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Vážení spoluobčané,

skončil duben a žádné aprílové počasí se nekonalo. Neprší 

a neprší. Také pozorujete oblohu a říkáte si, že už třeba dnes 

nebo zítra, nebo že to meteorologům nevyjde a z jižních Čech 

se mraky posunou k nám na Moravu? Když v polovině měsíce 

přišel několikahodinový noční déšť, ráno se krásně dýchalo 

a svitla naděje. No nic, jak se říká, naděje umírá poslední. 

Ranní mrazíky nedaly moc šancí meruňkám a broskvoním, ale 

i to zvládneme. Jako spoustu jiných ran. Tou největší zůstává 

koronavirus. Díky Bohu se v Hustopečích držíme. Nemáme 

hlášený jediný případ onemocnění touto novou nemocí. Život 

se pomalu, pomaloučku vrací do starých kolejí. Otevírají se 

další obchody, svoji činnost obnovují některé provozovny, 

snoubenci si konečně mohou říct své „ano“ a setkat se můžeme 

s rouškami ve skupinkách po deseti. Vysokoškoláci mohou 

vstoupit na půdu své alma mater, žáci a středoškoláci spolu se 

svými učiteli i nadále komunikují přes moderní média. Online 

výuka do 21. století patří, tak si ji společně řádně procvičí. 

Nervózní jsou pochopitelně maturanti, stejně jako studenti 

posledních ročníků vysokých škol. Ale i na to budou jednou vzpomínat jako my na uhelné prázdniny. Jenomže ty 

netrvaly tak dlouho. Ještě jedna věc mne zaujala. Při tom vyhlížení deště mě fascinuje obloha – denní i noční. Ojediněle 

se objeví stopa po letadle, ale jinak se zdá být jiná, modřejší, ostřejší, přirozenější.

Navzdory nouzovému režimu musí ve městě fungovat vše, co fungovat má. V souladu s nařízeními a zákony. 

Denně dostáváme pokyny, sbírky zákonů, metodiky, nařízení. Musíme je bedlivě sledovat a na základě těchto 

platných norem regulujeme i život v našem městě. Denně opakujeme hlášení rozhlasu, které se mění podle toho, 

co nového startuje nebo se naopak zakazuje, organizujeme fungování státní správy i samosprávy. Díky jednomu 

z mnoha pokynů se od 20. dubna mohou konat jednání zastupitelstev, ale i např. komisí nebo výborů. Proto jsme se 

také mohli potkat se zastupiteli i občany na plánovaném jednání ve čtvrtek 23. dubna. Za velmi důležité považuji 

první úvahy o využití areálu bývalých „prasečáků“ na Nádražní ulici, o kterém jsme krátce diskutovali. Město vlastní 

jednu polovinu a druhou od loňského roku stavební fi rma z Hodonína, se kterou hledáme společný záměr. Studii 

zastavitelnosti nám představil pověřený zástupce fi rmy. Územní plán v tomto místě připouští občanskou vybavenost 

(např. nákupní centrum) nebo služby. Město připraví jednoduchou anketu, abychom zjistili názory vás, občanů. 

Podmínkou města je vybudování depozitu městských služeb na přibližně 2000 m2.

V souladu s plánem pokračují práce na cyklostezce. Bystrý pozorovatel by se ptal, proč na sebe stále ještě 

nenavazuje cyklostezka od ulice Dvořákova kolem jídelny základní školy k parku na nám. T. G. Masaryka. Je to proto, 

že čekáme na překládku kabelů vysokého a nízkého napětí fi rmy E.ON. K té dojde asi až v době letních prázdnin, ale do 

konce srpna by měla být cyklostezka kompletně průjezdná až k ZŠ Nádražní a k vlakovému nádraží.

Pandemie koronaviru způsobila fi nanční ztráty také našemu městu. Předpokládáme v tomto roce propad 

v rozpočtu města kolem 30 milionů korun. Prvními škrty v plánovaných akcích roku 2020 jsme našli prvních 

17 milionů korun. Dnes, bohužel, nikdo z nás neví, jaké následky, jaký propad v příjmech a jaký dopad na nás všechny 

bude dnešní krize mít. Troufnu si ale říct, že jsme jako město dobře hospodařili, náš rozpočet i fi nance jsou zdravé 

a nehrozí nám žádné fatální změny.

Drazí spoluobčané,

je máj, měsíc opěvovaný básníky jako čas lásky. Přeji Vám proto kupu lásky, stálé zdraví, pevné nervy, optimizmus, 

vzájemnou toleranci a respekt před neznámou situací. Buďte ohleduplní, trpěliví a věřte, že společně to zvládneme.

Hana Potměšilová
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Zastupitelé řešili nejen otázky ohledně nouzového stavu

Z MĚSTA

Úderem 17. hodiny zahájila starostka města 

Hana Potměšilová XI. zasedání zastupitel-

stva města. Tentokrát se zastupitelé nesešli 

v  prostorách radnice, ale mimořádně v  sále 

společenského domu, aby bylo možno dodržo-

vat povinné dvoumetrové rozestupy. Zastupi-

telé seděli zvlášť u svých stolů a aby bylo v sále 

dobře slyšet, používali mikrofon. 

Krytý bazén obdrží nové technické vybavení
Prvním bodem programu bylo jednání 

o veřejné zakázce „Poskytnutí energetických 

služeb metodou EPC v  budově a přilehlém 

areálu bazénu Hustopeče“. Projekt nám před-

stavily zainteresované osoby v  čele s  před-

staviteli dodavatelských fi rem. „V  letošním 

roce plánujeme vzhledem ke  stáří obnovu 

a výměnu kogenerační jednotky, která pomá-

há při ekonomickém provozu – bazén bude 

schopen vyrábět elektrickou energii, ze které 

budou čerpat teplo,“ popsal veřejnou zakázku 

ředitel příspěvkové organizace Sportovní zaří-

zení města Aleš Proschek. Zodpovědět otázky 

k problematice přišli také zástupci fi rmy, která 

projekt administruje i fi rmy, která vyhrála 

výběrové řízení. Zastupitelé jednohlasně 

schválili uzavření smlouvy o dodání služeb pro 

potřeby krytého bazénu.

Město se přihlásilo do soutěže „Obec 
přátelská rodině a seniorům za rok 2020“

„K tomu, aby mohla být žádost podána, 

musí mít město plán rodinné politiky, který 

jsme dneska schválili. U přihlášky se jedná 

spíše jen o formální krok, jelikož je již podána,“ 

usmívá se paní starostka. „Přihláška nic nesto-

jí, můžeme z  toho jen získat,“ shrnul projekt 

radní pro sociální politiku Josef Horák. V přípa-

dě umístění na prvním místě v soutěžích by do 

kasy města přiteklo 2,2 milionu korun. 

Zastupitelé schválili dokumenty 
k hospodaření města

Finanční výbor doporučil schválit 2. rozpoč-

tové opatření, závěrečný účet města Hustope-

če za rok 2019 a účetní závěrku města. „Příjmy 

nebyly naplněny na 100 % pouze z  důvodu 

nedočerpaných dotací, výdaje nebyly plně 

vyčerpány, protože se některé investice přesu-

nuly do roku 2020,“ shrnula hospodaření 

města Ing. Fabigová, vedoucí ekonomického 

odboru. Zastupitelstvo odsouhlasilo celoroční 

vyúčtování, a to jednohlasně. 

Zastupitelé schválili 2. rozpočtové opatření
Z  důvodu koronavirové krize se doporuču-

je nezačínat v  letošním roce investice, které 

doposud nebyly započaty. Nižší příjmy za DPH, 

daň z příjmu z činnosti fyzických a právnických 

osob, kulturní akce, parkování, nevybírání 

pokut, toto vše bude mít dopad na rozpočet 

města. Letos z  důvodu krize například nepro-

běhnou investice do oprav chodníku na ulici 

Družstevní, projektová dokumentace na čistič-

ku odpadních vod, některé parkovací plochy 

nebo veřejné osvětlení na hřbitově. Naopak 

se navýšil rozpočet na opravu střechy Základní 

umělecké školy na ulici Komenského, která je 

v havarijním stavu. „Odhadujeme, že v rozpoč-

tu bude chybět přibližně 30 milionů korun,“ 

popsala Fabigová.

Ke konci zasedání přišlo na řadu sdělení 
starostky Hany Potměšilové, vybíráme ty 
nejdůležitější informace: 
• Město jedná o možnosti využití bývalých 

vepřínů, kde vlastní jednu polovinu. Po 

opakovaných jednáních majitel druhé 

poloviny pozemků představil městu zasta-

vovací studii, o které se bude dále diskuto-

vat. Město si vymezilo podmínku vzniku 

nového depozitu cca 2  000 m2 pro měst-

ské služby. Územní plán i studie vymezují 

pozemky pro využití k občanské vybavenos-

ti (např. nákupní centrum) nebo lehkého 

průmyslu (řemesla a služby). 

• Město získalo ze Státního fondu životního 

prostředí dotaci na zahradu v Centru volné-

ho času Pavučina, a to ve výši 271  000,-. 

Letos bude centrum volného času komplet-

ně hotové. 

• V  urnovém háji byla instalována dvě nová 

kolumbária. Čeká se na dodání mramoro-

vých desek a město připravuje pravidla, za 

jakých se budou schránky v  kolumbáriu 

nabízet zájemcům.

• Od počátku vyhlášení nouzového stavu 

nepřetržitě pracuje „Stálá pracovní skupi-

na krizového štábu“. Tato zajišťuje aplikaci 

veškerých vydaných nařízení do chodu celé-

ho správního obvodu ORP. Samotný krizový 

štáb se schází dle potřeby. Schůzky jsou 

v  případě nutnosti v  kanceláři starostky. 

Ostatní běžná komunikace členů krizové-

ho štábu probíhá telefonicky či e-mailem, 

aby se operativně řešily potřeby správního 

obvodu. Krizový štáb zajišťuje mimo jiné 

kompletní distribuci veškerých ochranných 

pomůcek jako jsou například testovací 

sady, respirátory, rukavice, roušky, štíty či 

brýle pro zdravotníky všech 28 obcí mikro-

regionu. Dále zajišťuje potřeby vlastních 

občanů, především seniorů, řeší proble-

matiku dezinfekce, organizuje fungování 

města v době pandemie a dále funguje jako 

metodické poradenství v  oblasti krizového 

řízení pro celý správní obvod. 

• Pracovníci sociálního odboru již dvakrát 

obešli obyvatele Hustopečí starší 75 let, 

aby zjistili jejich potřeby, rozdávali roušky, 

informovali o možnostech pomoci. Tento 

odbor si vzal pod svůj patronát také inicia-

tivu Hlídačka. 

• Město odložilo platby občanům za míst-

ní poplatky i nájemníkům v  nebytových 

prostorách patřící městu.

Možnost opustit své domovy a navštívit 

veřejné zasedání zastupitelstva využilo i něko-

lik občanů Hustopečí. Příští zasedání zastupi-

telstva se bude konat 18. června a jste na něj 

srdečně zváni. 

-vyh- 
Článek byl uveřejněn 24. 4. 2020 na webu města.

Další jednání Rady se uskutečnilo v úterý 7. dubna
Radní města Hustopeče na své 42. schůzi 

řešili body týkající se současného nouzového 

stavu, nákup sbírkových předmětů pro Měst-

ské muzeum a galerii, ale také opravu asfalto-

vého povrchu v areálu CVČ Pavučina. 

Město odsouhlasilo nákup materiálu na 
výrobu ochranných štítů

„Schválili jsme částku 20  000,- na poříze-

ní materiálu pro tisk ochranných štítů na 3D 

tiskárnách,“ seznámil nás s  nákupem tisko-

vých strun místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Hotové štíty putovaly ke zdravotníkům, lékár-

níkům a pracovníkům sociálních služeb na 

území města Hustopeče. „Štíty jsou již u svých 

majitelů,“ doplnil Švásta. 

Hustopeče nakoupily zásoby dezinfekce 
Anti-Covid 

Město nepodceňuje současnou situa-

ci a schválilo pořízení dezinfekce. Dávky 

Anti-Covidu obdržely všechny organizace 

města a v  přiměřeném množství i zdravot-

nická zařízení a lékárny na území Hustope-

čí. „Dezinfekci získaly i otevřené provozovny 

ve městě, které zajišťují základní provoz pro 

občany Hustopečí – pekárny, vývařovny, výdej-

ny, zahrádkářské potřeby či prodejny potra-

vin. Část jsme si nechali jako rezervu a např. 

pro městské služby, které dezinfi kují i veřejná 

prostranství,“ popsal investici místostarosta. 

Městskou kasu vyšel nákup Anti-Covidu na 

53 560,- včetně DPH.
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V  pátek 17. dubna od 9. hodiny ranní 

proběhla ve  velké zasedací místnosti města 

další ze schůzí radních města Hustopeče. 

Tentokrát měli na programu retenční nádrž 

na zavlažování veřejné zeleně, opravu stře-

chy Základní umělecké školy na Komenského 

a další důležité body. 

Nová retenční nádrž pomůže se 
zavlažováním veřejné zeleně

Šest fi rem bylo osloveno k  podání nabíd-

ky na výstavbu retenční nádrže, která bude 

vybudována v  areálu Městských služeb. Právě 

z  těchto fi rem se bude po 4. květnu vybí-

rat zhotovitel. „Nádrž bude mít kapacitu 

108 kubíků a bude zabudována v  zemi, kam 

bude z  jednotlivých střech svedena srážková 

voda, za kterou se ročně platí 100  000,-. Tyto 

fi nance budou tedy každoročně ušetřeny,“ 

představuje nám projekt výstavby místosta-

rosta Bořivoj Švásta. Projekt je vyčíslen na 

4,5 milionu korun bez DPH a samotná reali-

zace by měla proběhnout od 1. června do 

31. srpna tohoto roku. Město získalo dota-

ci 85% z  uznatelných nákladů z  Operačního 

programu životní prostředí.

Budova ZUŠ Komenského se dočká nové 
střechy

Dalším bodem programu byla střecha 

základní umělecké školy. „Jedná se téměř 

o havarijní stav, tudíž je nutné tuto situaci co 

nejdříve řešit,“ komentuje projekt místosta-

rosta. Z pěti oslovených fi rem podala nabídku 

pouze jedna. „Dům je to starší a samotná stře-

cha je dost komplikovaná,“ posuzuje důvod 

nezájmu stavebních fi rem místostarosta. 

Z pokladny města poputuje na opravu 708 tisíc 

bez DPH. 

Zastupitelstvo bude jednat o přírůstcích 
a úbytcích majetku, účetních uzávěrkách 
i korekci rozpočtu

Bohatý program k  projednávání budou 

mít zastupitelé na čtvrtečním zasedání. 

„Doporučujeme zastupitelům, aby schválili 

přehled změn v  majetku předaném příspěv-

kovým organizacím. Jedná se o majetek, který 

se vybudoval v  průběhu roku 2019 a jednou 

z takových je například kompletní rekonstruk-

ce Centra volného času Pavučina,“ seznamuje 

nás s proběhlými investicemi místostarosta. 

Dále budou zastupitelé jednat 
o schválení účetní závěrky města za 
rok 2019 a o schválení auditní zprávy 
o celoročním hospodaření Hustopečí za 
loňský rok. 

Z  důvodu současné koronavirové krize se 

bude diskutovat také o korekci rozpočtu pro 

rok 2020. „Je potřeba se připravit na to, že nám 

po nynější mimořádné situaci bude scházet 

v rozpočtu asi 30 milionů, budeme tedy muset 

škrtat“ shrnul situaci Švásta. „Tyto fi nance by za 

běžných okolností putovaly z daňových příjmů 

i příjmů z činnosti města, jako jsou například 

parkování nebo kulturní akce města. Škrty se 

budou týkat například projektové dokumen-

tace na výstavbu čističky odpadních vod ve 

výši 6 milionů korun. Velké opravy a investice 

tedy navrhneme odložit a nezahajovat,“ popsal 

korekce rozpočtu místostarosta. 

-vyh-

Článek byl uveřejněn 20. 4. 2020 na webu města.

43. schůze Rady města tentokrát připadla na pátek 

Radní dali zelenou odložení splatnosti 
nájmu za nebytové prostory

„Dostali jsme několik žádostí o snížení 

nebo odpuštění nájmu a nakonec jsme se 

rozhodli, že situaci budeme řešit komplexně,“ 

řekl ohledně nájmů v  městských nebytových 

prostorech místostarosta. Splatnost se posu-

nuje z důvodu nemožnosti řádného užívání 

pronajatých prostor v důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu a odkládá se o 60 dnů po 

ukončení vyhlášeného nouzového stavu nebo 

opětovného povolení k zahájení činnosti. 

„S  ohledem na zákon o obcích může část-

ky nad 20 tisíc korun odpustit zastupitelstvo 

města. Vždy se sčítají částky za celé obdo-

bí. Protože nevíme, jak dlouho tento stav 

bude trvat, nemůžeme ani říct, které nájmy 

by mohla řešit rada města a které zastupi-

telé. Proto jsme na radě rozhodli o odložení 

a o odpuštění budeme debatovat na zastupi-

telstvu,“ reagovala telefonicky starostka města 

Hana Potměšilová.

Sbírkové předměty obohatí Městské 
muzeum a galerii

Částka 2  120,- putovala na nákup sbír-

kových předmětů, které se stanou součástí 

místního muzea a galerie. „Jedná se převážně 

o pohlednice, korespondenční lístky a fotogra-

fi e, z nichž některé jsou z počátku 20. století,“ 

představila nám nákup starostka. 

V areálu CVČ Pavučina se bude měnit 
asfaltový povrch

Radní města schválili nabídku dodavatel-

ské fi rmy na opravu plochy v  areálu Centra 

volného času Pavučina. „Za branou areálu je 

rozbitý asfalt, a protože prostory v současnosti 

procházejí rekonstrukcí; například zde vznik-

ne nová pocitová stezka; tak se město rozhod-

lo i pro nový asfaltový povrch,“ popsal Švásta. 

Investice nepřesáhne částku 300 000,-

-vyh-

Článek byl zveřejněn 8. 4. 2020 na webu města.
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Střechu ZUŠ čeká oprava.
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Jedna z fotografi í, kterou město zakoupilo.
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Krizový štáb města Hustopeče řešil za 

dobu své existence již několik krizových situ-

ací nejrůznějšího druhu. Od složitých cviče-

ní evakuací sociálních zařízení a výbuchů 

v průmyslových zónách až po opravdové požá-

ry, záplavy, dopravní kolapsy apod. To vše na 

území celého Hustopečska.

Pandemie viru je však novou zkušeností 

a práce štábu, kterou nedoprovází blikají-

cí majáčky a houkající sirény, není na první 

pohled dobře viditelná. Proto jsme se vedou-

cího krizového řízení ptali na to, co v těchto 

dnech pracovníky zaměstnává nejvíce.

Krizový štáb města Hustopeče funguje 

od roku 2002 a za dobu své existence řešil 

již několik krizových situací. „Já osobně tady 

pracuji od roku 2003 a zažil jsem několik tako-

vých nebezpečných událostí. Mohu jmenovat 

například rozsáhlé sesuvy půdy ve Strachotí-

ně a v Bulharech, kde jsme zasahovali, nebo 

povodně ve Velkých Němčicích, Uherčicích 

i tady přímo v Hustopečích,“ vzpomíná vedoucí 

krizového řízení Robert Novák.

Činnost štábu se aktivuje vždy, když dojde 

k jakékoliv krizové situaci, tedy i od počát-

ku vyhlášení současného nouzového stavu. 

„Krizový štáb zajišťuje základní životní funkce 

správního obvodu. To znamená, že se zamě-

řujeme na to nejnutnější, aby občané měli 

k dispozici alespoň základní služby nezbytné 

k životu. Aktuálně je naší největší starostí 

zajišťování ochranných pomůcek pro zdravot-

ní střediska, lékaře i lékárny,“ popisuje Novák.

Tyto pomůcky získává, třídí a distribuuje 

hned několika způsoby. „Veškeré pomůcky 

získáváme jednak z Ministerstva vnitra, dále 

z Ministerstva zdravotnictví, z Jihomoravské-

ho kraje a v neposlední řadě přímo od Města 

Hustopeče, protože například dezinfekce si 

zajišťují obce samy. Většina pomůcek jde ale 

cestou Jihomoravského kraje. Naši pracovníci 

zásilky přebírají, třídí a podle seznamu a poky-

nů Krajského úřadu připravují jednotlivé 

balíčky, které následně osobně proti podpisu 

rozvážíme po Hustopečsku. Balíčky obsahu-

jí roušky, respirátory, ochranné brýle a další 

pomůcky,“ popisuje proces Novák.

Při zajišťování fungování města krizový 

štáb potřebuje i spolupráci samotných obča-

nů. „Musím říci, že občané Hustopečí jsou 

skvělí. Je vidět, že sledují hlášení, dbají všech 

pokynů a Městská policie nemusí zasahovat 

proti žádným hrubým porušováním naříze-

ní. Občas se vyskytne nějaký prohřešek, který 

stále ještě řešíme domluvami, a občané to 

napraví. Myslím si, že jsme všichni pochopili, 

že tady jde o naše zdraví,“ děkuje Novák.

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn 9. 4. 2020 na webu města.

Najít si číslo na potřebný odbor, zavolat či 

poslat mail, domluvit si schůzku, přijít na čas 

s rouškou přes obličej, u vchodu si vydezinfi -

kovat ruce a po vyřízení ihned opustit budovu. 

Městský úřad Hustopeče funguje pro veřejnost 

od 20. dubna tři dny v týdnu na dvě směny. 

Česko se dočkalo prvního stupně uvolňo-

vání nouzových opatření a otevírací dobu pro 

veřejnost tak mohl rozšířit i Městský úřad 

Hustopeče, který doposud fungoval pouze dva 

dny v týdnu a výhradně jen po předchozí tele-

fonické domluvě. „Úřední hodiny zůstaly vlast-

ně stejné, pouze jsme oproti běžné otevírací 

době zrušili čtvrteční úřední den tak, abychom 

dodrželi nařízení vlády o počtu zaměstnanců 

na pracovišti,“ vysvětluje současný stav tajem-

ník úřadu Pavel Michalica.

Čtvrtek a pátek si úředníci nechali na zpra-

covávání žádostí, které kvůli předchozím přís-

ným opatřením nebylo možné ihned vyřídit. 

Co zůstalo beze změny, je důraz na objedná-

vání předem, aby nedošlo ke shlukování osob 

na chodbách. „Objednává se na konkrétní 

hodinu s časovou rezervou, takže na chodbách 

stojí vždy jeden člověk u každých dveří. Všich-

ni chodí na své objednané hodiny a zatím to 

takto funguje,“ dodává Michalica. 

Pracovníci na všech odborech fungují na 

dvě směny, které se vzájemně nepotkávají. 

Zároveň ale žádný odbor není zcela uzavřen. 

„V provozu jsou všechny odbory, jediné omeze-

ní je v počtu pracovníků na každém z nich. 

Zaměstnanci se střídají vždy po týdnu, kdy 

jeden týden jsou na pracovišti a jeden týden 

pracují pomocí vzdálených přístupů z domu. 

To vše proto, abychom dokázali zajistit fungo-

vání úřadu pro případ, kdyby se u někoho 

potvrdila nákaza a my bychom jednu směnu 

museli dát do karantény,“ vysvětluje.

Chodby radnice i staré pošty byly vybave-

ny dávkovači dezinfekce a došlo i na značení 

dvoumetrových vzdáleností, aby se od sebe 

návštěvníci drželi co nejdál. Zaměstnanci 

pracují v ochranných pomůckách, na přepáž-

kách se objevily plastové zábrany. Vedení 

radnice dělá vše proto, aby ochránilo své 

pracovníky a dokázalo zajistit provoz úřadu, 

kam si denně chodí vyřizovat své záležitosti 

desítky občanů. Pomoci může každý návštěv-

ník. „Je to jednoduché, stačí si předem zavo-

lat nebo napsat svůj požadavek e-mailem na 

konkrétní odbor a pracovník, který má ten 

týden právě směnu, vám žádost vyřídí, případ-

ně si s vámi domluví schůzku. Zdůrazňuji, že 

ne všichni zaměstnanci jsou na pracovišti, 

proto bych poprosil o shovívavost a pokud se 

stane, že vám někdo telefon nezvedne na 

poprvé, zkuste zavolat jinému pracovníkovi na 

jiné číslo,“ prosí tajemník.

Bude-li potřeba, otevírací doba pro veřej-

nost se rozšíří. „Zatím to vypadá, že se to zvlá-

dá, tak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. 

Děkuji tímto všem občanům za disciplinova-

nost a trpělivost.“

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn 20. 4. 2020 na webu města.

Jak a kdy nejlépe na městský úřad?

Zaměstnanci mají samozřejmě ochranné pomůcky. Při návštěvě úřadu dodržujte pokyny, děkujeme.

Krizový štáb připravuje ochranné pomůcky pro 

potřeby Hustopečska.
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Krizový štáb města funguje na celém Hustopečsku
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Vlna nezištné pomoci, která se šíří po celém 

Česku, zasáhla i Hustopeče. Hned několik inici-

ativ a sdružení, ale i soukromé osoby a fi rmy, 

se zapojily do pomoci těm, kteří to nejvíce 

potřebují. V nelehké situaci se tak ovšem ocitli 

někteří poskytovatelé sociálních služeb, kteří 

svou činnost vykonávají celoročně a za nasta-

vené ceny. Těžko se pak klientům vysvětluje, 

proč za pomoc musí u někoho platit a u něko-

ho ne.

Nejohroženější skupinou obyvatel v pande-

mii koronaviru jsou senioři. Těm v Hustope-

čích pomáhá hned několik organizací i nových 

dobrovolnických iniciativ. Pečovatelská služba 

Hustopeče, která o seniory pečuje celoročně, 

se však kvůli zvýšené nabídce pomoci dostala 

do nezáviděníhodné situace. „Všechny naše 

služby, které poskytujeme ať už stávajícím 

nebo potenciální novým klientům, musíme 

účtovat podle našeho stanoveného ceníku. 

To je však velký problém, protože v momentu, 

kdy se na nás senioři obrátí s prosbou o pomoc 

a my jim vysvětlíme, že budeme chtít služ-

bu zaplatit, tak to nechápou a pomoc raději 

nechtějí,“ vysvětluje situaci vedoucí pečovatel-

ské služby Monika Trčková.

Pečovatelské služby se poskytují na základě 

smlouvy za úplatu. Účtují se jednou za měsíc 

a platí se vždy zpětně za předchozí období. 

Částka je 120 korun na hodinu, platí se vždy 

poměrná část za dobu, kterou pečovatelka 

s klientem stráví, tedy třeba za půl hodiny 

60 korun apod.

Do podobného paradoxu se dostaly napří-

klad i oděvní fi rmy, které začaly šít roušky ve 

velkém a prodávají je, aby si udržely zaměst-

nance. Mnohým lidem se v době, kdy většina 

šije a rozdává roušky zdarma, zdá podobné 

jednání nemorální.

Placené služby má však pečovatelská služ-

ba uložené přímo od zřizovatele, a zůstávají 

v platnosti i během nouzového stavu. „Ověřo-

vali jsme si to a opravdu to nelze dělat jinak 

– i v zájmu dalšího fungování služby. V momen-

tu, kdy odezní nouzový stav, většina dobrovol-

nických aktivit postupně vymizí. Každopádně 

je velmi dobře, že tyto nezištné aktivity jsou 

momentálně dostupné a lidé nejsou odkázáni 

pouze na nás,“ uznává Trčková. 

I přes nelehký hendikep, který se s pomo-

cí příbuzných snaží pečovatelky seniorům 

vysvětlit, funguje služba neomezeně a zůstává 

stěžejním pilířem v pomoci seniorům v Husto-

pečích. „Jedeme každý den od 6 hodin ráno 

do 20 hodin večer. Klientelu stíháme pokrýt, 

protože některé seniory si vzali příbuzní domů 

a nám se tak dokonce i uvolnily kapacity. Zajiš-

ťujeme nákupy, léky, doprovody a podobně. 

Obědy zatím stále nevozíme, poptávku pokrý-

vají poskytovatelé, kteří od nás tuto službu už 

před rokem převzali. Jakmile nastane nějaký 

problém, budeme jednat a obědy zajistíme,“ 

vysvětluje Trčková.

Nouzový stav a s ním související opatření 

vnímají samotní senioři rozdílně. „Někteří 

trochu panikaří, takže těm se snažíme vše 

v klidu vysvětlit. Většina však vnímá reálně, 

jsou si vědomi nebezpečí a opravdu dodržu-

jí všechny pokyny a zůstávají doma. Ovšem 

najde se tu i hrstka takových, kteří celou situ-

aci zlehčují, vysmívají se a riskují zdraví své 

i druhých. Například ráno pro jednu paní vola-

la rodina záchranku, protože jí nebylo dobře, 

a odpoledne už jsme ji viděli na kole bez rouš-

ky v ulicích města, takže to chování jednotlivců 

je různé i mezi seniory,“ dodává Trčková.

Všeobecnou poptávku po rouškách 

a dalších ochranných pomůckách si pečovatel-

ky zvládly pro sebe i pro seniory pokrýt svépo-

mocí. „Od kraje jsme konečně obdrželi první 

dvě várky roušek, nicméně to ani zdaleka není 

dostačující počet. Naštěstí jsme si sami stačili 

něco našít a roušky nám nosily i okolní fi rmy 

a obětavé maminky, takže jim všem patří veli-

ké díky,“ uzavřela Trčková. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 1. 4. 2020 na webu města.

Již podruhé během nouzového stavu 

obcházeli pracovníci sociálního odboru města 

Hustopeče minulý týden všechny seniory nad 

75 let, aby osobně ověřili jejich stav a nabídli 

roušky či další služby nebo pomoc. Zároveň je 

poučili, aby nebyli přehnaně důvěřiví a raději 

si dvakrát rozmysleli, než otevřou dveře cizím 

lidem.

„Protože jsme pro ně byli cizí osoby, tak jsme 

s sebou měli i služební průkazy, abychom se 

mohli představit a svou totožnost i prokázat. 

Bohužel se nám pravidelně stávalo, že senior 

se vůbec nezajímal o to, kdo jsme,“ popisuje 

výsledek návštěv sociální pracovnice Zuzana 

Frýbertová a přidává několik důležitých rad 

a pravidel. 

Nejdůležitější je hned první kontakt, kdy 

cizí osoba zazvoní u dveří.  „Pokud někdo cizí 

zazvoní u dveří a prohlašuje se za zástupce 

nějaké fi rmy či instituce, pak nejdříve určitě 

chtějte vidět průkaz. Každý takový pracov-

ník jej musí mít u sebe. Já osobně jsem ani 

v jednom případě nezažila, že by průkaz po mě 

někdo chtěl,“ uvádí Frýbertová.

Pracovníci roznášeli seniorům také roušky, 

které někteří senioři podceňují a přestože je 

vlastní, nenosí je. „Pokud roušky neměli, tak 

jsme jim je darovali, nicméně se nám stávalo, 

že roušky měli, jen si je nenasadili. Takže jsme 

upozorňovali na to, že i při otevírání dveří je 

nutné tu roušku mít.“

Co určitě platí i mimo nouzový stav, je 

důrazné doporučení nepouštět si cizí osoby do 

bytu. „Může se stát a stává se, že ten dotyčný 

člověk se pak potuluje po bytě a v nestřeže-

né chvíli vezme nějaké cennosti nebo peníze. 

V žádném případě by senior neměl podepiso-

vat žádné smlouvy.“

Podobní podvodníci se pohybují i v našem 

regionu, jak na to upozorňují starostové okol-

ních obcí, a využívají právě obav z nákazy, kdy 

nabízí seniorům roušky a chtějí třeba pode-

psat jejich převzetí. „Nikdy také samozřej-

mě nedáváme nikomu peníze. I kdyby se ten 

člověk představil jako kamarád příbuzného. 

Pokud ho neznám, tak peníze nedávám.“

Pracovníci sociálního odboru apelují na 

seniory a jejich rodiny, aby si dávali pozor na to, 

komu otevírají dveře a o čem mluví. Potřebu-

jete-li jakoukoliv radu či pomoc, obraťte se na 

službu Hlídačka sociálního odboru na tele-

fonní číslo 724 034 549, kde vám rádi poradí. 

„Při obchůzkách jsme zjistili, že situace je 

stabilizovaná, o naše seniory je postaráno – 

většinou rodinou nebo sociálními službami. 

Pokud by ovšem došlo k prodlužování nouzo-

vého stavu, tak opět vyjdeme do ulic, aby nikdo 

nezůstal bez pomoci,“ uzavřela Frýbertová.

-nov-, -slam-

Článek byl zveřejněn 21. 4. 2020 na webu města. 
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Doma ušité roušky našly využití i u pracovníků 

pečovatelských služeb.

Důvěřivost seniorů by mohla vést k neštěstí

Dobrovolníci nechtěně zastínili pečovatelky
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Nevábný pohled se naskytl každému, kdo 

po velikonočním víkendu procházel kolem 

sběrných míst ve městě. Někteří z občanů si 

je totiž spletli se sběrným dvorem a vyvez-

li tam vše, co doma během jarního úklidu 

nashromáždili. Pracovníci městských služeb 

tak museli přerušit dezinfekci města a začít 

uklízet. 

Velikonoční víkend využila spousta z nás 

k jarnímu úklidu. Na tom by nebylo nic špat-

ného, kdyby shromážděné odpady skončily 

na sběrném dvoře, kam patří. Místo toho se 

ale objevily na sběrných místech po městě. 

„Sběrný dvůr je znovu otevřený od 8. dubna, 

to znamená, že ještě v sobotu 11. dubna byl 

celý den otevřený, a přesto se nám v úterý na 

sběrných místech objevily tyto hromady, což 

opravdu nechápu. Sběrná místa jsou urče-

na pro tříděný odpad, ne pro ten komunální,“ 

neskrýval rozčílení vedoucí městských služeb 

Ivan Chrastina.

Pracovníci městských služeb, kteří v těchto 

dnech mají plné ruce práce nejen s jarní výsad-

bou, ale i s dezinfekcí veřejných prostranství 

kvůli pandemii koronaviru, musí všeho nechat 

a sběrná místa vyklidit. „Kontejnery nám 

pravidelně vyváží fi rma Hantály, ale to všech-

no, co je naházené kolem dokola, musíme 

vyklidit my, protože oni na to nemají potřeb-

nou techniku a odpady nevezmou. Takže jak 

třídění, tak odvoz na sběrný dvůr je na nás,“ 

popisuje Chrastina.

Sběrný dvůr je pro veřejnost otevřen dle 

klasické otevírací doby, to znamená v pondělí 

a v pátek od 14 do 18 hodin, ve středu od 8 do 

12 hodin a v sobotu od 09.30 do 18 hodin.

Ve svém vlastním zájmu by občané sběrný 

dvůr měli využívat, aby se pracovníci měst-

ských služeb mohli věnovat třeba právě dezin-

fekci města. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 15. 4. 2020 na webu města.

Nepříjemné překvapení pro pracovníky městských služeb.
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Sběrná místa si spletli se smetištěm

Sběrný dvůr je otevřen dle klasické otevírací doby.

Připomínka osvobození města letos bez veřejnosti

Kdyby letošní rok probíhal v normálních 

podmínkách, připomínali bychom si 75. výro-

čí osvobození Hustopečí, a to jako vždy dne 

16. dubna při pietním aktu na hřbitově Rudé 

armády. Letos však položením věnce uctili 

památku padlých vojáků pouze místostarosta 

Bořivoj Švásta a starostka Hana Potměšilová.

Většina obyvatel Hustopečí je dobře 

obeznámena s historií konce nacistické 

nadvlády v našem městě, proto si jen v krát-

kosti připomeňme, že osvobození Hustopečí 

připadlo na pondělí 16. dubna 1945. Bitva 

o město začala v 9 hodin a do 13. hodiny Rudá 

armáda opanovala Hustopeče. Za rychlý 

průběh bojů mohou Hustopeče vděčit i ranní 

bitvě u Staroviček, kdy osádka tanku T-34 vede-

ná tehdy 21letým poručíkem Ivanem Mirenko-

vem zlikvidovala pět německých tanků. Němci 

pak v obavě, že se brzy dostanou do obklíčení, 

rychle ustupovali na Velké Němčice.

Po přejití fronty bylo v Hustopečích zřízeno 

několik vojenských lazaretů a 4 353. chirurgic-

ká polní mobilní nemocnice (sídlila v budově 

bývalé obecné školy), do níž byli převáženi 

i vojáci ranění v bitvě o Brno, která se odehrá-

vala ve dnech 23.–26. dubna 1945. Ranění 

přibývali i v dalších dnech, neboť Němci zvyšo-

Věnce uctily památku padlých vojáků.

Poklonit se přišli paní starostka a pan místostarosta.
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Hotové sociální byty čekají na první nájemce
Zářivě bílá fasáda prvního ze dvou so-

ciálních bytových domů na Žižkově ulici dává 

tušit, že se schyluje k jeho otevření. Byty urče-

né soběstačným seniorům nad 65 let anebo 

zdravotně znevýhodněným osobám se začaly 

stavět v květnu roku 2018 a jeho dokončení je 

očekáváno dlouhým seznamem zájemců.

„Jedná se o pečovatelské byty, pracovně je 

nazýváme Podporované byty Žižkova 1. Vznik-

lo nám tady 11 malometrážních bytů, 10 z nich 

je jednopokojových a jeden dvoupokojový. 

Všechny mají vlastní kuchyň, koupelnu a tech-

nickou místnost. Celá budova je bezbariérová, 

má společné vytápění, výtah a kolárnu, kam 

si nájemci mohou uložit vozíky, elektrokola 

a podobně,“ popisuje dům místostarosta Boři-

voj Švásta.

Interiéry čekají na poslední kosmetické 

úpravy a buduje se okolí domu. „Samotná 

budova je hotová. V podstatě se teď pracuje 

už jen na oplocení, příjezdové cestě, chodníku 

a místu pro popelnice,“ doplnil.

Přestože je dům prakticky hotový, své první 

obyvatele přivítá až za pár měsíců. V těsném 

sousedství mu totiž rychlým tempem vyrůstá 

téměř dokonalé dvojče. Budou v něm tři jedno-

pokojové a tři dvoupokojové byty a pomůže 

samoživitelům s dětmi, kteří se ocitli v bytové 

nouzi. „Hrubá stavba druhé budovy stojí, jsou 

hotové i rozvody. Zbývá dodělat vnitřní omítky, 

postaví se lešení a udělá se fasáda. Myslím si, 

že v září bude hotovo,“ plánuje místostarosta.

Do tří měsíců od kolaudace se oba domy 

začnou obývat. Přestože město Hustopeče 

disponuje několika domy s nabídkou sociální-

ho bydlení pro různé skupiny, poptávka bohu-

žel dlouhodobě výrazně převyšuje nabídku. 

„Takových bytů máme nedostatek, tudíž jsme 

to museli řešit a musíme myslet i do budoucna. 

Zasíťováváme pozemky za Hustopečemi, kde 

nám má vzniknout něco podobného,“ vysvět-

luje. 

Zájemce o nové byty z řad seniorů eviduje 

Penzion a pečovatelská služba, další ohrože-

né skupiny má v kompetenci sociální odbor 

města Hustopeče. Právě ti budou i správci 

nových budov. 

Díky dotacím budou oba dva domy dohro-

mady stát městskou pokladnu asi 10 milionů 

korun. „Cena domu pro seniory je 15 milionů 

korun a dotace od Ministerstva pro místní 

rozvoj pokryje téměř polovinu. Na každý byt 

jsme dostali 600 tisíc korun. Druhý dům je na 

tom lépe, protože tam je cena okolo 10 milio-

nů korun, z čehož město zaplatí necelý milion 

a zbytek půjde z Integrovaného regionálního 

operačního programu,“ počítá Švásta. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 16. 4. 2020 na webu města.
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Byty jsou téměř připraveny pro své nové obyvatele.

Celá budova je kompletně bezbariérová.

vali hladinu již rozvodněné Dyje vypouštěním 

vody z Vranovské přehrady, destruovali komu-

nikace a zřizovali minová pole v prostoru mezi 

Drnholcem a Pasohlávkami, takže obce Nový 

Přerov a Novosedly byly osvobozeny až 8. květ-

na 1945.

Počet vojáků, kteří padli na katastru Husto-

pečí, dosáhl spolu s obětmi zranění z jiných 

částí fronty počtu 378 osob, a proto bylo 

rozhodnuto, že centrální pohřebiště sovět-

ských vojáků padlých na Hustopečsku a Miku-

lovsku vznikne právě zde. S téměř dvěma 

tisíci pohřbenými se hustopečský hřbitov stal 

druhým největším pohřebištěm Rudé armády 

na jižní Moravě.

Vedle jednotlivých hrobů důstojníků (mezi 

nimiž najdeme i nositele nejvyššího sovětské-

ho vyznamenání Hrdina Sovětského svazu) 

zde nacházíme i mohylu, v níž jsou pochovány 

stovky těl řadových vojáků Rudé armády: Rusů, 

ale i Bělorusů, Ukrajinců, Arménů, Osetinců, 

Azerbájdžánců…, ateistů, křesťanů, muslimů, 

židů... Všechny spojuje krutý osud: po čtyřech 

letech neslýchaného duševního a fyzického 

úsilí, zemřeli pár dní před vytouženým mírem.

Hustopečský hřbitov je stále cílem pozů-

stalých ze všech zemí bývalého Sovětského 

svazu. Zde jsou konfrontováni s pravdou 

o posledních pozemských dnech i o smrti 

svých drahých. A naopak i my se můžeme 

v konkrétních osudech dotknout hrůzy, utrpe-

ní a obětí, kterých bylo zapotřebí k našemu 

osvobození. Třeba v osobě prostého vojáka 

Nikolaje Maximoviče Starostina, o němž nám 

napsala Sofi e Borisová z ruského Saratova: 

„Nikolaj byl bratrancem mé babičky. Do války 

byl povolán v roce 1944 ve svých 18 letech. V té 

době z rodičů žil jen jeho otec. Při rozloučení 

řekl mé babičce, že ví, že se už nevrátí. Sloužil 

jako střelec u 52. samostatné stíhací protitan-

kové brigády a byl těžce raněn na předměstí 

Brna. Byl umístěn do hustopečské chirurgic-

ké nemocnice, kde však následkům těžkého 

zranění dne 29. dubna 1945 podlehl. Jeho 

otec obdržel zprávu, že Nikolaj padl na území 

Československa, ale věřil, že došlo k chybě 

a Kolja se vrátí. Nestalo se tak. Nikolaj byl jedi-

náček, nezůstaly po něm děti a ani žádná jiná 

stopa na zemi, dokládající, že kdysi žil někdo 

takový. Jen já, vnučka jeho sestřenice, chráním 

jeho památku. Může se stát, že i Vy nyní bude-

te se mnou vzpomínat, že existoval chlapec 

jménem Kolja Starostin, který zemřel proto, 

aby žili druzí lidé. Zůstala mi jen jedna jeho 

fotografi e, její kopii Vám posílám. Děkuji Vám, 

že nezapomínáte. Věřím, že oběti našich vojá-

ků nebyly zbytečné a Česká republika už nikdy 

neuvidí hrůzy války.“

I když jsme v naší zemi opět svědky relativi-

zování a přepisování dějin na politickou objed-

návku, která v posledních měsících a dnech 

dosáhla obzvlášť brutální a nízké podoby, 

nesmíme nikdy ztratit odvahu říkat pravdu 

a zachovávat věčnou památku těch, kteří pro 

nás v boji s nacistickým Německem podstou-

pili oběť nejvyšší. !

Soňa Nezhodová, 
vedoucí Městského muzea a galerie

Článek byl zveřejněn 16. 4. 2020 na webu města.
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Vy ještě nesledujete FB profi l města? Směle do toho! Zveřejňujeme pro vás ofi ciální informace, ale také 

zajímavosti či tipy. 

Hustopeče bojují o Zlatý lajk 2020
Z prvního místa v Jihomoravském kraji 

postoupilo Město Hustopeče do celostátního 

kola soutěže Zlatý lajk 2020, kde se s dalšími 

20 městy od dvou do deseti tisíc obyvatel utká 

o nejlepší facebookový profi l veřejné instituce.

Cílem soutěže je odměnit ty, kteří ke komu-

nikaci na sociálních sítích přistupují poctivě, 

inovativně a moderně. Hodnocení se řídí daný-

mi kritérii a vyhlášeny jsou kategorie, které 

zahrnují různé druhy veřejných institucí.

Zatímco administrativní úkony jsou ještě 

stále spojeny se zastaralým papírováním, 

české obce, krajské úřady a ministerstva 

v mnohých případech dělají hodně proto, aby 

s nimi občan mohl komunikovat moderně 

a elektronicky. Stále více z nich proto spravuje 

profi ly na sociálních sítích. 

Facebooková stránka města Hustopeče 

byla založena v roce 2015 a spravuje ji organi-

zační složka Marketing a kultura města Husto-

peče. Ke dni 16.4.2020 má 5 202 fanoušku 

a 5 625 sledujících. Spolu s webovými stránka-

mi, Youtube kanálem a kabelovým vysíláním 

Hustopečské televize je to oblíbený informač-

ní kanál města. 

Město na ni pravidelně zveřejňuje nejen 

ofi ciální informace, ale také zajímavosti, 

tipy, soutěže, užitečné odkazy a živé přenosy 

i fotoreportáže z akcí či přímo z dění v ulicích 

města. Na rozdíl od webových stránek zde 

každý příspěvek mohou občané komentovat, 

což také hojně využívají a dávají nám tak další 

podněty.

Koncem loňského roku se Město Hustope-

če přidalo i na Instagram, kde svůj profi l začí-

náme budovat.

-nov-

Článek byl zveřejněn 16. 4. 2020 na webu města.
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Iniciativa z Břeclavi pomáhá vinařům
Na počátku byla jednoduchá myšlenka: 

podpořit moravské a české vinaře a zajistit jim 

odběratele během koronavirové krize i po ní. 

Od nápadu k realizaci uběhlo jen několik málo 

dní a dnes, teprve týden od zveřejnění iniciati-

vy, více než 140 vinařů z celé jižní Moravy lepí 

na svá vína červenou samolepku s hashtagem 

#tosivypijeme.

„Hlavní myšlenka celé iniciativy je vlastně 

jednoduchá. Je to takový apel na zákazníky 

a milovníky vína, že když si v této době budou 

chtít koupit víno, aby si vybírali to tuzemské,“ 

představuje projekt autorka a velká milovni-

ce vína Lucie Hotařová.

Za celým projektem stojí tiskárna 

Etiflex z Břeclavi a líbivý design má 

na svědomí hustopečský rodák Lukáš 

Průdek. „Na začátku jsme si říkali, 

že vlastně neumíme nic jiného, než 

vyrábět samolepky. Rozhodli jsme se 

je tedy dávat vinařům zdarma, aby je 

spolu s vínem posílali svým zákazníkům 

jako poděkování za to, že nákupem podporují 

moravská vína,“ popisuje začátky Hotařová.

Mezi prvními se do projektu zapojila 

i hustopečská vinařka a zároveň Mistryně České 

republiky v sabráži Libuše Vrbová.  „Neváhala 

jsem ani vteřinu, protože se mi moc líbí způsob, 

jak ukázat lidem, že stojí za to pít moravská 

vína. Už se těším, až nalepíme nálepky a pošle-

me vína do světa. Momentálně jsme závislí na 

prodeji přes e-shopy, protože vinařství máme 

zavřené, a toto je jediný způsob, jak v této 

době aspoň nějak fungovat,“ vysvětluje.

Na webových stránkách iniciativy, kam se 

vinaři mohou zdarma registrovat, se zákazní-

ci dozví o možnostech kde a jak vína zakoupit. 

„Na stránkách, kromě jiného, najdete i mapu 

jednotlivých vinařství a vinoték. Zároveň 

jsou tam odkazy i na takzvané bedýnky, kdy 

skupinky vinařů vytváří kolekce vín z různých 

vinařství a nabízí je v jednom balení.  Každý 

takový odkaz je přesměrován přímo na samot-

né vinaře,“ představuje stránky Lucie Hotařová.

„Myslím si, že nejen v oblasti vína, ale 

v každém odvětví a v každé komoditě, by si 

lidé měli uvědomit, že  teď je ten čas, kdy je 

opravdu potřeba podporovat místní, lokální 

produkty.  Až to bude možné, tak chodit do 

místních restaurací a podniků, a pomoci tak 

zpátky nastartovat celou ekonomiku,“ uzavírá 

Hotařová. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 23. 4. 2020 na webu města.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Již několik týdnů trvající nouzový stav 

zastavil činnost Klubu historie a vlastivědy 

Hustopečska. Na poslední chvíli jsme uspořá-

dali přednášku o brněnském podzemí, bohu-

žel k poznávacímu zájezdu do Valtic už nedošlo, 

přerušeny byly i tanečky či herní odpoledne. 

Není to jednoduché pro nikoho, kdo je zvyklý 

být se svými přáteli, aktivně prožívat svůj volný 

čas. Chránit zdraví své i ostatních je však na 

prvním místě. Věřím, že tato doba bude v blíz-

kém čase ukončena a budeme moci nabídnout 

některou z našich činností. 

Do budoucna pro Vás z  přednášek připra-

vujeme témata historická – Největší tajemství 

Třetí říše, J. A. Komenský, Československé legie, 

pokračování bude mít snad i Brněnské podze-

mí.

Z poznávacích zájezdů si nejsem jistý cílem 

na Slovensko, ale chceme nabídnout např. 

severní Moravu (Hukvaldy, Frýdek,…) či střední 

Čechy (Vlašim a okolí), z našeho kraje Lysice či 

Senetářov.

Přesto, že plán byl vytvořen s  pevnými 

termíny, čas ukáže, zda je dokážeme v  tomto 

sledu uskutečnit.

Do našich aktivit patří i relaxační akce, tou 

nejbližší by mohl být Juniáles. O prázdninách 

chystáme pobyty na táborech Na stará kole-

na, kdy již potřetí zamíříme do jižních Čech na 

Strakonicko, v  současnosti očekáváme infor-

mace z  místa konání ve Střelských Hošticích. 

Další pobyty pořádáme ve spolupráci s naším 

dopravcem, zájmu se těší zejména pobyty na 

Slovensku, konkrétně v Pieninách či Vysokých 

Tatrách. Podzimní termíny jsou od října, tudíž 

by mohly být reálné.

Paměť, taktika, soustředění, vytrvalost či 

obratnost to jsou hlavní schopnosti při herních 

odpolednech i v tančírně, které se rozběhnou 

při nejbližší možné příležitosti a na které jste 

rovněž zváni.

Klub historie a vlastivědy svou činnos-

tí nabízí příležitost pro všechny, koho akce 

zaujmou. Až to znovu rozjedeme, rádi Vás 

mezi námi uvítáme.

Dušan Průdek, 
předseda

Historici v očekávání lepších časů

Pan Svoboda nám ještě stihl přestavit brněnské 

podzemí.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Za nápadem stojí milovnice vína Lucie Hotařová.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Mohla bych začít provokativním titul-

kem Tahle země není pro starý, což je název 

amerického fi lmu a nemá s  tématem mnoho 

společného. Ale protože někteří lidé čtou jen 

titulky a podle nich si udělají obrázek o auto-

rovi, nehodlám riskovat. Musím reagovat na 

situaci, která je v těchto měsících fenoménem. 

Zákeřný koronavirus je nejnebezpečnější 

pro seniory. O nich se v  posledních týdnech 

mluvilo nejrůznějším způsobem. Někdy krás-

ně s úctou – jak k nim nemohou jejich rodiny, 

jak si nemohou opatřit ochranné roušky a jak 

máme být solidární, pomáhat jim a chránit je. 

Někdy bylo hlavně ze zpráv cítit, že je to skupi-

na, na kterou se zapomíná, je tak trochu přítě-

ží a teď honem honem musíme řešit, kdy mají 

chodit nakupovat a kdo jim bude šít roušky. 

Jinde, od nějakých imbecilů, bylo slyšet i špat-

ně skrývané pohrdání, dokonce se měly objevit 

vtipy typu, že tahle „rýmička“ vyřeší důchodo-

vou reformu (proto úvaha použít název fi lmu). 

A do toho chodí po e-mailech a po facebooku 

sentimentální obrázky s  básněmi o tom, jak 

odchází, umírá ta nejsilnější generace, ti, co 

toho nejvíc zažili a dokázali, ty drahokamy 

naší společnosti. Mediální prostor se stal ději-

štěm souboje, kdo má právo na život a důstoj-

nost a kdo ne.

Už je mi z  toho kastování zle. Lidi, prober-

te se! Tato země je přece pro všechny.  Pro 

všechny věkové kategorie, pro všechny etnické, 

sociální či jinak odlišené skupiny. Důstojnost 

každého musí být zachována.  Každá genera-

ce má ve společnosti svou nezastupitelnou 

roli. Arogantní blbci, co je všechno pomalejší 

zdržuje, jsou mnohem větší brzdou společnos-

ti než ostatní.  Protože je nezajímá minulost, 

neřeší budoucnost, užívají si, vydělávají teď 

a nikoho k tomu nepotřebují.  Takoví nejsou 

přínosem. Ale kvůli tomu je přece nevyhubíme. 

Mají svou hodnotu jako každá lidská bytost. 

Co se týče hodnoty nejstarší generace, tak 

už od prvobytně pospolné společnosti měla 

všechna přirozeně myslící společenstva radu 

starších. Mladí bojovníci mysleli jen na boj, 

lov a sex. Logicky, protože jiná generace není 

schopná ubránit, uživit a rozmnožit klan. 

Někdo starší ale musel plánovat jak a kde 

rozložit tábor, kdy co zasít, prostě nějakou stra-

tegii k přežití. Tenkrát se to nedalo studovat na 

vysokých školách, to přinesla až životní zkuše-

nost. Proto ti horkokrevní svalovci vždy přichá-

zeli za staršími a ptali se, co mají dělat. Bylo to 

moudré a díky tomu se civilizace mohla vyvíjet. 

Problém je v tom, že dříve se staří nedoží-

vali tak vysokého věku (tedy většinou). V boji 

padli, protože nebyli tak zdatní, aby vyhráli 

nad nepřítelem, neměli tolik doktorů a léků 

jako dnes, a tak si nemoc vždy vybírala ty slab-

ší. Umírali dřív, než se mohla dostavit stařecká 

demence, invalidita apod. To zní sice hrozně, 

ale je to druhá strana mince, co se civilizace 

týče. Se zvyšováním životní úrovně, s pokro-

kem ve vědě – technologie a zdravotnictví – se 

dostavují i tyto průvodní jevy civilizace. Žijí i ti, 

kteří by v přírodě bez technických a zdravotnic-

kých vymožeností dávno zemřeli. Ale to je něco, 

s čím se musí počítat. Každá civilizace, která 

chce jít technicky dopředu, musí jít dopředu 

zároveň i sociálně. Jinak není toho pokroku 

hodna. Jinak dochází k tomu, že se zdraví 

a silní zbavují nepotřebných kusů (starých 

a postižených) a tím se z nich stávají jen zvířa-

ta, co umí obsluhovat moderní přístroje. 

Chtěla bych uklidnit všechny seniory: Milu-

jeme vás a potřebujeme vás. Jste pamětí naše-

ho národa i vašich rodin. K vám vedou všechny 

nitky, ze kterých jsou utkány pevné rodinné 

vztahy. Vaše vzpomínky jsou naše kořeny 

a stejně jako vaše vlasy jsou rodinným stříb-

rem. Vaše hodnota není závislá na tom, kolik 

vám je roků, jak zdraví jste nebo jestli umíte 

ovládat nejnovější mobilní telefon. Stvořitel 

nebe i země vás tu chce mít, ještě se skrze vás 

máme mnoho co učit. Třeba i to, jak má fungo-

vat zdravá společnost. 

Všem přeji pevné zdraví, trpělivost s  vlád-

ními opatřeními, opatrné nastupování do 

běžného režimu, krásné jaro a Boží pokoj. Vše 

bude brzy zase v pořádku. 

Kateřina Rybáriková,
kazatelka evangelického sboru 

Tato země je pro všechny

To je taková pohádka, jak jde Jirka s očaro-

vanou kozou, která má na sobě pentle. A každý, 

kdo se jí dotkne, se přilepí. A každý, kdo se 

pokusí přilepeného odtrhnout, se také přile-

pí. I ten, o koho se náhodou otře tento docela 

pestrý průvod. 

Velmi podobně vypadala naše sobotní 

vycházka. Šla moje dcera Anežka se svojí 

dcerou Sárou. Sáře je rok a půl, neujde toho 

moc, a tak část vycházky jede v kočárku. Dále 

jsem šla já a naše tři a půl měsíce staré štěně. 

Byl duben 2020 a jarní příroda nás opravdu 

lákala ven. Tak jsme vyrazily. 

Nejprve bylo nutné vymotat se z naší metr 

a půl široké chodby ven z domu. Na ulici musíte 

vyjít už připravení – zabezpečený pes, připou-

tané dítě – protože máme hned u baráku silnici. 

Pes musí být na vodítku, protože je malý, blbý 

a utekl by. Dítě musí být v kočárku, protože je 

malé, mazané a ví, že když vám uteče, může 

jít, kam chce. Dítě nechce jít na procházku 

s pejskem jinak, než že ono drží vodítko – jinak 

to nejde, jinak je pláč a skřípění zubů, vzteká-

ní a bouchání. Jenomže dítě psa na vodítku 

neudrží. Jdeme tedy se dvěma vodítky na krku 

jednoho psa. Jedno vodítko mám já, druhé má 

dítě, které sedí v  kočárku. Kočárek tlačí moje 

dcera. V této sestavě je potřeba vysoukat se půl 

metru úzkými dveřmi na ulici.  Naštěstí máme 

dvoukřídlé dveře (dvoukřídlý je hmyz, ale my 

máme i dveře) a ochotného dědečka – mého 

muže, který nám pomůže ze dveří s kočárkem. 

Kdo má ale jít první, když máme psa, který je 

ještě malý trouba a bojí se procházet dveřmi 

nebo jít někam první? Nejdřív jsem vyšla já, 

za mnou na vodítku pes, jehož druhé vodít-

ko (připevněné na krku) vězelo svým druhým 

koncem ještě někde v  útrobách domu. Na 

chodbě vznikl chumel sestávající z ochotného 

dědečka a opatrné Anežky, která věděla, že 

natahovací vodítko v  rukou Sáry je časovaná 

střela, která v  případě vypuštění může zranit 

nebo minimálně vyplašit psa, zranit Saru nebo 

aspoň způsobit nemalý hysterický záchvat 

jinak velmi roztomilého děvčátka. Než se 

dohodli, kdo tedy kočárek přes práh a jeden 

schod v  zádveří přenese, bylo na mě, abych 

otevřela druhý díl dveří, aby se mohl kočárek 

dostat na ulici. Pejsek je ještě opravdu ťululum, 

a když jsem udělala krok zpátky ke dveřím, 

chtěl jít dveřmi zase domů, což je logické, když 

tam směřovalo i druhé vodítko. 

Naštěstí rychlou akcí jsem dveře otevřela, 

pomohla kočárku překonat ještě dva schody 

na ulici a přesvědčila psa, že přece jdeme ven 

a že mě nemusí třikrát obíhat a omotávat 

mi nohy. Když venku přistála i dcera Anežka, 

ujistily jsme se, že obě vodítka jsou volná, tj. 

neškrtí ničí dýchací cesty ani nejsou zamota-

ná do žádných rukou a nohou, a když ochotný 

manžel za námi zabezpečil druhé křídlo dveří 

a popřál nám hezkou procházku, konečně 

jsme se vydaly vstříc jarním krásám přírody. 

Sotva jsme si oddychly, že výstup z  bará-

ku máme šťastně za sebou, tak jsme asi po 

10 metrech na ulici s  hrůzou zjistily, že nemá-

me roušky na ksichtě! Anežka pro ně honem 

pádila zpátky a ještě dobrých 30 metrů jsme 

se pak smály svým děravým hlavám. Zbytek 

Znáte pohádku Jirka s kozou?

CÍRKVE
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Ve čtvrtek 12. 3. jsem při mši svaté přeče-

tl farníkům rozhodnutí našeho biskupa, že 

vzhledem k aktuálnímu vývoji a vyhlášené-

mu nouzovému stavu se ruší všechny společ-

né bohoslužby a setkání. Tím pro mě nastalo 

nečekané volno, ve kterém jsem se snažil dodě-

lat věci, které se mi doma nahromadily, a nebyl 

na ně čas. Snažil jsem se je co nejrychleji splnit. 

Pak jsem ale zjistil, že času je stále dost, že 

není kam spěchat. Současná krize přinesla 

jako plod i zklidnění a zpomalení rychlého 

tempa života. Přišly ale i otázky: Co vlastně 

dělat, když nemohu slavit s farníky bohosluž-

by, navštěvovat nemocné, konat přípravy, učit 

děti náboženství? Chvílemi jsem si připadal 

i zbytečný. Skoro nikdo nevolal, nikoho jsem 

nepotkával. Postupně jsem si našel způsob, jak 

tento čas využít – využít ho na modlitbu, na 

četbu, studium, úklid doma i v kostele, přípra-

vu katechezí do budoucna. Zjistil jsem také, 

jakou radost udělá e-mailová zpráva, pozdrav, 

který druhému napíšu, nebo odpovím na 

jeho otázky a pochybnosti. Díky tomu jsem 

byl obdarován i mnoha pěknými svědectvími 

druhých, jak celou tuto situaci prožívají, co 

jim přinesla dobrého. Vzpomínám na jednu 

maminku, která napsala, že s dětmi zavedla 

doma hodinu vaření a hodinu náboženství a že 

to děti baví. 

Velikonoční obřady jsem sloužil se 

2–3 přisluhujícími. Také jsem se rozhodl 

nechat denně dvě hodiny otevřený kostel, 

kdyby se lidé chtěli přijít pomodlit. Protože 

mám možnost do kostela zajít, tak jsem si řekl, 

že aspoň tak mohu pomáhat druhým. Povzbu-

dila mě v tom i slova papeže Františka, který 

nedávno řekl, že modlitba a tichá služba jsou 

naše vítězné zbraně. Děkuji také farníkům, 

kteří přišli s iniciativou šití roušek i těm, kteří 

v době nouzového stavu vydávali potraviny 

potřebným v rámci potravinové pomoci. Těším 

se na společné setkání a slavení bohoslužeb. 

Jan Nekuda,
děkan

Zákaz shromažďování během nouzového 

stavu se vztahuje i na bohoslužby v kostelích. 

Věřící jsou tak odkázáni na online přenosy mší 

svatých a společných modliteb prostřednic-

tvím televize nebo internetu. Samotné koste-

ly ale tak úplně prázdné nejsou. Kněží slouží 

mše svaté i bez přítomnosti věřících. V kostele 

sv. Václava v Hustopečích je děkan Jan Nekuda 

dokonce každý den.

Nedělní vyzvánění zvonů na kostele 

sv. Václava se v době nouzového stavu ozývá 

prázdným náměstím. Věřící, kteří se dříve 

v zástupech shromažďovali ke společné 

modlitbě, zůstávají doma. Mše svaté však 

děkan Jan Nekuda každodenně slouží. „Slou-

žím je na ty úmysly, které si lidé napsali ještě 

před vyhlášením nouzového stavu, takže se 

snažím všechno dodržet,“ vysvětluje děkan.

V katolické církvi není nutná účast věří-

cích při bohoslužbě a kněží ji mohou sloužit 

i soukromě. Na významu jí to neubírá a kněží 

po celém světě naopak právě v této neleh-

ké době prosí mnohem intenzivněji o Boží 

pomoc. „V současné době církev právě modlit-

bou pamatuje na všechny nemocné a zasa-

žené. Také se modlí za skončení a odvrácení 

nákazy. Papež František se za konec pandemie 

koronaviru modlil před křížem, o němž se 

traduje, že v roce 1522 zachránil Římany před 

morem. S věřícími se spojil v modlitbě i u obra-

zu Panny Marie, ochránkyně Říma. I my, kněží, 

se snažíme takto pomoci,“ pokračuje.

Přesto je to pro kněze neobvyklá situa-

ce. „Je to takové zvláštní stát před prázdným 

kostelem, prázdnou kaplí. Někdy je tu se 

mnou aspoň jeden farník nebo pan kaplan, ale 

i tak je to jiné. I to, že během dne nemám své 

každodenní povinnosti, jako učení nábožen-

ství, setkávání se s farníky a podobně. Najed-

nou jsem sám, tak se za ty druhé alespoň 

modlím,“ posteskl si děkan. 

Zatímco farníci tráví čas se svými rodinami, 

otec Jan zůstává v kontaktu se svými blízkými 

pouze telefonicky. „V karanténě mám čas na 

osobní modlitbu, studium a četbu. Najdu si 

chvilku i na úklid nebo papírování, které jsem 

stále odkládal,“ usmívá se.

Jakkoliv je světová pandemie a karanté-

na složitá a stresující, mohou v ní podle otce 

Jana lidé hledat i nové příležitosti. „Žili jsme 

v době, kdy jsme stále za něčím spěchali. 

Honili jsme se za zážitky, novinkami, chtěli 

jsme poznávat neustále něco nového, cesto-

vat do dalekých zemí. A najednou musíme 

zůstat sami, doma, uzavření. Je to pro nás nová 

výzva – učit se radovat z maličkostí, z přítom-

nosti rodiny a blízkých. Byl nám dán čas na 

četbu, zastavení se, vydechnutí a klid. Tak toho 

využijme,“ povzbuzuje Nekuda.                      -nov-
Článek byl uveřejněn 30. 3. 2020 na webu města.

I prázdným kostelem se ozývají modlitby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Opuštěný kostel má alespoň jednoho návštěvníka. 
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Život kněze v době nouzového stavu

procházky už probíhal nádherně: jabloně 

kvetly, naše psí slečna běhala volně a byla 

poslušná, zapadající sluníčko dělalo nádherné 

světlo na fotkách. Sára ušla celou Bílou horu 

po svých a v  riflových šatičkách byla neodola-

telná. Anežka zářila maminkovským štěstím. 

Pohádka tuším končí tak, že Jirka tím 

průvodem s  kozou rozveselil šíleně smutnou 

princeznu, dostal ji za ženu a s ní půlku králov-

ství. Já se svými třemi princeznami jsem byla 

nejšťastnější člověk na světě.

Ještě vychytáme hromadný výstup z domu 

na ulici a za chvíli snad už ani roušky nebudou 

potřeba. Život je krásný každý den.

Kateřina Rybáriková, 
kazatelka evangelického sboru
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Sdílejte své příběhy, fotky či videa o tom, co kreativního děláte doma

 během nouzového opatření vlády. Inspirujte ostatní!

Každý, kdo se zapojí, získá po skončení nouzového stavu 

vstupenku do kina zdarma!

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Mějte v karanténě nudy méně!

Znáte roušku pro vinaře? 

Kromě učení se děti věnují i jiným činnostem. Z této aktivity čiší pohoda, kterou tolik potřebujeme. Někdo se zdokonaluje v pečení

Za téměř dva měsíce fungování se nám ve 

facebookové skupině krásně rozběhla diskuze 

a náměty na téma: Co dělat doma, abychom 

se nezbláznili z nouzového stavu? 

Sešlo se nám několik desítek námětů na 

recepty, dětské hry, vtípky či soutěže, který-

mi si spolu s rodinou (či sami) můžeme krátit 

dlouhou chvíli. Ke dni 20. dubna má skupina 

234 členů a neustále přibývají. 

Jak využíváte čas doma vy, abyste se

zabavili? Inspirujte nás ve skupině 

V karanténě nudy méně či nám napište

 na redakce@hustopece.cz. 
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Tvoření se meze nekladou.

Děkujeme za dary, které jste nám věnovali 

do food boxu v prodejně COOP na Bratislavské 

ulici. Za první čtyři měsíce letošního roku jsme 

vybrali 57,25 kg potravin. Díky tomu a závozu 

ze skladu Potravinové banky pro Brno a Jiho-

moravský kraj jsme mohli realizovat výdej 

z naší potravinové pomoci „pod věží“ i v těchto 

mimořádných dnech. Vaše příspěvky v potra-

vinovém boxu mezi 12. lednem a 11. únorem 

nám mimo jiné umožnily okamžitě reagovat 

poté, co nás kontaktoval městský úřad s pros-

bou o možnou pomoc pro maminku se čtyřmi 

dětmi, která začátkem února tragicky ovdově-

la. I za ni vám ještě jednou děkujeme.

-jl-

Dobré skutky nejen o Vánocích
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Městské muzeum a galerie využívá 

čas, kdy je veřejnosti uzavřeno, k budování 

a inovacím. Na svém facebookovém profi lu 

rozjíždí virtuální prohlídku stávající výstavy, 

v prostorách bývalého Turistického informač-

ního centra buduje unikátní dobovou kavárnu 

Café Auspitz a ze Stálé vinařské expozice ve 

sklepních prostorách udělalo poctu prvnímu 

známému majiteli Domu U Synků Ignáci Freu-

denreichovi.

Mezi prvními opatřeními vlády, ještě před 

zahájením samotného nouzového stavu, bylo 

zrušení všech kulturních a společenských 

akcí. Téměř dva měsíce je tak uzavřeno i Měst-

ské muzeum a galerie, které za zamknutými 

dveřmi ukrývá unikátní výstavu Flora et Litera. 

„Chtěli jsme ji prodloužit do konce dubna, ale 

pravděpodobně ani tak už nebude možné ji 

zhlédnout osobně, proto jsme ji celou nafo-

tili a spolu s popisky umístili na facebooko-

vý profi l muzea,“  popsala etnografka Šárka 

Prokešová, která se virtuální prohlídky ujala.

Další plánované výstavy se pravděpodobně 

ani instalovat nebudou a muzeum tak násle-

dující týdny využije k opravám, které měly 

probíhat o letních prázdninách. „Asi to bude 

vypadat tak, že květnové a červnové výstavy 

posuneme na letní měsíce a nyní budeme 

malovat a rekonstruovat prostory galerie. 

Uvidíme, jak se nám podaří sehnat malíře 

a řemeslníky,“  doufá vedoucí muzea Soňa 

Nezhodová. 

Už dnes se však pilně pracuje na vybudová-

ní nové unikátní muzejní kavárny Café Auspitz 

v prostorách bývalého Turistického informač-

ního centra. „Ta myšlenka vzešla z toho, že 

návštěvníci, kteří přijdou do Hustopečí zdale-

Součástí kavárny bude sedací souprava s originálním 

potahem.

Muzeum nyní využívá čas k rekonstrukcím.
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Za zdmi muzea vznikají unikátní prostory

Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou 

pečeť má u nás již tradici. V  sobotu 4. dubna 

se měl uskutečnit již 16. ročník výstavy, na níž 

by mohla široká veřejnost vína ucházející se 

o Hustopečskou pečeť ochutnat. Do soutěže se 

smí hlásit odrůdy, které mají historický odkaz 

na vinařství Hustopečska. Je jich celkem osm. 

Červená vína zastupují Svatovavřinecké, Fran-

kovka, André a Modrý Portugal. Z bílých odrůd, 

které jsou ještě zatříděny do jednotlivých kate-

gorií podle obsahu zbytkového cukru, jsou to 

Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské 

zelené a Tramín. Výstava musela být bohužel 

zrušena, ale jako u jedné z mála se stihla vína 

alespoň obodovat. 

Přes 230 vzorků těchto osmi odrůd 

hodnotilo 25 degustátorů v  úterý 10. břez-

na. K hodnocení slouží 100bodová stupnice 

a důležité aspekty jsou například barva, vůně 

nebo čistota. Všechny vzorky vína, které získa-

jí nad 86 bodů obdrží zlatou Hustopečskou 

pečeť, nad 84 bodů stříbrnou a bronzovou 

pečeť získají vína, jejichž hodnocení bude nad 

82 bodů. U vína s nejvíce body v dané kategorii 

se vždy udělí cena Vítěz kategorie. Degustátoři 

hodnotili vína přes systém ELWIS, který vyvi-

nulo Národní vinařské centrum České repub-

liky. 

Nejvíce se dařilo Znovínu Znojmo, a.s. se 

třemi vítězi kategorie – za Ryzlink vlašský, 

Ryzlink rýnský a Tramín červený. Dvě prvenství 

získala také vína od PATRIA Kobylí, a.s. – André 

a Modrý Portugal. Po jedné zlaté příčce opano-

valy kategorie Ryzlink vlašský od Antonína 

Blažka, Tramín červený od Bohemia Canopus, 

Ryzlink rýnský od Ing. Miroslava Volaříka, 

Frankovka od Révy Rakvice s.r.o., Veltlínské 

zelené z Vinařství Starý vrch a Svatovavřinecké 

z  Víno Rakvice s.r.o. Všem zúčastněným vinař-

stvím děkujeme za přízeň.

Jana Unčovská, 
produkční MaK Hustopeče

Znáte výsledky Hustopečské pečeti?

Degustátoři ohodnotili přes 230 vzorků.
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Městská knihovna Hustopeče je již od 

13. března uzavřena, ale stále se v ní něco děje. 

Knihovnice využily nouzového stavu k  vyko-

nání revize knižního fondu, která by je jinak 

čekala v  létě. Revize v  knihovně probíhá vždy 

jednou za pět let a musí se při ní načíst všech-

ny svazky, kterých je okolo 30 000. 

V  květnu byla naplánovaná výmalba 

knihovny, tudíž i tuto činnost jsme přesunuli 

na tyto dny. Nebyla to jednoduchá záležitost, 

bylo třeba odsunout regály od zdi, to znamená 

knihy z nich vyndat. To vše proběhlo za pomo-

cí kolegů z  Pavučiny, za což jim patří náš dík. 

Nyní již knihovna září čistotou!

Následně se knihovnice pustí do nakupo-

vání a zpracování nových knih, aby byly připra-

veny na nápor čtení chtivých čtenářů. Věříme, 

že Vám již brzy budeme moci poskytnout své 

služby.

Těší se na Vás vaše knihovnice.

V knihovně nezahálí!
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Volný čas se využil k výmalbě. 

Výroba květináče z PET lahve.

Paní knihovnice se již těší na své návštěvníky. 

Vložení semínek do obalu od vajíček.

Práce to nebyla jednoduchá.

Sazeničky v platu od vajíček.

Hromadí se Vám doma prázdné plechov-

ky, obaly od vajec, PET lahve nebo kelímky od 

jogurtu? Můžete je vytřídit a vyhodit do správ-

ných popelnic, nebo znovu použít. Novému 

využití starých věcí se anglicky říká reuse a my 

se dnes podíváme, jaké nové využití mohou 

mít zmiňované prázdné obaly.

Zrovna máme období jara, kdy vše kvete, 

pracujeme doma na zahrádce nebo si 

zvelebujeme balkony a terasy u svých 

bytů. Prázdné plato od vajec může 

být skvělým pomocníkem pro klíčení semínek. 

Nemusíte ani žádná kupovat, stačí vzít semín-

ka z papriky nebo rajčete, které najdete doma 

v ledničce. Semínka bylinek koupíte v každém 

květinářství nebo si je můžete objednat na 

internetu. Semínko zasadíte do hlíny, pravi-

delně zalíváte vodou a čekáte, až Vám vyroste. 

Sazeničku lze přesadit například do prázdné-

ho kelímku od jogurtu, prázdné plechov-

ky nebo nepotřebného kbelíku. 

Sazeničku z obalu od vajíček nemusí-

te vytahovat, stačí vystřihnout a celé vložit do 

nové nádoby. Plato od vajíček se v hlíně rozloží. 

Pokud se budete o rostlinku dobře starat, v létě 

si pak pochutnáte na domácích bylinkách 

nebo zelenině. Dobrou chuť.

Blanka Marková

Reuse okénko – Jak pěstovat bylinky a zeleninu?

ka a stráví tu třeba celý den, si nemají kam 

zajít. Stejně tak návštěvníci vernisáží všech 

našich výstav si nemají kde společně doprožít 

tu vernisáž,“ vysvětluje Nezhodová.

Kavárna bude poctou hustopečské kaváren-

ské tradici, která ve městě vznikala ve druhé 

polovině 19. století. „Byla to doba, kdy Husto-

peče byly jedno z největších měst rakouského 

soustátí a jako okresní úředníci sem přicházeli 

vzdělaní lidé ze všech částí monarchie, kteří si 

právě přivezli ten zvyk trávit čas v kavárnách. 

Proto i tato kavárna odkazuje na ten vysoký 

styl tehdejších vídeňských kaváren,“  popisuje 

prostory Nezhodová.

Součástí interiéru bude kopie dobové 

sedací soupravy včetně originálního pota-

hu a unikátní barový pult s barevnou vitráží. 

„Předlohou nám bylo dílo jednoho význam-

ného malíře jižní Moravy, kterého představí-

me později. On totiž na jednom svém obraze 

dokonale zachytil zjev těchto kaváren, a to 

v době určité dekadence, v době, kdy už byla 

na spadnutí druhá světová válka. A ta atmosfé-

ra obrazu nás nadchla, proto i potah na sedací 

soupravě je kopií z tohoto obrazu a bylo velice 

náročné jej zpracovat,“ dodává Nezhodová.

V prostorách bývalé Stále vinařské expozice 

došlo na rozsáhlé stavební úpravy. „Nejdříve 

se dělalo nové osvětlení a odstranila se velká 

část zdiva a kójí, které byly dostavěny pro 

účely bývalé expozice. Sanovali jsme kanali-

zaci, kterou značně protékala voda, ale stále 

tu máme vlhkost okolo 70 %. Teď nás čeká 

dokončení mohutné hustopečské veduty 

z roku 1720 a umístění barokní plastiky svaté-

ho Václava, kterou pro nás zpracovává sloven-

ský výtvarník Peter Polák. Ta už je sice hotová, 

ale nemůžeme ji převézt přes hranice,“ popisu-

je Nezhodová.

Zachovalé původní prostory jsou doplněny 

novými informačními panely a budou sloužit 

k prohlídkám i ochutnávkám vín. „Na těch 

panelech je popis hustopečské vinařské archi-

tektury a právní horenské instituce v Hustope-

čích. Nechala se tu možnost uskladnění vína, 

to se ještě domluvíme s budoucím nájemní-

kem kavárny. A jinak se moc těšíme na všechny 

návštěvníky. I na ty, kteří sem přijdou degusto-

vat víno, proč ne,“ usmívá se Nezhodová. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 8. 4. 2020 na webu města. 
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Kdy a jak se znovu rozjede kulturní kalendář?

NEREZ 
20. 10. 2020

Zdeněk Izer
1. 12. 2020

Laskonky 
17. 11. 2020

Zlatovláska
13. 9. 2020

Třetí prst na levé ruce 8. 12. 2020

Opatření a nařízení vlády v nouzovém 

stavu se neustále mění a po prvních plánech 

na obnovení podnikatelských činností nebo 

výuky ve školách se čeká i na přesnější pokyny 

k pořádání kulturních akcí. Těch byla v Husto-

pečích zrušena celá řada, další se odkládají 

nebo přesouvají až na příští rok.

Prakticky okamžitě po vyhlášení nouzové-

ho stavu byla v Hustopečích zrušena největší 

jarní akce, Slavnosti mandloní a vína, které 

se intenzivně připravovaly několik týdnů. 

A zdaleka není jedinou. „Následovalo zrušení 

výstavy vín O Hustopečskou pečeť a dnes už 

víme, že se nepojede Krajem André ani Rally 

Hustopeče. Letošní program festivalu Concen-

tus Moraviae se přesouvá stejně jako Slavnosti 

mandloní a vína na další rok. Jediný otazník 

z těch červnových akcí zatím stále visí nad 

Hustopečským slunovratem s vínem. Věříme, 

že se nakonec uskuteční, byť v nějaké uprave-

né nebo omezené formě,“ vypočítává seznam 

zrušených akcí vedoucí organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče Jana 

Hrádková.

Vše ale záleží na aktuálních nařízeních 

vlády. Momentálně by organizátoři museli 

zajistit, že se v ulicích města nepotká víc jak 

50 návštěvníků. 

Stejná podmínka platí i pro promítání 

v kině, které naposledy vítalo diváky 8. března. 

„Zatím to vypadá a doufáme, že kino se nám 

podaří otevřít 8. června, tedy přesně po dvou-

měsíční pauze. Uvidíme, jaká budou omeze-

ní, ale i kdyby se povolilo promítání jen pro 

50 diváků, tak promítat budeme. I když třeba 

ne hned každý den. Uvidíme, jaký bude zájem 

a doufáme, že ten zájem bude a my budeme 

moci promítat třeba několikrát po menších 

skupinkách. Záleží i na distributorech, jaké 

fi lmy budou k dispozici, protože se zruši-

la i spousta premiér fi lmů,“ odhaluje plány 

vedoucí kina Martina Ondrová.  

Peníze za lístky zakoupené na neuskuteč-

něná promítání se budou vracet. Jinak to bude 

se vstupenkami na divadelní představení 

a koncerty. Ty se neruší, pouze odkládají. 

Peníze za vstupenky na fi lmové projekce, 
které nebyly odpromítány:
�        vstupenky zakoupené online budeme 

vracet automaticky všem zpět na účet, není 

třeba žádat

�        vstupenky zakoupené hotově na pokladně 

bude možné vracet po otevření TIC

Koncerty, divadelní a další představení:
�        zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti 

na náhradní termín, pokud nebude náhrad-

ní termín vyhovovat, je možné vstupenky 

vrátit nejpozději 1 měsíc před náhradním 

termínem

�        o vrácení peněz za vstupenky koupené 

online je třeba požádat na email: 

kino@hustopece.cz,

�        vstupenky zakoupené hotově na pokladně 

bude možné vracet na TIC 

Náhradní termíny akcí:
�       NEREZ – koncert – 20. 10. 2020

�       Zlatovláska – pohádka – 13. 9. 2020

�       ZUB ZA ZUB – divadelní představení – zatím 

vyjednáváme

�       Vyšetřování ztráty třídní knihy – zatím není 

náhradní termín, bude se vracet vstupné

�       Laskonky – divadelní představení – 17. 11. 2020

�       Zdeněk Izer "Na plný coole" – 1. 12. 2020

�       Třetí prst na levé ruce – divadelní představení 

– 8. 12. 2020

�       Concentus Moraviae – program letošního 

ročníku se přesouvá na příští rok

 

Téměř jistě se aktuálně počítá s divadelním 

festivalem Pod širým nebem i Letním kinem 

pod ořechem, kdy by se obě akce upravily tak, 

aby splňovaly všechna bezpečnostní opatření. 

Velkou neznámou však jsou Burčákové 

slavnosti, které by letos měly vypuknout první 

říjnový víkend. Kdy budou povoleny akce pro 

tisíce diváků totiž vláda sama ještě neví. 

Pracovnice Marketingu a kultury tak místo 

organizování kulturních akcí neustále ladí 

termíny a vrhly se i do neznámých vod. Vytvo-

řily několik iniciativ pro nouzový stav, kterými 

jsou Hlídačka, V karanténě nudy méně nebo 

Rouška pointy. A do šití roušek se dámy i osob-

ně zapojily. 

Co zůstává stále ve stejném režimu, jsou 

Hustopečské listy a reportáže z aktuálního 

dění v rámci Hustopečského magazínu, ať už 

online nebo v kabelové televizi.

„Hned, jak to bude možné, budeme akce 

pořádat podle aktuálních pokynů. Do kina 

máme na podzim pozváno spoustu zajíma-

vých hostů a těšíme se i na novinku, kterou 

je Novoroční koncert města, na který jsme 

pozvali Martina Chodůra. Věříme, že se se 

všemi budeme moci zase začít pomalu setká-

vat a že všichni hustopečští nás podrží a na 

akce i do kina přijdou,“ říká Jana Hrádková.

–nov–, –slam–
Článek byl zveřejněn 22. 4. 2020 na webu města.
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V  minulém čísle jsme se bohužel museli 
obejít bez pravidelného rozhovoru, ve kterém 
se můžete seznámit se zajímavým obča-
nem Hustopečí. Tentokrát se nám podařilo 
domluvit rozhovor s mladým a talentovaným 
Matějem Poláškem, nadějným umělcem, se 
kterým jsme si povídali o jeho studiu na výbě-
rové zlínské škole či o jeho inspiracích a talen-
tu. 

Matěji, jsi student druhého ročníku oboru 
Multimediální design. Absolvoval jsi již 
v rámci svého oboru nějaké výtvarné soutě-
že či zaznamenal větší úspěchy? 

Na mojí škole probíhají každý půlrok tzv. klau-

zury– to jsou takové pololetní práce. Máme za 

úkol vypracovat zadání, které se musí obhá-

jit před školní komisí – no a zatím jsem 

vždy dopadl na jedničku. Na základě 

jedné práce, kterou jsem v  rámci klau-

zur vypracovával, jsem dostal nabíd-

ku k  fi lmu. No a začátkem minulého 

školního roku proběhla soutěž do ital-

ské galerie, kam jsem byl spolu s  jednou 

spolužačkou vybrán – bohužel jsme neob-

stáli, ale i tak to vnímám jako úspěch. 

Proč sis vybral ke studiu právě tento obor? 

Od malička kreslím, s  drobnými přestávkami 

se mu věnuji stále – vždy jsem se k němu pokor-

ně vrátil a vždy jsem se chtěl víc a víc zlepšovat. 

Nakonec jsem si vybral zlínskou školu, i když vari-

ant bylo více – např. Uherské Hradiště či Brno. Tyto 

školy jsou spíše akademické, 

tradiční. Oproti tomu moje 

škola ve Zlíně má modernější přístup 

a cítil jsem, že mě do mého života připraví lépe 

než uherskohradišťská a brněnská. Máme skvělý 

učitelský sbor – většinou jsou to mladí pedagogové, 

se kterými je i sranda. 

Jak probíhá běžná výuka na tvém oboru? Co 
vše se učíte? 

Řekl bych, že víceméně podobně, jako na 

ostatních školách – akorát si myslím, že můj obor 

a celkově přístup školy je takový zábavnější. Od 

pondělí do čtvrtka máme spíše oborové předmě-

ty, například grafi ku. Pátek je takový tradičnější 

a i nudnější, protože přichází na řadu český jazyk 

nebo matematika. V  prvním ročníku jsme napří-

klad měli i chemii, ale ten už máme naštěstí za 

sebou. Ve třetím a čtvrtém ročníků nám přibude 

více oborových předmětů, takže očekávám ještě 

více práce.

Který předmět je tvůj nejoblíbenější 
a nejvíc tě baví? 

Určitě předmět s  názvem Ateliér 2D tvorby. 

Jedná se například o tvorbu  plakátů. V  součas-

nosti máme zadaný úkol v rámci již dříve zmíněné 

klauzury na téma concept art –rozvrhy postav do 

počítačových her. Pracujeme například i s  photo-

shopem a je to celé hodně tvůrčí, proto je to můj 

nejoblíbenější předmět. 

V rámci studia tedy hodně tvoříte a vytvá-
říte nové projekty. Jak tvorba samotná 
probíhá? 

Je to dost rozdílné předmět od předmětu. Mezi 

můj další oblíbený předmět patří Výtvarná přípra-

va, která je hodně tradiční a tvoříme tužkou na 

papír. Ostatní předměty jsou ale již vytvářeny 

počítačově, pro jejich tvorbu máme speciální 

výtvarné programy. Troufám si říct, že zvládám 

oboje. 

V rámci studia jsi do Zlína i přesídlil na 
internát. Jak se ti ve Zlíně líbí? 

Je to super město, jedno z  nejzelenějších měst, 

co znám. Má krásné parky, kde se scházejí studen-

ti. Líbí se mi, že téměř vše je na jednom místě, 

nemusíme chodit nikam daleko. Navíc se o nás na 

internátu starají skvěle – takže se nemusím ani 

učit vařit.

Obor je to čtyřletý zakončený maturitou. 
Co dál? Jaké jsou tvé plány po absolvování 
střední školy? 

Určitě bych chtěl pokračovat na vysokou školu. 

Mezi mé další možné cíle řadím Fakultu výtvar-

ných umění pod Vysokým učením technickým 

v  Brně nebo bych zůstal ve Zlíně na Univerzitě 

Tomáše Bati, kde se dá studovat obor Multimédia. 

Představme si, že absolvuješ střední a poté 
i vysokou školu. Co dál? Jaké by bylo tvé 
vysněné uplatnění?

Těžko říct, přemýšlím, jestli by se mi líbilo 

věnovat se umění jako takovému nebo jen tvorbě 

komiksů, kterým se momentálně věnuji. Mohl 

bych pracovat i při tvorbě počítačových her. 

U šálku kávy

s mladým talentem Matějem Poláškem
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· Narodil se 24. 8. 2002 v Břeclavi.

· Vyrůstal v Rakvicích, Židlochovicích 

a poslední roky žije v Hustopečích.

· Je nejmladší ze čtyř sourozenců – má 

samé bratry.

· Povinnou školní docházku absolvoval 

na Základní škole Nádražní 

v Hustopečích.

· Studuje druhý ročník Střední školy 

fi lmové a počítačových technologií ve 

Zlíně. Vybral si obor Multimediální 

design. 

· Mezi jeho koníčky patří hlavně 

kreslení a design, jezdí na kole a dříve 

se věnoval karate.

· Volný čas rád věnuje své přítelkyni, 

přátelům, sledování seriálů a čerpání 

inspirace pro další tvorbu.
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Vraťme se do současnosti – jak na vaší škole 
v současném nouzovém stavu probíhá 
výuka? 

Mám pocit, že učiva je oproti běžnému školní-

mu roku mnohem více. Učitelé nám dávají zabrat 

– úkoly jsou navíc více kontrolovány. Zadání dostá-

váme přes speciální výukové programy spolu 

s  termínem splnění. Pokud děláme úkoly tužkou 

na papír, tak si je musíme podepsat, připsat datum, 

naskenovat a mailem poslat ke kontrole. Nejsme 

ušetřeni ani testů, při kterých jsme kamerou kont-

rolování jestli neopisujeme. 

Jaký je tvůj umělecký cíl?
Samozřejmě si přeji za sebou něco zanechat. 

Momentálně se věnuju tomu, abych byl natolik 

dobrý, že si tento svůj cíl budu moct splnit. 

V Hustopečích jsi navštěvoval Základní 
školu Nádražní. Byl jsi jediný, který si vybral 
zaměření uměleckého směru? 

Co si pamatuji, tak jsem byl ze svých spolužáků 

asi sám. Ostatní si vybrali spíše gymnázium nebo 

střední odborné učiliště.

Kde na svou práci bereš inspiraci? 
Je to hodně individuální. Hodně se ke své tvor-

bě inspiruji na Instagramu, kdy mi něco utkví 

v paměti. No a někdy se to zkrátka v  té hlavě 

vynoří samo. Předpokládám ale, že se vynoří to, co 

jsem dříve už někde viděl. Do své tvorby, kterou se 

prezentuji na Instagramu, se snažím také zachy-

tit problémy současné doby. Jinak je mou inspirací 

určitě přítelkyně Veronika.

-vyh-

Pár rychlých otázek 

a rychlých odpovědí:

Káva nebo čaj? Káva 

Ranní ptáče nebo sova? Sova

Kočka nebo pes? Pes

Oblíbená postava z dětství? Spider-man

Co Ti v poslední době udělalo radost? 
Přítelkyně Veronika, 

která mi dělá radost pořád

Na co jsi hrdý? Na svůj komiks

Ideální dovolená? Na pláži s přítelkyni

Divadlo nebo fi lm? Film

Oblíbená kniha a oblíbený fi lm? George 

Orwell a jeho „1984”,

 z fi lmu pak Atlas mraků

Oblíbený citát, rčení, motto? „Váš čas je 

omezený, tak jej neztrácejte tím, že budete 

žít život někoho jiného,”  od Steva Jobse

Pomluvy.Verča. Rasismus.

Robožena 2084 (obraz do soutěže v Itálii).
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Naše škola není v  těchto dnech úplně 

prázdná a tichá. Probíhá u nás prázdninový 

omezený provoz. To znamená, že jedna třída je 

vyhrazena pro provoz a probíhá zde vzdělává-

ní dětí. Kuchařky vaří, a tak zabezpečují dětem 

i zaměstnancům stravu. A paní uklízečky se 

starají o úklid, ale hlavně zvýšenou dezinfekci 

všech prostor, ploch a hraček. V těchto dnech 

pracuje v naší škole kolektiv MŠ U Rybiček. 

Zaměstnanci z  Pastelky ale nezahálí, hlav-

ně paní uklízečky. Počasí nám umožnilo otevřít 

dětem celou plochu zahrady včetně pískovišť, 

zahradní učebny a terasy. A o jejich úklid, spuš-

tění vody  a zprovoznění se postaraly právě ony 

se školníkem. Nyní umývají okna a ve školce 

probíhá dezinfekce vnitřních prostor. Děkuje-

me. 

Současně probíhají na zahradě jarní zelené 

práce – pan školník prostříhává stromy a upra-

vuje zeleň. V letošním roce plánujeme opravit 

zadní schody a zastřešení pro kola a popelnice. 

A právě tyto práce připravujeme.

Učitelky provedly na třídách úklid v kabine-

tech, dopsaly povinnou dokumentaci a přebra-

ly výtvarný materiál. V nadcházejících dnech 

chystají evidenci didaktických pomůcek školy. 

Úkolem vedení je nyní přichystat zápis do 

mateřské školy. Pokyny pro ně jsou již zveřej-

něny na našem webu. Těšíme se na nové kama-

rády. 

Prozatím provoz školy udržíme v  stejném 

stylu jako doposud. Nicméně se postupně 

budeme připravovat na znovuotevření. Poky-

ny, jak na to, nám ministerstvo školství pošle 

do konce dubna. Potom budeme zajišťovat vše, 

co bude k  otevření potřeba. Jakmile budeme 

přichystaní, dáme všem vědět. Věřím, že tato 

nemilá situace se v naší společnost brzy obrátí 

v lepší zítřky. 

Blanka Nešporová,
ředitelka

Mateřská škola Školní v době bezpečnostních opatření
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Děti jsou statečné.Dobrý den, co to bude?

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

S komplikacemi, které s sebou nese nespočet 

uzavřených zařízení včetně škol, se každý musí 

vypořádat po svém. Naděje rodičům malých 

dětí svitla ve chvíli, kdy se dozvěděli, že pro 

mateřské školy nařízení o vyhlášení uzavření 

neplatí. Přesto však v polovině měsíce března 

začalo ve školkách dětí rapidně ubývat. 

Provoz mateřských škol je tedy omezen 

a konkrétně ty hustopečské fungují v prázdni-

novém provozu, což znamená, že jsou sloučeny 

do jedné. Děti se schází v jedné třídě a vzhledem 

k opatřením pracují všichni zaměstnanci v rouš-

kách, dezinfi kují prostředí a snaží se vyhýbat 

kontaktu s ostatními lidmi. 

Po dobu tří týdnů provoz mateřské školy 

Pastelka zabezpečovali její učitelky a zaměst-

nanci. Další týdny jej budou mít pod palcem 

zaměstnanci ze školky U rybiček. „Pokud by 

opatření setrvávala, budeme se samozřejmě 

střídat zase po 14 dnech a provoz zabezpečí-

me. Pokud by naopak opatření pominula, jsme 

ochotni okamžitě ze dne na den začít provozovat 

mateřskou školu tak, jak by bylo potřeba,“ infor-

muje ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová.

Režim dne ve školce zůstává bez drobných 

změn téměř stejný. Cílem všech pracovníků je 

zachovat dětem takový řád, na který jsou běžně 

zvyklí, aby měli pocit jistoty a bezpečí. „Děti 

samozřejmě zaznamenaly, že nosíme roušky, že 

je to pro něco jiného, ví, proč roušky nosí, ve třídě 

je mají celý den, dokonce si v nich dokážou i hrát,“ 

popisuje dny ve školce ředitelka.

Ani přes zpřísněná opatření nejsou děti nuce-

ny zůstat po celý den uvnitř jedné místnosti. Na 

procházky sice nechodí, ale načerpat energii 

ze sluníčka a nadýchat se čerstvého mohou na 

zahradě, kam nikdo jiný nesmí.

Jaká další případná opatření mohou nastat 

v následujících dnech, je mateřským školám 

prozatím stále skryto za oparem nevědomosti. 

„Mateřské školy jsou naprosto vyňaty z jakýchko-

liv informací, teď momentálně čekáme, jestli se 

k nám dostane něco ohledně zápisu, které nás 

začátkem května čekají,“ stěžuje si na nedosta-

tečnou informovanost Nešporová.

Zatímco je pro některé otevřená školka 

obrovskou úlevou, jiní toto rozhodnutí kritizu-

jí. „Pokud se mateřská škola nezavře, maminky, 

které nemají doma školáka nebo nejsou doma 

na mateřské, musí čerpat dovolenou, aby mohly 

zůstat doma. Zůstávají doma zodpovědně 

k celé této situaci, ale my jim nemůžeme vysta-

vit ošetřovné, protože naše mateřská školka není 

ofi ciálně zavřená,“ vysvětluje situaci ředitelka 

Nešporová.

 -slam- 
Článek byl zveřejněn dne 2. 4. 2020 na webu města.
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Všichni dodržují bezpečnostní opatření.

Neuzavření školek budí u některých rozpaky
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Přivoláváme jaro!

Zpívat se dá u přes roušky.

V  dubnu začaly probíhat v  naší školce 

očekávané stavební práce, na jejichž konci 

vyroste nad školkou nová nástavba. Někte-

ré paní učitelky balily všechny potřebné věci, 

lehátka, stolky, židličky a s pomocí technických 

služeb města je uskladnily v kostele.

Mateřské školy fungují v  prázdninovém 

provozu. Zaměstnanci  naší školky se v  pravi-

delných intervalech střídají se zaměstnanci 

Pastelky na MŠ Školní. Všichni, včetně dětí, 

nosí roušky a dodržují přísná hygienická opat-

ření.

Veškeré akce, které jsme měly na měsíc 

duben „U Rybiček“ naplánované, musely být 

kvůli koronavirové situaci bohužel zrušeny.

V  rámci celorepublikové akce „Celé Česko 

čte dětem“ měl všechny třídy navštívit ilustrá-

tor dětských knížek Adolf Dudek. Kromě ilust-

rování se také věnuje pořádání vystoupení pro 

děti i dospělé. Jejich cílem je zábavnou formou 

naučit kreslit.

Děti ze tříd Kuřátek, Koťátek a Berušek 

měly v  plánu navštívit brněnské VIDA cent-

rum a tam se dozvědět spoustu zajímavých 

informací o vodě a o včelkách.

Dále měl v  naší školce proběhnout vzdě-

lávací program „Bezpečný pes“ se speciálně 

vycvičenými psy. Děti by se učily, jak se sezna-

movat s cizími pejsky, jaká je stavba psího těla, 

ale třeba i to, jak se v přírodě zachovat v přípa-

dě, že by nás napadl pes.

Předškoláci ze tříd Sluníček a Motýlků měli 

navštívit ZŠ Komenského a prohlédnout si 

první třídy. Jistě by měli od školáčků nachysta-

né různé úkoly a drobné dárky.

Čekal nás program „Od ovečky ke klubíčku“ 

v  Centru volného času Pavučina. Děti se zde 

měly seznámit s tím, jak vypadá ostříhané ovčí 

rouno, jak se pere, barví, vyčesává. A co všech-

no je potřeba udělat, než z  ovčí vlny vznikne 

klubíčko.

Na co by se děti určitě moc těšily, by byly 

„Čarodějnice“ na konci dubna. Do školky by 

přišly v  čarodějných kostýmech, zatančily by 

si, naučily by se pár zaříkávadel, která se jim 

budou jistě v  životě hodit a plnily by různé 

čarodějné úkoly jako například let na koštěti, 

počítání pavouků nebo příprava kouzelných 

lektvarů.

Jak je vidět, v dubnu by si děti v naší školce 

zase užily spoustu pěkných zážitků a legrace. 

Snad se tato nemilá situace pomalu blíží ke 

zdárnému konci a my se všichni brzy a hlavně 

ve zdraví opět sejdeme.

Gabriela Machačová, 
učitelka

Uzavřením škol se všechny plány na druhé 

pololetí školního roku 2020 rozplynuly. Větši-

na aktivit byla zrušena, některé budou přesu-

nuty na příští rok. Bohužel žáci i rodiče přišli 

o oblíbenou recitační soutěž, na kterou se 

všichni pilně připravovali, byly zrušeny všech-

ny sportovní turnaje, které na jaře společně 

s ostatními školami pořádáme, i další aktivi-

ty. Nejvíce ale děti i pedagogy mrzí, že musí-

me zrušit každoroční vyvrcholení školního 

roku, setkání s partnerskou školou z Boskovic 

a dětmi velmi oblíbený ozdravný pobyt.

V současné době zejí naše školní chodby 

prázdnotou, ale ani žáci ani učitelé prázdni-

ny opravdu nemají. Pedagogové připravují 

pro žáky úkoly k procvičování, vyhotovují jim 

pracovní listy k vypracování a snaží se výuku 

přizpůsobit daným podmínkám. Vyhledávají 

různé internetové stránky a aplikace vhodné 

pro dané jednotlivé dítě a ozvláštňují takto 

výuku, aby byla různorodá a žáky zaujala. 

Někteří pedagogové děti, které jsou toho 

schopny, vyučují online. Spojí se přes internet 

a mohou s dětmi přímo komunikovat. Pro děti 

i pro vyučující je tento kontakt velmi cenný. 

Ne všichni žáci naší školy jsou však technicky 

vybaveni a mnozí z nich doma nemají počí-

tač, tablet ani chytrý telefon. Ti pak dostávají 

pravidelně e-mailem pracovní listy k vypraco-

vání, které buď odesílají zpět e-mailem, nebo 

je jednou za týden nechají vypracované ležet 

v tašce před domem, kde je některý učitel či 

asistent posbírá a odveze do školy ke zhodno-

cení.

Učitelé se snaží žáky nepřetěžovat a berou 

ohledy i na rodiče, kteří jsou ve velmi neleh-

ké situaci, a proto se zaměřují především na 

výuku jazyků a matematiky. Stejně jako rodiče 

našich žáků, tak i učitelé byli nuceni zareago-

vat na danou situaci operativním způsobem. 

Obě strany sbírají nové zkušenosti a úzce 

spolupracují. Všem rodičům děkujeme za 

pomoc a pochopení.

Yvona Bartoňková,
učitelka

Koronavirus narušil školčátkům bohaté plány

Pedagogové přizpůsobují výuku současným podmínkám

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

MŠ U RYBIČEK
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Škola zeje prázdnotou jako o letních prázd-

ninách. Většina dětí, jejich rodičů i učitelů si 

zvykli na distanční režim výuky. Zpestřením 

pro všechny jsou online hodiny, kdy děti vidí 

a slyší své spolužáky a učitele. 

Ve volných chvílích žáci malují a kreslí, 

zkouší nové cviky, pomáhají rodičům na zahra-

dě, s domácím úklidem a z mnohých z nich se 

stali malí pekaři. 

Avšak i na dálku dokáží děti rozdávat radost. 

Žáci ze 3. B pomáhají rádi, a tak se rozhodli, že 

zkusí „na dálku“ poslat jaro obyvatelům husto-

pečského penzionu. Protože by ale nakreslit 

80 obrázků a přáníček sami nezvládli, požá-

dali o pomoc spolužáky z druhého stupně. 

Obrázky byly raději zalaminovány, aby mohly 

paní  pečovatelky v penzionu provést základní 

dezinfekci. Tak se ke každému seniorovi dosta-

ne zalaminovaný obrázek ze strany jedné 

a milé přáníčko ze strany druhé. A když už je 

vše v počítači, tak obrázky putují i do husto-

pečské nemocnice. Věříme, že všem udělají 

radost a přinesou aspoň trochu toho jara!

Pavla Sedlářová, 
učitelka

Dubnové střípky z Komendy…
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I tento obrázek poputuje do Penzionu pro seniory.Šikovná slečna pekařka pomáhá s pečením. 

Děti rozdávají radost seniorům.

ZŠ KOMENSKÉHO

11. března se v naší vlasti uzavřely pro žáky 

veškeré základní školy. Tento den vstoupí do 

moderních dějin českého školství jako chví-

le, kdy rozhodnutím vlády byla zahájena tzv. 

distanční výuka. Školní budovy zůstaly bez 

dětí, výuka ale pokračuje dále. 

Výpadek školní docházky učitelé nahrazují 

žákům především prostřednictvím informač-

ních technologií, a to podle individuálních 

podmínek svých i žákovských. Velmi význam-

ná a nezbytná je v  tomto úsilí spolupráce 

s rodiči, především nejmladších žáků. 

Je naprosto jednoznačné, že veškeré stano-

vené cíle (výstupy) jednotlivých předmětů 

nemohou a nebudou na konci tohoto školního 

roku moci být splněny. Jsem však přesvědčen, 

že je v silách všech pedagogů si s nápravou této 

skutečnosti v následném školním roce poradit. 

Poděkování již nyní patří všem, kteří svou 

tvůrčí prací a osobním přístupem pomáha-

jí v  této nelehké době vzdělávání realizovat. 

Především rodičům, na které se přenesla 

velká část školních povinností. Současně všem 

žákům, kteří se v  novém online prostředí 

dokázali zorientovat a přistupují ke svému 

vzdělávání odpovědně. A v  neposlední míře 

i veškerým pedagogům naší školy. Nikdo 

z nich by ještě den před uzavřením školy nevě-

řil, že bude realizovat vyučování současným 

vzdáleným e-způsobem. Nikým neplánované 

a nechtěné uzavření škol tak znamená kromě 

značných obtíží i příležitost skokově zvýšit 

schopnosti učitelů a žáků využívat k podpo-

ře učení digitální technologie. Více jak měsíc 

poté lze sdělit: je to náročné, ale zvládáme to. 

Koronavirová nákaza se stala pro vzdělá-

vání daleko větší výzvou než praktický dopad 

jakékoli polistopadové školské reformy. Věřím, 

že dnešnímu neblahému období bude do 

začátku nového školního roku defi nitivní 

konec. Přestože tyto řádky čtete teprve v květ-

nu roku 2020, již nyní se  nabízí otázky: Neměli 

bychom se do budoucna více připravit na efek-

tivnější zvládnutí podobné situace? Nemůže 

se něco podobného znovu zopakovat, a to 

třeba i poměrně brzo? 

Rád bych v tuto chvíli byl daleko konkrétněj-

ší. Alespoň s informací, jak přesně bude probí-

hat vzdělávání do konce tohoto školního roku. 

Jednalo by se však pouze o spekulace, případ-

ně má osobní přání. Naše současnost je nyní 

řízena vládními opatřeními, která se odvíjí od 

aktuálního vývoje epidemie. Mohu si společně 

s vámi pouze přát, aby dnešní stav byl co nejdří-

ve ukončen a život nás všech se opět dostal 

tzv. do normálu. Snad k tomu dojde co nejdříve.

Jaroslav Vysloužil, 
ředitel školy

ZŠ Komenského je měsíc a půl bez žáků
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I v dubnu pokračujeme s výukou na dálku. 

Většinu „much” jsme už vychytali, a tak se 

dále vzděláváme téměř naplno. Žáci dostá-

vají týdenní vzdělávací plány s učivem a úkoly, 

a pravidelně se všechny třídy setkávají online 

na videohovorech, kde učitelé vysvětlují nové 

učivo. 

Hodně úkolů je zaměřeno na praktický 

život a žáci se tak více seznamují s činnostmi, 

pro které ve škole není tolik prostoru. Napří-

klad se zapojují do chodu domácnosti. Doma 

pečou, šijí, natírají, ryjí, sekají dříví, vaří, 

okopávají, sadí na zahradě a jiné. Tak kdo ví, 

jestli nynější „nouzový stav” neovlivní jejich 

budoucí povolání!

Ke Dni Země jsme připravili úkol, který 

propojuje ekologickou a tělesnou výchovu. 

Žáci se seznámili s aktivitou zvanou plogging, 

která kombinuje běh a sbírání odpadků, je 

tedy prospěšná nejen pro naše tělo, ale i plane-

tu. 

Radost žákům pátých tříd v těchto dnech 

dělají také odezvy jejich projektu Píšeme 

dopis známé české osobnosti. Těsně před 

zavřením škol rozeslali dopisy osobnostem, 

které z nějakého důvodu obdivují. Dokázali 

zajistit korespondenční adresy a naučit se psát 

dopis. Odepsal už např. Pavel Šporcl, Zdeněk 

Svěrák či Antonín Vojtek, který svou obdivova-

telku dokonce pozval k sobě do ateliéru. 

Je velmi příjemné úročit vynaloženou práci 

radostí, kterou děti udělaly adresátům, ale 

i sobě. Stejně tak nás těší, jak se žáci s nastalou 

situací poprali a jak jsou při domácím vzdělá-

vání houževnatí.

Petra Novotná, 
učitelka

ZŠ NÁDRAŽNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Veselé svačinky našich žáků.

Všechny třídy se s učiteli pravidelně setkávají online 

na videohovorech. Stejně se konají pedagogické 

porady.

Pomáháme v domácnosti. Je čas i na praktické úkoly.

Dělání všechny smutky zahání 

Z učeben naší školy se stále line zvuk 

nástrojů, ale je zvláštní – tichý, elektronický. 

Po chodbách nechodí žádní žáci. Zastavil se tu 

snad život? Drtí nás marnost zbytečné práce 

bez výsledků? Rozhodně ne!

Letošní rok je plný změn – nakoupili jsme 

počítače, přešli na elektronické třídní knihy 

a najednou přišlo nečekaně i vyučování přes 

internet. Nezáleží na věku učitelů, na učebně, 

místě (někdo učí ze svého domova). Všichni 

si uvědomili, že omládli, a že počítač není jen 

nutné zlo, ale může být dokonce „nástrojem“ 

pro výuku. 

Žáci rovněž stojí před osobními výzvami. 

Naši malí výtvarníci mají zpracovat téma, ale 

nevidí, jak na zadaný úkol zareagují spolužáci, 

jakou použijí metodu, barvy, materiál. Nemo-

hou si práci krůček po krůčku „osahat“ s peda-

gogem po pravici. Budou tvořit sami za sebe, 

pojmou téma originálně. Už teď se všichni 

těšíme na „Koronavirovou výstavu“.

Tanečníci pracovali více jak půl roku společ-

ně na tancích a najednou získávají více času na 

osobní projev, vlastní choreografi i. Sólistou je 

rázem každý. Věříme, že nikdo neztratí chuť na 

sobě pracovat a bude chtít ukázat na příštím 

setkání, kolik talentu v sobě skrývá.

A co hudební obor? Dostanou žáci látku 

e-mailem a budou si doma hrát? Bez učitelů?

Kdepak! Hudba se line po internetu do 

počítačů a telefonů žáků i učitelů. Ti se na 

obrazovkách mile usmívají, protože naši žáci 

hrají a zpívají moc krásně. Společné hodiny 

z prvního pololetí nebyly zbytečné a promar-

něné. Zaznívá spousta krásných tónů a melo-

dií. Učitelé trénují denně svůj sluch, paměť 

i trpělivost. Čekají, až skladby dozní, zapátrají 

v paměti, které pasáže je třeba zlepšit, pochvá-

lí za místa, která se zdařila. Následně zasílaná 

videa a MP3 nově nacvičených skladeb přiná-

šejí patřičné zadostiučinění oběma stranám, 

neboť vynaložená námaha se vrací v podobě 

hodné zaznamenání.

Letos se kvůli dané situaci nekonal koncert 

rodin, nebudou výchovné koncerty, družební 

koncert a další krásná plánovaná vystoupení. 

Ale o to víc se tvoří, tančí, zpívá a hraje v našich 

domácnostech. 

Je třeba na tomto místě poděkovat žákům, 

rodičům a učitelům za skvělou spolupráci 

v těchto tak jiných dnech, než na které jsme 

zvyklí. Kéž nás tento stav posune správným 

směrem. Hudba, ať nás dále spojuje a dělá 

lepšími.

Miroslav Brúček, 
ředitel

Život na ZUŠ Hustopeče se nezastavil



HUSTOPEČSKÉ LISTY    5 | 20STR 22

Hustopečské Gymnázium T. G. Masaryka 

je, stejně jako ostatní střední školy, v  součas-

né době pro prezenční formu výuky uzavřeno. 

Žáci ani učitelé se v budově školy při výuce již 

více než měsíc nepotkávají.

Koronavirová krize přistihla na začátku 

prakticky všechny účastníky vzdělávacího 

procesu na tuto situaci nepřipravené.  Týká se 

to jak školy, tak i žáků a jejich rodičů.

Všechna vyhlášená vládní opatření postavi-

la vyučující a žáky před otázku, jak dále pokra-

čovat. Zpočátku byla jasná pouze jediná věc: že 

opatření státu neznamenají vyhlášení mimo-

řádných prázdnin a že učivo naplánované na 2. 

pololetí školního roku nikdo žákům neodpustí 

a během celého studia je budou muset nějak 

probrat.

Následovalo období zvláště obtížné pro 

vyučující. V  krátkém okamžiku se muse-

li rozmyslet, jakým způsobem budou v tzv. 

„výuce na dálku“ postupovat. Kladlo to velké 

nároky na správný výběr vhodných digitál-

ních technologií. Takových se nabízela velká 

spousta, proto bylo důležité vybrat ty, které 

budou přijaty pokud možno všemi účastní-

ky a kterých nebude nepřiměřené množství. 

Podpora ze strany státu byla v této době spíše 

sporadická a spočívala hlavně v  kompilaci 

různých možností s  tím, že si je má každá 

škola vyzkoušet sama a udělat vlastní výběr. 

Nakonec se nám však podařilo komunikaci 

mezi učiteli a žáky technicky nastavit takovým 

způsobem, který je funkční. Stále však pracu-

jeme ještě na dalším zjednodušení.

Pro praktickou realizaci výuky na dálku jsou 

pro nás důležité i postřehy rodičů a žáků. Proto 

jsme oběma jmenovaným skupinám poskytli 

možnost vyjádřit se k  formě a kvalitě výuky 

prostřednictvím elektronického dotazníku. 

Bylo v něm možné mj. zhodnotit, jak funguje 

komunikace mezi školou a žáky, jak náročná je 

domácí příprava pro žáky, jak jsou úkoly zvlád-

nutelné časově, znalostně apod.

Na základě výše popsaných skutečností 

věřím, že po počátečním „hledání“, jež muselo 

jistě nastat i na straně rodiny i na straně školy, 

probíhá v  současné době distanční forma 

výuky v takovém formátu, který nám všem 

umožní tímto přechodným obdobím projít 

bez velkých potíží.

I když ve škole nejsou přítomni žáci, stále je 

v ní hodně práce. Administrativní zaměstnanci 

vyřizují a zabezpečují její plynulý chod a podle 

průběžných informací z  MŠMT plánují přijí-

mací zkoušky a maturity. Provozní zaměst-

nanci se zase zaměřili na důkladný úklid 

a dezinfekci prostor. Všichni se tak připravují 

na návrat studentů.

Na závěr bych chtěl dodat, že pandemie 

nemoci COVID-19 nám všem připomněla důle-

žitost vzdělání, škol a tvořivé práce pedagogů 

pro běžný život. 

Věřím, že z dočasné aktuální situace vyjdou 

po jejím konci všichni účastníci vzdělávacího 

procesu posíleni. Spoléhám přitom na profe-

sionální přístup ze strany vyučujících, zodpo-

vědný přístup studentů a vzájemnou korektní 

komunikaci mezi rodiči a školou.

Radim Šebesta, 
ředitel

Prázdniny na Gymnáziu TGM nejsou

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Je za námi již více než měsíc vzdě-

lávání za zcela nezvyklých podmínek. 

Na začátku jsme si všichni – pedagogové, žáci 

i rodiče – zvykali na nové role a nové meto-

dy. Nyní se snažíme vylepšovat používání 

zvolených platforem či aplikací tak, abychom 

zajistili výuku žáků i v  tomto režimu, ať už 

opakováním a procvičováním již probra-

ného učiva, nebo postupným přidáváním 

učiva nového. Ke krátkým ofi ciálním sděle-

ním žákům i jejich rodičům používáme SW 

Bakaláři, komunikace mezi pedagogy a žáky 

s  možnými přílohami probíhá přes „školní 

e-mail“. Většina vyučujících předává učební 

materiály a úkoly prostřednictvím platformy 

Google Classroom/Učebna, pro videovýuku 

využíváme Google Hangouts, a protože neza-

pomínáme ani na ověřování získaných znalos-

tí, přichází na řadu i e-learningové prostředí 

Moodle, které je dostupné z  webové stránky 

naší školy. Zde také uvádíme aktuální informa-

ce vyplývající pro nás z jednotlivých prohlášení 

vlády, resp. MŠMT. Jsme si vědomi odlišností 

v  každé domácnosti, proto chceme žákům 

i rodičům poděkovat za zapojení, komunikaci, 

pomoc, vstřícnost a snad i schopnost odpuš-

tění drobných chyb při zvládání této atypické 

situace.

Komentáře žáků k nastalé situaci
KLADY: Můžeme déle spát. Pokud si práci dobře 

rozdělíme, dá se docela dobře stihnout.

ZÁPORY: Občas mám pocit, že máme více práce 

než při normálním školním režimu. Někdy domlu-

va, nebo nějaké nedorozumění s některými učiteli. 

V některých případech by bylo potřeba dávat 

některé úkoly více předem.

Jsem rád, že se tak nějak všechno konečně sjedno-

tilo na classroom až na pár výjimek. Jenom teda 

někteří učitelé v tom mají pořád trochu zmatek 

a každý v tom má jiný systém takže je to občas 

matoucí i pro nás.

Stanislava Gergelová,
učitelka

Vzdělávání „na dálku“ na SOŠ a SOU Hustopeče

Také SOŠ a SOU Hustopeče vyrábí na 3D tiskárně ochranné obličejové štíty. Tisk sady na čtyři štíty trvá přes 

12 hodin, a tak postupně jednotlivé části kompletujeme a připravujeme k používání.
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Ikonická akce Hustopečí, které je město 

hrdým partnerem, padla za oběť koronaviru. 

Agrotec Petronas rally 2020 se letos nepojede.

„I když jsou přípravy na 16. ročník AGROTEC 

PETRONAS Rally 2020 v  plném běhu a celý 

organizační tým pečlivě pracuje na organizaci 

a zajištění, musím vzhledem k  současné situ-

aci v  rámci opatření k  zamezení šíření koro-

naviru oznámit, že letošní ročník v  termínu  

19.–20. června 2020 neuspořádáme“ uvedl na 

webových stránkách rally předseda organizač-

ního výboru Martin Rada.

Důvody jsou pochopitelné. „Nutí nás 

k  tomu nejasná situace okolo možnosti uvol-

nění uspořádání sportovních podniků s účastí 

diváků do konce června, ale i situace v zúčast-

něných obcích a městech, zainteresovaných 

úřadech a v neposlední řadě u našich partnerů 

a sponzorů,“ vysvětluje Rada.

Posunutí termínu Rada vyloučil, přestože 

přípravy letošního ročníku byly již v závěrečné 

fázi. „Vzhledem k  současné situaci jsme však 

přípravy přerušili a rozhodli nabídnout pomoc 

našeho AGROTEC Autoklubu v  AČR obcím, 

městům a partnerům, kteří s  námi dlouhodo-

bě spolupracují a podporují organizaci rally 

v našem regionu,“ dodal Rada.

-nov-

Článek byl zveřejněn 14. 4. 2020 na webu města.

Rally mezi vinohrady se pojede až za rok
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Fanoušci motosportu si musí rok počkat.

Situace kolem koronaviru bohužel pozasta-

vila činnost mladých atletů z  hustopečského 

atletického oddílu. Domnívat se však, že atleti 

zahálí doma na gauči, by byl veliký omyl. Trené-

ři žactva posílají svým svěřencům tréninkové 

plány a jdou jim zároveň příkladem – při natá-

čení cvičebních videí. Využívají k tomu moderní 

internetové nástroje, takže mohou být s atlety 

ve spojení a zároveň kontrolovat plnění trénin-

kových plánů. Nejtěžší je samozřejmě udržet 

motivaci dětí. Tréninky v domácích podmínkách 

se po nějaké době stanou stereotypními a je pak 

především na trenérech, jak se jim podaří udržet 

spojení s  atlety. K  tréninku používáme vše, co 

se v  domácnosti najde. A tak košťata, židle, 

plastové lahve s  vodou a jiné vybavení domác-

nosti ztrácejí svůj původní význam a stávají se 

po menších či větších úpravách sportovním 

náčiním. Násada od koštěte může imitovat 

oštěp, ve spojení s židlemi překážku na odrazy, 

či překážkový běh na zahradě, můžeme s  ním 

také nacvičovat rozběh na skok o tyči. Koště má 

prostě variabilní využití. Ani naši nejmenší atle-

ti nezůstávají bez povšimnutí. Cvičit mohou se 

svými rodiči podle ukázkových videí projektu 

Atletika pro rodinu. Naše děti se také zapojily 

do soutěže „Boj o Atíka“. A nyní chystají trenéři 

atletiky pro své svěřence vlastní soutěž, která 

má za cíl především udržet vzájemné spojení 

a pro starší atlety online testování fyzické zdat-

nosti, abychom věděli, zda nás domácí trénink 

dostatečně udržuje v  kondici. Nicméně všem 

asi nejvíce chybí být spolu. Tak snad se již brzy 

potkáme na stadionu.

Michaela Houdková, 
trenérka

Hustopečští atleti v době koronaviru cvičí s košťaty
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Fantazie trenérů nezná mezí. Využít se dá žebřík… … ale i lahve naplněné vodou.
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Je rozhodnuto, všechny mistrovské soutěže 

na okrese Břeclav byly k 20. 4. 2020 ukončeny. 

Nic se nebude dohrávat. Takové je rozhod-

nutí Okresního svazu stolního tenisu z důvo-

du pandemie koronaviru. A tak je na čase 

se ohlédnout a zhodnotit sezonu z pohledu 

mládeže oddílu stolního tenisu TJ Agrotec 

Hustopeče. Kroužek stolního tenisu, který 

pracuje pod patronací oddílu stolního teni-

su, funguje od ledna 2019. V současné době 

ho navštěvuje 18 dětí. A v právě předčasně 

ukončené sezoně jsme se přihlásili do mistrov-

ských soutěží okresu Břeclav. Naše družstvo 

bylo zařazeno do okresního přeboru 2. třídy, 

kde bylo celkem 10 účastníků. A jako nová-

ček jsme si vedli velmi dobře. Po skončení 

dlouhodobé části, která se stačila celá dohrát, 

jsme obsadili krásné třetí místo, když jsme 

13× vyhráli, 1× remizovali a 4× prohráli. Toto 

umístění nás kvalifi kovalo do baráže o postup 

do okresního přeboru 1. třídy, kde jsme měli 

změřit své síly s celkem Vranovic. Bohužel 

toto již nebylo možné odehrát a okresní svaz 

rozhodl, že baráž se odehraje v září. Věříme, že 

v té době bude situace již klidná a že vyboju-

jeme postup. Většinu utkání odehrála sestava 

Topinka Ondřej, Sedláček Jakub a Wech Tomáš, 

příležitost v několika utkáních dostali i Sedlá-

ček Matěj, Růžička Jose a Sedláček Standa. 

Dále jsme se zúčastnili několika turnajů, a to 

konkrétně v Břeclavi, Kloboukách, Mikulově, 

Šitbořicích a u nás v Hustopečích, kde jsme 

pořádali krajský turnaj. Na těchto turnajích 

jsme dosáhli výborných výsledků. Na okres-

ních přeborech nejmladšího žactva obsadil ve 

dvouhře Jakub Sedláček druhé místo a Tomáš 

Wech byl třetí. Ve čtyřhře na témže turnaji 

získal titul okresních přeborníků ve čtyřhře pár 

Jakub Sedláček a Ondřej Topinka. Třetí místo 

ve čtyřhře pak obsadili Jan Hubička a Rafael 

Střelec.

Na okresních přeborech mladšího žactva 

získali ve čtyřhře třetí místo Jakub Sedlá-

ček a Ondřej Topinka. Jak už bylo zmíněno, 

v únoru jsme byli pořadateli krajského turna-

je nejmladšího žactva. Z našeho oddílu se 

ho zúčastnilo 10 chlapců a poprvé tak měli 

možnost poměřit své síly s těmi nejlepšími 

z celého Jihomoravského kraje. Vynikající-

ho výsledku na tomto turnaji dosáhl Ondřej 

Topinka, který vyhrál čtvrtou divizi.

Další turnaje, které jsme chtěli absolvo-

vat, musely být bohužel zrušeny. Nicméně 

jsme velice rádi za výsledky, kterých chlapci 

dosáhli. Za ten rok a půl udělali všichni bez 

výjimky obrovský výkonnostní vzestup. Za to 

patří velké poděkování hlavnímu trenérovi, 

panu Františku Hanákovi a dále pak trenérům 

Marianu Preissovi, Honzovi Pleskačovi a Libo-

ru Melicharovi, kteří se chlapcům maximálně 

věnují. Velké poděkování patří i rodičům, kteří 

všechny děti, které kroužek navštěvují, maxi-

málně podporují. Neúčast na pravidelných 

trénincích je spíše výjimkou.

Plány na příští sezonu máme velké. Jakmi-

le to bude možné, chceme obnovit tréninky 

a plánujeme, že bychom trénovali i v červenci 

a srpnu, kdy jsme měli mít přestávku, nechali 

bychom to na dobrovolnosti, ale myslím, že po 

době, kdy jsme nuceni být doma, rádi budeme 

moct jít do jiného prostředí. Od příští sezony, 

která by měla začít v září, chceme do okresních 

soutěží přihlásit dvě družstva mládeže, aby si 

zahrálo více dětí, chceme, aby ti nejlepší hráli 

i soutěž dospělých. Plány máme veliké, věříme, 

že se vše vrátí do normálu a my je budeme 

moci realizovat.

Všechny členy našeho mládežnického 

oddílu a jejich trenéry zdravíme a těšíme se na 

setkání v naší herně.

Jan Matlach, 
předseda oddílu

Mládež stolního tenisu ukončila mistrovské soutěže

Fo
to

: A
rc

hi
v 

od
dí

lu

Foto po vítězném utkání v poměru 7:3 nad celkem Březí. Zleva Matěj Sedláček, Jakub Sedláček, Standa 

Sedláček,Ondřej Topinka a Tomáš Wech, nad nimi trenér Hanák.

Medailisté z okresních přeborů nejmladšího žactva.Pohled do herny při tréninku.



STR 25HUSTOPEČSKÉ LISTY   5 | 20

I vzhledem k současné situaci, kdy nevíme, 

kdy a zda vůbec budeme moci obnovit provoz 

krytého bazénu a letního koupaliště, Spozam 

zahájil přípravu areálu na letní sezónu 2020.

Za pomoci odborné zahradnické fi rmy upravu-

jeme pás zeleně při vstupu na letní koupaliště, 

který nám zničil zavíječ zimostrázový; připra-

vujeme projekt obnovy regenerace zeleně 

v celém areálu letního koupaliště a budujeme 

nové převlékárny pro muže a ženy.

Dokončujeme projekt rekonstrukce plyno-

vé kotelny a výměny kogenerační jednotky na 

krytém bazénu a projekt rekonstrukce plynové 

kotelny a topení sportovní haly. 

Prosíme návštěvníky otevřených sporto-

višť, aby dodržovali aktuální nařízení a usne-

sení vlády a neshlukovali se v těchto areálech. 

Děkujeme Vám.

Upozorňujeme, že permanentky na krytý 

bazén, posilovnu a sauny, které nebyly nevy-

čerpány kvůli současné situaci a nařízení vlády 

ČR, platí do konce roku 2020.

Aleš Proschek,
 ředitel Spozam

Novinky ze Spozam

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.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

MĚSTA HUSTOPEČE

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na

 proschek@hustopece.cz 

nebo volejte na telefonní číslo 702 204 600.

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.
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Pohled na vstup k letnímu koupališti.Nové převlékárny mužů.

Nové převlékárny žen.

NA ÚKLID LETNÍHO KOUPALIŠTĚ (na DPP)

 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.
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Usnesení ze 41. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 24.03.2020 v zasedaní místnosti 

na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/41/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/41/20: RM ukládá stavební komisi udělat 

ve spolupráci s vedením ZŠ Komenského posouzení 

stavu objektu „Holubníky“, včetně navazujícího 

plánu potřebných oprav a harmonogramu 

dalších a udržovacích prací celého objektu ZŠ 

Komenského

Usnesení č. 3/41/20: RM ukládá poptat zpracování 

fi nanční nákladnosti rekonstrukce objektu 

„Holubník“, s ohledem na stávající využití.

Usnesení č. 4/41/20: RM ukládá vyzvat nájemce 

prostoru staré tržnice k neodkladnému odstranění 

neoprávněně nainstalovaných parkovacích 

zábran na pozemku p. č. 1226/40 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

Usnesení č. 5/41/20: RM ukládá předložit seznam 

nájemníků v městských objektech, včetně náplně 

jejich činností a výše měsíčního nájemného. 

Usnesení č. 6/41/20: RM schválila podání výzvy 

na veřejnou zakázku na stavební práce – 

Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve 

sportovní hale v Hustopečích. 

Usnesení č. 7/41/20: RM schválila členy hodnotící 

komise na veřejnou zakázku na stavební práce 

– Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve 

sportovní hale v Hustopečích.: …, …, … 

náhradníky: ..., …, …

Usnesení č. 8/41/20: RM ukládá upravit některé 

podmínky výzvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce – Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny 

ve sportovní hale v  Hustopečích dle připomínek 

radních: odstranit podmínku u technické 

kvalifi kace v  požadavku projektových prací, dle 

možnosti doplnit podmínku více referenčních 

zakázek v  hodnotě min. 50% předpokládané 

ceny, předložení referenčních zakázek zahrnout 

do hodnotících kritérií s  váhou pro hodnocení 

vedle zhodnocení ceny zakázky.

Usnesení č. 9/41/20: RM schválila pachtovní smlouvu 

s …, …, 693 01 Hustopeče, na části pozemků: 

p.č. 3101/1, p.č.2930/5, p.č.2600/16 o souhrnné 

výměře 50 m2 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za pachtovné 100 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 10/41/20: RM schválila pachtovní 

smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část 

pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 38 m2 na LV 

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

100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/41/20: RM schválila pachtovní 

smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část 

pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 40 m2 na LV 

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

100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 12/41/20: RM schválila pachtovní 

smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část 

pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 17 m2 na LV 

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

100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu

Usnesení č. 13/41/20: RM schválila smlouvu o dílo se 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 494/60, 

Brněnské Ivanovice 620 00 Brno, odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, IČ: 

48035599 na výstavbu zpevněné plochy pro stání 

vozidel ve dvoře Penzionu za cenu 156.516,76 Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/41/20: RM bere na vědomí návrh 

případného oddělení pozemku pro Městské služby 

v případě prodeje areálu "Prasečáky". Materiál 

bude předložen k posouzení ZM.

Usnesení č. 15/41/20: RM schválila smlouvu o dílo 

s FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651 na úpravu 

napájecích silových kabelů NN v objektu MŠ Na 

Sídlišti za cenu 199.923 Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/41/20: RM schválila smlouvu se 

SafeThing s.r.o., Palackého třída 1178/57, 

612 00 Brno, IČ: 055 83 390 o provádění činnosti 

koordinátora BOZP při realizaci nástavby MŠ 

Na Sídlišti v Hustopečích za cenu 59.000 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/41/20: RM schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku: "Technická pomoc 

při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020" 

s HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 

266 01 Tetín, IČ: 18601227. 

Usnesení č. 18/41/20: RM schválila umístění na dalších 

místech nabídek na veřejnou zakázku: "Technická 

pomoc při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 

2020": 

2. EKOTOXA s.r.o., se sídlem: Fišova 403/7, 

600 00 Brno, IČ: 64608531 

3. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem: 

Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 18824463 

4. GB - geodezie, spol. s r.o., se sídlem: Tuřanka 

1521/92b, 627 00 Brno, IČ: 26271044 

Usnesení č. 19/41/20: RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na veřejnou zakázku: "Technická pomoc 

při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020" 

s HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem nám. 9. května 

45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227 za 120.000 Kč bez 

DPH 

Usnesení č. 20/41/20: RM schválila Podání dotační 

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 

MPSV ze státního rozpočtu na realizaci 

prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 

2020 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ 

v soutěži „Obec přátelská rodině 2020.“ Metodika 

Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 

2020 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská 

rodině a seniorům 2020.“ 

Usnesení č. 21/41/20: RM schválila Podání dotační 

žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 

MPSV ze státního rozpočtu na realizaci 

prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 

2020 pro II. dotační oblast „Obec přátelská 

seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině 2020.“ 

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí 

pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na rok 2020 vítězným obcím v soutěži 

„Obec přátelská rodině a seniorům 2020". 

Usnesení č. 22/41/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

Plán rozvoje rodinné politiky města Hustopeče 

2020-2021. Text je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 23/41/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhlášení záměru směny části pozemku p.č 

1046/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, v majetku 

soukromého vlastníka, dotčeného městskou 

stavbou o výměře cca 10 m2, za část pozemku p.č. 

1045/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v majetku města 

o stejné výměře, t.j. do 10 m2. 

Usnesení č. 24/41/20: RM bere na vědomí zápis ze 

stavební komise ze dne 11.3.2020

Usnesení č. 25/41/20: RM odkládá schvální projektové 

dokumentace na stavbu "RD na pozemku 

parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …, Hustopeče do 

souhlasu ZM se vstupem do chodníku. 

Usnesení č. 26/41/20: RM doporučuje ZM schválení 

vstupu do chodníku na stavbu "RD na pozemku 

parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …,  Hustopeče

Usnesení č. 27/41/20: RM neschvaluje parkovací 

stání na p.č. 575/1 pro stavbu "RD na pozemku 

parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …,  Hustopeče

Usnesení č. 28/41/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Hustopeče, Nádražní, 

rozšíření VN, TS Kovošrot" investora E.ON 

Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. RM požaduje vést přípojku 

společně s již schválenou přípojkou do lokality 

S6 mimo budoucí komunikace.

Usnesení č. 29/41/20: RM schválila variantu 

navrženou autory studie (viz přiložená dispozice 

restaurace č.2 – fi alová barva) - menší restaurace, 

komfortnější WC, bar oddělený od kuchyně, 

chladící místnost za barem 

Usnesení č. 30/41/20: RM schválila investici do údržby 

městského rozhlasu ve výši 100.000 Kč na 

postupnou výměnu akumulátorů v přijímačích. 

Usnesení č. 31/41/20: RM schválila Smlouvu o připojení 

k distribuční soustavě E.ON č. 9001683771 se 

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

2151/6, České Budějovice. 

Usnesení č. 32/41/20: RM schválila uzavření smlouvy 

pro realizaci informačního systému obsazenosti 

P+R (park and ride) Hustopeče na ul. Bratislavská 

s KORDIS JMK, a.s., se sídlem: Nové Sady 946/30, 

602 00 Brno, IČ: 26298465 na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 33/41/20: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 2 ke SoD, kterým se mění termín pro dokončení 

díla nejpozději do 31. 8. 2020 a zároveň se cena 

díla navyšuje o vícepráce v hodnotě 40 850 Kč bez 

DPH. Text dodatku je přílohou. 

Usnesení č. 34/41/20: RM neschválila žádost 

manželů …, …, Hustopeče o povolení vybudování 

parkovacího místa před jejich RD. 

Usnesení č. 35/41/20: RM bere na vědomí Zápis 

z komise obřadů a slavností ze dne 4.3.2020. 

Usnesení č. 36/41/20: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 20.03.2020. 

Usnesení č. 37/41/20: RM schválila dodatek č. 

2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Hustopeče a …, …, kterým se současné nájemkyni 

prodlužuje nájem do 31.05.2020. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/41/20: RM schválila přijetí …, …, 

Hustopeče, do  Domu – Penzionu pro důchodce, 

Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106, k  datu 

01.04.2020.

Usnesení č. 39/41/20: RM schválila Smlouvu o nájmu 

bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro důchodce, 

Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a panem …, 

…,  Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva 

se  uzavírá s  účinností od  01.04.2020 do  31.  12. 

2020 s  možností opce. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 40/41/20: RM schválila Darovací smlouvu 

ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako obdarovaným a …, …,  Hustopeče, 

jako dárcem. Smlouva se uzavírá s  účinností 

od 01.04.2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 41/41/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/41/20: RM ukládá vyvolat jednání 

k  dořešení fakturování energií na Sv. Čecha 1,3, 

s možností jejich převodu pod fakturaci na město.

Usnesení č. 43/41/20: RM schvaluje potvrzení pro 

Mgr. …, ředitelku ZŠ Hustopeče, Nádražní 

o jejím setrvání na pozici ředitelky Základní 

školy Hustopeče, Nádražní pro období 1.8.2020 

- 31.7.2026.

Usnesení pro 42. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 07.04.2020 v zasedací místnosti 

na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/42/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/42/20: RM schvaluje využití části 

pozemku č. 1673/3 v  k.ú. Hustopeče, pro potřebu 

stavebního dvora stavby Reko MŠ Na Sídlišti, 

s  podmínkou uvedení pozemku do původního 

stavu.

Usnesení č. 3/42/20: RM schválila nákup materiálu 

pro tisk ochranných štítů na 3D tiskárnách pro 

potřeby zdravotníků, lékárníků a pracovníků 

sociálních služeb na území města Hustopeče do 

výše 20.000 Kč. 

Usnesení č. 4/42/20: RM schválila pořízení desinfekce 

Anti_Covid za cenu 53.560 Kč včetně DPH. 

Desinfekce bude předávána k využití všem 

organizacím města a v přiměřeném množství 

i do zdravotnických zařízení a lékáren na území 

města, včetně dalších otevřených provozoven 

ve městě, které zajišťují základní provoz pro 

naše občany (pekárny, vývařovny, výdejny, 

zahrádkářské potřeby, prodejny potravin atd). 

Usnesení č. 5/42/20: RM bere na vědomí přehled 

nájemců v nebytových prostorách, které jsou 

v majetku města Hustopeče. 

Usnesení č. 5/42/20: RM schválila odložení splatnosti 

měsíčního nájemného za pronajaté nebytové 

prostory, jejichž užívání je omezeno v  souvislosti 

s  Usnesením vlády České republiky o vyhlášení 

nouzového stavu pro území České republiky ze 

dne 12.3.2020. Splatnost se posunuje z důvodu 

nemožnosti řádného užívání pronajatých prostor 

v důsledku vyhlášeného nouzového stavu. 

Splatnost se posunuje o 60 dnů po ukončení 

vyhlášeného nouzového stavu nebo opětovného 

povolení k zahájení činnosti. O snížení nájmu 

nebo jeho odpuštění bude jednat zastupitelstvo 

města.

Usnesení č. 7/42/20: RM schválila kupní smlouvu na 

sbírkové předměty pro Městské muzeum a galerii 

Hustopeče s  …za 2.120 Kč. 

Usnesení č. 8/42/20: RM ukládá poslat vlastníkům, 

případně jejich zástupcům, budoucích dotčených 

pozemků, návrh projektu „IS za Gen. Peřiny“

Usnesení č. 9/42/20: RM schválila uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo a k příkazní smlouvě na 

zpracování projektové dokumentace "IS za 

Generála Peřiny" se společností JANČÁLEK 

s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 

26234149 z důvodu vyhlášení nouzového stavu, 

kterým dochází k prodloužení termínu pro 

dokončení projektové dokumentace do 30.5.2020 

Usnesení č. 10/42/20: RM schválila smlouvu 

o postoupení práv a povinností ze stavebního 

povolení se společností UNIPORT INVESTMENT 

I s.r.o., Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČ: 

04496418. 

Usnesení č. 11/42/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

smlouvu s Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, IČ: 

69797111 o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem, kterou město nabývá 

pozemky p.č 1047/2, 1047/19 a 1047/20, vše 

vedené jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna 

na LV č.60000, zapsané u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče. 

Usnesení č. 12/42/20: RM odkládá žádost BS vinařské 

potřeby s.r.o. o trvalou výjimku vjezdu vozidly 

těžšími než 3,5t do ulice Na Hradbách. 

Usnesení č. 13/42/20: RM požaduje dodání statického 

posouzení stavu komunikace v ulici Na Hradbách 

a sklepů pod touto komunikací žadatelem (BS 

vinařské potřeby s.r.o.). Dodat včetně souhlasu 

všech vlastníků sklepů pod silnicí v  ulici Na 

Hradbách.

Usnesení č. 14/42/20: RM schválila rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku – Poskytování 

služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu 

bazénu Hustopeče. a to společnost Amper Savings, 

Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČ: 01428357 za 

částku 11.074,508 Kč. 

Usnesení č. 15/42/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

znění smlouvy s vybraným dodavatelem 

společností Amper Savings a.s., Vídeňská 

134/102, 619 00 Brno, IČ: 01428357 za částku 

11.074,508 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 16/42/20: RM schválila nabídku 

společnosti Swietelsky stavební s.r.o. na opravu 

plochy v areálu CVČ a pověřuje MPO objednáním 

prací. Současně schvaluje výjimku ze směrnice 

k zadávání veřejných zakázek.

Usnesení č. 17/42/20: RM neschválila uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě č. VPI/MJ/2018/00132 o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

IČ: 04084063 pro realizaci přeložky kabelů 

protlakem a navýšení ceny o částku 127.155,25 Kč. 

RM požaduje provedení překládky překopem, dle 

původního projektu.

Usnesení č. 18/42/20: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 1 ke SoD č. 16/2018 s RENVODIN - ŠAFAŘÍK 

spol. s r.o.,IČ 26896982, se sídlem U Vodojemu 

1275/34, 693 01 Hustopeče. Text dodatku je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 19/42/20: RM bere na vědomí informaci 

ředitele SPOZAMu o propadu tržeb v důsledku 

uzavření sportovišť na základě opatření vlády. 

Následná ekonomická a rozpočtová opatření 

budou řešena po ukončení nouzového stavu. 

Usnesení č. 20/42/20: RM ukládá předložit nejen 

ztrátu příjmů, ale i úsporu na energiích a mzdách 

na SPOZAMu, které měl SPOZAM po dobu 

nařízeného uzavření v  důsledku vyhlášeného 

nouzového stavu.

Usnesení č. 21/42/20: RM pověřuje ředitele SPOZAMu 

k  účtování pouze skutečně odebraných služeb od 

smluvních nájemců, tento pokyn se týká období 

vyhlášeného nouzového stavu.

Usnesení č. 22/42/20: RM schválila uzavření průchodu 

areálem SPOZAMu směrem k  Formance v  čase 

20:00 -6:00 hod.  

Usnesení č. 23/42/20: RM schválila vrácení 

snoubencům již zaplacených smluvních odměn ve 

výši 3.000 Kč za konání svatebních obřadů mimo 

schválenou obřadní místnost, popř. za konání 

svatebních obřadů v den státního svátku, a to 

z důvodu nemožnosti uskutečnit svatební obřad 

kvůli vyhlášenému zákazu volného pohybu osob 

dle Usnesení vlády č. 215 ze dne 15.03.2020. 

•Vrácení těchto, již zaplacených, smluvních odměn 

ve výši 3.000 Kč za obřad, se bude vztahovat na 

všechny původně plánované a připravené svatební 

obřady, které se nebudou moci konat kvůli zákazu 

volného pohybu osob, popřípadě kvůli obdobným 

omezujícím opatřením, budou-li vládou ČR 

vyhlášeny. 

Usnesení č. 24/42/20: RM schválila využití nabídky od 

společnosti VISITECH a.s., Brno, Košinova 655/59, 

IČ 25543415 na Zajištění monitoringu IP toků 

v síti. Je vybrána varianta na uzavření smlouvy 

na 24 měsíců s roční opcí a nabídkovou cenou 

25.000 Kč/měsíc bez DPH. 

Usnesení č. 25/42/20: RM schválila zpracování žádosti 

o dotaci z OP Zaměstnanost z výzvy č. 109 pro 

územní samosprávné celky a její následné podání. 

Usnesení č. 26/42/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/42/20: RM schválila objednávku 

projekčních prací na "Stavební úpravy opěrné 

zdi, návrh schodiště a oprava chodníku na ulici 

Husova Hustopeče" u Ing. arch. Jakub Caha, 

Dlouhá 1207/14, Hustopeče za celkovou cenu 

43.000 Kč vč. DPH. Nabídka je přílohou. 

Usnesení č. 28/42/20RM RM schválila objednání 

"Architektonická studie - Kabiny FC Hustopeče" 

u Ing. arch. Jakuba Cahy, Dlouhá 1207/14, 

Hustopeče za cenu 85.500 Kč. Cenová nabídka 

z 30.3.2020 je přílohou.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti

...větší bolesti na světě není,

než žal z náhlého rozloučení ...

Dne 25. května vzpomeneme 6. smutné výročí 

úmrtí pana Ladislava Sadílka.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou,

maminka a bratr s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,

aby nám dal na Tebe zapomenout.

Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo měl rád, nezapomene.

 

Dne 23. května vzpomeneme na 3. smutné výročí 

úmrtí pana Zdeňka Vincoura.

 

S láskou vzpomínají dcery Michaela a Jana.

A za vše, za vše dík.

Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl ...

Dne 15. května vzpomeneme 3. smutné výročí 

úmrtí pana MVDr. Eduarda Boleslava.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Čas jakoby se zastavil, bolest v srdci vryta. 

Jen vzpomínka nám zůstane, 

je v našich myslích skrytá. 

Dnes už jen můžeme v tento den u hrobu stát a s kyticí 

růží, co jsi měl rád, vzpomínat.

Dne 15. března by se dožil 87 let pan Jiří Tesař 

z Hustopečí. Dne 5. dubna tomu bylo 16 let, 

kdy nás navždy opustil. 

S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka 

Ludmila, dcery Ludmila a Eva, syn Jiří, vnoučata 

a pravnoučata. Těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

�       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.

Vážení jubilanti slavící v tomto období svá životní jubilea, 
myslíme na Vás. 

Bohužel vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
Vás v současné době nemohou navštívit naše členky komise osobně. 

Až to situace dovolí, dodatečně Vás s gratulací a nabídkou uveřejnění
 Vašeho jubilea v Hustopečských listech navštíví. 

Přejeme zatím jen touto cestou pevné zdraví, mnoho štěstí i radostí.
Komise obřadů a slavností.

• 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.

Hledejte mě v lidech, které jsem znal a miloval. 

Pokud nedokážete žít beze mě, pak mě nechte žít ve 

Vašich očích, myslích a činech laskavosti.

Milujte mě tím, že se Vaše srdce budou dotýkat.

Láska neumírá, to jen lidé. 

A tak, když ze mě zbývá už jen láska ...rozdejte mě ...

Dne 12. května vzpomeneme nedožité 

41. narozeniny pana Viktora Janoška

S láskou maminka a ostatní členové rodiny

INZERCE



Vážení sportovní přátelé, fandové rally,

i přes pečlivé přípravy a práce, které organizační tým již provedl, musíme vzhledem k současné situaci v rámci
opatření k zamezení šíření coronaviru oznámit, že

letošní ročník rally v termínu  19. - 20. června 2020 neuspořádáme.
Nutí nás k tomu nejasná situace okolo možnosti uvolnění uspořádání sportovních podniků s účastí diváků do konce 

června, ale i situace v zúčastněných obcích a městech, zainteresovaných úřadech a v neposlední řadě u našich partnerů 
a sponzorů. Věřím, že chápete naše rozhodnutí a potkáme se spolu na této akci v roce 2021.

Martin RADA
předseda organizačního výboru

AGROTEC PETRONAS RALLY

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

www.agrotecrally.cz



NEZAV ELI
JSME

•
NABÍRÁME!

KVALITNÍ N MECKÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA
* P ESUN NOVÉHO PROJEKTU DO R * ŠPI KOVÉ AUTOMATIZOVANÉ STROJE *

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

* ŠIROKÁ NABÍDKA ZAJÍMAVÝCH BENEFIT  *
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED * VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

• SE IZOVA
• ELEKTRIKÁ  A MECHATRONIK
• TPM SPECIALISTA
• MANAŽER ÚDRŽBY

• TÝM LÍDR
• TECHNIK KVALITY (PPAP)
• STUDENTY TECHNICKÝCH
 VŠ BRIGÁDN  NA LÉTO 2020

ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE kariera.cz@normagroup.com 
nebo nás kontaktujte na 733 175 705, p ípadn  na 519 440 344

NORMA Czech, s.r.o.
HAVLÍ KOVA 28, 693 01 HUSTOPE E


	HL 05_20 we.pdf
	HL 05_20 w

