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Vážení spoluobčané,

co mají společného červen roku 1961 a červen roku 2020? Je to 

velký úhrn dešťových srážek. Podle meteorologických statistik 

tolik naprší během jednoho měsíce jen dvakrát za sto let. 

Také v Hustopečích a okolí hodně pršelo. Naštěstí bez krup či 

záplav. Tak teď už by mohlo přijít slunečné a teplé léto, když 

nám začínají letní prázdniny! Češi a Moravané v  anketách 

ve většině preferují domácí lokality, tak hurá, poznávejme 

Českou republiku!

Vzhledem k opatrnému rozvolňování různých opatření 

kvůli koronavirové pandemii se postupně také obnovují 

kulturní, vinařské a sportovní akce. V červnu to bylo zahájení 

„otevřených sklepů“, opět jsme mohli navštívit přednášku, 

koncert či divadelní vystoupení v kině. 

Navzdory pandemii se ve městě stále pokračovalo 

v  započatých investicích. Dokončujeme oba bytové domy 

v  Žižkově ulici, kde se bude dokončovat úprava okolí tak, 

aby se mohli postupně na podzim stěhovat první nájemníci. 

Pokračuje rekonstrukce MŠ Na Sídlišti. V  posledním 

červnovém týdnu jsme přivezli prvních 380 keřů a květin, které začali zaměstnanci Městských služeb vysazovat 

v okolí kina a nové cyklostezky. Částečně nahrazují původní zeleň, částečně ji nově doplňují. O prázdninách proběhne 

několik důležitých akcí. Především již v červenci začne stavební fi rma budovat a instalovat v areálu Městských služeb 

novou retenční nádrž, která bude zachycovat vodu pro zálivku ve městě. Na opačném konci města na hřbitově se bude 

řešit havarijní stav veřejného osvětlení a vznikne osvětlení nové v hodnotě necelého milionu korun. Konečně by mělo 

dojít k dlouho plánovanému projektu odstranění elektrického vzdušného vedení do země na ul. Brněnská (E.ON) a s ní 

spojená instalace nového veřejného osvětlení, na které město vyčlenilo 3 miliony korun. V závěrečné fázi příprav je 

také veřejná zakázka na rekonstrukci a bezbariérovost ZŠ Nádražní. 

Tradiční akce, které bývají každoročně v květnu nebo v červnu, proběhnou částečně v náhradních termínech. Např. 

cyklistická akce Kolo pro život odstartuje v Hustopečích 8. srpna, hudební festival Concentus Moraviae letos posunul 

termín až na září s tím, že v každém festivalovém městě proběhne jenom jeden koncert a pod názvem Domov můj 

vystoupí přední česká hudební tělesa. U nás to bude 17. září koncert Českého fi lharmonického sboru pod vedením 

Petra Fialy. Na tradiční hody se připravují také stárci. Věřme, že se nic mimořádného nestane a milovníci folkloru 

a krojového veselí si přijdou na své. 

Co nás čeká o prázdninách? Měli bychom otevřít dlouho plánovanou a očekávanou muzejní kavárnu v  domě 

U Synků. Věřím, že si do jejího nevšedního interiéru najdete cestu na kávu a zákusek. Celé prázdniny budou pod 

názvem Léto pod ořechem probíhat akce pro milovníky hudby, fi lmu či divadla v prostorách pod M-klubem. Město 

Hustopeče bude spolupořadatelem akce Den pro Izrael, které proběhne v neděli 9. srpna za přítomnosti izraelského 

velvyslance. O jeho programu a možnosti zapojení veřejnosti budete informováni prostřednictvím sociálních sítí 

a městského rozhlasu. 

Vážení spoluobčané,

přeji Vám všem klidné léto, optimistickou náladu, krásnou dovolenou, ať už u nás doma nebo v blízkém zahraničí. Ať 

se Vám daří a ve zdraví se potkáme např. na některé z prázdninových kulturních akcí.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání Rady města: Burčákové slavnosti letos nebudou

Z MĚSTA

Radní se sešli na své 47. schůzi v úterý 

3. června. Řešili účast ve stávkové pohoto-

vosti, výsadbu zeleně či letošní Burčákové 

slavnosti. 

Hustopeče se přidávají ke stávkové 
pohotovosti

I Hustopečí se dotknou vládní opatření, 

která ukrojí z  rozpočtu procenta na podpo-

ru malých podniků a OSVČ. Tyto prostředky 

budou chybět i naší obci na důležité investice 

a rozvoj. „Připojením ke stávce vyjadřujeme 

svůj nesouhlas s tím, jak se zachází s fi nance-

mi samospráv. Je to bohužel o nás bez nás – 

jsme trestáni za naše dobré hospodaření,“ říká 

o stávce starostka města Hana Potměšilová. 

„Jen na parkovém jsme přišli o čtvrt milionu. 

Vláda nakázala, že se nebudou vybírat poplat-

ky, takže jsme byli povinni vypnout automaty. 

I to nám odebralo z rozpočtu, a to nemluvíme 

o nákupu dezinfekcí,“ doplňuje místostarosta 

Bořivoj Švásta. Při vyhlášení stávkové pohoto-

vosti nedochází k přerušení práce.

Trhovci na náměstí se budou řídit novým 
provozním řádem

Rada města schválila nový provozní řád 

tržiště na Dukelském náměstí – nový řád bude 

platit od 1. 7. 2020. „Náš provozní řád z  roku 

2012 již neodpovídal současným normám 

a bylo potřeba jej aktualizovat. Nyní je srovna-

ný s legislativou,“ popisuje aktualizace starost-

ka. Nový provozní řád naleznete na webu 

města, aktualizované informace jsou vytuč-

něny. „Novinek není moc, jedná se například 

o úpravu kontaktů, hygienických podmínek či 

specifi kaci prodávaných produktů,“ doplňuje 

místostarosta.

Nad hřbitovem vznikne nová vyhlídka
Město schválilo vyhlášení záměru proná-

jmu části pozemku za účelem umístění nádr-

že s cihlovou podestou. „Nádrž z části stojí na 

pozemku města a soukromá osoba tam chce 

udělat klidovou oblast pro zastavení turistů 

s výhledem na okolí,“ představuje nám projekt 

místostarosta. „Jedná se o starou cvičnou 

nádrž pro potápěče, což by mohlo být pro 

turisty atraktivní,“ doplňuje starostka.

Sídelní zeleň na ulici Generála Peřiny bude 
podpořena z dotací

Radní schválili podání žádosti o dotaci 

z  Operačního programu Životní prostředí na 

realizaci sídelní zeleně na ulici Generála Peřiny. 

„V  rámci projektu je v  plánu výsadba stromů, 

keřů, záhonů trvalek či umístění mobiliáře,“ 

objasňuje žádost starostka. Celkové náklady 

jsou vyčísleny na 1,4 milionu korun, dotace je 

ve výši 60 %. „Případná realizace započne na 

jaře 2021,“ dodává místostarosta.

Burčákové slavnosti 2020 se nebudou konat
Burčákové slavnosti v Hustopečích se letos 

neuskuteční, připravený program organizá-

toři přesunuli kvůli opatřením souvisejícím 

s  pandemií na rok 2021. „Burčákové slavnos-

ti v  podobě, v  jaké je známe z  posledních let, 

nebudou. Nicméně první říjnový víkend pod 

názvem „Hustopeče se baví“ bude v  souladu 

s bezpečnostními opatřeními patřit místním či 

okolním kapelám, ochutnávkám vína a burčá-

ku nebo například ochotníkům,“ říká Potměš-

ilová.

Hustopeče uspořádají Národní soutěž vín
Radní schválili status Národní soutěž vín 

Velkopavlovické podoblasti pro rok 2020. 

„Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně 

a porovnání vín s původem ve Velkopavlovické 

vinařské podoblasti. Akce spadala do progra-

mu Burčákových slavností, které se letos konat 

nebudou, ale Národní soutěž vín v  tomto 

termínu proběhne,“ popisuje starostka. 

Prostory před kinokavárnou získají nový háv
Město v  prostorách před kinokavárnou 

vysadí pás keřů podle návrhu zahradní archi-

tektky. „Vznikne tak relaxační prostor, který 

bude oddělen od frekventované silnice a chod-

níku,“ popisuje výsadbu místostarosta. „Jedná 

se o investici zhruba za 9 tisíc korun. Keře 

pokvetou po většinu roku,“ dodává starostka. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 4. 6. 2020 na webu města.

Z jednání Rady města: školní autobus od září s novými pravidly
Radní se sešli na své 48. schůzi v úterý 

16. června. Na programu měli veřejné osvět-

lení na hřbitově, pronájem kavárny v domě 

U Synků či uzavírku ulic spojenou s cyklistic-

kou akcí. 

Na začátku prázdnin započne výstavba 
retenční nádrže v areálu Městských služeb

Rada města schválila výběr nejvhodnější 

nabídky na veřejnou zakázku Retenční nádrž 

v  areálu Městských služeb. „Město Hustopeče 

uspělo s dotací z operačního programu Život-

ní prostředí. Dotace pokryje 85 % uznatelných 

nákladů,“ seznamuje nás s  výsledky dotace 

starostka Hana Potměšilová. Do soutěže se 

přihlásilo šest fi rem a zvítězila nabídka místní 

fi rmy s částkou 5,2 mil. s DPH. Podle smlouvy 

se realizace uskuteční v  termínu 1. 7. – 30. 9. 

2020. Nová retenční nádrž pomůže se závla-

hou městské zeleně. 

Od 1. 7. 2020 se navyšuje cena za pronájem 
urnového místa

Radě města byl předložen Řád veřejného 

pohřebiště s  drobnými úpravami na základě 

připomínek dozorového orgánu – Jihomorav-

ského kraje. „Částka za pronájem byla 6 500,-, 

nově se navyšuje na 8 000,- s dobou splatnosti 

v nájmu 10 let. 

Veřejné osvětlení na hřbitově pomůže 
s viditelností

Vzhledem k  havarijnímu stavu veřejného 

osvětlení na hřbitově rozhodla Rada města 

o jeho opravě a rozšíření. „Jedná se o inves-

tici do 1 milionu korun. Rada schválila výzvu 

k oslovení fi rem,“ říká starostka. Důvod investi-

ce je jasný – bezpečnost. „Každý podzim, když 

se změní čas a začne se brzy stmívat, začnou 

občané telefonovat a psát na radnici, že je na 

hřbitově téměř tma a není vidět ani na cestu,“ 

dodává starostka. Cílem je, aby do začátku 

podzimu bylo osvětlení funkční.

Kavárna v domě U Synků hledá nájemce
Rada města schválila záměr pronájmu 

nebytových prostor Muzejní kavárny (Café 

Auspitz). „Kavárna je téměř připravena a hledá 

svého kavárníka. Přihlášky mohou zájemci 

zasílat do 22. 7. s tím, že od 1. 8. by se kavárna 

otevřela,“ těší se starostka. Přihlášku mohou 

zájemci odevzdat v uzavřené obálce označené 

heslem „Pronájem Muzejní kavárna, NEOT-

VÍRAT“. 
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Jak to bude vypadat před kinem?
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Po dvou měsících se zastupitelé opět sešli na 

své pravidelné schůzi. Tentokrát se navrátili 

do zasedací místnosti radnice a diskutovali 

například o poskytnutí individuální dotace, 

výjimkách z nočního klidu a řešení nájmů 

v nebytových prostorách patřících městu.

Sdělení starostky
Zasedání započalo sdělením starostky, 

z něhož vybíráme:

• Začátkem července proběhne kolaudace 

prvního bytového domu na Žižkově ulici. Je 

to dům určený pro seniory. Práce na druhém 

domu pokračují.

• V sobotu 11. července proběhne v partner-

ském městě Milevsku Den vína a mandlí 

z Hustopečí. Kromě stánků vinařů a mandlá-

ren vystoupí v programu Hustopečská chasa 

a Jožka Šmukař s cimbálkou. Město bude 

vypravovat do Milevska autobus s chasou, 

zástupci města, spolků a nabídne místa 

k doplnění kapacity autobusu také občanům 

Hustopečí.

• S pastorem Apoštolské církve Karlem Káňou 

jsme se domluvili na spolupráci při akci Den 

pro Izrael a návštěvě izraelského velvyslance 

v Hustopečích v neděli 9. srpna.

• Proběhlo jednání s Povodím Moravy, které 

chce využít dotaci na opravu a rekonstrukci 

předního rybníka, hráze a okolí. Město by 

se podílelo polovinou spoluúčasti, tj. 15% 

z ceny díla. Podmínkou dotace je, že příjemce 

musí být současně majitelem. Město vlastní 

část dotčených pozemků, proto bychom svůj 

podíl hradili z ceny pozemků.

• Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že 

v červenci tohoto roku by měly započít práce 

na stavbě nové protihlukové stěny. Stavba 

potrvá přibližně rok.

• Na webu města naleznete nový jízdní řád 

vlaků, kde již je uveden přímý spoj z Husto-

pečí do Brna. 

Město Hustopeče podpoří rekonstrukci 
atletického oválu

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskyt-

nutí individuální dotace z rozpočtu města 

s TJ Agrotec Hustopeče. Jedná se o částku 

nejvýše 10 mil. Kč, ty by byly použity na rekon-

strukci městského stadionu. Celkový rozpočet 

výstavby by měl být ve výši 33 milionů korun. 

„Zástupci města budou přítomni na kontrol-

ních dnech,“ popisuje starostka Hana Potmě-

šilová.

Hustopeče prodlouží účast v MAS 
Hustopečsko

Hustopeče budou i nadále členem míst-

ní akční skupiny Hustopečsko na období 

2021–2027. Jedná se o dobrovolné, nevládní, 

neziskové sdružení občanů a právních osob, 

které spojuje zájem o všestranný rozvoj regi-

onu. V současné době má MAS Hustopečsko 

31 členů. „MAS jsou důležitým zdrojem fi nancí 

pro samosprávy, spolky i podnikatele,“ odůvod-

ňuje členství starostka.

Nájemníkům v nebytových prostorách 
města je odložena platba

Hodně diskutované téma přišlo na řadu 

i na zasedaní zastupitelstva. Zastupitelé 

měli připraveno několik variant. Přikloni-

li se k návrhu fi nančního výboru, kterým se 

odkládá splatnost nájemného za dobu trvá-

ní nouzového stavu do konce roku 2020. 

O možném úplném nebo částečném odpuště-

ní nájmů zastupitelstvo bude znovu jednat až 

po rozhodnutí vlády v programu Covid–nájem. 

S každým subjektem bude následně uzavřen 

dodatek ke smlouvě. Od června se nájemné 

hradí v obvyklých termínech.

O výjimkách z nočního klidu se občané 
dozvědí včas

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

byla schválena. „Jedná se o čtvrtou vyhlášku. 

Nová legislativa nám přikazuje vyjmenovat 

akce, ve kterých nebude platit noční klid. Dříve 

udělovala výjimky z nočního klidu rada města,“ 

popisuje starostka. Do nové vyhlášky jsou 

zařazeny akce letošního roku – například Léto 

pod ořechem. O výjimkách se občané dozvědí 

před konáním akce z úřední desky.

3. rozpočtové opatření města v roce 
2020 schváleno

Jednohlasně bylo schváleno 3. rozpočtové 

opatření města. „Letos se nebude stavět bezba-

riérový chodník Brněnská-Tyršova-Šafaříko-

va – žádat o dotaci se bude až v příštím roce,“ 

říká Jana Fabigová, vedoucí ekonomického 

odboru. Naopak se počítá například s investicí 

1 milion korun na opravu a doplnění veřejné-

ho osvětlení na hřbitově. „Jedna akce (bezba-

riérový chodník) se vyloučila, nově se zařadila 

komunikace Žižkova k Lindenu a osvětlení na 

hřbitově, fi nance se dorovnaly z projektových 

dokumentací,“ říká Fabigová. Rozpočet zůstává 

vyrovnaný.

-vyh-

Článek byl uveřejněn 19. 6. 2020 na webu města.

Ze zastupitelstva: 3. rozpočtové opatření města schváleno

Cyklistická akce uzavře hustopečské ulice
V  srpnu proběhne tradiční cyklistická akce 

Kolo pro život. „V sobotu 8. srpna bude uzavře-

no Dukelské náměstí pro účely startu Kola 

pro život,“ zve na závody starostka. Zároveň 

budou z důvodu konání uzavřeny ulice Hybe-

šova, Šafaříkova a Tyršova, kde budou parkovat 

účastníci závodu.

Městské služby získají nový mulčovač
Zaměstnanci městských služeb budou nově 

pracovat se stranovým příkopovým mulčo-

vačem. „Stroj bude stát městskou pokladnu 

134 tisíc a je ideální pro údržbu podél komuni-

kací,“ popisuje investici starostka. 

„Školní“ autobus bude nově zpoplatněn
Od 1. 9. se podařilo dostat linku školního 

autobusu do systému IDS JMK, tzn., že bude 

uvedena v  jízdním řádu, bude ji provozovat 

společnost Kordis a jízda v něm bude zpoplat-

něna. Roční žákovská permanentka (jedno-

zónová) bude stát 625 korun „Město rozhodlo 

o příspěvku 500,-, za přísně daných podmí-

nek,“ Ty jsou následující: žák do 15 let s  trva-

lým pobytem v Hustopečích navštěvující školu 

v Hustopečích.

Více informací a aktuální pokyny naleznete 

v  tomto čísle Hustopečských listů, v  připravo-

vané reportáži a brzy i na webu města.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 18. 6. 2020 na webu města.
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Sociální byty čekají na první nájemce
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Velkým dopravním letadlem už letěla větši-

na z nás a všichni se asi shodneme, že je to 

neskutečný zážitek. Sednete-li však do kabiny 

ultralehkého letadla, které létá o několik kilo-

metrů blíže k zemi, naskytnou se vám nesku-

tečné scenérie a nové pohledy na známá místa. 

V sobotu 30. května si na letišti Kraví hora 

v Bořeticích dali dostaveníčko milovníci ultra-

lehkých letadel. Konalo se zde první kolo 

navigačního Poháru Petra Tučka a my jsme 

využili příležitosti a proletěli jsme se nad 

Hustopečskem a okolím. Našim pilotem byl 

Antonín Chroust, vedoucí výcviku pilotů spor-

tovně létajících zařízení na Letišti Leoše Janáč-

ka v Mošnově. „Létám už 23 let. Začal jsem na 

kluzácích, později i na motorových kluzácích 

a ultralehkých letadlech až po lehká letadla 

typu Cessna a podobně,“ seznamuje nás se 

svým arzenálem.

Letadlo Alto 912 TG s označením OK-WUR 

07, se kterým jsme letěli rychlostí okolo 

200 km/h nás okouzlilo hlavně červenou 

barvou. Dá se s ním vystoupat i poměrně 

vysoko. „Minimální výška letu v Česku je dána 

předpisem a je to 150 metrů nad zemí, ale 

normálně se létá ve výšce okolo 300 metrů. 

Na větší dálky se běžně létá i ve výšce jednoho 

kilometru,“ vysvětluje nám Antonín těsně před 

vzletem. 

Nám stačilo i těch 300 metrů, abychom se 

přesvědčili o tom, jak krásnou krajinu u nás 

máme. A souhlasíme s naším spolehlivým 

pilotem, který nás v bezpečí dopravil zpět na 

zem, že takový zážitek si budeme chtít zopa-

kovat. „Kdo si to jednou zkusí, tak chce znovu 

a znovu. Pohled z výšky je věc, která se nedá 

nahradit žádnými mapami nebo snímky 

z družic. Každý let je jiný, pokaždé bude jiné 

slunce, jiné mraky, zem bude jinak osvětlená, 

je to kouzelný zážitek!“

-nov-

Více fotografií na www.hustopece.cz

Hustopečsko z ptačí perspektivy
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Smutný pohled se již několik týdnů naskyt-

ne každému, kdo cestou do mandloňových 

sadů míjí hustopečské rybníky. Tedy vlastně 

rybník. Zadní vyschl úplně už před lety a v tom 

druhém se za poslední měsíce prudce snižuje 

hladina vody. Příčin je několik a bohužel ani 

jedna z nich nemá jednoduché řešení.

Hustopečské rybníky se začaly budovat v 

50. letech minulého století a zdrojem vody pro 

ně byl pramen Štinkovky. Dvakrát za tu dobu 

byly odbahněny a čištěny. Nikdy se však nesta-

lo, že by vysychaly tak prudce, jako v posled-

ních pár letech. „Za současný stav předního 

rybníka, který zatím vodu má, je možné ozna-

čit několik příčin. Ta hlavní je určitě všeobecné 

sucho, dále pokles hladiny spodní vody a hlav-

ně to, že rybníky přišly o svůj jediný přítok 

z pramene Štinkovky,“ popisuje smutnou 

situaci Jana Hönigová z vodního hospodářství 

Odboru životního prostředí Hustopeče.

Za pravdu jí dává i Miloslav Dohnálek 

z rybářského sdružení Hustopeče. Přestože 

pramen stále slabě vyvěrá, k rybníkům se 

vůbec nedostane, protože se během cesty 

vsákne do vyprahlé půdy. Lepšímu průtoku 

nepomohlo ani rozsáhlé čištění koryta, na 

kterém v roce 2018 spolupracovalo Město 

Hustopeče s místními spolky. „Bagrovali to 

tady Všehoschopní, i my, rybáři. Udělalo se 

všechno proto, aby to teklo a jedinou další 

možností by možná bylo navrtat pramen, ale 

není tam dostatek spodní vody. Celé údolí je 

zatravněné, takže i když už nějaké voda spad-

ne, tak se okamžitě vsákne,“ popisuje.

Nedostatek srážek však není jediným 

problémem. Úbytku vody napomáhá i špat-

ný technický stav hráze, která vodu propouští. 

Ta však není na rozdíl od samotných rybní-

ků v majetku města. „Město Hustopeče má 

samozřejmě snahu řešit tento problém. Oslo-

vilo i projektanty, protože máme k dispozici 

již schválenou projektovou dokumentaci 

na rekonstrukci celé nádrže. Bohužel hráz 

je v majetku Povodí Moravy, pro kterou její 

rekonstrukce není v tuto chvíli prioritou, 

přestože má všechna stavební povolení. Tím 

pádem má město prozatím svázané ruce,“ 

vysvětluje majetkové vztahy Hönigová.

Během zdlouhavých jednání voda stále 

ubývá a její kvalita ohrožuje i poslední zhru-

ba třicítku kaprů, kteří v rybnících po velkém 

úhynu před třemi lety zůstali. „Momentálně 

sice neděláme žádné rozbory, ale největší 

problém spočívá v tom, že na tu velkou plochu 

rybníka je tu opravdu málo vody, takže je tu 

velké množství bahna, ve kterém vznikají 

minerály a zplodiny pro ryby nevhodné,“ bědu-

je Dohnálek a vzpomíná na velký úhyn asi 

1 600 kilogramů ryb v létě roku 2018. Na vině 

bylo tehdy také malé množství vody a velké 

vedro, které to léto panovalo.

Jako jediná možnost, jak rybníky i ryby 

zachránit, se v tuto chvíli jeví urychlené jedná-

ní s Povodím Moravy, aktualizace projektové 

dokumentace a zahájení prací, po kterých by 

se voda do rybníků mohla začít opět vracet. 

„Pakliže dojde k odbahnění a vyčištění rybníku 

spolu s opravou hráze, tak se předpokládá, že 

by opět nastoupila spodní voda a pomohly by 

i srážky, protože Štinkovka už se k rybníkům 

asi nedostane,“ nastiňuje řešení Hönigová.

-nov-

Článek byl zveřejněn 27. 5. 2020 na wbu města.

Neprší a protíká voda. Hustopečský rybník vysychá

Pohled na rybníky je žalostný.



STR 5HUSTOPEČSKÉ LISTY   7, 8 | 20

Nejen mandloňové sady či Křížový vrch 

mohou v létě nabídnout příjemný kousek 

stínu a voňavých rostlin. Menší zelené plochy 

jsou plánovány také přímo do centra a vedení 

města při jejich budování spoléhá i na inicia-

tivu občanů a spolků. Koronavirová krize totiž 

zelené projekty bohužel odsouvá na vedlejší 

kolej. „Projektů máme dost. Momentálně 

se dokončuje areál Pavučiny a získali jsme 

fi nance i na výsadbu stromů a keřů v areálu 

Formanky. Myslíme si, že pár stromů se nám 

podaří vysadit i v okolí autobusového nádraží 

a na parkovišti u supermarketu Coop na Brati-

slavské. Bohužel ale zasadit cokoliv po městě 

je celkem problém, protože město je dost zasí-

ťované a všechna vzdušná vedení se překládají 

do země. Proto ani projektanti v ofi ciálních 

návrzích nikdy nenavrhnou výsadbu v blíz-

kosti kabelů,“ začíná vypočítávat plánované 

projekty místostarosta Bořivoj Švásta.

Vhodná místa se však najít dají. Připrave-

ný projekt sídelní zeleně už čeká na realizaci 

v ulici Generála Peřiny a okolí. „Žádost o dotaci 

na tuto zeleň je teď u poskytovatele, tak uvidí-

me, jak dopadneme. Spolu s tím chceme řešit 

i ulici Starovickou. Tam máme dva pozemky, 

které dočasně sloužily jako odkládací prostor 

při stavbách, ale dnes už jsou vyklizené a chce-

me tam vybudovat menší klidovou zónu – 

pěšinky, alej, stromy, houpačky... Momentálně 

se vyřizuje stavební a územní povolení, chce-

me najít i vhodnou dotaci,“ vysvětluje Švásta.

Nového řešení se dočká třeba i prostor před 

kinem, kde vznikne vhodnější prostředí pro 

letní zahrádku místní kinokavárny. „I na toto 

místo máme vypracovaný projekt, který je 

ale na tuto dobu příliš megalomanský, takže 

jsme požádali o pomoc Ing. Veroniku Huko-

vou, která s námi spolupracovala i na areálech 

Křížového vrchu a Pavučiny. Máme v plánu 

odclonit toto místo od hlavní komunikace 

pomocí stromků a keřů.“

Vedení radnice vítá i iniciativu občanů 

a spolků, kterým nejsou prostory města 

lhostejné a chtějí přiložit ruku k dílu. „Velmi to 

vítáme. Potkal jsem člověka, který by rád obno-

vil mokřady směrem na Starovičky. A spolu-

pracujeme s panem Lubomírem Ivičičem, 

který nad hřbitovem renovuje starou vodní 

nádrž a na jejím vrcholu vybudoval vyhlídku 

na město, což je další hezké zastavení třeba po 

cestě k mandloním,“ těší se místostarosta. Při 

jejich realizaci není potřeba ofi ciálních doku-

mentů nebo žádostí, stačí se poradit třeba na 

odboru životního prostředí. 

Této výhody využívají třeba Všehoschopní, 

kteří už mají na svědomí několik lokalit nově 

vysazených stromů a odpočinkových míst – vše 

po předchozí domluvě. Město ale takto jednat 

nemůže a musí dodržovat ofi ciální postupy, 

obzvláště pokud usiluje o dotaci.

 -nov-

Článek byl zveřejněn 24. 6. 2020 na webu města.

Modra, Benátky nad Jizerou, ale také 

Habovka, Milevsko či Daruvar. Hustopečští 

úspěšně navazují přátelství s městy po celém 

Česku i v Evropě a daří se tak propojovat 

skupiny lidí se stejnými zájmy mnohdy napříč 

rozdílným kulturám. Tyto společné akce kvůli 

bezpečnostním opatřením vzaly za své, ale 

přátelství, která za dobu spolupráce vznikla, 

trvají dál.

Za normálních okolností by se touto dobou 

konal společný tábor seniorů z Hustopečí 

a spřátelených měst, se kterými se v rámci 

memoranda o vzájemné spolupráci každo-

ročně setkávají právě senioři, ale i skauti nebo 

žáci základních škol. „Bohužel v letošním roce 

se s těmito městy na té řekněme ofi ciální úrov-

ni nepotkají ti, kteří se potkat měli a chtěli. 

Letos jsme byli pořadateli seniorského tábora, 

připravili jsme týdenní program na Českomo-

ravské vrchovině, ale jak říkám, tyto aktivity 

prostě padly,“ uvádí nás do aktuálního stavu 

spolupráce starostka Hana Potměšilová.

Podobný osud potkal i vinaře, kteří repre-

zentovali Hustopeče na Mezinárodní výstavě 

vín v chorvatském Daruvaru. „Město Daruvar 

je partnerským městem Jihomoravského kraje 

a s Hustopečemi nemá podepsané ofi ciální 

memorandum. Nicméně je tam silná základ-

na české menšiny a zároveň se tam pěstuje 

vinná réva. Naše vína na místní výstavě bodují 

a dokonce předloni se víno ze Starovic stalo 

šampionem celého festivalu,“ chválí místní 

vinaře starostka a s lítostí oznamuje, že ani na 

Vinodar se naši vinaři letos nepodívají, pořa-

datelé jej zrušili.

Domluveno bylo i setkání se slovenskou 

Habovkou, a to i přes ukončení doby udržitel-

nosti projektu Uchovejme tradice. Vzájemné 

přátelské vztahy a láska k folkloru však přimě-

la město k dalším setkáváním, které by se také 

měly v nejbližší možné době rozjet. 

Jedno setkání však letos přece jen proběh-

ne. „V sobotu 11. července se potkáme s přáteli 

z Milevska na Dnu vína a mandlí z Hustopečí, 

kde vystoupí Hustopečská chasa a do průvo-

du maškar se zapojí i kurtizány a spolek 

Všehoschopných, které známe z průvodu 

Burčákových slavností. V Hustopečích letos 

burčákový průvod neuvidíme, tak se naši 

zástupci alespoň ukáží na podobné menší 

akci právě v Milevsku,“ těší se na hustopečské 

nadšence starostka.

Náhradní termíny vzájemných návštěv 

nejsou na pořadu dne, nicméně jednotlivé 

skupiny se potkávají soukromě a dokazují 

tak, že spolupráce s dalšími městy má smysl. 

„Návštěvám nikdo nebrání, právě naopak. 

Vznikla tu velice blízká osobní přátelství, 

takže určitě neplatí, že zruší-li se akce ,tak se 

lidé nepotkají. Určitě se potkávají a potkají,“ 

neztrácí optimizmus starostka a dodává, že 

navzdory zrušeným velkým akcím typu Slav-

nosti mandloní a vína nebo Burčákové slavnos-

ti mají Hustopeče do konce roku připraveno 

spoustu akcí menšího rozsahu, na kterých se 

navázaná přátelství mohou opět utužovat. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 4. 6. 2020 na webu města.
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Setkání partnerských měst probíhají individuálně

 Letos nebude setkávání tak intenzivní.Města udržují přátelské vztahy na různých akcích.

Navštivte novou vyhlídku nad hřbitovem.
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Ve městě i okolí přibudou odpočinková místa
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Teplé dny a zkrácené vyučování ve školách 

bohužel vylákalo do ulic města i znuděnou 

mládež, která svou energii vybíjí ne zrovna 

vhodným způsobem. Zůstávají po nich utrže-

né okapy a hromosvody, graffi ti a poházené 

odpadky. Mnohem vážnějším problémem 

však zůstává, že svým chováním ohrožují 

především své zdraví.

V našich reportážích vás zpravidla informu-

jeme o investicích, školách, zeleni či kulturních 

akcích. Ne vše však může být pozitivní a zalité 

sluncem. I v  Hustopečích se stávají nepříjem-

nosti a o jedné z nich vás chceme dneska infor-

movat. Vyrazili jsme k  místní sportovní hale 

a popovídali si se zástupci města o tom, co je 

momentálně trápí.

„V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

došlo i k omezení školní docházky. Tím pádem 

přišly děti o mimoškolní aktivity, kroužky, 

školy v  přírodě a začaly se bavit po svém. Pro 

nás to bylo těžké období, protože mládež zača-

la sprejovat fasády. Mladí se začali scházet na 

sportovních zařízeních, hřištích, a to se neobe-

šlo bez ničení majetku,“ popisuje problém 

Robert Novák, který má na starosti krizové 

řízení města Hustopeče.

Nejvýraznější je sprejerství, kdy mládež-

níci poškodili fasády jak soukromých, tak 

městských objektů. Novák připojuje jednu 

důležitou věc: „Chci upozornit, že sprejerství je 

vždycky trestním činem. Jedná se o poškození 

cizího majetku a toto je vždy řešeno orgány 

činnými v trestním řízení jako trestný čin.“

Zástupci města však nechtějí házet všech-

ny do jednoho pytle. „Tato činnost   podle 

našich poznatků je výtvorem několika jedin-

ců. V  žádném případě se nejedná o všechny 

Ani déšť neodradil odbornou veřejnost 

od návštěvy místního Křížového vrchu, který 

v roce 2018 získal novou podobu a doplnil tak 

krásu kaple sv. Rocha. Tehdy zde vznikla loka-

lita vedená jako biocentrum se širokým spek-

trem stanovišť pro různé rostliny a živočichy. 

Co vše mohou návštěvníci na Křižáku nalézt 

a proč se sem exkurze vydala? Ptali jsme se 

Hany Trtílkové z  brněnského Atelier Fontes, 

která návštěvníky provázela.

Lesopark s  přírodním amfi teátrem a kaplí 

sv. Rocha sloužil až do 2. světové války jako 

městský park. Také T. G. Masaryk při svých 

pobytech chodil se svou rodinou na toto místo. 

V  současné době je Křížový vrch doplněn 

o relaxační zónu a hmatovou stezku, která láká 

nejen návštěvníky z laické veřejnosti. Připojily 

jsme se ke čtyřicítce vesměs zahradních archi-

tektů, kteří se přišli inspirovat krásou místního 

kraje.

Vyzpovídali jsme Ing. Trtílkovou, která 

se exkurze ujala a provedla návštěvníky po 

loukách i mezi kapkami deště. „Jsme autoři 

projektu Rozšíření biocentra tady na Křížo-

vém vrchu a dnes jsme se tu potkali s exkurzí 

ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu z Prahy, která míří do Bílých Karpat za 

bohatými květnatými loukami a zastavili se 

zde na Křížovém vrchu, protože při projektu, 

který zde vznikl v roce 2017 zde bylo vyseto pět 

druhů travních směsí a mezi nimi byly i boha-

té květnaté louky,“ seznamuje nás s návštěvou 

Ing. Trtílková z  brněnského Ateliéru Fontes. 

Exkurzi tvořila odborná veřejnost od projek-

tantů, zahradních architektů po vlastníky 

realizačních fi rem.

V  současné době se navrací trend výsadby 

trávníků, které jsou kombinací trav a bylin, 

takzvaných květných luk. „Jejich údržba je 

poněkud specifi cká, takže dá se říct, že to je 

unikátní a zároveň to odpovídá nějakému 

trendu, který dnes podporuje zadržování vody 

v krajině, zvýšení biodeverzity pro různé druhy 

hmyzu a obecně zvířat. Vzniklo zde cenné 

společenstvo, které podporuje smysl tohoto 

místa, což je biocentrum,“ doplňuje Trtílková.

Na své si přijde nejen odborná veřejnost, 

ale také ta laická. „Tady to biocentrum, které 

má původně sloužit spíše přírodě, bylo částeč-

ně komponováno i pro lidi, pro obyčejné 

návštěvníky, kteří sem chodí na procházky,“ zve 

k návštěvě Trtílková.

V souvislosti s ojedinělou výsadou se nabízí 

otázka, jak projekt vznikl a jaká byla spoluprá-

ce s místní samosprávou. „Konkrétně ke Křížo-

vému kopci mají ojedinělý přístup, a teď to 

myslím jako pozitivní v tom, že od začátku byli 

ochotni tomu věnovat víc než říká uzemní plán. 

Hustopeče mají realizovanou téměř celou 

kostru územního systému ekologické stabili-

ty, to znamená biocentra a biokoridory – je to 

pospojováno napříč krajinou. Je to na katastru 

opravdu výborně zpracováno. Tomu odpovídá 

i spolupráce s městem, to jak se místní samo-

správa angažuje v tom, krajinu uvést do správ-

ného a funkčního stavu,“ nešetří chválou paní 

inženýrka.

Děkujeme za pochvalu a zveme i vás 

k návštěvě našeho Křižáku. 

-vyh-

Lesopark s přírodním amfi teátrem a kaplí sv. Rocha sloužil až do 2. světové války jako městský park.
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Květné louky na Křižáku okouzlily čtyřicítku návštěvníků z Prahy

Exkurzi tvořila odborná veřejnost od projektantů, 

zahradních architektů po vlastníky realizačních 

fi rem.

Malůvky zbytečně hyzdí budovy.

Volnočasová činnost mládeže může přinést nepříjemnosti
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hustopečské děti paušálně. Většina studovala 

a plnila si své povinnosti, ale i v tom množství 

se nalezli někteří, kteří dělají paseku,“ zakon-

čuje povídání Novák.

Ředitel SPOZAM apeluje na mládež, aby 

nevyužívali střech sportovní haly a přilehlých 

areálů k  tomu, aby na nich provozovali své 

aktivity. „Tyto prostory nedokážeme a nemů-

žeme zabezpečit mechanicky, jelikož se jedná 

o únikové prostory, které musejí být kdykoliv 

přístupné,“ říká Aleš Proschek.

Nejedná se jen o to, že jejich přítomnost 

je nelegální, ale je to také velice nebezpečné. 

„Střešní prostory k  tomu svádí, protože jsou 

rovné, ale jsou ošetřeny proti úderu blesku 

a jsou tam ukotveny dráty. Přes tyto dráty 

přeskakují a dochází k  jejich narušení. Může 

samozřejmě dojít i k velmi vážnému poškoze-

ní zdraví dětí, které tyto plochy využívají,“ varu-

je Proschek.

Tento problém město vnímá citlivě, proto 

budou přijata odpovídající bezpečností opat-

ření. Na závěr bychom rádi dodali, aby rodiče 

dbali na to, kde jejich děti tráví volný čas.

„Byl bych rád, kdyby si mladiství a rodiče 

uvědomili, že se jedná o trestný čin se svými 

následky a je škoda si ničit prázdniny něčím, 

co k tomu nepatří “ dodává Proschek.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 12. 6. 2020 na webu města. 
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Na Facebooku by tento obrázek jistě získal palec dolů.

Zůstává po nich i nepořádek.

Nouzový stav nepřinesl jen negativní zážit-

ky a zkušenosti. Ukázalo se totiž, jak ochotně 

si lidé mezi sebou dokáží vzájemně pomáhat, 

aniž by očekávali nějaké odměny či ovace. 

Ihned po vypuknutí pandemie se objevily 

iniciativy a dobrovolnické organizace, které 

od samého začátku vyhledávaly ty nejzranitel-

nější, kterým by se nemuselo dostat potřebné 

péče. Ať už to byly hendikepovaní, senioři bez 

rodinného zázemí či maminky s malými dětmi. 

Příkladem všem šlo samo město Hustope-

če, které v už den vyhlášení nouzového stavu 

spustilo iniciativu Hlídačka, jejíž služby se 

osvědčily natolik, že je zájemci budou moci 

využívat i nadále. 

„Mně osobně se ta služba líbila ještě před 

vyhlášením nouzového stavu a byl bych rád, 

kdybychom ji v nějaké formě zachovali i nadá-

le. Už jsme o tom jednali i s paní starostkou, 

která náš návrh kvituje. Přesné počty jsme si 

nepsali, ale zprostředkovali jsme okolo dvacít-

ky různých pomocí, ať už to bylo hlídání dětí 

nebo nákupy či doprovody. Možná by se mohlo 

zdát, že je to nízké číslo, ale to je právě dobře, 

protože to znamená, že těch lidí, kteří u sebe 

neměli nikoho, kdo by jim pomohl, nebylo 

v Hustopečích mnoho. A potvrdilo se nám to 

i když jsme obcházeli seniory ve městě a nosili 

jim roušky,“ hodnotí Tomáš Laz ze Sociálního 

odboru města Hustopeče, který službu zpro-

středkovával.

Další výpomoci v rámci Hlídačky si nezávis-

le na sociálním odboru domlouvali samotní 

členové této facebookové skupiny, kterých se 

už během prvních týdnů přihlásily téměř tři 

stovky. Pro ty, kteří na Facebooku nemají profi l 

byla zřízena telefonní linka, kterou využívali 

především senioři. „To proto, že se nadá počí-

tat s tím, že by senioři byli aktivní na sociálních 

sítích. Zřídili jsme tedy mail a telefonní linku, 

kam senioři zavolali a my jsme následně ve 

skupině vybrali dobrovolníka,“ vysvětluje prin-

cipy služby Laz.

Podobnou linku zřídila o pár dnů pozdě-

ji i sociální služba Girasole. Ta na rozdíl od 

Hlídačky fungovala 24 hodin denně a možná 

i díky tomu ji senioři využívali o něco častěji. 

„Obrátila se na nás zhruba padesátka seniorů, 

z toho asi čtyřicet nákupů a dalších vyzvedá-

vek. Co nás překvapilo, byla starost o své blízké 

z řad lidí, kteří nežijí v Hustopečích, ale mají tu 

své rodinné příslušníky, kterým nemohou být 

nablízku,“ vypočítává zprostředkované formy 

pomoci ředitel Girasole Miroslav Prchal.

Na rozdíl od Hlídačky však provoz Senior 

linky skončil spolu s nouzovým stavem. „To 

číslo je nyní přesměrováno na naši klasickou 

linku a může se na nás obrátit každý, kdo 

potřebuje nějakou pomoc. My následně buď 

sami nabídneme naše služby, případně dopo-

ručíme někoho dalšího,“ vysvětluje Prchal.

Jak poskytovatelé, tak uživatelé těchto 

služeb se shodují, že by v upravené formě měly 

pokračovat i dál. Potřebných máme ve svém 

okolí dost a otázkou tak zůstává jen to, zda 

budou dobrovolníci stejně ochotní i v běžném 

životě. „Je perfektní, když si člověk může pomo-

ci sám. Když nemůže, což se děje, pak je na 

řadě rodina, přátelé či nějaká podpůrná skupi-

na, jakou je právě Hlídačka. Teprve potom by 

měly následovat placené služby,“ doufá v další 

spolupráci dobrovolníků Tomáš Laz. 

-nov-

Hlídačka pokračuje dál i po skončení nouzového stavu

• nakoupit
• vyzvednout léky
• doprovodit k lékaři

• hlídání
• doučování
• zabavení dětí

HLÍDAČKA

Dobrovolníci, zapojte se do skupiny

        HLÍDAČKA Hustopeče

Nově zřízená
občanská iniciativa

Služba pro seniory a rodiny, které potřebují

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

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

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

listy, které Marketing a kultura města Husto-

peče přihlásila do soutěže „Radniční listy 

roku 2020“. V  okrese Břeclav jsme se umístili 

na 1. místě, v  rámci Jihomoravského kraje na 

3. místě a v  celostátním kole jsme dosáhli na 

13. místo z 69 přihlášených periodik.

Hodnotitelé nám poskytli několik námětů, 

na kterých můžeme nadále pracovat a Husto-

pečské listy neustále zlepšovat. Děkujeme, 

že nám zachováváte přízeň a nezapomeň-

te – máte-li námět či příspěvek do Hustopeč-

ských listů, tak jej můžete zaslat na e-mail

listy@hustopece.cz.

Hustopečské listy šlapou na paty těm nejlepším

· Periodikum se umístilo na 13. místě ze 
69 účastníků soutěže v této kategorii, jedná se 
tedy o kvalitní a výborně hodnocený zpravodaj.

· Zpravodaj vychází v měsíční frekvenci, což 
vždy klade vysoké redakční nároky. Není vždy 
tolik času na tak důkladné zpracování, jako 
například u čtvrtletníku. Přesto je zpravodaj 
z hlediska korektur textu a celkového 
zpracování na skvělé úrovni.

· Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné 
množství informací týkajících se činnosti 
radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, 
rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání 
s městským majetkem, informace o výběrových 
řízeních, o plánovaných investicích a podobně. 
To zdaleka není vždy a všude automatické. 
Některé zpravodaje sklouzávají do podoby 
lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či 
sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti 
místních spolků či školských zařízení, což 
sice může být považováno za čtenářsky 
atraktivní, ale z hlediska transparentnosti 
činnosti politického vedení města i úřednického 
aparátu to příliš hodnotné informace nejsou. 
Hodnocené periodikum naopak informace 
o činnosti radnice považuje za důležité, což 
je pozitivní a obyvatelům města to dává 
možnost mít zejména o hospodařením města 
dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc 
předkládány v přehledné formě.

· Online archiv zpravodaje je kvalitní a funkční.

· Zpravodaj obsahuje praktické informace, které 
mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je 
díky tomu vše potřebné, co obyvatel města 
potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, 
změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě 
sledovat například web města či úřední desku – 
ve zpravodaji najde vše na jednom místě.

· Zpravodaj není zneužívaný k propagaci 
politických představitelů. Zveřejňované 
fotografi e je nezachycují nikterak často, nejsou 
zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany.

· Grafi cké zpracování je přehledné a čisté.

· Z hlediska textů jsou noviny nadprůměrné, 
články jsou po stránce stylistické dobře 
zpracované, volba témat je velmi rozmanitá, 
titulky upoutávají.

· Obálka zpravodaje je magazínového typu, 
s jednou ústřední fotografi í, která většinou 
vystihuje hlavní téma zpravodaje, případně 
jde o aktuální reportážní snímek. Tím, že jsou 
fotografi e umísťované na obálku zpravidla 
velmi kvalitní, ostré a celkově velmi vydařené, 
jsou obálky velmi vydařené a dokáží upoutat 
na první pohled.

· Grafi cká úprava zpravodaje je velmi moderní 
a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny barev 
grafi ckých prvků i samotného záhlaví obálky, 
která též působí velice vkusně.

· Výborně volené fonty, úprava titulků a popisků 
fotografi í.

ZÁZNAM HODNOCENÍ

Jihomoravský kraj
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K val ikom
www.kvalikom.cz

Spolu s omezením výuky na školách byla 

zrušena i linka školního autobusu, kterou 

kromě dětí školou povinných využívali třeba 

i senioři. Autobus se na svou trasu opět vrátí 

až s novým školním rokem, ale cestující čeká 

hned několik výrazných změn.

V souvislosti s dynamickým rozvojem 

města, a tím i s prodlužováním docházkové 

vzdálenosti do centra či ke školám a školským 

zařízením, byla na základě rozhodnutí Rady 

města pro naše školáky, školčata a seniory 

dnem 3. září 2018 zřízena pravidelná ranní 

linka školního autobusu. Uvedenou linku 

zřídilo a fi nancovalo město.

Tento projekt byl vyhodnocen jako velmi 

úspěšný, a to i dle názoru dopravních odbor-

níků. Za celou dobu provozu školní linky bylo 

přepraveno více jak 19 tisíc dětí a seniorů, což 

při 304 jízdách znamená, že každý den jelo 

školním autobusem průměrně 65 pasažérů. 

Uvedená čísla jasně vypovídají, že o ranní 

linku autobusu je značný zájem, který lze 

očekávat i v následujících letech.

Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům 

město Hustopeče rozhodlo o podání žádosti 

na zařazení našeho školního autobusu mezi 

ostatní linky integrovaného dopravního systé-

mu Jihomoravského kraje (IDS JmK). Na zákla-

dě řady jednání se společností KORDIS, která 

IDS JmK provozuje, nám bylo vyhověno a naše 

ranní linka se od září 2020 stává plnohodnot-

nou autobusovou linkou.

S přechodem této linky pod jiného provo-

zovatele sice zůstanou zachovány časy odjez-

dů či příjezdů a umístění stávajících zastávek, 

ale dojde také k několika důležitým změnám. 

Linku bude provozovat a garantovat společ-

nost KORDIS Brno, na lince budou platit 

přepravní podmínky společnosti IDS JmK, 

linka již nebude prioritně určena pouze pro 

děti a seniory, ale mohou ji využívat všichni 

občané, kteří si zakoupí platný jízdní lístek, 

linka již nebude provozována zcela zdarma, 

ale cestující budou platit odpovídající cenový 

tarif (první pásmo) dle ceníku IDS JmK (www.

idsjmk.cz).

V souvislosti s platbou jízdného, doporuču-

jeme všem školákům do 18 let, kteří využívají 

a i nadále hodlají využívat tuto autobusovou 

linku, zakoupit zvýhodněnou roční předplat-

nou jízdenku, která dle současného ceníku 

stojí celkem 625,- Kč a její platnost je jeden rok 

od zakoupení. 

Dětem, které si tuto předplatnou jízdenku 

zakoupí a které splní následující podmínky:

Školní autobus vyjede v září jako stálá linka IDS JmK
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· dítě do 18 let má trvalé bydliště v Hustope-

čích,

· dítě do 18 let navštěvuje školské zařízení 

v Hustopečích,

poskytne město cestou pokladny ekono-

mického odboru po vyplnění jednoduché 

žádosti a po předložení dokladu o zakoupení 

předplatné jízdenky za 625 Kč, dotaci ve výši 

500 Kč. Což znamená, že po odečtení dotace, 

bude dítě od 6 do 18 let celý školní rok využívat 

autobusovou linku za pouhých 125,- Kč/rok. 

Ve výjimečných případech je možnost si 

zakoupit jízdenku u řidiče autobusu. Zvýhod-

něná jízdenka pro dítě do 18 let činí 2 Kč za jízdu. 

Podrobnější informace k cenám cestovného 

jsou uvedeny na webových stránkách provo-

zovatele autobusové linky (www.idsjmk.cz).

Ostatní cestující budou jízdné hradit dle 

přepravních podmínek a aktuálního jízdního 

řádu. V rámci Hustopečí je možno předplatní 

jízdenku zakoupit nejdříve poslední týden 

v srpnu 2020 na kterékoli železniční stanici 

v kraji, nejblíže tedy v Šakvicích. K vyřízení je 

potřeba přinést fotografi i a rodný list dítěte.

Pořízení jízdenek je možné i elektronicky 

prostřednictvím e-shopu (eshop.idsjmk.cz). 

K tomu je ale nutné, aby dítě mělo vlastní 

platební kartu.

Podrobnější informace o prodejních 

místech naleznete na stránkách společnosti 

KORDIS (www.idsjmk.cz/predprodej).

Ivana Bundilová, 
radní pro oblast dopravy

Článek byl zveřejněn 26. 6. 2020 na webu města.

OSTATNÍ

Za Ivou Záděrovou jsme se chtěli vypra-

vit už začátkem března, tedy přesně dva roky 

od osudného pádu z koně, který ji upoutal 

na lůžko. Naše plány však přerušila korona-

virová pandemie. Počkali jsme si, a ve středu 

11. června jsme se za ní vypravili do Hodoní-

na, abychom si popovídali o náročné léčbě 

i radostných výsledcích. 

7. březen roku 2018 zůstane navždy zapsán 

do paměti Ivy Záděrové a její rodiny. Ten 

den při vyjížďce na milovaném koni upadla 

a zlomila si 2. krční obratel, což zapříčinilo 

kontuzi míchy, poškození zraku a ochrnutí od 

krku dolů. „Víc jak půl roku byla na dýchacím 

přístroji, vypadalo to zle. Než začala sama 

dýchat, tak se jí zkrátily šlachy na nohou, byla 

to hrozná doba. Navíc nám lékaři ani nedopo-

ručili žádnou léčbu, žádné cvičení nebo reha-

bilitaci, což nám moc nepomáhalo,“ vzpomíná 

na události těsně po nehodě maminka Zdena 

Záděrová.

Sama Iva vše vnímala stejně. „Ten první rok 

byl šílený. Vozili mě z nemocnice do nemocni-

ce a vlastně bez pomoci. Někde mě nechtěli 

vůbec, jinde mi nemohli pomoci, bylo to kruš-

né,“ vzpomíná. 

Špatná prognóza však rodinu a její přátele 

nezastavila a začalo hledání vhodné léčby na 

vlastní pěst. S pasivním přístupem lékařů se 

nesmířili. 

Vhodné zařízení nakonec rodina objevila 

ve slovenských Piešťanech, kde Iva absolvo-

vala již tři léčebné pobyty. „Když jsme se tam 

dostali, naučili nás všechna cvičení, doporučili 

pomůcky, všechno vysvětlili. To jsme přesně 

potřebovali, protože jsme laici, nic takového 

jsme nikdy nedělali,“ chválí si přístup tamější-

ho personálu maminka Ivy. 

Procedury jako neurorehabilitace, magne-

toterapie, biofeedback nebo hyperbarická 

oxygenoterapie běžnému smrtelníkovi moc 

neřeknou. Pro Ivu však navzdory bolestem 

znamenaly obrovský pokrok. „Víte, je to nároč-

né, ale je to super, že mě vždycky posunou 

o kus dál,“ usmívá se Iva.

Její slova potvrzuje i maminka, která hrdě 

vypočítává, co všechno už se Iva naučila. „Začí-

ná hýbat pravou nohou, tu už trochu ovládá. 

Také se umí otáčet na bok. Je to takové jako 

u malého miminka, trochu neohrabané, ale 

pomaličku to jde, takže neztrácíme naději 

a navzdory mínění lékařů si myslíme, že to 

pořád může být ještě lepší,“ věří maminka 

Záděrová.

Dnes se Iva pomalu dostává do fáze, kdy 

je možné uvažovat dokonce o prvním posta-

vení na nohy. „Ivu teď v nejbližší době čeká 

operace, při které jí budou vyrovnávat nohy. 

Pokud ta operace dopadne dobře, jeli bychom 

opět do Piešťan, kde by ji za pomoci speciální 

postele začali stavět a po nějakém čase, až by 

si na toto zvykla, je tu i možnost speciálního 

obleku, který pomáhá i dětem po mozkové 

obrně,“ seznamuje nás s nejbližším postupem 

maminka Záděrová.

Žádnou z těchto procedur však Iva nemá 

hrazenou a proto Město Hustopeče již před 

dvěma lety zřídilo transparentní účet, kam 

lidé začali ochotně přispívat. Po celém Husto-

pečsku se po celé dva roky pořádaly benefi ční 

akce všeho druhu a kasičky s nápisem Pomoc 

pro Ivu najdete všude po městě. 

Během pandemie však podobné aktivity 

lehce utichly a proto neuškodí připomenout, 

že účet je stále aktivní a každý zaplacený pobyt 

v sanatoriu přináší velké výsledky. „Děkuji 

všem, kteří se za mě postavili, hlavně koňá-

kům. Jste všichni skvělí. Ani jsme netušila, 

v kolika lidech mám přátele. Vždycky jsem si 

myslela, že na mě lidé kašlou, ale není to prav-

da. Moc děkuji všem,“ vzkazuje Iva Záděrová, 

velká bojovnice. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 11. 6. 2020 na webu města.

Pomoc pro Ivu: Dva roky od nehody

Číslo transparentního účtu, 

kam můžete přispět: 

5609266389/0800

Po celém Hustopečsku se po celé dva roky pořádaly 

benefi ční akce všeho druhu.

Procedury jsou náročné, ale přinášejí výsledky.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Určitě si řeknete, že jsem již dědek, který 

nechápe moderní dobu, ale jdu s dobou, jen 

zastávám názor, že moderní technika nám 

má sloužit, ne my jí. Používám počítač, mám 

Facebook, používám i mobil, ale vytahuji jej 

z kapsy jen když musím. Je mi jasné, že nejsem 

„in“, protože nechodím se sluchátky v uších, 

nemám nasazenou kapuci a ani nemám v ruce 

nebo v kapse telefon, který je chytřejší než já.

Každý ví, že život je nejdražší dárek, dosta-

neme jej jen jednou, ale když se dívám kolem 

sebe, někdy se mi zdá, že si ho moc nevážíme. 

Pohyboval jsem se 47 let „po silnici“, proto 

o silničním provozu vím (nechci se chlubit) 

o něco více než jiní lidé.

Kamarád je bývalý německý dopravní 

policista, dnes je již důchodce a psal mi, že 

se v některých městech v Německu již obje-

vují upozornění o zákazu vstupu na přechod 

s mobilem v ruce. Vím, že rozčílím hodně zvláš-

tě mladých lidí, že i já jsem zastáncem tohoto 

opatření. Mladí žijí ve svém „mobilním“ světě, 

oči mají stále upřeny do mobilu a nějak zapo-

mínají na realitu, v silničním provozu je toto 

opomenutí i životu nebezpečné. Již se bohužel 

stalo několik neštěstí s moc špatným koncem 

jen proto, že mladí sledovali mobil a ne silniční 

provoz když přecházeli silnici.

Nedávno jsem viděl mladou slečnu, byla 

krásná, proč bych to nepřiznal, ale když jsem 

se lépe podíval, vše bylo zapomenuto, nejradě-

ji bych ji dal pár facek, protože jela po silnici na 

kolečkových bruslích a měla v uších sluchátka. 

Toto byl vyložený hazard se životem, protože 

neslyšela, co jede za ní, nemohla by na krizo-

vou situaci nijak reagovat.

Je v naprostém pořádku, že mladí sportu-

jí, ale musí sportovat na místech, která jsou 

k tomu určena. Například běžci na cestě do 

Starovic mají sluchátka v uších. Před sebe vidí, 

ale co se děje za nimi, neslyší.

Určitě si řeknete, že dělám z „komára 

velblouda“, že se zabývám maličkostmi jako 

jsou sluchátka v uších, ale z maličkosti, i z tako-

vé mohou být velké důsledky. Je to již více 

než 40 let, kdy jsem musel vyprostit na silnici 

přejetého z pod automobilu a nijak netoužím 

po tom si tento zážitek zopakovat.

Vlastimil Tělupil

Doba mobilová a sluchátka v uších

Ve městě žiji 63 let, jsem rodákem z Palac-

kého ulice č. 3 Hustopeče. 

Dříve se jednalo o soukromý německý 

dům, ten je zbourán a v současné době se tam 

nachází soukromé zubní ordinace.

Už jako dítě jsem se živě zajímal o historic-

ké události ve městě a dost o historii takzvané 

hustopečské vlakové lokální trati AUSPITZ-

-STADT–AUSPITZ-NORDBAHN.

Po 2. světové válce se obě hustopečská 

nádraží počeštila na správně Hustopeče-se-

verní dráha (ne Šakvice)–Hustopeče-město, 

a ne Hustopeče u Brna.

Až v  50. letech minulého století to v té 

době komunističtí funkcionáři a představitelé 

Hustopečí a Šakvic společně pojmenovali tak, 

jak se to v dnešní době už dávno nezakládá na 

pravdě.

Nejdelší ulice v Hustopečích se nazý-

vá Nádražní, její pravděpodobná délka je 

5 km (začátek ulice je od supermarketu COOP 

JEDNOTA, konec ulice se nachází až na želez-

ničním koridoru 4. nástupiště 5. koleje. Obec 

Šakvice se nachází až na konci silničního 

mostu, pod kterým se hustopečský železniční 

koridor nachází.  Navíc samotná obec Šakvice 

je umístěna na kopci nad nádražím 1 km od 

trati.

Tohoto času se provádí celková rekonstruk-

ce nádražní budovy , budují se nástupiště pro 

cestující a nová sedmikilometrová lokální trať 

Hustopeče-město–Hustopeče-průmyslová 

zóna, tzv. Dolní nádraží, kterým už příští rok 

budou cestující jezdit v moderních vlakových 

soupravách ČD REGIOPANTER a ČD INTER-

PANTER , jedná se o velice ekologicky užiteč-

né elektrické pantografy, nikoli lokálky, které 

ještě letos jezdily na naftu. Tyto vlaky byly 

ekologicky velmi škodlivé. Nejen mně, ale 

stejně tak i mým přátelům a rodákům města 

Hustopeče vadí současné špatné názvy nádra-

ží Hustopeče u Brna–Šakvice.

Návštěvníky našeho města jsme povinni 

správně informovat, ve  které části města se 

nacházejí. Vždyť věci se mají nazývat správný-

mi názvy:

1. Ne v Šakvicích a už vůbec ne v Hustope-

čích u Brna, t.č. se naše město správně jmenuje 

Hustopeče.

Oznámení návrhů změn názvů vlakových nádraží

Bratislavská 27 

Hustopeče 

(nová tržnice) 

Tel: 777835578 

domácí uzeniny, klobásy 

zahraniční i domácí  sýry 

chlazené stáčené i lahvové víno 

čaje, káva z domácí pražírny 

sirupy, mošty, koření, paštiky a jiné dobroty od 
malých a lokálních producentů 

dárkové balíčky na počkání  

Otevírací doba:        Po - St  10 - 16.30 

                                   Čt - Pá 9 – 17   

                                   So -  8.30 – 11 

Těšíme se na Vaši návštěvu ! 
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Jednu z příležitostí, kdy do chrámů a modli-

teben po celém Česku najdou cestu i nevěřící, 

přináší každoročně Noc kostelů. V Hustope-

čích se tradičně zapojují všechny církve, a i když 

letošní ročník přinesl kvůli doznívající pande-

mii mnohá omezení, některé věci se nezměnily. 

Jako třeba absolventský koncert žáků Základní 

umělecké školy v evangelickém kostele, který 

noc otevřených svatostánků zahájil. 

„Absolventi to letos měli mnohem těžší, 

protože nejdřív se celý měsíc vůbec neviděli se 

svými kantory, další měsíc se vyučovalo jenom 

online a nakonec jim zbyl necelý měsíc na 

to, aby se na závěrečné vystoupení připravili, 

takže jsme byli sami zvědaví, jak to dopadne 

a trošku jsme zariskovali,“ popisuje přípravy 

ředitel školy Miroslav Brúček.

Koncert byl pestrý nejen zastoupením 

nástrojů, ale i širokým repertoárem. „Žánrově 

je to ještě pestřejší, protože se pohybujeme 

od nejstarší hudby až po muzikálové melodie,“ 

doplňuje Brúček.

Hudba zněla i kostelem sv. Václava na 

Dukelském náměstí, kde letos vynechali část 

programu v suterénu. „Přízemí našeho kostela 

se proměnilo v mateřskou školu, takže všech-

ny prostory jsou nám nepřístupné a tak jsme 

návštěvníkům nemohli nabídnout tradiční 

občerstvení nebo přednášky či výstavy, které 

se tu v minulých letech konaly,“ vysvětluje 

zúžení programu děkan Jan Nekuda.

Pořadatelé však vyšli vstříc těm, kteří 

zůstali doma. Hudební pásmo skupiny Srdce 

ze Šakvic, při kterém se zaplnily lavice koste-

la, přenášeli online živě na své facebookové 

stránky a tak ani ti, kteří se přece jen obávali 

vyjít ven, nebyli ošizeni o jedinečný hudební 

zážitek. „Možná, že tento čas, kdy jsme přeč-

kali těžké období pandemie je pro nás příleži-

tostí zastavitse  a poděkovat za to, že jsme to 

všechno s Boží pomocí zvládli,“ vybízí Nekuda.

Komentované prohlídky, promítání doku-

mentu o historii kostela a rozhovory s otcem 

Janem vyplňovaly program večera a zájemci 

se mohli vydat i na noční světelný průvod ke 

kapli na Křížovém vrchu, kde celou akci ukon-

čili modlitbou ke sv. Rochovi, přímluvci proti 

moru a nemocem.

Kéž by jejich prosby byly vyslyšeny…

-nov-, -slam-

Noc kostelů v Hustopečích patřila hudbě

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Žáci místní ZUŠ to zvládli na jedničku.
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Průvod vyrazil ke kapli sv. Rocha.

2. Ano – správně Hustopeče-město–Husto-

peče-průmyslová zóna.

O této věci jsem v době rekonstrukce obou 

hustopečských vlakových nádraží předem 

informoval starostku a místostarostu města.

Chtěl bych vyzvat vedení města a zastupi-

tele, aby o správných názvech obou vlakových 

nádraží vedli jednání s Českými dráhami, se 

Správou železnic, dopravních cest a Kordisem, 

a to už záleží jen na nich, jak tuto věc společně 

vyřeší.

A tak věřím , že se pracovníkům na obou 

nádražích a trati podaří i pěkná nástupiště 

k vlakům  a euronádraží bude mít i naše město 

Hustopeče.

Když jsem ještě před 7 lety jezdil na kole po 

rakouských cestách, tak jsem si přál tak pěkné 

vlakové nádraží jaké mají občané a hosté 

lázeňského městečka Laa an der Thaya. A tak 

snad se nám to povede stejně.

Jiří Lukáš Tesař, 
navrhovatel
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Trhací mapa města je na našem turistic-

kém informačním centru hojně využívaná věc. 

Je jednoduchá, přehledná a hlavně i skladná. 

Najdete na ní plán celého města a z  druhé 

strany pak přehled všech zajímavých míst, 

které byste si neměli nechat ujít. 

A když nás oslovila destinační společnost 

Pálava a LVA společně se Svazem cestovního 

ruchu jižní Moravy s  nabídkou zúčastnit se 

jejich nového projektu, neváhali jsme. Mapu 

jsme s  jejich pomocí zaktualizovali, grafi c-

ky upravili, zvětšili na formát A3 a doplnili 

i o mapku mandloňové stezky.

Za nové, zdarma vyhotovené mapy, moc 

děkujeme, jsou důležité pro naši každodenní 

práci.

Klára Knapková,
propagační referentka TIC

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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HUSTOPEČE SE BAVÍ

Rasismus
V jednom fi lmu jsem viděla, jak maminka 

vysvětluje svému autistickému chlapečkovi, 

proč jedna skupina lidí napadá jinou skupi-

nu. V tom fi lmu chlapeček patřil k muslimské 

komunitě, ve které se pěstovala nenávist k Jezí-

dům. Maminka chlapečkovi řekla: „Na světě 

jsou jenom dva druhy lidí – hodní a zlí“. Když 

to vysvětlovala, kreslila. K hodnému človíčkovi 

nakreslila srdíčko, zlému človíčkovi nakres-

lila hůl do ruky. A to je podle mě odpověď na 

otázku jakéhokoli druhu rasimu a náboženské 

nesnášenlivosti (někteří lidé si tyto dvě věci 

pletou a míchají je do sebe). A to bez ohledu 

na situaci a historickou souvislost. 

Představte si, že v  Bibli nic o rasismu 

nečteme. A přece největšími rasisty v  celém 

Písmu jsou sami Židé. Výlučnost jejich národa 

a opovrhování národy jinými by se rasismem 

jistě nazvat dalo. Období druhé světové 

války naopak vnímalo zase Židy jako podřad-

nou rasu. Takže příslušnost k  národu, geny 

a mentalita k rasismu asi patří. V Bibli ovšem 

příslušnost k jinému národu znamenalo právě 

i příslušnost k  jinému náboženství. Nikde 

ovšem v  Písmu nefi guruje barva pleti jako 

ukazatel jinakosti, známka podřadnosti nebo 

znamení zla. Bible rozlišuje pouze mezi spra-

vedlivým a svévolníkem. Spravedlivý jedná 

s hlubokým respektem k Božím řádům a úctou 

k  životu a majetku druhých lidí. Je to takový 

poctivý pracant nebo myslitel, který se bojí 

někomu ublížit a Pána Boha urazit. A i když 

selže, lituje, stydí se a urychleně dává věci 

zpátky do pořádku. Svévolník si naopak dělá, 

co chce, bez respektu k čemukoliv, bez strachu 

z  následků, kterým je mimo jiné i třeba Boží 

soud. A biblickému textu je jedno, jaké barvy 

pleti je spravedlivý a jaké svévolník. Palestina, 

kde se většina biblických příběhů odehrává 

a kde byla i většina napsána, leží na obchodní 

stezce mezi Asií a Afrikou. Čilý obchodní ruch 

mezi Indií a Egyptem kvetl již mnoho stale-

tí před Kristem, takže svatosvatým Židům 

korzovalo pod svatým chrámem jediného 

Boha (a mnohdy i v něm) bezpočet cizích tváří: 

od Indů, Číňanů, Arabů, Egypťanů, Etiopanů, 

Súdánců (podle toho, kde zrovna ležely hrani-

ce) po Chaldejce (pozdější Peršany, dnešní 

Iráčany). Královna ze Sáby, nejmoudřejší žena 

v  tehdejší společnosti, která navštívila krále 

Šalomouna, byla z  Etiopie – tedy pravděpo-

dobně černoška. Nikdo v biblických příbězích 

neřeší barvu pleti, vždy jen chování a respekt 

k hodnotám druhých. 

Možná za současnou předpojatost může 

zkušenost. Pokud mi někdo odlišných těles-

ných znaků udělá něco zlého, automaticky 

očekávám od všech lidí podobných znaků, že 

se budou chovat stejně. Možná je to logické, 

ale není to správné. Nikdy nesmím dovolit, 

aby mi strach, obava nebo špatná zkušenost 

vzala respekt k  druhým lidem. Každý člověk 

je jiný, a i když mají někteří podobné tělesné 

znaky, nemusí se chovat stejně. Všichni máme 

stejnou hodnotu. Rozdílnou hodnotu mají jen 

naše činy.

Na světě jsou jen dva druhy lidí – hodní a zlí. 

Bez ohledu na to, jestli jsou bílí, černí nebo 

třeba fi aloví. Problémy, které momentálně 

hýbou světem, jsou samozřejmě mnohem 

složitější a není možné je zde vyřešit. Nabízím 

jen úhel pohledu, na který by se nemělo zapo-

mínat.

Přeji Americe, aby se co nejdříve vymanila 

ze své otrokářské minulosti, aby spravedl-

nost byla skutečně pro všechny stejná a aby 

si všichni uvědomili, že násilí plodí jen další 

násilí a málokdy vede k  řešení. Přeji Evropě, 

aby všichni, kdo chtějí zachovat její bělobu, 

zjistili, že jsou jednou nohou na straně těch, co 

vyvolávají konflikty a násilí. A nám všem přeji, 

abychom slovo „rasa“ měli spojené jen s naši-

mi čtyřnohými miláčky, tedy ve smyslu ryze 

pozitivním.

Krásné léto pod ochranou Nejvyššího přeje 

Kateřina Rybáriková, 
kazatelka evangelického sboru

Trhací mapy města prošly inovací 
TIC Hustopeče

Dukelské nám. 42/15

tel.: 530 351 418/419

www.kinohustpece.cz 

www.hustopece.cz

�      Mapa města ke stažení v pdf.�      Kalendář kulturních akcí.
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Muzeum a galerie opět vítá návštěvníky
Přestože muzea a galerie v Česku mohla 

znovu zahájit činnost už v půlce května, Měst-

ské muzeum a galerie Hustopeče se návštěvní-

kům otevřelo až v pondělí 1. června. Dokončují 

se nové projekty. „Čas v uzavření jsme využili 

k adaptaci prostor nové muzejní kavárny, kde 

se dokončují nábytkářské a čalounické práce. 

Do stálé vinařské expozice se instalovaly nové 

informační panely a libreto,“ popisuje pracov-

ní náplň nouzového stavu etnografka Šárka 

Prokešová.

Oba dva prostory jsou veřejnosti zatím 

nepřístupné, což ovšem neplatí o všech stálých 

expozicích, kam návštěvníci mohou opět volně 

zajít. „Jedná se o expozici Osvobození 1945, 

Hustopečské trhy a Dějiny města Hustopeče,“ 

připomíná Prokešová všechny dostupné výsta-

vy.

Ve výstavní galerii pak byly do 21. června 

k vidění obrazy brněnské malířky Veroniky 

Vejpustkové pod tajuplným názvem Introsvět. 

„Je to můj návrat domů. Můj malý soukromý 

vnitřní svět, takže hlavně abstrakce. Ale proto-

že jsem se opět přestěhovala zpátky do Brna, 

tak jsou tam i taková abstraktní brněnská 

zákoutí,“ představuje své olejomalby a akryly 

sama malířka, kterou jsme ji zastihli už v pátek 

29. května při instalaci obrazů v prostorách 

galerie.

Veronika v Hustopečích naposledy vysta-

vovala před sedmi lety a tématem byly přede-

vším krajiny, které letos chybí. Další výraznou 

změnou je  zrušená veřejná vernisáž kvůli 

bezpečnostním opatřením. „Je to škoda, moc 

mě to mrzí, protože ten kontakt s diváky je 

vždycky moc příjemný. Ale i tak bych byla ráda, 

aby si odsud diváci odnesli jen hezké dojmy. 

Myslím si, že pro každého, kdo se sem vydá, 

to bude po té době doma milý zážitek, hodně 

barevný. A bude to něco jiného,“ usmívá se 

Vejpustková.

Galerie je otevřena dle běžné otevírací doby, 

to znamená od pondělí do pátku od 8:00 do 

16:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin.

-nov-

Výstava V. Vejpustkové již skončila, ale připravují se pro vás další.

Hafofest se vrátil do svého rodného M-Klubu
Spousta dobrého jídla a pití, pohodová 

atmosféra, úsměvy na tvářích a rozmanitý 

kulturní program. Oblíbený mikrofestival 

Hafofest se vrátil do rodných prostor M-Klu-

bu na Herbenově ulici, odkud se na dva roky 

přesunul na myslivnu kvůli rekonstrukci budo-

vy Pavučiny. A návrat domů všichni přítomní 

náležitě oslavili. 

Omezení z  důvodu šířící se pandemie se 

dotkla více či méně všech kulturních akcí. Mezi 

jednu z  nich patří také tradiční hustopečský 

Hafofest, který, aby mohl proběhnout, musel 

přistoupit na některá nutná opatření. „Pro nás 

to znamenalo, že jsme to museli posunout až 

na červen, než nám povolili určité množství 

lidí, opatření tady máme taková, že musíme 

mít ve vnitřních prostorách roušky, měly by 

být rozestupy, dezinfekce, a vše, co je důležité, 

abychom mohli fungovat,“ upřesňuje seznam 

opatření Eva Fuxová, jedna z pořadatelů festi-

valu.

Horkou novinkou letošního ročníku byly 

znovupoužitelné kelímky s  vlastním logem 

Hafofestu. „Máme nicknacky, které se musí 

vymývat, máme tedy i klasické jednorázové 

kelímky. Letos bohužel nemůžou být krýgle 

kvůli tomu, aby se nám tady nešířil vir, ale 

nějak to zvládáme,“ dodává informace Adéla 

Fuxová.

Jak už je zvykem, i letos byl program oprav-

du bohatý a rozmanitý. Četlo se, tančilo, hrálo, 

jedlo i pilo, ale především se zpívalo. Letos se 

o hudební čísla postaralo celkem šest kapel. 

„Máme tady jak nové kapely, tak ty, které už 

tu byly. Pro nás je hlavně důležité, aby vynikly 

i novější kapely, protože hrají jen za cestovné,“ 

doplňuje Adéla Fuxová.

Mezi účinkující stálice už neodmyslitel-

ně patří také břišní tanečnice Friday Dancers 

nebo divadelní spolek Kabaret Sauvignon, 

který i letos vystoupil s  hořkosladkým sati-

rickým představením. A nenudily se ani děti. 

Svou energii mohly vybít při žonglovacím 

workshopu.

Kromě toho, že akce vůbec mohla proběh-

nout, byli pořadatelé vděční ještě za jednu věc 

– a to tu, že se z Myslivny mohli přesunout zpět 

do známých prostor svého milovaného M-klu-

bu. „Určitě tam byly ty prostory větší, ale Hafo-

fest prostě patří sem, protože se tady zrodil. Ta 

duše je tady,“ notují si a potvrzují ženy Fuxovy. 

-slam-

Článek byl zveřejněn 15. 6. 2020 na webu města. 

Hafofest patří do M-klubu – zde se zrodil. Na návštěvníky čekal bohatý program. .

Fo
to

:  
Te

re
za

 S
lá

m
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    7, 8 | 20STR 14

TADY VARY představí v Hustopečích 16 unikátních fi lmů

V sále kina se hledala ztracená třídní kniha

Ve chvíli, kdy bylo defi nitivně rozhodnuto, 

že 55. ročník Mezinárodního fi lmového festi-

valu Karlovy Vary proběhne až v roce 2021, 

vznikla myšlenka nabídnout vybrané fi lmové 

tituly jako ucelený programový blok kinům 

po celé České republice v termínu, kdy měl 

původně festival probíhat, tedy 3.–11. 7. 2020. 

Hustopeče výzvu přijaly a místní kino se tak na 

devět dnů oblékne do festivalového hávu.

Představení budou koncipována ve festi-

valovém duchu a doplněna odbornými úvody 

přenášenými online do sálu. „Atmosféra naše-

ho kina bude podobná jako ve Varech. Bude-

me mít červený koberec, fotostěnu i slavnostní 

zahájení před prvním fi lmem, kdy proběhne 

i slavnostní přípitek se starostkou Hanou 

Potměšilovou,“ láká diváky vedoucí kina Marti-

na Ondrová.

Diváci se tak mohou těšit na neotřelý záži-

tek a z palety žánrů si jistě vybere každý. Před-

prodej vstupenek je již zahájen, a to online na 

webu www.kinohustopece.cz nebo v Turistic-

kém informačním centru. 

Přelom března a dubna je pro divadelní 

nadšence z okolí znamením, že se mohou 

těšit na další regionální přehlídku Mrštíko-

vo divadelní jaro. Letos se bohužel nemohla 

konat v tradičním termínu, ale byla přesunuta 

na červen. Město Hustopeče se stalo hrdým 

partnerem této přehlídky, a proto mělo tu 

čest hostit hned první představení na prknech 

místního kina a přivítalo tak Divadelní spolek 

Cimrman revival ze Sivic. 

„Jsme skupina nadšenců, které baví humor 

Járy Cimrmana už 18 let, vždy nás fascinovalo 

i to, že se dá hrát bez žen,“ prozrazuje jeden ze 

zakládajících členů Zdeněk Boháček. Právě to, 

že se na jevišti pohybuje pouze 12 mužských 

herců, je jejich specialitou. To se však dost 

možná brzy změní. Do budoucna zvažují své 

osazenstvo rozšířit i o ženské role, ale nebrání 

se ani tomu je ztvárňovat sami, tak jako dopo-

sud. „To nás baví, na to máme speciální postavy 

a speciální členy souboru, kteří hrají ženy veli-

ce dobře, se všemi drobnými nuancemi, které 

jsou potřeba, takže to umíme, ale možná bude 

dobré zkusit i jinou cestu, tedy použít i opačné 

pohlaví na jevišti,“ zamýšlí se Boháček.

Divadelní spolek Cimrman revival měl 

v Hustopečích vystoupit už v dubnu. Proto-

že se jedná o soutěžní a postupovou regi-

onální přehlídku, dalo by se čekat, že herci 

využijí nově nabytého volna a budou zkoušet 

o to intenzivněji. Cimrman revival však využil 

pauzy k odpočinku a ten pravý dril nastal až 

před samotným vystoupením v Hustopečích.

Když se herci zrovna nevydají soutěžit 

v regionální divadelní přehlídce, zůstávají 

doma, kde jsou milováni. „Máme poměrně 

silnou diváckou základnu u nás v Sivicích, kde 

se nám daří každý rok vyprodat náš místní sál,“ 

usmívá se herec Boháček. Jak už z názvu diva-

delního souboru vypovídá, zabývají se přede-

vším hrami Járy Cimrmana. Nechtějí fanoušci 

změnu? „Zatím myslím, že jsou lidé, které to 

stále baví, jsou tací, co chodí opakovaně a stále 

je to naplňuje, na druhou stranu nám diváci 

říkají, že už nás tam dopředu vidí, slyší, že by 

to už možná chtělo i změnu, tak uvidíme, co 

bude dál,“ přibližuje nejistou budoucnost 

Zdeněk Boháček.

-slam-

Článek byl zveřejněn 19. 6. 2020 na webu města. 

Ani ochotníci ze Sivic třídní knihu nenašli...
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Obdarujte své blízké či kolegy dárkovou kartou
Na Turistickém informačním centru může-

te zakoupit univerzální dárkovou kartu. Tu si 

můžete nabít částkou 150, 250, 300, 500 nebo 

1 000 korun. Kredit může vlastník karty uplat-

nit na vešekré programy pořádané Marke-

tingem a kulturou města Hustopeče – tedy 

do kina na fi lmy, koncerty, divadla, besedy či 

městské akce. Platnost karty je 365 dnů od 

jejího nákupu. 

Nevíte, čím obdarovat své
blízké či kolegy? Dárková 
karta je skvělým řešením!

PROGRAM ZDE
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
červenec · srpen 2020

AKCE M STA Marketing a kultura, www.hustopece.cz
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 411, kultura@hustopece.cz
Předprodej: TIC Hustopeče nebo na www.kinohustopece.cz

so  20. 6. – 30. 8.  Letní otevřené sklepy – po celou sezónu budou 
mít otevřeno minimálně dva hustopečské sklepy 
každý den, a to 18.00 - 21.00 (dle dohody i déle).

TADY VARY ve Vašem kině
pá 3. 7. 19.30 Zahájení festivalu slavnostním přípitkem se 

starostkou města.
  20.00 Než skončí léto
so 4. 7. 17.00  Jalda, noc odpuštění
  20.00 Luxor
ne 5. 7. 17.00 Mogul Mauglí
  20.00 Jsme jedné krve
po 6. 7. 17.00 Kubrick o Kubrickovi
  20.00 Ema
út 7. 7. 17.00 Proxima
  20.00 Zlovolné historky z předměstí
st 8. 7. 17.00 Teplouš
  20.00 Meky
čt 9. 7. 17.00 Na palubu!
  20.00 Zumiriki
pá 10. 7. 17.00 Tajný agent
  20.00 Bez zvláštních znamení
so 11. 7.  20.00 Honey Boy

P edprodej na www.kinohustopece.cz nebo na TIC Hustope e, 
Dukelské nám. 42/15 (vstupné na jednotlivá p estavení 100 K )

LÉTO POD OŘECHEM
M-klub, Herbenova ul. P edprodej na www.kinohustopece.cz 

nebo na TIC Hustope e, Dukelské nám. 42/15
so 11. 7. 20.30 Dva na kanapi – divadelní představení. Účinkuje 

divadelní soubor Haleny. Po představení zahraje 
harmonikář Pavel Vintrlík. Vstupné 150 Kč.

pá  17. 7. 20.30 Sexem ke štěstí – divadelní představení. Hrají: 
Martina Hudečková, Vladimír Kratina, Jitka 
Ježková. Po představení zahraje 
CM Galán. Vstupné 380 Kč.

ne  19. 7. 18.00 O kůzlátkách – divadelní pohádka pro děti. 
Divadlo Kejkle. Vstupné 80 Kč.

Letní kino – Promítá se po setmění. Vstupné 100 Kč. 
Prodej vstupenek pouze na místě, omezená kapacita.

út 21. 7. 21.00 Přes prsty
st 22. 7. 21.00 Příliš osobní známost
čt 23. 7. 21.00 Dolittle
pá 24. 7. 21.00 Postřižiny
so 25. 7. 21.00 Šťastný Nový rok

pá  31. 7. 20.00 Víťův brácha 
– hudební večer. Vstupné 100 Kč.

so  1. 8. 14.00 Ochutnávka vín z Hustopečské pečeti 
Sklep ČZS (ulice Na Hradbách). Vstupné 100 Kč.

Letní kino – Promítá se po setmění. Vstupné 100 Kč. 
Prodej vstupenek pouze na místě, omezená kapacita.

út 4. 8. 21.00 Poslední aristokratka
st 5. 8. 21.00 Výjimeční
čt 6. 8. 21.00 Hodinářův učeň
pá 7. 8. 21.00 3 Bobule
so 8. 8. 21.00  3 Bobule

pá  21. 8. 20.00 Vojta Kiďák Tomáško 
– koncert folkového zpěváka. Vstupné 100 Kč.

ne  23. 8. 18.00 Tůdle a Nůdle 
– pořad pro děti. Dva klauni, kteří utekli z cirkusu 
si společně s dětmi založí vlastní. Vstupné 80 Kč.

so  29. 8. 20.30 Dovolená s rizikem – divadelní představení. 
Účinkuje divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 
Napajedla. Po představení zahraje harmonikář 
Pavel Vintrlík. Vstupné 150 Kč.

kino Hustopeče

Vstupné na jednotlivá představení 100 Kč.
Předprodej: www.kinohustopece.cz

a na TIC Hustopeče, Dukelské nám. 42/15

Představujeme Vám unikátní přehlídku filmů,

kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
slavnostním přípitkem se starostkou města.
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17.00
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20.00

20.00

20.00

Přijďte v říjnu na burčák
Burčákové slavnosti, jak je známe z let minulých, se letos bohužel 

neodehrají. Milovníci tohoto bouřlivého nápoje však nemusí smutnit 

a v původním termínu 2.–3. října mohou dorazit na akci „Hustopeče se 

baví“. 

Organizátoři z Marketingu a kultury města Hustopeče pro vás připra-

vili hudební i divadelní program za symbolickou cenu – 50,- na den. 

„Kapacita akce bude omezená v  souladu s  koronavirovými opatřeními. 

Pokud tedy chcete mít jistotu, že lístky seženete, využijte předprodeje. 

Ten odstartuje  1. srpna na www.kinohustopece.cz i přímo v turistickém 

informačním centru,“ doplnila vedoucí MaK Jana Hrádková.

Pro aktuální informace o programu sledujte webové a facebooko-

vé stránky města.
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SVOZ ODPADU

Komunální odpad, svozy občanské: 13. 7., 27. 7. a 10. 8., 24. 8.

Papír, plast, nápojové kartony: 7. 7. a 4. 8.

Bioodpad: 7. 7., 20. 7. a 3. 8, 17. 8., 31. 8.

SBĚRNÝ DVŮR Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37.

po a pá: 14.00 – 18.00, st.: 08.00 – 12.00, so.: 09.30 – 18.00

SPOZAM krytý plavecký bazén tel.: 702 204 660, 702 204 600
www.facebook/koupališt -hustope e,  www.spozam.cz

LETNÍ KOUPALIŠTĚ   Otevírací doba: po – ne  10.00 – 19.00

Krytý bazén uzavřen do 31. 8. z důvodu rekonstrukce.
Bližší informace naleznete na www.spozam.cz 

nebo na telefonním čísle 702 204 601.

M STSKÉ MUZEUM A GALERIE d m U Synk ,
Dukelské nám. 23, www.muzeumhustopece.cz 

ne  12. 7.–30. 8.  Výstava Radka Petříčka: Cesta k obrazu 
–  vernisáž proběhne 12. července v 16 hodin.

M STSKÁ KNIHOVNA, Nádražní 20, tel.: 775 095 524
www.volny-cas.cz, e-mail: knihovna@volny-cas.cz

st 1. 7. – 31. 8.  Půjčovní doba knihovny o prázdninách 
pondělí, středa, pátek: 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00

po 27. 7. – 7. 8.   Uzavření knihovny

so  29. 8. 14.00 Zarážení hory a otevřené sklepy
16.00 proběhne v ul. Na Hradbách obřad zarážení 
hory. Vstup zdarma. Platí se pouze konzumace u 
vinaře. Pořádá Hustopečské vinařské bratrstvo.

Připravujeme:
ne 13. 9. 10.00 Zlatovláska – pohádka pro děti, kinosál.
st  16. 9. 18.00 Postel hospoda kostel – talk show Zbigniewa 

Jana Czendlika, kinosál.
čt  17. 9. 19.00 Concentus Moraviae – účinkuje Český 

fi lharmonický sbor Brno, kostel sv. Václava 
a sv. Anežky České.

út  22. 9. 19.30 Zub za zub – divadelní představení, kinosál. 
Vstupenky z původního termínu představení 
zůstávají v platnosti.

pá 2. – 3. 10.  Hustopeče se baví - burčák, hudba, zábava 
– Dukelské náměstí.

čt  8. 10.  Beseda s Jirkou Kolbabou, kinosál.
po  12. 10.  Chlap na zabití – divadelní představení, kinosál.
ne  18. 10.  Veselá pouť – divadlo pro děti, kinosál.
út  20. 10. 19.30 Nerez & Lucia – koncert. Náhradní termín, 

původní vstupenky zůstávají platné, kinosál.

HUDBA
DIVADLA

VÍNO

2.−3. 10. 2020
Dukelské náměstí

HUSTOPEČE
se baví

Místní ochotníci
Program pro děti

Víno a burčák od místních vinařů
Národní soutěž vín  - Velkopavlovická podoblast

Amande Hotel

Jarmark

Vstupné: 50 Kč/den | Kapacita omezena, využijte předprodeje on-line
(www.kinohustopece) a v TIC Hustopeče. Zahájení předprodeje od 1. 8. 2020.

www.hustopece.cz
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Na2fáze 
Blue cimbal
Red Socks Orchestra
Cimbálová muzika
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9.00–10.15 Zuzana Klingrová
Tantra hatha jóga pro jarní rovnodennost

10.30–11.45 Markéta Faustová
Zářit ve své síle – prana flow yoga

11.45–13.15  P A U Z A

13.15–14.30 Aneta Pavliňáková
Dancejóga

14.45–16.15  Šárka Majdová
HA-THA – sluneční a měsíční princip,

aneb najdi rovnováhu

16.30–17.00 Zuzana Balgová
závěrečná meditace, relaxace
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9.00–10.15 Katarina Mikulandová
Jemná vinyasa jóga

10.30–11.45 Naďa Brzobohatá
Jivamukti yoga

11.45–13.15  P A U Z A

13.15–14.30 Michaela Dombrovská
Obličejová jóga

14.45–16.15 Simona Majdová
Jógová terapie
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Cena s obědem 1 100 Kč/1 osoba
/ 1 osoba990 Kč
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A Bc. Aneta Pavliňáková, DiS.
T: 728�055�353 / E: jogahustopece@seznam.cz
www.anetapavlinakova.cz     www.jogobrani.czKO
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Otevřené sklepy se vinařům povedly
Většina kulturních akcí se od konce února 

buďto přesouvá, ruší, nebo nahrazuje. Změna 

v programu zasáhla i hustopečské vinaře 

a bohužel muselo dojít ke zrušení tradičního 

Slunovratu. Vinaři se ale nechtěli jen tak vzdát, 

a proto se rozhodli, že návštěvníkům alespoň 

otevřou své sklepy.

„Slunovrat byl perfektní, protože se sešli 

vinaři jak z jedné, tak druhé ulice, i ty soutěže 

byly perfektní, stmelovalo to Vinařskou a Turh-

andle, takže to nám určitě chybí a těšíme se, že 

to obnovíme a Vinařská samozřejmě vyhra-

je!“ prohlašuje Karel Otáhal, jeden z místních 

vinařů.

Bez soutěžení, při kterém si poměřují síly 

ulice Vinařská a Na Hradbách před zraky 

diváků, už by Slunovrat nebyl Slunovratem. 

Na to však letos nebyl prostor – vinaři si však 

nestěžují. „Poprvé si v Hustopečích sami 

vinaři domluvili otevření sklepů, sešli jsme se, 

domluvili se a klaplo to, a návštěvnost je veli-

ce dobrá i přes tu nepřízeň počasí,“ usmívá se 

Otáhal.

Alternativa v podobě otevřených sklepů 

udělala radost všem, ale nadcházející roky 

bez Slunovratu si nedokážou představit ani Na 

Hradbách. „Slunovrat a otevřené sklepy patří 

k sobě, rád bych, abychom se toho ve spolu-

práci s městem drželi, protože ta symbolika 

slunovratu, ať už se ta akce nazve jakkoliv, by 

byla dobrá, aby zůstala,“ přitakává vinař Lubo-

mír Ivičič.

Kalendář v sobotu sice ukazoval první letní 

den, ale počasí tomu ani v nejmenším nena-

svědčovalo a připomínalo spíš podzim. Ani to 

však návštěvníky neodradilo a obě ulice tak 

plnil nespočet vinných milovníků a široká škála 

různorodých deštníků. „Počasí nepřeje, ale do 

sklepa nám neprší, takže se všichni nahrnuli 

do sklepů, návštěvnost jsme takovou ani neče-

kali, ale podařilo se to, lidí přišlo až překvapivě 

dost, takže i přes tu nepřízeň počasí můžeme 

říkat, že dobrý!“ notuje si Karel Otáhal.

-slam-

Článek byl zveřejněn 22. 6. 2020 na webu města. 
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ŠKODA KAROQ 125 let

5 let 
paketu Mobilita Plus

www.skoda-auto.cz. 

116 800 

ŠKODA

KAROQ

AGROTEC a. s. 

www.agrotecauto.cz
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Konec školního roku ťuká i na dveře Základní 

umělecké školy Komenského v  Hustopečích. 

V  tomto čísle jsme vyzpovídali jejího ředi-

tele, pana Miroslava Brúčka, který je člověk 

na pravém místě – hudba je totiž jeho veliká 

vášeň.

Na pozici ředitele ZUŠ Hustopeče pracujete 
rok. Kde jste pracoval předtím?

Předtím jsem učil na Základní škole v  Šakvi-

cích na prvním stupni – takže jsem vyučoval téměř 

všechny předměty. 

Proč jste změnil povolání? 
Na ZUŠce pracuji od roku 2005. Byl jsem oslo-

ven tehdejší paní ředitelkou, zda bych nedoplnil 

chybějící úvazek na výuku kláves. Postupně jsem 

se blíže seznámil s celým kolektivem, a když jsem 

byl po letech osloven bývalým ředitelem Jaromí-

rem Bendou, jestli bych neměl chuť převzít po 

něm vedoucí funkci, rozhodl jsem se absolvovat 

konkurz – a výsledek znáte. Mám to tu rád – místo 

i velmi dobrý kolektiv spolupracovníků.

Co to obnáší být ředitelem?
Protože jsme malá škola, mám na starosti 

téměř vše. Jedná se o vyučování dětí (hudební 

nauka, klávesy), o ekonomickou stránku školy 

(nakupování pomůcek, platby faktur, školné, 

nájemné, apod.), o přijímací řízení (cílem je pokrýt 

zájem uchazečů), dále domlouvám koncerty 

a vystoupení při různých příležitostech (nejen 

na akcích města Hustopeče), komunikuji s  rodiči, 

spravuji webové stránky školy, atd. Běžně jsou 

součástí školního roku také výchovné koncerty 

a družební koncerty (Benátky nad Jizerou, Modra). 

Už před konkurzem na pozici ředitele jsem však 

věděl, že na manažerské povinnosti nebudu sám. 

Mám velkou oporu ve všech zaměstnancích školy. 

Měl jste nějaké sny, když jste převzal ředi-
telské žezlo?

Myslel jsem, že některé věci budu moct ovlivnit 

málo – například rekonstrukci budovy, která je 

hodně stará. S paní starostkou jsme si však hned 

na začátku mého působení padli do noty a jsem 

rád, že rekonstrukce záhy po mém nástupu zdár-

ně započala. Jinak 

zavedený systém 

v  ZUŠce (perso-

nální obsaze-

ní, organizace 

akcí během roku, 

apod.) fungoval 

dobře, nehrnu se tedy 

do nějakých velkých změn, 

spíše řeším tzv. drobné kosmetické úpravy .

 
Co se tedy za vás změnilo? 

V  každé učebně má vyučující k  dispozici počí-

tač, máme elektronické třídní i žákovské knihy, 

přihlášky nových uchazečů vyplňují zákonní 

zástupci rovněž elektronicky. Skvěle jsme zvládli 

distanční formu výuky v období koronaviru – byl 

jsem mile potěšen nasazením a ochotou učit se 

U šálku čaje

s ředitelem ZUŠ Miroslavem Brúčkem
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�       Narodil se 24. 10. 1977 

v Hustopečích.

�       Celý život žije v Šakvicích.

�       Poslední rok pracuje na pozici 

ředitele ZUŠ Komenského, dříve byl 

učitelem na ZŠ.

�       Je ženatý, má tři děti – dvě z nich 

chodí na ZUŠ.

�       Mezi jeho koníčky patří hudba, hraní 

na trubku, na klavír, běh, cestování 

a práce v nahrávacím studiu.

�       Hraje v křesťanské kapele Srdce.

�       Je členem zastupitelstva obce 

Šakvice

�       Nepije kávu – miluje černý čaj 

s mlékem.
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nové věci zvláště u kolegů narozených o pár let 

dříve. Dle fi nančních možností nakupujeme nové 

hudební nástroje, výuka hudební nauky je oboha-

cena využíváním interaktivního programu, školu 

prezentujeme na webových stránkách a Face-

booku. 

Hrajete na trubku, na klavír a varhany. Kdy 
jste začal?

S trubkou jsem začal ve 4. třídě, s klavírem až 

na konzervatoři, kurz na varhany jsem dokončil 

během studia na JAMU. Hudbu mám zkrátka 

velmi rád, je nedílnou součástí mého života.

Na ZUŠ nabízíte obory výtvarný, hudební 
a taneční. Zvládáte všechny tři obory?

Rozhodně ne! Kdybych byl školák, tak si zvolím 

určitě hudební obor. Když jsem učil na základce, 

tak paní ředitelky brzy pochopily, že raději vše 

odzpívám a zahraji, než abych to maloval

Co se týče tance – lidového, donutila mě k tomu 

má žena, dnes jsem za to rád a na hodech si polku 

a valčík čas od času zatancuji. 

Chodil jste do tanečních? 
Ano, tady v Hustopečích, ale moc mě to nechyt-

lo. Zvládl jsem, co bylo potřeba, ale nestalo se to 

mým koníčkem. 

Jste hodně aktivní, jak to zvládáte skloubit 
s rodinou? 

Občas to bylo těžké. Musel jsem postupně 

minimalizovat  hraní v  dechovce. Začal jsem se 

více zaměřovat na akce, kde vystupujeme spolu 

jako rodina (svatby, dětské mše svaté, advent-

ní nebo vánoční koncerty, …). Dvě starší děti se 

zapojují do společného hraní a ta nejmladší už se 

nemůže dočkat, kdy začne jezdit s námi.

 

Musel jste své děti do hraní nutit? 
Svým způsobem ano. Syn začínal na flétnu, 

pak přešel na zpěv a nyní ho chytla hra na kytaru 

(občas mu ji musíme sebrat, hrává totiž i po večer-

ce). Dcera chtěla hrát na klavír a nyní je trošku 

ve fázi nucení. Manželka zpívá, hraje na kytaru, 

flétnu, klavír, na naši ZUŠku chodila v  dětství 

na housle. Jsme opravdu hudební rodina. Moji 

sourozenci a rodiče naopak nehráli na nic, takže se 

v tomto směru vymykám.

V našem rychlorozhovoru jste zmínil, že 
Vaše oblíbené postavy z dětství byli babička 
a dědeček. Čím vás ovlivnili?

Bylo mi u nich a s  nimi neuvěřitelně dobře. 

V  dětství jsme tam s  bratranci trávili dost času 

a všechny ty vzpomínky jsou dodnes v mé paměti 

moc krásné. Babička mě vedla k modlitbě a děde-

ček k lásce ke zvířatům.

Jste věřící – zapojujete se hudebně do života 
farnosti?

Ano, rovnou do několika životů / farností.  

Vypomáhám hrou na varhany v Šakvicích, Husto-

pečích a Starovičkách. Hraji na dětských mších 

svatých, kde se zapojují i někteří naši žáci. Více jak 

čtvrtstoletí hraji a zpívám ve skupině Srdce.

Jste v hudebních tělesech, kde působíte, rád 
šéfem?

Ve skupině Srdce jsem „šéfem“ já, ale v  Husto-

pečích jsem spíš týmovým hráčem. Tu a tam se rád 

nechám vést. Obě dvě role mají něco do sebe, co 

člověka učí stále se učit. Jinak je hezké, že zkoušky 

s kapelou Srdce probíhají docela často u nás doma 

– uděláme si k  tomu chlebíčky a je z  toho hotová 

rodinná „Srdeční záležitost“.

-vyh-
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Moji

Pár rychlých otázek 
a rychlých odpovědí:

Káva nebo čaj? 
Černý čaj s mlékem

Ranní ptáče nebo sova?
Ranní ptáče

Kočka nebo pes?

Obojí.
Oblíbená postava z dětství?

Moje babička a dědeček.
Co Vám v poslední době udělalo radost?

Být s přáteli – koronavirus nás zase spojil.
Na co jste hrdý?

V osobním životě na děti a rodinu, v profesním na 
kolegy, kteří skvěle zvládli online vyučování.

Ideální dovolená?
Tady v České republice s rodinou. Oblíbili jsme si 

Příbram a okolí.
Divadlo nebo kino?

Půl na půl. 

Oblíbená kniha?
Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena

Oblíbený citát, rčení či motto?
„Hněv je špatný rádce“ 

a „Víc naslouchat, než mluvit“
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Lehká nervozita a očekávání ve tvářích 

učitelek i rodičů byly znát v pondělí 25. května, 

když se poprvé otevřely dveře suterénu kostela 

sv. Václava na Dukelském náměstí. Právě zde 

totiž našly děti z MŠ U Rybiček zázemí během 

probíhajících prací na nástavbě hlavní budovy 

školky.

„Moc práce jsme v podstatě ani nemě-

li, protože zázemí tady už bylo plně funk-

ční. Pouze jsme přivezli náš nábytek a hračky. 

Město Hustopeče nám zakoupilo nové kober-

ce a městské služby nám pomohly se vším tím 

převozem a instalací. Upravili jsme umývár-

ny, aby zde tekla teplá voda, zprovoznilo se 

větrání, otevřeli jsme okna, celý suterén jsme 

vydezinfi kovali a bylo hotovo,“ popisuje přípra-

vy ředitelka školky Ivana Kouřilová.

Ačkoliv by rozlehlé prostory pojmuly všech-

ny třídy školky, první týden jej obývala necelá 

třicítka dětí. „Bereme to jako takový zkušební 

provoz, protože těch dětí ještě není přihláše-

ných tolik a nejsou zaplněné dvě třídy. Takže 

dolaďujeme všechny detaily, vychytáváme 

případně nedostatky a hlavně tady rádi přiví-

táme všechny rodiče, kteří se sem chtěli přijít 

podívat a během nouzového stavu to nebylo 

možné,“ zve k návštěvě ředitelka.

Několikatýdenní přípravy byly znát na 

první pohled a ocenili je i rodiče. Podob-

ných úprav se dočkala i zahrada M-klubu na 

Herbenově ulici, kde budou děti v případě 

příznivého počasí trávit dopoledne. „Vždy po 

svačině budeme převádět tu řízenou činnost 

právě na zahradu M-klubu, kde máme k dispo-

zici i vnitřní prostory včetně toalet a kuchyň-

ky. Převezli jsme tam lavičky, stoly, fotbalové 

branky a další vybavení. Chceme to pojmout 

jako školku v přírodě, kdy si děti budou moci 

i něco uvařit v kotlíku. Bude to jiné, ale myslím 

si, že to bude velmi přínosné,“ těší se Kouřilová.

Díky vybavené kuchyni pod kostelem bude 

postaráno i o stravování dětí. „Obědy sem 

budeme vozit z naší kmenové školky. Přijede 

sem s nimi i jedna naše paní kuchařka, která 

je zde bude dětem vydávat a zároveň připra-

ví i svačiny na odpoledne. Zázemí tu na to je, 

dokonce jsme nemuseli převážet ani všechno 

naše nádobí,“ pochvaluje si vybavenost suteré-

nu Kouřilová.

V náhradních prostorách školka fungova-

la do konce června. Během letních prázdnin 

budou děti využívat třídy MŠ Pastelka, tak jak 

to bývá obvyklé. Zpátky pod kostel se děti vrátí 

opět v září a zůstanou tu do konce roku, kdy by 

měla být nástavba hotová. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 25. 5. 2020 na webu města.
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Školčátka našla pod kostelem své zázemí.

Kostel sv. Václava obsadila školčátka

Ještě před pár týdny nebylo jasné, zda a za 

jakých podmínek se budou konat. Nyní jsou 

maturity, závěrečné zkoušky a přijímací zkouš-

ky v  plném proudu. Jak probíhají v  Hustope-

čích?

Hektické období konce školního roku právě 

prožívají hustopečské střední školy – SOŠ 

a SOU Hustopeče a Gymnázium T. G. Masary-

ka. Kromě maturitních zkoušek musí proběh-

nout i přijímací zkoušky, pedagogové z  obou 

škol tak mají nabitý program.

„Poslední měsíc jsme nastoupili na konzul-

tační výuku a do toho ještě proběhly přijímací 

zkoušky a následně pokračují maturitní zkouš-

ky. Zároveň byly zahájeny i závěrečné zkoušky,“ 

popisuje hektické období ředitel SOŠ a SOU 

pan Zdeněk Hrabal.

Maturity se týkají celkem 27 studentů 

studijních oborů, závěrečné zkoušky pak 

39 žáků závěrečných ročníků učebních oborů 

a čtyř žáků zkráceného studia.

Na škole jsou zavedena přísná opatření, 

ty však na průběh zkoušek nemají vliv. „Žáci 

dodržují rozestupy, je na jejich rozhodnu-

tí, zda budou mít roušky. Procházíme každý 

den bezpečnostní branou, kde se měří teplo-

ta. Průběžně se dezinfi kuje náčiní i prostory,“ 

dodává ředitel.

V  současné době SOŠ a SOU čekají na 

možnost vyhlášení druhého kola přijíma-

cích zkoušek. Zájem je přibližně stejný jako 

v minulých letech.

Na zkoušku z  dospělosti se maturanti 

z  místního gymnázia připravovali převážně 

doma – jen když bylo potřeba, konzultovali 

učivo s  pedagogy. Ke konci května již bývá 

zpravidla po maturitách. Letos je vše jinak. 

„Všechno se nám posunulo až na měsíc červen. 

Bohužel na SŠ se to potkalo i s  přijímačkami. 

No a proto byly školy postaveny před úkol 

zvládnout v  jednom měsíci vše, co se dříve 

rozprostřelo do několika měsíců,“ říká ředitel 

gymnázia Radim Šebesta. 

Došlo k  malé časové úlevě, na statní část 

maturity měly děti více času než v letech minu-

lých. „Je to reakce na to, co se dělo v poslední 

době, a také reakce na to, že se připravovali 

víceméně sami. I když, jak se říká,  je to zkouš-

ka z  dospělosti a dospělý člověk by měl vše 

zvládnout bez ohledu na to, co se děje kolem,“ 

dodává ředitel. Letos maturity skládá 45 matu-

rantů, a to v průběhu 14 dnů. U státní maturity 

uspěli všichni, jak to bude u té školní, se teprve 

ukáže.

Ředitele gymnázia jsme se také nemohli 

nezeptat na nový školní rok a přijímací zkouš-

ky, které již na škole proběhly. „Zřizovatelem 

máme povoleno přijmout celkem 60 studen-

tů. Zrovna tento týden se vyhodnocují výsled-

ky a budou zveřejněny během následujících 

dnů.“ Všechny výsledky musí být zveřejněny 

na veřejném místě: „U nás tomu tradičně slou-

ží hlavní vchod směrem do náměstí a potom 

také zveřejňujeme na webové stránce školy 

(www.gymhus.cz).“ 

 -vyh-

Zkoušky z dospělosti má velká část studentů za sebou
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Každoročně slavíme svátek dětí a plánuje-

me pro ně pestrý program na celý týden. Letos 

jsme však kvůli opatřením nouzového stavu 

museli přehodnotit naše plány a spokojit se 

pouze s  jednodušší variantou. Museli jsme 

zrušit plánované výlety, skákací hrad, návštěvu 

u hasičů i společnou akci s  rodiči na zahradě 

naší mateřské školy. Celý týden jsme si však 

i tak užili. V každé třídě se něco dělo. Předško-

láci hledali poklad na školní zahradě, povídali 

si o dětech různých barev pleti. K tomu využili 

různé knihy a pomůcky. V naší školičce se obje-

vili i indiáni. Děti si vymýšlely indiánská jména, 

vyráběly čelenky a trička. I mladší děti si užíva-

ly, tancovaly a plnily různé úkoly. Nechybě-

ly ani odměny za splnění v  podobě medailí, 

samolepek, diplomů. Zkrátka –  užili jsme si 

spoustu zábavy a legrace. Než se rozejdeme 

na prázdniny, popovídáme si ještě o dalších 

zajímavých věcech. O tom, co se děje v trávě, co 

nám roste v zahrádkách, kam a čím pojedeme 

s rodiči na dovolenou, k babičkám a dědečkům, 

na výlety, že musíme dávat na sebe velký pozor 

a chovat se bezpečně, abychom si užili krás-

ného léta u vody či v  lese. A než se nadějeme, 

bude po prázdninách a zase se budeme těšit 

na společné setkání v naší školičce Pastelka.

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ Pastelka měla nabitý program

MŠ PASTELKA
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Užili jsme si spoustu zábavy a legrace.

Indiánský týden, děti si stavěly “týpí”, jako správní 

indiáni se učily střílet z luku…

Naši školku navštívil klaun Hubert, díky němuž 

zavládla úžasná a veselá nálada nejen u dětí, ale 

i u učitelek.

.. sbíraly léčivé rostliny, ze kterých vařily sirup.

Dobrodružné dopoledne, kdy nejmenší děti nadšeně 

hledaly poklad piráta Hooka. 

O slavnostní pasování školáků jsme nepřišli.�      

Jaro 2020 mělo být pro naše nejstarší před-

školáky to NEJ. Připravovali se a těšili k zápisu 

do 1. třídy. Jenže zápisy v tradičním stylu nepro-

běhly. A nejen to. Děti letos nevyrazily ani na 

několikadenní školu v  přírodě, na plánované 

výlety i další akce. Posledním překvapením pro 

ně mělo být tradiční loučení na konci školního 

roku. A to už se naštěstí povedlo.

Pozvali jsme rodiče na vyzdobenou zahradu 

školky a věřili v krásné počasí. A všechno skvě-

le vyšlo… Předškoláčci ve slavnostních šatech 

a košilích s  motýlky zazpívali dvě písničky na 

rozloučenou. Poté jeden po druhém usedali na 

trůn a byli pasováni na prvňáčky. Krásná šerpa 

je rázem proměnila ve školáky. Jako pozornost 

každý dostal tašku s dárečky. Poté následoval 

přípitek dětským šampusem a oblíbená pizza. 

Proběhlo focení na trůnu, s kamarády i s paní 

učitelkami. Zbytek celé akce provázel taneční 

rej a zábava pod vedením divadla Koráb.

Předškoláčci naši, ze srdce Vám přejeme 

šťastný vstup do 1. třídy.

Kolektiv MŠ Pastelka 

Rozloučili jsme se předškoláky

FOTOREPORTÁŽ

MŠ U RYBIČEK



HUSTOPEČSKÉ LISTY    7, 8 | 20STR 22

Žáci devátých tříd vykonali první velké 

zkoušky a mnozí z nich byli přijati na vysněnou 

školu. Pro děti prvního stupně nebyl červen 

tolik o zkoušení a písemných pracích, ale 

o hravějším procvičování a učení. Čtvrťáci si 

vyzkoušeli, jak obtížné je vyrobit zbraň, kterou 

používali husité. Zjistili, k  čemu daná zbraň 

sloužila, podrobně nastudovali návod a pustili 

se do samotného tvoření. 

Ve slohu se děti učily, jak správně napsat 

pozvánku. Aby se teorie propojila s  praxí, 

napsali a vyzdobili pozvánku v ruce a násled-

ně i na počítači. Ještě pár hodin praxe a budou 

z nich zdatní grafi ci. 

Jedno dopoledne děti vyzkoušely experi-

ment nazvaný hřbitov odpadků. Třídní siláci 

zatloukli různé druhy odpadků na dřevěné 

prkno a vykopali hrobeček. Do něj desku 

uložili a zasypali hlínou. Pár měsíců počkají 

a pak hrob vykopou. Na vlastní oči uvidí, jak 

se jednotlivé druhu odpadu v zemi rozkládají.

Při práci vyhladoví. A pizzu jí snad každý, 

nebo ne? Děti si upekly havajskou, americano 

a prosciutto. Než se řádně vypekla, napsaly 

si pracovní postup. V neděli podle něj upekly 

pizzu tatínkům k jejich svátku. Kdo nestihl 

upéct pizzu či jinou dobrotu, vytvořil alespoň 

krásné přáníčko. 

Rodiče budoucích prvňáčků měli možnost 

navštívit besedu s vedením školy. Seznámili se 

nejen s provozními záležitostmi školy, školním 

řádem, ale hlavně s  rozdělením dětí do tříd 

a pomůckami, které budou jejich školáci v září 

potřebovat. 

Pomůcky a materiál pro výtvarné tvoření 

žáků 2. stupněm našli žáci v přírodě. Seznámili 

se z Land artem, uměleckým směrem ze 60. let 

minulého století, který přenáší ateliér do exte-

riéru. I když počasí moc nepřálo, žáci si našli 

chvíli vyjít ven a zkusit výtvarně tvořit v parku, 

na poli či na zahradě. Jednotlivci zapojili i rodi-

nu a kamarády. 

V rámci odpoledních aktivit si děti zpívaly 

a tvořily. Při prosluněných odpolednech trávily 

čas venku. Hrály hry, sely ředkvičky nebo vzaly 

do rukou křídy a vytvářely nádherné malby na 

školním hřišti.

Přejeme dětem krásné prázdniny plné 

neobyčejných zážitků!

Pavla Sedlářová, učitelka
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Žáci si vyzkoušeli tzv. land art.Žáci si ověří, jak dlouho se rozkládají odpadky.

ZŠ KOMENSKÉHO

Poslední školní měsíc utekl jako voda

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Na konci května se mohli žáci prvního stupně vrátit 

do lavic. Za dodržování určitých bezpečnostních 

pravidel se tak mohli poslední měsíc před 

prázdninami setkávat se spolužáky a učiteli.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za spolupráci 

během celé distanční výuky. Bez vás by to nešlo, byli 

jste skvělí!

Celé pololetí spolupracovali deváťáci na projektu 

Auge in Auge. Skvělá a zodpovědná práce přispěla 

k velmi vydařenému projektu, kdy jsme si vyzkoušeli 

komunikovat německy opravdu naživo z očí do očí.

Tady nám něco nesedí :)

FOTOREPORTÁŽ



STR 23HUSTOPEČSKÉ LISTY   7, 8 | 20

Po dlouhých rozvahách a debatách na 

vyšších místech bylo nakonec i naší škole 

umožněno zahájit opět výuku. A tak 1. červ-

na zasedli žáci prvního stupně zpět do lavic. 

A protože školní docházka je i u nás dobrovol-

ná, přišlo dětí jako šafránu. Ale nevadí, poctivě 

dodržujeme hygienická nařízení a intenzivně 

se věnujeme individuální výuce. První tři hodi-

ny se vyučují hlavní předměty, v dalších třech 

hodinách se žáci věnují zájmovým činnos-

tem. Od 8. června školu navštěvují také žáci 

druhého stupně, kteří se výuky účastní pouze 

konzultační formou třikrát týdně. V době 

uzavření škol však výuka probíhala poctivě 

pro všechny žáky, a to formou pracovních listů 

přes e-maily a také pravidelně online. Učitelé 

vypracovali pro žáky úkoly, natáčeli podcasty, 

vytvářeli videa. Využívali s žáky i různé výuko-

vé programy.

A pokud se některým žákům nepodařilo 

vstřebat a uchovat všechny vědomosti, nevadí. 

Všechno určitě příští školní rok doženeme.

Yveta Bartoňková, učitelka

Základní umělecká škola v  Hustopečích 

byla založena 1. října 1946 a v budově na ulici 

Komenského sídlí od školního roku 1991/1992. 

V těch letech byla stávající budova školy nově 

opravena a od té doby se v ní schází děti, které 

si zdokonalují svůj talent v oboru hudeb-

ním, tanečním a výtvarném. V současné době 

probíhá dobrovolná výuka, takže probíhající 

rekonstrukce střechy studium dětí naruší jen 

minimálně.

„Stav naší střechy byl hodně vážný, problém 

byl ten, že do všech různých místností zatékalo. 

Využili jsme také nabídku města, že spolu se 

střechou udělá rekonstrukci půdy a vzniknou 

nové odkládací prostory. Nebylo kam umístit 

hudební nástroje a protože půda pod střechou 

byla přístupná pro kuny, byla tam spousta 

prachu a žádné úložné prostory, což už nyní 

půjde,“ povídáme si o rekonstrukci s ředitelem 

ZUŠ panem Miroslavem Brúčkem.

Školu jsme navštívili těsně po té, co rekon-

strukce střechy započala. „Rekonstrukce 

začala asi před týdnem a měla by pokračovat 

následující dva týdny. Veškeré fi nancování 

hradí město Hustopeče,“ popisuje realizaci 

ředitel. Oprava střechy vyjde město na 708 tisíc 

bez DPH.

Co se týče nového školního roku, tak pan 

ředitel věří v lepší zítřky než ty, co jsou za námi: 

„Těšíme se, nakoupili jsme nové nástroje, byli 

jsme připraveni, že bude tradiční výchovný 

koncert pro děti – tohle všechno bohužel 

nepřišlo, ale těšíme se na další školní rok, že si 

to vše vynahradíme.“

-vyh-

Článek byl zveřejněn 2. 6. 2020 na wbu města

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Žáci se mohli vrátit do lavic

ZUŠ Komenského se dočká nové střechy i úložných prostor 

10. března 2020 žáky a zaměstnance všech 

typů škol v naší zemí zaskočila informace 

o uzavření škol od následujícího dne až do 

odvolání. Každý žák i pracovník ve školství 

si určitě tento den bude navždy pamatovat. 

Gymnázium od této chvíle až do současnos-

ti standardní prezenční výuku nezapočalo. 

Nahradilo ji však jinou, novou a modernější. 

Ve výuce mnoha předmětů, např. matema-

tiky, fyziky, chemie, biologie, ve společenských 

vědách a v jazycích se osvědčilo využit prostře-

dí Google Classroom. To umožňuje přehled-

ně a termínovaně zadávat úkoly s přesnými 

pokyny, odevzdanou práci korigovat, vkládat 

videa, využívat poslechová cvičení, kvízy 

a doplňkové materiály tak, aby vlastní průběh 

jednotlivých výukových bloků byl co možná 

nejpestřejší a pro žáky zajímavý. Při videokon-

ferencích v tomto systému se píší testy ze sdíle-

né obrazovky. To umožňuje učiteli sledovat 

žáky během testu, aby co nejméně opisovali. 

Potom test musí žáci ofotit a poslat do určité-

ho času zpět přes Google Classroom. 

Zajímavou zkušenost s tímto prostředím 

mají např. žáci septimy. Jednou týdně se schá-

zeli při výuce matematiky u obrazovek počí-

tačů a na každou videokonferenci student 

Tomáš Pleyer nachystal jiné pozadí – jednou se 

všichni ocitli na horách mezi lyžaři, následně 

na hodech, u pyramid, či na dovolené u moře. 

A tomu také přizpůsobil svoji úpravu – před 

kamerou byl převlečen za piráta, stárka na 

hodech, nebo psal online test pod vodou jako 

potápěč v plné výzbroji, tzn. s potápěčskými 

brýlemi. Podobně si zpestřovaly výuku mate-

matiky s paní učitelkou Lenkou Maděřičovou 

například i kvarta a kvinta. Výhodou tohoto 

prostředí je neustálá zpětná vazba se studen-

ty prostřednictvím soukromých komentářů 

s jednotlivými studenty i sdílení informací 

s celými skupinami o průběhu samostudia. 

V rámci distanční výuky anglického jazyka 

byla u nejstarších ročníků velmi úspěšná indi-

viduální komunikace přes kameru na Face-

booku a na Skypu. Ta umožnila nejen velmi 

důležité zkoušení maturitních témat, ale 

i sdílení postřehů a pocitů týkajících se aktu-

ální situace. 

Některé ,,hodiny“ fyziky, matematiky, infor-

matiky a robotiky byly ozvláštněny používá-

ním e-learningového systému Moodle, jenž 

nabízí testy v elektronické podobě. Pro vyuču-

jícího i žáky představují významné ulehčení 

práce s okamžitou zpětnou vazbou a pestrou 

paletou typů otázek a grafi ckého provedení 

zejména matematického textu. Systém je 

využíván také k procvičování i opakování učiva. 

Především při výuce českého jazyka 

a dějepisu se osvědčily edukativní programy 

na webech ctedu nebo edukavka. Prostřed-

nictvím mailů nebo zpráv zasílaných prostře-

dím Komens byla studentům zadávána látka 

Jak Gymnázium T. G. Masaryka vyučovalo v čase koronakrize

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Student septimy Tomáš Pleyer při distanční výuce 

matematiky.

Sbohem, roušky.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Nordic walking, česky severská chůze, je 

sportovní chůze se speciálními sportovními 

holemi pro lepší kondici. O tomto typu chůze 

se členové Klubu historie a vlastivědy Husto-

pečská dozvěděli více na přednášce, kterou 

jim ve středu 17. června přišel odprezentovat 

nadšenec Miroslav Mira z  Brna, průkopník 

Nordic walking v České republice. 

„Pan Mira založil v  Brně společnost Nordic 

Sport a kromě toho, že prodává hole, tak pro 

všechny zájemce pořádá i výcvik chůze a osvě-

tu o této chůzi,“ popisuje Dušan Průdek, před-

seda klubu. 

Ve středu 17. června dorazilo do sálu přes 

40 zájemců a vyslechli přednášku a zhlédli 

i názornou ukázku, jak na to. Posluchači zjis-

tili, jak se brněnský nadšenec dostal k  nordic 

walking, jak si hůlky vybrat a používat či jaké 

jsou další možnosti cvičení. Cílem přednášky 

bylo motivovat posluchače k  pohybu – chůze 

je totiž jeden z nejpřirozenějších pohybů.

„Chůze mě dostala do přírody a vyčistila mi 

hlavu – pohyb mě nabíjí,“ dal podnět k přemýš-

lení Mira. „Člověk je ze 70 % tvořen vodou. 

A nyní si představte, jak vypadá horský potok, 

který je v pohybu. Voda je čistá, jiskrná a čirá. 

A jak vypadá stojatá voda? Zelená, zatuchlá, 

nevoní. Pohyb ve vás probudí život,“ započal 

svou přednášku Mira. 

Klub historie pořádá každý měsíc přednáš-

ky na zajímavá témata, nordic walking je první 

přednáška po nevyžádané pauze. „Severská 

chůze je součástí léčebného pobytu při lázeň-

ských pobytech, které jsem sám absolvoval, 

proto jsme se rozhodli, že si hole pořídíme. 

Obrátili jsme se na pana Miru jakožto odborní-

ka a dohodli se spolu, že nám o severské chůzi 

řekne více v rámci Klubu,“ říká o vzniku myšlen-

ky na zajímavou přednášku pan předseda. 

Přes prázdniny bude přednášková pauza, 

další je naplánována na září a jste na ni srdeč-

ně vítáni. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 20. 6. 2020 na webu města.

Nordic walking ve vás rozproudí život

Návštěvníci přednášky pozorně naslouchali.

Součástí přednášky byla i názorná ukázka.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Ani déšť nás nezastavil

a názorně za použití výše uvedených odkazů 

vysvětlena. Žáci se podívali na zajímavé doku-

menty, online řešili kvízy, zpracovávali např. 

projekty o J. A. Komenském a W. Shakespea-

rovi, zdokonalovali se v pravopisu a ve čtenář-

ské gramotnosti. Museli se např. zamyslet nad 

koronakrizovou situací a distanční výukou 

a své myšlenky uvážlivě převést do slohové 

práce – úvahy nebo odborného referátu. 

Další učitelé zvolili jinou cestu. Používali 

např. pro komunikaci s mladšími žáky Google 

Učebnu a při vysvětlování chemického názvo-

sloví program ZOOM. Vše bylo samozřejmě 

průběžně doplňováno různými odbornými 

prezentacemi. Více než jindy žáci samostatně 

vypracovávali úkoly, učili se a dostávali prostor 

vyjádřit se k jednotlivým tématům osobně. 

Pozitivní ohlasy studentů na využívá-

ní IT technologií po dobu distanční výuky 

utvrzují učitele v tom, že některým žákům 

způsob práce v této ,,virtuálních době“ vyho-

vuje. Někteří studenti se naopak cítí lépe při 

standardní každodenní výuce, jak se vyjádřili 

sami např. ve slohových pracích nebo v online 

komunikaci s jednotlivými učiteli. Poděkování 

za možnost realizovat tuto formu vzdělávání 

patří také rodičům, kteří připravili podmín-

ky doma dětem tak, že se výuka nezastavila 

a pokračovala. 

Za kolektiv učitelů 
Dagmar Langarová

Již několik let pořádá Klub historie a vlas-

tivědy v červnových dnech Juniáles. Letos měl 

na mále. Rozmary počasí jsou nevyzpytatelné, 

a tak v plánovaném termínu pořádně zapršelo. 

Náhradní termín jsme zvolili o 14 dní později. 

Zkraje týdne se vyčasilo a vypadalo to velmi 

slibně. V  den konání, ve středu 24. 6., před 

polednem spadlo pár kapek. Po obědě déšť 

předvídal krach akce. V daný čas kapky začaly 

ustávat. Bylo velkým překvapením, že u mysli-

vecké chaty Ivanka ve Velkých Němčicích bylo 

plno. Třicet pět účastníků přijelo „poklábosit“ 

s  přáteli, pochutnat si na špekáčku či okusit 

některou z  dobrot přátel. Letošní posezení 

zpříjemnil zpěv za doprovodu harmoniky 

a ozembouchu pánů Fialových. A tak se i zpíva-

lo či dokonce tancovalo. Nakonec i to sluníčko 

se ukázalo.

Juniáles je jedna ze společenských akcí, 

kterou klub pořádá, aby se členové lépe pozna-

li a měli čas sami na sebe mezi příteli. 

Dušan Průdek, předseda

Klub historie a vlastivědy Hustopečska 

zve všechny zájemce na přednášku 

Milana Zachy Kučery 

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE 

ve středu 9. září v 15.00 v kině. 

Vstup zdarma.
U myslivecké chaty Ivanka bylo plno.
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Nafukovací hala nad hřištěm u ZŠ Komen-

ského vyrostla před čtyřmi lety především 

z důvodu malé kapacity školní tělocvičny 

a stala se vyhledávaným sportovištěm i pro 

zájemce z řad veřejnosti. Z ekonomických 

důvodů však zůstávala stát i v letních měsících, 

kdy byl pobyt uvnitř kvůli vysokým teplotám 

prakticky nemožný. Problémem byl i nevy-

hovující povrch, ten se však loni na podzim 

kompletně měnil a nabízí tak využití i dalším 

sportům. 

„Letos před prázdninami se objevil požada-

vek na sundání krytiny a otevření hřiště i pro 

letní období, protože zhruba od května do 

konce září se uvnitř nedalo vůbec pobývat. Loni 

na podzim jsme položili nový povrch, který 

umožňuje využití i pro sporty, které na starém 

povrchu vůbec nebyly myslitelné, minimálně 

ze zdravotního hlediska. Je to vlastně tako-

vý pokus o to, aby spolky a oddíly, které halu 

doteď využívaly, ji mohly mít k dispozici i v létě,“ 

vysvětluje důvody demontáže nafukovací haly 

ředitel ZŠ Komenského Jaroslav Vysloužil.

Pro spolky, které mají se školou podepsa-

nou smlouvu o pronájmech, se nic nemění. 

„V současné době je to nastavené tak, že spol-

ky a skupiny, které tady mají již uzavřenou 

smlouvu a halu využívají, tak mohou chodit 

nově i následující teplé měsíce s tím jediným 

rozdílem, že nebudou mít nad hlavou střechu. 

Tu budeme instalovat zpátky opět na podzim,“ 

plánuje Vysloužil.

Prostor se však otevírá novým zájemcům. 

„Kdyby se chtěl přidat někdo nový, protože 

třeba dopoledne bude hala díky zavřené škole 

volná, tak je nutné oslovit paní Lenku Unge-

rovou, která má pronájem na starost a s ní se 

následně dohodnou podmínky i rozvrh. Určitě 

to totiž nebude fungovat jako volně přístupné 

hřiště, kam každý jednotlivec může kdykoliv 

zajít. Takto to určitě nebude, musí to být orga-

nizovaná skupina a v přesně daný čas,“ zdůraz-

ňuje pravidla využití Vysloužil.

Škola si od tohoto kroku slibuje větší využití 

povrchu, protože i když je sportovišť po městě 

více, poptávka stále převyšuje nabídku. Školu 

od tohoto kroku neodradila ani komplikovaná 

manipulace s krytinou a doufá, že díky letnímu 

využití nebude náročná demontáž a následná 

instalace haly fi nančně nevýhodná. 

-nov-

Článek byl zveřejněn 27. 5. 2020 na webu města. 

Bublina splaskla, sportovat se může i v létě
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Sportovci budou mít nad hlavou (snad) azurovou oblohu.

Prostor je k dispozici i novým zájemcům.

V pondělí 18. května se rozběhla plánovaná 

rekonstrukce plynové kotelny a topení v malé 

i velké sportovní hale. Na důvod, proč a k jaké 

variantě rekonstrukce se město rozhodlo, 

jsme se zeptali ředitele SPOZAM pana Aleše 

Proschka: „V kotelně byla zastaralá techno-

logie, kterou jsme se rozhodli vyměnit, takže 

bude kompletní výměna kotelny. Ve velké hale 

došlo k tomu, že jsme staré radiátory odnesli 

a nahradili jsme je dvěma podstropními záři-

či.“  Malá hala pak obdrží samostatné topení, 

tím pádem nebude vytápění závislé na velké 

hale a zvýší se komfort stolních tenistů.

Spolu s  vytápěcím systémem se renovu-

je i hrací plocha ve velké hale, která se sice 

v  loňském roce částečně rekonstruovala, 

nicméně se práce kvůli špatně zvolenému 

technologickému postupu, musí zopakovat. 

„Od 1. června jsme zahájili opravu palubov-

ky ve velké hale s  tím, že přijde k  vybroušení 

nalakování a nalajnování tak, aby vyhovovala 

všem potřebám,“ seznamuje nás s  navazující-

mi pracemi ředitel. Kompletní rekonstrukce je 

fi nancována z rozpočtu města.

Kdo všechno se může na novou plochu 

těšit? „Veškeré lajnování bude zachováno, je 

to hala multifunkční. Máme hřiště na háze-

nou, na volejbal, badminton, košíkovou a nově 

i prostor pro nácvik hodu koulí,“ popisuje Pros-

chek.    Ředitel věří, že současné uzavření hal 

SPOZAM do budoucna svým návštěvníkům 

vynahradí: „Očekáváme od plynového tope-

ní nejen zvýšení komfortu, ale také úsporu 

energií. Měli bychom se pohybovat okolo 40% 

úspory, co se týče spotřeby plynu.“

Sportovní hala je tedy od poloviny květ-

na uzavřena a své návštěvníky znovu přivítá 

ke konci prázdnin. Kde se do té doby mohou 

sportuchtiví jedinci realizovat? „Sportovcům 

jsme zařídili sluníčko, takže můžou sportovat 

v celém areálu SPOZAM,“ usmívá se Proschek. 

-vyh-

Sportovci se v halách SPOZAM zahřejí nejen svými výkony
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 Halu budou vytápět podstropní zářiče. 
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Přestože soutěže stolních tenistů byly 

rozhodnutím svazových orgánů ukončeny, na 

okrese Břeclav se podařilo dohrát dvě utká-

ní v kategorii žáků o postup do vyšší soutěže. 

Podařilo se ta utkání odehrát z důvodů uvol-

nění opatření v souvislosti s pandemií Covid. 

Žáci našeho oddílu skončili v tabulce dlouho-

dobé soutěže okresního přeboru 2. třídy na 

3. místě a vybojovali si tak možnost utkat se 

s posledním celkem okresního přeboru 1. třídy 

ve dvou utkáních formou baráže o postup do 

této vyšší soutěže. První utkání se hrálo v úterý 

2. 6. 2020 ve Vranovicích. Naše sestava Jakub 

Sedláček, Ondřej Topinka a Tomáš Wech nevě-

děla, co je čeká, se soupeři z Vranovic jsme se 

nikdy neutkali. Ale od začátku jsme šli tvrdě 

za naším cílem, kterým bylo vítězství. Vyhráli 

jsme úvodní čtyřhru a chlapci bojovali o každý 

míček. Vynikající výkon podal Jakub Sedláček, 

který zvítězil ve všech svých třech utkáních, 

Ondra Topinka vyhrál dvakrát a Tomáš Wech 

jednou. To nás dovedlo k vítězství v poměru 

7:3. Měli jsme velikou radost, ale ještě nás čeka-

la odveta na domácích stolech. Ta se odehrála 

ve čtvrtek 4. 6. 2020 a bylo již před začátkem 

vidět, že na chlapce padla nervozita. Ta se 

naplno projevila v úvodní čtyřhře, kterou jsme 

prohráli, pak se však karta obrátila a stejná 

sestava zvítězila i podruhé, tentokráte v pomě-

ru 6:4. A mohli jsme začít slavit, postup do 

vyšší soutěže byl skutečností. Předseda oddílu 

Jan Matlach k tomuto úspěchu dodává: „Naši 

mladíci, kteří začali se stolním tenisem v lednu 

2019 a od září 2019 již jsme je zapojili do 

mistrovské soutěže, dosáhli úspěchu, o kterém 

jsme vůbec nepřemýšleli. Neznali jsme úroveň 

mládežnických soutěží na okrese, nevěděli 

jsme, co nás čeká. V průběhu dlouhodobé části 

jsme začínali pomýšlet, že bychom se do bará-

že mohli dostat, a nakonec se podařil i postup. 

Je to velký úspěch, který nám umožní do příští 

sezony zapojit do soutěží mládeže dvě druž-

stva, což bude výborné, že si soutěž zkusí i další 

hráči z mládežnického oddílu, na které se letos 

nedostalo. Pro jejich zlepšení výkonnosti to 

bude obrovský bonus.“

Jan Matlach,
 předseda oddílu

Mladíci z oddílu stolního tenisu postupují
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Zleva Ondra Topinka, Tomáš Wech a Jakub Sedláček 

po domácím vítězství v poměru 6:4, nad nimi trenér 

Hanák.

První utkání jsme hráli ve Vranovicích. 

Když se děti rozhodnou věnovat nějakému 

sportu, fungují rodiče většinou jako fanoušci, 

řidiči, doprovod a občas přispějí nějakou drob-

nou radou. Jak to ale vypadá, když se z rodičů 

stanou spoluhráči nebo dokonce soupeři? Na 

to jsme se byli podívat v pondělí 15. června 

na turnaj Atletika pro celou rodinu na hřišti 

u Základní školy Komenského.

Závěrečné závody mladších a starších 

přípravek na konci sezony pořádá SK Atletika 

Hustopeče každý rok. V letošním roce však 

k aktivní účasti přizval i rodiče v rámci projektu 

Atletika pro celou rodinu, který jako podporu 

pohybové gramotnosti spustil Český atletický 

svaz v roce 2018. „Nejde o nějaké výkony, ale 

o ten pocit, že děti sportují se svými rodiči. 

Proběhly společné tréninky a jejich vyvrcho-

lením je právě tento závod, kdy se utkají ve 

čtyřech univerzálních atletických disciplínách, 

kterými jsou slalomový běh, štafetový běh, 

skok z místa a hod pěnovým oštěpem,“ popi-

suje projekt jeho koordinátorka z Českého 

atletického svazu Dita Franková, která se na 

výkony hustopečských přijela osobně podívat.

Příležitost porovnat si síly se svými dětmi 

využilo 18 rodičů a touha vyhrát byla znát na 

obou stranách. „Za tu hojnou účast jsme velmi 

vděční, protože během situace s koronavirem 

se nám klasické tréninky přerušily a některé 

děti pak už ani nenastoupily zpět. Nicméně 

i přesto se nám to tu hezky sešlo, máme krásné 

počasí a vlastně se takhle rozloučíme, proto-

že přes prázdniny si dáme pauzu a na trénin-

cích se sejdeme zase až v druhé polovině září,“ 

neskrývala radost z vydařené akce trenérka 

Michaela Houdková.

Hravé odpoledne s rodiči však bylo jen 

zpestřením mezi probíhajícími závody. 

„Musím říct, že od prvního června máme každý 

víkend závody. Je to dost nahuštěné, opět se 

to po útlumu rozjelo, ale naše výsledky jsou 

více než uspokojivé. Padlo spoustu osobních 

rekordů, starší žákyně soutěží v družstvech 

a jednoznačně vedou v Jihomoravském kraji. 

V sobotu jsme byli s přípravkami na závodech 

družstev v Ivančicích, kde jsme po prvním kole 

skončili třetí, takže já jsem spokojená,“ chválí 

své svěřence Houdková.

Spokojené byly i rodinné týmy, které si 

z pondělního turnaje odnášely kromě prota-

žených svalů i krásný pocit ze společně strá-

vených chvil. „Děti si samozřejmě odnesou 

nějaké diplomy, dárečky, sladkosti, ale hlavně 

je strašně baví, že můžou soutěžit s rodiči a že 

třeba můžou být i lepší než rodiče. To je asi 

největší zážitek. A také vědomí určité souná-

ležitosti s klubem a zapojení rodičů, kteří by 

měli být v centru dění a nestát opodál,“ vyzývá 

Houdková. 

-nov-

Děti soupeřily se svými rodiči – vyhráli všichni
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Zapojili se i nejmenší. Rodiče porovnávali své síly s potomky.
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Zkrácená atletická sezóna má za sebou 

první vrcholnou soutěž družstev. Tříkolová 

soutěž staršího žactva se sice kvůli špatnému 

počasí v  posledním závodě smrskla pouze 

na dvě kola, ale ty nám přinesly první velký 

úspěch této sezóny. Starší žákyně okresního 

výběru zcela jednoznačně ovládly obě dějství 

a staly se mistryněmi Jižní Moravy.

„Už před začátkem této soutěže jsme patřili 

mezi favority, protože se nám podařilo sestavit 

velmi vyrovnané družstvo s  několika výrazný-

mi osobnostmi,“ prozradil vedoucí okresního 

výběru starších žákyň a trenér hustopečských 

atletů Zbyněk Háder. „Že ale vyhrajeme 

s  takovým náskokem, překvapilo trochu i nás. 

S  výjimkou nejdelší vytrvalostní trati, kterou 

jsme nemohli obsadit kvůli dlouhodobějšímu 

zranění naší závodnice, jsme bodovali ve všech 

disciplínách a některé jsme doslova vládli,“ 

chválí výkony mladých atletek Zbyněk Háder.

Z hustopečských atletek, které tvořily polo-

vinu družstva, se nejvíce dařilo Karin Krej-

čiříkové, která si ve skoku vysokém vytvořila 

osobní rekord 157 cm. Ve skoku dalekém zase 

pravidelně překonávala pětimetrovou hranici 

a zastavila se na svém novém osobním maxi-

mu 517 cm. S  těmito výkony má naše elitní 

skokanka šanci bojovat o medaili i na Kraj-

ských přeborech jednotlivců. Velmi dobře si 

vedly i naše vrhačky. Daniela Fadrná si v kouli 

vytvořila osobní maximum 9,93 m a bodovala 

i v disku a kladivu. Natálie Humpolíková i Niki-

ta Mayerhofer zaznamenaly osobní rekordy 

v  kouli shodně 9,60 m a bodovaly i ve skoku 

vysokém a oštěpu. V této disciplíně se Simona 

Kneblová dostala na dostřel 30metrové hrani-

ci výkonem 29,55 m a vedlo se ji spolu s Maru-

škou Bohdálkovou i na překážkách, když se 

vždycky vešly do bodované desítky. Body 

družstvu přinesly i další dvě závodnice sprin-

terka Klára Eliášová a vrhačka Vendula Hrudo-

vá a také naše štafety. Souběžně s  děvčaty 

bojovali ve stejné soutěži i chlapci, ovšem 

s  úplně jinými ambicemi. Vzhledem k  tomu, 

že jich je velmi málo, soustředili se pouze na 

individuální výkony. Potěšilo další zlepšení 

oštěpaře Štěpána Paulíka, který výkonem 

41,99 m vytvořil nový oddílový rekord starších 

žáků. Dominik Machala se zase výrazně zlepšil 

v běhu na 300 m.

„Potěšilo mě zejména velké zlepšení osob-

ních rekordů všech našich závodnic a také 

to, že přestože polovina z  nich letos poprvé 

závodila mezi staršími žákyněmi, stačí svým 

o rok starším soupeřkám konkurovat a patří 

mezi nejlepší v  kraji,“ hodnotí výkony husto-

pečských závodnic Zbyněk Háder. Starší žáky-

ně teď čeká na podzim semifi nále Mistrovství 

Moravy v  Olomouci, a pokud zde uspějí, tak 

i fi nále na „domácí“ půdě v Břeclavi. Ale ani to 

nemusí být jejich konečná stanice. „Tohle druž-

stvo je tak silné, že může pomýšlet i na postup 

na Mistrovství České republiky. Pokud by se to 

povedlo, byl by to, zejména pro hustopečské 

závodnice, historický úspěch,“ prozrazuje cíle 

svého družstva vedoucí okresního výběru star-

ších žákyň Zbyněk Háder.

-had-

Starší žákyně mistryněmi Jižní Moravy
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Holky to zvládly na jedničku.

13. 6. 2020 se v Ivančicích konaly závody 

družstev Krajské ligy atletických přípravek 

a Zajícovy ligy, kterých se účastnili také atle-

ti z oddílu atletiky TJ Agrotec Hustopeče. 

Výprava 24 atletů přivezla celkem 20 medailí 

a v obou soutěžích se družstva umístila na 

krásných 3. místech. Celé závody doprovázelo 

úmorné vedro, které ovšem naše atlety nezlo-

milo a všichni podali úctyhodné výkony. Dle 

slov trenérek Lucie Krejčiříkové a Michaely 

Houdkové patří již do jejich povinné výbavy 

na letní závody nejen opalovací krém, ale také 

mokré ručníky a rozprašovače na vodu. Na 

další kolo těchto závodů družstev se výprava 

hustopečských atletů vydá 27. 6. 2020, tento-

krát do Oslavan. 

Michaela Houdková, trenérka

Hustopečští atleti bojovali na rozpáleném oválu v Ivančicích 

Závody provázelo horko.�      

SPOZAM oznamuje, 

že od 13. 6.–31. 8.bude 

KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN z důvodu 

rekonstrukce plynové kotelny, výměny 

kogenerační jednotky a výměny světel.

Od 13. 6. je otevřeno letní koupaliště 

pondělí–neděle:  10.00–19.00

 pondělí–pátek (ranní plavání): 6.00–8.00 

Otevřeno dle klimatických podmínek.

Sledujte prosím aktuální informace na 

www.spozam.cz nebo FB 

a nebo na tel: čísle 702 204 600.
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Usnesení z 46. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 19.05.2020 v zasedací místnosti 

na MěÚ Hustopeče
Usnesení č 1/46/20:RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/46/20: RM revokuje usnesení RM 

č. 40/41/20 ze dne 24.3.2020 o schválení 

Darovací smlouvy pro penzion, z  důvodu 

nevyužití ubytování.

Usnesení č. 3/46/20: RM schvaluje uzavření Dodatku 

č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Realizace 

podporovaných bytů Žižkova I, Hustopeče“ 

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

Pražákova 51, 619 00 Brno. Text dodatku je 

přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č 4/46/20: RM schválila 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 5/46/20: RM schválila s účinností od 

01.07.2020 vzorovou smlouvu o pronájmu 

schránky v kolumbáriu na Městském hřbitově 

v Hustopečích. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č 6/46/20: RM schválila s účinností od 

01.07.2020 nový Ceník nájmů a služeb na 

veřejném pohřebišti města Hustopeče. Ceník je 

přílohou zápisu.

Usnesení č 7/46/20: RM schvaluje přenesení 

působnosti rady města při rozhodování 

o uzavírání smluv o nájmu schránky 

v kolumbáriu na Městském hřbitově 

v Hustopečích na majetkoprávní odbor 

Městského úřadu Hustopeče. Současně 

rada města pověřuje podpisem těchto smluv 

vedoucího majetkoprávního odboru.

Usnesení č 8/46/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce RD, 

Nádražní 235“ investora … a …, Hustopeče 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č 9/46/20: RM schválila povolení sjezdu 

k objektu RD Komenského 850/17 podle 

předložené projektové dokumentace. 

Usnesení č 10/46/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

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

Budějovice na stavbu "Hustopeče, Smetanova, 

rozšíření NN, Fous", která byla provedena na 

pozemku města parc.č. 146/1, 284/1, 474/3 , k.ú. 

Hustopeče, za jednorázovou úplatu 5.000 Kč 

bez DPH. 

Usnesení č 11/46/20: RM schválila nabídku Ing. 

Bořka Zvědělíka na vypracování pasportu 

komunikací za cenu 135.000 Kč. 

Usnesení č 12/46/20: RM odkládá žádost o souhlas 

se stavbou "Zahradní domek s terasou" investora 

… a … Hustopeče a pověřuje stavební komisi 

k dalšímu projednání.

Usnesení č 13/46/20:RM odkládá žádost … a … na 

zřízení parkovacího místa na ulici …. Žádost 

bude postoupena k  posouzení do dopravní 

komise. 

Usnesení č 14/46/20: RM neschvaluje návrh na 

změnu smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemku města pro „Novostavbu vinného 

sklepu par. č. 1262/11“ s investorem … Brno. 

Požadovaná změna směřuje k umístění revizní 

šachty kanalizace a vodovodní šachty do 

městského pozemku zahrnutého v připravované 

investici do městské komunikace. S tímto město 

zásadně nesouhlasí.

Usnesení č 15/46/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

zařazení města Hustopeče, Dukelské nám. 

2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 do území 

působnosti MAS Hustopečsko na programové 

období 2021-2027. 

Usnesení č 16/46/20:RM projednala žádost o snížení 

nájemného na plochu zahrádky k provozovně 

cukrárny na pozemku p.č. 81/8 v k.ú. Hustopeče 

u Brna a žádost odkládá do rozhodnutí 

Zastupitelstva města o nájmech, stejně jako 

u ostatních nájemců. 

Usnesení č 17/46/20: RM schválila uzavření Smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

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

Budějovice na stavbu "Hustopeče, rozšíření NN, 

Milý, která byla provedena na pozemku města 

parc.č. 982/42, k.ú. Hustopeče, za jednorázovou 

úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č 18/46/20: RM schválila zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 

Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče. 

Usnesení č 19/46/20: RM schválila složení komise 

pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku Regenerace 

zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče: …,…,…, 

náhradníci: …,…,…. 

Usnesení č 20/46/20: RM schválila seznam 

oslovených uchazečů na veřejnou zakázku 

malého rozsahu Regenerace zahrady MŠ Na 

Sídlišti, Hustopeče: 

1) Roman Dvořáček se sídlem Fryčajova 544/131, 

614 00 Brno, IČ 75642379, 

2) Tomáš Svoboda se sídlem Nerudova 20, 

589 01 Třešť, IČ 75246724, 

3) PFM-Greenvia s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 

612 00 Brno – Královo Pole, IČ 04344103, 

4) STROMMY COMPANY s r.o., Andělská Hora 

143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, 5) 

Ing. Stanislav Schwarz se sídlem Horníkova 14, 

62800 Brno, IČ 76272940. 

Usnesení č 21/46/20: RM odkládá projektovou 

dokumentaci společnosti NFS s.r.o., Nádražní 

32/41, Hustopeče na akci "Areál SIGNUM spol. 

s r. o. - rozšíření závodových komunikací +zřízení 

nového sjezdu na účelovou komunikaci kú. 

Hustopeče – na parcele č.4727/2 a parcele č. 

5843/7" a pověřuje stavební komisi k  dalšímu 

projednání.  

Usnesení č 22/46/20: RM schválila dodatek č. 

1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese Svat. 

Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem 

Hustopeče a …, Hustopeče, kterým se přijímá 

další osoba mezi uživatele bytu od 1. 6. 2020, 

a to … Hustopeče. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č 23/46/20: RM schválila nákup měřícího 

zařízení RAMER 10 T včetně příslušenství, 

instalace a implementace do stávajícího 

informačního systému, který je využíván MěP 

a MěÚ Hustopeče ke zpracování přestupků. 

Vzhledem ke specifi cké povaze zařízení, bude 

měřící zařízení zakoupeno přímo od výrobce, 

tj. od společnosti Ramet a.s. Kunovice, IČ 

25638891, za částku 879.000 Kč včetně DPH. 

Financování bude zajištěno rozpočtem města na 

rok 2020, v rámci ORJ 255. 

Usnesení č 24/46/20:RM bere na vědomí vyjádření 

ohledně „záporného“ výsledku hospodaření CVČ 

za rok 2019. K  záporu došlo při nezaúčtování 

převodu částky z rezervního fondu, schváleného 

na základě usnesení RM 21/15/19.

Usnesení č 25/46/20: RM schvaluje smlouvu 

o poskytnutí pronájmu nebytových prostor 

společenského domu pro Centrum volného času. 

Smlouva je přílohou. Cena je dle ceníku města 

pro pronájem organizacím města.

Usnesení č 26/46/20: RM schválila výjimku v souladu 

ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, z počtu 

dětí ve třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, 

Hustopeče na celkový počet 112 dětí, t.j. 28 dětí 

v každé třídě. Výjimka se schvaluje na dobu 

neurčitou. 

Usnesení č 27/46/20: RM schválila účetní závěrky 

všech zřízených příspěvkových organizací 

dle doložených příloh. Vykázané ztráty dvou 

příspěvkových organizací budou uhrazeny 

ze zlepšeného hospodářského výsledku 

následujících let. 

Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých 

příspěvkových organizací bude použit k úhradě 

ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě 

rezervního fondu. 

Usnesení č. 28/46/20:RM schvaluje zpracování 

studie rozšíření areálu ZŠ Komenského 

o nové třídy 1. stupně jako náhradu za třídy na 

„Holubník“.

Usnesení z 47. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 02.06.2020 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/47/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 

Usnesení č. 2/47/20: RM bere na vědomí připojení 

města Hustopeče k aktivitě Stávková pohotovost 

starostů.

Usnesení č. 3/47/20: RM schvaluje doporučení pro 

rozdělení nových biopopelnic – Nové budou 

dány pouze těm kteří doposud nedostali na 

č.p. biopopelnici, s  podmínkou trvalého pobytu 

v  Hustopečích a zaplacení poplatku za TKO. 

Přednostně však pro příspěvkové organizace 

města. 

Usnesení č. 4/47/20: RM bere na vědomí informaci 

o přípravě návštěvy izraelského velvyslance 

v srpnu 2020.
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Usnesení č. 5/47/20: RM bere na vědomí udělení ceny 

města Hustopeče pro účastníky divadelního 

festivalu 2020.

Usnesení č. 6/47/20: RM doporučuje ZM schválení 

uzavření kupní smlouvy na pozemek p. 

č. 376/31 o výměře 24 m2 a pozemek p. č. 

3339/1 o výměře 70 m2 zapsané na LV č. 

10001 pro obec Hustopeče, k. ú. Hustopeče 

u Brna s manžely … a …, Miroslav za částku 

97.120 Kč, nebo za cenu dle znaleckého posudku 

pokud bude vyšší.

Usnesení č. 7/47/20:RM schválila dodatek č. 

1 k rámcové kupní smlouvě na věci movité s …, 

Hustopeče, IČ 66457699 

Usnesení č. 8/47/20: RM neschvaluje pronájem části 

pozemku p. č. 656/3 na ul. Brněnská za účelem 

vybudování prodejního stánku. 

Usnesení č. 9/47/20: RM schválila uzavření Příkazní 

smlouvy o výkonu autorského a technického 

dozoru investora celkem za cenu 80.000 Kč bez 

DPH při realizaci stavby retenční nádrže v areálu 

Městských služeb Hustopeče s Ing. Václavem 

Cichrou, IČ 41530047, se sídlem Šakvická 405, 

69105 Zaječí. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu. 

Usnesení č. 10/47/20: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace na trasování kabelu 

VN stavby "Hustopeče, VN 388, o. Pekárna, 

kabelizace" investora E.ON distribuce a.s., České 

Budějovice. 

Usnesení č. 11/47/20: RM schválila Smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

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

2151/6, České Budějovice na stavbu "Hustopeče, 

obnova TS – Finanční úřad", která bude 

realizována na pozemcích města parc.č. 3116/13, 

3116/16, 8399/27, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 14.803 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 12/47/20: RM ukládá prověřit stav 

stromů na pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče 

na ul. Vinařská. 

Usnesení č. 13/47/20: RM schválila Smlouvu 

o souhlasu se stavbou na pozemku města na 

vybudování sjezdu na ulici Komenského před RD 

č.p. 850/17 žadatelů manželů …. 

Usnesení č. 14/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s …, Hustopeče, kterou 

město prodává pozemky p.č.297/16 vedený 

jako ostatní plocha a p.č.3278/6 vedený jako 

orná půda, obojí zapsané na LV č. 10001 v k. ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 195.020 Kč a náklady 

spojené s převodem vlastnického práva. 

Usnesení č. 15/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení vyhlášení záměru prodeje městského 

pozemku (zahrady) p.č.3277/5 za sklepy na ul. 

Herbenova v katastrálním území Hustopeče 

u Brna za cenu minimálně 980 Kč/m2 nebo za 

cenu dle znaleckého posudku. Vždy však za tu 

vyšší.

Usnesení č. 16/47/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

Kupní smlouvu se společností E.ON Distribuce, 

a.s., IČ: 28085400 F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, na prodej geometrickým 

plánem číslo 3869-408/2016 nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku par. č. 

1250/14 o výměře 21 m2, vzniklého z pozemku 

parc. č. 1250/4 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna, za cenu 36.000 Kč 

Usnesení č. 17/47/20: RM schválila nový Provozní řád 

tržiště na Dukelském náměstí v Hustopečích 

s účinností od 01.07.2020. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení Směnnou smlouvu s … na směnu 

geometrickým plánem č. 3847-4066/2019 nově 

vytvořeného a vyčleněného městského pozemku 

p. č. 1045/11 o výměře 4 m2, vzniklého z pozemku 

p. č. 1045/1, za nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek p. č. 1046/4 o výměře 4 m2, vzniklého 

z pozemku 1046/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 19/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení kupní smlouvu s …,Hustopeče o prodeji 

městského pozemku p.č.2600/8 vedeného jako 

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

u Brna za cenu 5.600 Kč a náklady spojené 

s převodem pozemku. 

Usnesení č. 20/47/20: RM bere na vědomí zápis ze 

stavební komise ze dne 27.5.2020 

Usnesení č. 21/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Bytový dům – stavební 

úpravy, Brněnská 381/31" žadatele Byty 

Hustopeče s.r.o., Havlíčkova 540/28, Hustopeče 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 22/47/20: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje pozemků 

p.č. 3330, 3325 a 3332/2 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 23/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Nástavba a stavební 

úpravy RD, Smetanova 10, Hustopeče" investora 

… a …, Hustopeče a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. RM požaduje, aby zajištění 

nového parkovacího místa bylo na vlastním 

pozemku žadatele, ne na ulici Smetanova. 

Teprve po úpravě projektu bude platné pověření 

k podpisu situačního výkresu.

Usnesení č. 24/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Stavební úpravy 

a nástavba vinařského objektu s pobytovými 

místnostmi, Vinařská 402, Hustopeče" investora 

… a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 25/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci společnosti NFS s.r.o., Nádražní 

32/41, Hustopeče na stavbu "Areál SIGNUM 

spol. s r. o. - rozšíření závodových komunikací + 

zřízení nového sjezdu na účelovou komunikaci 

k. ú. Hustopeče – na parcele č.4727/2 a parcele 

č. 5843/7" a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. 

Usnesení č. 26/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu "Zahradní domek 

s terasou" investora … a …,Hustopeče a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 27/47/20: RM bere na vědomí žádost 

společnosti ALTENBERK VINI a.s. Hustopeče. 

Usnesení č. 28/47/20: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku p.č. 3689 v k. 

ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění stavby 

– nádrže s cihlovou podestou.

Usnesení č. 29/47/20: RM schválila projektovou 

dokumentaci na stavbu " Výměna balkonů 

Na Sídlišti 963/8,9 Hustopeče" investora 

Pálava SBD, Dukelské nám. 36/10, Hustopeče 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 30/47/20: RM odkládá schválení. Město 

v současné době nevlastní v dané lokalitě žádné 

pozemky, IS ani komunikace. 

Usnesení č. 31/47/20: RM vzala na vědomí varianty 

možností rekonstrukce stávající budovy 1. 

stupně ZŠ Komenského, Hustopeče.

Usnesení č. 32/47/20: RM schválila vyhlášení záměru 

uzavření nájemní smlouvy na dobu 1 roku s roční 

opcí na část objektu občanské vybavenosti – 

Společenského domu – pohostinství, na ulici 

Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče: provozních 

místností o celkové výměře 183 m2, ostatních 

prostor o celkové výměře 124 m2 (včetně sklepa 

a nákladního výtahu) a kotelny o celkové výměře 

8 m2. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/47/20: RM schválila podání žádosti 

o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí, výzva č. 141, na realizaci sídelní 

zeleně dle PD „NÁVRH SÍDELNÍ ZELENĚ 

U BYTOVÝCH DOMŮ V ULICI GEN. PEŘINY 

V HUSTOPEČÍCH“ zpracované společností SAFE 

TREES s r.o. 

Usnesení č. 34/47/20: RM schválila nájemní smlouvu 

s Vinařstvím Václav s.r.o., Na Hradbách 78, 

693 01 Hustopeče, IČ: 04466845 na pronájem 

pozemku p.č. 444/2 včetně podsklepené garáže, 

zapsáno na LV č.10001 k.ú. Hustopeče u Brna za 

roční nájemné 15.000 Kč + DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/47/20: RM schválila kupní smlouvu 

se společností RAMET s.r.o., Letecká 1110, 

686 04 Kunovice, IČ: 44018746 na nákup 

silničního rychloměru pro stacionární měření 

rychlosti za cenu 897.004,50 Kč vč. DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení budoucí darovací smlouvu s TJ 

Agrotec Hustopeče z.s., ul. Šafaříkova 1016/22, 

693 01 Hustopeče, IČ: 13690655, kterým město 

po ukončení udržitelnosti projektu darem získá 

dílo vybudované dle projektu rekonstrukce 

atletického stadionu. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 37/47/20: RM vzala na vědomí stanovisko 

FC Hustopeče k plánované akci – Rekonstrukce 

městského stadionu. RM sděluje, že investorem 

akce je TJ Hustopeče.

Usnesení č. 38/47/20: RM schválila smlouvu se 

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

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 o připojení 

k distribuční soustavě pro bytový dům na ul. 

Žižkova. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/47/20: RM neschválila výjimku 

z MÚP a vydání 24ks karet pro vjezd před 

tržnici Pavlína žadatelce …, Hustopeče, z  ulice 

Brněnská. RM souhlasí pouze s  nájezdem 

a výjezdem z ulice Komenského.

Usnesení č. 40/47/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo s Ing. arch. Pavlem Šemorou, IČ: 

75749041, Revoluční 999/24d, 69145 Podivín, ke 

změně č. 3 územního plánu, kterým se z důvodu 

situace vzniku nepředvídatelných událostí 
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v době zpracování díla mění termín dokončení 

díla do 120 dnů. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/47/20: RM schválila dodatek č. 

1 ke smlouvě o dílo s Ing. Michal Kovář, Ph.D, 

IČ: 03445119, Halasova 995, 666 03 Tišnov, ke 

změně č. 3 územního plánu, kterým se z důvodu 

situace vzniku nepředvídatelných událostí 

v době zpracování díla mění termín dokončení 

díla do 134 dnů. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/47/20: RM doporučuje ZM ke schválení 

kupní smlouvu s Hands s.r.o., Starovičky č.p. 59, 

691 68 Starovičky, IČ: 02412331, kterou město 

prodává pozemky p.č.3975, vedený jako orná 

půda a p.č.3976 vedený jako ostatní plocha, 

obojí zapsané na LV č.1234 v k.ú. Starovičky za 

cenu 262.800 Kč a náklady spojené s vkladem 

vlastnického práva na katastru nemovitostí. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 43/47/20: RM schválila hodnocení 

Systému náležité péče za období od 

01.01.2019 do 31.12.2019 a posoudila riziko 

uvedení nezákonně vytěženého dřeva poprvé na 

vnitřní trh jako zanedbatelné. 

Usnesení č. 44/47/20: RM schválila, aby Městský 

úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, při 

povolování kácení dřevin ukládal náhradní 

výsadbu dřevin na pozemku p. č. 4851/23 v k. ú. 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 45/47/20: RM ukládá majetkoprávnímu 

odboru, vypovědět společnosti Moravská Agra 

a. s. Velké Pavlovice pachtovní smlouvu na 

pozemek p. č. 4851/23 v k. ú. Hustopeče. 

Usnesení č. 46/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení prominutí 100 % nájemného 

za užívání nebytových prostor v majetku 

města Hustopeče u nájemců dotčených 

úplným zákazem prodeje zboží 

a poskytování služeb v provozovně v souvislosti 

s  vyhlášením nouzového stavu za období od 

13.3.2020 do 24.5.2020. U provozoven, jejichž 

provoz byl v souvislosti s vyhlášením nouzového 

stavu omezen částečně, bude výše prominutí ve 

výši 50 % nájemného za období od 13.3.2020 do 

24.5.2020. 

V  případě schválení dotačního programu COVID-

NÁJEMNÉ se může výše prominutí lišit. Bude 

ve výši rozdílu maximální procentní dotace 

z  programu COVID-NÁJEMNÉ pro dané 

omezení poskytování služeb a v  předchozím 

odstavci schválené prominutí městem. Výše 

prominutí nájemného městem, bude vždy ve 

výši pro splnění podmínek pro získání podpory 

z programu COVID-NÁJEMNÉ.

Odpuštění části nájemného je s  odkazem na 

existenci důležitého zájmu obce dle § 38, 

odst. 1 zákona o obcích, kterým je podpora 

podnikání v  mimořádné situaci, a zachování 

dobrých mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského 

zákoníku. 

Prominutí nájemného dle předchozích podmínek 

se bude týkat i nájemních vztahů uzavřených 

mezi nájemníkem, dotčeným zákazem prodeje 

a poskytování služeb v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu, a příspěvkovou organizací 

města. 

Přehled nájemních vztahů dotčených nouzovým 

stavem je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/47/20: RM schválila navýšení 

kapacity prostor pro činnost Školní družiny při 

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, 

s účinností od 1. 9.2020. Současně RM pověřuje 

ředitelku školy podáním všech příslušných 

žádostí pro navýšení kapacity školní družiny. 

Usnesení č. 48/47/20: RM bere na vědomí zápis 

z komise pro dopravu ze dne 20.5.2020 

Usnesení č. 49/47/20: RM ukládá komisi pro územní 

rozvoj, aby zaujala doporučující stanovisko 

k umísťování zboží a reklamy na veřejné plochy 

(chodníky) ve městě.

Usnesení č. 50/47/20: RM schválila statut Národní 

soutěž vín Velkopavlovické podoblasti pro rok 

2020 

Usnesení č. 51/47/20: RM schválila podporu a souhlas 

s pořádáním akce Testování sportovních vozidel 

Rally 2020 ve dnech 23.6. - 24.6.2020 a 30.6. 

-1.7.2020.

Usnesení č. 52/47/20: RM schválila souhlas s využitím 

místních komunikací při konání Testování 

sportovních vozidel Rally 2020 v době jejího 

konání, dle předloženého časového rozpisu, pro 

AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská 74, 

Hustopeče, PSČ 693 01.

Usnesení č. 53/47/20: RM odkládá schválení opravy 

výkladců na domě paní Nohelové.

Usnesení č. 54/47/20: RM schválila montáž VZT 

(jednotky klimatizace) případně rolet na BD 

Smetanova 2, dle žádosti nájemníka ... 

Usnesení č. 55/47/20: RM doporučuje ZM ke 

schválení rozdělení dotací pro sociální služby, 

působící v ORP Hustopeče, na základě smluv 

o příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče 

pro rok 2020, které město Hustopeče uzavřelo 

s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro 

jednotlivé sociální služby je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 56/47/20: RM bere na vědomí zápis ze 

Sociální komise ze dne 27.05.2020. 

Usnesení č. 57/47/20: RM schválila projekt 

Výchovně-rekreačního tábora pro děti ze 

sociálně slabých rodin se spoluúčastí města 

Hustopeče ve výši 33 000 Kč, který se uskuteční 

v termínu 1. 8. 2020 – 8.8.2020. 

Usnesení č. 58/47/20: RM schválila přijetí …, 

Hustopeče, do Domu – Penzionu pro důchodce, 

Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 102 k datu 

15.06.2020. 

Usnesení č. 59/47/20: RM schválila Smlouvu 

o nájmu bytu – byt č. 102, Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 

a …, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva 

se uzavírá s účinností od 15.06.2020 do 31. 12. 

2020 s možností opce. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 60/47/20: RM schválila Darovací 

smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, 

Hustopeče, jako dárcem. Smlouva se uzavírá 

s účinností k 15.06.2020 Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 61/47/20: RM ukládá svolat jednání ke 

stanovení podmínek a výši nájemného pro nové 

byty na ul. Žižkova 1, Hustopeče a Penzionu pro 

důchodce, Hustopeče. 

Usnesení č. 62/47/20: RM schválila vyřazení 

majetku města z evidence Centra volného 

času Hustopeče p. o. v celkové hodnotě 

1.102.224,22 Kč. Seznam vyřazeného majetku 

je přílohou zápisu. Likvidace bude provedena 

odvozem na sběrný dvůr města. 

Usnesení č. 63/47/20: RM bere na vědomí informaci 

o dovybavení výdejny stravy pro potřeby 

Pavučiny – Centra volného času Hustopeče. 

Usnesení č. 64/47/20: RM schválila smlouvu 

o dílo s MCS plus spol. s r.o., Janáčkova 888/4, 

693 01 Hustopeče, IČ: 25535391, na provedení 

výměny kamerového systému v budově 

MOSTAŘ se vzdáleným přístupem, za cenu 

36.246 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 65/47/20: RM schválila Smlouvu o dílo 

a poskytování služeb se společností RENTEL 

a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 

5 – Hlubočepy, IČ: 26128233, pro poskytnutí 

e-learningové aplikace s  názvem „eKurzy“ 

a navazující služby. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 66/47/20: RM bere na vědomí výsledek 

kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 67/47/20: RM ukládá Marketingu 

a kultuře města předložit náhradní formát akce 

za Burčákové slavnosti. Akce nebude možno 

uskutečnit ve stávajícím rozsahu a formátu.

Usnesení č. 68/47/20: RM ukládá řediteli SPOZAMu 

předložit návrh na využití a provozování areálu 

atletického a fotbalového stadionu po dokončení 

rekonstrukce.

Usnesení č. 69/47/20: RM ukládá zpracovat materiál 

na posouzení možnosti zavedení poplatku 

za zhodnocení pozemku pro developery 

a stavebníky na nových pozemcích.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Dovolte mi, abych vás začátkem léta pozdra-

vil a touto formou vám přiblížil, co je nového 

na realitním trhu. Máme za sebou období, jak 

mu říkáme všichni ,,korona’’, kdy jsme měli čas 

nějakým způsobem hodnotit, zklidnit pracovní 

tempo a přemýšlet, co bylo a co bude dál. Určitě 

to bude mít vliv i na realitní trh, ale nikdo neví-

me, do jaké míry. Když bych se na to podíval 

z pohledu realitního odborníka, tak něco bylo 

ve vzduchu již delší dobu. Věděli jsme, že zlaté 

časy nemohou trvat věčně. I při pohledu do 

historie se scénář většinou opakuje. 

I to nás už několik let dozadu přivedlo 

k myšlence založit vlastní investiční společnost, 

kde společně ve spolupráci s devlopery tvoříme 

vlastní projekty. Viděli jsme útoky na realitní 

kanceláře, ať už formou sociálních sítí nebo 

prostřednictvím serverů jako je třeba bezre-

alitky.cz a podobně. Vše nasvědčovalo tomu, 

že musíme být krok napřed a tvořit si vlastní 

obchod. I díky tomu se nám povedlo na Moravě 

vybudovat nové bydlení pro stovky rodin. 

Touto cestou chceme jít dál, protože vidí-

me, že to přináší ovoce. Klienti jsou spokojeni 

a my také.  Máme kontakty, máme dlouholeté 

zkušenosti a hlavně známe potřeby trhu. Jsou 

věci, které ovšem nemůžeme dělat bez vás. 

Neustále hledáme vhodné pozemky či nemovi-

tosti, díky kterým můžeme zrealizovat projekty, 

které poptává trh. Potřebujeme, abyste nám 

tyto nemovitosti přinášeli. My už si s nimi 

dokážeme poradit k oboustranné spokojenosti. 

Jak jsem psal v posledním článku, trh se kvůli 

viru nezastavil, jen zpomalil. Co se týče nejčas-

tější otázky (cen nemovitostí), tak o tom dnes 

slyšíme na každém rohu. V mediích jsme 

masírováni z každé strany. Někdo tvrdí, ať 

neposloucháme realitní makléře, že lžou, že 

ceny nepůjdou dolů. Že ceny naopak půjdou 

dolů. Pravda je někde uprostřed, ale ani já, ani 

další realitní makléři nemáme křišťálovou kouli 

a nemůžeme předpovědet, jak to bude přesně. 

Můžeme pracovat pouze s tím, co nám dává trh 

a co se děje na fi nančním trhu. A ten po malé 

pauze opět ožívá. Opět zvoní telefony a opět 

vyrážíme do terénu. Morava má silný potenciál 

a i díky turistickému ruchu ožívají nemovitosti, 

které předtím tak nešli, na dračku, jako třeba 

sklípky či chalupy. Tam je už teď vidět naopak 

nárust cen. I tady je vidět, jak se trh mění a jak 

je nevyzpytatelný.

Jestli vlastníte nemovitost, kterou nepotře-

bujete, a chcete jí ještě výhodně prodat, tak si 

osobně myslím, že je pořád správný čas. Poptáv-

ka pořád převyšuje nabídku a je dobré toho 

využít. Máme konkrétní poptávky a dokážeme 

ušít nabídku na míru.

V těchto dnech předáváme 22 nových bytů 

na ulici Husova v Hustopečích. I díky nim máme 

potencionální kupce na další byty, jelikož se 

na každého nedostalo. O rodinných domech 

ani nemluvím. Těch je pořád v Hustopečích 

nedostatek. Máme velkou výhodu, že je o naši 

lokalitu zájem. Žijeme v příjemném prostře-

dí s veškerou občanskou vybaveností a navíc 

ve strategické poloze na Moravě. Nízká neza-

městnanost či turistický ruch přivádí do našeho 

města stále nové lidi. 

Chceme proto v naší strategii pokračovat. 

Jsem optimista a věřím, že se nenaplní nega-

tivní scenáře. Byl bych rád, kdyby se trh srovnal. 

Nic není věčné a ani rekordy se nedají lámat 

každý rok. Můžeme ve vzájemné spolupráci 

s vámi i nadále vytvářet nějaké hodnoty, které 

celou naši lokalitu posouvají vpřed. Jsme zde 

pro vás a jsme připraveni poradit. Na základě 

dlouholetých zkušeností děláme také čím dál 

časteji i tržní odhady nemovitostí pro potřeby 

dědického řízení či majetkoprávního vypořádá-

ní. Můžete se na nás v této záležitosti kdykoliv 

obrátit.  

Přejí vám všem krásné léto plné sluníčka 

a pohody.

Erik Lipnický, ředitel pobočky

Schmidt-reality s.r.o., 

pobočka Hustopeče

erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

tel: 774 241 009

www.schmidt-reality.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci březnu 2020
2. 3. 1929 Bohumil Hönig

7. 3. 1930 Marie Prošková 

7. 3. 1930 Anna Straková

9. 3. 1940 Jan Dvořák

9. 3. 1940 Marie Mrázková

14. 3. 1935 Josef Varmuža

18. 3. 1935 Danuše Jančaříková

27. 3. 1928 Josefa Lengálová

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností 

Jubilanti v měsíci dubnu 2020
2. 4. 1928 Marie Rozinková

3. 4. 1927 Jaroslav Jergl

3. 4. 1940 Ludmila Šalášková

14. 4. 1940 Růžena Svobodová

29. 4. 1940 Marta Kunštová

29. 4. 1940 Antonín Mžyk

Jubilanti v měsíci květnu 2020
13. 5. 1930 Radoslav Beneš

18. 5. 1930 Jaroslava Fejfušová

28. 5. 1929 Růžena Brožková

Blahopřání

Znám v Hustopečích jednu velmi pracovitou 

a obětavou paní. Říkám jí žena-anděl. Má bílé 

vlasy a vlídné oči. Stará se vzorně o svou rodinu 

a opatruje, když je třeba, svou malou vnučku. Je 

výborná kuchařka, peče sladké i slané dobroty. 

A její vánoční cukroví je jako od cukráře. 

Zavařuje a dělá džemy. Její rakytníkový je 

lahůdka. Stále chodí pomáhat do LDN, je 

zdravotní sestra. A k tomu se obětavě stará 

o mne, starou a nemocnou důchodkyni. Je 

laskavá, empatická, starostlivá, umí povzbudit 

slovem i úsměvem.

Je to paní Strmisková. V červenci oslaví 65 let. 

Chci za sebe i mnoho ostatních 

velmi poděkovat a blahopřát. 

Přeji pevné zdraví, málo starostí a mnoho 

radostí ze svých dětí a vnoučat. 

Eva Barešová
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Vzpomínky

Vydal ses cestou, již chodí každý sám,

jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 29. července vzpomeneme 6. smutné výročí 

úmrtí pana Jana Chaloupky.

Stále vzpomíná celá rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům 

a známým za účast, květinové dary i za projevenou 

soustrast na pohřbu našeho drahého zesnulého 

pana Josefa Svobody. 

Za zarmoucenou rodinu děkuje manželka, dcery a syn. 

Neprobudíme Tě ani nejkrásnějším slůvkem, 

dovedl jsi rozdávat lásku a na svět usmívat se každý den. 

Když bylo smutno, tak jsi pohladil, 

když bylo třeba, tak jsi poradil. 

Slzy v očích a bolest v srdci máme, 

když na krásné chvíle s Tebou vzpomínáme.

Dne 3. července to bude 23 roků, kdy nás opustil náš 

tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Jan Havel z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají manželka, synové Mirek s rodinou, 

Luboš s rodinou a Jan s rodinou. 

Kdo v srdci žije – neumírá.

Dne 20. července vzpomeneme 7. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička, paní Josefa Hamerníková 

z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Chybíš nám, maminko, čím dál víc, 

jak se nám stýská snad víš. 

Je toho tolik, co chtěli bychom  Ti říct, 

jenže ty na věky spíš ... 

Dne 28. 6. by se naše milovaná maminka, babička 

a paní Ludmila Kiliánová dožila 79. narozenin. 

S láskou vzpomínají dcery, syn a vnučky. 

Těžko se s Tebou loučilo,

smutno je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí,

v srdci Tě budeme mít.

Dne 4. srpna uplyne 7 roků, kdy nás opustil 

pan Jiří Plšek.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 

a dcera s rodinou.

Dne 12. srpna by se dožila 85 let 

paní Marie Vejpustková.

Dne 19. srpna 2020 si připomeneme 23. výročí, 

kdy nás navždy opustila naše drahá sestra.

S láskou vzpomínají sestry s rodinami.

Dne 1. července by se dožil 87 let 

pan Bohumil Vejpustek.

Dne 26. července 2020 uplyne druhé smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil.

Stále vzpomíná rodina Plškova.

�       Sečení trávy, tel: 608 065 337 �       Prodám přívěsný vozík za auto. 

Tel.: 519 411 338 

�       Koupím garáž v Hustopečích. 

Tel.: 602 551 726

INZERCE

Marie a Bohumil Vejpustkovi

Houpat na kolenou, nebo společně pexeso hrát,

my snad taky jednou, budeme se s vnoučaty smát. 

S láskou vnučky s rodinami.

Město Hustopeč přeje všem místním dětem a studentům krásné 

prázdniny plné zážitků a odpočinku od školních povinností. 

A těm, kteří už ze školních lavic vyrostli, přeje pohodové

léto a příjemnou dovolenou.



PŘIPRAVUJEME
V HUSTOPEČÍCH

neděle 13. 9.
ZLATOVLÁSKA
Divadelní pohádka pro děti, vstupné 100 Kč

středa 16. 9.
POSTEL HOSPODA KOSTEL
Talk show Zbigniewa Jana Czendlika, 

vstupné 250 Kč

čtvrtek 17. 9.
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR 
BRNO
Concentus Moraviae, kostel sv. Václava

a sv. Anežky České, vstupné 250 Kč

úterý 22. 9.
ZUB ZA ZUB
Divadelní představení - VYPRODÁNO

pátek 2.–3. 10.
HUSTOPEČE SE BAVÍ
Hudba · divadlo · víno, Dukelské náměstí

sobota 3. 10.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
- Velkopavlovická podoblast,  Amande Hotel

čtvrtek 8. 10.
JIŘÍ KOLBABA
Norsko – oslava přírody.  Cestovatelská beseda, 

vstupné 220 Kč

pondělí 12. 10.
CHLAP NA ZABITÍ
Divadelní komedie, hrají: Miroslav Vladyka, 

Filip Blažek, Michal Slaný, Alžběta Stanková a 

další, vstupné 550 Kč

neděle 18. 10.
VESELÁ POUŤ
Loutková revue pro děti, divadlo Loudadlo

úterý 20. 10.
NEREZ & LUCIA
Koncert skupiny NEREZ s Lucií Šoralovou, 

vstupné 400 Kč

pátek 6.–8. 11.
ŠMARDOVO SOUSEDSKÉ 
DIVADLO
Nesoutěžní přehlídka amatérských 

divadelních souborů

sobota 14. 11.
OSLAVA SVATOMARTINSKÝCH 
VÍN A HUSÍ
Ochutnávka svatomartinských vín, otevřené 

sklepy, Dukelské nám.

úterý 17. 11.
LASKONKY
Divadelní představení, hrají: Jitka Asterová, 

Ivana Jirešová, Daniela Choděrová, 

vstupné 450 Kč

sobota 21. 11.
SVĚTOVÝ DUEL VÍN
Amande Hotel

sobota 28. 11.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Dukelské náměstí

neděle 29. 11.
ZUŠ Hustopeče
1. adventní koncert

úterý 1. 12.
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad – VYPRODÁNO

den 6. 12.
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Divadelní pohádka pro děti, vstupné 100 Kč

neděle 6. 12.
BRNO GOSPEL CHOIR
2. adventní koncert

úterý 8. 12.
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Divadelní představení, hrají: Iva Pazderková, 

Martina Randová, vstupné 450 Kč

pátek 11. 12.
DUCHOVÉ VÁNOC
Divadelní představení, hraje Divadelní soubor 

Bratří Mrštíků Boleradice

neděle 13. 12.
SRDCE
3. adventní koncert, křesťanská folková 

skupina ze Šakvic

pátek 20. 12.
CIMBAL CLASSIC
4. adventní koncert 

neděle 10. 1. 2021
MARTIN CHODÚR
Novoroční koncert

www.hustopece.cz/kalendar-akci



sobota 11.7. /20.30/ Dva na kanapi 
   Divadelní představení, účinkuje DS Haleny. 
   Po představení bude hrát k poslechu
   harmonikář Pavel Vintrlík. Vstupné 150 Kč.

pátek 17.7. /20.30/ Sexem ke štěstí
   Divadelní představení, obsazení Martina
   Hudečková, Vladimír Kratina, Jitka
   Ježková. Po představení bude hrát CM Galán. 
   Vstupné 380 Kč.

neděle 19.7. /18.00/ O kůzlátkách
   Divadelní pohádka pro děti, 
   účinkuje Divadlo Kejkle. Vstupné 80 Kč.

   Letní kino  
úterý 21.7. /21.00/ Přes prsty 
středa 22.7. /21.00/ Příliš osobní známost 
čtvrtek 23.7. /21.00/ Dolittle 
pátek 24.7. /21.00/ Postřižiny 
sobota 25.7. /21.00/ Šťastný Nový rok 
Vstupné 100 Kč (prodej vstupenek pouze na místě, omezená kapacita).

pátek  31.7. /20.00/ Víťův brácha - hudební večer. 
   Vstupné 100 Kč.

sobota 1.8. /14.00/ Ochutnávka vín z Hustopečské
   pečeti
   Sklep ČZS (ulice Na Hradbách). Vstupné 100 Kč.

   Letní kino 
úterý  4.8. /21.00/ Poslední aristokratka 
středa  5.8. /21.00/ Výjimeční 
čtvrtek  6.8. /21.00/ Hodinářův učeň  
pátek 7.8. /21.00/ 3 Bobule 
sobota  8.8. /21.00/ 3 Bobule
Vstupné 100 Kč (prodej vstupenek pouze na místě, omezená kapacita).
 
pátek  21.8. /20.00/ Vojta Kiďák Tomáško
   Folkový koncert. Vstupné 100 Kč.

neděle  23.8. /18.00/ Tůdle a Nůdle
   Dva klauni, kteří utekli z cirkusu, si společně 
   s dětmi založí vlastní. Vstupné 80 Kč.

sobota  29.8. /20.30/ Dovolená s rizikem
   Divadelní představení, účinkuje DS Zdeňka
   Štěpánka Napajedla. Po představení  bude
   k poslechu hrát harmonikář Pavel Vintrlík. 
   Vstupné 150 Kč.

Předprodej vstupenek:
• TIC Hustopeče, Dukelské nám. 42/15
•  www.kinohustopece.cz


	HL 07_20 w.pdf
	HL 07_20 we

