podmínky, 

požadavky profese), špatná pracovní morál-

ka, neschopnost přizpůsobit se fi lozofi i fi rmy 

a další.

Na teoretickou přednášku navazovaly 

praktické příklady. Nejdůležitější vizitkou 

uchazeče je správně sestavený životopis, na 

několika ukázkách byly prezentovány špat-

né vzory. Studenti měli chybné údaje najít 

a opravit. Zjistili, jak se chovat u pohovoru, 

na co se připravit (např. informace o fi rmě) 

a čeho se vyvarovat (pozdní příchod, nejasné 

odpovědi, přílišná skromnost). Na závěr byly 

předány informace, kde hledat práci (např. 

aplikace, webové stránky, agentury, úřady 

práce) a proběhla diskuze.

Kateřina Bališová, učitelka

Studenti se na exkurzi připravovali na budoucí zaměstnání
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Že bez práce nejsou koláče, zjistili studenti na exkurzi 

na úřadu práce. 

Letos se žáci Gymnázia T. G. Masary-

ka Hustopeče zapojili do soutěže Finanční 

gramotnost (SFG). Probíhající 9. ročník je 

zařazen do kategorie B soutěží vyhlašovaných 

MŠMT. Organizátorem je spolek  METODICA, 

institut pro další vzdělávání, z.s., ve spoluprá-

ci s Evropskou asociací fi nančního plánování 

České republiky (EFPA ČR).

V  okresním kole školu reprezentovaly dva 

týmy. Družstvo kvinty ve složení N. Kuchařová, 

V. Krůzová a L. Oulehla zvítězilo ve III. katego-

rii a postoupilo do krajského, kde žáci získali 

6. místo.

Úspěšný byl i tým  II. kategorie ve složení 

P. Soudek (kvarta), J. Bartoň (tercie) a L. Bure-

šová (sekunda). Tito žáci se umístili v okresním 

kole na 2. místě.

Zároveň probíhala i chemická olympiáda. 

Úlohy v letošním ročníku byly velmi náročné 

(včetně analytické chemie a obtížných výpo-

čtů). Školní  kolo se skládalo z teoretické části, 

praktické a z testu. V okresním kole bylo pouze 

pět úspěšných řešitelů.  B. Oháňková z  kvar-

ty byla jednou z nich a v kategorii D obsadila 

4. místo.

Jarmila Čeperová, učitelka

Studenti uspěli ve fi nancích i chemii

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z  36. schůze Rady města Hustopeče 

ze dne 11.02.2020 

Usnesení č. 2/36/20: RM bere na vědomí zápis z komise 

pro životní prostředí a zemědělství ze dne 6.2.2020.

Usnesení č. 3/36/20: RM schválila podání žádosti na OŽP 

na pokácení stromu u bytového domu U Větrolamu 

32 z důvodu výstavby lodžií.

Usnesení č. 4/36/20: RM schválila podání žádosti na 

OŽP na pokácení dvou stromů u bytových domů Na 

Sídlišti 1 a 4 z důvodu výstavby lodžií.

Usnesení č. 5/36/20: RM neschvaluje pokácení břízy na 

pozemku p.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, před 

bytovým domem 1 a 2 na ul. Větrná v Hustopečích.

Usnesení č. 6/36/20: RM neschvaluje podání žádosti 

na OŽP na povolení pokácení stromu u bytového 

domu Svat. Čecha 16 z důvodu výstavby lodžií. RM 

doporučuje pouze provedení ořezu stromu, hlavně 

ze strany od domu.

Usnesení č. 7 /36/20: RM schválila podání žádosti 

o dotaci na Jihomoravský kraj – dotační oblast: 

Prevence a požární ochrana, Dotační program pro 

oblast prevence kriminality v roce 2020 na projekt 

Výchovně-rekreačního tábora pro děti ze sociálně 

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Dne 28. února 2020 navštívili žáci prvního 

ročníku oboru instalatér, strojní mechanik 

a elektrikář SOŠ a SOU Hustopeče fi rmy OTIS 

a RACIO v Břeclavi. 

Historie fi rmy OTIS sahá až do 19. století, 

kdy Elisha Otis v  New Yorku představil svůj 

vynález, předchůdce dnešního výtahu. V rámci 

prohlídky jsme se dozvěděli nejen znalosti 

z dějin fi rmy, výrobních procesů, ale také jsme 

prošli jednu výrobní halu, kde jsme viděli 

sestavování eskalátorů pro metro v Londýně. 

Břeclavská potravinářská fi rma RACIO patří 

mezi největší výrobce pufovaných produktů 

v Evropě a mezi nejznámější české značky 

zdravé výživy. Během exkurze jsme si prohlédli 

místa, kde vznikají tyto výrobky, v ochranném 

oděvu jsme absolvovali celý výrobní proces od 

výroby chlebíčků až po jejich balení. 

Kateřina Bališová, učitelka

Jak se vyrábí výtahy či rýžové chlebíčky? My už víme
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Studenti stihli dvě exkurze během jednoho dne.
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slabých rodin. Žádost o dotaci včetně rozpočtu 

projektu jsou přílohou zápisu.

Usnesení z 37. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 25.02.2020 v kanceláři starostky na 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/37/20: RM schválila jmenování …, …, do 

funkce kronikářky města Hustopeče. S novou 

kronikářkou bude sepsána dohoda o provedení 

práce, která je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 

1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. RM doporučuje odstranění poplatku 

za vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Usnesení č. 4/37/20: RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově 

nově zrekonstruovaného kina na kinokavárnu 

s Alenou Wetterovou se sídlem L. Svobody 1051/22, 

693 01 Hustopeče, IČ 71943170. Smlouva je 

uzavřena s možností roční opce.

Usnesení č. 5/37/20: RM schválila rámcovou smlouvu 

na zajištění sociálních pohřbů osob zemřelých na 

území města Hustopeče s Leošem Jančim, Perná 

194, 691 86 Perná, IČ: 72486406, a to za částku 

7.616 Kč za jeden sociální pohřeb.

Usnesení č. 6/37/20: RM schválila objednávku 2 sestav 

kolumbárií od firmy Tvarcom Brno v  provedení 

s mramorovými deskami, v ceně do 200.000 Kč.

Usnesení č. 7/37/20: RM schválila smlouvu o nájmu 

movité věci na pronájem šesti nůžkových stanů 

3x3 m včetně zátěžových vaků na písek na Slavnosti 

mandloní a vína 2020 od společnosti Party-S-

Production s.r.o. se sídlem Novoměstská 1451/62, 

621 00 Brno – Řečkovice, IČ 2938585 za částku 

9.700 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 8/37/20: RM schválila smlouvu poskytnutí 

vzájemného plnění na Slavnosti mandloní a vína 

2020 s:

1) Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 

299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143 a 

2) Bc. Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 

693 01 Hustopeče, IČ 64457699

Usnesení č. 9/37/20: RM vzala na vědomí informaci 

o přípravě návrh budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene mezi společností UNIPORT 

INVESTMENT III a městem Hustopeče ohledně 

části pozemku parc.č. 982/17 v k.ú. Hustopeče včetně 

příslušné přílohy z důvodu možnosti realizace fáze II 

rozvoje daného území.

Usnesení č. 10/37/20: RM schválila smlouvu o souhlasu 

se stavbou sjezdu na komunikaci“ investora … a 

…, 693 01 Hustopeče na místní komunikaci na 

pozemku p.č. 2185/5 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 11/37/20: RM neschvaluje umístění revizní 

šachty kanalizace a vodovodní šachty napojené 

z nemovitosti ve vlastnictví …, trvale bytem …, 

602 00 Brno na pozemky parc. č. 1261/1 a parc. č. 

3147 ve vlastnictví města Hustopeče, zapsané na 

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

u Brna. RM doporučuje žadatelce, aby si revizní 

šachtu vybudovala na svém pozemku dle schválené 

projektové dokumentace.

Usnesení č. 12/37/20: RM schválila podání žádosti 

o dotaci v rámci programu Individuální dotace JMK 

2020 na projekt Světový duel vín 2020.

Usnesení č. 13/37/20: RM schválila jmenování 

projektového týmu k  projektu "Světový duel vín 

2020".

Usnesení č. 14/37/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s. na stavbu "Hustopeče, Svat. Čecha, 

přípojka NN …", která byla realizována na pozemku 

města parc.č.2185/6, 2185/1, 2185/7 k.ú. Hustopeče 

u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Smlouva v příloze.

Usnesení č. 15/37/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s. na stavbu "Hustopeče, Javorová, 

rozšíření NN, …", která byla realizována na pozemku 

města parc. č. 2262/44, 2565, 2587 k.ú. Hustopeče 

u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Smlouva v příloze.

Usnesení č. 16/37/20: RM schválila darovací smlouvu 

s Diakonií ČCE – středisko BETLÉM se sídlem 

Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 

18510949 ohledně částky, rovnající se čistému zisku 

z prodeje slunečních brýlí s potiskem na Slavnostech 

mandloní a vína 2020 v Hustopečích, maximálně 

však částky 20 000 Kč, na činnost terapeutické 

dílny.

Usnesení č. 17/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

povolení vstupu do chodníku na ulici Brněnská, 

Žižkova a Hybešova v Hustopečích za účelem 

realizace stavby „Hustopeče, Brněnská, obnova 

NN“ investora E.ON Distribuce a.s., za podmínek 

uvedení chodníků do původního stavu a složení 

kauce ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 18/37/20: RM schválila revokaci usnesení č. 

20/35/20 a schválila nájemní smlouvu s Vinařstvím 

Václav s.r.o., Na Hradbách č.ev. 78, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 04466845 na pozemek p.č.444/2, jehož součástí 

je garáž na ul. Na Hradbách, zapsaná na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 

24.000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 19/37/20: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Kabelizace VO Hustopeče, ul. Brněnská“ uchazeče 

PV SERVICE PLUS s.r.o., Bratislavská 1/6, 

695 01 Hodonín, IČ: 03293734.

Usnesení č. 20/37/20: RM schválila pořadí nabídek na 

dalších místech na veřejnou zakázku „Kabelizace 

VO Hustopeče, ul. Brněnská“: 

2. STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, 

IČ: 28269314, 

3. MM Grande s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 Brno, 

IČ:29321671, 

4. ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, 687 24 Uherský 

Ostroh, IČ 26284570, 

5. T.O.O. spol s r.o., Košinova 1036b, 612 00 Brno, IČ: 

46961516, 

6. Brixton Group, s.r.o, Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno, 

IČ: 25550586, 

7. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 

703 00 Ostrava, IČ: 27804721, 

8. Zdeněk Rybář, Nerudova 34, 693 01 Hustopeče, IČ: 

65367774, 

9. FIA – elektroslužby, s.r.o., Šafaříkova 23, 

693 01 Hustopeče, IČ: 27739651

Usnesení č. 21/37/20: RM schválila smlouvu o dílo na 

kabelizaci veřejného osvětlení na ul. Brněnská 

v Hustopečích" s PV SERVICE PLUS s.r.o., 

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ: 03293734 za 

cenu 2.442.018 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 22/37/20: RM schválila pachtovní smlouvu s 

…, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na užívání pozemků 

p.č.5797/1 a 5797/2, vše na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za pachtovné 212 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/37/20: RM schválila dodatek 

č.1 k nájemní smlouvě s OHL ŽS a.s., Burešova 

938/17, 602 00 Brno, IČ: 46342796 na užívání 

pozemku p.č.2290/1 na LV č.11217 v k.ú. Šakvice, 

kterým se mění doba trvání nájmu do 15.12.2020 za 

nájemné 18.356 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 24/37/20: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.1.2020 s CM 

Projekt, s r.o., IČ 26919451, se sídlem Bratislavská 

5, 693 01 Hustopeče, kterým se mění termíny pro 

předání zpracované PD. Text dodatku je přílohou 

tohoto zápisu.

Usnesení č. 25/37/20: RM schválila rozpočet Komise pro 

seniory a hendikepované občany na rok 2020 ve 

výši 20.000 Kč. Finance budou využity na říjnové 

setkání ke dni seniorů.

Usnesení č. 26/37/20: RM schválila vyřazení majetku 

z evidence MŠ Hustopeče, Školní 25 v hodnotě 

100.141,89  Kč. Seznam vyřazovaného majetku je 

přílohou. Majetek bude zlikvidován odvozem na 

sběrný dvůr města.

Usnesení č. 27/37/20: RM schválila vyřazení 

majetku příspěvkové organizace Základní škola 

Komenského v celkové hodnotě 714 609,72 Kč dle 

přiloženého soupisu.

Usnesení č. 28/37/20: RM schválila zápůjčku prostor 

Společenského domu Centru volného času 

Hustopeče, p.o., na uspořádání dětského karnevalu 

dne 1.3.2020

Usnesení č. 29/37/20: RM schválila Smlouvu č. 

JMK/063479/20/OSV o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb mezi 

Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 30/37/20: RM schválila revokaci usnesení č. 

50/35/20 a schvaluje nové usnesení: RM schválila 

smlouvu o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb č. JMK063350/20/

OSV mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským 

krajem. Text smlouvy je přílohou.

Usnesení č. 31/37/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 

smlouvě o nájmu bytu č. 15, na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

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

kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 

30. 9. 2020.

Usnesení č. 32/37/20: RM schválila návrh Komise pro 

dopravu města Hustopeče na řešení dopravního 

režimu ve spodní části Dukelského náměstí 

a schvaluje osazení 10 parkovacích míst proti 

budově Gymnázia dopravním značením, 

umožňující vozidlům v době od pondělí do pátku 

od 07.00 do 17.00 hodin pouze krátkodobé stání 

na dobu maximálně 15 minut. Ve večerní a noční 

době včetně víkendů budou parkovací místa sloužit 

pro obyvatele přilehlých nemovitostí či ostatním 



STR 21HUSTOPEČSKÉ LISTY   4 | 20

účastníkům silničního provozu bez omezení.

Usnesení č. 33/37/20: RM ukládá MPO MěÚ Hustopeče 

podat žádost na příslušný silniční správní úřad 

o stanovení dopravního značení ve spodní části 

Dukelského náměstí a spočívající v označení 

10 parkovacích míst proti budově Gymnázia 

dopravním značením, umožňující vozidlům v době 

od pondělí do pátku od 07.00 do 17.00 hodin pouze 

krátkodobé stání na dobu maximálně 15 minut. 

Ve večerní a noční době včetně víkendů budou 

parkovací místa sloužit pro obyvatele přilehlých 

nemovitostí či ostatním účastníkům silničního 

provozu bez omezení. 

Samotné osazení dopravního značení provedou 

Městské služby Hustopeče. Financování ve výši 

do 4000 Kč bez DPH bude provedeno rozpočtem 

města Hustopeče, položkou 208 komunikace.

Usnesení č. 35/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro 

žadatele a schválený účel:

1) …. Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 36/37/20: RM schválila výjimku ze směrnice 

starostky 1/2018 k zadávání zakázek malého 

rozsahu o přímém nákupu výrobků a služeb na 

přímé zadání zakázky na zhotovení změny č. 

3 Územního plánu Hustopeče.

Usnesení č. 37/37/20: RM schválila smlouvu o dílo na 

zhotovení změny č. 3 Územního plánu Hustopeče 

s Ing. arch. Pavel Šemora, Revoluční 999/24d, 

691 45 Podivín, IČ: 75749041

Usnesení č. 38/37/20: RM schválila smlouvu 

o dílo na vyhodnocení vlivů změny č. 3 Územního 

plánu Hustopeče na udržitelný rozvoj území 

s Ing. Michalem Kovářem, Ph.D. Halasova 995, 

666 03 Tišnov, IČ: 03445119 a pověřuje starostku 

města Hustopeče podpisem smlouvy.

Usnesení č. 39/37/20: RM schválila že pořízení dílčí změny 

na návrh společnosti Agrotec a.s.  v rámci Změny 

č. 3 Územního plánu Hustopeče je podmíněno 

úhradou částí nákladů na pořízení dokumentace ve 

výši 41.496 Kč.

Usnesení č. 40/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

prověření návrhu změny využití pozemků p. č. 

4536/18, 4536/183 a 4536/170 v Hustopečích pro 

záměr ČERPACÍ STANICE PRO LNG, společnosti 

AGROTEC a.s., se sídlem v Hustopečích, Brněnská 

74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, v rámci Změny 

č. 3 Územního plánu Hustopeče.

Usnesení č. 41/37/20: RM ukládá Komisi pro územní 

rozvoj předložit soutěžní podmínky pro přípravu 

architektonické soutěže ideové na zpracování 

ideových návrhů využití a rekonstrukce Dukelského 

náměstí. 

Usnesení č. 42/37/20: RM bere na vědomí zápis z Komise 

pro územní rozvoj ze dne 28.1.2020

Usnesení č. 43/37/20: RM schválila příspěvek na činnost 

Komise pro územní rozvoj ve výši 20.000 Kč pro rok 

2020. Částka může být využita na odborné externí 

pracovníky.

Usnesení č. 44/37/20: RM schválila navýšení počtu 

pracovních míst na Odboru územního plánování 

Městského úřadu Hustopeče o jedno pracovní místo 

v 10. platové třídě na dobu do 31.7.2020. Dočasné 

navýšení je z důvodu potřeby zapracování nového 

pracovníka.

Usnesení č. 45/37/20: RM schválila kompletní výměnu 

vjezdové brány do dvorního traktu MaK Hustopeče 

a Městské policie Hustopeče. Dodávka dvoukřídlé 

brány včetně pravé a levé části oplocení bude 

realizována společností Zámečnictví Rylich Nosislav 

za celkovou částku 40.400 Kč bez DPH.

Usnesení č. 46/37/20: RM schválila osazení 

automatického otevírání křídel brány včetně 

ovládání a příslušenství. Technologii včetně dopravy 

a montáže zajistí společnost Lomax s.r.o. Bořetice za 

celkovou částku 30.803 Kč bez DPH.

Usnesení č. 47/37/20: RM ukládá zadat přípravu 

projektu na odstranění stavby pódia na Křížovém 

vrchu.

Usnesení č. 48/37/20: RM schválila navýšení pracovního 

úvazku k zajištění úklidu na Poliklinice na úvazek 

1,0 s platností od 1. dubna 2020.

Usnesení č. 49/37/20: RM schválila přípravu výběrové 

řízení na rekonstrukci kotelny na Penzionu pro 

důchodce.

Usnesení č. 50/37/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 51/37/20: RM ukládá Majetkoprávnímu 

odboru vyzvat nájemníka Formanky k  uvedení 

prostranství v areálu do náležitého stavu.

Usnesení č. 52/37/20: RM ukládá připravit projektovou 

dokumentaci na dokončení vnějších povrchů na 

CVČ Pavučina.

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z X. schůze ZM Hustopeče konané 
dne 27.02.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/X/20: ZM schvaluje program dnešního 

zasedání v  předložené podobě s  následujícími 

změnami: doplnění v bodě V. b) Podání žádosti 

o dotaci na regeneraci objektu Střelnice.

I. Zahájení

II. Sdělení starostky

III. Zpráva Finančního výboru

IV. Zpráva Kontrolního výboru

V. Hlavní body

a) Změna územního plánu – čerpací stanice pro LNG

b) Podání žádosti o dotaci na regeneraci objektu 

Střelnice

c) Vyjádření k PD – EON, rozšíření NN, rezidence 

Kollárova + vstup do chodníku

d) Souhlas se vstupem do chodníku na ulicích 

Hybešova, Brněnská, Žižkova, Tyršova

e) Darovací smlouva – klimatizace pro Nemocnici 

Hustopeče

f) Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1052 v k.ú. 

Hustopeče u Brna pod garáží

g) Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 

283/4 a 256/2 v k.ú. Hustopeče u Brna pod částmi 

rodinných domů na ulici Herbenova

h) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1250/4 v k.ú. 

Hustopeče u Brna pod plánovanou trafostanicí na 

ulici Bratislavská, Nádražní

i) Žádost o prodej pozemků 297/16 a 3278/6 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za sklepem na ulici Herbenova

j) Žádost o prodej pozemku p.č. 1329/78 v k.ú. 

Hustopeče u Brna před sklepem na ulici Vinařská

k) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1833/2 na ul. 

Dvořákova

l) Žádost o prodej částí pozemků p.č. 376/8, 

3339/1 a 3337/4 v k.ú. Hustopeče u Brna

m) Žádost o znovu projednání žádosti o prodej 

pozemků 3975 a 3976 v k.ú. Starovičky

n) Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na část 

pozemku p.č. 1074/1 v k.ú. Hustopeče u Brna

o) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství

p) Dotace města organizacím a spolkům v roce 2020

q) 1. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020

VI. Diskuze občanů (v 18:00 - 18:30 hod.)

VII. Příspěvky členů ZM

VIII. Diskuze občanů (pokračování)

IX. Kontrola přijatých usnesení

X. Závěr

Usnesení č. 5/X/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání 

Finančního výboru ZM ze dne 25.2.2020

Usnesení č. 6/X/20: ZM bere na vědomí zápis 

z Kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2020.

Usnesení č. 7/X/20: ZM schvaluje doplnění Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Hustopeče včetně 

pokynů pro zpracování Změny č. 3 územního 

plánu Hustopeče. Ve Změně č. 3 Územního plánu 

Hustopeče bude prověřena v ploše s pozemky p. č. 

4536/18, 4536/183 a 4536/170 dle KN pro město 

Hustopeče u Brna změna využití pro záměr na 

vybudování čerpací stanice pro LNG, s omezením 

maximální výšky zástavby do 10 m.

Usnesení č. 8/X/20: ZM schvaluje doplnění Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Hustopeče včetně 

pokynů pro zpracování Změny č. 3 územního 

plánu Hustopeče o požadavek prověření jejího 

souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 

aktualizace č. 1, 2 a 3 a se Zásadami územního 

rozvoje kraje.

Usnesení č. 9/X/20: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci 

z JMK na pořízení změny územního plánu města 

Hustopeče č. 3

Usnesení č. 10/X/20: ZM schvaluje obsah projektu 

revitalizace budovy Střelnice (Sýpky), nacházející se 

na adrese Na Hradbách č.p. 463, Hustopeče.

Usnesení č. 11/X/20: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci 

na revitalizaci budovy Střelnice (Sýpky), nacházející 

se na adrese Na Hradbách č.p. 463, Hustopeče 

v rámci výzvy vyhlášené MMR „Podpora regenerace 

brownfieldů pro nepodnikatelské využití.“

Usnesení č. 12/X/20: ZM schvaluje povolení vstupu 

do chodníku na ulici Brněnská, Žižkova, Tyršova 

a Hybešova v Hustopečích za účelem realizace stavby 

„Hustopeče, Brněnská, obnova NN“ investora E.ON 

Distribuce a.s., za podmínek uvedení chodníku do 

původního stavu a složení kauce ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 13/X/20: ZM schvaluje darovací smlouvu 

s Nemocnicí Hustopeče, p. o., Brněnská 716/41, 

693 01 Hustopeče, IČ: 04212029, kterou město na 

obdarovaného převádí zabudovanou klimatizaci 

umístěnou na stanici ošetřovatelských lůžek č. 

4 v nemocnici. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 14/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s 

…, nar…, bytem …, 693 01 Hustopeče na prodej 

městského pozemku p. č. 1052 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č. 10001, 

k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za cenu 
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5.700 Kč a náklady spojené s převodem pozemku. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 15/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s 

… nar… a … nar…, oba trvale bytem Herbenova 

392/16 na prodej městského pozemku p.č. 

283/4 zapsaného jako zastavěná plocha a nádvoří 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 

3.600 Kč a náklady spojené s převodem nemovité 

věci. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s 

… nar... a …, nar..., obě trvale bytem Herbenova 

450/18, 693 01 Hustopeče na prodej městského 

pozemku p.č. 256/2 zapsaného jako zastavěná 

plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu 3.900 Kč a náklady spojené 

s převodem nemovité věci. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 17/X/20: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku parc. č. 1250/4, 

z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek geometrickým plánem číslo 3869-

408/2016 par. č. 1250/14 o orientační výměře cca 

21 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna, 

minimálně za cenu min. 980 Kč/m2 nebo dle 

znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší.

Usnesení č. 18/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

prodeje pozemků p.č.3278/6 a 297/16, vedených 

jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, minimálně 

za cenu min. 980 Kč/m2 nebo dle znaleckého 

posudku. Vždy však za tu vyšší.

Usnesení č. 19/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

prodeje pozemku p.č. 1329/78, nově vytvořeného 

a vyčleněného na základě geometrického plánu 

č. 3153-231/2012 z pozemku p.č. 1329/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Za cenu minimálně 980 Kč/

m2 nebo za cenu dle znaleckého posudku. Vždy však 

za tu vyšší.

Usnesení č. 20/X/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru 

prodeje části pozemku p.č.1833/2 o výměře 2x10 m 

vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č. 

10001, v k.ú. Hustopeče u Brna

Usnesení č. 21/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

prodeje částí pozemků p.č. 376/8, o výměře cca 

24 m2, u p.č. 3337/4 o výměře cca 15 m2 a p.č. 

3339/1 o výměře cca 55 m2 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna za cenu minimálně 980 Kč/

m2 nebo za cenu dle znaleckého posudku. Vždy však 

za tu vyšší.

Usnesení č. 22/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

prodeje pozemků parc. č. KN 3975 vedeného 

jako orná půda o výměře 6798 m2 a parc. č. KN 

3976 vedeného jako ostatní plocha o výměře 

1962 m2 na LV č. 1234 v katastrálním území 

Starovičky minimálně za cenu min. 30 Kč/m2 nebo 

dle znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší.

Usnesení č. 23/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 

nám. 449/3, 60182 Brno na budoucí darování 

částí pozemku Města Hustopeče parc.č. KN 

1250/4 o orientační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 

3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 s podmínkou, že 

následná darovací smlouva bude uzavřena teprve 

po vybudování nového parkování Jihomoravským 

krajem v areálu Nemocnice Hustopeče v rozsahu 

alespoň 57 míst.

Usnesení č. 24/X/20: ZM schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku města Hustopeče č. 1/2020 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, verze 2, 

vypuštěn bod n.

Usnesení č. 25/X/20: ZM schvaluje, aby … a … mohli 

hlasovat v otázce dotací.

Usnesení č. 26/X/20: ZM schvaluje udělení následujících 

dotací a darů, včetně následného uzavření 

veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený 

účel:

1) Lukáš Troubil, poskytnutí daru z rozpočtu města 

Hustopeče na závody v kulturistice – Kat. Mens 

Physique ve výši 13.000 Kč

2) Plavecký klub Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na pronájem 

tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 

2020 ve výši 140.000 Kč

3) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na trenéry a jejich 

vzdělávání v roce 2020 ve výši 30.000 Kč

4) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na všeobecnou 

sportovní přípravu v roce 2020 ve výši 15.000 Kč

6) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na platy trenérů v roce 2020 ve 

výši 204.000 Kč

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na nájemné a pokrytí provozních 

nákladů v roce 2020 ve výši 650.000 Kč

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na činnost a provozní náklady 

v roce 2020 ve výši 330.000 Kč

9) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost 

ve výši 60.000 Kč

10) Divadelní soubor Motýl z.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na činnost divadelního 

spolku ve výši 500 Kč

11) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí 

daru z rozpočtu města Hustopeče na 9. ročník 

modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár“ 

konané dne 27.-28.6.2020 ve výši 1.000 Kč

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

z rozpočtu města Hustopeče na činnost – zajištění 

dopravy mládeže, pronájem sportovních ploch, 

materiální vybavení mládežnických mužstev, 

pořádání turnajů, soustředění a reprezentaci klubu 

ve výši 310.000 Kč

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

z rozpočtu města Hustopeče na údržbu hřišť, kabin 

a pokrytí provozních nákladů v roce 2020 ve výši 

185.000 Kč

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

z rozpočtu města Hustopeče na podporu trenérů 

mládeže v roce 2020 ve výši 105.850 Kč

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

Hustopeče na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve 

výši 1.000 Kč

18)  Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu 

města na podporu činnosti v roce 2020 ve výši 

300.000 Kč

19)  Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu 

města na podporu trenérů mládeže v roce 2020 ve 

výši 56.940 Kč

20)  Muzejní spolek Hustopeče o.s., dotaci z rozpočtu 

města na kulturní činnost a aktivity Muzejního 

spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého 

Slovácka ve výši 19.000 Kč.

21)  Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

TS Danceverzity 2020 a spolupráci s evropskými 

tanečními studii v rámci projektu EU Erasmus ve 

výši 30.000 Kč

22)  Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na výmalbu 

kostela sv. Václava a sv. Anežky české ve výši 

100.000 Kč

23)  FBC Hustopeče, z.s., poskytnutí daru z rozpočtu 

města Hustopeče na podporu setrvání v Amatérské 

florbalové lize ve výši 5.000 Kč

24)  JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na zařízení 

skautské klubovny ve výši 20.560 Kč

25)  JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Hustopeče na uhrazení 

části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 

20.000 Kč

26)  Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu města 

na rybářské závody dětí ve výši 5.000 Kč.

27)  L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na podporu činnosti karate, účast 

na soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního 

vybavení ve výši 30.000 Kč

28)  Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hustopeče na činnost šachového 

klubu ve výši 15.000 Kč

29)  Fotoklub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace na 

činnost spolku a přípravu a zpracování projektu 

„Hustopeče a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 

10.000 Kč.

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou 

zápisu.

Usnesení č. 27/X/20: ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření 

města Hustopeče v roce 2020.

Příjmy rozpočtu se navyšují o 23 179 tis. Kč na 214 266 tis. 

Kč,

výdaje rozpočtu se navyšují o 86 060 tis. Kč na 278 319 tis. 

Kč a

financování je změněno o 62 882 tis. Kč na 64 053 tis. Kč. 

Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Usnesení z 38. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 10.03.2020 

Usnesení č. 2/38/20: RM neschválila povolení zvláštního 

užívání komunikace – částečné uzavírky chodníku 

a silnice na ulici Herbenova u domu č. 462/1a, pro 

DAVcom, s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, IČ 

06744044, na pozemku p.č. 285/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna z  důvodu nedoložení havarijního stavu 

objektu. 

Usnesení (úkol) č. 3/38/20: RM ukládá jednat 

s  firmou DAVcom, s.r.o., Skryjova 1606/8, 

614 00 Brno, IČ 06744044, o zamýšleném projektu 

domu Herbenova 462/1a.

Usnesení (úkol) č. 4/38/20: RM ukládá Odboru životního 

prostředí MěÚ Hustopeče předat do Hustopečských 

listů zprávu o povinnosti označení nádob na 
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svoz domovního odpadu i na svoz bioodpadu 

čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou po 

1.5.2020 vyváženy.

Usnesení č. 5/38/20: RM schválila smlouvu o výpůjčce 

pozemků za účelem parkování s půjčitelem MOSS 

logistics s.r.o., IČ 634 81 359, Bratislavská 1159/21, 

693 01 Hustopeče na Slavnosti mandloní a vína 

2020 dne 28.3.2020. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 6/38/20: RM schválila smlouvu o propagaci 

a reklamní spolupráci na Slavnosti mandloní 

a vína 2020 s Radkem Pětiokým, Třebovětice 97, 

508 01 Cerekvice nad Bystřicí, IČ 74275062.

Usnesení č. 7/38/20: RM schválila dohodu o propagaci 

a reklamní spolupráci na XVI. AGROTEC 

PETRONAS SYNTIUM RALLY 2020 v Hustopečích 

se společností AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče, IČ 00544957.

Usnesení č. 8/38/20: RM schválila podporu a souhlas 

s pořádáním akce XVI. AGROTEC PETRONAS 

SYNTIUM RALLY 2020 ve dnech 19.6. - 20.6.2020.

Usnesení č. 9/38/20: RM schválila souhlas s využitím 

místních komunikací při konání XVI. AGROTEC 

PETRONAS SYNTIUM RALLY 2020 v době jejího 

konání od 19.6. do 20.6.2020 do 22:00 hod., dle 

předloženého časového rozpisu, pro AGROTEC 

AUTOKLUB v AČR, Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 

693 01.

Usnesení č. 10/38/20: RM schválila uzavření dohody 

o úhradě nákladů na zpracování znaleckého 

posudku (4.879 Kč) a další náklady spojené 

s vyřizováním věci, zejména náklady na pořízení 

listin výpisu z KN (200 Kč), náklady za správní 

poplatky (30 Kč) a náklady za návrh na vklad do 

KN (2.000 Kč), tj. celkem 7.109 Kč. Tyto náklady 

uhradí město Hustopeče Lesům České republiky, 

s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové.

Usnesení č. 11/38/20: RM doporučuje ZM ke schválení  

uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku parc. 

č. 4524 vedeného v KN jako lesní pozemek o výměře 

10.426 m2 zapsaného na LV č. 11021 ve vlastnictví 

města Hustopeče, v katastrálním území Kurdějov, 

vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za pozemky 

ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., se sídlem: 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové, a to část pozemku 

parc.č. 3163 vedeného v KN jako lesní pozemek 

v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 

3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parc.č. 3163/1 o orientační výměře 

14.457 m2, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

3163/3 o orientační výměře 692 m2 a část pozemku 

parc.č. 3169 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parc.č. 3169/1 o výměře 

1.213 m2 vše zapsané na LV č. 3066, katastrální 

území Hustopeče u Brna, vedené u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče. Současně bude zřízeno věcné břemeno 

– služebnost stezky a cesty na nově vytvořeném 

a vyčleněném pozemku p.č. 3169/1 geometrickým 

plánem č. 3805-68/2019.  Město Hustopeče uhradí 

Lesům České republiky, s.p. částku 1.236.874 Kč, 

Lesy České republiky, s.p. uhradí městu Hustopeče 

částku 168.070 Kč.

Současně se schvaluje zřízení služebnosti (viz čl. 

V smlouvy), jelikož si Zastupitelstvo města 

Hustopeče vyhradilo pro tento případ pravomoc 

ke schválení – viz ustanovení § 102 odst. 3 zákona 

o obcích, zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.

Usnesení č. 12/38/20: RM schválila zadávací podmínky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

– Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP 

Hustopeče 2020.

Usnesení č. 13/38/20: RM schválila seznam uchazečů 

k oslovení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby – Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP 

Hustopeče 2020, budou osloveni:

1. EKOTOXA s.r.o., IČ: 64608531, Fišova 403/7, 

60200 Brno, 

2. GB-geodezie, spol. s r.o., IČ: 26271044, Tuřanka 

1521/92b, 62700 Brno, 

3. HRDLIČKA spol.s r.o, IČ:  18601227, nám. 9. května 45, 

26601 Tetín, 

4. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ: 18824463, 

Příkop 834/8, 60200 Brno, 

Usnesení č. 15/38/20: RM schválila smlouvu o dílo – 

úprava projektové dokumentace – DPS úprava 

veřejného prostranství MŠ U Rybiček s SAIKA 

aťák s.r.o., 1. máje 125, 691 02 Velké Bílovice, IČ: 

06959512 za částku 43.700 Kč bez DPH.

Usnesení č. 16/38/20: RM schválila cenovou nabídku 

na vybudování zpevněné plochy pro stání vozidel 

ve dvoře Penzionu od společnosti SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA, oblast Hodonín, Brněnská 42, 

695 01 Hodonín za částku 156.516,76 Kč bez DPH 

a pověřuje MPO, aby na následující jednání Rady 

města Hustopeče připravila návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 17/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o krátkodobém připojení k distribuční soustavě 

se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, České Budějovice pro akci Slavnosti 

mandloní 2020.

Usnesení č. 18/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o krátkodobém připojení k distribuční soustavě 

se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, České Budějovice pro akci Hody 2020.

Usnesení č. 19/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o krátkodobém připojení k distribuční soustavě 

se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, České Budějovice pro akci Burčákové 

slavnosti 2020.

Usnesení č. 20/38/20: RM schválila povolení udělení 

výjimky z MÚP žadateli …, Nerudova 922/63, 

Hustopeče pro vjezd na ulici Nerudova vozidlem 

nad 3,5t z důvodu zásobování provozovny. Výjimka 

udělena na 3 roky.

Usnesení č. 21/38/20: RM schválila možnost umístění 

kioskové trafostanice společnosti E.ON do pozemku 

parc. č. 422/17, do zeleného ostrůvku v  ulici Na 

Hradbách

Usnesení č. 22/38/20: RM schválila uzavření dodatku č. 

2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o postoupení práv 

a povinností ze stavebního povolení pro stavbu 

veřejně prospěšné stavby: Hustopeče – obslužná 

komunikace Brněnská – Žižkova, včetně okružní 

křižovatky" s UNIPORT INVESTMENT I s.r.o. se 

sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČ: 

04496418 a pověřuje starostku podpisem dodatku 

č. 2.

Usnesení č. 23/38/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací 

k nabytí pozemku p.č. 1083/123 v k. ú. Starovice ve 

prospěch města Hustopeče od společnosti UNIPORT 

INVESTMENT I s.r.o. se sídlem Černokostelecká 

2247, 251 01 Říčany, IČ: 04496418.

Usnesení č. 24/38/20: RM bere na vědomí Zápis 

z dopravní komise ze dne 19.2.2020

Usnesení č. 25/38/20: RM bere na vědomí Zápis 

z dopravní komise ze dne 4.3.2020

Usnesení č. 26/38/20: RM projednala žádosti o udělení 

výjimky z  místní úpravy provozu (zákazu vjezdu 

všech motorových vozidel s  dodatkovou tabulkou) 

do ulice Kosmákova. Rada města doporučuje 

udělení povolení vždy pouze jedna přenosná na 

jedno vozidlo od žadatele. Výjimka bude pouze pro 

vjezd na nezbytnou dobu, nebude povolením pro 

bezplatné parkování. 

Usnesení č. 27/38/20: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Na Sídlišti – I. 

Etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba 

dvou tříd na stávajícím objektu MŠ na p. č. 1673/1, 

1669 v k. ú. Hustopeče“ od uchazeče VS - build, s.r.o., 

Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015.

Usnesení č. 28/38/20: RM schválila pořadí nabídek 

uchazečů na dalších místech na veřejnou zakázku 

,,MŠ Na Sídlišti – I. Etapa, nástavba: přístavba 

schodišť a nástavba dvou tříd na stávajícím objektu 

MŠ na p. č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče": 2. 

STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, Horní Heršpice, 

619 00 Brno, IČ: 26921677, 3. Moravská stavební 

unie -MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 

619 00 Brno, IČ: 48529303, 4. STAVEBNÍ FIRMA 

PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, 

IČ:26285363, 5. AQUA - GAS, s.r.o., Berkova 

534/92, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ:25513117, 6. 

STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, 

IČ: 28269314, 7. Hrušecká stavební spol. s r.o., 

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142, 8. 

PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 

27713130.

Usnesení č. 29/38/20: RM schválila smlouvu o dílo na 

plnění veřejné zakázky „MŠ Na Sídlišti – I. Etapa, 

nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd 

na stávajícím objektu MŠ na p. č. 1673/1, 1669 v k. ú. 

Hustopeče“ se zhotovitelem stavby VS – build, s.r.o., 

Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015 za 

cenu 18.890.401,41 Kč + DPH. Rada města pověřuje 

starostku podpisem smlouvy po marném uplynutí 

lhůty k podání námitek.

Usnesení č. 30/38/20: RM schválila revokaci usnesení 

č.18/37/20 a schválila vyhlášení záměru pronájmu 

pozemku p.č.444/2, vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je podsklepená 

garáž na ul. Na Hradbách, zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za měsíční 

nájemné minimálně 2400 Kč + DPH. Text záměru 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/38/20:RM schválila vyhlášení záměru 

pronájmu části pozemku p.č. 1109/1 v  k.ú. 

Hustopeče, parkoviště u pizzerie Tramonto. 

Usnesení č. 32/38/20: RM schválila pokračování ve 

zpracování projektové dokumentace novostavby 

fotbalových kabin se zázemím pro fotbalový 
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a atletický areál SPOZAM na ulici Šafaříkova. 

Usnesení č. 33/38/20: RM schválila přihlášku do spolku 

Českomoravská unie maškarní, z. s.

Usnesení č. 34/38/20: RM schválila odvolává 

z pozice tajemníka komise státní památkové 

péče … a jmenuje do této funkce …, s účinností od 

09.03.2020.

Usnesení č. 35/38/20: RM schválila vyřazení majetku 

města Hustopeče zařazeného na ORJ 251 - Správa 

a údržba budov v hodnotě 5.040 Kč, ORJ 255 Vnitřní 

správa Hustopeče v hodnotě 143.181,83 Kč, ORJ 

258 - Městské muzeum a galerie  v hodnotě 

12.050 Kč, ORJ 259 - Pronajímaný majetek  

v hodnotě 68.034,83 Kč, ORJ 268 - Svoz odpadu  

v hodnotě 1.284,19 Kč, ORJ 269 - Parky, hřiště  

v hodnotě 19.091 Kč, ORJ 272 - Penzion  v hodnotě 

58.399 Kč, ORJ 273 - Městské služby Hustopeče 

1.145 Kč, ORJ 274 - Veřejné osvětlení 8.092 Kč, 

ORJ 284 - Mostař  v hodnotě 14.863 Kč, ORJ 504 - 

Marketing a kultura  v hodnotě 57.708,07 Kč,  517 

- Volby  v hodnotě 3,60 Kč. Seznam vyřazovaného 

majetku je přílohou zápisu. Likvidace proběhne 

odvozem na sběrný dvůr města, a odprodejem za 

šrotovou cenu (ORJ 268).

Usnesení č. 36/38/20: RM schválila Revokaci usnesení 

RM č. 2/37/20 a schvaluje jmenování …, …, 

Hustopeče do funkce kronikářky města Hustopeče. 

S novou kronikářkou bude sepsána dohoda o provedení 

práce, která je přílohou zápisu.

Usnesení č. 37/38/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu.

Usnesení č. 38/38/20: RM bere na vědomí Protokol 

o kontrole dotace pro FC Hustopeče

Usnesení č. 39/38/20: RM schválila stažení podané 

žádosti o dotaci projektu „Hustopeče-Šafaříkova, 

Tyršova, Brněnská, chodník“, vyřízení výjimky 

na místo pro přecházení dle požadavků SFDI 

a opětovné podání žádosti o poskytnutí příspěvku 

z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na celou trasu.

Usnesení č. 40/38/20: RM schválila doporučení na 

složení hodnotící komise pro výběr dodavatele 

realizace projektu „Rekonstrukce atletického 

stadionu Hustopeče: …, …, …, …, …, …, …, (Tender CZ).

Usnesení č. 41/38/20: RM schválila zprávu 

o pokrocích Města Hustopeče v  projektu audit 

familyfriendlycomunity. Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 15.03.2020 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/39/20: RM ukládá prověřit, zda je 

naplánována škola v  přírodě pro naše MŠ, a za 

jakých podmínek je ji možno zrušit. 

V případě, že nebude zrušeno v rámci opatření vlády, rada 

ruší účast dětí na škole v přírodě ve V. Pavlovicích na 

Trkmance.

Usnesení č. 3/39/20: RM ukládá ředitelkám mateřských 

škol zachovat provoz ve všech třídách mateřské 

školy i při nízkém počtu dětí v jednotlivých třídách. 

Třídy neslučovat.

Usnesení č. 4/39/20: RM schvaluje omezení provozu 

Městského úřadu Hustopeče po dobu nouzového 

stavu státu v  následující podobě: všichni 

zaměstnanci budou, dle možnosti, přítomni na 

pracovištích pro řešení již dříve rozpracovaných 

záležitostí, přijímání klientů bude pouze na 

telefonickou nebo elektronickou objednávku. 

Klienti budou vpouštěni pouze po předchozím 

ověření, že je klient objednán. Podmínky upřesní 

tajemník dle situace.

Usnesení č. 5/39/20: RM doporučuje více využívat 

obecní rozhlas a SMS portál k lepšímu informování 

obyvatel o situaci a opatřeních ve městě.

Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 17.03.2020 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 2/40/20: RM schválila omezení provozu 

mateřských škol v Hustopečích. 

Od čtvrtka 19.3.2020 přejdou do odvolání obě Mateřské 

školy na prázdninový provoz. MŠ Na Sídlišti bude 

uzavřena, péči o děti bude zajišťovat MŠ Školní. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

SPOZAM hledá do svého týmu

 PLAVČÍKA NEBO

 MISTRA PLAVČÍKA
 (ženu/muže) na HPP.

Požadujeme: ÚSO/SŠ, dobrý plavec, dobrá fyzická zdatnost a dobrý 

zdravotní stav, komunikační schopnosti a příjemné vystupování, 

osvědčení o odborné způsobilosti pro pracovní činnost Plavčík je 

výhodou, ale není podmínkou. Kurz Záchranářské minimum pro 

pracovníky vodních areálů Vám zajistíme.

Pracovní náplň: dozor na dodržování provozního a návštěvního řádu 

návštěvníky, dozor nad bezpečností návštěvníků krytého bazénu 

a letního koupaliště, úklid, sanitace areálu 

a manipulace s fi nančními prostředky (pokladna).

Nabízíme: Hlavní pracovní poměr. Nástup: podzim 2020. 

Pracovní doba: ranní, odpolední směny a víkendy (1× za 3 týdny). 

Příjemný kolektiv a pracovní prostředí.

Mzdové podmínky: dle nařízení vlády č.341/2017 Sb. & 5 odst. 

1 v rozsahu cca 18.000–21.000 Kč.

Nabízené benefi ty:

5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na 

dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění. 

Vhodné i pro absolventy.

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na

 proschek@hustopece.cz 

nebo volejte na telefonní číslo 702 204 600.

Prosíme šikovné maminky a další dobrovolníky, kteří by byli 

ochotní šít roušky dalším, aby hotové výrobky nosili do našich 

nově zřízených Rouška Pointů, kde si je zájemci (ideálně po 

předchozí telefonické domluvě) mohou vyzvedávat. Přednostně 

pro prodavačky, zdravotníky a seniory. 

• Top optik - Smetanova 1

Po - Pá 8:00-16:00

• Lékárny Hytych - na náměstí a U Sv. Tadeáše na Brněnské

Po - Pá 7:00 - 18:00

Zájemci o roušky, dejte nám alespoň den či dva, 

než dobrovolníci své roušky na kontaktní místa doručí! 
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SPORT

Hned trojici hustopečských výškařů 

v  kategorii mladšího žactva se dostalo cti 

reprezentovat Jihomoravský kraj na meziná-

rodním závodě čtyř měst Praha–Brno–Ostrava

–Bratislava. Ve výběru kraje patřili jednoznač-

ně k  nejúspěšnějším, když se všichni umístili 

na medailových příčkách. A navíc ve skvělých 

výkonech. 

V  soutěži mladších žákyň dokázala 

Nikola Seďová, že patří v  této sezóně mezi 

nejlepší výškařky své kategorie na Mora-

vě. V  závodě potvrdila svůj letošní titul 

mistryně Moravy, když skončila celkově 

na třetím místě, hned za dvojicí závod-

nic z  Prahy. Výkonem 1,40 m zaostala jen 

centimetr za svým osobním maximem.

Jihomoravskou reprezentaci výškařů v katego-

rii mladších žáků tvořili v tomto závodě pouze 

závodníci z Hustopečí. A sázka na tuto dvojici 

se šéftrenérovi krajské reprezentace vyplatila. 

Oba suverénně ovládli tuto kategorii a získali 

pro Jihomoravský kraj maximální počet bodů. 

Jakub Jordán si vylepšil svůj osobní rekord na 

1,51 m a dostal se na sedmé místo v tabulkách 

České republiky. V samotném závodě to stačilo 

na druhé místo, ještě lépe se vedlo Vojtěchu 

Homolovi. Ten si v  průběhu závodu několi-

krát vylepšil svůj osobák až na skvělých 1,58 m. 

Znamenalo to nejen vítězství v  tomto závodě, 

ale také posun na třetí místo tabulek České 

republiky. Všichni tři naši závodníci tak svými 

výkony výrazně přispěli ke druhému místu 

družstva Jihomoravského kraje.

-had-

Výškaři skvěle reprezentovali Jihomoravský kraj
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Výškaři Nikola Seďová, Jakub Jordán a Vojtěch Homola úspěšně reprezentovali Jihomoravský kraj na 

mezinárodních závodech čtyř měst a výrazně přispěli k zisku stříbrného poháru za 2. místo krajského výběru.

Mezinárodní halové závody ve skoku vyso-

kém v  hale Hustopečské skákání Agrotec 

2020 si udrželo své výsadní postavení mezi 

světovými specializovanými mítinky v hale. 

V  žebříčku Mezinárodní atletické federace 

se v  této kategorii umístilo na 5. místě, což je 

o jednu příčku lepší postavení než v  loňském 

roce. Zároveň také obhájilo pozici nejlep-

šího atletického specializovaného mítinku 

v České republice. Hned za ní se umístil druhý 

závod HJ Grand Prix Beskydská laťka v  Třin-

ci (14. místo na světě) a třetí místo v  ČR patří 

Brněnské laťce (27. místo na světě). Světovému 

žebříčku vévodí dva tyčkařské francouzské 

závody v  Clermont-Ferrand a Rouen, za nimi 

jsou pak skokanský mítink v  německém Cott-

busu a slovenská Banskobystrická laťka.

Zajímavý je i pohled na nejlepší výkony 

sezóny. Hustopečský vítěz Tom Gale z  Velké 

Británie je s  výkonem 233 cm jedním z  pěti 

skokanů, kteří stejným výkonem vévodí světo-

vému mužskému žebříčku. V  elitní desítce je 

ještě na 9. místě polský reprezentant Sylwestr 

Bednarek, který v  Hustopečích skončil druhý 

výkonem 230 cm. Vítězka Hustopečského 

skákání mezi ženami Nikki Manson z  Velké 

Británie je výkonem 193 cm v  ženském světo-

vém žebříčku na 11. místě. 

-had-

Hustopečské skákání páté na světě

Jakmile oddíl stolního tenisu pořádá 

v Hustopečích nějaký krajský turnaj, můžete si 

být jisti, že kolem sportovní haly bude náleži-

tý ruch. Stejně tomu bylo i v sobotu 29. února, 

kdy se na Krajský bodovací turnaj v kategorii 

nejmladšího žactva sjelo přes 50 hráčů. 

„Je to soutěž jednotlivců, kdy každý hraje 

sám za sebe. Děti vlastně na těchto krajských 

bodovacích turnajích sbírají body na ty celo-

státní. Turnajů je během sezony asi osm a my 

jsme si pořadatelsky vybrali právě nejmladší 

žactvo, protože v této kategorii máme všechny 

naše chlapce,“ popsal turnaj předseda TJ Agro-

tec Hustopeče Jan Matlach.

V kategorii nejmladších žáků hrají kluci 

dohromady s děvčaty. Těch do Hustopečí přije-

lo hned několik. „I ty týmové soutěže mohou 

být smíšené, takže je to úplně v pořádku. 

Děvčata rozhodně nejsou nijak znevýhodně-

na a kluky dokáží hravě porážet,“  usmívá se 

Matlach.

Soubojům u stolů přihlíželi nadšení rodiče 

a tentokrát mezi nimi bohužel chyběl největ-

ší vzor hustopečských, prvoligový Antonín 

Schwarzer. „On je v současnosti nejlepším 

hráčem Jihomoravského kraje. Dnes hraje 

na Mistrovství České republiky v Plzni, kde 

postoupil do hlavní soutěže mezi 48 nejlepších 

hráčů. Skutečně má vynikající formu a výborně 

se mu daří, z čehož máme radost.

Právě díky skvělým výkonům Schwarzera 

je prvoligový tým TJ Agrotec Hustopeče na 

pátém místě tabulky a má před sebou posled-

ní měsíc soutěže. „Příští týden hrajeme doma 

mistrovské zápasy první ligy s Chocní a Hrad-

cem Králové. V podstatě dohrajeme mistrov-

ské soutěže, které skončí první týden v dubnu 

a pak už ta sezona pomalu končí. Nicmé-

ně mládež bude trénovat do konce června, 

v červenci si dáme měsíc odpočinek a od srpna 

začneme znovu,“ plánuje Matlach.

-nov-

Článek byl zveřejněn 2. 3. 2020 na webu města. 

Na krajském turnaji poměřili kluci síly s děvčaty
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Skutečně velmi podařenou část sezo-

ny mají za sebou prvoligoví stolní tenisté 

AGROTECU Hustopeče. V  posledních čtyřech 

mistrovských utkáních dokázali třikrát zvítězit 

a jednou remizovat, což je posunulo na šesté 

místo tabulky první ligy jen s jednobodovým 

odstupem na čtvrté místo, které znamená 

postup do play-off. Ale pojďme popořadě. 

Nejprve jsme zajížděli ke dvěma mistrovským 

utkáním do Liberce a Hradce Králové. V Liberci 

jsme zvítězili 10:4, kdy se na vítězství podíleli 

zejména Koldas a Kopányi, kteří zvítězili ve 

všech svých zápasech. Další den jsme hráli 

v Hradci Králové s místním DTJ. Přestože 

domácí Hradec je na sestupové pozici, byl 

to boj na ostří nože. Hustopeče táhl za vítěz-

stvím neomylný Schwarzer, který vyhrál všech 

pět utkání, do kterých nastoupil. Po 14 dnech 

jsme na domácích stolech přivítali Choceň. Ta 

k nám nepřijela v nejsilnější sestavě, z důvodu 

zranění jí chyběli dva hráči, a tak jsme vyhrá-

li celkem v pohodě 10:5. V tomto utkání opět 

nepoznal hořkost porážky Antonín Schwarzer 

a stejně tak neprohrál Tomáš Kopányi. Další 

den jsme sehráli další z dramatických utká-

ních s celkem Sokola Hradec Králové. Vstup 

do utkání se nám vůbec nepovedl a pořád 

jsme dotahovali vedení Hradce, které narostlo 

až na stav 7:4. Pak se nám však podařilo stav 

obrátit na 9:8 pro nás a v posledním zápase 

celého utkání hrál neuvěřitelnou bitvu Kuba 

Mesaroš. Prohrál po obrovském boji 2:3 na 

sety, když v tom posledním měl výhodu čtyř 

mečbolů, jinými slovy nám chyběl jeden jedi-

ný míček k celkovému vítězství, nepovedlo se, 

a tak utkání skončilo zaslouženou remízou 9:9.

B družstvo, hrající v krajské soutěži, prohrá-

lo v Rohatci 4:10 a následně vyhrálo s celkem 

Rakvic 10:3. V tabulce patří našemu B družstvu 

9. místo. Mladíci skončili svoji první mistrov-

skou sezonu v okresním přeboru na vynikají-

cím 3. místě, které jim zabezpečuje postup do 

baráže o postup do vyšší okresní soutěže. Před-

seda oddílu Ing. Jan Matlach k tomu říká: „Je 

to vynikající úspěch, chlapci hráli tuto soutěž 

jako úplní nováčci, hráli s mnohem staršími 

hráči, než jsou oni sami. Z celkového počtu 

18 utkání jsme 13 vyhráli, jedno remizovali 

a čtyři prohráli. Nejlepšími hráči byli Ondra 

Topinka a Kuba Sedláček, které výborně dopl-

nil Tomáš Wech. V baráži nás bude čekat celek 

Vranovic, uvidíme, dáme do toho vše, potřebu-

jeme, aby chlapci hráli příští rok vyšší soutěž. 

A to je prozatím z letošní sezony vše, sezo-

na není dohrána a nevíme, co bude. Do konce 

dubna jsou zatím soutěže pozastaveny. Může 

za to ten prevít Covid-19. Ale my ho porazíme, 

všichni společně.“

Jan Matlach, předseda oddílu 

Vynikající výsledky stolních tenistů hustopečského AGROTECU

Hledá brigádníky na pozici 

PLAVČÍK LETNÍHO KOUPALIŠTĚ 
na letní sezónu 2020 období červen– srpen 2020

Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2020, dobrou fyzickou kondici a úsměv 

Nutnost absolvování kurzu – Záchranářské minimum pro pracovníky 

vodních areálů - zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM (kurz se koná 6.–7. 6.)

Směnný provoz včetně sobot a nedělí, příplatky za práci v sobotu a neděli.

Hledá brigádníky na DPP – 

NA ÚKLID LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
 v měsících červen–srpen 2020

Vhodné pro studenty/ky a ženy v důchodovém věku.

Nepravidelný (dle počasí) směnný provoz včetně sobot a nedělí.

Pracovní doba a směny si lze domluvit dle potřeby. 

Sobotní a nedělní příplatky.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA HUSTOPEČE

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na proschek@hustopece.cz nebo volejte na telefonní číslo 702 204 600.
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Zleva hráči Koldas, Kopányi, Mesaroš, Hoferik a Schwarzer.

�       Sečení trávy, tel: 608 065 337

�       Prodám sprchový kout s keramickou 

vaničkou 100 x 80 cm. Posuvná zástěna 

z čirého skla zn. NOVÝ! Tel.: 606 366 231.

�       Dlouhodobý pronájem bytu 3 + 1

s balkónem v Hustopečích. Byt je v přízemí, 

zděný, v klidné části města. Částečně zařízený 

a ihned k nastěhování. Bližší informace na 

tel.: 728 897 088.

�       Prodám zahradní vozík 52x60x89, vyroben 

z vysoce odolných plastů,kapacita 62 l, 

multifunkční využití na zahradu i domu,

nepoužitý. Cena 600 Kč. (Cena původní 780 kč)

tel.: 723 700 330.

INZERCE
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Tento článek píšu v období karantény, do 

které jsme se dostali, ani nevíme jak. Je to 

období, kdy ani realitní makléři, když to není 

nevyhnutné nevyráží do terénu a snaží se 

omezit osobní kontakt. 

Naštěstí naši práci je z velké části možné 

dělat i z domu a některé projekty dále koordi-

nujeme formou emailu či telefonátu. Na úřady 

i tak moc nemůžeme, a tak se  díky technice 

podílíme alespoň touto formou na obchodu 

a jsme v kontaktu s klienty nebo úřady. 

Denně dostávám od svých přátel a klientů 

v tomto období otázky:

-   Co se bude dít? Půjdou nemovitosti dolů?

- Jak mám teď správně investovat? Mám 

raději koupit zlato nebo nakoupit akcie či 

fondy, když letí ceny dolů? Nebo počkat na 

levnější nemovitosti? 

Je těžké na to vše odpovědet. Veškeré 

prognózy, které jsme měli k dispozici na 

začátku roku a které kopírovaly vývoj fi nanč-

ního i realitního trhu, jsou najednou k niče-

mu. Přišel koronavirus a vše je jinak. Nikdo 

nedokáže předpovědet, co bude a jaké to 

bude. Můžeme se maximálně přiučit či poučit 

z historie. Čekalo se, že nějaká krize je ve vzdu-

chu, nikoho ale nenapadlo, že ji přinese nějaký 

virus. O to vše to nabralo na rychlosti a intenzi-

tě. Krátkodobé zavření klíčových podniků pro 

příjem do státní kasy, krach mnoha společnos-

tí či živnostníků, propouštění, nezaměstnanost 

nebo vládní stimuly do udržení ekonomiky, to 

vše se rapidně podepíše na dalším vývoji trhu. 

I toho realitního. Nevíme, jak moc bude krize 

podobná té z roku 2008. I v té době se situace 

odrazila na realitním trhu. Ceny nemovitostí 

klesly, po určité době se opět vrátily na svoji 

hodnotu, kterou následně raketově zvýšily. Lze 

obecně říct, že podobné situace jsou vhodné 

na nákup nemovitostí, jelikož krátkodobě jsou 

ceny níže, ať už formou slevy či nižší ceny. To, 

kolik to může být procent, nedokážu říct. Na 

to má vliv hodně faktorů. Vše bude záležet na 

tom, jak moc celá situace raní naši ekonomi-

ku a jak poroste nezaměstnanost. Je důležité 

říci, že před celou touto korona situací byla 

větší poptávka po nemovitostech než nabíd-

ka. Proto si dovolím tvrdit, že se snad nebude 

jednat o propad v řádu desítek procent. Lze 

předpokládat, že se zpomalí rychlost prode-

je. To u některých nemovitostí způsobí, že se 

budou muset prodat pod cenou. Hodně lidí 

bude teď čekat, co se bude dít a bude váhat, 

jestli investovat do nemovitostí a něco koupit. 

Samozřejmě platí, že jsme bohatý a svojí 

polohou i strategický kraj, což je pro hodnotu 

nemovitostí na Moravě velké plus. Dále pokra-

čujeme v rozběhnutých projektech a chystáme 

pro vás nové byty na ulici Brněnská v Hustope-

čích nebo byty v Břeclavi či rodinné domy třeba 

v Mikulově. Věřím, že i pozitivním přístupem 

vše společně zvládnem. Opět jsme si všichni 

uvědomili, jak je slůvko zdraví v našem živo-

tě důležité. A když máme zdraví, dokážeme 

vybudovat nějaké hodnoty a na to je potřeba 

myslet. Svět se nezastavil, jen zpomalil.

Erik Lipnický

ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o. pobočka Hustopeče

tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Co nás čeká na realitním trhu?
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Budovu na obrázku vám jistě jako Hustope-

čákům nemusíme představovat. Všichni znali 

tento objekt jako sídlo společnosti Progast 

majitelů manželů Hvizdošových, kteří podni-

kali v oblasti koření. Jen málokdo už z místních 

obyvatel měl možnost poznat i zákulisí této 

budovy. Začátkem roku 2019 zde proběhla 

rozsáhlá rekonstrukce, jelikož objekt sloužil 

i jako kanceláře i pro bydlení. On loňského 

června zde zahájil provoz Penzion Pod Radnicí, 

a tak i turisti nebo Hustopečáci mají možnost 

tuto dominantní budovu našeho náměs-

tí poznat blíže. V přední části od náměstí 

funguje Vinný bar, který v Hustopečích chyběl, 

a máte zde možnost ochutnat moravská vína 

v příjemném prostředí. Pro ubytované je 

k dispozici wellness s bazénem, vířivka i sauna. 

Další prostory jsou vhodné třeba pro školení, 

popřípadě pořádání rodinných nebo dětských 

oslav s možností využití prostorné terasy 

s posezením v uzavřeném areálu. 

Majitelé penzionu, kteří pochází z Valtic, 

se taky přidali k dobré věci a zapojili se do 

veřejné sbírky pro Ivu Záděrovou, která  po 

pádu z koně potřebuje nemalé prostředky pro 

svoji léčbu. Jedna část sbírky probíhá formou, 

že majitelé odkládají 10 Kč z každé snídaně, 

kterou si host objedná k pobytu. Druhá forma 

sbírky byla dobrovolná, a to prostřednictvím 

pokladničky, která byla umístněna na recepci 

penzionu, kde měli možnost hosté přispět na 

tuto dobrou věc. 

Nikdo nečekal, co se stane 28.února 2020. 

V penzionu se ubytoval host, který následně 

pokladničku i s částkou cca 5 500 Kč odcizil. 

Jelikož je recepce monitorována kamerovým 

systémem, bylo vše vidět a personál začal 

ve spolupráci s policií a s pomocí dalších lidí 

na sociálních sítích konat. Zloděje se poved-

lo chytit na nádraží v Břeclavi. U sebe už měl 

pouze zbytek peněz. Částku 2800 Kč, která 

poputuje zpět prostřednictvím města na 

sbírku pro Ivu Záděrovou. Chybějící částku 

se majitelé penzionu rozhodli doložit z vlast-

ních prostředků a sbírka pokračuje dál. I díky 

medializaci celého případu na TV Nova a soci-

álních sítích se dozvědělo o této sbírce více 

lidí a organizátoři veřejné sbírky zaznamenali 

větší nárust fi nančních příspěvků. Takže jak 

se říká ,, vše zlé je na něco dobré”, tak i tady to 

naštěstí vše mělo dobrý konec.

www.penzionpodradnici.cz • tel:602 355 344

recepce@penzionpodradnici.cz

Sbírka pro Ivu Záděrovou pokračuje i v Penzionu Pod Radnicí
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Poděkování

Ráno, když slunce zemi navštívilo,

Tvoje srdce se zastavilo.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,

stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 17. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

našeho milého syna, bratra, vnuka 

Dušana Mutňanského.

Dne 5. února jsme vzpomněli jeho nedožitých 

28 let.

S láskou stále vzpomíná a nikdy nezapomene maminka 

a celá rodina.

Jak tiše žil, tak tiše odešel. 

Dne 16. dubna vzpomeneme 9. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil náš milovaný bratr, švagr, strýc 

pan Jiří Hamerník z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomíná sestra Dana s rodinou. 

Těžko se s Tebou loučilo,

těžko je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí,

v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 13. dubna vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí 

paní Anny Kocmanové.

S láskou stále vzpomíná manžel a syn.

Vzpomínky

Na stránkách Hustopečských listů 
ve Společenské rubrice můžete uveřejnit 

blahopřání, vzpomínky a poděkování. 
Text a foto zašlete na: tupa@hustopece.cz,

 tel.: 530 351 412 nebo ho můžete osobně přinést

 do kanceláře v 1. patře Kina, 

Dukelské nám. 42/15

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci únoru 2020
02. 02. 1940 Editha Bobalová

07. 02. 1940 Josef Hrabal

12. 02. 1935 Julie Bednářová

15. 02. 1930 Jaroslav Šponer

22. 02. 1940 Oldřiška Haškovcová

25. 02. 1929 Helena Šebestová

29. 02. 1940 Milan Bohdálek

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností 

Odešel jsi bez rozloučení,

o to víc to všechny bolí,

svíčku na hrobě zapálíme

a tiše zavzpomínáme.

Dne 3. dubna, uplynul rok, co zemřel manžel, 

tatínek, dědeček, švagr, strýc a dobrý kamarád,

pan Václav Kaňa z Hustopečí.

Za tichou vzpomínku za celou rodinu děkuje manželka 

a děti s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, 

aby nám dal na Tebe zapomenout. 

Kdo Tě znal, vzpomene, 

kdo měl Tě rád, nezapomene. 

Dne 3. dubna jsme vzpomněli 10. smutné výročí 

úmrtí pana Luboše Jevického z Hustopečí. 

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 26. dubna vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka Nečase z Hustopečí.

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dně 6. března nám byly předány pomůcky pro imobilní pacienty. Byl to dar od dětí ze ZŠ Křepice. Ty si uspořádaly na konci roku 2019 Vánoční 

jarmark, na kterém prodávaly své vytvořené výrobky. Za vybranou částku nám zakoupily a věnovaly pomůcky pro naše pacienty na Oddělení 

ošetřovatelské péče, Nemocnice Hustopeče.

Je úžasné, že se děti rozhodly obdarovat nemocné, imobilní, letité pacienty naší nemocnice. Jsou to pomůcky, které slouží k  prevenci a léčbě 

proleženin u imobilních pacientů, u kterých je nutné pravidelně měnit polohu těla. Slouží tedy ke stabilizaci v různých polohách. Tyto speciální 

zdravotní pomůcky jsou vyrobeny z vhodných materiálů, jsou tvarované. Za tento dobrý skutek bychom dětem, jejich rodičům a pedagogickému 

sboru chtěli poděkovat. Velmi si toho vážíme.

Za Oddělení ošetřovatelské péče, Nemocnice Hustopeče
Radmila Merčáková, vrchní sestra





• nakoupit
• vyzvednout léky
• doprovodit k lékaři

• hlídání
• doučování
• zabavení dětí

HLÍDAČKA

Dobrovolníci, zapojte se do skupiny

        HLÍDAČKA Hustopeče

Nově zřízená
občanská iniciativa

Služba pro seniory a rodiny, které potřebují

Po dobu trvání bezpečnostních opatření vztahujících se k epidemii COVID-19.
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Potřebujete-li pomoc, volejte  linku města Hustopeče (pracovní dny 8.00 - 14.00): 

mob.: 724 034 549
redakce@hustopece.cz (non stop)

Více informací na www.hustopece.cz
a ve vysílání kabelové Hustopečské televize.
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