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FACEBOOKOVÝ PROFIL MĚSTA JE 
NEJLEPŠÍ V REPUBLICE!

MĚSTO SČÍTÁ KORONAVIROVÉ 
ZTRÁTY. BUDE SE ŠETŘIT

PTALI JSME SE: CO VÁM DAL 
A CO VZAL NOUZOVÝ STAV?

VINAŘI LETOS NEBUDOU SOUTĚŽIT 
O TITUL HUSTOPEČSKÉ MĚSTSKÉ VÍNO

S DOMÁCÍ PÉČÍ POMOHOU VHODNÉ 
POMŮCKY

ROČNÍK 2020 . ČÍSLO 6
ZDARMA



POHÁDKA
pro děti

NEDĚLE

13 | 9 
2020

ZLATOVLÁSKA
v 10.00 kinosál HUSTOPEČE

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz | cena vstupenky: 100 Kč
Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.
V případě nevyhovujícího náhradního termínu 
je možné vstupenky vrátit nejpozději do 13. 8.  2020.

kinohustopece.cz

NÁHRADNÍ TERMÍN

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 80 Kč
Na toto představení neplatí vstupenky zakoupené na pů-
vodní termín 3.4.! Vstupenky je třeba vrátit na Turistickém 
informačním centru a případně zakoupit nové.

  18.6.
kino  HUSTOPEČE

čtvrtek
v 19.30 2

0
2

0

Představení v rámci regionální přehlídky venkovských

divadelních souborů MRŠTÍKOVO DIVADELNÍ JARO 2020

Divadelní spolek Cimrman revival Sivice

ztráty třídní knihy
Vyšetřování

Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418
on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 
cena vstupenky: 450 Kč / přístupnost od 12 let 
Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.

  22.9.
kino  HUSTOPEČE

v 19.30
úterý 2

0
2

0

 V případě nevyhovujícího náhradního termínu je možné vstupenky vrátit nejpozději do 22. 8. 2020.

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
čtvrtek 17. září 2020 v 19:00

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České
HUSTOPEČE
Předprodej na TIC Hustopeče, Dukelské nám. 42/15 (od 1. 7. 2020)
a na ticketportal.cz
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Vážení spoluobčané,

květen přinesl tak trochu aprílové počasí, střídání 

teplot, chladná rána, častější déšť i zubaté sluníčko. Přinesl 

také konec nouzového stavu a uvolňování opatření v  době 

koronavirové pandemie. Za osobně nejdůležitější považuji 

skutečnost, že po dlouhých týdnech mohou přicházet návštěvy 

do nemocnic, léčeben nebo domovů pro seniory, že mohou 

dědové a babičky obejmout své děti, vnoučata a pravnoučata. 

Postupně sundáváme roušky, vracíme se do zaměstnání 

a do škol, potkáváme se s přáteli. Jen velmi pomalu se náš život 

vrací do starých kolejí. Ptáme se, jak velký dopad bude mít 

krize na různé oblasti života české společnosti a celé Evropy? 

Jak rychle se obnoví průmysl? Jako starostka se ptám, jak na 

krizi doplatí naše město, občané? Jedno je jisté, v  městském 

rozpočtu budou chybět peníze především na investice. Vládní 

balíček pomoci malým podnikům a osobám samostatně 

výdělečně činným vzal peníze i obcím a krajům. Přitom nás 

vláda vyzvala k investování. Nesmyslně a nelogicky slibuje do 

měsíce dotace. O využití peněz ze svých rozpočtů si samosprávy rozhodují podle svého uvážení a potřeb (ty jsou nám 

kráceny), naopak dotace jsou cílené, tematické, ne každému se právě ty nabízené hodí, ne každý na ně dosáhne a mají 

složité administrování (ty nám slibují). Proto také i u nás škrtáme ze seznamu připravovaných investičních akcí, které 

musíme minimálně v tomto roce odložit. Nejen samotné investice, ale třeba i přípravy projektů. Přesto ale zadané 

a nasmlouvané projektové dokumentace dokončíme (inženýrské sítě za ul. Gen. Peřiny, rekonstrukce nejstaršího 

hustopečského sídliště apod.). Předběžně se v rozpočtu města očekává v roce 2020 propad 30 milionů korun.

Rozdělané akce, které jsou kryty rozpočtem, ohroženy nejsou. Úspěšně pokračuje nástavba MŠ Na Sídlišti, která 

bude v tomto roce dokončena, stejně jako dostavba bytového domu pro rodiče s dětmi v bytové nouzi na ul. Žižkova, 

pokračuje oprava střechy Základní umělecké školy na Komenského ulici nebo druhá etapa cyklostezky. Připravujeme 

se na realizaci modernizace ZŠ Nádražní, kde jsme jako náhradníci získali dotaci z evropských programů. Stejně tak 

jsme obdrželi zprávu, že projekt na rekonstrukci městského stadionu TJ Hustopeče se dostal do nejužšího výběru na 

získání dotace. Pokud projekt vyjde, bude se ještě letos realizovat. Komplexní rekonstrukce stadionu je rozdělena na 

tři části. Tělovýchovná jednota podala žádost na první etapu, tj. rekonstrukci fotbalového stadionu a atletické dráhy 

vč. atletických sektorů.

Hustopeče se probouzejí i v oblasti kultury. Při dodržování mimořádných podmínek pro společenské akce obnovilo 

svoji činnost kino – promítají se fi lmy, do sálu se chystají návštěvníci na koncerty či představení, která byla zrušena, 

a podařilo se zajistit náhradní termíny. Otevřely se cukrárny, kavárny, vinárny, restaurace i vinné sklepy. Pomalu se 

obnovuje turistický ruch. Velký otazník visí nad letošními Burčákovými slavnostmi, které mají svůj tradiční termín 

první říjnový víkend (letos spojený s volbami do krajských zastupitelstev).

 

Vážení spoluobčané,

letošní červen bude specifi cký. Mnoho žáků školou povinných nezasedne do lavic do konce školního roku, 

maturantům se posunuje termín jejich zkoušky z dospělosti, mnoho dospělých chodí do zaměstnání na zkrácenou 

pracovní dobu nebo vůbec. Ale máme před sebou léto, prázdniny, dovolené. Pojďme objevovat naši zemi, její skvosty, 

přírodu, líbezná zákoutí. Přeji vám všem krásné léto.

Hana Potměšilová

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.

Měsíčník Hustopečské listy 
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Z jednání Rady města: od 11. 5. se otevírají venkovní hřiště

Z MĚSTA

Radní se sešli na své 45. schůzi v  úterý 

5. května. Zabývali se přeložkou zařízení distri-

buční soustavy, výstavbou cyklostezky i insol-

venčním řízením. Na programu bylo také 

uvolňování bezpečnostních opatření spojené 

s nouzovým stavem. 

Překlad elektřiny v budově MŠ Na Sídlišti 

stavbu neopozdí

V  současnosti největší probíhající inves-

tice – nástavba MŠ Na Sídlišti – s  sebou nese 

i neočekáváné výdaje. Z důvodu uložení vedení 

nízkého napětí v místech, kde se má vybudovat 

nové schodiště, je nutno toto vedení přeložit. 

„Pokud by nastala závada na vedení, museli 

bychom nové schodiště zbourat. Podmínkou 

pro realizaci stavby ve vyjádření správců sítě 

bylo přeložení této části podzemního vede-

ní nízkého napětí. E.ON jakožto distributor 

nám tuto výměnu provede tak, aby přeložka 

nijak neohrozila termín dokončení stavby,“ 

seznamuje nás s investicí místostarosta města 

Bořivoj Švásta. Suma za přeložení je 260 tisíc 

korun. 

Cyklostezka Masarykovo náměstí–

Bratislavská je téměř dokončená

Radní schválili smlouvu o převodu investic 

týkající se nové cyklostezky. „Investice probí-

hala ve dvou letech, větší část se realizuje až 

v roce 2020 – touto smlouvou se převádí z roku 

2019 na rok 2020 větší část dotace,“ popisuje 

poskytnutí prostředků z  rozpočtu Státního 

fondu dopravní infastruktury místostarosta. 

Převod investic je podmínkou správného plně-

ní a jedná se téměř o 85 % dotace, což předsta-

vuje 7,3 milionu korun. Cyklostezka by měla 

být hotová do konce prázdnin 2020.

Město Hustopeče se přidává k pohledávce 

vůči stavební fi rmě

Centrum volného času Pavučina před půl 

rokem slavnostně otevřelo novou budovu. 

Původně vybraná stavební fi rma, která zapo-

čala rekonstrukci, však nedodržela smluvní 

podmínky stavby. „Dodavatelská fi rma nedo-

držela termín dokončení stavby, tudíž jsme s ní 

ukončili smlouvu a náleželo nám 5 % z vysou-

těžené částky zpět, což činí asi 1,34 milionu 

korun – tu jsme však neobdrželi. Připojujeme 

se tedy se svou pohledávkou ke společnému 

insolvenčnímu řízení,“ líčí nám situaci Švásta. 

Od 11. května se otevřou venkovní hřiště

V rámci bezpečnostních opatření spojených 

s koronavirovou pandemií byly v Hustopečích 

uzavřeny i venkovní hřiště. Od pondělí 11. květ-

na se znovu otevřou, avšak s  mírným omeze-

ním. „Hřiště otevřeme za bezpečnostních 

opatření: budou každý týden dezinfi kována, 

toalety a pítka k dispozici nebudou,“ oznamu-

je nám uvolňování opatření starostka města 

Hana Potměšilová.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 6. 5. 2020 na webu města.

Z jednání Rady města konaného 19. 5.
Radní se sešli na své 46. schůzi v  úterý 

19. května. Na programu měli pronájem 

nových kolumbárií, aktualizace pasportů 

komunikací, novou zahradu u MŠ Na Sídlišti 

či pronájem prostor pro Centrum volného času 

Pavučina.

Občané Hustopečí si mohou žádat 

o schránky v novém kolumbáriu

Dlouhodobý nedostatek urnových míst 

na místním hřbitově vyřeší dvě nová kolum-

bária, která jsou umístěna v  urnovém háji 

v  blízkosti parkoviště. „Od 1. července bude 

v  účinnosti nový provozní řád, součástí 

bude i nový ceník doplněný o bod Pronájem 

schránky v  kolumbáriu. Rada schválila znění 

vzorové smlouvy o pronájmu na dobu 10 let,“ 

představuje projekt starostka města Hana 

Potměšilová. Výše pronájmu schránky na 10 let 

včetně služeb bude činit 4  500,-,  k dispozici 

bude 36 schránek. „V případě zájmu se mohou 

lidé hlásit na Majetkoprávním odboru města,“ 

dodává Potměšilová.

Město schválilo nabídku na aktualizaci 

pasportů komunikací

„Máme pasporty z roku 2013 a od té doby se 

ve městě dost změnilo a je nutné udělat aktu-

alizaci – komunikací či chodníků. Aktualizace 

je důležitá kvůli žádostem o případné dota-

ce,“ popisuje aktualizaci starostka. Součástí 

projektu, který bude pokladnu města stát 

135 tisíc, bude zpracování projektové doku-

mentace, aktualizace pasportu či roztřídění 

komunikací.

Školka Na Sídlišti dostane novou zahradu

Město Hustopeče oslovilo v  rámci veřejné 

zakázky Regenerace zahrady MŠ Na Sídliš-

ti pět dodavatelských fi rem, které se mohou 

ucházet o rekonstrukci stávající zahrady škol-

ky. „Součástí stavebně-technických úprav bude 

například výstavba zpevněných ploch a cest či 

zbudovaní herních i rekreačních prvků,“ sezna-

muje nás s investicí místostarosta Bořivoj Švás-

ta. Projekční cena je ve výši 3 milionů korun, 

budovat se začne v  září tohoto roku a termín 

zhotovení je 31. 8. 2021. „Případní další uchaze-

či o veřejnou zakázku se mohou hlásit do 19. 6. 

2020 do 10:00,“ doplňuje výzvu místostarosta.

Přenosný radar pomůže s bezpečností 

především u školských zařízení

Rada města schválila nákup mobilního 

měřicího zařízení RAMER 10 T včetně příslu-

šenství, instalace a implementace do stáva-

jícího informačního systému, které město 

využívá ke zpracování přestupků. „V  letošním 

roce se pořídí mobilní radar, který chceme 

využívat zejména v  okolí škol, na sídlištích, 

u sportovních zařízení města a všude tam, 

kde se pohybují naše děti. Radar bude dále 

v  odůvodněných případech využíván i v okol-

Fo
to
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Cyklostezka je téměř dokončena.
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„Město Hustopeče je v letošním roce jedno-

značným vítězem v kategorii měst a obcí 

od 2 do 10 tisíc obyvatel, a to za způsob, jak 

moderně, pečlivě a kreativně pracuje se svou 

stránkou na Facebooku. Využívá nejen téměř 

všechny dostupné funkce, ale činí tak velmi 

efektivně a od obyvatel města za to sklízí 

zaslouženou pochvalu.“

Těmito slovy začíná ofi ciální zpráva 

a zdůvodnění vítězství města Hustopeče 

v prvním ročníku celostátní soutěže o nejlep-

ší facebookové stránky veřejné instituce 

v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel, kam jsme 

postoupili z prvního místa v okresu i kraji (celou 

zprávu naleznete na webu města).

Soutěž vyhlašuje nezávislý spolek 

Kvalikom z. s., který podobné soutěže organi-

zuje i mezi zpravodaji či webovými prezenta-

cemi a na hodnocení si zve odborníky ve svých 

oborech.

Odborná porota hodnotila dlouhodobou 

aktivitu na stránkách a posuzovala nejrůzněj-

ší aspekty, jako například grafi cké zpracování, 

četnost příspěvků, různorodost používaných 

nástrojů, kvalitu textu i obrazu a komunikaci 

s uživateli. 

Největšího ocenění se nám dostalo za 

videa a upoutávky: „Naprosto famózní je práce 

s videem. Vidíme hned několik unikátů. Tím 

nejvýraznějším jsou výtažky z jednání Rady, ze 

kterých je dělaná velmi vydařená infografi ka 

(škoda je jen nemoderního stínovaného fontu 

v horní části, ale to je detail). Grafi ka formou 

bublin shrnuje, o čem radní rozhodli, vše je 

navíc dělané na mírně vertikální formát, který 

se dobře zobrazuje na mobilních telefonech. 

... Občasné perličky typu anketa mezi dětmi 

jsou nejen dobře technicky zpracované (kvalit-

ní zvuk i obraz), ale jsou i originální a pobaví. 

Skvěle zpracované názvy videí včetně emoji 

a hashtagů. Opravdu se jedná o tak dlouho-

době kvalitní a častou práci s videem, že se jí 

nedaří ani přiblížit 

nikomu z desítek 

dalších soutěžících 

v této kategorii.“

Porota ale také 

ocenila formulaci 

textů a vstřícné odpovědi i na občasné nezdvo-

řilé či negativní komentáře. „Příspěvky jsou 

psány odlehčenou formou, nejsou typicky 

úřední a strohé, naopak se přizpůsobují tomu, 

že jsou vkládány na sociální síť, kde je potře-

ba uživatele zaujmout a neunavit dlouhými 

bloky textů. Autoři k tomu využívají i populár-

ní emoji, které taktéž text odlehčují a vizuálně 

rozdělují. Na komentáře a hodnocení reaguje 

velmi profesionálně, v odpovědích je vstřícné, 

milé, ochotné, to nebývá zcela automatické.“

Facebooková stránka města Hustopeče byla 

založena v roce 2015 a spravuje ji organizační 

složka Marketing a kultura města Hustope-

če. Ke dni 21. května 2020 má 5 264 fanoušků 

a 5 694 sledujících. Spolu s webovými stránka-

mi, Youtube kanálem a kabelovým vysíláním 

Hustopečské televize je to oblíbený informač-

ní kanál města. 

Pravidelně na ní město 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. 

Děkujeme za vaši přízeň a zveme vás, abys-

te se stali součástí našeho týmu - své náměty 

i připomínky, své nápady a zamýšlené akce 

nám pište na email redakce@hustopece.cz 

a rádi o vás napíšeme!

Váš MaKový redakční tým

Facebookový profi l města je nejlepší v republice!

ních vesnicích, které mají vážné problémy 

s  rychle projíždějícími automobily,“ popisu-

je investici Švásta. „V Hustopečích za dobu 

měření od roku 2015 došlo k výraznému pokle-

su překračování povolené rychlosti. V  roce 

2016 bylo zjištěno 28  275 přestupků (77/den), 

v  roce 2019 již pouze 9  231 (25/den) – je tedy 

zřejmé, že měření rychlosti je účinným nástro-

jem. Tím se zvýšila i bezpečnost města,“ shrnu-

je místostarosta.

Děti mohou pokračovat ve svých tanečních 

kroužcích na „Spoláku“

Vzhledem k  dodržování nutných rozestu-

pů schválili radní smlouvu o pronájmu sálu 

Společenského domu pro Centrum volného 

času. „Sál Pavučiny má sice rozlohu malou, 

ale 25 dětí se tam vejde, aby však dodržovali 

povinné rozestupy, schválili jsme pronájem 

sálu Společenského domu za zvýhodněnou 

cenu,“ popisuje starostka. Kroužky pro 3 skupi-

ny tanečníků se pak budou odehrávat v  úterý 

a čtvrtek.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 20. 5. 2020 na webu města.
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Ríša, Terka, Jana, Veronika + 2 :-) , Klára, Janča a Adam - zlatý redakční tým!
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Nesedět v nouzovém stavu s rukama v klíně 

se rozhodla skupina dobrovolníků, která 

za pomoci 3D tiskáren vyrábí ve dne v  noci 

ochranné štíty, které putují ke zdravotním 

pracovníkům na Kyjovsku, Břeclavsku, Hodo-

nínsku a Hustopečsku. Zajeli jsme se podívat 

do nedalekého Kobylí vyzpovídat Marcela 

Mazáče, který je jedním ze skupiny dobrovol-

níků, kteří tuto ochrannou pomůcku vyrábějí.

„Vše to začalo u kroužku pro děti, ve 

kterém jsme se věnovali 3D tisku a mode-

lování, vyrobili jsme si i robota. Začali jsme 

první týden v  březnu, tudíž jsme stihli jen 

jednu hodinu. Ve středu pak přišla zpráva, 

že mají děti zůstat doma, a jelikož jsme měli 

tiskárny, které neměly využití, tak jsme po 

domluvě s  místní lékařkou začali vyrábět 

ochranné štíty,“ líčí začátky Marcel Mazáč.

„Ve stejné době se mi ozval jeden pán z Hodo-

nínska a založili jsme skupinu Kyjovsko, 

Břeclavsko a Hodonínsko – bojujeme proti 

koronaviru, a to z důvodu toho, aby nás tiskařů 

bylo více a mohli jsme pokrýt poptávku lékař-

ského personálu,“ popisuje vznik dobrovol-

nické skupiny Mazáč. Ve skupině je přibližně 

440 osob, kteří se nevěnují jen výrobě štítů, ale 

někteří si vzali pod svá křídla rozvoz štítů, zpra-

cování fólií či stříhání gumiček. 

Sám Mazáč má na starosti Hustopečsko – 

po obcích rozváží kompletační sady. Jednou 

z  měst, které využilo služeb šikovného IŤáka, 

jsou i Hustopeče.  „Hustopečsko bylo jeden 

z  prvních regionů, které bylo kompletně 

pokryto. Domluvili jsme se s  vedením města 

na nákupu materiálů, abychom mohli vyro-

bit štíty pro potřeby nemocnice, polikliniky 

i menších ordinací,“ popisuje Mazáč spolupráci 

s Hustopečemi.

Zpočátku probíhala výroba štítů z vlastních 

zdrojů, nicméně jak rostla poptávka nebylo 

již v  možnostech dobrovolníků výrobu štítu 

fi nancovat z  vlastních zdrojů. „Jako první se 

ozvala obec Kobylí, která nám poskytla mate-

riál na výrobu. Zároveň jsme zřídili i účet, kam 

nám lidé zasílají peníze na nákup materiálu, 

za to jim moc děkujeme,“ popisuje Mazáč.

Výroba na 3D tiskárně není minutovou zále-

žitostí, nicméně skupina si své časové skóre 

značně vylepšila. „Na začátku trvala výroba 

štítu 4 hodiny, postupně jsme to dopilovávali 

a nyní jsme na hodině a 37 minutách. V součas-

né době jsme jako skupina schopni vyrobit 

200 kusů denně,“ popisuje Mazáč. Jelikož jsou 

štíty používány v  rizikovém prostředí, tak je 

nutné štíty dezinfi kovat. „Při přímém styku by 

se štítová fólie měla dezinfi kovat každé dvě 

hodiny, při nepřímém styku pak každé čtyři 

hodiny. Ke štítům dodáváme dvě ochranné 

fólie, takže by měly pokrýt celou službu,“ pouka-

zuje na nutnost dezinfekce Marcel Mazáč.

A kolik se podařilo dobrovolníkům vyrobit 

a rozdistribuovat ochranných štítů? „Myslím, 

že do 7  000 kusů moc chybět nebude,“ 

pochlubil se Mazáč. Nabídka pomalu převy-

šuje poptávku, takže již není nutné pracovat 

24 hodin denně, což Mazáč velmi kvituje: 

„Momentálně již nemusíme ke  3D tiskár-

nám vstávat, což se ze začátku dělo. A až to 

skončí, tak s  kolegy ze skupiny narazíme 

bečku, opečeme prase a budeme vzpomínat“. 

Tak Vám přejeme, ať je to co nejdříve!

-vyh-

Článek byl zveřejněn 29. 4. 2020 na webu města. 

Ochranné štíty pomáhají zdravotníkům nejen na Hustopečsku

Místo robota pro děti vyrábí 3D tiskárna ochranné 

pomůcky.

Štíty jsou zatím nedílnou součástí práce zdravotníků.
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Jednou z  městských institucí, které 

musely být z  důvodu koronavirové pande-

mie uzavřeny, bylo i hustopečské Turistické 

informační centrum. Dobrou zprávou je, že 

dveře se návštěvníkům otevřely v  pondělí 

4. května. Fungování TIC, připravované novin-

ky i další informace nám představila propa-

gační referentka TIC Martina Radkovičová.

Na začátek našeho povídání nás Martina 

seznámila s  pravidly fungování TIC za součas-

ného stavu: „Je důležité dodržovat dvoumetro-

vé rozestupy, infocentrum je krásně prosklené, 

takže jde vidět, kolik je zde lidí. Dále prosíme 

o používání dezinfekce, která bude u dveří.“

Turistické informační centrum se vrátilo po 

téměř dvouměsíční pauze s  tradiční oteví-

rací dobou, kterou nám Martina připomně-

la: „Otevírací doba je klasická od pondělí do 

pátku od 8.00 do 17.00 s  obědovou pauzou.“

Jednou z  akcí, kterou již město Hustopeče 

nestihlo uspořádat, byly Slavnosti mandlo-

ní a vína, ke kterým bylo připraveno několik 

novinek. Nemusíte však zoufat a čekat celý 

rok, abyste zjistili, co pro vás tým Marketingu 

a kultury města Hustopeče vymyslel. Holky 

z Turistického informačního centra po vás mají 

skvělé zprávy: „Jelikož jsme byli nuceni zrušit 

akci Slavnosti mandloní a vína, kterou jsme 

měli téměř připravenou, rozhodli jsme se, že 

propagační materiály budeme prodávat ales-

poň u nás na 

TIC,“ nalákala 

nás Radkovi-

čová. O jaké 

zboží půjde? 

„Například 

to bude 

t r i č k o , 

jehož návrh vytvo-

řila Eliška Grabiášová, která 

dělala veškeré plakáty a grafi ku; dále 

pak buttony, kelímky, ekobloček, či fotokni-

ha. Co se týče cen, tak tričko stojí 250 korun, 

buttony 20 korun, kelímky 50 korun, ekob-

loček spolu s  propiskou 60 korun a knihu 

TIC Hustopeče se pro návštěvníky otevřelo 4. května
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Ani větrný den neodradil desítku dobrovol-

níků z  Jihomoravského kraje, Centrály cestov-

ního ruchu a fi rmy Chuť Moravy od brigády ve 

starém mandloňovém sadu za Hustopečemi. 

Nezralé plody mandloní, které sbírají, jsou pak 

základem výroby delikatesy, která nese jméno 

svého původu a pomáhá tak propagaci Husto-

pečí a jejich mandlí.

Kdo za výrobou jedinečných zavařených 

plodů stojí? „Jsme výrobci delikates z  Modřic 

u Brna a tady u vás v  Hustopečích sbíráme 

nezralé mandle, které nakládáme do jemně 

sladko-kyselého nálevu,“ představuje nám 

svou sladko-kyselou činnost Martin Jokver, 

jednatel fi rmy Chuť Moravy. Vznikne tak 

produkt s  názvem Jarní hustopečská mandle, 

které svou jemnou ovocnou chutí připomínají 

zelené broskve.

Letošní přízemní mrazíky bohužel poničily 

jindy bohatou úrodu mandlí, brigádnici tedy 

neměli tolik práce jako v  jiné roky. „Oproti 

loňsku je mandlí méně. Když jsme mandle 

sbírali například loni, tak byly stromy obsypá-

ny. Vloni jsme vyrobili něco kolem 1  500 skle-

niček Jarní hustopečské mandle, letos budeme 

spokojeni, když se dostaneme na třetinu, tedy 

500 sklenic,“ stýská si nad úrodou Martin Jokver.

Spolupráce s  městem Hustopeče vznik-

la před pěti lety za účelem propagace rarity 

hustopečských mandloňových sadů i samot-

ného města Hustopeče. Na letošním sběru 

zelených mandlí se podíleli zástupci několika 

institucí a jednou ze šikovných sběraček byla 

také tisková mluvčí JMK Monika Brindzáko-

vá. „Kraj se chce prezentovat regionálními 

potravinami, a proto oslovil jednoho z  regio-

nálních výrobců – Chuť Moravy – , aby dodával 

kraji prezentační dárky, takto vlastně vznik-

la spolupráce. Vzniká samozřejmě i osobní 

vazba – vzali jsme si dovolenou, abychom 

strávili příjemné a užitečné chvíle. Dárečky se 

nám pak budou příjemně rozdávat, protože 

budeme mít pocit, že jsme se na nich ales-

poň trochu podíleli i my. Základ spolupráce 

je v podpoře regionálních potravin a výrobců,“ 

popisuje spolupráci.

Jarní hustopečská mandle není jedinou rari-

tou v nabídce Chuti Moravy. Nadšenci čerpají 

ze starých kuchařek, takže máte možnost 

ochutnat například slaninádu, smrkové želé 

či svatojánské ořechy. Máte-li chuť ochutnat 

produkt z téměř 70 let starých mandloňových 

sadů, pak máte několik možností. „Produkty 

nabízíme na našich webových stránkách www.

chutmoravy.cz, ale dodáváme je i do menších 

farmářských obchodů se sýry a delikatesami,“ 

zve nás k ochutnání Jokver.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 6. 5. 2020 na webu města. 

Kelímek Vám pomůže dodržovat pitný režim. 
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Hustopečská mandle má mnohá využití 

Břeclavsko z  nebe stojí 350 korun,“ předsta-

vila nám novinky v  sortimentu Radkovičová. 

Vše bude možné zakoupit po celou sezonu.

Holky z  TICka vám mohou poradit, kam vyra-

zit na procházku, s  akcemi, které Hustopeče 

připravují, je to momentálně trochu složitější. 

„Můžeme poradit výlety do přírody, co se týče 

budoucích akcí, tak je snažíme přizpůsobovat 

současným vládním nařízením – doporučuje-

me sledovat web nebo facebookové stránky 

města, kde jsou vždy nejaktuálnější informace. 

Určitě nechceme odrazovat od návštěvy info-

centra, budeme se na návštěvníky těšit a rády 

jim se vším pomůžeme,“ zakončila výčet infor-

mací Radkovičová.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 30. 4. 2020 na webu města.

S mandlovým tričkem budete k nepřehlédnutí.

Sběrači dostali pokyny, na jaké mandle se zaměřit.S úsměvem jde vše líp, i ve výškách!
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PRODEJNÍ DOBA
Turistického informačního centra

1.–30. 6. 2020

pondělí–sobota

 8.00–11.30     12.00–17.00



HUSTOPEČSKÉ LISTY    6 | 20STR 6

Do konce prázdnin by měla být kompletně 

hotová cyklostezka, která od Základní školy 

Komenského plynule navazuje na již dokon-

čenou část a cyklisty navede k Základní škole 

Nádražní, na nádraží k novým cykloboxům 

a na druhou stranu kolem krajské komunikace 

až po ulici Vrchlického. 

Teprve koncem února se rozjely staveb-

ní práce na druhé části cyklostezky, která od 

Základní školy Komenského navazuje na již 

dokončenou část. „Cyklostezka dvojka nava-

zuje na jedničku, která začíná od Starovic po 

Žižkově ulici a skončila na ulici Tábory. Od 

budovy Základní školy Komenského navazuje 

nový úsek parčíkem na Masarykově náměstí 

mezi bytovými domy k ulici Bratislavská, kde 

se rozděluje jednak zpět na Brno a jednak 

k vlakovému nádraží a Základní škole Nádraž-

ní,“ popisuje trasu místostarosta Bořivoj Švásta.

Díky svižnému tempu stavební fi rmy byly 

již na začátku května zpřístupněny chodníky 

a frekventované přechody pro chodce na Brati-

slavské ulici a pak se bude pokládat asfalt. 

Chodci tak minimálně dva dny museli 

počítat s omezením vstupu. Aby byla cyklo-

stezka kompletně hotová, zbývá však počkat 

na přeložení kabelů u Základní školy Komen-

ského. „Kdyby se podařilo fi rmě E-ON přeložit 

kabely už teď v jarních měsících, tak bychom 

vše měli hotové v květnu. Bohužel se to nepo-

dařilo, protože oni mají termín překládky 

dokonce až do října. Nicméně nám přislíbili, 

že to udělají nejpozději do července, takže 

nám už potom nebude nic bránit v dokončení 

posledního úseku u školy Komenského a do 

konce prázdnin bude hotovo kompletně vše,“ 

dodává investiční technik Radek Krušina.

Celých 85 % nákladů ve výši 7,3 milio-

nu korun pokryje dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Hned jak bude hoto-

vo, začne se i výsadbou zeleně, která bude obě 

části cyklostezky lemovat. Chybět nebudou 

keře, stromy ani kvetoucí rostliny. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 7. 5. 2020 na webu města.

V době vydání tohoto čísla je již asfalt hotový. 
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Do konce prázdnin bude cyklostezka hotová

Stavební práce začaly v únoru.

Město sčítá koronavirové ztráty. Bude se šetřit

V neděli 17. května v České republice ofi -

ciálně skončil nouzový stav, který byl kvůli 

koronavirové pandemii vyhlášen 12. břez-

na. I přes stále platná bezpečnostní opatření 

se život v Česku vrací do normálu a podniky, 

živnostníci, ale i města sčítají škody, které jim 

67 dní v karanténě přineslo. 

První výpočty? Město přišlo o 25 milionů 

korun

„Od začátku vnímám město postižené úplně 

stejně, jako jsou někteří podnikatelé, protože 

tím, že se sníží naše předpokládané příjmy 

a my to nemůžeme nijak ovlivnit, tak to na nás 

má samozřejmě dopad. Pro město Hustopeče 

se ten  dopad dá v tuto chvíli vyčíslit částkou 

25 milionů korun a budeme doufat, že situace 

se nebude zhoršovat,“ začíná povídání o stavu 

městského rozpočtu vedoucí Ekonomického 

odboru města Hustopeče Jana Fabigová. 

Z této částky pak celých 20 milionů tvoří 

ztráty v dani z přidané hodnoty a v daních 

z příjmu fyzických osob, kam se promítly 

i kompenzační bonusy vyplácené vládou 

Cyklostezky se dokončí dle plánu.

Pozastaví se budování nových parkovacích míst.
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například pro OSVČ a podobně. Nedaňo-

vé příjmy, které má město z vlastní činnosti, 

přinesly ztrátu v řádech statisíců a jedná se 

třeba o prominuté parkovné, místní poplatky 

či poplatky z rekreační činnosti.

Mnohem závratnější však byl propad 

v oblasti kultury  a volnočasových či sportov-

ních aktivit, kde odhadovaný schodek rozpoč-

tu sestavovaly jednotlivé organizační složky 

a příspěvkové organizace ve městě. „To jsou 

jednak příjmy z velkých kulturních akcí, jaký-

mi jsou třeba Slavnosti mandloní a vína, ale 

patří sem třeba i kino, které se nám za první rok 

fungování skvěle rozjelo a najednou dva měsí-

ce stojí. Patří sem sportovní zařízení, centrum 

volného času, koupaliště, krytý bazén a další. 

To všechno se sečetlo a  tam jsme v propadu 

nějakých 5 milionů korun,“ doplňuje ztráty 

starostka Hana Potměšilová.

Města a obce nemají nárok na kompenzace 

od státu, musí se šetřit

Na rozdíl od některých podnikatelů však 

města a obce nedostanou od státu žádnou 

kompenzaci a z Ministerstva fi nancí již bylo 

oznámeno, že způsobené propady v příjmech 

mají pokrýt rezervami a úsporami. 

Město Hustopeče ve svém rozpočtu našlo 

zatím 17 milionů korun, odloží se však někte-

ré z plánovaných investic. „Investice nerušíme, 

jenom je odkládáme alespoň do dalšího roku 

podle toho, jak se bude situace vyvíjet.  Jsou 

to věci, které by se určitě realizovat měly, ale 

snesou roční odklad. V tuto chvíli je nutné řešit 

pouze ty věci, které se nezbytně řešit musí,“ 

vysvětluje Fabigová. 

„Jednalo se například o podélná parkování 

na ulici Svatopluka Čecha nebo na ulici Žižko-

va, chodníky na Družstevní ulici, ale i projek-

tová dokumentace k čističce odpadních vod,“ 

jmenuje konkrétní projekty starostka a dodá-

vá, že úkolem města je především dokončit již 

rozpracované investice, se kterými se v rozpoč-

tu počítá.

Patří mezi ně především doto-

vané a vícezdrojově fi nancované 

investice, jakými jsou bezbarié-

rové trasy, cyklostezka, nástavba 

Mateřské školy U Rybiček, ale 

třeba i rekonstrukce sportovní-

ho stadionu, která má stále ještě 

velkou šanci uspět v dotačním 

řízení. 

Realizace se stoprocentně 

dočká i významná krajská inves-

tice  v Hustopečích, a to výstav-

ba Domova důchodců, na jehož 

stavbu si kraj vzal úvěr u Evrop-

ské investiční banky a pomohlo 

i Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. „To je investice za 200 mili-

onů korun, kterou tady v Husto-

pečích a v celém mikroregionu 

nutně potřebujeme a voláme po 

ní již několik let. Předpokládám, 

že v tuto chvíli už má kraj vyřízena 

všechna povolení, protože stavba by měla být 

zahájena ještě v tomto roce,“ těší se starostka.

Rozhodování o investicích nebylo 

jednoduché, ale mělo řád 

Při jednání o škrtech v rozpočtu se rada 

města řídila především investičním plánem. 

„Jedná se o seznam investičních akcí, který se 

často aktualizuje a velmi často s ním pracuje-

me. Na jeho tvorbě spolupracujeme s ekono-

mickým a majetkoprávním odborem, protože 

pro nás je nejdůležitější to, aby mělo město 

zdravé investice. Samozřejmě jsme při těch 

debatách o škrtech vypichovali problémy, 

které naše město nejvíce tíží, viditelné problé-

my i přání občanů. V potaz jsme brali i dotační 

tituly, o kterých už nyní víme, že budou v blíz-

ké době vypsány. Na druhou stranu je důležité 

také zvažovat, která dotace je pro nás oprav-

du výhodná a která ne. Proces byl zdlouhavý 

a těžký, ale věřím, že se nám podařilo najít 

tu správou cestu,“ popisuje starostka průběh 

jednání o jednotlivých škrtech.

Nastartujme ekonomiku, pomůžeme městu

Vedení města chce participovat s obča-

ny a nechat je podílet se na rozhodování o tom, 

jak a kde bude použita část prostředků. Záro-

veň však starostka města zdůrazňuje, že překo-

nání složitého období, které nejen naše město 

v následujících měsících čeká je věc každého 

občana Hustopečí. 

„Jestliže jsme nyní ve fázi, kdy se začína-

jí rozvolňovat všechna opatření, pak vidím 

velký potenciál v každém jednotlivci, který 

bude chodit na kulturní akce, bude kupovat 

zboží u hustopečských řemeslníků a živnost-

níků. Pomůže každý, kdo si zajde do místních 

restaurací na sklenku vína místních vinařů, 

do místních kadeřnictví, obchodů, servisů 

i půjčoven. Kdybychom byli hodně konkrétní 

a bavili se o tom, co tíží mě osobně, tak úplně 

každý  může městu hmatatelně pomoci třeba 

i tím, že bude svědomitě třídit odpad.  I když 

to tak na první pohled nevypa-

dá, tak by nám to opravdu velmi 

pomohlo, protože každý kilo-

gram odpadu stojí město 2 koru-

ny a někteří neukáznění občané 

nám opakovaně do kontejnerů 

vyhazují třeba nesložené krabi-

ce. To všechno jsou věci, kterými 

každý jeden z nás může pomoci,“ 

motivuje starostka.

Že má před sebou město 

Hustopeče složité období, ve 

kterém bude nutné šetřit, potvr-

zuje i ekonomka Fabigová. 

Jedním dechem však dodává, 

že to nebude neřešitelná situa-

ce a vyhlídky jsou dobré, i když 

zdlouhavé. „Jsem přesvědčená 

o tom, že pokud se nám podaří 

opět nastartovat ekonomiku, pak 

se opět nastartuje i naše město,“ 

uzavírá Fabigová. 

-nov-
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Odloží se i opravy některých chodníků, které nedosáhnou na žádnou dotaci.
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Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Korona-

virová krize, která nám za uplynulé dva měsí-

ce přinesla mnohá omezení a nepříjemné 

starosti, nezasáhla nikoho v Hustopečích tím 

nejtvrdším způsobem – všichni jsme se ve 

zdraví dočkali jejího ústupu. Ukázala však, jak 

jednotní dokážeme být, když jde do tuhého. 

S jakými pocity budete vzpomínat na nouzo-

vý stav a co si z něj odnesete? Ptali jsme se 

v ulicích města... 

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru 

města Hustopeče

„Začal bych tím negativním, protože nouzo-

vý stav mi vzal především svobodu cestovat. 

Miluji cestování a měl jsem již naplánovanou 

cestu do Indonésie, kterou jsem samozřejmě 

musel zrušit. To je asi to jediné, o co jsem já 

osobně přišel. Samozřejmě vnímám i ztrá-

ty na lidských životech a podobně, ale v té 

osobní rovině jde pouze o to cestování. Z toho 

pozitivního hlediska v profesní rovině jsem 

s velkým povděkem sledoval, jak si lidé mezi 

sebou začali pomáhat, jak se zapojovali třeba 

do iniciativy Hlídačka a nabízeli nejrůznější 

druhy pomoci, jak ženy šily roušky; bylo neuvě-

řitelné pozorovat tu sílu a tu velikost. V osob-

ním životě jsem uvítal i možnost zastavit se, 

zpomalit, sledovat prázdné ulice a podobně. 

Takže za sebe můžu říct, že v tom celém vidím 

mnohem více kladů, než záporů.“ 

Marek Kortiš, podnikatel

„Myslím si, že po ekonomické stránce nám 

krize vzala nemalé prostředky, ale to jsou ztrá-

ty, které se dají dohnat. Co se ale dohnat nedá 

jsou tři měsíce svobody, kdy nám byla odebrá-

na možnost se samostatně a volně rozhodovat. 

A to nám již nikdo nikdy nevrátí. Na druhou 

stranu jsem třeba já osobně získal spoustu 

času na sebe a svou rodinu. Lidé se naučili 

znovu si pomáhat a být ohleduplnější, takže 

do budoucna nám to minimálně dalo velké 

ponaučení.“

Paní Marie, důchodkyně

„Uvědomili jsme si, jak jsme se vlastně měli 

dobře a teď si budeme víc vážit všech věcí, 

které nám byli v nouzovém stavu odepřeny. 

V tom vidím největší přínos.“

Pan Michal, živnostník

„Myslím, že v Hustopečích to dopadlo nejlé-

pe, jak mohlo. Lidé jsou v pořádku a zdraví, 

nikdo se nenakazil. Pro podnikatele to bylo 

horší, protože jsme museli zavřít obchody 

a zůstat doma. Ale měli jsme zase čas třeba šít 

roušky a rozdávat těm, kteří je neměli. Myslím 

si také, že nás skvěle vedla paní starostka, líbí 

se mi, je to moc hodná paní.“

Blanka Nešporová, ředitelka mateřské 

školy

„Nouzový stav nikdo nečekal, ale myslím 

si, že nakonec nám dal i něco dobrého. Všich-

ni jsme se zastavili, popřemýšleli nad tím, co 

je důležité, co nám život přináší a jak se s tím 

poprat. Posílili jsme se a dnes už víme, jak na 

to, kdyby náhodou přišla druhá vlna. Také byl 

čas na nějaké domácí resty, třeba já jsem vykli-

dila sklep, na který jsem se dlouho chystala. Ve 

školce jsme se poprali i s mimořádným provo-

zem, takže kdyby se náhodou přihodilo něco 

podobného, tak už budeme vědět, co dělat. 

A co nám nouzový stav vzal? Tak konkrétně 

u nás ve školce nám vzal spoustu akcí. Přišli 

jsme o společné oslavy Velikonoc, svátku 

matek, nemohli jsme odjet na školku v přírodě 

ani projít si kurzem plavání. O to víc se těšíme 

na ten poslední společný měsíc, kdy se pokusí-

me to dětem i sobě co nejvíce vynahradit.“

Jaroslav Cabal, sběratel a historik

„Mě osobně krize dala více času na rodi-

nu, mohl jsem se věnovat svým vnučkám. 

Také nám všem připomněla, že nejsou jen 

hezké časy, ale že mohou nastat i doby, kdy se 

musíme omezit. Zatím nám toho ale nevzala 

nijak moc, nicméně se obávám, že se v blíz-

ké budoucnosti prohloubí ekonomická krize 

a třeba města se nebudou moci rozvíjet tak, 

jako dříve.“

Jan Nekuda, římskokatolický kněz

„Nouzový stav mi určitě vzal možnost osob-

ního kontaktu s lidmi a přinesl mi velkou nejis-

totu v tom, co vlastně můžu a nemůžu dělat. 

Celkově to byla doba nejistoty a tápání i třeba 

v životě farnosti. Na druhou stranu mi přine-

sl více času, kdy jsem se mohl věnovat studiu, 

modlitbě, četbě. Mohl jsem v klidu promýšlet 

některé věci a udělat práci, kterou jsem dříve 

odkládal. Nakonec jsem za to období velmi 

vděčný.“

Ptali jsme se: Co vám dal a co vzal nouzový stav?

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Paní Libuše, fi nanční poradce

„Myslím si, že ta doba vzala například chro-

nicky nemocným lidem zdraví, protože neměli 

dostatečnou péči a zemřeli ne přímo na koro-

navir, ale právě kvůli absenci lékařské péče. Na 

druhou stranu ale třeba plno lidí našlo zpět 

cestu ke svým rodinám a posílily se rodinné 

vztahy.“

Hana Potměšilová, starostka města

„Mě osobně pandemie vzala naplánovanou 

letní dovolenou, možnost setkat se s přáteli 

a oslavit narozeniny, nemohla jsem si zajít do 

kina ani do divadla, kam jsem již měla koupe-

né lístky. Nicméně to jsou všechno věci, které 

pominou a zase se vrátí, takže budiž, hlavně 

když jsme zdraví. Co mi ale dala je naděje, že 

lidé se dokáží semknout a dokáží si pomáhat 

když je zle. Osobně je nás doma víc, více se 

vzájemně užíváme, máme více času a těšíme 

se, až se to všechno vrátí do starých kolejí.“

Bořivoj Švásta, místostarosta města

„Tak nejdříve to negativní, abych pak mohl 

vzpomenout to dobré. Chyběl mi pravidelný 

rekreační kolektivní sport, setkání s  dětmi na 

Pavučině, koncerty, dostihy a spousta jiných 

naplánovaných aktivit, které se buď odložily, 

a už se na ně těším, nebo byly zrušeny a s tím 

se musím nějak vypořádat. Nelze vypočítat 

úplně vše, ale pokud to mohu porovnat s dvou-

letou vojenskou základní službou na Šumavě, 

tak to byla z tohoto pohledu brnkačka. Myslím, 

že náročnější bude umět se správně vypořádat 

s  dopady krize. Nouzový stav mi dal poznání. 

Bylo úžasné vidět, že když jde do tuhého, tak 

je naprostá většina, která jen trochu může, 

ochotna přiložit ruku k  dílu. Proběhla revize 

hodnot a potřeb, odhalily se pravé charaktery. 

Prostě všechno špatné je vždy pro něco dobré. 

Určitě bylo příjemné trávit více času s blízkými, 

narostly vousy, vlasy, … To jen na odlehčení. 

Nezapomínejme.“
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Co všechno je od tohoto dne možné a kam 

si můžeme zajít? Při pobytu venku není nutné 

nosit roušky, pakliže jste od ostatních vzdá-

leni minimálně dva metry. Naopak nasadit 

ji stále musíme v MHD a ve všech vnitřních 

prostorách. Výjimku mají pouze školy a školky. 

S rouškou tedy stále musíte na Městský úřad 

Hustopeče, poštu, do obchodů, restaurací i na 

sběrný dvůr.

V pondělí otevřou  vnitřní prostory restau-

rací, kaváren, barů  a dalších provozoven 

stravovacích služeb. Otevřít mohou nově i stra-

vovací zařízení  v  nákupních centrech. Jídelna 

ZŠ Komenského má stále zavřeno, vaří jen pro 

své žáky.

Od úterý 26. května se ruší nařízení o vyhra-

zené době nákupu ve velkých prodejnách pro 

seniory a hendikepované. Nakupovat tedy 

mohou všichni, platí pouze povinnost nosit 

roušky a dodržovat rozestupy. 

Hromadné  akce je možno pořádat s maxi-

mální účastí 300 osob v jeden čas na jednom 

místě, což se týká i provozovatelů kin, divadel 

i komorních koncertů.

Dětské letní tábory se budou moci v Česku 

konat už od 27. června. I zde se počítá se stro-

pem 300 účastníků, u stanových táborů jde jen 

o stovku lidí. 

Otevřít mohou hotely, krytá i nekrytá 

koupaliště, sportoviště, sauny a wellness cent-

ra. Krytý bazén Hustopeče bude otevřený dle 

běžné otevírací doby.

Své služby mohou opět nabízet taxislužby 

či tetovací salony za dodržení hygienických 

opatření.

Povoleny jsou návštěvy v sociálních a zdra-

votnických lůžkových zařízeních. Za jedním 

klientem ale mohou přijít maximálně  dvě 

osoby  najednou. Těm bude při vstupu  změře-

na teplota. Povolení platí i pro lůžková odděle-

ní Nemocnice Hustopeče.

Na dobrovolné bázi je povolena osob-

ní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol 

na výuce. Nadále bude pokračovat i distanční 

výuka.

-nov-

Článek byl zveřejněn 25. 5. 2020 na webu města.

Od pondělí 25. 5. začala poslední vlna rozvolňování opatření

Více informací na: 
koronavirus.mzcr.cz

Za kulturou 
bezpečně

Max. 100 osob

Vstupenku si kupte 
ideálně předem online

Dbejte na zvýšenou 
osobní hygienu

Netvořte hloučky, 
nevyužívejte sezení  

v odpočinkových zónách

Respektujte pokyny  
a doporučení personálu

Nekonzumujte
žádné občerstvení, 

vlastní ani zakoupené

Neustále si chraňte 
nos a ústa rouškou

Neobsazujte místa,  
která nemáte uvedená  

na vstupence, nezasahujte 
do rozmístění nábytku

Ve frontách i ve foyer 
dodržujte odstupy

Pokud je to možné, 
plaťte bezkontaktně

2 m
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Hned dvě retenční nádrže, jejichž pořízení 

je podpořeno dotací z Operačního programu 

Životní prostředí, pomohou Městu Hustopeče 

lépe a efektivněji hospodařit s dešťovou vodou. 

První nádrž o objemu 19,5 m3 je umístěna 

u objektu kina, o dotaci na její pořízení bylo 

požádáno těsně před samotným dokončením 

stavby. Náklady na pořízení nádrže ve výši 

85 % dotace tak byly proplaceny po dokončení 

stavby. 

Druhá retenční nádrž o objemu přes sto 

kubíků bude umístěna v areálu Městských 

služeb. Voda zachycená ze střech pak bude 

použita na zavlažovaní zeleně ve městě. Ročně 

tak město ušetří sto tisíc korun. 

Dlouhodobé problémy s nedostatkem 

vody v krajině se město Hustopeče rozhodlo 

řešit mimo jiné vybudováním retenční nádr-

že, ze které budou především v letních měsí-

cích zavlažovány zelené plochy. „Myslím si, že 

každý vnímá, že celkově na jižní Moravě je ten 

problém s deštěm prakticky celoroční a nevy-

padá to, že by se to mělo zlepšit. Tím spíš nám 

hodně vadilo, když nám každého čtvrt roku 

chodila z vodovodů a kanalizací faktura za 

srážkovou vodu ve výši 25 tisíc korun. To jsou 

vyhozené peníze za něco, co opravdu potře-

bujeme,“ vysvětlil motivy k práci na projektu 

místostarosta Bořivoj Švásta.

Nádrž bude umístěna v areálu Městských 

služeb a svádět vodu do ní bude propracovaný 

kanalizační systém. „Ze všech střech v objektu 

Městských služeb bude vybudovaná kanaliza-

ce, takže se to tu musí celé rozkopat. V součas-

né době veškerá voda odtud vlastně nevyužita 

odtéká do kanalizace a město za ni ještě platí 

poplatky. Proto je tu ta snaha vodu využít 

ještě předtím, než odteče. A ještě ušetříme za 

poplatky za vypouštění dešťové vody oproti 

současnému stavu,“ dodává stavební technik 

Radek Krušina.

Všechny náležitosti projektu jsou již připra-

veny a s budováním by se tak mohlo začít už 

během letních prázdnin. „Máme přiznanou 

dotaci z Operačního programu životního 

prostředí a momentálně je vyhlášena veřej-

ná zakázka na realizaci. Projektovaná cena je 

5,5 milionu korun a z toho dotace pokryje 85 % 

uznatelných nákladů,“ počítá místostarosta.

Během stavby se počítá s omezením provo-

zu sběrného dvora. „Věřím, že se to bude moci 

realizovat částečně, takže bychom nemuseli 

sběrný dvůr uzavřít úplně. Každopádně nějaký 

dopad na provoz to mít bude, ale to se občané 

včas dozví, jakmile bude vybrána konkrétní 

fi rma,“ uklidňuje místostarosta.

Přestože deště si v Hustopečích moc neuži-

jeme, měla by nádrž zachytit dostatek vody na 

zálivku a město tím ušetří až 100 tisíc korun 

ročně. „Je to vypočítané tak, aby nádrž doká-

zala pojmout i přívalové deště. Jestli a jaké 

deště přijdou, to nedokáže předpovědět nikdo, 

ale myslím, že minimálně na zálivku to stačit 

bude,“ uzavírá Švásta. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 7. 5. 2020 na webu města.

Retenční nádrže využijí každou kapku deště

S vodou chce město nakládat rozumně.
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Koncem roku 2018 obdrželo Centrum 

volného času Hustopeče grant od Biosférické 

rezervace Dolní Morava, o.p.s. v  celkové výši 

320 000,- Kč. Tyto fi nance byly poskytnuty na 

realizaci vybraných řešení, které vyplynuly ze 

zpracované zahradní architektonické studie 

CVČ Hustopeče od ing. Veroniky Hukové. Díky 

fi nanční pomoci jsme mohli v  podzimním 

čase roku 2018 zahájit první výsadbu zhruba 

20 stromů, jednalo se například o vrbu koší-

kářskou, dub celokrajný, černomořský, červe-

ný, šarlatový, maďarský, dub Turnerův, dub cer, 

borovice, cedr, třešeň, platan a zhruba 30 keřů 

růží a kalin. Věříme, že tato pestrá výsadba 

jednou přinese do areálu Pavučiny přirozený 

a příjemný stín pro všechny účastníky kroužků 

i návštěvníky.

Dalším novým prvkem se v  areálu stala 

výstavba venkovní přírodní učebny, která je 

zasazena do svahu a již nyní slouží především 

dětem v  rámci jednotlivých kroužků. Tato 

učebna bude v  brzké době osazena vinnou 

révou, které v budoucnu nabídne další stinné 

místo a ochutnávku v  podobě hroznů vinné 

révy. 

Nucenou přestávku v podobě karanténních 

opatření jsme využili také k  revitalizaci stáva-

jící studny. Vyžadovala zvláštní péči a naši 

pozornost. Dostalo se jí nového vnitřního 

vyztužení a dno bylo vyčištěno od sedimentů 

a letitých nánosů. Užitková voda ze studny je 

přečerpávána novým čerpadlem do retenční 

nádrže a slouží mimo jiné na splachování WC 

v  nové budově Pavučiny. Třešničkou na dortu 

je klasická ruční pumpa, která slouží k vytažení 

vody z hlubin díky zapojení svalů nás i návštěv-

níků. Každý si tak může napumpovat vodu do 

vědra nebo konve a zalít například nově vysá-

zené stromy nebo si osvěžit unavené nohy. 

Těšíme se na společnou realizaci obložení 

studny přírodním kamenem v  rámci některé-

ho dne s veřejností.  Z obdrženého grantu nám 

zbyly fi nanční prostředky na nákup suchého 

WC a kompostérů, které budou součástí areá-

lu a budou určeny pro kompostování biolo-

gického materiálu přímo ze zahrady nebo 

z  podestýlky drobných zvířat chovaných na 

Pavučině v rámci chovatelských kroužků. Vzni-

kající kompost bude sloužit pro záhony drob-

ných plodin a bylin, které na Pavučině budou 

postupně vznikat.

I když jsme stále na cestě, postupně se nám 

daří realizovat jednotlivé přírodní prvky, které 

jsme si v rámci společných řešitelských porad 

a schůzek naplánovali v duchu přírodní zahra-

dy tak, aby byla důstojnou společnicí nové 

budovy. Děkujeme Biosférické rezervaci Dolní 

Morava, obecně prospěšné společnosti, že nás 

poskytnutou částkou posunula opět o něco dál. 

Na fotografi ích se můžete pokochat, jak je 

to u nás krásné.

Petr Fridrich,
ředitel

Pavučina se zelení
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Hra  je činnost jednoho či více lidí, která 

nemusí mít konkrétní  účel, ale přitom má za 

cíl radost či relaxaci. Společenská hra je činnost 

pro zábavu, které se účastní častěji více osob, 

která se hraje obvykle v místnosti, není fyzic-

ky ani intelektuálně příliš náročná a poskytuje 

tak příležitost k seznámení a konverzaci.

Klub historie a vlastivědy Hustopečska 

pořádá již řadu let tzv. tábory Na stará kole-

na, jejichž nedílnou součástí je i herní činnost 

jak ve venkovním prostoru, tak i v  klubovně. 

Každoročně přinášíme nové hry zejména pro 

pobavení, ale i pro rozvoj kognitivních funkcí.

Aby byly využívány tyto pomůcky i v průbě-

hu roku, vznikl nápad nabídnout seniorům 

herní odpoledne. Začali jsme se scházet pravi-

delně jednou týdně v  bývalém vestibulu kina, 

později v jídelně penzionu. Nabídli jsme takto 

strávený čas i zdejším obyvatelům a jsme rádi, 

že se někteří také zapojili.

V  chladných měsících se zaměřujeme na 

hry v  místnosti, zejména netradiční karetní 

hry mají velký ohlas. Oblíbené jsou Ligretto na 

postřeh a pohotovost, současným hitem je hra 

UNO, nová karetní hra Janís. Nehrajeme však 

jen s kartami. Oblíbená je hra Rummikub, jejíž 

pravidla jsou obdobou žolíků. I hry s kostkami 

nabízí mnoho možností pro různý počet hráčů. 

Občas zařazujeme i slovní hry či kolektivní hry 

bez pomůcek.

Teplé období nás láká ven a pro tuto příleži-

tost máme připravené např. severské hry Möll-

ky či Kubb, velkou legraci zažíváme při házení 

hůlek Stick online či házení kuliček na žebřík 

Spin Ladder. Z kolektivních her družstev bych 

připomněl kroket, který přináší spousty zvratů 

a nečekaných situací. Vyjeli jsme i do Kobylí 

zahrát si skvělou venkovní hru discgolf. Házení 

létajících talířů do košů v  různých vzdálenos-

tech přináší i pohyb na čerstvém vzduchu.

Odpoledne s  hrami probíhá již pátým 

rokem, schází se zde více než deset nadšenců 

a jejich zápal pro hru je obdivuhodný. Připojit 

se mohou i další zájemci věkově zpříznění. 

Dušan Průdek, předseda

Herní odpoledne jako součást volného času seniorů

Přidat se mohou i další zájemci.

Za zábavou jsme vyrazili i do nedalekého Kobylí.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Přestože patří do nejvíce ohrožené skupiny, 

rozhodly se dámy z Tančírny na stará kolena, 

že už nechtějí sedět doma a potřebují pohyb. 

Třetím týdnem se tak schází na venkovním 

hřišti u praktické školy, kde v dostatečných 

rozestupech pilují své oblíbené country tance. 

„Byli jsme překvapeni, že za tu dlouhou dobu 

doma nezapomněly žádné kroky a všechny 

tance, které jsme se učily, tak zvládají. Zatím 

sice zkoušíme jen line tance, kvůli dostateč-

ným rozestupům, ale věřím, že i při těch páro-

vých to bude stejné,“ chválí si své tanečnice 

Dušan Průdek, vedoucí Klubu historie a vlasti-

vědy, pod který tančírna spadá. 

Protože akce klubu splňují aktuálně plat-

nou podmínku hromadných akcí o účasti do 

300 osob, mohou se kromě tančírny znovu 

rozjet i další aktivity. „Minulý týden jsme se 

poprvé sešli ve skupině společenských her na 

penzionu pro důchodce. Ta klasická činnost 

ale začne v červnu, kdy vyrazíme do Velkých 

Němčic na Juniáles. Místo plánovaného zájez-

du, který se měl uskutečnit koncem června, 

zařadíme určitě nějakou přednášku a byli 

bychom rádi, kdyby byla o nordic walking,  

což byla jedna z těch zrušených. V současné 

době zatím stále nemáme jasno v tom, jestli 

se v létě uskuteční naše tábory Na stará kole-

na, ale měli bychom to vědět příští týden, tak 

doufáme, že se to podaří,“ věří Průdek v další 

uvolňování opatření.

Na každé setkání se členové spolku těší, 

protože doba strávená v domácí izolaci pro 

ně nebyla zrovna příjemná. „Vím, že třeba 

dámy z tančírny se alespoň chodily procházet 

do přírody za Hustopeče, takže úplně zavře-

né nebyly, na to jsou moc aktivní. (smích) Ale 

určitě nám všem chyběly ty společné schůzky 

a aktivity. Zejména pro naše přátele z penzio-

nu pro seniory to byla velmi těžká doba, proto-

že do přírody ze zdravotních důvodů nemohli, 

my jsme zase úplně nemohli za nimi, takže to 

bylo složité a při tom prvním herním setkání 

minulý týden bylo vidět, jak jim září oči, že už 

se to konečně někam posouvá, že to snad bude 

jenom lepší,“ neskrývá dojetí Průdek.

Výsledek tanečních tréninků budeme moci 

zhodnotit už 3. července, kdy dámy vystoupí 

na country večeru pod rozhlednou Slunečná 

ve Velkých Pavlovicích. O dalších akcích klubu 

se dozvíte na webu města a v kabelovém vysí-

lání Hustopečské televize. „Rádi bychom to 

znovuobnovení naší činnosti brali jako takový 

nábor, takže kdokoliv chcete, přijďte za námi, 

rádi vás uvidíme!“

-nov-

Klub historie je zpět a začalo se tančit i hrát
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Další vlnu uvolňování bezpečnostních 

opatření netrpělivě vyhlíželi mimo jiné i věří-

cí, kterým se tímto dnem opět zpřístupnily 

společné bohoslužby ve větším počtu. V koste-

le sv. Václava od tohoto dne slaví nedělní mše 

svaté ve dvou časech a plánují i další akce. 

Mimo jiné výmalbu kostela, která jej však 

paradoxně opět uzavře. 

Uvolňování bezpečnostních opatření 

s sebou přineslo i povolení scházet se k boho-

službám. V neděli 17. května se tak kostelem sv. 

Václava po dvou měsících opět ozývaly modlit-

by a zpěv věřících. „Ve všední dny je pořad 

bohoslužeb jako obvykle, jenom v neděli 

jsme jednu mši svatou přidali, abychom se 

vešli do toho aktuálně platného povoleného 

počtu. Takže jednu mši slavíme už v 8 hodin 

a tu druhou klasicky v  9.30. Na obou mších 

bylo dnes okolo 80 lidí, takže se to opravdu 

tak hezky rozdělilo, jak jsme to měli v úmyslu,“ 

pochvaluje si zodpovědnost farníků děkan Jan 

Nekuda.

Přesto se ani chrámovým prostorám nevy-

hnula některá hygienická opatření, z nichž 

úsměv na rtech vyvolá především kropenka, 

kde místo svěcené vody najdete dezinfekci. 

A nebo nový bohoslužebný úkon, kdy si kněží 

během obřadu nasazují roušky a dezinfi kují 

si ruce. „V kostele si mají věřící při příchodu 

dezinfi kovat ruce, tak proto máme ty dezinfek-

ce. Také musíme dodržovat rozestupy v lavicích, 

proto jsou některé řady jakoby rezervované. 

Při samotné mši svaté se nám vytratilo pozdra-

vení pokoje, kdy si věřící mezi s sebou podávali 

ruce. Eucharistii pak naopak podáváme nikoliv 

do úst, ale právě na ruku. Před tím si i já musím 

ruce dezinfi kovat,“ popisuje opatření děkan. 

Do běžných kolejí se pomalu vrací i další 

aktivity farnosti. „Už od minulého týdne se 

opět scházíme k dětským mším, které se vrací 

klasicky ve čtvrtky v 17.30 a také pokračujeme 

v přípravách na první svaté přijímání. Termín 

této velké události zatím nevíme, protože na 

červen máme naplánovanou velkou výmalbu 

kostela, tak toto je zatím otevřené,“ seznamuje 

s životem farnosti Nekuda. 

Právě dlouho očekávaná výmalba tak 

kostel věřícím opět na dva až tři týdny uzavře. 

„Bohužel to tak vyšlo, že vybraný malíř nemohl 

kvůli jiným zakázkám termín posunout. 

Každopádně malovat chceme, protože kostel 

už je na některých místech vyloženě černý 

a celkově působí takovým špinavým dojmem. 

V loňském roce jsme slavili 25 let od posvěcení, 

tak si myslím, že si to zaslouží. Malovat se bude 

nejen hlavní sál, ale i sakristie, chodba a veške-

ré zázemí. Cena je vyčíslena na 810 000 Kč 

a s fi nancováním nám pomůže i Město Husto-

peče, které nám již věnovalo 100 000 Kč.“

Kde se budou věřící během malování schá-

zet, není zatím jasné, stejně jako to, zda vyjdou 

do ulic na svátek Těla a Krve Páně v tradičním 

průvodu s krojovanými a družičkami. Vše se 

bude odvíjet od dalších pokynů vlády.

-nov-

Otevřený kostel se znovu uzavře kvůli výmalbě

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Věřící se mohli po dvou měsících opět sejít při společné modlitbě. 
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Úsměvný pohled na kropenku při vstupu do kostela. 

Přijměte srdečné pozvání na letošní Noc 

kostelů, která se bude konat v pátek 12. 6. 2020.

KOSTEL SV. VÁCLAVA A SV. ANEŽKY ČESKÉ.

18.00–18.45 

Mše svatá – začátek Noci kostelů bude patřit 

tomu, co nás nejvíce spojuje – společná bohoslužba.

19.00–21.30 

Pohled do minulosti – promítání dokumentu ze 

stavby kostela.

19.00–20.30 

Prohlídka kostela – každých 30 minut komento-

vaná prohlídka kostela.

19.30–21.00 

Na slovíčko s otcem Janem – pan farář bude 

v kostele ve zpovědnici k dispozici nejen ke svátosti 

smíření, ale třeba i jen tak, na krátký rozhovor či 

povzbuzení.

20.30–21.15 

Tvé světlo ve tmě svítí – meditace doprovázená 

promítáním modliteb a zpěvy skupiny Srdce ze 

Šakvic.

21.30–22.00

Světlo na cestě – průvod s lucerničkami od 

kostela ke kapli sv. Rocha na Křížovém kopci za 

patronem, který je ochráncem proti moru a jinému 

neštěstí.

KAPLE SV. ROCHA NA KŘÍŽOVÉM KOPCI

19.30–21.30

Prohlídka kaple sv. Rocha – zažijme krásnou 

scenérii přírody a architektury.

22.00

Zakončení Noci kostelů – program zakončíme 

modlitbou ke svatému Rochovi.

Nechme se oslovit krásou a vznešenos-

tí chrámových prostor. Otevřený kostel je 

znamením naděje pro všechny.

Jan Nekuda,
děkan

Pozvání na Noc kostelů
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Málokdo si umí představit léto v  Husto-

pečích bez možnosti vyrazit si na sklenku 

dobrého vína do otevřených sklepů. V  posled-

ních letech tento festival zahajovala akce 

Hustopečský slunovrat s  vínem, která se 

bohužel letos konat nebude. Sami hustopečš-

tí vinaři ale chystají den otevřených sklepů, 

který připadne na 20. a 21. 6. 2020. V  sobotu 

20. 6. můžete k  vinařům zavítat na ochutnáv-

ku v  čase od 10.00 do 23.00 hodin a v  neděli 

21. 6. od 9.00 do 12.00 hodin u nich zakoupit 

vína. Kromě skleničky dobrého vína majitelé 

sklepů nabídnou i drobné občerstvení. Tímto 

vinařským víkendem zároveň zahájí již tradič-

ní prázdninový festival Letní otevřené sklepy, 

který potrvá až do konce srpna, kdy se každý 

den úderem šesté hodiny večerní otevřou 

alespoň dvoje sklepní dveře na některé ze 

známých hustopečských vinařských uliček - Na 

Hradbách a Vinařská. Během více než dvou 

měsíců budete moci ochutnat vína typická pro 

náš kraj. Užijte si léto se skleničkou vína v ruce!

-unč-

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

Co můžete dělat v měsíci červnu
Je zajímavé, jak člověk může každý den 

oslavit nebo uctít nějakou významnou 

českou nebo světovou událost. Tak třeba 

na 1. 6. 1495 se objevil první písemný zápis 

o skotské whisky – dáte si skleničku a máte 

oslaveno. Nebo si můžete zkusit něco zdra-

vějšího – zaběhnout si se Zátopkem 10 km. 

1. 6. 1954 v této disciplíně získal světový rekord. 

Můžete někomu poslat dopis a oslavit tak 

vydání prvních poštovních známek v habsbur-

ské monarchii. Vlezte si na chvilku do ledničky 

a vzpomenete expedici Roberta Scotta směřu-

jící k  jižnímu pólu, která 1. 6. 1910 vyrazila 

z Anglie. Ale rychle zase vylezte nebo skončíte 

jako Scott. V červnu 455 také Vandalové dobyli 

Řím. Ale vandalů a památek, co po nich zůstá-

vá, je dnes všude plno, na ty si hrát není třeba. 

Můžete si také připomenout měnovou refor-

mu z  června 1953, zajít si do banky zkontro-

lovat účty a až si oddychnete, že všechno sedí, 

poděkovat Bohu, že je tam máte, že vám je 

dopřál a že časy měnové reformy a jedné vlád-

noucí strany jsou pryč. Můžete si ve slovníku 

najít pojem Kompaktáta nebo navštívit město 

Jihlava, kde byla přijata. Nebo jeďte do Prahy 

prohlédnout si orloj na Staroměstské radnici, 

který byl spuštěn 2. 6. 1410. Dejte si pořádný 

hovězí steak a poděkujte Bohu, jednak za 

pokrm, což se před jídlem dělává, a jednak za 

objevení nemoci šílených krav a úspěšný boj 

proti ní. První testy nemoc odhalily 2. 6. 2002. 

Jeďte na Novomlýnské nádrže či jinou přehra-

du, půjčte si člun a s partou podobných bláznů 

si vyzkoušejte vylodění v  Normandii, jednu 

z  nejvýznamnějších bitev 2. světové války 

(6. 6. 1944). Přečtěte si román  George Orwe-

lla 1984, který vyšel 8. 6. 1949 . Dejte si hrášek 

a oslavte slavného Čecha Gregora Mendela, 

který 9. 6. poprvé přednáší o křížení rostlin – 

pokusy dělal právě na hrachu. A nebo si uvařte 

boršč a symbolicky se tak rozlučte s Podkarpat-

skou Rusí, která byla od území Československa 

odtržena a k  území SSSR připojena 9. 6. 1945. 

No jo, vítěz bere vše, anebo aspoň co může. 

Zahrajte si hru tetris, která byla poprvé 

představena v  červnu roku 1984. Pusťte si 

na YouTube známou znělku YMCA  – Young 

men´s Christian Association (Křesťanské sdru-

žení mladých mužů), založena v červnu 1844. 

Málokdo ví, že tak známý song může mít něco 

společné s tak seriózní organizací.

A tak bychom mohli pokračovat ještě dlou-

ho, a to jsme teprve u 10. června. Pokud by vám 

došly nápady nebo naopak by se vám nechtělo 

nic vymýšlet, můžete přijít i k nám. A to na: 

Noc kostelů – v pátek 12. 6. 2020

od 18.00 bude koncert ZUŠ,

od 19.45 bude zpívat písničkář Zdeněk 

Motýlek Patočka,

od 21.00 budou znít evangelické písně na 

varhany nebo jen tak na pusu,

od 21.30 až do zavíračky v 0.00 tu budeme pro 

vás. Na prohlídku, na pokec, na modlitbu. 

Zahradní slavnost – v neděli 21.6. 2020

od 10.00 bohoslužby v kostele,

od 11.00 volná zábava na farní zahradě,

od 12.00 společný oběd na zahradě,

od 13.00 zábavné odpoledne – soutěže a hry 

nejen pro děti na téma Misionářem v Africe,

kolem 15.00 zmrzlina, zakončení, zpěv. 

V případě špatného počasí společný oběd ve 

sborových prostorách a promítání fotografi í 

ze společných akcí za posledních 9 let.

Všichni, nejen členové sboru, ale i ti, kdo 

chtějí jen nakouknout, jsou srdečně zváni.

Na všechno, co v červnu společně zažijeme, 

se těší 

Katka Rybáriková, 
kazatelka sboru.

Vinaři zvou do svých sklepů
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O přednášku o výpravě do Malawi nepřijdete
Procházíte-li kolem základní školy Komen-

ského, můžete si povšimnout nenápadné 

budovy, která slouží jako útočiště pro evan-

gelíky z  Hustopečí a jeho okolí. Vyzpovídali 

jsme jeho jáhenku Kateřinu Rybárikovou 

z  Farního sboru Českobratrské církve evan-

gelické v  Hustopečích. Jak probíhal nouzový 

stav v jejich kostele, co ji v současné době trápí 

a co se doslechneme na přednášce o africkém 

Malawi, kterou byli nuceni přeložit na příhod-

nější čas?

„Nacházíme se v kostele našeho sboru, který 

tady stojí od roku 1900, je to krásná a stará 

pamětihodnost. Celou tu dobu se schází sbor, 

který nebyl nikdy moc velký. V kostele nás bývá 

pomálu, takže budeme splňovat současná 

vládní nařízení do 15 osob – to je nás při mši 

běžně,“ smutní si jáhenka.

V kartotéce je téměř 200 osob, mší se však 

účastní necelá desetina. Čím si to Rybáriko-

vá vysvětluje? „Hodně lidí stárne a tím, jak 

jsou nemohoucí a nemůžou se dostavit, je 

asi nejčastější příčina toho, proč se lidí ve 

sboru ubývá. Jinak je to asi ve všech církvích 

stejné – zájem o duchovní a náboženské věci 

je v  poslední době prostě špatný. Duchovní 

věci lidi zajímají, ale ne ty křesťanské – jako-

by se jim to křesťanství přejedlo a vše je staré 

a známé, stokrát to slyšeli a nezajímá je to,“ 

přemýšlí o současné krizi víry Rybáriková. 

Po vyhlášení karantény se v  evangelickém 

kostele nekonaly žádné mše, Rybáriková je 

v  kontaktu se svými ovečkami alespoň e-mai-

lem a telefonicky. „Ze začátku jsem poměrně 

často posílala tzv. denní slovo, abychom byli 

v  kontaktu, postupně docházely síly, takže je 

to tak obden. Stejným způsobem, tedy e-mai-

lem posílám i nedělní bohoslužby,“ popisuje 

fungování sboru Rybáriková. 

Na začátku roku se Kateřina Rybáriková 

spolu s Karlem Fridrichem, bývalým pastorem 

Apoštolské církve v  Hustopečích vydala do 

afrického Malawi. Již podruhé vyrazila pomá-

hat sirotkům do vesnice Chapananga. „Když 

byla možnost jet znovu, tak nebylo o čem 

váhat. Jezdí se k  sirotkům, do centra v  Chapa-

nanze, kde je 75 sirotků, o které se dobrovolníci 

v  čele s  místním biskupem starají. Vždy jim 

vezeme nějaké oblečení, v  poslední době se 

tam jezdí s  brýlemi, které se rozváží do okol-

ních vesniček, případně s věcmi denní potřeby, 

jako jsou například talíře nebo nože,“ předsta-

vuje svou 11denní cestu Rybáriková. 

O své cestě plánovala udělat přednáš-

ku, která se bohužel nemohla uskutečnit. 

„23. dubna jsme měli naplánovanou besedu 

s  fotkami z  naší cesty, v  plánu bylo, že přine-

seme i nějaké upomínkové dary, které nám 

tamější sirotci vyrobili. Měli jsme v  plánu 

připravit na ochutnání místní jídlo, doma 

v  mrazáku máme stále smažené kobylky,“ 

usmívá se Rybáriková. Na přednášce jste mohli 

přispět na sirotky a jejich vzdělání, což bohu-

žel v současné době lze udělat alespoň jiným 

způsobem: „Zřídili jsme zapsaný spolek, na 

jehož webových stránkách (www.chapanan-

ga.cz) je zveřejněn účet, na který mohou lidé 

dobrovolně přispět – každá koruna se počítá.“ 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 30. 4. 2020 na webu města.

Na své 11denní cestě pomáhala Rybáriková sirotkům.

Pavučina zvelebuje okolí a chystá návrat kroužků
Od pondělí 11. května se do krásných 

prostor Centra volného času Pavučina mohly 

vrátit některé kroužky. Jak probíhaly přípravy, 

co bude s letními tábory a co se v centru dělo 

během posledních dvou měsíců? Povídali jsme 

si s ředitelem Pavučiny Petrem Fridrichem. 

Nebylo tomu ani půl roku od slavnostního 

otevření nové budovy, když se dveře oblíbe-

ného útočiště pro děti ze širokého okolí začát-

kem března znovu uzavřely. Desítky kroužků 

pro více než 700 dětí ze dne na den ukončily 

činnost. Zrušeny byly i oblíbené akce. „Infor-

maci o uzavření jsme dostali podobně jako 

školy, to znamená kolem 11. března a rodiče 

jsme hned informovali. Co se týká akcí, které 

byly zrušeny, tak neplánujeme je přesouvat, 

protože většinou byly vázány k nějakému 

konkrétnímu datu nebo události, jako napří-

klad Den Země, Velikonoční jarnění nebo 

třeba pálení čarodějnic,“ vysvětluje Fridrich.

Během dvou měsíců neplánované odstávky 

však pracovníci centra rozhodně nezaháleli 

a například aby byla zajištěna péče o ustájené 

koně, museli se střídat ve dvou směnách, aby 

v případě nákazy bylo o místní mazlíčky posta-

ráno. „To pro nás byla naprosto nová zkušenost, 

trochu úsměvná, protože koně nějaký koro-

navirus prostě nezajímá, oni chtějí žrát, takže 

jsme vzali vidle a podle stanoveného rozvrhu 

jsme pomáhali, krmili, kydali a podobně. Krom 

toho jsme samozřejmě měli homeoffi ce, kdy 

probíhala příprava pedagogů na různé činnos-

ti, kroužky i tábory a další aktivity. Nemluvě 

o tom, že jsme i my šili roušky a neustále jsme 

upravovali prostory,“ jmenuje Fridrich široký 

záběr aktivit svých spolupracovníků.

Hned ze tří dotačních titulů se Pavučině 

daří zvelebovat venkovní areál. „Získali jsme 

dar z Biosférické rezervace Dolní Morava ve 

výši 320 tisíc korun, ze kterého jsme revitali-

zovali studnu, postavili venkovní altán, vysa-

dili asi dvacítku stromů a ještě zbude na suchý 

záchod. Dotace ve výši 500 tisíc korun k nám 

dorazila ze Státního fondu životního prostře-

dí. Z ní čerpáme právě v těchto měsících, kdy 

budujeme venkovní ohradu pro ovečky, zastře-

šený venkovní altán s voliérou pro ptactvo, 

vysadíme motýlí louku a vytvoříme pochůzko-

vou stezku u hlavního vchodu.“ 

Dalších 270 tisíc se Pavučině podařilo získat 

Návštěvníci Pavučiny si znovuotevřených prostor moc 

neužili.
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opět ze Státního fondu životního prostře-

dí. „Z toho bude hrazena revitalizace jezírka 

a nákup velkého množství různých pomůcek 

pro naše kroužky, ať už ty stávající nebo nové,“ 

uzavírá výčet investic Fridrich.

Právě kroužky jsou v posledních dnech 

horké téma, protože se pravděpodobně 

budou moci opět naplno rozjet už 11. května. 

„V současné době obvoláváme rodiče a zjišťuje-

me, jestli bude vůbec zájem o umísťování dětí 

do jednotlivých kroužků. Podle toho potom 

samozřejmě budeme ty kroužky otevírat. Urči-

tě neotevřeme všechny, to už víme, ale bude-

me se snažit vyjít vstříc těm, kteří ten zájem 

mít budou,“ vysvětluje Fridrich.

S letními tábory to zatím tak jednoduché 

není, přestože jsou všechny již nyní zaplněné. 

„Zatím vyčkáváme. Prosím všechny rodiče, aby 

nám dali ještě čas. Čekáme, jak se bude situ-

ace vyvíjet. V tuto chvíli se chystáme na to, že 

tábory budou, vše připravujeme, ale uvidíme, 

co bude dál,“ krčí rameny Fridrich a dodává, 

že všechny potřebné informace budou včas 

zveřejněny na webu Centra volného času www.

pavucina.volny-cas.cz.

 -nov-

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

Velkého svátku se ve středu 13. května 

dočkali fi lmoví nadšenci. Kino Hustopeče po 

dvou měsících opět zahájilo provoz a stejně 

tak i kinokavárna. Z bezpečnostních důvo-

dů si však zážitek z kávy či něčeho dobrého 

k zakousnutí nemůžete dopřát spolu s fi lmem. 

Návštěvníci kina se však přísnými opatřeními 

nedali odradit. 

S mírnými obavami o zájem ze strany divá-

ků otevřelo své brány hustopečské kino, které 

se nařízením vlády uzavřelo před dvěma měsí-

ci. Milovníci fi lmů však nezklamali. Padesátka 

z nich podržela provozovatele hned první večer 

a dala naději, že se promítání fi lmů v Hustope-

čích podaří rozjet a dohnat ztráty. A to i přesto, 

že nových fi lmů se v kinech hned tak nedočká-

me. 

„Zatím saháme po starších titulech, protože 

nové premiéry jsou zastaveny a my stejně jako 

diváci netrpělivě čekáme, až nám distributor 

pošle třeba očekávané 3Bobule nebo Šarlatá-

na. Bohužel to vypadá, že to bude až v letních 

měsících. Prozatím tedy promítáme starší 

fi lmy jako V síti, Sviňa, Vlastníci, takže fi lmy, 

které jsme již jednou promítali a měly u divá-

ků ohlas. Proto doufáme, že se na ně přijdou 

podívat znovu, někteří možná teprve teď popr-

vé,“ doufala ještě před prvním promítáním 

vedoucí kina Martina Ondrová.

Jak se ukázalo, i starší fi lmy, které si svou 

premiéru odbyly ještě před pandemií však 

stále táhnou a diváky neodradí ani přísná 

bezpečnostní opatření. „Omezení jsou taková, 

že s kapacitou kina jsme nyní na 62 místech. 

Sál je upraven tak, že každá druhá řada je 

volná, sedí se po dvojicích s rozestupem jedno-

ho místa. Samozřejmě se nesmí během promí-

tání nic jíst ani pít a diváci by měli mít i roušky. 

Celý provoz je omezený, promítáme od středy 

do neděle vždy jednou denně,“ popsala situaci 

Ondrová.

Prostory kina, kde si diváci zpříjemňovali 

chvíle před nebo po představení v oblíbené 

kinokavárně, zejí v době promítání prázd-

notou. Kavárna funguje pouze přes den 

a v omezeném režimu.

„Vzhledem k nařízení vlády nemůžeme 

uvnitř budovy nic prodávat, takže nemá cenu, 

aby kinokavárna byla v době promítání otevře-

ná. Nicméně otevřeno máme každý den od 

9.30 do 17 hodin a jedeme v režimu všechno 

s sebou. V případě hezkého počasí máme 

připravenou i zahrádku. Pečeme tři dorty 

denně a v nabídce máme i oblíbené polévky, 

takže i mimo promítání kina se sem mohou 

návštěvníci zastavit,“ pozvala provozovatelka 

Alena Wetterová. 

Přestože si místní už zvykli na spojení kina 

a kinokavárny a vstupní prostory i opatře-

ní na první pohled připomínají válečný stav, 

na samotném zážitku z fi lmu to nic neubírá 

a leckteří ocení i návrat již jednou promíta-

ných fi lmů.

Program a předprodej vstupenek najdete 

klasicky na webu kina. „Byli bychom nejraději, 

kdyby si diváci kupovali vstupenky online na 

webu www.kinohustopece.cz. Ale samozřejmě 

pokladna funguje a je otevřená hodinu před 

každým promítáním, jak jsou diváci zvyklí,“ 

uzavírá Ondrová a s očividnou úlevou sledu-

je, jak diváci po představení odchází z kina 

s úsměvem na rtech. 

Trocha kultury už je opravdu potřeba...

-nov-

Článek byl zveřejněn 14. 5. 2020 na webu města. 

Diváci podpořili kino a mohlo se začít promítat
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Korona/nekorona – o koně musí být postaráno.

Prvním promítaným fi lmem po nutné pauze bylo 

V síti.
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Bez zvláštních znamení

Magická, ale nevyzpytatelná krajina sever-

ního Mexika pohřbila nejeden sen o lepším 

životě. Nejhoršího se obává i Magdalena, jejíž 

syn znenadání zmizel na cestě do Spojených 

států. Vydává se proto na stovky kilometrů 

dlouhou pouť k  hranicím, všem nebezpečím 

navzdory. Jenže teritorium, kde panuje samo-

vláda kartelů, lze opustit jen stěží… Mysterióz-

ní thriller o násilím zmítané zemi získal Cenu 

diváků na prestižním festivalu Sundance.

Na palubu!

Měla to být jednorázová spolujízda, ale 

všechno se zkomplikovalo už v  Paříži, kde 

místo očekávaných slečen obsadili seda-

dla Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif 

a hovorný frajírek Félix… Neokázalá komedie 

o síle nečekaného přátelství, plachých roman-

cích a bolestivých ranách, které se v  žáru 

horkého léta buď rychle zahojí, nebo už nikdy 

nezmizí.

Zlovolné historky z předměstí

Předměstí Říma klame tělem. Úhled-

né plůtky oddělují pečlivě střižené trávníky, 

zatímco letní idylou probublávají lidské frus-

trace toho nejhrubšího zrna. Sebejistě zreží-

rovaný fi lm, ke kterému nelze zůstat chladný, 

vypráví s  nadsázkou o neurotických otcích, 

lhostejných matkách a dětství, které rozhodně 

není nevinné. Sžíravá vize zkaženého lidství 

získala Stříbrného medvěda za nejlepší scénář 

na Berlinale.

Meky

Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě 

Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbir-

ku samotného a jeho skutečný život zná ale 

málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má 

strhující příběh, tempo, emoce a překvapení. 

Energický fi lmový portrét Meky představuje 

populárního zpěváka z  těsné blízkosti, zcela 

otevřeně a upřímně, v nečekaných souvislos-

tech i s humorem. Žbirkovu zpověď doplňují 

současné záběry koncertu v Londýně i rozsáhlý 

archivní materiál. Film natočil Šimon Šafránek, 

který za svůj předchozí dokument King Skate 

získal Českého lva. 

Honey boy

Dvanáctiletý Otis je dětský herec, kterému 

asistuje jeho otec James, kdysi profesí klaun 

a zároveň alkoholik s problémy se zákonem. 

Strhující, bolestivě upřímný a hořce humor-

ný popis komplikovaného vztahu otce a syna 

tvoří jádro opěvovaného nezávislého hitu 

loňského podzimu. Autorem výrazně autobio-

grafi ckého scénáře je kontroverzní herec Shia 

LaBeouf, který rovněž propůjčil svůj nesporný 

herecký talent postavě Jamese, v níž se zrcadlí 

jeho vlastní otec. 

Jak už víme, 55. ročník MFF Karlovy Vary letos 

neproběhne. To ale neznamená, že přijdeme 

o fi lmy. Karlovarský festival se rozhodl připravit 

speciální verzi přehlídky VARY VE VAŠEM KINĚ. 

Ta v původním festivalovém termínu (3.–11. 

července) nabídne divákům kin po celé České 

republice mimořádný výběr snímků, které stojí 

za to vidět. Vary tak letos proběhnou po celé 

České republice, a to i díky našemu kinu. Kino 

Hustopeče přijalo pozvánku a přehlídky  se 

zúčastní. A nepůjde jen o fi lmy. Zapojená kina 

dostanou kousek festivalu se vším všudy. Počí-

tat můžete nejen s nadstandardním propagač-

ním servisem, ale i řadou dalších bonusů, které 

jsou neodmyslitelnou součástí festivalu – včet-

ně červeného koberce. 

TADY VARY v našem kině V Hustopečích na vás budou čekat
 tyto fi lmy: 

•Bez zvláštních znamení/
Sin Señas Particulares 
Režie: Fernanda Valadez
Mexiko/Španělsko, 2020, 97 min.

• Ema / Ema 
Režie: Pablo Larraín
Chile, 2019, 107 min.

• Honey Boy / Honey Boy 
Režie: Alma Har'el
USA, 2019, 94 min.

• Jalda, noc odpuštění / 
Yalda, la nuit du pardon 
Režie: Massoud Bakhshi
Francie/Německo/Švýcarsko/Lucembursko/
Libanon/Írán, 2019, 89 min.

• Jsme jedné krve / Kød & Blod 
Režie: Jeanette Nordahl
Dánsko, 2020, 88 min.

• Kubrick o Kubrickovi / 
Kubrick par Kubrick 
Režie: Gregory Monro
Francie/Polsko, 2020, 72 min.

• Luxor / Luxor 
Režie: Zeina Durra
Egypt/Velká Británie, 2019, 85 min.

• Meky / Meky 
Režie: Šimon Šafránek
Česká republika/Slovenská rep., 2020, 80 min.

• Mogul Mauglí / Mogul Mowgli 
Režie: Bassam Tariq
Velká Británie, 2020, 90 min.

• Na palubu! / À l'abordage 
Režie: Guillaume Brac
Francie, 2020, 95 min.

• Než skončí léto / Babyteeth 
Režie: Shannon Murphy
Austrálie, 2019, 117 min.

• Proxima / Proxima 
Režie: Alice Winocour
Francie/Německo, 2019, 107 min.

• Tajný agent / El Agente topo 
Režie: Maite Alberdi
Chile/USA/Německo/Nizozemsko/Španělsko, 
2020, 84 min.

• Teplouš / Mof fi e 
Režie: Oliver Hermanus
Jihoafrická republika/Vel. Británie, 2019, 
104 min.

• Zlovolné historky z předměstí / Favolacce 
Režie: Fabio D'Innocenzo, Damiano 
D'Innocenzo
Itálie/Švýcarsko, 2020, 98 min.

• Zumiriki / Zumiriki 
Režie: Oskar Alegria
Španělsko, 2019, 122 min.
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V  tomto čísle jsme k  šálku kávy přizvali 

sportovce a zastupitele Marka Svobodu. 

.Povídali jsme si s ním o závodě Ironman, 

po jehož průběhu byl oceněn Českým 

olympijským výborem. Nahlédněte 

s  námi pod pokličku náročného závo-

du i vy. 

V roce 2018 jste se na Havaji účastnil 

triatlonového závodu Ironman. Sociální 

sítě obletělo video, na kterém jste do cíle 

pomohl své soupeřce a zachránil ji tak od 

diskvalifi kace. (K té by došlo, pokud by jí 

pomohl závod dokončit kdokoliv jiný, než 

některý ze závodníků, pozn. redakce.) Co vám 

v tu chvíli běželo hlavou?

To byl asi ten nejsilnější moment, kdy jsem asi 

50–100 metrů před cílem viděl ženu naprosto 

zlomenou a před zhroucením. Hlavou mi proběhly 

obrázky z historie Ironmanu, kdy jde, nebo spíše 

leze po čtyřech Julie Moos a nedokáže se dostat 

do cíle. Nabídl jsem dámě pomoc a ta po pár vteři-

nách moji ruku chytila a nechala se ode mne pode-

přít. Nepřemýšlel jsem, jestli mám nebo nemám, 

prostě jsem ji pomohl. Bylo to velmi emotivní 

a silné. Těsně před vyhlášením mě asociace zařídi-

la videovzkaz od této kanadské závodnice s podě-

kováním. To byl taky pěkný moment. Toto video je 

stále přístupné na Youtube.

Ironman je pro smrtelníka dost nepředsta-

vitelná sportovní záležitost – mohl byste 

nám popsat, co vše se během závodu musí 

zvládnout?

Již 40 let se největší triatlonová akce světa 

koná na Havaji. Závodníci se musí kvalifi kovat 

na některém závodě po celém světě a zvládnout 

distanci 3,8 km plavání, 180 km cyklistiky a 42,2, 

km běh. Maratonský závěr Ironmana je to nejtěž-

ší, co každého čeká. To se potom násobí různými 

podmínkami a ty havajské jsou opravdu těžké.

Pár rychlých otázek 

a rychlých odpovědí:

Káva nebo čaj? 

Obojí, ale káva je radost.

Ranní ptáče nebo sova?

Ranní ptáče

Kočka nebo pes? Pes

Oblíbená postava z dětství?

Antonín Panenka a Diego Maradona

Co Vám v poslední době udělalo radost?

Naše jaro na zahradě

Ideální dovolená?

Kdekoliv s rodinou obytným autem

Divadlo nebo kino? Divadlo

Oblíbená kniha?

Vítězství je v hlavě od Matt Fitzgerald

Oblíbený citát, rčení či motto?

Nic není nemožné

U šálku kávy

se sportovcem Markem Svobodou
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Jak se na takovou zátěž dá připravit?

Připravit se každý musí velmi svědomi-

tě. Samotný Ironman dá se říct, že zvládne 

každý už při nějakém lehčím tréninku. Ale 

v závodním tempu, to už chce cíleně a syste-

maticky trénovat. V nejdůležitějších týdnech 

přípravné fáze se tréninku věnuji 15–25 hodin 

týdně. Záleží na období, ve kterém se nacházím.

A třeba po stránce stravy?

Strava je u každého individuální, na 

jídelníčky máme také „trenéry“ :) Nejradě-

ji mám fázi před závody. V tom týdnu těsně 

před závodem – to jsou hody. Jinak si stravu 

hlídám docela pečlivě. Ale hřešit umím také.

Kolik podobných závodů jste zaběhl?

Není jich moc. Mám za sebou osm Iron-

manů, z toho jeden nedokončený v Mexiku.

Co do budoucna, chystáte se na další závod?

V době koronavirové se závody ruší, nebo 

odsouvají na pozdější termín. Nyní se chystám 

na závod v poloviční distanci (1,9 – 90 – 21,1 km) 

v rakouském Zell am See a dále u nás v  České 

republice závod Czechman. Jestli se závody usku-

teční není jisté a proto ani ten trénink nemá úplně 

ten správný náboj. Ale hýbu se a nějak každý 

den. Vrchol závodní sezóny jsem měl naplánova-

ný na konec listopadu na Novém Zélandu, kde se 

mělo uskutečnit Mistrovství světa v polovičním 

Ironmanu. Ten je také přeložený a termín ještě 

není jasný. Pravděpodobně někdy na jaře 2021.

Jak probíhá regenerace?

Regenerace je důležitá část přípravy. Jak 

se věnuji tréninku, tak dbám na odpočinek. 

Nejraději využívám masáže a kryoterapii.

Odměňujete se nějakým způsobem, když 

doběhnete extrémní závod tohoto typu?

Tak to je nutnost. Jednak zařazuji odpočinek, 

a to uvolnění od přísného režimu mám rád. Vymy-

slíme nějaký rodinný výlet nebo jsme jen tak doma 

na zahradě.

-vyh-

www.topoptik.cz

Hustopeče
Smetanova 1

platí do 30. 6. 2020

Samozabarvovací 
brýlové čočky

v Top Optik
ZEISS za cenu čirých

Vision Partner

ušetříte
až 3000,–

+ měření zraku
ZDARMA
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Nový článek bude vonět po víně. S produkč-

ní Janou Unčovskou jsme degustovali loňské-

ho vítěze v soutěži Hustopečské městské víno. 

Jak to bude letos?

Obyvatelé a návštěvníci Hustopečí letos 

neochutnají nového vítěze o Hustopečské 

městské víno, které je již v místním vinařském 

kalendáři stálicí. Na svědomí to má opět stará 

známá koronavirová pandemie. Občané však 

nemusí smutnit, mohou totiž i nadále košto-

vat vítězná vína z roku 2019.

„Hustopečské městské víno se vyhlašuje 

každoročně a je to vždy jedno červené a jedno 

bílé víno, které se celoročně pyšní tímto titu-

lem. Prezentujeme ho na akcích, prodává se 

na turistickém informačním centru a nebo 

když jede paní starostka na návštěvu, tak ho 

může vzít s  sebou, aby i ostatní mohli ochut-

nat, jaká tady máme vína,“ představuje nám 

soutěž Jana. 

Mnohaletou tradici překazila současná 

koronavirová krize, kvůli které se ve městě 

neuskutečnilo již více kulturních akcí. „Pro 

letošní rok jsme se rozhodli nevyhlašovat 

Hustopečské městské víno, z důvodu toho, že 

hodně akcí bylo zrušeno a tudíž jsme nemoh-

li návštěvníkům nabídnout víno  roku 2019 

– to budeme nadále nabízet,“ popisuje situaci 

Unčovská. Víno bylo připraveno na Slavnosti 

mandloní a vína, které se bohužel neusku-

tečnily. „Uvidíme, zda během léta – třeba při 

nějakém divadle nebo koncertě, nebudeme 

mít stánek s  tímto vínem,“ zve k  ochutnávce 

Unčovská.

Hustopečské městské víno se hodnotí vždy 

o prázdninách odbornou porotou. Kritériem 

je, že hrozny musí být vypěstovány na kata-

stru Hustopečí nebo v  10 sousedících obcích. 

Jaká odrůda vyhrála loňský ročník a můžete 

ji nadále ochutnat? „Pro rok 2019 vyhrálo 

z  bílých Ryzlink rýnský (Vinný sklep U Otáha-

lů), za červená vína André (Réva Rakvice,“ láká 

nás Jana. 

Organizátoři akce však hledí do budoucna 

s  optimizmem. „To, že se letošní ročník vyhla-

šovat nebude, nás mrzí, nicméně věříme, že 

příští rok soutěž opět vyhlásíme. Občané 

a návštěvníci Hustopečí si přijdou na své 

a místní vína mohou ochutnat při Otevřených 

sklepech, které začínají 20. června,“ zakončuje 

naše povídání Jana.

Přijdete ochutnat i vy?

-vyh-

Článek byl zveřejněn 20. 5. 2020 na webu města. 

Mezi červenými víny získalo ocenění André z Révy 

Rakvice.

 Z bílých odrůd vyhrál ryzlink rýnský z Vinného 

sklepa U Otáhalů.
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Vinaři letos nebudou soutěžit o titul Hustopečské městské víno
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Stačí vám k tomu prázdná PET lahev a vařečka či hrníček s podšálkem. Na své zahradě můžete pohostit opeřené návštěvníky.

Hromadí se Vám doma prázdné PET lahve 

nebo staré hrníčky a talířky? Můžete je vytřídit 

a vyhodit do správných popelnic nebo znovu 

použít. Novému využití starých věcí se anglic-

ky říká reuse a my se dnes podíváme na to, jak 

mohou PET lahve a nepotřebné nádobí plnit 

funkci ptačích krmítek.

Na výrobu jednoduchého krmítka pro 

ptáky potřebujete hrníček, podšálek, kousek 

provázku a tavnou pistoli. Lepicí pistolí nalepí-

te hrníček na podšálek a k hrníčku připevníte 

provázek. Pak přivážete nové krmítko na strom 

a vsypete do něj zrní pro ptáky. Krmítko lze 

také vyrobit z  prázdných PET lahví o objemu 

1,5 nebo 2 litry. Do prázdné PET láhve udělá-

te nožem dvě díry, do kterých vsunete staré 

vařečky nebo širší lžíce. Do lahve nasypete zrní, 

které se zároveň sype do vařečky. Ta slouží jako 

ptačí miska a zároveň jako provizorní bidýlko. 

Nejlepším obdobím na pověšení krmítka je 

podzim, kdy v přírodě ubývá přirozených zdro-

jů potravy, ale opeřence ve své zahradě 

jistě potěšíte například slunečnicový-

mi semínky po celý rok.

Blanka Marková

Reuse okénko – Výroba krmítek pro ptáky
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Žáci posledních ročníků základních 

škol se mohli dobrovolně vrátit do lavic 

hustopečských základních škol, které 

byly uzavřeny od 11. března. Ruku v  ruce 

s  otevřením se pojí i nová pravidla. Jak se 

místní školy na novou situaci připravovaly?

Žáci devátých ročníků základních škol se 

mohli na základě nařízení vlády od pondělí 

11. května vrátit do škol výhradně kvůli přípra-

vě na přijímací zkoušky na střední školy. Musí 

dodržovat přísná hygienická opatření jako 

je například dezinfekce rukou. Pokud bude 

zachován dostatečný odstup, nemusí mít 

ve třídě roušky. Výuka odstartovala také na 

Základní škole Komenského v  Hustopečích.

„Příprava nebyla nikterak náročná, postupova-

li jsme podle manuálu Ministerstva školství. 

Přihlásilo se nám 50 žáků devátých tříd z  82, 

takže jsme vytvořili čtyři skupiny,“ představuje 

nám aktuální situaci ředitel Jaroslav Vysloužil. 

V pondělí 25. května by měli dorazit žáci první-

ho stupně, zbývající žáci druhého stupně pak 

1. června – vše je na dobrovolném rozhodnutí 

rodičů.   „Kolik dětí přijde a jaký způsob zvolí-

me pro následnou komunikaci se ukáže podle 

dalšího vývoje v republice,“ dodává ředitel.

Poslední dva měsíce vyučovali pedagogové 

za pomocí moderních technologií, s  uvolňo-

váním opatření jim však práce neubyde. „Pro 

kolegy, kteří se budou starat o žáky ve škole, to 

znamená dvojitou práci – práci zde a vzdále-

nou výuku v následném čase,“ shrnuje ředitel.

Škola se zároveň  připravuje na vyšší potře-

bu dezinfekce ve školních prostorách. „Tím, že 

zde dva měsíce nebyl provoz, jsou třídy prvo-

třídně uklizené, samozřejmě se použilo více 

dezinfekce. Daleko větší úklid bude každý den 

po skončení výuky. Žáci se mají řídit pokyny 

učitele, dodržovat vzdálenostní limity a ve 

společných prostorách nosit roušky,“ shrnuje 

situaci pan ředitel.

Školní jídelna v budově školy ke dni 11. květ-

na nefunguje – po 25. květnu se uvidí podle 

uvolňování opatření v republice.

Ožila také Základní umělecká škola 

Komenského. „Výuka v  naší škole se vrací do 

normálu trochu napůl – někteří naši učitelé 

spadají do ohrožené skupiny, takže se bude 

vyučovat i nadále přes počítače, většina z nich 

bude učit ve škole,“ popisuje situaci ředitel 

Miroslav Brúček.

Jak fungovala škola během nouzového 

stavu? „Normálně jsme učili, učili jsme online, 

učitelé se naučili s počítači. Tam, kde to nešlo, 

například výtvarný nebo taneční obor – to 

probíhalo trošku jinak. Ve výtvarném oboru 

posílali své práce, po skončení nouzového 

stavu chystáme velkou výstavu koronaviro-

vých prací. Žáci tanečního oboru sami sebe 

natáčeli a byli takovými malými sólisty,“ před-

stavuje adaptaci žáků i pedagogů ředitel. Ke 

končí školního roku bývalo tradičně při ZUŠ 

několik akcí, jak je to s  nimi letos? „Plánova-

né akce jsme bohužel museli téměř všechny 

zrušit – zůstaly nám pouze závěrečné zkoušky. 

Snad si vše vynahradíme příští rok,“ stýská si 

pan ředitel.

Školy byly kvůli koronaviru uzavřeny od 

11. března. S  jejich úplným znovuotevřením 

se do konce tohoto školního roku nepočítá. 

Základní škola a praktická škola Hustopeče je 

až do konce školního roku uzavřená a výuka 

probíhá na dálku. Základní škola Nádražní 

otevře od 25. května brány žákům prvního 

stupně – opět je to dobrovolné, žáci druhého 

stupně pokračují v distanční výuce.

Veškeré informace o fungování základních 

škol v Hustopečích naleznete na příslušných 

webových stránkách.

	       Základní škola Komenského

 https://www.zshuskom.cz/

	       Základní škola Nádražní

 https://www.zs-nadrazni.cz/

	       Základní škola a praktická škola

 http://skolahustopece.cz/

	       Základní umělecká škola

 https://www.zus-hustopece.cz/

-vyh-

Článek byl zveřejněn 12. 5. 2020 na webu města.
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Základní školy pomalu ožívají.

Po dvou měsících se otevřely brány základních škol

S otevřením středních škol a odborných 

učilišť pro žáky posledních ročníků se klasická 

výuka do tříd nevrátila. Své studenty pozvala 

zpátky do lavic místní Střední odborná škola 

a Střední odborné učiliště a také Gymnázium 

Tomáše Garrigue Masaryka. Obě školy jsme 

navštívili s  otázkou, jak u nich po 11. květnu 

funguje výuka. 

Roušky, dezinfekce rukou a na Střední 

odborné škole a středním odborném učilišti 

v  Hustopečích také měření tělesné teploty 

při vstupu do budovy školy. Taková opatření 

spolu s  dodržováním povinných rozestupů 

čeká na studenty posledních ročníků této míst-

ní školy.  „Před zahájením jsme kontaktovali 

žáky a rodinné zástupce, zjistili jsme zájem 

o konzultace – potěšitelnou informací bylo, že 

zájem byl obrovský. Pro představu: u učebních 

oborů v jedné třídě 90% účast, ve druhé třídě 

pak 80% účast. Trošku slabší je to u studijních 

oborů, tak jsme na přibližně 66 %,“ seznamu-

je nás s návštěvností výuky ředitel SOŠ a SOU 

pan Zdeněk Hrabal.

Příprava na návrat studentů probíhala 

prakticky nepřetržitě po dobu nepřítomnosti 

studentů. „Zajistili jsme pomůcky pro pracov-

níky školy – celé dva měsíce jsme tiskli na 3D 

tisku ochranné štíty, každý pracovník má vyba-

vení k ochraně,“ představuje přípravu pan ředi-

tel. Pro studenty nižších ročníků však návrat do 

lavic zatím neplatí – ti se budou dále vyučovat 

distanční formou. „Normálním způsobem 

pokračují v distanční výuce, o které seznámila 

veřejnost kolegyně v Hustopečských listech. Ti, 

kteří mají zájem, tak navštěvují konzultace,“ 

seznamuje nás pan ředitel s  průběhem další-

ho studia.

Co bylo pro pedagogy na výuce v nouzovém 

stavu nejtěžší? „Největší problém byl přechod 

Příprava na maturitu a závěrečné zkoušky v době koronavirové
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Pomalu se začala uvolňovat opatření 

a s  tím i poptávka rodičů po plnohodnotném 

znovuotevření mateřské školy. Nic nám v tom 

nebránilo, a proto jsme v pondělí 18. 5. otevřeli 

brány mateřské školy všem zájemcům. 

Provoz není úplně běžný. Prozatím nás 

svazují doporučení ministerstva vnitra. S těmi 

jsme seznámili jak zaměstnance, tak rodiče. 

Poučeny byly i děti – hravou formou jsme je 

seznámili s  tím, jak si ve školce budeme hrát 

– co můžeme a co ne. 

A potom přišlo pondělí. Už ráno bylo plné 

radosti ze shledání kamarádů s učitelkami. 

Každá třída se potom průběžně zapojila do 

vzdělávací práce na téma, které je dětem 

přirozené a vnímají ho – malé děti si povídají 

o kamarádech v  trávě, starší děti navázaly na 

téma Svátku matek a aktivity spojují do téma-

tu rodiny. 

U nás v  „beruškách“ to máme trošku jinak. 

První sezení v  komunitním kruhu bylo plné 

zážitků z domácího prostředí. Potom děti lito-

valy toho, co všechno nám ve škole po dobu 

opatření uniklo. Byly to Velikonoce, plavání, 

škola v přírodě, divadlo v Brně, besídka ke Svát-

ku matek, výlety, exkurze, výšlapy…

Nakonec jsme se dohodli, že si to užijeme 

i tak… každý den se tedy radujeme z některého 

z  těchto uniklých témat… úterní „Velikonoce“ 

byly například ve znamení úkolové hry Zajíč-

ka Ušáčka. Děti plnily úkoly a dozvídaly se 

o tom, co jsou to tradice, jak je slavíme u nás 

a jak v zahraničí, na závěr děti hledaly poklad. 

A našly. Byli jím zajíčci a kuřátka z lístkového 

těsta. Po nich se jen zaprášilo. Středa patři-

la maminkám, výrobě přáníček a glazování 

keramických košíčků, ve čtvrtek jsme si hráli 

s vodou – měli jsme totiž „jakoplavání“. Došlo 

i na kruhy a křidýlka, i když to byly jen spor-

tovní disciplíny ve třídě a na suchu. Každý den 

jsme završili pobytem na naší školní přírodní 

zahradě.

Mohu jen konstatovat, že si děti dny ve škol-

ce užívají, a i když nás svazují předpisy, zvládá-

me to. 

Blanka Nešporová, ředitelka

Pastelka obnovila provoz

MŠ PASTELKA

na distanční formu, zvládnou komunikaci 

dálkovým způsobem a zvolit ten správný,“ 

shrnuje dvouměsíční nestandardní výuku pan 

ředitel.

Navštívili jsme také Gymnázium TGM. Jak 

probíhá výuka na jejich škole?  „Od 11. květ-

na mohou maturanti chodit na přípravu do 

budovy školy, což do teď nebylo možné. U nás 

na gymnáziu jsme to zařídili tímto způsobem, 

že pokud učitel uzná, že nevystačí s  distanč-

ní formou výuky, tak si pozve žáky na určitou 

hodinu do školy, kde se bude věnovat svému 

maturitnímu předmětu,“ seznamuje nás 

s  přípravou posledních ročníků ředitel místní-

ho gymnázia Radim Šebesta. Doba konzultací 

je stanovena na tři dny: od úterý do čtvrtka 

v době od 8:00 do 11:00.

Jaký je o konzultace maturantů zájem? 

„Dělali jsme předběžný průzkum, kolik žáků 

bude mít zájem o tuto formu výuky, a za tu 

dobu, co se prováděla distanční výuka, si 

na tuto formu všichni tak zvykli, že zájem 

o návštěvu školy tak velký není,“ seznamuje 

nás s návštěvností pan ředitel.

Stejně jako na SOŠ a SOU Hustopeče, tak 

i na gymnáziu se musí dodržovat přísná, 

neustále se opakující pravidla, tedy roušky 

a dodržování rozestupů: „Úklidový personál 

byl poučen, jak se provádí základní hygie-

na. Jsme připraveni na tuto prezenční formu 

výuky. Jsou k  dispozici toalety vybavené 

dávkovači mýdla, vysoušeči rukou, jednorázo-

vými papírovými ručníky. V  každé třídě bude 

vyhrazena nádoba na dezinfekci. Je stanoveno, 

že minimálně jednou za hodinu se musí vyvět-

rat,“ zakončuje naše povídání pan ředitel.

Všem studentům posledních ročníků drží-

me při tomto nestandardním konci jejich 

studia mnoho zdaru!

-vyh-

Článek byl zveřejněn 14. 5. 2020 na webu města.
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Třídy Gymnázia TGM zůstávají prázdné. 
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Jsme rádi, že jsme konečně spolu.
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Po dvouměsíční nucené přestávce se do tříd 

vrátili někteří žáci devátých tříd. Na naší škole 

byly utvořeny čtyři skupiny. Tyto skupinky se 

vzájemně nepotkávají, každá má svůj vlastní 

vchod do školy, kde si je vyzvedává přísluš-

ný vyučující. Každý den od pondělí do čtvrt-

ka se ve dvouhodinových blocích připravují 

k  přijímacím zkouškám. Na pořadu jsou oba 

hlavní předměty – matematika a český jazyk. 

Žáci budou do školy docházet do 4. června, 

8. června proběhnou přijímací zkoušky na 

střední školy. Poté se opět vrátí k  distanční 

výuce, tedy vyučování na dálku. 

Poslední květnový týden nastoupila do 

školy i stovka dětí z prvního stupně. Obdobně 

jako u starších spolužáků i oni musí dodržo-

vat nastolená hygienická opatření, ale i přes 

ně se všichni rádi vrátili zpět do školních lavic. 

Se spolužáky, kteří nenastoupili, se někteří 

mohou setkávat alespoň při online výuce.

Během distanční výuky dostali žáci vyšších 

ročníků možnost výtvarně ztvárnit svět zvířat. 

A opravdu se jim to povedlo. I ti mladší se 

mohou stále zapojovat do různých výtvarných 

aktivit či sportovních výzev. 

Pavla Sedlářová, 
učitelka

Od poloviny května fungovala naše školka 

v  omezeném režimu. Z  důvodu rekonstrukce 

hlavní budovy se děti scházely na odloučeném 

pracovišti na ulici Komenského. Děti i personál 

školky dodržovali přísná hygienická opatření.

Paní učitelky si s dětmi povídaly o změnách 

v  přírodě, vyráběly z  papíru krásně rozkvetlé 

stromy a pestrobarevné motýly. Děti trávi-

ly většinu času na školní zahradě, kde vše 

pozorovaly na vlastní oči. Samy zasadily saze-

ničky rajčat, hrály si, dováděly a užívaly si na čer-

stvém vzduchu. 

Od 25. května začal běžný provoz MŠ. Děti 

se dále scházejí na odloučeném pracoviš-

ti a v  provozu jsou i náhradní prostory pod 

kostelem. Děti, které docházejí do náhradních 

prostorů, mají k  dispozici vybavenou zahra-

du u M-Klubu, kterou využívají převážnou 

část dne. Před sluníčkem se mohou schovat 

v  zastřešené pergole, nebo využívají vnitřní 

prostory M-klubu, ve kterých se nachází sociál-

ní zařízení a prostorná herna s hracími koutky.

V  červnu se mohou děti těšit na divadelní 

představení a interaktivní dílničku o zdravém 

životním stylu. V  posledním týdnu proběh-

ne slavnostní rozloučení s  předškoláky, kteří 

nemohou o takovou slávu přijít.

V červenci nás čeká prázdninový provoz na 

MŠ Pastelka, který budou zajišťovat pracovníci 

naší školky.

Sluníčko už nám začíná pěkně hřát, a tak si 

užívejte krásných dnů.

Gabriela Machačová,
učitelka
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Lapbooky.Jeden z výtvorů našich žáků.

Děti vyráběly rozkvetlé stromy…. … a pestrobarevné motýly.

ZŠ KOMENSKÉHO

Školčátka si již mohou hrát se svými kamarády

MŠ U RYBIČEK

Květen ve znamení pomalého návratu
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Květnové dny přinesly opět více rozruchu 

do prázdných školních tříd. I když za ne vždy 

komfortních podmínek nošení roušek, drže-

ní rozestupů a častého mytí rukou, přesto 

s elánem a chutí vzdělávat se společně chodí 

od poloviny května opět do školy deváťáci, 

kteří se pilně připravují na přijímací zkoušky 

na střední školy. Brzy na to je doplnila více než 

třetina žáků 1. stupně. Pod vedením učitelů 

tak ve škole plní převážně opakovací úkoly, na 

kterých zbývající spolužáci pracují doma.

Teplé počasí přímo vyzývá k trávení co 

nejvíce času venku. Proto učitelé některé 

úkoly přesunuli do přírody. Žáci tak například 

dělají pokusy s pampeliškami a působením 

světla bez vody, zakládají si herbáře, suší bylin-

ky, tvoří domečky pro zvířátka nebo chytají 

(a zase pouští) motýly. Přírodopis jak má být! 

Zdraví jsme přesunuli také do kuchyně. Děti 

dělají zdravé svačinky, které jsou díky jejich 

tvořivosti a fantazii i veselé.

Na Den matek, který každoročně připa-

dá na druhou květnovou neděli, děkujeme 

maminkám za všechno, co pro nás dělají. A že 

toho v tento zvláštní čas není málo. Naši žáci 

své maminky obdarovali vlastnoručně vyro-

benými dárečky, které udělají vždy největší 

radost. Maminky se tak mohly radovat napří-

klad z dóz na čaj, obrázků, papírových květin 

či malovaných kamínků. Výtvarně se i doma 

realizuje skupina žáků volitelného výtvarné-

ho semináře. Ti zpracovávali téma Tvoříme 3D 

a jejich práce jsou opravdu povedené.

Jdeme do fi nále tohoto školního roku, 

během kterého jsme se naučili spoustu nové-

ho, i když to tak možná na první pohled nevy-

padá. Většina žáků udělala obrovský pokrok 

v samostatnosti, zodpovědnosti za své vlastní 

učení se. Děti se rozvíjely převážně po strán-

kách získávání dovedností a kompetencí a vše 

jistě zužitkují v příštím školním roce. Všichni 

doufáme, že se společně uvidíme alespoň při 

předávání vysvědčení a loučení se s našimi 

nejstaršími kamarády z 9. ročníku.

Petra Novotná, učitelka

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Přejeme maminkám ke Dni matek.

Zdravá a veselá svačinka v podání našich dětí. Žáci výtvarného semináře tvoří 3D.

Žáci poděkovali svým maminkám

Ještě před uzavřením škol se žáci Gymná-

zia T. G. Masaryka Hustopeče z nižších roční-

ků osmiletého studia zúčastnili matematické 

online soutěže Pangea. Úkolem bylo vypočí-

tat zajímavé matematické příklady na téma 

Média a Záchranné sbory. V  této soutěži se 

Lenka Burešová ze sekundy umístila v  kraji 

na 4. místě a postupuje do celostátního kola, 

které se bude konat v říjnu. Na 5. místě v kraji 

se umístil Matyáš Hrádek a 10. místo obsadil 

Filip Mach (oba z kvarty).

Vybraní žáci kvarty se zúčastnili také 

okresního kola matematické olympiády, kde 

Martin Stejskal obsadil 5. místo a měl zajiště-

ný postup do krajského kola, které však bylo 

zrušeno.  Barbora Oháňková se stala úspěšnou 

řešitelkou a obsadila 8. místo. 

Lenka Maděřičová, 
vyučující matematiky

Gymnazisté uspěli v  matematických soutěžích

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
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Na konci dubna defi nitivně rozhodla Česká 

asociace stolního tenisu o ukončení stávající 

sezony z důvodu pandemie koronaviru. Do 

konce dlouhodobé části zbývalo v té době 

odehrát tři kola. Bohužel vše bylo ukončeno 

včetně všech mládežnických turnajů, které ještě 

měly proběhnout. A tak si pojďme shrnout, jak si 

vedla družstva dospělých oddílu stolního tenisu 

TJ AGROTEC Hustopeče v této poněkud zvlášt-

ní sezoně. A družstvo hrající 1. ligu skončilo na 

vynikajícím 6. místě s bilancí 11 vítězství, 4 remí-

zy a 8 porážek. Předseda oddílu Jan Matlach 

k tomu říká: „Byli jsme tři kola před koncem 

jeden bod od čtvrtého místa, které zaručova-

lo postup do play-off. Věřím, že bychom o ten 

postup bojovali do posledního kola, je to škoda, 

ale co nevyšlo letos, podaří se třeba příští sezo-

nu. S umístěním a celkovým projevem druž-

stva jak se prezentovalo po celou sezonu jsme 

absolutně spokojeni.“ Nejlepším hráčem byl 

Antonín Schwarzer, který měl výbornou bilanci 

53 vítězství a 20 porážek, což ho v  úspěšnos-

ti první ligy zařadilo na 11. místo z celkového 

počtu 106 hráčů, kteří do 1. ligy zasáhli. Výbor-

ně si vedl i Tomáš Kopányi, s bilancí 56 vítězství 

a 24 porážek byl v hodnocení úspěšnosti na 13. 

místě. Třetím, který se velkou měrou podílel 

na výborných výsledcích, byl Tomáš Koldas, 

ten však byl u nás na střídavý start z celku TTC 

Ostrava a není naším kmenovým hráčem. Na 

pozici čtvrtého hráče se vystřídali Jakub Mesa-

roš, Petr Hoferik a Přemek Janoušek. Všichni si 

odehráli svoje a pomohli rovněž ke krásnému 

6. místu.

B družstvo hrálo krajskou soutěž a skon-

čilo na 9. místě s bilancí 5 vítězství, 4 remízy 

a 9 porážek. Umístění sice není úplně nejlepší, 

ale je třeba vidět, že jsme měli stejně bodů, jako 

dvě družstva před námi. Sezonu jsme odehráli 

bez obav ze sestupu a nejlepším hráčem byl 

Martin Klabusay, dále pak Jan Hušek a Ondra 

Horák. Dalšími do party B družstva byli Jind-

řich Hušek, Jiří Blažek, Pavel Kuchař, Jiří Šlancar 

a Jan Pleskač.

A co nás čeká od podzimu, kdy by se měl 

rozběhnout nový ročník všech mistrovských 

soutěží? Do mistrovských soutěží dospělých 

budeme přihlašovat o jedno družstvo navíc. 

Bude hrát okresní soutěž a chceme v něm dát již 

příležitost našim žákům. Rovněž tak do soutěží 

mládeže přihlásíme navíc jedno družstvo, aby si 

mohlo zahrát více chlapců mistrovské soutěže. 

Celkem tak chceme mít v soutěžích zapojeno 

celkem pět družstev. A jaké máme cíle? To  se 

dozvíte příště.

Jan Matlach, předseda oddílu

Alžběta Macková, studentka 3. A, vypraco-

vala odbornou práci „Hudební skladatel Pavel 

Haas a kulturní život v Terezíně (1942–1944)“, 

v níž se věnovala chronologii díla Haasova tere-

zínského období. Prezentovala i obhajovala ji 

úspěšně 15. května v krajském kole  Středoškol-

ské odborné činnosti kvůli stávající koronakrizi 

netradičně – v prostředí Google Meet videokon-

ference.

Každý účastník této soutěže představil svoji 

práci, odpovídal na otázky poroty a také získal 

zpětnou vazbu v podobě připomínek odbor-

níků. Podmínkou postupu do krajského kola 

byla videoprezentace, kterou Alžběta zvládla 

profesionálně a je ke zhlédnutí na https://youtu.

be/P2mUPG46fO0. Porota její práci ohodnotila 

velmi dobře a získala skvělé 6. místo (z 15 prací 

v tomto oboru).

Děkujeme Alžbětě Mackové za reprezentaci 

školy a přejeme jí hodně úspěchů při rozšíření 

této práce v rámci Studentské odborné činnosti 

a při jejím využití na vysoké škole.

Jarmila Čeperová, garant SOČ

Sezona stolních tenistů skončila. Nedokončená

Úspěch studentky Gymnázia T. G. Masaryka v krajském kole SOČ 
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Sestava A družstva AGROTECU Hustopeče – 1. liga. Zleva Koldas, Kopányi, Mesaroš, Hoferik a Schwarzer.

Foto z nástupu k poslednímu mistrovskému utkání 

na domácích stolech s celkem Chocně.
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Gratulujeme Alžbětě ke školnímu úspěchu.
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Přes překážky zůstává Legata v první lize
Házenkáře z Legaty Hustopeče zastihlo 

vyhlášení nouzového stavu a ukončení prvoli-

gové soutěže v samém začátku sezony. Největ-

ším problémem během karantény pro ně byl 

odchod klíčových hráčů a uzavřená městská 

hala. Přesto se nevzdávají a na další sezonu 

opět podali přihlášku do první ligy.

Nouzový stav přinesl stopku i sportovcům. 

Přerušeny byly všechny soutěže individuálních 

i kolektivních sportů na všech úrovních, a třeba 

pro házenkáře z Legaty Hustopeče to znamena-

lo ukončení prvoligové soutěže po třetím kole 

jarní části, tedy po pouhých třech odehraných 

zápasech. 

„Nás to moc nezasáhlo, protože jsme byli 

uprostřed tabulky, takže nás rozhodnutí České-

ho svazu házené nijak nebolelo; možná kdyby-

chom byli na prvním místě, tak by nás to mrzelo 

víc. Každopádně si ale myslím, že ten zákaz 

zasáhl všechny sportovce, protože přestávka 

byla příliš dlouhá a pomalu se začala vytrácet 

motivace. Nemohli jsme spolu ani trénovat, 

všechno probíhalo individuálně a až posledních 

14 dnů se pomalu scházíme a rozjíždíme. Ale je 

to spíš o fotbálku a kondiční přípravě,“ shrnul 

vzpomínky na nouzový stav trenér Petr Seme-

rád.

Na klasický trénink u házenkářů však dlou-

ho nedojde. Sportovní hala, která jediná má 

v Hustopečích vhodný povrch pro házenou 

se po pandemii znovu uzavřela kvůli rekon-

strukci vytápění a hrací plochy. „V Hustopečích 

to máme těžké, protože i když je po městě 

spousta venkovních sportovišť, tak všechna 

mají umělou trávu, což je pro házenou nevy-

hovující. Jsme závislí vyloženě na té hale, takže 

teď začneme víceméně jen kondiční přípravu,“ 

plánuje Semerád.

Jako by to nestačilo, přišla Legata o několik 

klíčových hráčů. „Přišli jsme o Pavla Mrnuštíka, 

který se stěhuje do Olomouce a Radim Tejzr 

dostal nabídku z extraligy, takže chce zkusit 

nějaký extraligový tým. Svůj odchod zvažu-

je i Michal Andrž a rozhodnutý už je i Michal 

Adam, ale ten nám slíbil, že ještě nějaký čas 

nám pomůže, protože ta situace opravdu není 

jednoduchá. V podstatě jsme přišli o čtyři klíčo-

vé hráče a to půjde poznat,“ neskrývá smutek 

Semerád.

Přes to všechno se házenkáři nevzdávají a ve 

čtvrtek 20. května odevzdali přihlášku do nové 

soutěže. Zůstávají v první lize. „Probírali jsme 

to na výboru a i když ta situace není ideální, 

rozhodli jsme se, že zkusíme znovu první ligu 

a věříme, že se s tím kluci poperou. První zápas 

by se měl hrát až začátkem září, ale uvidíme, co 

se do té doby stane. Počítá se s nějakou druhou 

vlnou pandemie, takže všechno je otevřené 

a uvidíme, jak se k tomu postaví svaz. Nicméně 

naše příprava bude taková, jako by se opravdu 

mělo začít hrát, nepolevíme a uděláme všech-

no pro to, abychom v první lize zůstali,“ věří 

Semerád, pod jehož vedením Legata v loňském 

roce první ligu suverénně vyhrála a do extraligy 

nenastoupila jen z čistě ekonomických důvodů, 

které však ani v současné době nejsou zrovna 

optimální. 
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SPOZAM Vám nabízí volné reklamní plochy 

na rok 2020 v areálu letního koupaliště viz přilo-

žené fotografi e. Reklamní plocha „pod tobogá-

nem“ o rozměrech 1,7 × 4 m v ceně 1 700,- na dva 

měsíce (červenec a srpen), a reklamní plocha 

při vstupu na letní koupaliště o rozměrech 2,5 

× 5 m v  ceně 3 112,- na dva měsíce (červenec 

a srpen). Reklamní plocha je k dispozici celý rok, 

ale platba je za dva měsíce po dobu otevření 

areálu. Průměrná návštěvnost letního koupali-

ště činí cca 25 000–35 000 návštěvníků za tyto 

dva měsíce. V případě zájmu o reklamní plochu 

i v  roce 2021 činí cena reklamní plochy „pod 

tobogánem“ již za tři měsíce 2 550,- (červen, 

červenec a srpen), a tak i za reklamní plochu při 

vstupu činí cena 4 688,- za tři měsíce (červen, 

červenec a srpen). 

Proschek Aleš, +420 702 204 600, 

proschek@hustopece.cz, www.spozam.cz.

SPOZAM Vám nabízí volné reklamní plochy
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Vinařství U Kapličky v Zaječí

hledá do svého týmu kolegu,

 kolegyni, na pozici

 POKOJSKÁ.

Měsíční mzda činní 25.000 Kč

Nástup možný ihned.

Bližší informace
na telefonním čísle 725 995 972,

nebo přímo na recepci Vinařství.

In
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e

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.

•Krytý bazén, posilovna a sauna bude v provo-

zu do 12. 6. 2020.

•Od 15. 6. 2020 začíná na krytém bazénu 

rekonstrukce plynové kotelny, světel na 

bazénu a výměna kogenerační jednotky.

•Od 18. 5. 2020 začala rekonstrukce plynové 

kotelny a topení ve sportovní hale a od 1. 6. 

2020 začne rekonstrukce palubovky ve spor-

tovní hale, která bude trvat do 30. 6. 2020.

•Provoz letního koupaliště bude zahájen dle 

klimatických podmínek pravděpodobně 

15. 6. 2020. Aktuální informace budou 

zveřejněny na FB krytého bazénu a koupali-

ště a na internetových stránkách SPOZAMu 

(www.spozam.cz).

Žádáme návštěvníky, aby při využívání spor-

tovišť respektovali metodiku MZČR a pokyny 

osob, které zabezpečují provoz těchto sporto-

višť.

Aleš Proschek, ředitel

Aktuální informace ze SPOZAMu

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Nouzový stav s sebou už během prvních dnů 

přinesl novou možnost, jak se postarat o členy 

rodiny, kteří byli umístěni v různých sociálních 

zařízeních. Při práci na home offi ce se totiž dá 

zvládat i domácí péče. Narostla tím ovšem 

poptávka po kompenzačních pomůckách, 

které jsou často těžce dostupné či sehnatelné. 

Problém pomáhá řešit půjčovna ve Strachotíně. 

Ta své služby nabízí seniorům a zdravotně posti-

ženým především v mikroregionu Hustopeče. 

„Nabízíme elektrická polohovací lůžka, inva-

lidní vozíky, chodítka různých typů, ať už jsou 

to vysoká, krokovací nebo čtyřkolová chodít-

ka, a také máme toaletní židle,“ vyjmenovává 

nabízený sortiment k  vypůjčení Blanka Milič-

ková. Pracovníci půjčovny klientům rádi poradí 

s výběrem pomůcky tak, aby vyhovovala jejich 

potřebám. 

Často poptávané jsou také speciální matrace 

sloužící k  většímu komfortu hendikepovaných, 

které půjčovna také nabízí. „Máme tři druhy 

matrací. Klasické molitanové v  paropropust-

ném obalu, antidekubitní a kompresorové 

matrace. Tyto dvě matrace slouží jako preven-

ce proti dekubitům (proleženinám) nebo jako 

pomůcka při pomoci léčby už vzniklých deku-

bitů. Kompresorové matrace jsou založeny na 

bázi dvou komor, které se neustále střídají na 

základě vzduchových kapes, a ty jsou pro paci-

enty nejlepší,“ popisuje majitelka půjčovny 

Miličková. 

Všechny pomůcky mohou klienti vyzved-

nout po předchozí domluvě buďto ve skladě ve 

Strachotíně či v Břeclavi. Největším oříškem je 

převoz postelí, proto se o jejich dopravu posta-

rá samotná půjčovna. „Elektrické postele všem 

zákazníkům dovážíme přímo domů s  tím, že 

postel na místě smontujeme, demontujeme 

v případě potřeby a ukážeme, jakým způsobem 

se ovládá,“ dodává majitelka.

Součástí nabídky je také poradenská služba 

podávající informace o tom, kde získat různé 

sociální příspěvky a jakým způsobem se dostat 

k  pomůckám, které jsou hrazeny pojišťovnou. 

Informovanost občanů o této službě je obec-

ně malá a leckdy se tak do shánění pomůcek 

nechtějí ani pouštět, přitom samotný proces je 

poměrně rychlý. Stačí si do internetového vyhle-

dávače zadat webovou stránku: www.senior-

-pece.cz, na které najdete všechny potřebné 

informace ohledně pomůcek včetně ceny a tele-

fonního kontaktu. Na půjčovnu však mimo jiné 

odkazuje i hustopečská pečovatelská služba, 

praktičtí nebo odborní lékaři a hustopečská 

nemocnice, která disponuje informativními 

letáčky. 

-slam-

Článek byl zveřejněn 13. 5. 2020 na webu města. 

Půjčovná má k dispozici několik druhů chodítek. 

Na půjčovnu odkazuje také hustopečská pečovatelská 

služba.

OSTATNÍ
S domácí péčí pomohou vhodné pomůcky
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„Středa, 29. dubna 2020 – Po půl druhé odpo-

ledne naboural na dálnici D2 kamion do dodávky 

s vozíkem. Nehoda se stala na 57. kilometru ve 

směru ze Slovenska na Brno. Po nehodě zůstal 

zaklíněný muž, kterého jsme vyprošťovali pomo-

cí hydraulického nářadí. Lékař záchranné služby 

však konstatoval smrt. Následně jsme spolupra-

covali s  Policií ČR při dokumentování nehody.   

V  18.20 hodin jsme zásah ukončili a odjeli na 

základnu. Po celou dobu zásahu byla dálnice na 

Brno neprůjezdná. Na místě zůstávají policisté 

a odtahová služba.“

Stručný text, který nalezneme na webových 

stránkách Hasičského záchranného sboru ČR. 

Informuje o tragické nehodě, která stála život 

mladíka z  nedalekého Kobylí. Pomoci rodině, 

která při nehodě přišla o tátu, to je cíl sbírky, 

která vznikla na popud místních obyvatel. 

Obec Kobylí tak zřídila transparentní účet, 

na který mohou lidé dobrovolnou částkou 

přispívat. „Kde dni 21. května máme na účtu 

téměř 260 tisíc a věříme, že rodině pomůžou 

další občané naší republiky – třeba i ti z Husto-

pečí,“ seznamuje nás s aktuální výší příspěvků 

Marcel Mazáč, který v  současné době pomá-

há nejen s  touto sbírkou, ale také s  výrobou 

ochranných štítů pro zdravotnický personál.

Transparentní účet vznikl prakticky okamži-

tě po tragické události a obec garantuje, že 

celá výše zůstatku poputuje na potřeby pozů-

stalé rodiny. „Zatím na účtu peníze neustále 

přibývají, ale jakmile uvidíme, že peníze už 

nepřitékají, účet uzavřeme. Nebo samozřej-

mě – jakmile bude rodina peníze potřebovat,“ 

naznačuje Vlastimil Janda, místostarosta obce 

Kobylí. Zároveň konstatuje, že peníze nechodí 

jen od místních obyvatel, ale také z  větších 

dálek: „Zaregistrovali jsme například příspě-

vek z Uničova.“

Na Martina vzpomínají místní, se kterými 

jsme se setkali při tvorbě rozhovoru v  míst-

ním hostinci – jako na ochotného kluka, který 

nezkazil žádnou srandu, na dobrovolného 

hasiče a na zodpovědného tátu. Bohužel 

neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. 

„Martin, tatínek od dvou malých dětí, pracoval 

u silničářů teprve krátce – chtěl mít pevnou 

pracovní dobu a mít více času na děti, což 

v  místní zemědělské fi rmě bohužel nešlo,“ 

vzpomíná Janda. Změna zaměstnání se mu 

však stala osudnou…

Organizátoři děkují všem, kteří jakoukoliv 

částkou přispěli a přispějí na pomoc pozůstalé 

rodině. „Bohužel byl ve špatný čas na špatném 

místě a to se může stát každému z nás.“ 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 25. 5. 2020 na webu města.

Sbírka podpoří rodinu Martina, který zahynul u Lanžhota
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TRANSPARENTNÍ ÚČET
Obec Kobylí zřídila transparentní účet na 

jméno místostarosty Vlastimila Jandy.

Číslo transparentního účtu je 

2701806663/2010
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Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Zápis ze 43. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 17.04.2020 v zasedací místnosti 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/43/20:RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/43/20:RM schválila smlouvu o dílo 

– oprava příjezdové komunikace na Centrum 

volného času – Pavučina se společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, 

se sídlem: Jahodová 494/60, Brněnské 

Ivanovice 620 00 Brno, IČ: 48035599 za částku 

246.966,90 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 3/43/20:RM schválila výjimku ze směrnice 

města Hustopeče č. 1/2018 o zadávání zakázek 

malého rozsahu pro zakázku Oprava příjezdové 

komunikace na Centrum volného času – Pavučina 

realizovanou společností SWIETELSKY stavební 

s.r.o. 

Usnesení č. 4/43/20:RM schválila výzvu k podání 

nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební 

práce – Retenční nádrž v areálu Městských služeb, 

Hustopeče". 

Usnesení č. 5/43/20:RM schválila hodnotící komisi pro 

veřejnou zakázku ve složení: 

…,…,…, náhradníci: …,…,…

Usnesení č. 6/43/20:RM schválila seznam oslovených 

uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Retenční nádrž v areálu Městských služeb, 

Hustopeče“: 

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, 

IČ: 42324149, 

H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 25325043, 

JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 26288591, 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 

370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, 

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 

628 00 Brno, IČ: 45474281. 

Usnesení č. 7/43/20:RM schválila žádost o zastřešení 

balkonu BD Gen. Peřiny 1459/43 podle předložené 

dokumentace. 

Usnesení č. 8/43/20:RM schválila nabídku společnosti 

VRT-střechy s.r.o., Starovičky na opravu střechy 

budovy ZUŠ Komenského 4, Hustopeče a pověřuje 

MPO předložením smlouvy o dílo ke schválení za 

cenu 708.064 Kč bez DPH 

Usnesení č. 9/43/20:RM schválila Dodatek č. 

1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí se společností 

Party-S-Production s.r.o. se sídlem Novoměstská 

1451/61, 621 00 Brno – Řečkovice, IČ 2938585. 

Usnesení č. 10/43/20:RM bere na vědomí zápis 

z jednání Stavební komise ze dne 15.4.2020.

Usnesení č. 11/43/20:RM neschvaluje žádost o souhlas 

se stavbou investora …, Hustopeče na stavbu: 

"Dílna se skladem" na pozemku parc.č. 4542/241. 

Nesouhlasíme s odvodem dešťových vod do vodoteče, 

s  navrženou samostatnou kanalizační přípojkou 

dílny. Rovněž nesouhlasíme s přípojkou NN 

v  navrženém vedení přes pozemky v  majetku 

města. Po dodání opravené PD bude žádost znovu 

projednána.

Usnesení č. 12/43/20:RM schválila projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s. na 

vedení kabelů VN ke stavbě:" Hustopeče, obnova 

TS, Finanční úřad". Vedení kabelů VN musí být 

provedeno v souladu se studií S6. 

Usnesení č. 13/43/20:RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu: "Garáž pro zemědělskou 

techniku" investora …, Hustopeče za podmínky, že 

výjezd z garáží musí polohově i výškově navazovat 

na zpracovanou PD parkoviště ul. Pitnerova. RM 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 14/43/20:RM neschvaluje projektovou 

dokumentaci na stavbu " Rekonstrukce RD, 

Nádražní 235" investora …,…,…, Hustopeče. RM 

nesouhlasí s vybudováním parkovacích míst před 

RD na pozemku města. Po zaslání nové PD bude 

znovu projednáno. 

Usnesení č. 15/43/20:RM schválila projektovou 

dokumentaci investora JOE stav s.r.o., 

Ostopovická 756/10, Střelice, IČ: 05242525 na 

stavbu "Dopravní a technická infrastruktura – 

výstavba 12RD, lokalita za Pionýrskou" pro účely 

územního řízení

Usnesení č. 16/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

vyhlášení záměru prodeje částí městského 

pozemku p.č.4542/2 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče o výměře do 

80 m2, za cenu min. 980 Kč/m2 nebo za cenu 

dle znaleckého posudku pro stavební pozemky, 

vždy za tu vyšší. SK doporučuje vyzvat žadatele 

k doložení GP. 

Usnesení č. 17/43/20:RM doporučuje ZM 

neschválení žádosti o vydání souhlasného 

prohlášení ve věci vydržení vlastnického práva 

k části pozemku p.č.4542/2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna pro spoluvlastníky sousedního pozemku 

p.č.4542/23 v témže k.ú. 

Usnesení č. 18/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

Přehled změn v majetku předaného k hospodaření 

v roce 2019 a stav majetku předaného 

k hospodaření k 31.12.2019 příspěvkových 

organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, 

příspěvkový organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Usnesení č. 19/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

účetní závěrku města Hustopeče za rok 2019. 

Usnesení č. 20/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

projednání Závěrečného účtu města za rok 

2019 a uzavření vyjádřením: ZM schvaluje 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

Usnesení č. 21/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

snížení rozpočtu o 32 mil. Kč v rámci opatření 

v návaznosti na nynější mimořádnou situaci. 

RM z navržených opatření doporučuje vyjmout 

navržené položky dle seznamu.

Usnesení č. 22/43/20:RM ukládá vytipovat investiční 

akce města, které je možné fi nancovat pomocí 

úvěru.

Usnesení č. 23/43/20: RM ukládá vedoucím 

organizačních složek a příspěvkových organizací 

města předložit předpoklad propadu příjmů 

a návrh úspor pro rok 2020.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení ze 44. schůzi Rady města Hustopeče 

konanou dne 23.04.2020 v sále Společenského 
domu na ulici Herbenova, 

Usnesení č. 1/44/20:RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/44/20:RM schválila oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce 

vytápění a plynové kotelny ve sportovní hale 

v Hustopečích, a to – VS-top, s.r.o., Družstevní 

369, 664 43 Želešice, IČ: 29202825. 

Usnesení č. 3/44/20:RM schválila umístění uchazečů 

na dalších místech veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce 

vytápění a plynové kotelny ve sportovní hale 

v Hustopečích: 

2. Navláčil stavební fi rma, s.r.o., Bartošova 5532, 

760 01 Zlín, IČ: 25301144 

3. BYTOP-GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, 

693 01 Hustopeče, IČ: 42324238 

4. PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., Tovární 807, 

664 61 Rajhrad, IČ: 28287967 

5. CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, 

IČ: 46993223 

6. AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., 

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov, IČ: 60748982 

7. INTOP OLOMOUC CZ s.r.o., Zengrova 38/1, 

779 00 Olomouc, IČ: 25875868 

8. BOSS engineering, spol. s r.o., Družstevní 184, 

685 01 Bučovice, IČ: 03704271 

9. Štambacher s.r.o., Bří Mrštíků 759/7, 691 06 Velké 

Pavlovice, IČ: 26968100 

10. INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ: 

46994955 

11. ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 

44015844 

Usnesení č. 4/44/20:RM schválila uzavření smlouvy 

o dílo na Rekonstrukci vytápění a plynovou 

kotelnu ve sportovní hale v Hustopečích 

s vítězným uchazečem VS-top, s.r.o., Družstevní 

369, 664 43 Želešice, IČ: 29202825 za částku 

2.134.348 Kč bez DPH a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 5/44/20:RM doporučuje ZM ke schválení 

2.rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 

2020, na základě, kterého jsou rozpočtovány 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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celkové příjmy města ve výši 200 528 tis. Kč 

celkové výdaje města ve výši 264 581 tis. Kč 

fi nancování ve výši 64 053 tis. Kč 

Usnesení č. 6/44/20:RM ukládá majetkoprávnímu 

odboru předložení Mandátní smlouvy se 

společností Porsenna o.p.s., Michelská 18/12a, 

140 00 Praha 4 k projednání na následující Radu 

města. To v  případě, že bude v  zastupitelstvu 

schválena smlouva o energetických službách 

určených veřejnému zadavateli s vybraným 

dodavatelem Amper Savings a.s.

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče
Usnesení z XI. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 23.04.2020 
v sále Společenského domu, Hustopeče

Usnesení č. 1/IX/19: ZM schvaluje program dnešního 

zasedání v  předložené podobě s  následujícími 

změnami: doplnění bodu h – Vyhlášení záměru 

prodeje pozemku p.č. 2600/8 v  k.ú. Hustopeče 

u Brna, doplnění bodu k – Schválení účetní 

závěrky města Hustopeče za rok 2019, doplnění 

bodu l – Závěrečný účet města Hustopeče za rok 

2019, doplnění bodu m – 2. rozpočtové opatření 

města Hustopeče v roce 2020 

I. Zahájení

II. Hlavní body:

a. Smlouva o energetických službách určených 

veřejnému zadavateli (EPC)

b. Vyjádření k PD – EON, rozšíření NN, rezidence 

Kollárova + vstup do chodníku

c. Žádost o vyjádření k PD – RD Mankovický, Nerudova 

– vstup do chodníku

d. Podání žádosti v soutěži „Obec přátelská rodině 

a seniorům v roce 2020“

e. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 

1047/2, 1047/19 a 1047/20 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na ulici Žižkova od ČR-ÚZSVM

f. Směnná smlouva s Lesy ČR a dohoda o úhradě 

nákladů

g. Záměr směny části městského pozemku p.č. 

1045/1 za část pozemku ve vlastnictví třetí osoby 

p.č. 1046/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna

h. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 

2600/8 v k.ú. Hustopeče u Brna

i. Žádost o prodej části pozemku 1833/2 v  k.ú. 

Hustopeče u Brna na rohu ul. Dvořákova a Tábory

j. Schválení přírůstků a úbytků majetku příspěvkových 

organizací města za rok 2019

k. Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok 

2019

III. Zpráva Finančního výboru

IV. Hlavní body /2:

l. Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2019

m. 2. rozpočtové opatření města Hustopeče v  roce 

2020

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

VI. Sdělení starostky

VII. Příspěvky členů ZM

VIII. Diskuze občanů (pokračování)

IX. Kontrola přijatých usnesení

X. Závěr

Usnesení č. 2/XI/20: ZM schvaluje ověřovatele zápisu 

Florusová Ingrid a Svoboda Marek.

Usnesení č. 3/XI/20: ZM schvaluje průběh diskuze 

k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně 

přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst 

usnesení jako celek. 

Usnesení č. 4/XI/20: ZM bere na vědomí určení 

zapisovatelky paní Kováčové Blanky, 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XI/20: ZM schvaluje uzavření smlouvy 

o energetických službách určených veřejnému 

zadavateli s vybraným dodavatelem Amper 

Savings a.s., Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČ: 

01428357 za částku 11.074.508 Kč včetně DPH 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6/XI/20: ZM schvaluje projektovou 

dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu 

"Hustopeče, Kollárova, rozš. NN, rezidence" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 7/XI/20: ZM schvaluje povolení vstupu 

do chodníku na ulici Kollárova v Hustopečích 

za účelem realizace přípojky dle projektu 

„Hustopeče, Kollárova, rozš. NN, rezidence“ za 

podmínek uvedení chodníku do původního stavu 

a složení kauce ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení č. 8/XI/20: ZM schvaluje vstup do chodníku 

na stavbu "RD na pozemku parc.č. 538, Nerudova" 

žadatele … …, …, Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XI/20: ZM schvaluje Plán rozvoje 

rodinné politiky města Hustopeče 2020-2021. 

Text je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 10/XI/20: ZM schvaluje Souhlas s  již 

podanou dotační žádostí 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 a seniorům 

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. 11/XI/20: ZM schvaluje Souhlas s  již 

podanou dotační žádostí 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 

a seniorům 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. 12/XI/20: ZM schvaluje smlouvu 

o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k  nemovitým věcem č. UZSVM/BBV/1761/2020-

BBVM, a to pozemků parc. č. 1047/2, 

1047/19 a 1047/20 v  k.ú. Hustopeče u Brna, 

obci Hustopeče z  vlastnictví České republiky do 

vlastnictví města Hustopeče.

Usnesení č. 13/XI/20: ZM schvaluje uzavření 

směnné smlouvy na směnu pozemku parc. č. 

4524 vedeného v KN jako lesní pozemek o výměře 

10.426 m2 zapsaného na LV č. 11021 ve vlastnictví 

města Hustopeče, v katastrálním území Kurdějov, 

vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 

pozemky ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., 

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, a to část pozemku 

parc.č. 3163 vedeného v KN jako lesní pozemek 

v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 

3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parc.č. 3163/1 o orientační výměře 

14.457 m2, nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku 3163/3 o orientační výměře 

692 m2 a část pozemku parc.č. 3169 v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3805-

68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

parc.č. 3169/1 o výměře 1.213 m2 vše zapsané na 

LV č. 3066, katastrální území Hustopeče u Brna, 

vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Současně 

bude zřízeno věcné břemeno – služebnost stezky 

a cesty na nově vytvořeném a vyčleněném 

pozemku p.č. 3169/1 geometrickým plánem č. 

3805-68/2019. Město Hustopeče uhradí Lesům 

České republiky, s.p. částku 1.236,874 Kč, Lesy 

České republiky, s.p. uhradí městu Hustopeče 

částku 168.070 Kč. 

Současně se schvaluje zřízení služebnosti (viz čl. 

V smlouvy), jelikož si Zastupitelstvo města 

Hustopeče vyhradilo pro tento případ pravomoc 

ke schválení – viz ustanovení § 102 odst. 3 zákona 

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

pozdějších předpisů. 

Usnesení č. 14/XI/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru 

směny části pozemku p.č 1046/1 v k.ú. Hustopeče 

u Brna, v majetku soukromého vlastníka 

o výměře 4 m2, za část pozemku p.č. 1045/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v majetku města Hustopeče 

o stejné výměře 4 m2. 

Usnesení č. 15/XI/20: ZM schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje pozemku p.č. 2600/8 o výměře 

18 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za částku 300 Kč/

m2. 

Usnesení č. 16/XI/20: ZM neschvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p.č. 1833/2 o výměře 

2x10 m vedeného jako ostatní plocha, zapsaného 

na LV č. 10001, v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 17/XI/20: ZM schvaluje Přehled změn 

v majetku předaného k hospodaření v roce 

2019 a stav majetku předaného k hospodaření 

k 31.12.2019 příspěvkových organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, 

příspěvkový organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Přehled změn je v příloze zápisu.

Usnesení č. 18/XI/20: ZM bere na vědomí zápis 

z jednání Finančního výboru ZM ze dne 21.4.2020 

Usnesení č. 19/XI/20: ZM schvaluje účetní závěrku 

města Hustopeče za rok 2019. 

Usnesení č. 20/XI/20: ZM schvaluje Projednání 

Závěrečného účtu města Hustopeče za rok 

2019 a uzavírá ho vyjádřením: ZM schvaluje 
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souhlas s celoročním vyjádřením, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 21/XI/20: ZM schvaluje 2.rozpočtové 

opatření města Hustopeče v roce 2020 dle 

přiloženého materiálu. 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 200.528 tis. Kč 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 264.581 tis. Kč 

Financování je 64.053 tis. Kč.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 45. schůze Rady města Hustopeče 

konané  dne 05.05.2020 v zasedací místnosti 
MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/45/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/45/20: RM schválila žádost o souhlas se 

stavbou investora …, Hustopeče na stavbu: "Dílna 

se skladem, verze výkresů 05-2020" na pozemku 

parc.č. 4542/241 a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 3/45/20: RM schválila smlouvu o dílo se 

zhotovitelem VRT – STŘECHY s.r.o., Starovičky 

342, 691 68 Starovičky, IČ 29364507 na provedení 

opravy střechy na objektu ZUŠ Komenského 

684/4, Hustopeče za cenu 707.810,49,-Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/45/20: RM schválila smlouvu o přeložce 

zařízení distribuční soustavy s E. ON Distribuce, 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7. 

370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 pro 

podzemní vedení NN k mateřské škole Na Sídlišti 

v Hustopečích za částku 260.079 Kč. 

Usnesení č. 5/45/20: RM schvaluje revokaci usnesení 

RM č. 16/43/20.

Usnesení č. 6/45/20: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje části městského 

pozemku p.č.4542/2 o výměře 73 m2, vedeného 

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

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, z  důvodu 

existence sítě v dotčeném pozemku.

Usnesení č. 7/45/20: RM schválila uzavření Dodatku 

č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Realizace 

podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče“ 

se STAVIMAL s r.o., IČ 26921677, se sídlem 

Pražákova 51, 619 00 Brno. Předmětem dodatku 

je provedení víceprací v hodnotě 7  700 Kč bez 

DPH, fi nancovaných z rezervy rozpočtu. Celková 

cena díla se nemění. Text dodatku je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 8/45/20: RM odkládá uzavření Mandátní 

smlouvy na poradenskou činnost pro dohled nad 

procesem verifi kace EPC a kontrolou ročního 

vyúčtování úspor v krytém bazénu a přilehlém 

areálu v Hustopečích  se společností Porsenna 

o.p.s. , Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4. 

Usnesení č. 9/45/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora GasNet s.r.o., Klíšská, 

Ústí nad Labem na stavbu "REKO AU pro SKAO 

Hustopeče" a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č.10 /45/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí 

nad Labem na pozemky dotčené stavbou: "Reko 

SKAO Hustopeče, č. stavby 7700102374" parc.č. 

3450 a parc.č. 3538/3, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč + DPH. 

Usnesení č. 11/45/20: RM odkládá schválení smlouvy 

s investorem JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 

664 47 Střelice, IČ:05242525 o souhlasu se 

stavbou na pozemcích města p.č. 4542/228, 

982/42 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001 v lokalitě prodloužení ul. Údolní, do doby 

dořešení převodu komunikací a veřejného 

prostranství na město s  investorem. Včetně 

doložení souladu projektu s  územním plánem 

a územní studií pro dotčenou lokalitu. 

Usnesení č. 12/45/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce a.s. na zřízení 

věcného břemene ke stavbě: "Hustopeče, 

Nádražní, rozšíření VN, TS. KOV", která bude 

realizována na pozemcích města parc.č. 3116/2, 

3116/3, 3116/13, 3116/14 a 3116/15, k.ú. Hustopeče 

za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 13/45/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o souhlasu se stavbou na pozemcích města parc. 

č. 2006/18 a 4542/2, v  k. ú. Hustopeče u Brna, 

na vybudování společné vodovodní přípojky 

a vodoměrné šachty s žadateli … a …. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 14/45/20: RM schválila Smlouvu 

č. 7756/C1/2020 o poskytnutí fi nančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 na projekt 

"Hustopeče-cyklostezka Masarykovo nám., ul. 

Bratislavská". 

Usnesení č. 15/45/20: RM schválila záměr na 

pronájem pozemku p.č. 444/2 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří zapsaného na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 

pracoviště Hustopeče. Součástí pozemku je 

podsklepená garáž pro osobní automobil na ul. 

Na Hradbách v Hustopečích o orientační výměře 

4 x 8m. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/45/20: RM schválila přihlášení 

pohledávky ve výši 1 341 819,- Kč do insolvenčního 

řízení dlužníka SVT STAV s.r.o. se sídlem Hvězdová 

13, 602 00 Brno, IČ 25574710, vedeného 

u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 

17421/2019 

Usnesení č. 17/45/20: RM bere na vědomí návrh vzorové 

smlouvy o pronájmu schránky v kolumbáriu na 

Městském hřbitově v Hustopečích. 

Usnesení č. 18/45/20: RM schválila smlouvu 

s VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno, 

IČO:255 43 415 na monitoring provozu internetové 

sítě s ohledem na zajištění kybernetické 

bezpečnosti za cenu 25.000 Kč + DPH měsíčně. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/45/20: RM schválila Finanční deklaraci 

sítě sociálních služeb ORP Hustopeče pro 

rok 2021. Dokument Finanční deklarace sítě 

sociálních služeb ORP Hustopeče pro rok 2021 je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/45/20: RM schválila dodatek 

č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. , na adrese 

Smetanova 78/2, Hustopeče, uzavřený mezi 

městem Hustopeče a …, …, …, …, všichni trvale 

bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, kterým se 

současným nájemníkům prodlužuje nájem do 31. 

05. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/45/20: RM schválila vyhrazení 

zpevněné plochy pro parkování v areálu Domu - 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče pro 

služební automobily Organizační složky Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče a pro soukromá 

vozidla zaměstnanců této organizační složky. 

Usnesení č. 22/45/20: RM schválila přesun žádosti 

o dotaci pro organizátory Hafo Fest 2020  na 

pořízení vratných kelímků na nápoje mezi ostatní 

žádosti, které budou schvalovány v září 2020.

Usnesení č. 23/45/20: RM schválila vyřazení majetku 

MŠ Na Sídlišti ORJ 212 v pořizovací hodnotě 

70 229,78 Kč. Způsob vyřazení je likvidací – 

odvozem do šrotu. Za likvidaci odpovídá ředitelka 

MŠ.

Usnesení č. 24/45/20: RM bere na vědomí zápis 

dopravní komise z 29.4.2020

Usnesení č. 25/45/20: RM ukládá nainstalovat mobilní 

zábranu mezi manipulační plochu a cyklostezku 

u tržnice Pavlína na ul. Brněnská, k  zamezení 

průjezdu od tržnice (p.č. 1226/40 a 1226/22) na 

ulici Bratislavská.

Usnesení č. 26/45/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/45/20: RM bere na vědomí informace 

k úsporám rozpočtu na rok od: MŠ Na Sídlišti, ZŠ 

Komenského, CVČ, SPOZAM

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

	       Sečení trávy, tel: 608 065 337

	       Prodám odzrňovač na hrozny. 

Cena dohodou. tel.: 702 471 224

INZERCE
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Vzpomínky

Na stránkách Hustopečských listů 

ve Společenské rubrice můžete uveřejnit blahopřání,

 vzpomínky a poděkování. 

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

 tel.: 530 351 412 nebo ho můžete osobně přinést

 do kanceláře v 1. patře Kina, 

Dukelské nám. 42/15

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,

chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 5. června 2020 by se dožila 77 let 

paní Marie Marešová z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka Pavla, manžel Jiří, dcera 

Lenka s rodinou.

Kdo splatí, maminko, velký náš dluh, 

kéž klidný spánek Ti dopřeje Bůh.

Pro nás jsi trpěla, pro nás žila, 

za vše Ti děkujeme, maminko milá.

 

Dne 3. června uplynou dva roky plné smutku 

a bolesti od chvíle, kdy nás navždy opustila ve věku 

76 let naše milovaná maminka  

Antonie Balšínková.

S láskou a bolestí vzpomínají děti s rodinami. 

Odešla náhle, nikdo to nečekal, osud sám chtěl,

proč jen to uspěchal?

Zapalme svíce, kdož jsme ji milovali,

na krásné chvíle, jež jsme s ní prožívali.

Dne 9. června vzpomeneme 10. výročí úmrtí

paní Marie Vozdecké.

Stále vzpomínají manžel, synové a vnoučata.

Jak smutno je bez tebe, tak dlouhý je nám čas,

jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, 

nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 

ale ten, kdo Tě nejvíce miloval,

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 21. června vzpomeneme 8. výročí úmrtí 

pana Jaromíra Kameníka.

S láskou vzpomíná manželka Libuše, syn Jaromír, 

dcera Bohdana s manželem a sestra Ludmila s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Poděkování našim pracovníkům

Rády bychom poděkovaly všem pracovníkům oddělení ošetřovatelské 
péče a interního oddělení Nemocnice Hustopeče za obětavou práci na 

odděleních i ambulancích během této nelehké doby.
Oceňujeme, že naše sestry, lékaři i ostatní pracovníci pracují s plným 

nasazením i za ztížených podmínek. Přestože mají doma rodiny, často 
s malými dětmi či staršími rodiči, zůstali s námi a neopustili fyzicky 

i psychicky náročnou práci. 

Moc děkujeme! 
Vaše primářky MUDr. Jitka Suská a MUDr. Olga Křížová

Děkujeme za  květinové dary  a účast na rozloučení 

se zesnulým panem  Zdeňkem Zálešákem . 

Zarmoucená rodina

Dne 5. června vzpomeneme 6. výročí úmrtí 

pana Vlastimila Horáka z Hustopečí.

Vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Již 10 roků spíš svůj tichý sen. Tvůj hlas se ztratil. 

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky, 

žal a bolest v srdci zanechal. 

Dne 9. června 2020 vzpomínáme 10. výročí úmrtí 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí a zároveň 

23. července 2020 vzpomeneme jeho nedožité 

85. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje 

manželka a děti s rodinami. 

Odešel, ale stále žije v našich srdcích.

Dne 10. června si připomeneme první výročí úmrtí 

pana Ivana Kaneva.

Všem, kteří vzpomenou s námi,

děkuje manželka s rodinou. 





20. - 21. 6. 2020•HUSTOPEČE

Pořádají vinaři z Hustopečí

OTEVŘENÉ
SKLEPY

SOBOTA: 
10.00 - 23.00 

NEDĚLE: 
9.00 - 12.00 
(PRODEJ VÍN) 

sluno�at
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