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Vážení spoluobčané,
skončily letní prázdniny, jaké naše republika ještě nezažila. 
Kvůli koronavirovému nebezpečí objevovaly tisíce českých 
turistů svoji vlast tím, že volily tuzemskou dovolenou 
místo té v zahraniční. Také Hustopečsko pociťovalo 
nápor turistů, cyklistů a milovníků vína až do posledních 
srpnových dnů. Kvůli bezpečnostním opatřením probíhaly 
ve městě některé tradiční akce v omezeném rozsahu. Díky 
pohotovosti organizátorů městských kulturních aktivit 
probíhaly v komornější sestavě po celé prázdniny kulturní 
akce v prostorách pod M-klubem s názvem Léto pod 
ořechem. Poděkování zaslouží také Hustopečská chasa 
za uspořádání krojovaných hodů a slavnosti Zarážení 
hory poslední prázdninovou sobotu. Ojedinělou akcí 
bylo uspořádání Dne Izraele v domě U Synků za účasti 
velvyslance státu Izrael v Praze Daniela Merona s chotí 
a vernisáž výstavy Masaryk a Svatá země. 

Ve městě jsme nezastavili investice. Na hřbitově bylo 
dokončeno nové osvětlení, které bylo v havarijním stavu. 
Prudký přívalový déšť v půli srpna zabahnil nejen část hřbitova, ale také již částečně vykopané trasy pro vedení 
elektrických kabelů. Naštěstí se tato událost neopakovala a dokončení rekonstrukce neohrozila.

Velká retenční nádrž se buduje v areálu městských služeb na Nádražní ulici. Několikrát došlo k omezení 
provozu sběrného dvora. Do konce měsíce září by měla být tato stavba hotová. V červenci proběhla kolaudace 
bytového domu na Žižkově ulici, kam by se během měsíce října měli stěhovat první nájemníci z řad seniorů 
nebo handicapovaných občanů. Sousední dům, určený pro rodiče s dětmi v bytové nouzi, je před dokončením 
a bude kolaudován do konce září. Město reklamovalo vyvýšenou křižovatku ulic Tábory a Vrchlického, která 
byla v srpnu opravena. 

Správa železnic oznámila, že v září by měl být na nově zrekonstruované trati spuštěn zkušební provoz. 
Znamená to, že místo náhradní autobusové dopravy budeme na nádraží do Šakvic jezdit lokálkou a tam 
přestupovat. Město odeslalo na odbor dopravy Jihomoravského kraje připomínky občanů k návrhu jízdního 
řádu, který má vejít v platnost 13. prosince t.r. Zatím jsme neobdrželi odpověď. S novým jízdním řádem by 
se na trati měly objevit elektrické vlaky a cestující do Brna pojedou bez přestupu. Velké emoce vzbuzuje delší 
jízdní doba a množství zastávek, které se v návrhu jízdního řádu objevily. Testování a data se budou sbírat jistě 
mnoho měsíců, pak se budou zpracovávat a vyhodnocovat. Historii názvů obou železničních stanic – Hustopeče 
u Brna a Šakvice jsme nechali zhodnotit odborníky, kteří dali za pravdu navrhovateli změn názvů. Hustopeče 
u Brna neexistují od roku 1992 a naopak železniční stanice Šakvice byla takto pojmenována až v roce 1948, byť 
se nachází na hustopečském katastru. O případnou změnu názvů žádá obec, na jejímž katastru stanice leží 
a rozhoduje Drážní úřad.

Vážení spoluobčané,
je tady září a s ním nový školní rok. Žákům a studentům přeji klidný návrat do školních lavic, kantorům pevné 
nervy za katedrou. Vám všem přeji hezký podzim, hodně zdraví. Ráda bych vás ještě pozvala na některou 
z krásných podzimních akcí jako je například koncert Českého fi lharmonického sboru 17. září. Na začátku října 
nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Všimněte si změn ve volebních místnostech. Většina jich bude 
v budově ZŠ Komenského.
 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: plánuje se nový skatepark v areálu Pavučiny

Z jednání Rady města: čekají nás velké silniční výstavby

Z MĚSTA

Radní se sešli na své 50. schůzi v úterý 7. červen-
ce. Na programu měli veřejné osvětlení na hřbi-
tově, darovací smlouvy týkající se táborů pro 
děti z nízkopříjmových rodin či nový skatepark.

Veřejné osvětlení 
na hřbitově zajistí místní fi rma
Důvodem rekonstrukce veřejného osvětlení je 
jeho havarijní stav – dojde tak k jeho opravě 
a rozšíření. „Byla vysoutěžena fi rma, která se 
vešla do částky milionu korun a projekt má být 
hotov do konce srpna,“ popisuje rekonstrukci 
místostarosta Bořivoj Švásta. Peníze poputují 
z pokladny města a původně se počítalo s část-
kou vyšší. „Projekt nás bude stát o 100 tisíc méně, 
než se původně plánovalo – tedy 903 tisíc korun,“ 
doplňuje starostka Hana Potměšilová. 

Firmy, nadace i církve podpořily dobrou věc
Sociální odbor města pořádá každoročně 
tábor pro děti z nízkopříjmových rodin a na 
jeho uspořádání žádá o dotaci z Jihomorav-
ského kraje. „Letos bohužel se neinvestiční 
akce tohoto typu kvůli koronaviru zrušily, 
proto dotace neproběhla,“ říká starostka. 
I tak se objevila čtveřice zástupců místní 
firmy, nadace a církví, kteří chtějí na uspo-
řádání tábora přispět, za což jim patří velké 
díky. „Od dárců se podařilo získat 24 tisíc 
korun, zbytek peněz za tábor doplatí město,“ 
doplňuje místostarosta. Město s dárci sepsa-
lo darovací smlouvy. Peníze podpoří desítku 
dětí z celého ORP Hustopeče.

Město se aktivně zapojí do akce Kolo pro život
Od pátku 7. srpna bude uzavřeno Dukelské 
náměstí z důvodu konání cyklistické akce, která 
proběhne v sobotu 8. srpna „Město poskytne 
prostory pro start, pomůže s marketingem, 
organizací dopravy či úklidem,“ vysvětluje pode-
psání dohody o poskytnutí podpory starostka.  
Akce se v Hustopečích koná již počtvrté a loni se 
ji účastnilo téměř 1 200 závodníků.

Senioři od podzimu využijí teplo a teplou 
vodu z nového kotle
Na základě plánu údržby Penzionu pro důchod-
ce v Žižkově ul. se počítá s investicí do výměny 
kotlů. Investici řeší město nyní proto, aby byly 
kotle k dispozici na topnou sezónu 2020–2021. 

Město vyzvalo uchazeče k podání nabídky, 
jedná se o zakázku malého rozsahu. 

Hustopeče plánují nový skatepark v Pavučině
Město připravuje žádost o dotaci na vybudová-
ní skateparku v areálu CVČ Pavučina. „Stávající 
skatepark je hojně využíván a v posledním roce 
pozorujeme výrazný nárůst mladých jezdců. 
Bohužel se již delší dobu potýkáme se zastara-
lými překážkami a špatným povrchem,“ dodá-
vá místostarosta. Nyní se naskytla možnost 
zapojit se do výzvy Podpora budování a obnovy 
míst aktivního odpočinku, termín příjmu žádostí 
je do 28. srpna. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 8. 7. 2020 na webu města. 

51. schůze Rady města tentokrát připadla na 
pondělí 27. července. Vybíráme pro vás ty 
nejdůležitější informace.

Silnice Brněnská–Žižkova
získá nový povrch i parkovací místa
Kompletně nový povrch a třicítku podélných 
parkovacích míst získá obslužná komunikace 
Brněnská–Žižkova až po vjezd do Lindenu po 
rekonstrukci, která vypukne začátkem srpna. 

„Máme vysoutěženou fi rmu, která v termí-
nu od 1. srpna do 31. října provede potřebné 
stavební úpravy za cenu 4,7 milionu bez DPH,“ 
seznamuje nás s investicí místostarosta Bořivoj 
Švásta. Veřejnou zakázku získala místní fi rma. 

Směrem na Velké Němčice 
vznikne nový kruhový objezd
Zároveň s touto rekonstrukcí, téměř ve stej-
nou dobu, bude probíhat výstavba nové 
okružní křižovatky na konci katastru Husto-
pečí směrem na Velké Němčice. „Na krajské 
komunikaci II/425 směrem na V. Němčice 
dojde k dlouho očekávané výstavbě okružní 

křižovatky a vstupu do města, který se stane 
začátkem obchvatu směrem na Šakvice,“ říká 
starostka Hana Potměšilová. „Nejedná se 
o investici města, to předalo práva a povin-
nosti investora developerovi, který vybuduje 
okružní křižovatku a část komunikace s tím, že 
komunikaci i křižovatku převede bezplatně na 
město. Město poté křižovatku na Jihomorav-
ský kraj,“ dodává starostka. Termín výstavby je 
podzim letošního roku.

Hustopečské komunikace čeká údržba
Rada města schválila návrh oprav komunikací 
a obnovu vodorovného dopravního značení 
ve městě. „Byly vytipovány ulice, na kterých 
je potřeba udělat drobné opravy komuni-
kací, jedná se o ulice: Herbenova, Nerudova 
(k Valkýře), Šafaříkova, Pionýrská, U Vodoje-
mu, Žižkova a Vinařská – zde se jedná o úpravy 
asfaltu a nové vodorovné značení čeká ulice 
Tábory, Komenského a U Větrolamu. Je to za 
cenu okolo 170 tisíc s DPH a s opravami počítá-
me v srpnu a září,“ říká místostarosta. Jedná se 
o každoroční drobné opravy. 

Muzejní kavárna 
našla svého provozovatele
Od srpna se mohou Hustopečští i turisté těšit 
na novou kavárnu na náměstí. Radní vybrali 
nového provozovatele Muzejní kavárny (Café 
Auspitz) v budově domu U Synků, a to ze čtyř 
přihlášených zájemců. „Hodnotily se dvě 
kritéria – cena a záměr – vybrali jsme toho 
s nejvyšším počtem bodů,“ vysvětluje starost-
ka. Návštěvníci se tak mohou těšit například 
na výběrovou kávu z malých pražíren, štrůdl, 
kynuté buchty či drobné pečivo vlastní výroby.

Hustopeče podpoří 
Běh mandloňovou stezkou
Hustopeče podepsaly smlouvu o poskytnutí 
podpory pro konání dobročinného běhu na 
podporu GIRASOLE v Hustopečích. Běh se 
bude konat dvakrát ročně a výtěžek z dobro-
volného startovného podpoří domácí hospic. 

„První běh se uskuteční v sobotu 26. září a deví-
tikilometrová trasa povede mandloňovými 
sady,“ říká místostarosta. Smlouva se týká 
propagace či poskytnutí prostor.

Stávající skatepark.
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Z jednání Rady města: přijďte na podzim vysazovat stromy

XIII. schůze zastupitelstva v mimořádném termínu

Odpovídající péči potřebují i pečující. Scházejí se v Hustopečích

52. schůze Rady města tentokrát připadla na 
úterý 18. srpna. Vybíráme pro vás ty nejdů-
ležitější informace.

Na podzim se bude konat brigáda 
spojená s výsadbou stromů v Hustopečích
Ve městě bylo vytipováno několik lokací – 
jedná se o areál Formanky, parkoviště u COOPu 
a prostor v okolí autobusového nádraží. „Na 
těchto třech místech budou vysazeny stromy 
a keře a chceme do toho zapojit i veřejnost,“ 
říká místostarosta Bořivoj Švásta. V současné 
době se soutěží fi rma, která dodá zeleň. „Na 
podzim uspořádáme brigádu, kdy se stromy 
a keře zasadí a pak to oslavíme u táboráku,“ 
zve na akci místostarosta. Z Ministerstva život-
ního prostředí město získalo dotaci 250 tisíc, 
zbytek – tedy asi 15 tisíc – doplatí město 
z vlastní kasy.

Bude podána žádost o dotaci 
na nový skatepark na Pavučině
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotač-
ní titul Podpora budování a obnovy míst aktivní-
ho odpočinku, do kterého město zašle žádost 
o dotaci na výstavbu nového skateparku v areá-
lu CVČ Pavučina. „Pokud získáme dotaci, tak 
pak bude následovat soutěž pro zhotovitele, 

který bude mít na starosti nový asfaltový povrch, 
nové obrubníky, zkrátka celý projekt,“ těší se 
místostarosta. Dotace by pokryla 60 %, zbýva-
jících 40 % by uhradilo město. 

ZŠ Nádražní 
bude bezbariérová – pomůže dotace
Rada města schválila seznam uchazečů, které 
město osloví s veřejnou zakázkou malého 
rozsahu na Základní školu Nádražní v Husto-
pečích. „Škola bude bezbariérová a získá nové 
vybavení a technologie,“ popisuje moderni-
zaci místní školy pan místostarosta. Vzhle-
dem k nevyčerpaným dotacím z minulých let 
nabídl poskytovatel dotace fi nance také pro 
ZŠ Nádražní. ZŠ Komenského v prvním kole 
na dotaci dosáhla a její modernizace je tak 
hotová – obě školy tedy budou bezbariérové. 

„Současně se stavebními úpravami se bude 
zajišťovat také konektivita školy, tedy propo-
jení IT technologií a dovybavení některých 
učeben,“ dodává starostka Hana Potměšilová. 
Práce proběhnou v období leden – květen 2021 
a město se bude podílet 10 % z částky. 

Začalo se hovořit o změně názvu nádraží
Na základě podnětu od občanů Hustopečí 
bylo prověřeno správné názvosloví místního 

nádraží a nádraží v Šakvicích. „Ze Správy 
železnic nás informovali, že jako samosprá-
va můžeme o změnu názvu zažádat,“ říká 
místostarosta. „Hustopeče u Brna jako takové 
od roku 1992 ofi ciálně neexistují, zvažujeme 
tedy změnu názvu místního nádraží buď na 
Hustopeče či Hustopeče – město,“ dodává 
starostka. Šakvické nádraží se nachází na 
katastru města Hustopeče, uvažuje se tedy 
i o změně tohoto názvu – např. Hustopeče – 
dolní nádraží či Hustopeče – průmyslová zóna. 

„Momentálně hledáme nejsprávnější varian-
tu názvu, které zašleme na Správu železnic,“ 
doplňuje místostarosta. 

Začínají první práce na domu paní Nohelové
Radní schválili zpracování zaměření a doku-
mentace domu paní Nohelové. „Vybrali jsme 
fi rmu, která zpracuje skutečné zaměření toho-
to domu – v současné době nám chybí projek-
tová dokumentace, kterou budeme potřebovat 
pro budoucí práce,“ říká starostka. „Dům je 
v současné době splacený a toto je první krok, 
po kterém budou následovat další,“ dodává 
místostarosta. Město za zhotovení projektu 
zaplatí 89 tisíc. 

-vyh- 
Článek byl zveřejněn 19. 8. 2020 na webu města.

Zastupitelé se sešli v mimořádném termínu, 
aby projednali slevy na nájemném pro nájem-
ce v nebytových prostorech a pro sportovce. Do 
konce měsíce srpna mohou sportovní oddíly 
žádat v programu Covid-sport příspěvek 50 % 
na nájemné za tři měsíce, pokud jim nájemce, 
v tomto případě město, odpustí 30 %. Zastupi-
telé toto jednohlasně schválili.

Dalším důležitým bodem bylo schválení 
5. rozpočtového opatření, kde se na straně 
příjmů objevila částka téměř 7,5 milionů korun 
od státu (avizovaných 1 200 Kč na obyvatele). 
Zastupitelé proto mohli do výdajů zařadit někte-
ré investiční akce, které byly kvůli koronavirové 
pandemii a nejistých příjmech z rozpočtu vyškrt-
nuty. Celkem 5 milionů korun půjde na opravu 

chodníků na ulici Družstevní a výstavbu nových 
parkovacích zálivů na ul. Sv. Čecha a Žižkova. 
Díky schválení může město začít soutěžit zhoto-
vitele tak, aby se mohlo co nejdříve budovat.

Příští jednání zastupitelů je naplánováno 
na čtvrtek 10. září v 17 hodin.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 21. 8. 2020 na webu města. 

Vzali byste si do domácí péče těžce nemocného 
člena rodiny? Ti, kteří se rozhodli takto pečovat 
o blízké, se několikrát do roka schází v centru 
Girasole v Hustopečích, aby se vzájemně podpo-
řili, sdíleli své zážitky a pod dohledem profesio-
nálů se naučili i péči správně poskytovat.

Celých 80 % lidí by si přálo strávit své posled-
ní dny doma v kruhu svých nejbližších. Ti, 
kteří se rozhodnou pečovat o dlouhodo-
bě nemocného člena rodiny v domácím 
prostředí, jsou postaveni před nelehký úkol 
a právem zasluhují i oni sami pomoc okolí. 

Na Hustopečsku funguje několik sdružení 
a služeb pro pečující a Girasole nabízí 
i podpůrná setkávání přímo v Hustopečích. 

„Setkání pečujících pořádáme několikrát do 
roka a chodí sem většinou ti, kteří už v péči něko-
ho mají a potřebují si rozšířit obzory, podělit se 

MŠ Na Sídlišti bude mít novou zahradu
Do veřejné zakázky „Regenerace zahrady MŠ 
Na Sídlišti“ se přihlásila pouze jedna fi rma 
a ta se ujme kompletní rekonstrukce zahrady 
mateřské školy. „Přibude nový mobiliář, vodní 
prvky či zeleň a mělo by být hotovo do konce 
prázdnin příštího roku,“ osvětluje rekonstrukci 
starostka. V současné době probíhá rekon-
strukce samotné budovy školky.

SENIOR TAXI bude přejmenováno
V současné době poskytuje město Hustopeče 

sociální službu s názvem SENIOR TAXI, která 
je za symbolickou cenu k dispozici seniorům 
a osobám se zdravotním postižením. „Na 
základě podnětu taxikářů dochází k úpra-
vě názvu této služby na SENIOR DOPRAVA. 
Název „taxi“ může být matoucí a zaměnitelný 
s klasickou taxislužbou, která však nemůže 
dosáhnout cen, za které jezdí SENIOR TAXI, 
navíc je název v rozporu s legislativou,“ 
objasňuje situaci starostka. Na základě 
tohoto se začali podnětem zabývat právní-
ci města – vznikl tak nový název a úprava 

názvosloví. „Jedná se o dopravu dotovanou 
městem, kdy člověk zaplatí regulační popla-
tek 20 korun, který nepokrývá částku, kterou 
by zaplatil u komerčního subjektu. Nově 
se používá i slovo „regulační“ poplatek tak, 
aby bylo zřejmé, že se jedná o dotovanou 
částku, která nepokrývá skutečné nákla-
dy,“ odůvodňuje změnu názvu starostka. Je 
nutná změna polepu vozidla, včetně všech 
souvisejících dokumentů. 

-vyh- 
Článek byl zveřejněn 28. 7. 2020 na webu města.
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o své zážitky a pocity nebo si třeba postěžovat. 
Líbí se mi, že si tu i vyměňují rady a tipy, a že se tu 
i umíme zasmát,“ představuje semináře koordi-
nátorka podpory pro pečující Kateřina Štýblová.

Každé setkání je věnováno i nějakému 
konkrétnímu tématu. „Tentokrát je to poloho-
vání a proleženiny, což bývá největší problém 
v péči o nemocného doma, takže tu máme 
zdravotní sestřičku, která nám ukáže jak 
polohovat, aby to bylo zvládnutelné jak pro 

klienta, tak pro pečujícího. Minule jsme se 
bavili i o demenci a Alzheimerově chorobě, 
střídáme to. Odborná část je hned na začátku 
setkání a pak už si zbytek odpoledne spíš poví-
dáme,“ seznamuje nás s programem Štýblová.

Právě možnost sdílení a ujištění, že nejsou 
sami, je pro pečující největší podporou. Stej-
ně jako rady, co všechno je potřeba obzvláště 
na začátku zařídit. „Když někdo zvažuje, že by 
si vzal do péče nemocného člena rodiny, tak 

v první řadě je nejdůležitější, aby si sám v sobě 
srovnal, zda chce věnovat svůj čas – 24 hodin 
denně – nemocnému. Jestli mu má kdo pomá-
hat, jestli ví, kam se může obracet o odlehčovací 
služby a podobně, ale to se dá všechno zjistit 
a dohledat. Pakliže si toto srovnáte, je nutné 
vyřídit materiální záležitosti. To znamená vyří-
dit si příspěvek na péči, zajistit všechny rehabili-
tační pomůcky, polohovací postel, matraci proti 
dekubitům a podobně. Začátek je hodně hektic-
ký, ale když je podpora rodiny nebo i nějaké 
služby, pak se to všechno dá lehce zvládnout,“ 
vyzývá potencionální pečující Štýblová.

Pro Girasole je právě oblast pomoci pečují-
cím jednou z priorit, aby se co nejvíce nemoc-
ným dostalo domácí péče. „Ideální je navštívit 
naši poradnu pro pečující v budově polikliniky 
na Hybešově ulici, případně můžeme i my přijet 
k pečujícímu domů. Vysvětlíme si, co je potřeba 
zařídit, dodáme kontakty a můžeme nabídnout 
i naše další služby, jako třeba osobní asistenci, 
tísňovou péči nebo domácí hospic a podobně.“

Podrobné informace o podpoře pro pečující 
najdete na webu www.girasole.cz/poradna/. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 2. 7. 2020 na webu města. 

Každé setkání je věnováno konkrétnímu tématu – například polohování.
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Nová kolumbária a osvětlení na hřbitově

Veřejné osvětlení ve městě volá po větších opravách

Opravy a zvelebení místa posledního odpočin-
ku v Hustopečích je jednou z priorit města a už 
letos se dočkáme hned dvou investic – nových 
kolumbárií a celkové rekonstrukce veřejného 
osvětlení, které bylo roky v havarijním stavu. 

Již několik let usiluje Město Hustopeče 
o rozšíření hřbitova, především v části urno-
vého háje, kde je zájem o místa největší. Část 
zdejších pozemků však patří státu a proto se 
rozšiřování doposud příliš nedařilo. „Proto 
jsme se rozhodli vybudovat alespoň dvě 
kolumbária, která trochu odlehčí velké 
poptávce po těchto místech. Stojí na hrani-
ci našich pozemků a v nejbližší době se už 
začnou nabízet zájemcům; do konce toho-
to týdne budou schránky osazeny mramo-
rovými deskami,“ představuje kolumbária 
starostka Hana Potměšilová.

Každé kolumbárium má 18 schránek, 
celkem je tedy k dispozici 36 nových míst. 

„Zájemci se mohou obracet na paní Radmi-
lu Harantovou z Majetkoprávního odboru 
města Hustopeče. Čekali jsme vlastně jen na 

schválení nového provozního řádu hřbitova, 
který nabude platnosti 1. července tohoto roku. 
Jeho součástí je právě i pronájem kolumbárií, 
jejichž ceny je stanoveny na minimálně 10 let,“ 
dodává starostka s tím, že provozní řád bude 
vyvěšen u vstupu na hřbitov a také na webu 
města mezi formuláři.

Spolu s kolumbárii se pracuje i na veřej-
ném osvětlení, které je dlouhodobě v dezo-
látním stavu. Město do něj plánuje investovat 
téměř milion korun a již oslovilo pět možných 
fi rem. „Víme o tom, že na hřbitově svítí pouze 
dvě lampy v té hlavní části hřbitova. Teď v létě 
to až tak nikoho nebolí, ale chceme, aby do 
podzimu, kdy se začne dříve stmívat, bylo nové 
osvětlení hotové a lidé se tam mohli bezpečně 
procházet,“ vysvětluje starostka.

V plánu jsou však i další nutné opravy 
a celkové zvelebování hřbitova. „Řešily se 
cestičky a dlažba i různá převýšení. Máme 
projekt i na opravu hřbitovní kaple, která je 
ale památkově chráněna a hledáme vhod-
ný dotační titul. Upravili a rozšířili jsme 

i pumpy, takže lidé nemusí chodit pro vodu 
přes celý hřbitov. Řeší se i hřbitovní zeď, 
která je už vyprojektovaná a má všechna 
stavební povolení a pokud vše dobře půjde, 
tak v roce 2022 by stavba této nové zdi měla 
završit všechny opravy a rekonstrukce celé-
ho areálu hřbitova,“ uzavírá starostka. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 30. 6. 2020 na webu města.

Nejčastěji hlášeným problémem na mapě 
závad města (naleznete na webu města) 
jsou poruchy pouličních lamp. Hustopeče 
nejsou jediným městem, které se potýká se 
zastaralým systémem veřejného osvětlení, 
nicméně vedení radnice začalo situaci vzhle-
dem k četnosti poruch systematicky řešit. 

V posledních dnech a týdnech se po 
Hustopečích množí poruchy a výpadky 

veřejného osvětlení. Většinou jde o jednot-
livé lampy, ne zřídka se však stává, že nesvítí 
světla dokonce v celých ulicích. „V Hustope-
čích se v tomto období provádí opravy častěji, 
než je běžné. Býváme tu minimálně jednou 
až dvakrát týdně a stává se, že se opravy 
protáhnou na více dnů. Je to dáno tím, že 
v současné době máme problémy hlavně 
na kabelech uložených v zemi,“ popisuje 

četnost zásahů smluvní partner ČEZu Tomáš 
Holub, který je pověřen opravami a údržbou 
osvětlení ve městě.

„Je třeba si uvědomit, že osvětlení bylo vybu-
dováno někdy v 70. letech minulého století, to 
znamená, že kabely v zemi jsou staré téměř 
50 let,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová.

Výkopové práce, které byly poslední roky 
po městě prováděny a letošní nezvykle 

Každé kolumbárium má 18 schránek, 
celkem je tedy k dispozici 36 nových míst.
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Z areálu nemocnice je jedno velké staveniště
Dostat se v posledních dnech k hustopečské 
nemocnici či poliklinice je poměrně složité. 
Hned několik krajských investic uzavřelo vjez-
dy i parkovací místa. Situace nebude lepší ani 
v budoucnu a návštěvníci se tak musí obrnit trpě-
livostí. Po dokončení prací na výjezdové záchran-
né stanici se začne stavět domov důchodců.

Není tajemstvím, že Jihomoravský kraj, 
který je od roku 2015 vlastníkem Hustopečské 
nemocnice, má s celým areálem velké plány. 
Své sliby o modernizaci už začal postupně plnit, 
což s sebou ovšem přináší i mnohá omezení 
a nepohodlí jak pacientů, tak návštěv. 

„Co se týká vjezdů, tak nemocnice už dávno 
avizovala, že hlavní brána je uzavřena, nicmé-
ně zpřístupnila zásobovací vjezd z ulice Brněn-
ská, kudy mohou návštěvníci vjet do dvora a na 
krátký čas tu i zaparkovat. I pro hůře pohyblivé 
je to nejjednodušší řešení, protože přímo ze 
dvora je k dispozici i výtah, takže mohou přijet, 
vyřídit si, co potřebují a odjet,“ popisuje peri-
petie návštěvníků, kteří přijíždí k nemocnici 
autem starostka Hana Potměšilová.

Komplikovaný přístup do areálu má na 
svědomí především stavba nové výjezdo-
vé záchranné stanice, která začala v květnu 

loňského roku a je jednou z mnoha dalších, 
které kraj buduje po celém území tak, aby 
pokryly zákonem stanovené výjezdové časy. 
Investice v hodnotě 45 milionů korun je před 
dokončením. „Budova měla být již v červnu 

zkolaudována, nicméně kvůli zdržení z objek-
tivních důvodů došlo k posunu. Samotné 
spuštění provozu, které je naplánováno na 
září tohoto roku, ohroženo nebude a těšíme 
se, až stanice začne naplno sloužit. Samotná 

deštivé počasí mají za následek, že zemina 
kolem nich není stabilní a dochází tak k jejich 
pohybu, při kterém se projevuje právě špat-
ný technický stav. Situaci zhoršuje i fakt, že 
na některých místech není ani zmapováno, 
kde přesně jsou kabely položeny. „V tento 
moment probíhá pasportizace osvětlení, 
která nám řekne, kde vlastně kabely v zemi 
leží, kudy vedou, a i když nám neřeknou, 
v jakém jsou stavu, tak alespoň budeme 
vědět, kde hledat závadu,“ popisuje plány 
města starostka.

Nápomocný může být každý občan, který 
na dispečink ČEZu nebo do mapy závad na 
webových stránkách města zjištěnou záva-
du na lampách včas nahlásí. „Často se nám 
totiž stává, že občané závadu nahlásí třeba 
až po týdnu nebo bez bližší specifikace toho 
konkrétního místa a následně si stěžují, že 
se na opravy dlouho čeká. Proto tedy prosím 
občany, aby s námi spolupracovali a poruchy 
hlásili co nejdříve,“ vyzývá starostka.

„Pro zjednodušení celého procesu je 
nejdůležitější zjistit, kde přesně se nefunk-
ční světlo nachází. Každý sloup je označen 
číslem, které když občané nahlásí ať už na 
mapu závad nebo na dispečink ČEZu na 
číslech 596 903 777, 596 903 772, 721 085 311 
nebo 602 585 231, tak to místo snadno 
najdeme a můžeme opravit. Pokud číslo na 
sloupu nenajdete, stačí uvést číslo popisné 
nejbližšího domu,“ radí Tomáš Holub.

Ani po zjištění aktuálního stavu kabeláže 
však nelze očekávat, že dojde k jednotné 
obnově celého systému veřejného osvětle-
ní najednou. „Oprava veřejného osvětlení 

patří do těch finančně náročnějších investic. 
Například jen náklady na opravu osvětlení 
na hřbitově, která v těchto dnech začíná, se 
vyšplhají k milionu korun. Takže pro celé 
Hustopeče mluvíme o desítkách milio-
nů, které bychom museli najít v rozpočtu 
města, a takovou investici nelze uskutečnit 
najednou. Proto tedy teď ta pasportizace 
a mapování, díky kterému zjistíme, kde jsou 
závady největší a od těch začneme s postup-
nými opravami, podle aktuálních možností 
města,“ plánuje starostka.

Stav veřejného osvětlení v Hustopečích 
se dá rozdělit do několika skupin: 

 
Nově vybudované světelné body techno-1. 
logií LED, o kterých z hlediska výpadků 
nebo oprav nejsou žádné zmínky a běží 
naprosto bez problémů. Pokud už nějaké 
světlo zhasne, tak je to závada jediného 
světla: Tábory, propojka ulic Brněnská 

a Šafaříkova, cesta k firmě Norma od 
přechodu, tři světla na Javorové, Dlouhá, 
čtyři světla na Brněnské a nové trasy poří-
zené s výstavbou v posledních 20 letech, 
např. Gen. Peřiny, lokalita Dlouhá, Krátká, 
Na Výsluní.
Částečně opravené trasy:2.  Bratislavská, 
Brněnská, Na Hradbách, část Vinařské – 
výpadky rozvaděčů v těchto lokalitách jsou 
výjimečné, opravují se jednotlivé světelné 
body. Pouze ulice Vinařská je připojena na 
RVO4 Herbenova, kde dochází k častějším 
výpadkům rozvaděče. 
Neudržované trasy, trasy bez oprav3.  – 
téměř celý zbytek města.
Lokality L. Svobody, Pionýrská, Údolní 4. 
začaly být problematické právě s výkopy.
 

Zhruba před 10 lety proběhla větší rekon-
strukce, která spočívala hlavně ve výměně 
světel, z části i výměně kabelů (Brněnská, 
Bratislavská) a v instalaci systému řízení 
Telea. Nutno dodat, že tento systém je nain-
stalován pouze ve třech městech na světě – 
v části Vídně, v části Amsterodamu a v téměř 
celých Hustopečích. 

Tento systém se město snaží již několik let 
postupně demontovat a vyřadit z provozu, 
protože firma, která jej vytvořila, už neexis-
tuje, a není pro něj tedy žádná podpora, 
neexistují pro něj náhradní díly a pokud ano, 
jsou tak drahé, že se oprava nevyplatí. Navíc 
ze tří řídících bodů fungují jen dva, a to ještě 
částečně, což komplikuje opravy.

-nov-
Článek byl zveřejněn 27. 7. 2020 na webu města. 

Komplikovaný přístup do areálu má na svědomí především stavba nové výjezdové záchranné stanice.
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Oprava veřejného osvětlení 
patří do těch fi nančně náročnějších investic.
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budova je dvoupodlažní, v přízemí se nachá-
zí odpovídající zázemí pro vozidla a v patře 
najdeme pokoje pro lékaře i řidiče a spole-
čenskou místnost. Posádky tu najdou zázemí, 
které je dneska už standardem pro záchranky,“ 
popisuje stavbu radní Jihomoravského kraje 
pro zdravotnictví Milan Vojta.

V průběhu výstavby zbrusu nové budovy 
však vyvstal další problém, který bylo potřeba 
začít ihned řešit. „Aktuálně řešíme rekonstruk-
ci kanalizace, která se ukázala být ve velmi 
špatném stavu, takže kraj uvolnil asi 20 mili-
onů korun tak, aby nová kanalizace sloužila 
i novým sociálním domům v ulici Žižkova 
následně i domovu důchodců, který se brzy 
začne stavět,“ vysvětluje situaci Vojta.

Právě výstavba nového domova důchodců 
a domova se zvláštním režimem, který vyroste 

v těsném sousedství polikliniky, ještě více zkom-
plikuje už tak omezené parkování u nemocnice. 
Investice v hodnotě téměř 200 milionů korun 
je schválena a momentálně je ve fázi výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby. „Výběrové 
řízení poběží přes léto tak, abychom mohli za 
dva tři měsíce rozhodnout o dodavateli, předat 
mu staveniště a může se začít. Pokud to dobře 
půjde, a i kvůli dotaci a úvěru z Evropské inves-
tiční banky by to mělo proběhnout tak, aby byl 
domov v polovině roku 2022 uveden do provozu,“ 
popisuje nejbližší plány v okolí nemocnice Vojta.

Další menší investice probíhají průběžně 
tak, aby se Nemocnice Hustopeče stala moder-
ním zdravotnickým zařízením. „V současnosti 
je na pořadu dne řešení energetického hospo-
dářství nemocnice, kdy jej chceme kompletně 
rekonstruovat metodou EPC, což znamená, že 

dodavatel si sám provedené úpravy zafi nan-
cuje a splácet si je bude z těch úspor. Takhle se 
nám to osvědčilo třeba v Nemocnici Břeclav, 
která byla i oceněna za postup tímto způso-
bem. Kromě toho jsme tu nedávno vyměňovali 
okna a u vstupu do nemocnice jsme instalovali 
termokamery, abychom mohli lépe monitorovat 
návštěvníky v případě zhoršení epidemiologic-
ké situace, které se očekává na podzim. Hodně 
investujeme do IT vybavení, což není na první 
pohled moc vidět, a budeme tu i bourat některé 
další nevyužívané budovy, takže celý areál nám 
prokoukne, a to už vidět bude,“ těší se radní.

Starostka města i radní Vojta prosí návštěv-
níky nemocnice a polikliniky o zvýšenou opatr-
nost a trpělivost při pohybu v areálu nemocnice. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 16. 7. 2020 na webu města. 

Pro řidičák na nový odbor. Městský úřad hlásí organizační změny

Společná historie Česka a Izraele začala v Hustopečích

Od 1. srpna došlo na Městském úřadě Husto-
peče k několika organizačním změnám, z nichž 
tou nejviditelnější je přejmenování dvou odbo-
rů. Ze Správního odboru se stává Odbor správ-
ních činností a Odbor dopravy byl vymezen na 
Odbor přestupků a dopravních činností. 

„Pro občany se vůbec nic nemění, pouze 
hlavička ve formulářích. Všichni zaměstnanci 
i všechny přepážky zůstávají tam, kde dopo-
sud, takže kdo už si na našem úřadě někdy 

něco vyřizoval, tak určitě ví, kam jít. Kdo přijde 
poprvé, bude možná v první chvíli trochu 
hledat, ale není to nic zásadního,“ uklidňu-
je hned v úvodu tajemník Městského úřadu 
Hustopeče Pavel Michalica.

Za zdánlivou ofi cialitou se však skrývá 
dlouhodobý problém s přestupky proti veřej-
nému pořádku, který měl v kompetenci právě 
Odbor dopravy. „Jedná se zejména o přestup-
ky na úrovni sousedských vztahů, kdy se dva 
sousedé nejsou schopni na něčem dohodnout 
a je tam obtížné dokazování. Patří sem ale 
třeba i rušení nočního klidu, zatoulaná zvířata 
nebo přestupky na úseku zbraní a drog, ale to 
si z větší míry zajišťuje policie,“ vyjmenovává 
nejčastěji řešené přestupky tajemník.

Právě Odbor dopravy, konkrétně vedoucí 
odboru Dana Prajková, zastupuje přestupkové 
komise většiny obcí ORP Hustopeče, kterým 
se pro takové komise nedaří najít zástupce 
s potřebným vzděláním. Přestupků navíc přibý-
vá. „Některé obce své přestupkové komise stále 
mají, například nedaleké Klobouky u Brna. 
Spousta z nich je však v podstatě nucena 
převést toto na nás, protože mají opravdu velký 

problém obsadit místa osobou s potřebným 
právnickým vzděláním. I samotný Jihomorav-
ský kraj, který si je tohoto problému vědom, 
nám doporučuje, abychom v rámci veřejno-
právních smluv tuto agendu od obcí přebírali 
my,“ vysvětluje nárůst agendy tajemník.

Při optimalizaci odborů došlo i na propouš-
tění zaměstnanců a změny v úvazcích na celém 
úřadě. „Zrušily se některé tabulky, došlo k rozdě-
lení agend a celá reorganizace se nějakým 
způsobem dotkla asi 40 zaměstnanců, což je 
nějakých 30 % úřadu,“ vypočítává tajemník.

Další změny tajemník nevylučuje ani 
v budoucnu. Ať už kvůli ekonomické krizi 
nebo kvůli plánovaným modernizacím 
a elektronizaci služeb. „Předpokládáme, že 
by v příštím roce mělo dojít k poklesu příjmů 
města zhruba o 20 %. Městský úřad vlastně 
poskytuje služby a každý občan je tak naším 
klientem. Pakliže by o nějakou službu nebyl 
zájem, pak samozřejmě nebude nic bránit 
tomu, abychom snižovali počty zaměstnanců, 
ale to se teprve všechno ukáže.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 5. 8. 2020 na webu města. 

Netradiční a nová. Přesně tato označení si 
s sebou již během příprav nesla akce Apoš-
tolské církve a města Hustopeče. Den Izraele, 
který měl především připomenout a utvrdit 
blízké přátelství obou zemí, přinesl i mnohé 
nečekané objevy ve společné historii. Přesvěd-
čil se o tom i hlavní host, izraelský velvyslanec 
v České republice Daniel Meron.

V neděli 9. srpna se Hustopeče staly 
dějištěm setkání dvou na první pohled odliš-
ných kultur. Den Izraele, který uspořádala 
Apoštolská církev ve spolupráci s městem 
Hustopeče ukázal, že ani velká vzdálenost 
nebrání navázání úzkému přátelství mezi 
národy. „Chceme připomenout to, co máme 

s Izraelem společné. Česká republika je totiž 
jednou z nejvstřícnějších zemí v Evropě i ve 
světě. Máme tu asi nejméně antisemitismu. 
Těžko říct, proč to tak je, ale je to fakt. My 
jsme si toho vědomi a věříme, že je třeba toto 
přátelství uchovat,“ vysvětlil důvod slavnost-
ního odpoledne iniciátor akce, pastor Apoš-
tolské církve v Hustopečích Karel Káňa, který 
sám Izrael několikrát navštívil a dokonce 
organizoval týmy dobrovolníků, které tam 
v roce 2010 pomáhaly hasit rozsáhlé požáry 
a vysazovat nové lesy.

Stejný názor vyjádřil i hlavní host slavnost-
ního odpoledne. Izraelský velvyslanec v České 
republice Daniel Meron, který návštěvu města 

zahájil soukromou prohlídkou hřbitovů a sezná-
mením se s historií židovství v Hustopečích. 

„I když jižní Moravu navštěvuji poměrně často, tak 
přímo v Hustopečích jsem poprvé. A musím říct, 
že jsem velmi potěšený a vděčný vašemu městu, 
že se stalo domovem židovským rodinám před 
druhou světovou válkou. Jste součástí společné 
historie našich národů a i dnes vidím spoustu 
oblastí, které mají naše země společné, ve kterých 
spolupracujeme a vzájemně se obohacujeme. Ať 
je to věda, medicína, zemědělství či technologie,“ 
vyjádřil radost z vzájemné spolupráce Meron.

Historie židovské komunity v Hustopečích, 
kterou při odpolední prohlídce města vyklá-
dala vedoucí Městského muzea doktorka Soňa 
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Ze Správního odboru se stává 
Odbor správních činností a Odbor dopravy byl 
vymezen na Odbor přestupků a dopravních činností. 
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Název se mění, samotná služba nikoliv

První sociální dům pro seniory je otevřen

Přes rok a půl poskytuje město Hustopeče soci-
ální službu, která do nedávna nesla název Seni-
or Taxi. Ta je za symbolickou cenu k dispozici 
seniorům i osobám se zdravotním postižením. 
Zmíněná služba byla jedním z bodů programu 
posledního setkání Rady města, kde se řešil 
její nový název. Proč?

„Před časem jsme dostali podnět od jedno-
ho taxikáře, který upozornil na to, že by název 

nemusel být v souladu se zákonem. Právníci na 
Majetkoprávním odboru se zabývali zákonem 111 
z roku 1994, který řeší silniční dopravu a řeší podni-
katelský subjekt – taxislužbu. Naznali, že názor 
pana taxikáře je správný, protože Senior taxi není 
podnikatelská činnost, ale sociální služba. Dopo-
ručili, aby se změnil název nově na Senior doprava,“ 
říká místostarosta Bořivoj Švásta. Veškeré úkony 
byly taktéž konzultovány s pracovníkem Minister-
stva dopravy, který jejich názor potvrdil.

Senior doprava spadá pod Penzion a pečova-
telskou službu Hustopeče, zavítali jsme tedy za 
paní vedoucí, která nám o této službě pověděla 
více: „Když nějaký senior nebo osoba, která si 
vyřídí průkazku, potřebuje někam zavést v rámci 
města Hustopeče, tak si zavolá – nejlépe jeden 
den předem – a domluví se s námi, odkud kam 
potřebuje odvést. Nejčastěji se jedná o cesty 
k lékaři, ale například na nákupy, ke kadeřnici 
či na hřbitov,“ říká paní Monika Trčková, vedoucí 
organizační složky. Služba je místními seniory 

hojně využívána. „Za prázdniny jsme odvezli 
zhruba 168 cest. Na den to vychází od 0 až 15 jízd 
za den,“ říká paní Trčková.

Zájemci o tuto službu si musí vyřídit již 
dříve zmiňovanou průkazku. „Průkazku vydá-
váme my, je to jednoduchý doklad, kde je 
jméno a příjmení osoby, která cestuje, jeho 
fotografi e a z druhé strany je naše razítko 
a kontaktní telefon, kam mohou volat a objed-
návat si cesty,“ dodává Trčková.

Tato změna s sebou nese pouze drobné 
komplikace spojené s úpravou dokumen-
tů, zároveň si klienti musí zvyknout na nový 
název. Senior doprava jezdí pouze v rámci 
města Hustopeče a je k dispozici od pondělí 
do pátku, od 7 do půl 3. Částka, za kterou Seni-
or doprava bude jezdit, se nemění. „Cena je od 
začátku stejná, držíme 20 korun za přistavení 
auta,“ dodává místostarosta.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 12. 8. 2020 na webu města. 

Úsměvy na tvářích, vůně čerstvé výmalby a zástu-
py zvědavců byly k vidění ve čtvrtek 13. srpna 
u dvou nových budov Podporovaného bydlení 
v ulici Žižkova. První z nich, která je určena seni-
orům nad 65 let a osobám, které pobírají příspě-
vek na péči, je hotová a dočkala se slavnostního 
otevření. „Je to dům, který má pomáhat seniorům 
s pohybovými problémy. Tím, že se nastěhují do 

plně bezbariérového domu, jim prodlužujeme 
samostatný život, kdy nepotřebují pomoc niko-
ho jiného, protože ten prostor jim to dovoluje,“ 
neskrývala radost z dokončené investice starost-
ka Hana Potměšilová.

Stavba 11 malometrážních bytů vyšla na 15 
milionů korun a dotace od Ministerstva pro 
místní rozvoj pokryla téměř polovinu – na každý 

byt to bylo 600 tisíc korun. „Je to budova se 
dvěma podlažími a podkrovními byty. Všechny 
bytové jednotky jsou v podstatě stejné, rozlohu 
mají okolo 35 metrů čtverečních. Jen jeden je 
dvoupokojový. Každý byt má kuchyňskou linku, 
koupelnu, předsíň a komoru v chodbě. V příze-
mí je pak společná kolárna a samozřejmě je tu 

Nezhodová, velvyslance velmi zaujala. Zástup-
ci města, kteří jej doprovázeli, naopak se zauje-
tím sledovali nezvyklý způsob uctění památky 
zesnulých Židů. „Nepokládáme na hroby květi-
ny, ale kameny. My věříme, že jsme vzešli ze 
země a do země se zase navrátíme. Proto na 
hroby svých předků pokládáme právě kame-
ny, které na rozdíl od květin nikdy neuvadnou, 
jsou pevné a budou nám stále připomínat, 
kam spějeme. A já bych chtěl poděkovat vaše-
mu městu, že jste židovský hřbitov před několi-
ka lety obnovili a že o něj pečujete a chráníte jej. 
Pro Židy je to svatá půda,“ neskrýval dojetí.

Při svém již veřejném projevu během slav-
nostního odpoledne na nádvoří Domu U Synků, 
kterému naslouchaly desítky návštěvníků, se 
Meron pochlubil i tím, že jeho žena Jill má 
své předky právě na jižní Moravě. „Sice jsme 
nenašli žádného předka přímo v Hustopečích, 
ale rodina mé ženy z matčiny strany pochází 
z Uherského Hradiště, Bzence a Holíče, což není 
tak daleko. Je to stejná půda,“ usmívá se Meron.

Hlavním úkolem Daniela Merona v Husto-
pečích však bylo zahájení výstavy Masaryk 
a Svatá země, která bude v muzeu k vidění 
do konce srpna. „Příběh té výstavy je o vašem 
prvním prezidentovi Tomáši Garrigue Masary-
kovi, který byl velkým přítelem našeho národa 
a Izrael považoval za svůj druhý domov. A jak 

jsem se dnes dozvěděl, tak ten příběh začíná 
vlastně u vás v Hustopečích. Tehdy dvanácti-
letý Masaryk vychovávaný v antisemitském 
duchu právě tady zažije něco, co naprosto 
otočí jeho pohled na židovství. Co to bylo, to si 
přijďte zjistit na výstavu,“ pozval Meron.

Skromné vystupování a charisma Daniela 
Merona udělalo na všechny přítomné velký 
dojem. Na kameru se pokusil i o pozdrav v češti-
ně, která, jak přiznal, mu stále dělá problém. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 11. 8. 2020 na webu města. 
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Velvyslanec se poklonil Masarykovým předkům.

Název Senior Taxi je již minulostí.

(pokračování na straně 10)
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Krajské volby 2020
Krajské volby se konají každé čtyři roky. Ty 
příští připadají na 2. a 3. října 2020. Voleb-
ní místnosti budou otevřeny v pátek od 
14. 00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. 
V krajských volbách můžete volit celou stra-
nu prostým vložením hlasovacího lístku 
do obálky, nebo zvolit své favority pomocí 
kroužkování. Volební lístky a bližší infor-
mace o hlasování obdrží každý občan starší 
18 let do své poštovní schránky.

Kde volit?
V letošním roce budeme mít nově pro čtyři 
volební okrsky volební místnosti na ZŠ 
Komenského – volební okrsek 1, 2, 3, 4 a pátý 
volební okrsek bude mít stejnou volební 

místnost, a to na Penzionu pro důchodce na 
ulici Žižkova 960/1. Ve volebním okrsku 1, 2, 3 
a 4 můžete zaparkovat v areálu školy, zároveň 
je zde i bezbariérový přístup. Do ZŠ je možný 
přístup dvěma vchody, jak z parkoviště, tak 
i z hlavní ulice Komenského – viz mapka. 
Podrobnému rozpisu a volební mapě pro 
Hustopeče je věnována celá protější stránka. 

Kdo může volit a co dělat, když nemám 
občanský průkaz
Volit může každý občan, který v době konání 
voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné 
přijít s platným občanským průkazem nebo 
pasem. Pokud nebude mít občan ve dny voleb 
platný občanský průkaz je možnost si ve 

dnech voleb požádat o vydání tohoto dokladu 
na MěÚ Hustopeče, odbor správních činností. 
Pro vydání tohoto občanského průkazu musí 
žadatel prokázat svou totožnost, předložit 
2 fotografi e a originál svého rodného listu. Pro 
tento účel je nutné ve dny voleb kontaktovat 
Ing. Martinu Strnadovou, tel. 725 506 392 nebo 
Jitku Šuterovou, tel. 728 539 415.

Voličský průkaz
Na voličský průkaz lze volit v kterékoliv voleb-
ní místnosti v rámci Jihomoravského kraje. 
O vydání voličského průkazu lze žádat osobně 
na ohlašovně do uzavření stálého seznamu, 
písemně, s úředně ověřeným podpisem do 
7 dnů přede dnem voleb, nebo elektronicky, 
výlučně prostřednictvím datové schránky do 
7 dnů přede dnem voleb.

V Hustopečích lze zažádat osobně na ohla-
šovně do středy 30. 9. 2020 do 16.00, tj. do 
uzavření seznamu voličů. Podání zaslaná 
poštou písemně nebo datovou schránkou, se 
berou vždy doručená celý ten den, tj. do pátku 
25. 9. 2020 včetně.

Přenosná volební schránka
Do data voleb lze o hlasování do přenosné 
schránky požádat obecní úřad. Kontaktními 
osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška 
Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo 
paní Simona Procházková, tel. 519 441 064. Ve 
dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo 
příslušnou okrskovou volební komisi.

Tento článek vychází z platného zákona 
k datu 12. srpna 2020. Vzhledem ke koro-
naviru  mohou nastat změny. Pro přesné 
a aktuální informace sledujte webové strán-
ky města Hustopeče: www.hustopece.cz. 

Dvořákova

VJEZD 

Tábory

M
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.

Komenského

Komenského

ZŠ KomenskéhoHLAVNÍ VCHOD

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

v budově
ZŠ Komenského Hustopeče

1 2 3 4

BEZBARIÉROVÝ
VCHOD |výtah|VCHOD

Hřiště

Jídelna ZŠ

GPS: 48°56'25.2"N 16°43'56.6"E 

KRAJSKÉ 

VOLBY 2020

2.–3. 10. 2020

https://www.hustopece.cz/volby2020

https://www.hustopece.cz/volbyzm
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11 2 3 4 5

Volební okrsky, seznam ulic a volební místnosti pro volby do zastupitelstev krajů ČR v roce 2020.

ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Komenského

5VOLEBNÍ MÍSTNOST                            ZŮSTÁVÁ V BUDOVĚ PENZIONU PRO DŮCHODCE NA ULICI ŽIŽKOVA 960/1.
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i výtah,“ popsal stavbu investiční technik Radek 
Krušina.Už nyní je jasné, že zájemců je přetlak, 
proto na nejbližším jednání Rady města 
budou schválena kritéria, na základě kterých 
se budou jednotlivé byty přidělovat. „Bude 
v nich zohledněno místo trvalého pobytu, věk 

nebo potřebnost. Své vyjádření připojí i sociál-
ní komise, ale defi nitivní rozhodnutí bude mít 
Rada města Hustopeče. Formuláře žádostí jsou 
k dispozici na webu města nebo u nás v kance-
láři na Penzionu pro seniory. K vyplněné žádos-
ti je potřeba připojit potřebné dokumenty, jako 
je čestné prohlášení o nevlastnění nemovitosti, 

doklad o příjmech za rok 2019 nebo průkaz 
totožnosti,“ seznamuje s průběhem řízení 
vedoucí Penzionu pro seniory Monika Trčková.

Druhá budova Podporovaného bydlení 
pro rodiny v nouzi je také před dokončením. 

„U dvojky jedeme podle harmonogramu, takže 
v září by mělo být zkolaudováno a od října by 
byla připravena k nastěhování,“ popisuje stav 
druhé budovy Radek Krušina. 

Domů pro seniory je po celém Hustopečsku 
nedostatek. Už na podzim začne výstavba dlou-
ho očekávaného Domova důchodců a domova 
se zvláštním režimem. „Ten už bude určený pro 
seniory s daleko většími problémy fyzického 
i psychického rázu, kteří potřebují buď částeč-
nou nebo plnou péči. Podle mých posledních 
informací se právě vybírá zhotovitel stavby. Do 
výběrového řízení se přihlásilo devět fi rem 
a počítá se s cenou okolo 110 milionů korun,“ 
informuje starostka o krajské investici, jejíž 
realizace je plánována ještě v tomto roce. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 13. 8. 2020 na webu města. 

Sociální dům se těší na své první obyvatele.
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Přívalový déšť pustošil hřbitov
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Předposlední srpnový týden za sebou na hřbi-
tově zanechala průtrž mračen blátivou spoušť. 
Přívalový déšť s sebou bral trávu i bahno a zava-
lil spodní část hřbitova a okolí smuteční síně.

Pracovníci Městských služeb začali s vyklíze-
ním areálu hřbitova, který byl při průtrži mračen 
zavalen vodou a bahnem. „Přívalový déšť nám 
před hřbitovem zanesl tři zábrany a následně 
byla ucpána velká odtoková jímka, takže voda 
šla přes celý hřbitov až do spodní části,“ popsal 
situaci vedoucí Městských služeb Ivan Chrastina.

Vinu za zanesení jímek bahnem nese čerstvě 
posečená tráva. „Stalo se to, že déšť cestou bral 
čerstvě posečenou trávu z příkopů, která ucpala 
mříže. Bláto z polí pak následně vtrhlo v podstatě 
bez překážek na hřbitov,“ vysvětluje Chrastina.

Odtokové mříže byly vybudovány po velkém 

přívalovém dešti v roce 2011, kdy byly škody něko-
likanásobně horší. „Tehdy byl déšť daleko silnější 
a měli jsme tu jenom jednu odtokovou mříž, 
takže škody byly někde úplně jinde. Bohužel, 
i když jsme následně vybudovali další zábrany, 
tak došlo k této situaci. Úplně tomu asi zabránit 
nejde,“ posteskl si Chrastina.

Další možná opatření, které by podobným 
škodám zabránila, bude vedení města řešit. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení, která v součas-
né době na hřbitově probíhá, ohrožena nebyla. 

„Podle mých informací stavba ohrožena nebyla, 
pouze bylo vyplaveno bahno z výkopů, takže se to 
musí uklidit, ale žádné vážné škody nenastaly.“

Odklízecí práce budou trvat několik 
dnů. „Zasažené hroby se budeme snažit očis-
tit, ale samozřejmě to neuděláme úplně do 

původního stavu, takže se předem omlouvá-
me, že to nebude úplně do čista. Prosíme obča-
ny o trpělivost i spolupráci.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 18. 8. 2020 na webu města. 

Vinu za zanesení jímek bahnem 
nese čerstvě posečená tráva.

Dobrý den, má radnice nějaký deratizační plán 
jak řešit přemnožení holubů ve městě? 

Samospráva města se dosud likvidací divoce žijících domá-
cích holubů v Hustopečích nezabývala. Početnější hejna 
holubů se na budovách ve městě vyskytují především 
v zimních měsících, z větší části se pravděpodobně jedná 
o volně žijící ptáky, kteří se do města každoročně přesunují 
ze sila u nádraží Šakvice, kde jsou vystaveni většímu nebez-
pečí ulovení dravci. V první polovině března, tzn. od začátku 
období hnízdění, se počet holubů ve městě výrazně snižuje 
a jejich počet nepřekračuje 50 jedinců. Holubi se ve městě 
zdržují především na budovách gymnázia, nemocnice 
a radnice. Tato budova města je zabezpečena proti jejich 
usedání a hnízdění. 

Petr Berka, 
odbor životního prostředí 

Ptejte se 
vedení 
města

listy@hustopece.cz

za
šle

te svůj dotaz na

(dokončení ze strany 7)
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Není to tak dávno, co jsme byli na návštěvě 
u Ivy Záděrové v Hodoníně, kde jsme si povída-
li o náročné léčbě ochrnutí po pádu z koně. Už 
tehdy její maminka naznačovala, že se chystá 
něco, co by mohlo Ivu opět motivovat k dalším 
pokrokům. A povedlo se – kamarádi-koňáci 
se složili na sanitku a dovezli si Ivu přímo ke 
koním, aby tady oslavili její narozeniny.

Na Valkýře přivítali v neděli 19. července 
velmi vzácného hosta. Zdejší parta koňáků si 
k sobě nechala přivézt Ivu Záděrovou. Se svou 
dlouholetou kamarádkou chtěli oslavit naro-
zeniny a potěšit ji na náročné cestě za uzdra-
vením. „Pořád jsme přemýšleli, co bychom jí 
mohli dát, protože člověk, který leží na lůžku, 
touží jen být s lidmi, které má rád. Tak jsme si 
ji nechali přivézt k nám a k jejím koním, které 
miluje,“ popsala vznik tohoto nápadu organi-
zátorka akce Šárka Mahovská.

„Slavila jsem už včera se svými rodiči a rodi-
nou. Ale ten hlavní dárek je dnešní setkání. 
Vážím si toho, že pro mě poslali sanitku a celé 
to zorganizovali. To je ten nejkrásnější dárek,“ 
svěřila se dojatá Iva.

Iva Záděrová patří ke zdejšímu ranči už 
téměř 10 let a se svým koněm Luckym se 
věnovala převážně parkurovému skákání. 
Před dvěma lety však při tréninku nešťastně 

upadla a zůstala od krku dolů ochrnutá. 
Luckyho a svého dalšího koně Dropa od té 
doby viděla jen párkrát a proto během oslavy 
strávila spoustu času i v jejich výběhu. „Dnes-
ka se s nimi viděla asi po roce. O koníky se 

stará její přítel a čekají tu na Ivu, až se uzdra-
ví a vrátí se do sedla,“ věří ve šťastný návrat 
kamarádka Šárka.

Rodiče Ivy, kteří také nechyběli mezi 
pozvanými hosty, mají spolu s jejím přítelem 
největší podíl na tom, že Iva dělá v léčbě velké 
pokroky navzdory negativním prognózám 
lékařů. Bohužel i tady citelně zasáhla korona-
virová pandemie. „Momentálně čekáme na 
otevření hranic, aby k nám mohli přijet lékaři 
z Ruska. Ti by měli Ivě operativně narovnat 
nohy a následně bychom jeli do Lázní Piešťany, 
kde už by se začalo s postupným stavěním na 
nohy,“ popisuje nejbližší plány maminka Ivy 
Zdena Záděrová a dodává, že zatím poctivě 
rehabilitují doma a čekají, co se bude dít dál. 

Oslava narozenin s přáteli, o které Iva předem 
věděla a mohla se tak na ni několik týdnů těšit, 
byla silným povzbuzením při tvrdém domá-
cím cvičení. Nic dalšího už prý nepotřebuje. „Já 
všechno mám, ale ten dnešní zážitek si budu 
dlouho pamatovat,“ usmívá se Iva. 

Přesto připomínáme, že je stále možné 
přispívat na transparentní účet, který zřídilo 
Město Hustopeče. Finanční prostředky budou 
použity na další léčbu. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 20. 7. 2020 na webu města.

Na sociálních sítích i v celoplošných médiích 
se objevuje zpráva, že od začátku srpna by 
sběrné dvory měst a obcí neměly odebírat 
vysloužilé televizory a monitory značky 
Samsung. Společnost Asekol, která zajišťuje 
ekologickou likvidaci odpadu ze sběrných 
dvorů, totiž oznámila Svazu měst a obcí, 
že elektroniku Samsung nebude odebírat 
a odvážet, protože od konce minulého roku 
nemá s korejským výrobcem smlouvu. 

Odbor Životního prostředí města Husto-
peče o problému ví a čeká na další poky-
ny, neboť jednání stále probíhají. Občané 

Hustopečí však mohou zůstat v klidu. „Situ-
aci a vývoj ohledně odběru vysloužilých tele-
vizorů Samsung sledujeme a rozhodně se 
nechystáme na sběrném dvoře ukončit sběr 
jakýchkoliv spotřebičů společnosti Samsung,“ 
vyjádřil se k tématu Ondřej Němeček, který 
má na starost odpadové hospodářství.

„Oznámení společnosti ASEKOL, že od 
srpna přestává odebírat spotřebiče značky 
Samsung, samozřejmě vyvolalo rozruch 
mezi obcemi, které mají na svém území 
sběrný dvůr. Domníváme se, že konkuren-
ční boje kolektivních systémů by neměly 

občany ovlivňovat a zatěžovat, neboť obce 
i občané si svou zákonnou povinnost plní. 
Tento týden se proto zúčastníme jednání 
na Ministerstvu životního prostředí, kde 
se tato problematika bude řešit,” vyjádřilo 
se na svém facebookovém profilu Sdružení 
místních samospráv České republiky.

Bude-li v Hustopečích nějaké omezení 
vybíraných odpadů, občané budou infor-
mováni oficiální cestou s dostatečným 
předstihem.

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

Letní tábor pořádaný Sociálním odborem města 
Hustopeče se uskutečnil v turistické ubytovně 
v obci Těchonín-Celné za fi nančního přispění 
města Hustopeče a za fi nanční pomoci spon-
zorů – pana Ing. Karla Káně a děkana Mgr. Jana 
Nekudy z místních církví, paní Zdeňky Frýberto-
vé, pana Zdeňka Chrástka a pana Jana Dufka.

Děti měly zajištěnu celodenní stravu, dopra-
vu z Hustopečí, místní přepravu a vstupné 
do muzeí, výstav, dělostřelecké tvrze Bouda. 
Dále pro ně byly připraveny výlety po okolí, 
různé hry, tradiční táborák, stezka odvahy, 

vzdělávací bloky (povídání s dětmi na téma 
fi nanční gramotnosti, vhodné výživy, posílení 
odolnosti ve stresových a krizových situacích, 
psychohygieny, komunikace ve vztazích). Tábo-
ra se zúčastnilo celkem 10 dětí ve věku 8–14 let. 
Všechny děti byly z pobytu v Orlických horách 
nadšené a týdenní pobyt si náramně užily.

Za krásné zážitky všem sponzorům z organi-
zací děkujeme, umožnili tímto zprostředkovat 
pestrý táborový týden pro děti, které by se na 
letní tábor zřejmě nedostaly.

Sociální odbor MěÚ Hustopeče 

Iva Záděrová slavila na Valkýře

Sběrný dvůr stále přijímá elektroniku všech značek

I díky darům mohl proběhnout výchovně-rekreační tábor 

OSTATNÍ

Oslavenkyně Iva se svými milovanými koňmi.

Tábora se zúčastnilo celkem 10 dětí ve věku 8–14 let.
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Hustopečští turisté truchlí. V pátek 26. červ-
na 2020 odešel nečekaně ve věku nedožitých 
81 let z tohoto pozemského světa do turistic-
kého nebe skvělý člověk, výborný kamarád, 
milovník a obdivovatel přírodních krás, ale 
hlavně turista tělem i duší, pan Ing. Richard 
Kalců. Do turistického odboru KČT Hustopeče 
se přihlásil v roce 1965, krátce poté, co se i s rodi-
nou přestěhoval do Hustopečí. Z řadového člena 
se brzy stal funkcionářem odboru a organizáto-
rem akcí. Zúčastňoval se všech akcí pořádaných 
místním odborem, ale také pěších a cyklistic-
kých výletů po celé republice a později i v zahra-
ničí. Na těchto akcích plnil podmínky pro získání 
výkonnostních odznaků pěší a cykloturistiky, 
které také získal. Po absolvování patřičného 
počtu pěších turistických výletů v Evropě získal 
také titul Evropský chodec. Později absolvoval 
kurz značkařů turistických cest a několik desítek 
let se také značení turistických cest věnoval. Jako 
značkař má velkou zásluhu na zavedení a obno-
vě několika stovek kilometrů turistických značek 

na okrese Břeclav. Byl také kronikářem odboru 
hustopečských turistů a jedním ze zakladatelů 
a hlavních organizátorů vyhlášeného a celo-
státně známého dálkového pochodu Divácké 
putování Maryša, jehož letos již 44. ročník se 
uskuteční v sobotu 17. října 2020 v Hustopečích. 
Inicioval a také se nejvíce zasloužil o vybudování 
kamenné mohylky, která má být vzpomínkou 
na již zemřelé hustopečské turisty a nachází se 
poblíž červené turistické značky vedoucí z Husto-
pečí několik desítek metrů před rozcestníkem 
Kamenný vrch. Za svoji velice úspěšnou dlou-
holetou aktivní činnost turisty a značkaře byl 
několikrát odměněn jak oblastními tak i ústřed-
ními orgány KČT, naposledy Veřejným uznáním 
II. stupně s medailí. Od města Hustopeče mu 
byla v roce 2002 v rámci vyhlašování sportov-
ců roku za obětavou činnost předána cena Fair 
play. Odchodem pana Kalců ztrácí hustopeč-
ská turistika osobnost, která se nesmazatelně 
zapsala do dějin KČT Hustopeče a která bude 
jen těžko nahraditelná. Čest jeho památce! 

Odešel „Pan turista“
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Apoštolská církev v Hustopečích přišla 
koncem loňského roku o svého duchovního 
správce, když odtud odešel na nové půso-
biště pastor Karel Fridrich. Dlouho dobu se 
za něj nedařilo najít náhradu, dokud si asi 
20členný sbor nevzal pod křídla břeclavský 
pastor Karel Káňa. Ani on se však v Hustope-
čích dlouho neohřeje...

Původním povoláním je lesní inženýr 
a dlouhá léta pracoval v lesních závodech 
v Brně. Přesto cítil, že to není jeho pravé 

poslání a tak v roce 2001 následoval Boží volá-
ní a stal se pastorem Apoštolské církve v Břec-
lavi. Tam působí dodnes a koncem loňského 
roku se Karel Káňa ujal i sboru v Hustopečích, 
když odtud odešel dlouholetý a oblíbený 
pastor Karel Fridrich.  

„U nás v Apoštolské církvi je práce pastora 
o povolání Bohem. Nemáme žádná svěcení 
nebo strukturální zřízení ani nic podobného. 
Prostě vnímáme, když je člověk k tomuto 
úkolu povolaný. Musí milovat Ježíše a mít 
jisté obdarování a schopnosti. A když je 
navíc i ochotný, pak do této služby může 
nastoupit. Tak jsem se ostatně pastorem stal 
i já,“ usmívá se Káňa, když popisuje postup 
při jmenování pastorů jednotlivých sborů.

Zatímco svého předchůdce zná Karel 
Káňa velmi dobře, život místního sboru 
teprve poznává. „Karel je nesmírně schopný 
člověk a šíři činností, které dělal, absolutně 
nemůžu pojmout. Navíc některé z nich byly 
vázány přímo na jeho osobu, takže jej ani 
nelze zastoupit ve všem. Sbor jako takový 
jsem znal méně, seznamuji se s ním postup-
ně. A byl jsem velmi příjemně překvape-
ný, protože na to, jak je zdejší společenství 
maličké počtem, tak vztahy v něm jsou úžas-
né. Lidé jsou otevření, pohostinní, ochotní, 
obětaví. Mají vlastnosti, kterých si já osob-
ně u lidí velmi vážím, a proto je mi tu s nimi 
dobře,“ chválí své ovečky pastor a vděčný je 

jim i za spolupráci při úpravě časů boho-
služeb, aby stíhal i nedělní setkávání v Břec-
lavi. Nově se tak apoštolská shromáždění 
přesunula na nedělní 16. hodinu.

Kromě bohoslužeb je život sboru boha-
tý i na další akce, během kterých se mohou 
členové vzájemně poznávat a otevřít dveře 
i zvědavcům zvenku. „Těch příležitostí ještě 
tolik nebylo, ale třeba koncem loňského 
roku jsme k nám pozvali paní Vidlákovou, 
která přežila holocaust. To byla přednáška 
i pro veřejnost a šlo o zajímavé setkání.“ 

Srdcovou záležitostí Karla Káni je Izrael. 
Před deseti lety přišel s myšlenkou pomoci 
izraelským lesníkům v pohoří Karmel, které 
tehdy zachvátil rozsáhlý požár. Během 
následujících let se do Svaté země něko-
likrát vracel a pomáhal s prořezávkový-
mi pracemi a budováním protipožárních 
pásů. V Hustopečích chce zase pokračovat 
v zažité spolupráci se Sociálním odborem 
města Hustopeče. Ostatně na skvělý přístup 
a spolupráci města už nyní pěje samou chvá-
lu. „Mám letité zkušenosti s prací ve státní 
správě a musím říct, že mě velmi překvapilo, 
jak vstřícní a ochotní lidé pracují na vašem 
úřadě. Většinou totiž mají úředníci tendence 
práci od sebe „odpinkávat“ a tady u vás jsem 
viděl, že se práce nebojí a vychází lidem 
vstříc. A ještě navíc že berou církve jako plno-
hodnotné partnery, to je velmi milé a nevidí 

Dříve spravoval lesy, dnes je pastorem

CÍRKVE

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Seznamte se s novým pastorem Apoštolské církve. 
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se to často.“ Sympatický a skromně vyhlížejí-
cí duchovní však v Hustopečích neplánuje 
delší působení a chce se naplno věnovat 
domovskému sboru v Břeclavi. V řádu něko-
lika měsíců by proto místnímu sboru rád 

našel plnohodnotného správce. „Jak a koho 
si sbor jako svého pastora najde, to je zpravi-
dla jen jeho věc. Většinou to bývá někdo, kdo 
odtud pochází, vyrostl tu nebo sem patří. 
A hlavně se u něj vidí to obdarování pro tuto 

práci. A tak se teď rozhlížíme kolem sebe 
a hledáme,“ usmívá se Káňa a naznačuje, že 
nový pastor je již na obzoru. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 15. 7. 2020 na webu města. 

Kostel sv. Václava voní novotou

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Zaprášené obrazy, černé stropy, pavučiny, 
loupající se omítka. Kostel sv. Václava na 
Dukelském náměstí už dlouho volal po výmal-
bě a dočkal se téměř 26 let od vysvěcení.

Téměř 350 litrů speciální silikátové barvy, 
2 000 kubíků lešení, protiplísňová ošetření 
i přechodové můstky a oprava omítek. Pětice 
malířů pracovala během června na výmalbě 
interiérů kostela sv. Václava na Dukelském 
náměstí, který se podobného zásahu dočkal 
poprvé od svého vysvěcení. „Výmalbu jsme 
plánovali k loňskému 25. výročí od posvěcení, 
ale to se bohužel nestihlo, tak jsme rádi, že 
se to podařilo letos. Bylo to opravdu potřeba, 
v některých částech byly zdi hodně špinavé 
a na pohled to nevypadalo hezky,“ zdůvodnil 

výmalbu děkan Jan Nekuda. Monumentální 
a atypicky řešený prostor komplikoval přede-
vším stavbu a ukotvení lešení. Část hlavní 
lodi chrámu se tak musela malovat ze žebří-
ků či z pojízdného lešení. Stěhovat se muselo 
prakticky všechno vybavení. „Bylo to náročné. 
Museli jsme vystěhovat všechny sochy i obrazy, 
odmontovali jsme lavice a odpojili je od tope-
ní. Ty největší věci, jako varhany nebo sousoší 
Panny Marie, se musely překrývat, aby se nepo-
škodily,“ popisuje náročné přípravy Nekuda.

Výmalbu měl na starost stejný malíř, který 
kostel maloval i při jeho výstavbě před 25 
lety a prostor mu proto není neznámý. Práci 
Josefa Rouzka a jeho týmu ocenili i farníci, 
kteří se v běloskvoucím kostele poprvé sešli 

na bohoslužbu v neděli 12. července. Během 
výmalby jim byl kostel pochopitelně uzavřen. 

„Ve všední dny jsme se scházeli v kapli sv. Anežky 
a v neděli se část farníků scházela i v kapli na 
Křížovém kopci. Celkem to fungovalo, ale těšili 
jsme se zpátky do svého,“ usmívá se  Nekuda.

Náklady na výmalbu hradili farníci z velké 
části ze svého, ale pomohlo i Město Hustope-
če. „Celkové náklady včetně lešení, které bylo 
nejnákladnější položkou, se vyšplhaly na 
810 000 korun a město nám pomohlo dota-
cí ve výši 100 000 korun, za což děkujeme 
a zveme všechny k návštěvě kostela, rozdílu si 
určitě všimnete na první pohled,“ zve Nekuda. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 13. 7. 2020 na webu města. 

Kostel se dočkal výmalby po více než čtvrtstoletí. Bylo na čase pustit se do oprav.
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Připomněli jsme si svatou Zdislavu, patronku rodin
V letošním roce si připomínáme výročí 800 
let od narození svaté Zdislavy a současně 
25 let od jejího svatořečení, které se usku-
tečnilo 21. 5. 1995 v Olomouci. Svatá Zdisla-
va se narodila na Moravě v Křižanově a žila 
v severních Čechách, kam se provdala za 
pana Havla z Lemberka, rytíře z rodu Mark-
varticů. Narodili se jim čtyři děti: Havel, 
Markéta, Jaroslav a Zdislav. Jan Pavel II. při 
slavnosti svatořečení vyzdvihl její rodinný 
život. Připomněl, že sv. Zdislava byla vzorem 
manželské věrnosti a oporou mravní kázně 
v rodině. A také připomněl její horlivou 

službu na poli charitativním, zvláště u lůžka 
umírajících, kterým věnovala vždy tak velkou 
péči a starostlivost, že je dodnes vzpomíná-
na jako uzdravovatelka. 

Mně se o letošních prázdninách naskytla 
možnost putovat do Jablonného v Podješ-
tědí, kde je sv. Zdislava pohřbena. Vrchol-
ným okamžikem pouti byla chvíle, kdy nás 
duchovní správce místní baziliky zavedl do 
krypty přímo k hrobu sv. Zdislavy. Nechal 
nám otevřený přístup do kostela, takže jsme 
se do něj kdykoliv během večera nebo noci 
mohli přijít pomodlit. Mohli jsme tak na 

přímluvu sv. Zdislavy svěřit Bohu své díky 
i prosby, zvláště prosby za rodiny a nemocné, 
za které jsme celou pouť obětovali.

Na pouti jsme si také četli úvahy o rodině 
od papeže Františka. Papež je pronášel v roce 
2015 v rámci svých středečních generálních 
audiencí. Jedna z nich má název Rodina: 
Výchova. O několik myšlenek z ní bych se 
s Vámi rád podělil. A současně bych chtěl 
popřát všem rodičům, učitelům a vychovate-
lům hodně moudrosti, trpělivosti a Božího 
požehnání do nového školního roku. 

Jan Nekuda, děkan 
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Akce Aktovky udělala radost
Na konci června jsme vybírali aktovky, 
kterých jste se chtěli zbavit, ale které by ještě 
mohly posloužit. Akci nám pomohlo zveřej-
nit město i vedení obou základních škol 
a gymnázia. Potěšilo nás nadšení a ocho-
ta dárců nejen z Hustopečí, ale i z Velkých 
Pavlovic, Velkých Němčic, Vranovic, Křepic, 
Šitbořic, Kurdějova, Šakvic a Starovic, kteří 
nám věnovali 1 větší batoh, 35 aktovek 

a krabičky na svačinu. Všem moc děkuje-
me. Hned 30. 6. jsme aktovky nabídli veřej-
nosti. Takto se rozdaly pouze dvě. Dalších 
10 udělalo radost lidem, kteří si chodí pro 
potraviny do ,,Potravinové pomoci pod 
věží“. Zbývajících 23 aktovek jsme předa-
li v půlce srpna p. Fridrichovi (bývalému 
pastorovi Apoštolské církve v Hustopečích), 
který v současnosti pracuje pro Misijní 

konferenční centrum Immanuel pořádající 
akce pro dětské domovy a děti ze sociál-
ně slabých rodin. Tři aktovky jsme zabalili 
zvlášť s označením AFRIKA. Dostali jsme 
je od jedné rodiny s výslovným přáním, aby 
jejich aktovky putovaly do Afriky, kam pan 
Fridrich pravidelně jezdí. Věříme, že i tyto 
aktovky potěší malé školáky.

Jan Nekuda, děkan 

Rodina: Výchova (z katecheze papež Fran-
tiška na gen. Audienci na nám. sv. Petra 
20. 5. 2015)

Především je tu však otázka. Jak vycho-
vávat? Jaké tradice máme dnes svým 
dětem předávat? Intelektuální „kritici“ 
všeho druhu překřikují rodiče mnoha 
způsoby, aby chránili mladé generace 
před – skutečnými či domnělými – škoda-
mi působenými rodinnou výchovou. Rodi-
na je obviňována mimo jiné z autoritářství, 
protekcionizmu, konformizmu a citové 
represe, která plodí konflikty.

Došlo skutečně k jakémusi rozko-
lu mezi rodinou a společností, rodinou 
a školou. Výchovná úmluva mezi společ-
ností a rodinou byla narušena, ocitla se 
v krizi, protože byla podkopána vzájemná 
důvěra. Příznaků je mnoho. Ve škole jsou 
například narušeny vztahy mezi rodiči 
a učiteli. Někdy se vyskytují vzájemná 
napětí a nedůvěra, přičemž důsledky 
přirozeně dopadají na děti. Na druhé 
straně narostlo množství takzvaných 

„odborníků“, kteří zaujali místo rodičů 
dokonce i v těch nejintimnějších aspek-
tech výchovy. O citovém životě, osobnosti 
a vývoji, právech a povinnostech vědí tito 

„experti“ všechno: cíle, motivace a techni-
ky. A rodiče mají jenom poslouchat, učit 

se a přizpůsobovat. Jsou zbaveni svých 
rolí a často trpí přetížeností a posesivitou 
ve vztahu ke svým dětem, takže je vůbec 
nekorigují. Stále více tíhnou k tomu, že 
je svěřují „expertům“ i v těch nejvíce deli-
kátních a osobních aspektech jejich živo-
ta, a sami se stavějí stranou. Rodičům tak 
hrozí, že se z života svých dětí sami vyřadí. 
A to je velice vážné! 

Dnes existují takové případy. Neříkám, 
že se to děje vždycky, ale dochází k tomu. 
Učitelka ve škole dítěti něco vytkne a ozná-
mí to rodičům. K tomu mám jednu osobní 
vzpomínku. Jednou když jsem byl ve čtvrté 
třídě základní školy, řekl jsem něco nepěk-
ného učitelce a učitelka, dobrá žena, si zavo-
lal maminku, která se druhý den dostavila. 
Promluvili si spolu a potom jsem byl zavo-
lán. A moje maminka mi před učitelkou 
vysvětlila, že to, co jsem udělal, je ošklivé 
a nedělá se to. Maminka to však učinila 
s velkou něhou a chtěla po mně, abych se 
učitelce omluvil. Učinil jsem tak a byl jsem 
spokojen, protože jsem si řekl: dobře to 
dopadlo. Představte si to dnes. Když učitel-
ka udělá něco takového, tak rodiče, kteří 
se dostaví do školy, začnou učitelce vyčítat, 
protože „experti“ tvrdí, že dětem se nesmí 
nic vytýkat. Doba se změnila! Rodiče se 
tedy nemají zříkat výchovy svých dětí.

Je zřejmé, že tento přístup není dobrý: 
není harmonický, není dialogický a místo 
toho, aby prosazoval spolupráci mezi rodi-
nou a různými vychovatelskými institu-
cemi, školami, tělovýchovnými středisky, 
staví je proti sobě.

Jak jsme do tohoto bodu došli? Není 
pochyb, že rodiče nebo lépe určité výchovné 
vzorce v minulosti měly určité meze. Nepo-
chybně! Je však také pravdou, že existují 
chyby, které jsou oprávněni dělat jedině 
rodiče, protože je mohou také napravit 
způsobem, který je nedostupný komukoliv 
jinému. Na druhé straně dobře víme, že život 
se stal skoupým na čas pro rozmluvu, reflexi 
a konfrontaci. Mnozí rodiče jsou „rukojmím“ 
svého zaměstnání, když tatínci a maminky 
musejí pracovat, ale i jiných starostí; jsou 
v rozpacích nad novými požadavky svých 
dětí a nad komplikovaností nynějšího živo-
ta – který je třeba brát takový, jaký je – a jsou 
ochromení strachem z toho, že udělají chybu. 
Problém však není pouze chybějící rozmluva. 
Určitý povrchní „dialogizmus“ totiž nevede 
k opravdovému setkání mysli a srdce. Ptejme 
se spíše, zda se snažíme zjišťovat, „kde“ jsou 
děti na svojí životní cestě? Kde je jejich duše 
skutečně? Víme to? A především: chceme to 
vědět? Jsme přesvědčeni, že vskutku neoče-
kávají něco jiného? 

Léto je svatební sezónou. Letos je to jinak. 
Pro mě obvykle svatební sezóna začne už 
v dubnu, naplno propukne v květnu, červnu, 
na červenec se pak lidé trochu zklidní a jsou 
u moře. A srpen jedeme zase naplno. Na září 
už svatby většinou neberu, protože začíná 
nový školní rok, ve sboru se rozjíždí sboro-
vý program – biblické hodiny, nábožko pro 
děti, zpívání a nejrůznější jednorázové akce. 
Letos nám se svatební sezónou pěkně zatočil 
covid-19, karanténa a vládní opatření. Větši-
na svateb se nemohla v daném (někdy i rok 
dopředu domluveném) termínu uskutečnit 

nebo by měla proběhnout v rouškách, roze-
stupech a do 100 lidí. Mnozí snoubenci svat-
bu rušili, někteří překládali na podzim nebo 
na příští rok. Aniž bychom věděli, co nám 
podzim nebo příští rok přinese. 

Ne, že by se v evangelické církvi tolik lidí 
ženilo a vdávalo. Ale duchovní naší církve 
mají možnost konat službu pro veřejnost 
a posloužit obřadem církevního sňatku 
i lidem mimo církev. Prý stačí, aby byl aspoň 
jeden ze snoubenců pokřtěný, jedno v jaké 
církvi. Ne každý farář ČCE do této služby 
jde, je to totiž nad rámec našich povinností, 

v našem volném čase. Pro mě je to příležitost 
setkat se s mimocírkevními lidmi a poodhr-
nout jim roušku, za kterou je pro ně církev 
skrytá, přes kterou do ní nevidí a nema-
jí jinak možnost poznat, že jsme stejně 
normální a současní lidé jako oni. Ne každá 
církev tuto službu umožňuje. Některé církve 
vyžadují, aby snoubenci byli pokřtění pouze 
jejich křtem, obřad může být vykonán pouze 
na vysvěcené půdě. Jiné církve by neoddaly 
ty, kteří s nimi nesdílejí křesťanskou víru. 
Pokud se službou necírkevním lidem některé 

Léto ve znamení prstýnků a slavobrán

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

(pokračování na straně 20)
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kulturní a společenská nabídka
města Hustopeče
září 2020

KINO, Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 410
www.kinohustopece.cz,  kino@hustopece.cz

Vstupenky zakoupíte na www.kinohustopece.cz
Na září 2020 chystáme tyto filmové novinky:

Bábovky Šarlatán Meky Havel

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

ne  13. 9. 10.00 Zlatovláska – pohádka pro děti. Náhradní 
termín – původní vstupenky zůstávají v platnosti. 
Vstupné 100 Kč, kinosál.

st  16. 9. 18.00 Postel, hospoda, kostel – talk show Zbigniewa 
Jana Czendlika. Vstupné 250 Kč, kinosál.

čt  17. 9. 19.00 Concentus Moraviae – účinkuje Český 
filharmonický sbor Brno. Vstupné 250 Kč, 
snížené 150 Kč, kostel sv. Václava a sv. Anežky 
České na Dukelském náměstí.

Út 22. 9. 19:30 Zub za zub – divadelní představení. Náhradní 
termín – původní vstupenky zůstávají v platnosti. 
Vstupné 450 Kč, kinosál.

Připravujeme: 

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

čt  8. 10. 18:00 Beseda s Jirkou Kolbabou, kinosál.
po  12. 10. 19:30 Chlap na zabití – divadelní představení, kinosál.
ne  18. 10. 15:00 Veselá pouť – divadlo pro děti, kinosál.
út  20. 10. 19.30 Nerez & Lucia – koncert. Náhradní termín, 

původní vstupenky zůstávají v platnosti, kinosál.
pá 6. - 8. 11  Šmardovo sousedské divadlo - přehlídka 

amatérských divadelních souborů
so 14. 11  10.00 Oslava svatomartinských vín a husí
út 17. 11. 19:30 Laskonky - divadelní představení - Hrají: Jitka 

Asterová, Ivana Jirešová, Daniela Choděrová. 
Náhradní termín – původní vstupenky zůstávají v 
platnosti, kinosál. 

so 21. 11. 10.00 Světový duel vín - Přehlídka nejlepších domácích 
i světových vín v prostorách Amande Hotelu.

čt 10. 9. 17.00 Zasedání zastupitelstva města   
- zasedací místnost na radnici (vstup z náměstí).

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

2. - 29. 9.   Náhodná výstava - výstava obrazů Filipa a Anetty 
Hanzlíkových.

po 17.9. 17.00 Nový Zéland – cestopisná přednáška Tomáše 
Šapovalova.

BANNER_LVHF_ 93x127.indd   3 04.06.2020   13:38

BANNER_LVHF_ 93x127.indd   304.06.2020   13:38
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30.
září

Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

700 Kč na 
pravidelný
pohyb

 

POKLADNÍ

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

HLEDÁME

OD 25 200 K  DO 27 200 K

OD 31 000 K  DO 33 000 K
Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

40 H/TÝDEN

40 H/TÝDEN

Naše PENNY být i vaše PENNY!

 



STR 17HUSTOPEČSKÉ LISTY   9 | 20

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGROTEC

12. 9. 2020 od 9 do 13 hod.

Spoustu zábavy a atraktivní program pro celou rodinu si užijete i letos, kdy společně oslavíme 30 let 
trvání AGROTECu. Těšíme se na vás v areálu společnosti AGROTEC a. s. Více na www.agrotec.cz
Spoustu zábavy a atraktivní program pro celou rodinu si užijete i letos, kdy společně oslavíme 30 let 
trvání AGROTECu. Těšíme se na vás v areálu společnosti AGROTEC a. s. Více na www.agrotec.cz

Těšili jste se na již tradiční DOD? To jsme rádi!Těšili jste se na již tradiční DOD? To jsme rádi!

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče  693 01
E-mail: info@agrotec.cz, www.agrotec.cz

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče  693 01
E-mail: info@agrotec.cz, www.agrotec.cz

RODINA VOZŮ Ceed 
A Sportage
RODINA VOZŮ Ceed 
A Sportage
0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽZVÝHODNĚNÍ AŽ

150 000 Kč150 000 Kč

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 – 6,9 l / 100 km, 99 – 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 - 9,8 l / 100 km, 123-180 g / km. Kia Rio: 4,7 – 6,4 l /100 km, 96 – 118 g / km. Vyobrazená sleva až 150 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané 
modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte 
u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Přijďte si 
vyzkoušet 
nové RIO!

Přijďte si 
vyzkoušet 
nové RIO!
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O prázdninách jsme měli tu čest vyzpovídat 
renesančního člověka, který se nezanedba-
telnou stopou zapsal do hustopečské historie. 
V tomto čísle jsme vyzpovídali paní Jarmilu 
Milotovou, ženu mnoha zájmů.

Narodila jste se v Brně. Co se Vám vybaví 
jako první, když si na dětství vzpomenete? 
Z dětství si vybavuji třeba to, jak jsem se těšila, až 
si vezmu knížku a budu si číst, což mi vydrželo 
dodnes. A pak také to, jak jsem si k Vánocům 
vždycky přála kilo banánů, což mi v té době rodiče 
mohli splnit jen těžko, protože banány u nás neby-
ly k dostání (směje se).

Měla jste v dětství svou 
oblíbenou postavu z pohádek nebo knih? 
Z postav mi v hlavě utkvěl například Hurvínek. To 
mě následně přivedlo k tomu, že jsem spolu s tatín-
kem, který v divadle pracoval, každou neděli chodi-
li do loutkového divadla na různá představení. Živě 
si dodnes vybavuji třeba představení o Koblížkovi. 
Mám na toto období hezké vzpomínky.

Zmínila jste, že Vám čtení vydrželo dodnes. 
Co v současnosti čtete?
Momentálně mám rozečtenou knihu Hodiny z olova 
od Radky Denemarkové. Je to kniha psaná až poetic-
kým jazykem, kdy každé slovo má ve větě svůj 
význam. Autorka si velmi zajímavě hraje s tvaroslo-
vím, doporučuji číst knihu pomalu. V knihovně mi 
několikrát museli prodloužit lhůtu na její vrácení, 
až jsem se nakonec rozhodla, že si koupím vlastní 
výtisk. V poslední době mě zaujal historický román 
Na smrt od slovenského autora Josefa Kariky. Je to 
hodně čtivé, denně jsem zvládla i dvě stě stránek. 

Vaší celoživotní vášní a potažmo profesí 
se stala malba. Co Vás k malování vede? 
Těžko říct. Hlavou se mi pořád honí různé nápady. 
Po štětci pak sáhnu tehdy, kdy cítím, že mě tzv. 
svrbí ruka na malování.

Jak byste charakterizovala svůj výtvarný styl?
Mám ráda náměty, pod nimiž si každý může před-
stavit něco jiného. Mám ráda, když má obraz 
myšlenku, nějaké tajemství.

Z vašich obrazů je patrné, že máte 
ráda modrou barvu. Pletu se?
Ano, dříve jsem modrou používala často.

Máte svůj ateliér nebo jiný 
prostor, kde ráda tvoříte?
Mám místnost vedle domu, kde maluji 
a kde mám své vybavení. Pracuji tam ráda 
hlavně v létě kvůli ideální teplotě. A když se mi 
nechce nikam chodit, zůstanu třeba v kuchyni.

Co vás ve výtvarném odvětví nejvíce baví?
Konkrétně to asi nedokážu vyjádřit, v čase se to 
mění. Teď nedávno jsem např. opět přemýšlela 
nad zahradou, líbí se mi ty barvy. Obecně bych asi 
řekla, že mě baví vnímat svět okolo sebe.

Hustopeče se pyšní jistou uměleckou 
raritou – zvětšeninou vinné kvasinky, která 
se nachází na nádvoří domu U Synků. Povíte 
nám o ní něco bližšího?
Dostala jsem se k tomuto projektu víceméně 
náhodou v době, kdy byl starostou Hustopečí Jiří 
Teplý, který mě oslovil k jeho realizací. Nápad 
vznikl v souvislosti s Burčákovými slavnostmi 
a tradicí vína v našem regionu. Byla mi předána 
idea, tu jsem přepracovala do grafi cké podoby 
a sochař Tomáš Wech pak dílo vytesal do pískovce. 
Tenkrát v tom byla i určitá rivalita s nedalekými 
Bořeticemi o to, kdo stihne svůj sochařský projekt 
realizovat jako první. Vyhráli jsme, ale celé to 
samozřejmě bylo v přátelském duchu.

V roce 2014 odešla do pomyslného 
uměleckého nebe významná umělecká 

tiskařka paní Věra Nohe-
lová, která v Hustopečích 

prožila většinu svého života. 
Jaké jsou Vaše vzpomínky na ni?

Věra byla členkou našeho výtvarného spolku 
Alfons. Byla to výborná grafi čka, sečtělá a vzdě-
laná žena, byly jsme dobré kamarádky. Později, 
když už jí tolik nesloužilo zdraví, jsem se jí snažila 
pomáhat. Pamatuji si, že den před její smrtí jsem 
ji ještě byla navštívit v nemocnici a plánovaly jsme 
oslavu jejích narozenin. U Věry v grafi cké dílně 
jsme se scházeli a pracovali. Paní Nohelová byla 
členkou skupiny Alfons. Vzpomínám na ni ráda.

Zmínila jste výtvarný spolek Alfons. 
Dokázala byste spolek krátce představit?
Naše výtvarná skupina vznikla v roce 1972 
z podnětu výtvarníka Jaroslava Bedřicha, a to 
u příležitosti 400. výročí povýšení Hustopečí na 
město. V rámci tehdy ještě neformální skupiny, 
dnes již ofi ciálního spolku, pracujeme s nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami, jako jsou malíř-
ství, grafi ka, sochařství a další. Od roku 2007 je 
to ofi ciálně výtvarná skupina Alfons. V současné 
době má 12 členů. Kromě každoroční výstavy 
v Hustopečích pořádáme každý třetí rok Husto-
pečský Salon – tam zveme i jiné vystavující. Mezi 
posledními to byli výtvarníci z Vídně a studenti ze 
Střední umělecké školy v Uherském Hradišti. 

U šálku kávy

s (nejen) výtvarnicí Jarmilou Milotovou

Ja
rm

ila
 M
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       Narodila se r. 1943 v Brně, kde v dětství 
navštěvovala základní osmiletou 
školu, následně gymnázium 
a souběžně s ním také výtvarnou 
školu pod vedením prof. Skácela. 


       Vystudovala Pedagogickou fakultu 
tehdejší Univerzity J. E. Purkyně, 
dnes MUNI, se zaměřením na 
Výtvarnou výchovu. 


       Do Hustopečí se dostala na základě 
tzv. umístěnky a žije zde dodnes. 
Působila zde jako pedagožka až do 
roku 2000, kdy odešla do penze. 


       Kromě pedagogiky působila také 
v místní kultuře a politice – od roku 
1990 v zastupitelstvu města, v letech 
1994–1998 pak jako místostarostka. 


       Pochází z hudebně-výtvarné rodiny. 

       Má dceru-logopedku, jíž asistuje 

v její soukromé praxi. 

       V roce 1972 spoluzaložila neformální 

výtvarnou skupinu v Hustopečích, 
od roku 2007 známou jako Alfons, 
jíž je předsedkyně. 


       Ve volném čase se ráda věnuje 
malování, hudbě, čtení, 
zahradničení a plavání.
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Jako pedagožka a výtvarnice jste zažila 
minulý režim i jeho náhlou změnu 
v roce 1989. Jak se ve Vaších očích změnila 
kultura v Hustopečích po Sametové revoluci?
V Hustopečích se kulturní akce pořádaly, ale 
většinou se jezdilo za kulturou do Brna. V době, 
kdy jsem byla místostarostkou, nás oslovil 
David Dittrich, ředitel Concentus Maraviae, zda 
bychom se jako město nechtěli stát součástí cyklu 
těchto koncertů. Tuto nabídku jsme tenkrát bez 
váhání přijali, což ho trochu zaskočilo, protože 
ostatní města požadovala lhůtu na rozmyšlenou. 
Dnes je Concentus Moraviae součástí Hustopečí 
už přes 20 let.

Jakým způsobem se Vám podařilo oživit 
místní Burčákové slavnosti?

Burčákové slavnosti začínaly původně jako diva-
delní přehlídka pod vedením Jiřího Merlíčka. 
Vzhledem k nízké návštěvnosti jsme se rozhodli 
začít akci koncipovat jinak. Chtěli jsme zacho-
vat divadelní prvek, ale nabídnout lidem celkově 
pestřejší program, a proto se pro tuto příležitost 
nacvičila jedna speciální divadelní hra. Do progra-
mu jsme následně zařadili slavnostní průvod nebo 
hudební produkce. Akce se postupně modernizuje 
dodnes, z čehož mám velkou radost. 

Dočetla jsem se, že jste při událostech 
listopadu 1989 zpívala v Hustopečích státní 
hymnu, je to pravda?
Ano. V listopadu 1989 byla na náměstí demonstra-
ce a jeden z řečníků vyzval občany, zda by někdo 
nechtěl zazpívat hymnu. Jelikož se se k tomu 

nikdo neměl, řekla jsem si, že to zkusím. Musela 
jsem se chvíli odhodlávat, protože jsem trémistka, 
ale nakonec jsem se překonala a zazpívala. 

Jak na události vedoucí 
k Sametové revoluci vzpomínáte?
S kolegy kantory jsme jezdili podporovat demon-
strace v Brně, Hustopeče se připojily nedlouho 
poté. Vzpomínám si, že jsem si tenkrát dávala 
hodně záležet na tom, abych měla dobrou obuv. 
Ne snad ani tak kvůli zimě, ale spíš kvůli tomu, 
abychom stihli utéct, pokud by nás rozháněla 
tehdejší veřejná bezpečnost (směje se).

Jak vnímáte současné 
kulturní dění ve městě? 
Myslím, že dělají, co mohou. Kulturní nabídka je 
široká. Těší mě například, že se město rozhodlo 
investovat do rekonstrukce budovy kina a využít 
ji multifunkčně. Dříve se např. divadelní předsta-
vení hrávala ve Společenském domě, který je od 
nás poměrně daleko. Jako dřívější členka místního 
ochotnického spolku jsem bývala více vyčerpaná 
z cesty než ze samotného představení (směje se).

Co vám v poslední době udělalo radost?
Já mám radost asi pořád z něčeho. Se svou býva-
lou kolegyní se např. setkáváme každou středu na 
kávě. Dále mám radost, že je moje rodina v pořád-
ku a máme spolu dobré vztahy.

Jaká je pro vás ideální dovolená?
Mám ráda moře, cestování a neustálé poznávání. 
S rodinou jsme byli několikrát na takovém místě, 
kde bylo minimum turistů, krásná zahrada, ovoce, 
pláž, moře a nikdo okolo. To mám ráda.

A co naopak ráda nemáte?
Sedět dlouho na jednom místě.

Máte oblíbené mottto nebo citát?
Nečiň ostatním, co nechceš, aby činili oni tobě. 
Řídila jsem se tím vždy jak v osobním, tak profes-
ním životě i v době, kdy jsem pracovala pro město 
jako místostarostka. Považuji to za důležité při 
jakémkoliv rozhodování.

-vyh-
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církve souhlasí, musí být podle nich součás-
tí předmanželské přípravy i zvěst evangelia, 
která by následně vedla k uvěření snouben-
ců. Někdo by zase nevyslovil Boží požehnání 
nad někým, kdo v Boha nevěří. Jenže dnes 
každý věří v něco. A nazývat to Bohem se 
některým lidem příčí prostě jen proto, že 
to mají spojené s přísnou výchovou nebo 
s trochu popletenou babičkou, co si mumla-
la „otčenáš“ při štupování ponožek. To, že 
nesdílejí náš křesťanský myšlenkový systém, 
ještě neznamená, že popírají duchovní svět 
mezi nebem a zemí. S mnohými takovými 
snoubenci (ale i svatebčany, šoféry, DJi) koli-
krát najdeme společnou řeč.

Asi jsem příliš benevolentní, ale mně 
stačí, když snoubenci s křesťanskými prvky 
při obřadu souhlasí. Tím je myšleno modlit-
ba, čtení z Bible a požehnání. Většinou zjistí, 
že jsou to věci velmi přirozené a užijí si je. 
Mívám se snoubenci tři schůzky. Na první 
se seznamujeme, ptám se, jak se poznali, co 
je o nich dobré vědět, jak to mají s Bohem, 
vírou a církví a já jim zase stručně popíšu, 
jak vypadá obřad. Na druhé schůzce poví-
dáme o rovnocennosti či dominanci, jak 
nás ovlivňuje to, že pocházíme každý z jiné 
rodiny, kde se věci řešily u každého jinak 
a že z toho mohou být konflikty. Ptám se na 
názory na nevěru, na rozvody, ne případnou 
bezdětnost, co případně s postiženým dítě-
tem, s přestárlými rodiči, co je v jejich silách 
a co ne. Také na úraz s trvalými následky, 
na ztrátu zaměstnání, na vztah k penězům 
a majetku. Nabídnu pět jazyků lásky (podle 
knihy G. Chapmana) jako prevenci nevěry. 
Obecně vztahové dovednosti mají u snou-
benců veliký úspěch. Někteří se pak ozvou ve 
chvílích krize i několik let po svatbě. Na třetí 
schůzce si malujeme plánek obřadu, kde kdo 
stojí, kdo co kdy říká, kdy co hraje. Při obřa-
du zazní i perličky z jejich života nebo citáty 
známých osobností – z nichž mám nejraději 
od Moliéra: „Lépe je být ženat, nežli mrtev“. 

Většina svateb se odehrává v přírodě na 
zahradách hotelů, v poslední době jsou oblí-
bené stodoly a selské dvory. Někteří si mě 
najdou na internetu, na svatebních fórech, 
jiným se líbí obřad, který viděli a jindy si zase 

předávají kontakt přátelé mezi sebou (mám 
pocit, že už jsem oddala snad všechny volej-
balistky z Brna). Ze stejných kruhů se pak čas 
od času ozvou i žádosti o pohřeb, o požehná-
ní dětí nebo i jen o další povídání. Jednomu 
páru včetně schůzek, přípravy obřadu, vyko-
nání a cesty, se věnuji 10–15 hodin. Někdy 
mám i 20 svateb do roka. 

Tak to byla taková ukázka toho, jak může 
vypadat farářské léto. K tomu každonedělní 
kázání s výjimkou dovolené, návštěvy farníků, 
na které se ve školním roce nedostalo a běžná 

kancelářská práce. Když k tomu přidáte 
pracovní dovolenou s rodinou na chalupě, 
zavařování 30 kg okurek, trhání dvou zubů 
a 13 hodin s mojí mamkou po čekárnách 
u doktorů, tak je moje letošní prázdninová 
pohlednice kompletní. Život je pestrý – Bohu 
díky. Nikdy nevíme, co přinese, ale víme, že 
každá situace je příležitost, jak se osvědčit 
a jak poznat své i Boží možnosti.

Pestrý život a odhodlání mu čelit 
všem přeje Kateřina Rybáriková, 

kazatelka sboru ČCE v Hustopečích

V září vás chci pozvat na besedu o Africe, která bude náhradou za 
dubnové setkání, které se nekonalo z důvodu karantény: 
Malawi: Tentokrát o školách, brýlích a kozách
ve středu 30. 9. 2020 v 18.00 v kinosále města Hustopeče.
Promítání fotografi í a povídání s K. Rybárikovou a K. Fridrichem 
o jejich letošním výjezdu do Malawi. 

Výtěžek vstupného půjde na podporu sirotků v Chapananze. 
Akce je určena pro širokou veřejnost.

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Každý rok vyjíždí Centrum volného času Pavu-
čina na letní tábory do Táborové základny 
Ondráš v Rajnochovicích. Každý rok jsou to dny 
plné barev, her a dobrodružství, a každý rok 
jsou kapacity plně naplněny. Letos i navzdory 
bezpečnostním opatřením...

Stejně jako loni i letos jsme si udělali výlet 
do téměř 150 km vzdálených Rajnochovic, kam 
každoročně vyjíždí CVČ Pavučina na letní tábory. 

První otázka po náročné cestě zněla tedy jasně – 
proč právě sem? „Za tu dobu, co tábory dělám, 
jsem byl na několika místech a Rajnochovice 
se nám prostě líbí nejvíc. Navíc sehnat v dnešní 
době nějakou kvalitní základnu s odpovídají-
cím zázemím a vybavenou kuchyní není jen tak, 
proto jsme rádi za Rajnochovice,“ pochvaluje 
si zdejší zázemí vedoucí tábora Petr Fridrich. 
Dvacítku vedoucích a 63 dětí neodradila ani 

přísná hygienická opatření, která tábor letos 
doprovází. Na jejich dodržování přišla na první 
turnus i kontrola. „Celkově jsou podmínky pro 
pořádání pobytových táborů každoročně dost 
náročné a snažíme se je dodržovat na nejvyšší 
možné úrovni. Letos se navíc dohlíží i na větší 
dezinfekci, jídlo vydává vždy jeden člověk 
v roušce a rukavicích, děti chodí postupně po 
skupinkách a podobně. Samozřejmě prostředí 

Na letní tábor jedině do Rajnochovic

(dokončení ze strany 14)
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zde je přírodní, vzájemně se potkáváme, nejs-
me vyloženě izolovaní. Ale věřím, že vše proběh-
ne v klidu a pohodě tak, jako na tom minulém 
turnusu,“ popisuje opatření Fridrich.

Samotný příběh tábora navazoval pro 
velký úspěch na ten loňský a byl plný tajem-
na, kouzelných bytostí a hvězdných pokladů. 

„Tábor bez táborové hry není opravdový tábor! 
Loňské téma Tomu neuvěříš bylo tak dobře 
postavené a děti to natolik bavilo, že jsme 

na něj v menší obměně navázali i letos. To 
znamená, že se celý týden nacházíme v oblas-
ti vesmírných těles a máme tu hvězdáře, který 
po okolí rozmisťuje hvězdy. Děti jich musí 
nasbírat co nejvíce a každý večer je umisťu-
jí do velké magické kostky, která se rozsvítí 
a objevují se na ní i souhvězdí jednotlivých 
přírodních živlů,“ směje se Fridrich.

-nov-
Článek byl zveřejněn 29. 7. 2020 na webu města. 

Marketing a kultura města Hustopeče má 
pod svou správou objekty, které nabízí 
k pronájmu jak místním, tak mimoměstským 
zájemcům. Jaké sály je možné si pronajmout 
a co vše se v nich může konat? „Marketing 
a kultura nabízí k pronájmu prostory sálu 

Společenského domu pro různá školení, osla-
vy, svatební hostiny. Je možné si pronajmout 
celý sál nebo jen část – například salonek,“ 
říká Martina Ondrová z Marketingu a kultury 
města Hustopeče.

Líbilo se vám v našem kině a připravujete 
například přednášku? Obraťte se na Martinu. 

„V kině je možné pronajmout celý sál nebo 
nahoře konferenční místnost například na 
oslavu nebo školení. Pokud budou mít lidé 
zájem – mohou kontaktovat přímo mě,“ přib-
ližuje pronájem Ondrová.

Toho využili například členové České 
společnosti rostlinolékařské, kteří již poně-
kolikáté navštívili prostory Společenského 
domu, aby zde uspořádali odborný seminář. 

„Jsme tady letos již poněkolikáté, jinak se sem 
vracíme pravidelně každý rok,“ říká doktor 
Harašta z České společnosti rostlinolékařské. 

Proč si vybírají právě Hustopeče? „Jezdíme 
do Hustopečí, protože jsou pro nás dostup-
né, jsme uprostřed vinařské oblasti – je tady 
spousta vinařů ať už soukromých nebo vinař-
ských podniků, kteří využívají naši nabídku na 
kurzy,“ vysvětluje doktor Harašta.

Směrem k zázemí i komunikaci s městem 
míří jen pochvaly. „Dobře se nám spolupra-
cuje s lidmi z městského úřadu, kteří nám 
umožňují tyto prostory využívat. Zázemí je 
pro nás skvělé, velký sál, vhodná technika. 
Pro nás spokojenost,“ shrnuje Harašta. Česká 
společnost rostlinolékařská si přivezla vlast-
ní techniku, ale ta bývá standardně v ceně za 
pronájem. Součástí ceny jsou také energie, 
příprava prostor a jejich úklid. Více informací 
naleznete v ceníku na webu města.

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

Budete-li se pořádně dívat kolem sebe, je 
možné, že v trávě či na zahrádce v Husto-
pečích naleznete malované kamínky. Jak se 
tam ocitnou a jaký je jejich příběh? 

Najděte kamínek, pomalujte jej dle 
vaší fantazie a pak jej vypusťte do světa, ať 
putuje po krásách naší země. To je příběh 
malovaných kamínků, které v posledních 
týdnech můžete nalézt ve svém okolí a na 
jejichž tvorbě se můžete podílet i vy. Krea-
tivní zábavu pro sebe i svou dceru nám 
představila paní Petra Procházková. 

„První, co musíte udělat, je najít nějaký 
pěkný kamínek. Před malováním je lepší ho 

umýt a potom můžete začít tvořit,“ popisu-
je nám svůj koníček paní Petra, která nám 
připravila přehlídku kamínků všech druhů.  

Jakmile je dílo hotovo, paní Petra dopo-
ručuje přestříkat lakem tak, aby se dílo 
hned nesmazalo. „Z druhé strany je důležité 
napsat poštovní směrovací číslo, podle 
kterého můžete svůj kamínek dohledat na 
internetu. Je dobré označit i facebookovou 
skupinu Kamínky,“ doplňuje Petra. Máme 
tedy hotový, označený kamínek a co s ním? 

„Někam ten kamínek položíte. Doporuču-
je se je umisťovat na pěkné místo – my je 
tady v Hustopečích roznášíme například na 

Léto pod ořechem nabídlo letos kromě 
divadel, letního kina či koncertů také 
program pro děti. Ten první z nich si pro 
nejmenší diváky připravilo divadlo Kejkle. 
Bez náročných kulis či početného komparsu 
se dětem představila dvojice nezbedných 
kůzlátek, která si moc ráda hrají a velmi 
nerada poslouchají. Ještě že mají starostli-
vou maminku, která je nenechá napospas 
protřelému vlkovi.

-nov-

Svou příští oslavu či přednášku můžete mít v sále města

Malované kamínky zaženou nudu!

Co kůzlátka naučila hustopečské děti?

Letní tábory? To je hlavně příroda.

Sál Společenského domu je vám k dispozici. 

Inspiraci se meze nekladou.
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Poučit se přišly děti v doprovodu rodičů i prarodičů. Dětem se představila dvojice nezbedných kůzlátek. 

Fo
to

: V
er

on
ik

a N
ov

ák
ov

á



HUSTOPEČSKÉ LISTY    9 | 20STR 22

náměstí, na ulici Lipovou nebo je bereme 
s sebou na výlet,“ říká paní Petra. 

Facebooková stránka Kamínky, o které 
paní Petra hovořila, má v současné době 
přes 142 tisíc členů a ti se chlubí svými nálezy. 

Můžete zde nahrát fotku kamínku, přidáte 
označení jeho poštovního směrovacího čísla 
a zmíníte i to, kde jste kamínek nalezli. Jeho 
tvůrce tak zjistí, kam až jeho výtvor doputo-
val. Dá se tedy nejet tvořit, ale i hledat. „Už 

jsme našli hodně kamínků a spoustu jsme 
jich roznesly,“ inspiruje nás paní Petra. A co 
vy? Zkusíte to taky? 

-vyh-
Článek byl uveřejněn 14. 7. 2020 na webu města. 

Příchod letních prázdnin se nese ve zname-
ní očekávání nových dobrodružství, radosti 
z volna a nevídaných zážitků. Řada dětí toto 
oblíbené roční období tráví na letních táborech, 
kterých Pavučina připravuje opravdu dostatek. 
První proběhl druhý prázdninový týden.

Tábor se jmenoval Indiánské léto a celou 
Pavučinu i její areál tak zdobily indiánské 
oděvy, masky i předměty. Nevýraznějším 
symbolem byl pořádný totem a dvě nepře-
hlédnutelná teepee, kde se dokonce spalo! 

„Jeden den nám nepřálo počasí, ale když 
nám přálo, tak se děti prostřídaly a v teepee 
spaly po skupinkách, jak se zrovna podařilo,“ 
osvětluje Ingrid Florusová, vedoucí tábora.

Program byl nabitý. Ačkoliv harmono-
gram zůstával stejný, každý den se děti 
mohly těšit na něco jiného. „Jednalo se 

o spací tábor, takže jsme byli ubytovaní na 
Pavučině. Ráno a celé dopoledne jsme tvoři-
li, byly výtvarné dílny, odpolední program 
zahrnoval například nějaký sport, to probí-
halo venku, večer jsme zapálili ohýnek, 

vlezli do teepee a do postýlky,“ popisuje 
vedoucí tábora.

Protože se jednalo o tábor zaměřený 
na výtvarnictví a řemeslo, hodně se tvoři-
lo a vznikla spousta nových a originálních 
výrobků, které si děti mohly odnést domů. 

„Snažili jsme se zachovat indiánskou téma-
tiku, takže děti dělaly štít ochrany, z kerami-
ky aztéckého boha slunce, masky na obličej, 
zkoušeli jsme plstit, šít panenku, plést pásky, 
byla toho spousta,“ vyjmenovává Florusová.

Děti však netvořily jen uvnitř – svůj 
umělecký talent si vybily třeba i na stro-
mech okolo Pavučiny, kde pomocí přírod-
ních zdrojů vytvořily každému stromu jeho 
vlastní osobnost.

-slam-
Článek byl zveřejněn 11. 7. 2020 na webu města. 

Partnerství, které v loňském roce uzavřely 
Hustopeče a Milevsko, bylo podpořeno zájez-
dem do jihočeského městečka na Den vína 
a mandlí z Hustopečí. Autobus plný místní 
krojové chasy, představitelů města i zájemců 
o výlet vyrazil směr Milevsko v 6.30.

Nejen pro expedici z Hustopečí byl připraven 
bohatý program, který byl zahájen prohlídkou 
Milevského kláštera. Zajímavá část progra-
mu nastala v 11.20, kdy návštěvníky čekala 
prohlídka Muzea milevských maškar, při 
které bylo možno si masky také vyzkoušet. Po 

obědě vypukl program, který plynule přešel 
ve vystoupení hustopečské chasy a slavnost-
ní zahájení akce vedením obou měst spolu 
s Jožkou Šmukařem.

„Akce se nám líbila, a tak věříme, že se 
uskuteční i v příštím roce,“ popisuje událost 
Jana Unčovská z Marketingu a kultury města 
Hustopeče, která vyrazila na Den vína a mand-
lí spolu s třicítkou výletníků z Hustopečí.

Celý program bohužel doprovázel nepří-
jemný déšť, který však nenarušil příjemnou 
atmosféru a zábavný program. Návštěvníci 
akce mohli zakusit hustopečské šperky v podo-
bě vína a mandlových produktů. „Místní vinaři 
a mandlárny nás reprezentovali velmi dobře. 
Stejně tak i hustopečská chasa, která na jih Čech 
přenesla moravský folklór,“ říká Jana Unčovská.

Naposledy vyrazili hustopečští do Milev-
ska v únoru, kdy se účastnili tradičního 
Masopustního maškarního průvodu, který 
byl již neuvěřitelným 158. ročníkem. 20člen-
nou delegaci tehdy měl na povel tajemník 
města Pavel Michalica, který společně se 
Spolkem Všehoschopných a dalších zástup-
ců města provětral kostýmy Horenské rady. 
Tehdy šlo v průvodu téměř tisíc masek. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 15. 7. 2020 na webu města. 

Kulturní festival Léto pod ořechem hostil další 
herce. Tentokrát se jednalo o všem velmi dobře 
známé tváře i hlasy. S komedií Sexem ke štěstí 

se přijeli ukázat Martina Hudečková, Vladimír 
Kratina, Jitka Ježková a Vilém Udatný. Vzhle-
dem k tomu, že od února herci netrénovali, 

zkoušku si střihli ještě před samotným vystou-
pením. „Zkouška vypadala dobrodružně a teď 
jsme zvědaví, jestli bude stejně dobrodružně 

Indiáni na Pavučině pojmenovali stromy

Milevští se olizovali až za ušima 

Pod ořechem na lechtivou notu

Přespat v teepee. Komu se to podaří?

Paní starostka obklopena hustopečskou chasou.
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Jednou z prvních akcí, kterou pozname-
nala první vlna koronavirové pandemie 
a vyhlášený nouzový stav, byla výstava vín 
O Hustopečskou pečeť. Byla by však škoda 
oceněná vína neokoštovat a tak se milov-
níci vín typických pro Hustopečsko sešli 
v sobotu 1. srpna netradičně ve sklepě 
zahrádkářů. A komorní ráz této výstavě 
náramně prospěl! O Hustopečskou pečeť 
každoročně bojuje několik desítek vinařů, 
kteří svá vína do této soutěže s nadšením 
přihlašují. Ani letos tomu nebylo jinak. Do 
soutěže však není možné přihlásit jen tak 
nějakou odrůdu – jedná se o takové, které 
jsou s Hustopečemi historicky úzce spjaty. 
Řadí se mezi ně Ryzlink rýnský a vlašský, 
Veltlínské zelené a Tramín bílý a z červe-
ných to jsou Svatovavřinecké, André, Fran-
kovka a Modrý Portugal.

Věrní návštěvníci jistě dobře vědí, že 
přehlídka vín bojujících o Hustopečskou 
pečeť probíhá tradičně už v dubnu, a to 
v hotelu Amande. Ta se však letos musela 
odložit, a proto ochutnávka proběhla až na 
konci července a také v jiných prostorách – 
ve sklepě Českého zahrádkářského svazu. 

„Vzhledem k tomu, že se akce koná v půlce 
léta, je velké teplo a spousta lidí je na 
dovolené, není účast příliš velká, nicméně 
to tady má přátelskou atmosféru, návštěv-
níci si mohou nalít dle vlastního uvážení 
a prohlédnout si etiketu, takže myslím, že 
i tohle je fajn,“ hodnotí komornější verzi 
ochutnávky produkční Jana Unčovská.

Samotné hodnocení vín odbornou komisí 
naštěstí ještě stihlo proběhnout hladce. „Půl 
hodiny poté, co jsme zahájili hodnocení přihlá-
šených vín, jsme se dozvěděli, že se zrušily 

akce nad 100 lidí, tudíž jsme vína dohodnotili, 
převezli jsme je do Zahrádkářského sklepa 
a do tohoto týdne tu ležely ladem, proto jsme 
se rozhodli uspořádat tuto menší ochutnávku,“ 
vysvětluje produkční Unčovská.

-slam-
Článek byl zveřejněn 4. 8. 2020 na webu města. 

Táborový maraton byl přes prázdniny v plném 
proudu a Pavučina poskytla na začátku srpna 
zázemí dalším dětem. Tentokrát se jednalo 
o taneční nadšence, kteří se účastnili příměst-
ského tábora Move Around Dance Camp. 

„Jsou to teda většinou holky, máme asi 
jenom čtyři kluky. Přihlašují se děti, které 
navštěvují i kroužek přes rok, ale máme 
tu také nějaké nováčky, takže je to tak půl 
napůl, každopádně všichni to zvládají 
perfektně,“ pochvaluje si letošní sestavu 
vedoucí tábora Šárka Hanáková.

Milovníci tance si na začátku léta mohou 
vybrat, jaký taneční tábor preferují – jestli 

příměstský nebo raději pobytový, který probě-
hl minulý měsíc. „Oba tábory jsou oblíbené, 
ale každý je zaměřený na jinou věkovou kate-
gorii. Ten pobytový je spíše pro ty starší – juni-
ory, tam jezdí víc dětí, kapacita je čtyřicet. Na 
příměstský tábor se hlásí děti od šesti do 11 let,“ 
vysvětluje Hanáková.

Největší rozdíl mezi táborem příměstským 
a pobytovým spočívá v přespávání. Jinak jsou 
si harmonogramem docela podobné a hlavně 
je oba spojuje láska k tanci. V pondělí a úterý 
táborníkům počasí moc nepřálo, proto trávili 
veškerý čas vevnitř. Dopoledne se děti roze-
hřejí hrami, potom se učí taneční vazbu. Po 

obědě probíhají venkovní aktivity, například 
hledání pokladu u rybníka. Poslední tábo-
rový den táborníci zakončili dance battlem 
neboli tanečním soubojem, kde každý mohl 
ukázat, co v něm je.

Děti tančí hlavně pro radost. Zbytečně těžké 
choreografi e ani náročné střídání jednotli-
vých druhů tanců vedoucí tábora nevyžadují. 
Na specifi cké taneční styly jsou ještě malé 
a vedoucí je tím neradi zatěžují. „Myslím si, že 
zatím to tady děti baví, takže jsem spokojená,“ 
usmívá se Šárka Hanáková.

-slam-
Článek byl zveřejněn 7. 8. 2020 na webu města.

vypadat i to představení, protože já osobně 
jsem nebyla na jevišti od března, takže jsem 
ráda, že právě v tomto kraji a s tak veselým 
publikem to budu mít jako další premiéru,“ 
prozradila herečka Martina Hudečková. Před-
stavení opravdu dobrodružné bylo – přede-
vším pro diváky, kterým se naskytl pohled 
i na dramaticky vyhrocené a lechtivé scény. Ty 
pramenily především z hlavní zápletky, a to 
koučování sexuálního života dvou ne tak úplně 
náhodných lidí. Právě sex-koučingu se v před-
stavení ujala herečka Hudečková, která se 
věnuje momentálně spíš divadlu než dabingu.

Diváci se po celou dobu představení věno-
vaného vztahům mezi dvěma páry náramně 
bavili. Vypovídal o tom neutichající smích, 
tiché šeptání vtipných replik i standing ovati-
on na závěr komedie. I herci si své vystoupe-
ní užili. Někteří i právě proto, že jsou pro ně 
Hustopeče druhým domovem. „Já jsem tady 
byl mockrát, už před lety. Mám tu kamará-
da vinaře Mirka Hrabala a už v 70. letech 
minulého století jsme za ním jezdívali do 
jeho původního sklípku. Když jsme přijížděli, 
vyprávěl jsem kolegům, co kde je a co jsem 

tu už zažil,“ překvapuje Vladimír Kratina. 
Počasí se ani v pátek netvářilo příliš letně, 
ale komu z diváků byla zima, mohl se zahřát 
vínem od místních vinařů nebo tancem 

u cimbálové muziky Galán, která po před-
stavení začala vesele vyhrávat.

-slam-
Článek byl zveřejněn 20. 7. 2020 na webu města. 

Vína z Hustopečské pečetě nepřišla nazmar

Pavučinu ovládly divoké rytmy a tanec

S komedií Sexem ke štěstí se přijeli ukázat Martina Hudečková, Vladimír Kratina, Jitka Ježková a Vilém Udatný.

Výstava vín probíhala v komornějším duchu.
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Organizaci hodů zvládla chasa na výbornou

Malí výtvarníci se zdokonalují na táboře

Hustopeče budou hostit Koncert hejtmana Jihomoravského kraje

Koronavirová krize se dotkla i pořádání tradič-
ních hodů. Ve spoustě obcí byla krojová zába-
va rovnou zrušena, a protože se vyhlášení 
a omezení vlády mění ze dne na den, i hody 
v Hustopečích tak byly v ohrožení. 

„Zástupci Hustopečské chasy za námi přišli 
už s konkrétním návrhem opatření, jak by se 

i v této době daly hody zvládnout. Věděli jsme, 
že jsou velmi zodpovědní a že se to podaří. Jedi-
né, co by mohlo hody ohrozit, by bylo zhoršení 
bezpečnostní situace,“ pochválila organizátory 
starostka města Hustopeče Hana Potměšilová. 

Situace se naštěstí nezměnila, a tak mohlo 
hodové veselí započít. V pátečních podvečerních 

hodinách proběhlo stavění nejvýznamnějšího 
hodového symbolu – máji. Ani to se však neobe-
šlo bez komplikací. Stejně jako minulý rok, i letos 
začalo v polovině stavění vydatně a bez přestání 
pršet. „Loni nám začalo pršet až když jsme už 
nemohli zpátky. Letos to bylo stejné. Ale jestli to 
tak půjde i příští rok, tak to už nevím,“ neskrýval 

Předposlední prázdninový týden patřil na 
Pavučině malým výtvarníkům. Proběhl zde 
oblíbený keramicko-výtvarný tábor pro 
děti. Jako každý rok, je i letos tábor plně 
obsazen a navštěvuje ho 22 kreativních dětí 

ve věku od 6 do 12 let. V dopoledních hodi-
nách děti tvoří v keramické dílně, ve výtvar-
né dílně nebo tvoří v přírodě. Odpoledne 
hrajeme hry a sportujeme. Tématem tábo-
ra je Výprava do džungle. Právě džungle 

se prolíná jak kreativní činností tak také 
hrami a soutěžemi. Děti se tak zábavnou 
formou seznamují se životem v džungli, se 
zvířaty, s hmyzem….

Hana Mokrá

V rámci festivalu Concentus Moraviae, který 
byl v červnu z důvodu pandemie korona-
viru zrušen a přeložen částečně na podzim 
a částečně na rok 2021, se ve čtvrtek 17. září 
představí v kostele sv. Václava v Hustopečích 
Český fi lharmonický sbor Brno pod vedením 
dirigenta a sbormistra Petra Fialy.

Právě tuto událost si vybral i hejtman Jiho-
moravského kraje Bohumil Šimek a pozval na 
ni jako na Koncert hejtmana své hosty. Přijmě-
te pozvání i vy a nenechte si ujít slavnostní 
zážitek. Předprodej vstupenek v Turistickém 
informačním centru v Hustopečích.

Petr Fiala dokázal se svým sborem a svojí 
vlastní tvorbou dobýt svět. Na tomto koncer-
tě bije srdce Evropy polsko-rakousko-českým 
rytmem v barevné Janáčkově skladbě stej-
ně jako ve Fibichově krátké hudební mši či 
ve velmi zajímavé duchovní adaptaci české 
hymny, kterou nám přináší expert české tvor-
by 19. století, muzikolog a člen Akademie 
věd ČR Viktor Velek. Totus tuus (zcela tvůj) je 
výzvou k naslouchání volání hudby...

festivalcm.cz

CONCENTUS MORAVIAE
11/9—29/10 2020

Petr Fiala / dirigent, sbormistr

1900

Český fi lharmonický sbor Brno:
Petr Fiala / dirigent, sbormistr
Pavlína Švestková  / soprán
Petr Levíček / tenor
Pavla Kopecká / harfa
Martin Jakubíček / varhany 

Program koncertu:
Zdeněk Fibich: Missa brevis F dur pro 
smíšený sbor a varhany
Anton Bruckner: Duchovní moteta (výběr)
Petr Fiala: Gratia Musa tibi pro soprán 
a smíšený sbor
Henryk Górecki: Totus tuus ke 100. výročí 
narození Jana Pavla II.
Leoš Janáček: Otčenáš pro tenor, smíšený 
sbor, harfu a varhany
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MŠ U RYBIČEK

ZŠ NÁDRAŽNÍ

úžas hlavní stavitel Pavel Košulič, který svým 
burcováním dovedl všechny ke kýženému cíli. 
Desítky diváků sledovaly stavění máje přímo 
na místě pod připravenými stany, další desítky 
v přímém přenosu na facebooku města.

Mája tak byla i přes obrovskou nepřízeň 
počasí zdárně vztyčena a všichni stavaři a nadše-
ní přihlížející radostnou akci završili besedou 
u cimbálu. Sobotní zábava začala poněkud 
netradičně v 17 hodin u společenského domu, 
kde paní starostka udělila povolení k pořádání 
hodů. Samotné chystání hodů se od běžných, 
minulých let příliš nelišilo.

„Plánování bylo v podstatě stejné jako loni. 
Jenom jsme přesně nevěděli, co si vlastně 
můžeme dovolit, takž jsme třeba do poslední 
chvíle netušili, jestli bude zvaní. To nakonec 

z bezpečnostních důvodů neproběhlo, aby 
na nás lidé třeba nebyli nazlobení, a místo 
toho máme průvod. Tak snad to bude všech-
no dobré,“ posteskla si před sobotní zábavou 
stárka Alžběta Lutzká.

Nedělní hodovní den započal mší v kapli 
sv. Rocha a následoval tradičním průvodem 
na sólo, odpolední zábavou, dětským sólem 
a zavádkou. K pořádání jakékoliv akce v letoš-
ním roce je zapotřebí nejen pevných nervů 
a vytrvalosti, ale také podpory. Ta byla pro chasu 
ze všeho nejdůležitější. „Byli jsme velmi mile 
překvapení z toho, jak moc nás město podporo-
valo a vůbec s ničím nebyl problém. Takže děku-
jeme, moc si toho vážíme,“ poděkovala Lutzká. 

-slam-
Článek byl zveřejněn 18. 8. 2020 na webu města. 

V červenci si děti užily teplých slunečných dnů, 
her a zábavy v prostorách MŠ Pastelka. Trávily 
čas nejen ve třídách, kde si malovaly, vyrábě-
ly a hrály si se stavebnicemi a s panenkami, 
ale také si užívaly sluníčka na školní zahradě, 
zkoušely různé průlezky, stavěly si na písku 
a hrály míčové hry na hřišti. Červenec utekl 
jako voda a většině dětí začaly prázdniny.

V září se budou těšit na usměvavé děti plné 
krásných prázdninových zážitků paní učitelky 
ve stejném složení jako loni. Pro některé děti 
začne školní rok netradičně. Kvůli rekonstruk-
ci mateřské školy se budou scházet, tak jako 
v červnu, v náhradních prostorách v suterénu 
kostela. Ostatní děti, ke kterým se přidá 26 
nových školčátek, budou i nadále ve třídách na 
odloučeném pracovišti na ulici Komenského. 

Věřím tomu, že nás od září opět čeká spous-
ta zábavy, seznamování, hraní, akcí a zážitků, 
které si určitě bezvadně užijeme!

Gabriela Machačová, učitelka

... a my se těšíme na, v rámci možností, klasic-
kou výuku a především jsme rádi, že se koneč-
ně všichni uvidíme naživo. 

Během prázdnin proběhly v budo-
vě školy k běžné údržbové práce, jako je 
např. výmalba tříd, opravy dveří, některé 
učebny se dočkaly i nových elektrických 
rozvodů. Největší stavební úpravy nás 
však čekají až během školního roku. Díky 
dotačnímu titulu bude vybudována nová 
multimediální jazyková učebna, výtah 

a zrekonstruována sociální zařízení. Záro-
veň projekt řeší konektivitu školy, můžeme 
těšit i na nové didaktické pomůcky do příro-
dovědných předmětů, včetně polytechnic-
kých robotických stavebnic. 

1. září přivítáme mezi námi více než 50 
nových žáků, z toho 48 prvňáčků. Pedago-
gický sbor se rozšířil o dvě nové paní učitel-
ky prvního stupně a dvě paní asistentky. Pro 
školní rok 2020/2021 je naše škola kapacit-
ně naplněna tak, aby mohli učitelé žákům 

nabídnout kvalitní výuku zaměřenou na indi-
viduální potřeby a zároveň hodiny zpestřit 
různými zajímavými metodami. 

Na konci srpna můžeme jen těžko odha-
dovat, jak se bude vyvíjet situace během 
školního roku a co nás čeká. Každopádně 
jsme po stránce všech nařízení i doporučení 
připraveni. Pevně však věříme, že se celý škol-
ní rok obejde bez větších komplikací a stráví-
me jej společně tak, jak jsme byli zvyklí. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Všichni věří, že v příštím roce 
již proběhnou hody bez omezení.

Pro některé děti začne školní rok netradičně.
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Děti se těší na další společnou zábavu

Školní rok 2020/2021 pomalu začíná...

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Gymnázium získalo další dva projekty. První, 
realizovaný od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022, se 
jmenuje Profesní rozvoj pedagogů a manage-
mentu školy a byl schválen v rámci programu 
Erasmus+, Výzva 2020, Klíčová akce 1. Škola na 
něj získala grant EU ve výši téměř 10 tisíc EUR. 
Jeho cíle vychází ze studie Evropské strategie 
2020, z Evropského plánu rozvoje a ze Školní-
ho akčního plánu. Navazují také na úspěšné 
předcházející dva projekty Erasmus + KA1, 
které byly zaměřeny na přírodní vědy.

V projektu je naplánováno celkem pět 
mobilit (čtyři vzdělávací kurzy a job shadowing), 
které povedou ke splnění cílů projektu. Vhod-
né kurzy pro pedagogy jsou pořádané vzdě-
lávací agenturou Dorea Educational Institute 
Limassol (Kypr)a eduKarjala, Joensuu (Finsko).

Kurzy Teamwork as a Means for Enhancing 
Produktivity, Modern School Leadership, 
Improving School Management from single 
Person to a common Strategy jsou zaměřené 
na zlepšení managemtu školy a týmové práce. 
Kurz Promoting STEM Education through 
Teacher Training se budou věnovat získávání 
dovedností při zavádění nových metod do 
výuky přírodních věd. Aktivita Job shadowing 
(Stínování), které se zúčastní ředitel školy, 
bude probíhat na francouzské škole v Le Mans, 
jež je naším partnerem v projektu Erasmus + 
KA2 Partnerství škol.

Získané kompetence, nové poznatky ze 
zahraničních kurzů, příklady dobré praxe 
a výměna zkušeností obohatí nejen účastníky 
mobilit, ale stanou se v dlouhodobém hori-
zontu přínosem pro celou naši školu. Zahra-
niční osvědčené metody budou vedením školy 
zavedeny do organizace chodu školy. Druhý 
schválený projekt Šablony II – Gymnázium 

T.G. Masaryka Hustopeče v celkové výši dotace 
752 672,- Kč je zaměřen na šablony pro střední 
školy a probíhá od 1. 3. 2020 až do 10. 6. 2022. 
Podporuje osobnostně-profesní růst pedago-
gů, např. možnost jejich dalšího vzdělávání, 
stáže, sdílení zkušeností učitelů a odborníků 
z praxe atd. Dále se věnuje pomoci školám 
prostřednictvím personální podpory a další-
ho vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, 
pomoci žákům ohroženým školním neúspě-
chem (doučování žáků), zavádění a podpoře 
nových metod ve výuce s využitím ICT a větší-
mu propojení teorie s praxí formou spoluprá-
ce škol a zaměstnavatelů (projektové dny ve 
škole i mimo školu). 

Jarmila Čeperová, 
koordinátorka projektů Erasmus+

Nové projekty na Gymnáziu T. G. Masaryka

MŠ PASTELKA

Letní prázdniny mají svá specifi ka. Rodiny 
odjíždí na dovolené, v mateřské škole je 
méně dětí, provoz se kvůli pěknému počasí 
vesměs přesouvá na školní zahradu… 

Toto období máme ale také spojené se 
spoustou oprav, malováním, dezinfekcí, oprav 
či výměnou nefunkčních přístrojů. Nebylo 
tomu jinak ani letos. 

V červenci jsme uvolnily prostor pro Mateř-
skou školu Na Sídlišti. Po dobu čtyř týdnů 
k nám přesunuli svoje děti i zaměstnance. 
Věřím, že se jim u nás líbilo a děti si užily jak 
naši zahradu, tak stravu od vlastních kucha-
řek. Naši zaměstnanci zůstali doma.

Koncem července jsme se jako týmy 
vyměnili. Děvčata ze Sídliště zaslouženě 
nastoupila na dovolenou a nám se vrátily 
naše děti. Současně jsme začali s opravami. 

Pan školník zabetonoval schody, paní Horá-
ková nám vymalovala umývárnu v červené 
třídě, uklízečky praly lůžkoviny, dezinfiko-
valy hračky, umývaly okna. Spoustu pláno-
vaných investic jsme nerealizovali – máme 
nyní pokyn zřizovatele šetřit rozpočet 
školy. Řídíme se jím a zvažujeme budová-
ní všeho potřebného. Poslední přípravné 
práce dokončíme včas. Zítra – 21. 8. – nám 
končí letní prázdninový provoz. V pondělí 
se sejdeme v plném obsazení na zahajova-
cí poradě. Jejím obsahem každoročně bývá 
plánování provozu a organizace dalšího 
školního roku. Věřím, že nám jej už žádná 
epidemie nepokazí. Než se nadáme bude 
1. září a přivítáme naše nové kamarády. Těší-
me se na ně. 

Kolektiv MŠ Pastelka

Konání letošního jedenáctého ročníku bylo 
ohroženo mnoho omezeními. Až v průběhu 
června jsme obdrželi zprávu, že se pobyty 
ve Střelských Hošticích budou moci usku-
tečnit. Délka se však o jeden den zkrátila 

z důvodu nutné dezinfekce celého areálu. 
Tři desítky účastníků strávily první srpnový 
týden v čarodějné škole. Každý den se věno-
vali jednomu z předmětů – lekce přemě-
ňování, bylinkářství, hvězdopravy a lekce 

obrany proti černé magii. Poslední den pak 
skládali čarodějnou zkoušku, kterou všich-
ni zvládli se ctí. Své převleky za čarodějnice 
předvedli na miss „konečně já“ či na karne-
valu … Program byl doplněn o čarotanečky 

Okénko do letního provozu na Pastelce

Teplé počasí umožnilo dětem být venku.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Tábor Na stará kolena čaroval

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Dámy z Tančírny na stará kolena završily roční 
taneční výcvik týdenním pobytem na taneč-
ním táboře. Opět zavítaly do jižních Čech, kde 
se střídaly taneční hodiny s turnaji v různých 
hrách a výlety. Během dopoledních i odpoled-
ních tanečních lekcí jsme si zopakovali zejmé-
na tance z počátků, které v současnosti již tak 
často netančí. Nacvičili jsme nové line, kruho-
vé a párové tance. Jeden večer jsme zavítali do 
kempu Otavský ráj, kde pod vedením členů 
taneční skupiny ze Strakonic ochutnali další 
taneční kroky. K táboru nesmí chybět výlet. 
Tentokrát jsme se vydali do místa děje Troš-
kovy trilogie Slunce, seno, do Hoštic, kde jsme 
si připomněli tradiční místa z fi lmů i některé 
artefakty. Krátká zastávka v nedaleké Volyni 
završila toto odpoledne. Těší nás, že tanečníci 
nejen rádi tančí, ale zajímají je i hry tradiční 
či netradiční, hlavně ať je zábava. Ani jsme se 
nenadáli a týden je pryč. Tečkou v našem návra-
tu byla krátká zastávka na léta navštěvovaném 
Okrouhlíku, zde jsme trochu posmutněli, jeli-
kož okolní lesy zmizely. Tak rychle domů a už 
očekáváme, že blížící se konec prázdnin nás 
přivede opět do tanečního reje.

Dušan Průdek, předseda

8. 8. 2020 je krásné datum. Ani jsem si to 
neuvědomil, že se toho dne pořádá v Hustope-
čích závod Kolo pro život. Vyšel jsem za svými 
pochůzkami a vrátil jsem se diplomaticky 
řečeno „velmi rozladěn“ z chování závodníků 
na jízdních kolech. I když jsou cyklisté vedeni 
jako účastníci silničního provozu, „závodníci“ 
nedodržovali ani pravidla silničního provozu 
ani slušného chování. Většinou se chovali tak, 
jako by jim silnice a chodníky patřily. Jízda 
v protisměru, nedávání přednosti v jízdě, to 
bylo úplně normální chování. Když jsem 
upozornil dva jezdce na jízdních kolech, že 
by mohli sjet z chodníku, aby po něm mohli 

chodit ti, pro které je chodník určen, cyklisté 
se na mě dívali jako bych byl zvláštní a chtěl 
po nich něco neskutečného.

Jsem pro, aby se takové akce v Hustopečích 
pořádaly, ale musí být dána jasná pravidla. 
Jedním by mělo být,  že cyklisté, kteří v tomto 
závodu startují, jsou při přejezdu po silnici 
účastníci silničního provozu a proto musí 
dodržovat pravidla silničního provozu. Tak to 
platí při každém závodě pokud není silnice 
uzavřena pro tento závod.

Mám dva kamarády – jeden jezdil terénní 
soutěže motocyklů, druhý automobilové soutěže. 
Občas jsem s nimi jel, proto vím, že při přejezdu 

po silnici pro ně platila pravidla silničního provo-
zu jako pro každého druhého, závodit mohli jen 
na uzavřené trati rychlostních zkoušek.

Jak jsem již napsal, souhlasím s tím, aby 
se v Hustopečích pořádaly takové akce, je to 
reklama pro Hustopeče a okolí, je to i ekono-
mický přínos, hlavně se pořád v Hustopečích 
něco děje, je tu společenský život. Ale vše má 
svá pravidla, která se musí dodržovat.

Akce Kolo pro život má být i propagací 
cyklistiky. Bohužel musím ze svého hlediska 
konstatovat, že chování závodníků v Husto-
pečích mělo spíše opačný účinek.

Vlastimil Tělupil

či čarohraní, nejvíce dal všem zabrat foto-
orienťák. Letošní výlet jsme směřovali do 
nedalekých Horažďovic, kde jsme zavítali do 
Rosenauerova mlýna. Současný majitel nás 

seznámil s historickou expozicí původního 
mlýna, životem a zvyky mlynářů, mlýnský-
mi stroji a jejich funkcemi, vývojem využití 
vodní síly a předvedl skutečné vodní stroje 

v činnosti. Týden plný překvapení utekl jako 
voda a s novými zážitky a vzpomínkami 
jsme se vrátili do svých domovů.

Dušan Průdek, předseda

Výlet do Hoštic.

Fo
to

: A
rc

hi
v k

lu
bu

Tančírna vyjela na soustředění 

Kolo pro život – jak se na to dívám já

Reakce pořadatelů
Kolo pro život je seriálem závodů pro širokou veřejnost. V rámci našich akcí se vždy snažíme jít příkladem. Před každým závodem odkazujeme 
všechny účastníky na důležitý dokument – Etický kodex Kola pro život. V něm je detailně popsáno, jak by se každý účastník měl chovat, co 
je nepřípustné, zakázané nebo naopak doporučené. Uvědomujeme si také svou zodpovědnost jak směrem k veřejnosti, tak i k naší krajině 
a přírodě. Proto Kolo pro život například pečlivě třídí všechen odpad nebo vyrábí z rozložitelných materiálů. Bohužel, mimo samotné závody 

nemůžeme nést odpovědnost za chování jedinců na veřejnosti. Každý by se měl chovat dle svého uvážení a svědomí.
Za pořadatele Jakub Mašata
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Do nového roku s novým oválem – začala rekonstrukce stadionu

Kolo pro život ukázalo, jak na velké akce

SPORT

Hustopečští sportovci se již brzy dočkají 
nových povrchů v areálu městského stadionu 
v Hustopečích. Neutěšený stav areálu napra-
ví rekonstrukce, která započala v polovině 
července a na jehož fi nancování se spolupodílí 
město Hustopeče.

V posledních dnech si mohli Hustopečští 
všimnout nezvyklého ruchu v areálu místní-
ho stadionu. Mohou za to těžké stroje, které 
započaly jeho dlouho plánovanou rekon-
strukci. „Od poloviny července byla zahájena 
investice, na kterou získala dotaci TJ Agrotec 
Hustopeče. Jedná se o rekonstrukci povrchu 
městského stadionu, vznikne nový atletic-
ký ovál, včetně vrhačských sektorů, uvnitř 
travnaté fotbalové hřiště, které získá také 
nový povrch,“ seznamuje nás s rekonstrukcí 
místostarosta města pan Bořivoj Švásta.

Součástí je i ozvučení stadionu a jeho 
vybavení – například překážky, oštěpy, zkrát-
ka vše, co atleti budou potřebovat. Nový 
stadion si však budou moci vyzkoušet i ti, 
kteří nejsou členy sportovních klubů. „Je to 
jednou z podmínek dotace, že stadion musí 
být přístupný veřejnosti. Samozřejmě za 
určitých podmínek. Budou zde moci napří-
klad běhat, využívat atletické dráhy, pokud 
se domluví s atletickým oddílem, hod oště-
pem či skok do dálky,“ láká místostarosta.

Na poslední schůzce zastupitelstva byla 
schválena smlouva s tělovýchovnou jednotou 

Agrotec Hustopeče o poskytnutí individu-
ální dotace z rozpočtu města. „Největší 
část fi nancí by měla dorazit z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 10 milionů 
slíbilo město a nějaké fi nance budou muset 
vložit sami sportovci z TJ Agrotec Hustopeče,“ 
říká místostarosta.

Celkový rozpočet bude ve výši 33 mili-
onů korun. Majetek, který vznikne, přejde 
na město Hustopeče. Rekonstrukce teprve 
započala, konec je však na dohled. „Musí být 
hotovo do konce prosince a protože se jedná 
o povrchy, tak fi rma říká, že budou hotovi 
v listopadu. V zimě se nedají klást umělé 

povrchy atletického oválu,“ dodává Švásta. 
V současné době se sportovci mohou realizo-
vat na ostatních sportovištích v rámci města. 
V dalších letech by měly být vybudovány 
nové kabiny a zázemí pro sportovce, které by 
kapacitně dostačovaly fotbalistům i atletům.

Spolu s pracemi na novém povrchu 
stadionu probíhají ve městě i další úpravy. 
Zvýšenou pozornost mějte na hřbitově, kde 
se kope nové veřejné osvětlení a u Základ-
ní školy Komenského, kde se pokládá asfalt 
nové cyklostezky.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 30. 7. 2020 na webu města. 

Obavy z šíření koronaviru a bezpečnostní opat-
ření nejvíce doléhají na pořadatele velkých akcí. 
Jak zajistit bezpečnost a přitom si užít den plný 
pohybu ukázali v Hustopečích pořadatelé cyklis-
tického závodu Kolo pro život, jehož se účastní 
několik tisícovek malých i velkých cyklistů. 

Pořadatelé hromadných akcí jsou kvůli přísným 
opatřením vystaveni velkému tlaku a nároč-
ným požadavkům na bezpečnost účastníků. 
Přibývá proto těch, které se postupně ruší. 

Najdou se však i tací, kteří všechna naří-
zení berou jako výzvu a dokáží se s nimi 
poprat. Tak jako pořadatelé cyklistických 
závodů Kolo pro život, jehož šestou zastáv-
ku napříč republikou hostily Hustopeče 
v sobotu 8. srpna. „Ani na chvíli neuvažova-
li o zrušení seriálu a jsme moc rádi, že jsme 
při vypětí všech sil celého přípravného týmu 
mohli letošní ročník zorganizovat. A to tak, 
abychom dostáli natěšenosti všech závodní-
ků a přitom zajistili vše, co má být z hlediska 
bezpečnosti zajištěno. Dokonce si myslím 
a slýchám to i od závodníků, že všichni kvitují 
to, že za situace, kdy je velmi obtížné vyces-
tovat někam do zahraničí, zůstávají v tuzem-
sku ty akce a aktivity, které by zájemci mohli 
provozovat,“ popsal přípravy marketingový 
manažer Kola pro život Jakub Mašata.

Zajistit boxy s dezinfekcí či bezpečnost-
ní manuály bylo to nejmenší. Pořadatelé se 
však nevyhnuli ani několika organizačním 
změnám. „Poznamenalo nás to v tom smyslu, 

že jsme museli jednotlivé závody, kterých 
je celkem 15, poměrně nahustit a jezdíme 
v podstatě každý víkend. S ohledem na 
všechna opatření máme oddělené areály pro 
dětské závody a na těch hlavních startech 
máme omezený počet účastníků na 900 osob. 
Je to proto, že je tam i nějaký organizační 
tým, takže se do povolené tisícovky vejdeme,“ 
vypočítává Mašata.

Startovní boxy hlavních závodů, které 
tradičně vyrážely z Dukelského náměstí tak 
byly zaplněné do posledního místa a sami 
závodníci potvrdili, že obavy nemají.

Samotný průběh závodů probíhal bez 
komplikací a mnohem více starostí než 
s koronavirem měli závodníci s úmorným 
vedrem, které v sobotu panovalo. I tak si 
den plný pohybu malí i velcí užili a Husto-
peče se opět ukázaly být skvělým hostite-
lem náročného programu. „Dětské závody 
se jezdí po věkových kategoriích na kilome-
trovém okruhu a je zvlášť pro kluky a holky. 
Hlavní tratě jsou tři a jsou dlouhé od asi 30 
do necelých 60 kilometrů.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 10. 8. 2020 na webu města. 

Majetek, který vznikne, přejde na město Hustopeče.

Připravit. Pozor. Start!
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Pět medailí z krajských přeborů staršího žactva

Úspěchy atletických dorostenců TJ Agrotec

ATLETIKA

Jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzovou 
medaili přivezli domů z krajských přeborů star-
šího žactva atleti TJ Agrotec Hustopeče. „Naši 
závodníci se prosadili v silné konkurenci nejlep-
ších závodníků Jižní Moravy z mnohem počet-
nějších oddílů. A to nejen medailově,“ hodnotí 
výkony hustopečských atletů vedoucí oddílu 
Zbyněk Háder. „Téměř všichni naši závodníci 
skončili v první desítce.“

Nejvíce se dařilo Karin Krejčiříkové, která 
přivezla tři medaile. Stříbro vybojovala ve skoku 
dalekém za výkon 5,03 m i ve skoku vysokém po 
zdolání laťky ve výšce 1,50 m. Zlatou tečku pak 
udělala jako členka vítězné okresní štafety v běhu 
na 4 × 60 m. Spolu s ní si na krk pověsila zlatou 
medaili i druhá naše členka vítězné štafety Marie 
Bohdálková. V hodu oštěpem žáků patřil mezi 
kandidáty na medaili i Štěpán Paulík. Nezklamal. 
V novém osobním rekordu 42,23 m skončil také 
na stříbrné příčce. Poslední medaili, bronzovou, 
vybojoval ve vrhu koulí Daniel Skoček výkonem 
11,73 m. Přitom boj o stříbro při rovnosti nejlep-
ších výkonů prohrál horším druhým pokusem. 

Jen těsně za medailovými stupni na 
4. místě skončily Daniela Fadrná v disku, Nikita 

Mayerhofer v kladivu a Marie Bohdálková v běhu 
na 100 m překážek. O příčku níže pak Natálie 
Humpolíková v oštěpu a Nikita Mayerhofer 
v disku. „Tyto výsledky opět potvrdili příslušnost 

atletů TJ Agrotec Hustopeče ke krajské špič-
ce v tomto sportu,“ chválí své svěřence jedna 
z hustopečských trenérek Michaela Houdková.

-had-

Přestože většina hustopečských atletů po 
ukončení žákovských kategorií kvůli studij-
ním povinostem buď s aktivní atletikou 
končí, nebo přestupuje do jiných, většinou 
brněnských oddílů, je už i několik tako-
vých, kteří pokračují pod hlavičkou husto-
pečské atletiky. „Například ve sportovním 
gymnáziu v Brně máme v této chvíli už čtyři 
naše bývalé závodníky a třeba naši býva-
lí odchovanci Marta Kurachová a Štěpán 
Prokeš patří ve svých věkových kategoriích 
mezi nejlepší v republice. To nás samozřej-
mě moc těší, ale ještě více nás těší výkony 
těch, kteří stále reprezentují náš oddíl 
i v mládežnických kategoriích. A daří se 
jim i ve skromných podmínkách k trénin-
ku dosahovat dobrých výsledků,“ řekl nám 

předseda atletického oddílu TJ Agrotec 
Hustopeče Zbyněk Háder.

K výsledkům, kterými se mohou dorosten-
ci a junioři pochlubit, patří bezesporu 6. místo 
Marie Vrbové na Mistrovství Moravy a Slez-
ska v sedmiboji dorostenek nebo výkony 
na Přeboru Jihomoravského kraje. Přestože 
se této soutěže nemohla zůčastnit zraně-
ná Martina Galburová a také Marie Vrbová 
přivezli jsme dvě medaile. Nečekáné zlato 
ve skoku vysokém vybojoval výkonem 1,75 m 
Richard Pezlar a stejně nečekané bylo i stří-
bro v disku dorostenek Magdalény Hercogo-
vé. Čtvrtou příčku v běhu na 100 m a pátou 
v běhu na 200 m vybojoval junior Vojtěch 
Celnar. V tomto závodníkovi nám roste po 
dlouhé době sprinterský talent. Neustálé 

zlepšování výkonů vyvrcholilo na srpnových 
kontrolních závodech v Břeclavi, kde překonal 
dlouholetý oddílový rekord v běhu na 60 m 
výkonem 7,41 s. Jeho výkony jsou nadějné 
i s ohledem možnosti postupu na Mistrovství 
České republiky, což by byl obrovský úspěch.

Na Mistrovství Moravy a Slezska v těch-
to věkových kategoriích patřila Martina 
Galburová k adeptkám na medaili v trojsko-
ku dorostenek. Bohužel se nedokázala srov-
nat s rozběhem, a tak konečné 9. místo je 
pro ni velkým zklamáním. V běhu na 100 m 
překážek pak vybojovala sedmou příč-
ku. Druhé místo ve finále B a tedy celkově 
10. místo vybojoval Vojtěch Celnar v běhu 
na 100 m juniorů.

-had-

Karin Krejčiříková vybojovala na Přeboru Jihomoravského kraje tři medaile. 
Zlato ve štafetě a stříbro ve skoku vysokém i dalekém.

Fo
to

: A
rc

hi
v T

J

Perný podzim hustopečských atletů
Kvůli epidemii koronaviru byla řada atle-
tických soutěží odložena nebo posunuta do 
podzimních termínů. Proto atlety z TJ Agro-
tec Hustopeče čeká velmi nabitý program 
v září a říjnu.

„Mladší žáci musí zvládnout dvě kola základ-
ní soutěže a pak je čeká Krajské fi nále. Věříme, 
že budou úspěšní jak chlapci, tak i děvčata 
a oba týmy se probojují na vrcholnou soutěž 
této věkové kategorie, kterou je Mistrovství 
Moravy a Slezska. Loni na tomto šampionátu 

vybojovala děvčata bronz a já věřím, že i letos 
budeme kandidáty na medaili,“ optimisticky 
předpovídá trenér mladšího žactva Petr Pláte-
ník. Starší žákyně čeká semifi nále Mistrovství 
Moravy, kam se kvalifi kovaly jako přebornice 
Jihomoravského kraje. Nic jiného než postup 
do fi nále, které se bude konat v Břeclavi, se 
od nich nemůže očekávat. Cílem je skončit do 
4. místa a tím se kvalifi kovat na Mistrovství ČR.

V individuálních soutěžích pak budou 
mladší žáci bojovat o tituly krajských 

přeborníků a také o co nejlepší umístě-
ní na Mistrovství Moravy. Stejnou soutěž 
absolvuje i starší žactvo. „V této věkové 
kategorii bychom i letos byli rádi, kdyby se 
někdo z našich závodníků probojoval na 
Mistrovství republiky. Každý start na této 
nejvyšší atletické soutěži je pro náš oddíl 
obrovským úspěchem,“ prozradil vedoucí 
hustopečských atletů Zbyněk Háder. „Adep-
tů je několik, snad to někomu vyjde.“

-had-
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Atletický oddíl TJ Agrotec 
Hustopeče pořádá NÁBOR 

do ATLETIKY dětí 
od ročníků narození 

2015 a starší 
v úterý 15. 9. 2020 v 16.30 hod 

na hřišti ZŠ Komenského 
(v případě špatného počasí 

v Městské hale) 
www.atletikahustopece.com

Volejbalistky se chystají na novou sezónu

VOLEJBAL

Tradiční srpnové soustředění odstartova-
lo přípravu na novou volejbalovou sezó-
nu 2020/2021. Ve sportovní hale se od 17. do 
21. srpna připravovalo 25 hustopečských volej-
balistek na blížící se start všech soutěží. Tři 
skupiny dětí se pod dohledem svých trenérů 
zdokonalovaly v herních činnostech, nabíraly 
fyzickou kondici a doháněly tréninkové manko 
z letošního jarního koronavirového období.

Volejbalový oddíl TJ Agrotec Hustopeče 
přihlásil do krajských soutěží dvě družstva. 
Družstvo kadetek trenéra Jakuba Švásty má 
stabilizovaný kádr, prošlo celkem úspěšně 
loňskou žákovskou soutěží a disponuje hráč-
kami schopnými hrát volejbal na velmi dobré 
úrovni. Bohužel ne všechny hráčky daly před-
nost soustředění před prázdninami, proto 
je ostrý start očekáván s lehkou nervozitou. 
Vzhledem k brzkému startu kvalifi kace, již 
5. září, nebude mnoho prostoru pro týmo-
vou souhru. Všichni však věří v dobrý začátek 
a v dobré výsledky v celé sezóně.

Družstvo žákyň trenérky Terezy Machové 
bude zažívat svou opravdovou volejbalovou 
premiéru. Hráčky hrající do teď jen minivolej-
bal, byť již se všemi volejbalovými dovednostmi, 

jdou na „velké“ hřiště poprvé. Družstvo se sklá-
dá, hledá se nejlepší sestava, všechny chtějí 
hrát, všechny se snaží. Velkou pomocí bude 
přítomnost dvou hráček, které tuto soutěž již 
v loňském roce hrály a měly by přinést do týmu 
zkušenost a klid. Vše prověří kvalifi kace 12. 9. 
hraná v domácí hale. Celý realizační tým se na 
novou sezónu těší, děvčata rovněž. Jen je velká 

škoda, že vzhledem k malému počtu hráček 
nebylo možné přihlásit i prestižní soutěž junio-
rek. Proto se chceme zaměřit na zářijové nábo-
ry malých volejbalistů a volejbalistek na obou 
hustopečských základních školách a věříme 
v pomoc rodičů, kteří mohou své dítě přivést 
k tomuto krásnému kolektivnímu sportu. 

Petr Groh

Vážení klienti,
od 1. 9. 2020 je změněna otevírací doba pošty v Hustopečích následovně:

 Pondělí: od 10.00 do 12.00 hodin  a od 13.00 do 18.00 hodin
 Úterý: od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
 Středa: od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin
 Čtvrtek: od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
 Pátek: od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
 Sobota: od 8.00 do 12.00 hodin
 Neděle: Zavřeno

Po ukončení otevírací doby pošty v Hustopečích je možné využít poštu v Břeclavi, v Břetislavově ulici č.p. 1945/1, 
která je v pracovní dny otevřená vždy do 18.00 hodin.

 Děkujeme za pochopení, Česká pošta s. p. 

Soustředění dívkám pomohlo ve zlepšení výkonů.
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Pečovatelská služba umožňuje ŽÍT DOMA i člověku 
velmi závislému na pomoci druhých  

TISKOVÁ ZPRÁVA

Velmi bezprostřední a usměvavá Markéta 
je mentálně i fyzicky postižená mladá žena. 
Její rodina se o ni 34 let denně s láskou stará. 
Podle slov její matky Olgy by ji žádnému 
ústavu nikdy dobrovolně nesvěřila. Přibýva-
jící roky a kolísající zdraví ji však přivedly na 
myšlenku, že by se jim doma hodila pomoc 
terénní sociální služby. „Měla jsem z toho ale 
strach, pozvat si někoho cizího domů. Také 
jsem si nedovedla představit, jak to přijme 
Markéta? Zvládla to ale skvěle, na pečova-
telky se vždycky moc těší, jsou pro ni dalším 
zpestřením. A nám to strašně ulevilo, jejich 
práce je ohromná podpora,“ líčí paní Olga. 

Pečovatelská služba města Hustopeče 
dochází k Markétě dvakrát denně. Ráno 
pomáhá s jejím vypravením do denního 
stacionáře, večer např. s voňavou koupe-
lí, kterou zbožňuje. „Pro nás je strašně 
důležité, že na tu péči už nejsme sami, že se 
máme na koho obrátit,“ říká s dojetím.

Hustopečská služba doma poskytuje 
podporu seniorům, zdravotně postiženým, 
chronicky nemocným či rodinám s dětmi. 
Pečuje o lidi bez omezení věkem, kteří si 
nejsou schopni vlastními silami, ani za 
pomoci běžně dostupných služeb, zajistit 
základní životní potřeby. I jen krátkodobě, 

např. po návratu z nemocnice nebo po 
úrazu. „Klientům pomáháme udržet jejich 
životní styl. Snažíme se obnovit jejich 
schopnosti, nebo alespoň zachovat stáva-
jící, čímž podporujeme jejich soběstačnost,“ 
vysvětluje vedoucí pečovatelské služby 
Monika Trčková. „Drobnosti si ještě vyperu, 
ale s velkým prádlem, stejně jako s některý-
mi dalšími činnostmi, již potřebuji pomoc 
pečovatelek. Oba s manželem už hodně 
špatně chodíme, ale pořád se sami velmi 
snažíme,“ popisuje 86letá Marie, která byla 
celý život zvyklá s manželem pracovat na 
hospodářství a dnes se oba těší z pěti vnou-
čat a čtyř pravnoučat.

Pečovatelky se v Hustopečích od loňska 
soustředí především na odbornou péči, ve 
které je těžko někdo zastoupí: např. pomoc 
s hygienou, oblékáním, podáním jídla, 
pohybem, atp. Rozvoz obědů, který byl 
dříve její hlavní náplní, vyjednala ve spolu-
práci s městem u jiných subjektů, které mají 
v nabídce jídla za stejné, nebo dokonce nižší 
ceny a jsou schopni připravit i dietní stravu. 
Pečovatelky tak mají během provozní doby 
od šesté hodiny ranní do osmé večerní více 
času pro klienty, kteří vyžadují opakované 
návštěvy. Např. třikrát denně chodí k paní 

Oldřišce. „Na Štědrý den jsem to přehnala 
s výzdobou, tak mě to unavilo, že to skon-
čilo „příhodou“. Ještě se dávám dohromady, 
dvakrát denně dělám 50 dřepů, abych posí-
lila kolena a nepřestala chodit. Pečovatelky 
jsou jako moje vnučky, pomáhají mi třeba 
s hygienou a oblékáním, moje prsty už 
nejsou tak šikovné,“ vysvětluje 80letá čino-
rodá žena, která ráda vzpomíná, co všechno 
zažila při práci jako aranžérka.

O uživatele vyžadující náročnější péči, 
odpovídající i dvěma nejvyšším stupňům 
státem přiznaného příspěvku na péči, se 
v domácnostech starají i mnohé další pečo-
vatelské služby v Jihomoravském kraji. 

V rámci projektu Institutu sociální práce, 
z.s., v oficiálním partnerství s krajem, pracu-
jí na svém rozvoji a pravidelně se vzdělávají, 
aby zvládly péči o lidi s různými diagnóza-
mi. Umožňují lidem ŽÍT DOMA a pomáhají 
nést břímě péče jejich rodinám či blízkým. 

„Jsem šťastná, že jsem se díky dceři a pečo-
vatelkám mohla vrátit domů z „eldéenky“, 
kde jsem se zotavovala po úrazu z pádu. 
Tady mám klid, nikoho neobtěžuji svými 
vrtochy a naopak. Televizi si pustím, kdy já 
chci, a můžu si dělat, co chci. Doma se cítím 
moc dobře,“ doplňuje paní Miloslava. 



Sobota 26. září, start v 9 hod 
na náměstí v Hustopečích, cíl tamtéž.

REGISTRACE ZDE
https://docs.google.com/

POSILNĚTE SVOJI 
IMUNITU A PODPOŘTE

DOMÁCÍ HOSPIC GIRASOLE!

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Na moderátora Savanu Savanoviče a překrásnou přírodu uprostřed jedinečných mandlo-
ňových sadů. Na kávičku od Mandlárny a levandulovou limonádu od Lavandie. Na něco 
dobrého od Racio nebo iPlody.cz. Na setkání s běžeckou legendou Milošem Škorpilem 
a samozřejmě na ochutnávku skvělého vína, tentokrát v rodinném vinařství u pana Košuliče. 

A svoji rodinku můžete vzít s sebou, protože pokud partner(ka) nebo 
děti nepoběží s vámi, postarají se o ně profíci z FitnessFreedom.cz

BĚH
MANDLOŇOVOU

STEZKOU

KONTAKT
Pavel Kosorin, 774 526 777
pavel.kosorin@gmail.com

A DOBRÁ ZPRÁVA NAKONEC 
Od roku 2021 pro vás uspořádáme Běh Mandloňovou 
stezkou vždy první sobotu v dubnu a poslední sobotu v září 
(a pokud jste z Brna, můžete využít nový přímý vlakový spoj 
Brno-Hustopeče)

KDE SI ZABĚHÁTE
https://www.youtube.com

Naviděnou v Hustopečích!
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Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 16 . 6. 2020 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/48/20: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení č. 2/48/20: RM schvaluje úpravu výše měsíční 
odměny jednatele Technických služeb Hustopeče, 
s.r.o., v likvidaci, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, 
od 1. 6. 2020 na částku  1.200 Kč/měsíc.

Usnesení (úkol) č. 3/48/20: RM ukládá připravit člá-
nek do Hustopečských listů k problému parkovišť 
a provozu školního autobusu od 1. 9. 2020

Usnesení č. 4/48/20: RM schválila podporu provozu 
„školního autobusu ve formě příspěvku na roč-
ní jedno pásmovou jízdenku, ve výši 500 Kč na 
jednu permanentku a dítě. S podmínkou věku 
dítěte do 18 let, trvalého bydliště v Hustopečích 
a čestného prohlášení o navštěvování školy dítě-
tem v Hustopečích.

Usnesení (úkol) č. 5/48/20: RM ukládá vedení měs-
ta jednat s majitelem pozemku p. č. 281/1 v k. ú. 
Hustopeče, o možnosti a podmínkách průchodu 
přes pozemek do zahrad za Spolákem. 

Usnesení č. 6/48/20: RM odkládá schválení smlouvy 
s investorem JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 
664 47 Střelice, IČ: 05242525 o souhlasu se stav-
bou na pozemcích města p. č. 4542/228, 982/42 
v k. ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 v lokalitě 
prodloužení ul. Údolní. 

Usnesení (úkol) č. 7/48/20: RM ukládá svolat jedná-
ní ke stanovení podmínek pro uzavření smlouvy 
s investorem JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 
664 47 Střelice, IČ:05242525 o souhlasu se stav-
bou na pozemcích města.

Usnesení č. 8/48/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 
1329/78 o výměře 18 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna 
…, trvale bytem …, 693 01 Hustopeče a …, trvale 
bytem …, 693 01 Hustopeče za částku 17 640 Kč 
a náklady spojené se vkladem práva do katastru 
a pořízením znaleckého posudku. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/48/20: RM doporučuje ZM neschvále-
ní záměru prodeje části pozemku p. č.4544/18 
o výměře 156 m2 vedeného jako orná půda na LV 
č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 10/48/20: RM schválila uzavření dodat-
ku č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání části 
Mezinárodního hudebního festivalu třinácti 
měst CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárod-
ním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 
6, 639 00 Brno, IČ: 26235064. 

Usnesení č. 11/48/20: RM schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo – Hustopeče – cyklostezka 
Masarykovo nám., ul. Bratislavská z důvodu 
nutnosti předložky NN a VN se společností 
SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 
620 00 Brno, IČ:48035599 s prodloužením ter-
mínu realizace díla do 31.07.2020. 

Usnesení č. 12/48/20: RM schválila vyhlášení 
záměru na pronájem části pozemku p. č. 1074/1 

o výměře 204 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna pro 
stavbu a následný provoz domova pro seniory 
v Hustopečích. 

Usnesení č. 13/48/20: RM schválila návrh nájemní 
smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na pro-
nájem části pozemku p. č. 1074/1 o výměře 204 
m2 v k. ú. Hustopeče u Brna za nájemné 7 140 Kč 
+ DPH po dobu provádění stavby. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/48/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku  – Retenční 
nádrž v areálu Městských služeb, Hustopeče 
uchazeče JS-abacus s.r.o., Havlíčkova 613/31, 
693 17 Hustopeče, IČ: 4232419. 

Usnesení č. 15/48/20: RM schválila umístění uchazečů 
na veřejnou zakázku – Retenční nádrž v areálu 
Městských služeb, Hustopeče na dalších místech: 

2. VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břec-
lav, IČ: 42324149 

3. EVT stavby s.r.o., V Zahradách 2155/3, 568 02 Svi-
tavy, IČ: 25260766 

4. Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy2 ,618 00 Brno, 
IČ: 46974687 

5. TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, 
IČ: 02560178 

6. Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 1177, 627 00 Brno, 
IČ: 46980989 

Usnesení č. 16/48/20: RM schválila smlouvu 
o dílo s vítězným uchazečem JS-abacus s.r.o., 
Havlíčkova 613/31, 693 17 Hustopeče, IČ: 
26288591 za částku 4 288 041,79 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/48/20: RM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky na veřejné osvětlení na hřbitově.

Usnesení č. 18/48/20: RM schválila oslovení min. násle-
dujících 4 fi rem pro podání nabídky na veřejnou 
zakázku na veřejné osvětlení na hřbitově:

1. ČEZ energetické služby s.r.o. 
2. Zdenek Rybář 
3. FIA elektroslužby s.r.o. 
4. PV service plus s.r.o.
Usnesení č. 19/48/20: RM schválila změnu výše úhra-

dy za pronájem hrobového zařízení v urnovém 
háji pro umístění urny na částku 8 000 Kč/10 let 
od 1. 7. 2020 

Usnesení č. 20/48/20: RM schválila Řád veřejné-
ho pohřebiště města Hustopeče s účinností od 
1. 7.  2020. Znění Řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/48/20: RM doporučuje ZM ke schvále-
ní Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 
2/2020 o nočním klidu 

Usnesení č. 22/48/20: RM schvaluje projektovou 
dokumentaci na trasování kabelu VN stavby 
"Hustopeče, VN 388, o. Pekárna, kabelizace" 
investora E.ON distribuce a.s., České Budějovice, 
s uložením vedení pod budoucí chodník.

Usnesení č. 23/48/20: RM doporučuje ZM ke schválení 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuál-
ní dotace z rozpočtu města Hustopeče s TJ Agro-
tec Hustopeče z.s., Šafaříkova 22, 693 01 Husto-
peče, IČ: 13690655 ve výši příspěvku žadatele 
na spolufi nancování díla realizovaného z dotace 
„Rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“, 

nejvýše však v rozsahu 10 000 000 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 24/48/20: RM schválila organizační 
změnu o snížení stavu zaměstnanců za účelem 
zvýšení efektivnosti práce, a tím i k úspoře eko-
nomických prostředků na Městské policii Husto-
peče, a to zrušení 1 pracovního místa s druhem 
práce „Administrativní a spisový pracovník“ 
v 6.  platové třídě na Městské policii Hustopeče, 
ke dni 31. 8. 2020. Organizační struktura s plat-
ností od 1. 9. 2020 je uvedena v příloze. 

Usnesení č. 25/48/20: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu nebytových prostor v Domě 
U Synků na Muzejní kavárnu (Café Auspitz): 
prostory přízemí objektu Domu U Synků, 
Dukelské nám. 23, Hustopeče o souhrnné 
výměře 49,4 m2 a prostory sociálního zařízení 
sklepa, průjezdu, nádvoří místnosti ve dvorním 
traktu o souhrnné výměře cca 210 m2. Text 
záměru je přílohou zápisu. Minimální cena 
pronájmu je 5 000 Kč/ měsíc + DPH.

Usnesení č. 26/48/20: RM schválila vzor smlouvy 
o nájmu nebytových prostor v Domě U Synků 
na Muzejní kavárnu (Café Auspitz), znění vzo-
rové smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/48/20: RM schválila žádost manželů 
…, bytem …, Hustopeče o udělení výjimky s umís-
těním stavby na hranici městského pozemku 
parc.č. 4544/18, k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 28/48/20: RM schválila uzavření Smlouvy 
o souhlasu se stavbou na pozemku města se spo-
lečností NFS s.r.o., Nádražní 32/41, Hustopeče na 
stavbu sjezdu na pozemku města parc. č. 5843/7, 
k. ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy v příloze. 

Usnesení č. 29/48/20: RM souhlasí s organizací akce 
food festival na Dukelském náměstí, termín 
(22. 8. 2020) a podmínky akce je nutno ještě 
dořešit s MaK. 

Usnesení č. 30/48/20: RM schválila dodatek 
k nájemní smlouvě s … …, oba bytem Masary-
kovo nám. 6, Hustopeče, na městský byt č. 6 
Smetanova 78/2, Hustopeče, kterým město 
uděluje nájemci souhlas s umístěním okenních 
rolet případně klimatizace k bytu za podmínky 
uvedení bytu při ukončení nájmu do původního 
stavu. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/48/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo s LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezu-
itská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, kterým se 
snižuje cena za zpracování lesních hospodář-
ských osnov na 922 979,00 Kč včetně DPH. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/48/20: RM schválila dodatek č. 5 ke 
smlouvě o dílo a příkazní smlouvě s Viadesi-
gne  s.r.o., Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 
IČ :27696880 na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Hustopeče – ulice Dvořákova“, 
kterým se mění harmonogram plnění díla. Text 
dodatku smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/48/20: RM schválila zábor Dukelské-
ho náměstí dne 8. 8. 2020 včetně poskytnutí 
odběru elektřiny pro účely pořádání startu akce 
Kolo pro život Hustopeče – Agrotec Tour 2020. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Usnesení č. 34/48/20: RM schválila zábor ulic Hybe-
šova, Šafaříkova, Tyršova v Hustopečích za úče-
lem parkování účastníků závodu Kolo pro život 
Hustopeče – Agrotec Tour 2020. 

Usnesení č. 35/48/20: RM schválila smlouvu o propa-
gaci a reklamní spolupráci se společností MOSS 
logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská 1159/21, 
693 01 Hustopeče, IČ 63481359 k talk show se 
Zbigniewem Janem Czendlikem. 

Usnesení (úkol) č. 36/48/20: RM vzala na vědomí 
návrh na odstranění reklamní plochy na ulici 
Bratislavská u ulice Janáčkova. Nutno prověřit 
ještě podmínky jejího zřízení. 

Usnesení (úkol) č. 37/48/20: RM doporučuje projedná-
ní ceníku pozemků města v zastupitelstvu města. 

Usnesení (úkol) č. 38/48/20: RM ukládá připravit 
k projednání v zastupitelstvu města názvy nově 
budovaných ulic na Křížovém vrchu. 

Usnesení (úkol) č. 39/48/20: RM ukládá připravit do 
příští RM návrhy a varianty využívání areálu 
Formanky od 6/2021. Doložit přehled příjmů 
a investic do objektu.

Usnesení č. 40/48/20: RM schválila revokaci usnese-
ní RM č. 47/47/20. 

Usnesení č. 41/48/20: RM schválila: 
a) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených 

v rejstříku škol a školských zařízení pro školní druži-
nu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břec-
lav, v mimořádném termínu, která se týká: zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině 
z 80 na 120, s účinností od 1. 9. 2020. 

b) Pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Základ-
ní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, 
Mgr. Ivanu Matějíčkovou k podání výše uvedené 
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kra-
je, odbor školství. 

Usnesení č. 42/48/20: RM schválila koupi stranového 
příkopového mulčovače MBL 150 od společnosti 
Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, 
IČ 00544957, za cenu 134.750 Kč bez DPH. 

Usnesení (úkol) č. 43/48/20: RM ukládá svolat jed-
nání s odborem územního plánování a odborem 
dopravy, k určení potřebnosti cesty v dolní části 
lokality S2 napojení na další pozemky mimo 
lokalitu, dle žádosti paní ...

Usnesení č. 44/48/20: RM bere na vědomí zápis 
z komise obřadů a slavností ze dne 3. 6. 2020. 

Usnesení č. 45/48/20: RM schválila vyřazení majet-
ku ORJ 255 - vnitřní správa – v celkové hodnotě 
98 186,10 Kč. Způsob likvidace – odvoz do šrotu. 
Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 46/48/20: RM doporučuje ZM ke schválení 
rozpočtové opatření č.3 na základě, kterého jsou 
celkové příjmy ve výši 200 303 tis. Kč, celkové výda-
je 264 356 tis. Kč a fi nancování ve výši 64 053 Kč. 

Návrh usnesení: RM neschválila přijetí pana …, 
trvale bytem …, 693 01 Hustopeče do Domu – 
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, 
byt č. 106 k datu 01.07.2020. 

Usnesení č. 47/48/20: RM schvaluje žádost …, trva-
le bytem Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, o pro-
dloužení nájemní smlouvy k bytu č. 29, Svat. 
Čecha 174/3, Hustopeče, ale jen na dobu 3. měsíců 
s podmínkou zlepšení vztahů v místě bydliště.

Usnesení č. 48/48/20: RM schválila žádost … trva-
le bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, o pro-
dloužení nájmu bytu č. 5, Smetanova 78/2, 
Hustopeče a to do 31. 7. 2021. Rada města 
schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. 5, na adrese Smetanova 78/2, Husto-
peče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, 
trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, 
kterým se současné nájemnici prodlužuje 
nájem do 31. 7. 2021. Text dodatku je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 49/48/20: RM schválila nájemní smlou-
vu k bytu č. 13, na adrese Svat. Čecha 174/1, 
Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní …, 
a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/48/20: RM schválila darování vína 
(12 lahví červeného a 12 lahví bílého) jako oce-
nění pro učitele ke Dni učitelů prostřednictvím 
Školské a kulturní komise. 

Usnesení č. 51/48/20: RM bere na vědomí výsledek 
kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/48/20: RM neschválila kácení stromů 
na pozemku p. č. 1262/1 v k. ú. Hustopeče na ul. 
Vinařská, vedle sklepu pana ...

Usnesení ze 49. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 18.06.2020 v zasedací místnosti 

MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/48/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/48/20: RM schválila ukončení ome-

zení provozu mateřských škol v Hustopečích 
k datu 25. května 2020. Omezení bylo od 
19.  3. 2020 pro obě MŠ v Hustopečích v rozsa-
hu prázdninového provozu. 

Usnesení z XII. Schůze Zastupitelstva města 
Hustopeče konané dne 18.06.2020 v zasedací 

místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení ZM č. 1/XII/20: ZM schvaluje program 

zasedání v upravené podobě oproti pozvánce. 
Vypuštěny Zpráva kontrolního výboru a bod 
IV/b) Kupní smlouva na prodej pozemku 
p. č. 1215/14 pod trafostanicí. 

Doplněny body IV/p) Změna OZV o nočním klidu, 
IV/q) 3.rozpočtové opatření města Hustopeče 
v roce 2020, a bod IV/r) Zrušení Technických 
služeb Hustopeče s.r.o. 

Změna bodu IV/l) změna na Smlouva o dotaci na 
atletický ovál.

I.  Zahájení
II.   Sdělení starostky
III.  Zpráva Finančního výboru 
IV.  Hlavní body:

a)  Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 
1250/14 pod trafostanicí

b) Kupní smlouva na prodej části pozemků p. č. 376/8, 
p. č. 3339/1 a p. č. 3337/4 za sklepy na ul. Herbenova

c) Kupní smlouva na prodej pozemků p. č. 
297/16 a p. č. 3278/6 za sklepy na ul. Herbenova

d) Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2600/8 
za ul. Habánská

e) Kupní smlouva na prodej pozemků 
p. č.  3975 a p. č. 3976 v k. ú. Starovičky

f) Kupní smlouva na prodej pozemku 
p. č. 1329/78 v k. ú. Hustopeče u Brna

g) Smlouva o smlouvě budoucí darovací na poze-
mek p. č. 1086/123 v k. ú. Starovice

h) Smlouva o směně části pozemku p. č. 1045/1 za 
část pozemku p. č. 1046/1

i) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4542/2 
ul. Údolní

j) Žádost o odkup pozemku p. č. 3277/5 za sklepy 
na ul. Herbenova

k) Žádost o prodej pozemků p. č. 3330, 3325 
a 3332/2

l) Smlouva o dotaci na atletický ovál
m)  Souhlas se zařazením do MAS na další období
n) Podpora místních podnikatelů slevou na 

nájemném
o) Dotace – sociální služby
p)  Změna OZV o nočním klidu
q) 3. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020
r) Zrušení Technických služeb Hustopeče s.r.o.
V. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.)
VI. Příspěvky členů ZM
VII. Diskuze občanů (pokračování)
VIII.Kontrola přijatých usnesení
IX. Závěr
Usnesení ZM č. 2/XII/20: ZM schvaluje ověřovatele 

zápisu … a …
Usnesení ZM č. 3/XII/20: ZM schvaluje průběh dis-

kuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samo-
statně přečte usnesení a na konci zasedání se 
nebude číst usnesení jako celek.

Usnesení ZM č. 4/XII/20: ZM bere na vědomí určení 
zapisovatelky paní … administrativní pracovnice 
kanceláře tajemníka.

Usnesení ZM č. 5/XII/20: ZM bere na vědomí zápis z jed-
nání Finančního výboru ZM ze dne 11. 6. 2020. 

Usnesení ZM č. 6/XII/20: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, na pro-
dej 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 38 000 Kč 

Usnesení ZM č. 7/XII/20: ZM schvaluje uzavře-
ní kupní smlouvy na geometrickým plánem 
č. 3868-300/2019 nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek p. č. 376/31 o výměře 24 m2 vzniklý 
z pozemku 376/8 a nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek p. č. 3339/1 o výměře 70 m2 vzniklý 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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z pozemků 3339/1 a 3337/4 vše zapsané na LV 
č. 10001 pro obec Hustopeče, k. ú. Hustopeče 
u Brna s manžely … a …, trvale bytem … za celko-
vou částku 97 120 Kč. 

Usnesení ZM č. 8/XII/20: ZM schvaluje kupní smlou-
vu s …, nar. …, bytem …, kterou město prodává 
pozemky p. č.297/16 vedený jako ostatní plo-
cha 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 převo-
dem vlastnického práva. 

Usnesení ZM č. 9/XII/20: ZM schvaluje kupní smlouvu 
s …, nar. …, bytem… 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 ZM č. 10/XII/20: ZM schvaluje kupní smlou-
vu s Hands s.r.o., 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 katast-
ru nemovitostí. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení ZM č. 11/XII/20: ZM schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej pozemku p. č. 1329/78 o výměře 
18 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna s…, trvale bytem a …, 
trvale bytem za částku 17 640 Kč a náklady spoje-
né se vkladem práva do katastru a pořízením zna-
leckého posudku. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 12/XII/20: ZM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí darovací na poze-
mek p. č. 1086/123 v k. ú. Starovice s dárcem – 
společností UNIPORT INVESTMENT I s.r.o., 
Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany. 

Usnesení ZM č. 13/XII/20: ZM schvaluje Směnnou 
smlouvu s … a …, bytem… na směnu geometric-
kým plánem č. 3847-4066/2019 nově vytvoře-
ného 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. 
Smlouva je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: ZM neschvaluje vyhlášení záměru 
prodeje části městského pozemku p. č.4542/2 
o výměře 73 m2, vedeného jako ostatní plocha na 
LV č.10001 v k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrál-
ního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče. 

Návrh usnesení: ZM neschvaluje žádosti o vydání 
souhlasného prohlášení ve věci vydržení vlast-
nického práva k části pozemku p. č.4542/2 v k. 
ú. Hustopeče u Brna pro spoluvlastníky soused-
ního pozemku p. č.4542/23 v témže k. ú. 

Usnesení ZM č. 14/XII/20: ZM schvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemku p. č.3277/5 vedeného 
jako ostatní plocha na LV č.10001 v k. ú. Husto-
peče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomo-
ravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 
cenu minimálně 980 Kč/m2 nebo dle znaleckého 
posudku, vždy však za tu vyšší. Náklady spoje-
né se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující. 

Usnesení ZM č. 15/XII/20: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemků p. č. 3330, p. č. 3325 
a p. č. 3332/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 
na LV č. 10001 pro obec Hustopeče, k. ú. Husto-
peče u Brna. Zastupitelstvo souhlasí s případným 
uzavřením dlouhodobé pachtovní smlouvy. 

Usnesení ZM č. 16/XII/20: ZM schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu města Hustopeče s TJ Agrotec Hustopeče z.s., 
Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 ve 
výši příspěvku žadatele na spolufi nancování díla 
realizovaného z dotace „Rekonstrukce městské-
ho stadionu Hustopeče“, nejvýše však v rozsahu 
10 000 000 Kč. S následujícími úpravami před-
ložené smlouvy: v čl. I/3 se mění 70% na 60 %, v čl. 
I/4 na kontrolních dnech bude přítomen zástupce 
města. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení ZM č. 17/XII/20: ZM schvaluje zařazení 
města Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 
Hustopeče, IČ: 00283193 do územní působ-

nosti MAS Hustopečsko na programové obdo-
bí 2021-2027. 

Usnesení ZM č. 18/XII/20: ZM schvaluje odložení 
splatnosti nájemného za užívání nebytových 
prostor v majetku města Hustopeče u nájem-
ců 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 do konce roku 2020. 
Pravidla pro prominutí budou řešena po schvále-
ní příslušné legislativy k dotaci na nájemné.

Usnesení ZM č. 19/XII/20: ZM schvaluje rozdělení dota-
cí 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 ZM č. 20/XII/20: ZM schvaluje schválení 
Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 
č. 2/2020 o nočním klidu. S úpravou v čl. 3, 
odst. 2) b) Letní kino – 10 nocí v průběhu červen-
ce a srpna. Text OZV je přílohou zápisu.

Usnesení ZM č. 21/XII/20: ZM schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 3, na základě kterého jsou celkové pří-
jmy ve výši 200 303 Kč, celkové výdaje 264 356 Kč 
a fi nancování ve výši 64 053 Kč. Rozpočet tvoří 
samostatnou přílohu tohoto bodu. 

Usnesení ZM č. 22/XII/20: ZM schvaluje dle ustano-
vení § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, zrušení společnosti Technické služ-
by Hustopeče, s.r.o., IČ 25550683, Dukelské nám. 
2/2, Hustopeče. Současně ZM schvaluje pověření 
pro Radu města Hustopeče k provádění úkonů 
směřujících ke zrušení společnosti. 

Usnesení ZM č. 23/XII/20: ZM vyzývá předsedu Kon-
trolního výboru, aby zabezpečil řádné fungování 
výboru, včetně předložení plánu činnosti a statusu. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

11. 6. 1940   Augusta Chvátalová
16. 6. 1927  Ludmila Štefáčková
23. 6. 1929 Naděžda Lukášová

18. 7. 1935  Ilona Lutzká
23. 7. 1927  Bohuslav Kadrnka
24. 7. 1940 Zdeněk Sedláček
26. 7. 1927  Anna Paarová

 Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností

Dne 11. září oslaví své krásné 
86. narozeniny paní 

Jiřina Wetterová z Hustopečí. 

Život Ti píše zas o rok víc, slovíč-
kem psaným chceme tedy říct: 

„Žij podle svého, měj pevné zdraví, 
narozeniny oslav tak, jak se slaví. 

Popíjej víno, písničku zpívej, s vese-
lou náladou na svět se dívej.“

Přeje celá rodina.

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci červnu 2020

Jubilanti v měsíci červenci 2020
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Děkujeme pracovníkům Muzea a galerie, 
zejména Mgr. Šárce Prokešové za ochotu a výbornou spolupráci s Muzejním spolkem Hustopeče. 

V novém zaměstnání jí přejeme hodně úspěchů. 

Členové Muzejního spolku

Vzpomínky
Kdo v srdci žije – neumírá.

Dne 17. srpna by se dožil 97 let 
pan František Šebesta.

Stále vzpomíná dcera s manželem a vnoučata.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, 
nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 4. září 2020 by se 
paní Jaroslava Machačová dožila 80 let. 

S láskou vzpomínají manžel, 
dcera s rodinou, vnoučata a pravnoučátka.

Je těžké hledat slova, která by vyjádřila náš smutek. 
Vzpomínky na Tebe, Lucinko, se stále vracejí 
a bolest v srdci nezahojí ani čas.

Dne 9. září uplyne již 16 let plných smutku a bolesti, 
kdy od nás navždy odešla ve věku nedožitých 20 let 
naše milovaná dcerka Lucie Vintrlíková z Hustopečí. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Zarmoucení rodiče a bratr Miloš s rodinou.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a vzpomínat.

Dne 21. září vzpomeneme nedožitých 100 let 
naší maminky Marie Horákové. Dne 17. června 
jsme vzpomněli 8 let od chvíle, kdy nás maminka 
navždy opustila.

S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami. 

Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád, ten, kdo 
Tě nejvíce miloval, nepřestane nikdy vzpomínat.

Dne 22. srpna by se dožil 65 let pan Otto Wetter 
z Hustopečí.

S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka, bratr, 
syn a dcera s rodinami. 

Těžko se s tebou loučilo, smutno je bez tebe žít, láska 
však smrtí nekončí, v srdci tě budeme mít.

Dne 10. září 2020 uplyne již jeden rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš syn a bratr Zoltán Šilling.

S láskou v srdci vzpomínají rodiče, bratr Pavel s rodinou 
a sestra Dagmar s rodinou.

Naše hodná maminko, už je to 10 let co nejsi s námi, 
ale stále nám chybíš – Ty, naše máma. Vnoučatům 
o babičce jen vyprávíme, tak moc jsi je chtěla, až tu 
s námi nejsi, je jich chalupa celá.

Dne 31. srpna uplynulo 10 let od chvíle, kdy 
odešla maminka, babička, švagrová a teta, 
paní Marie Bartlová. 

Vzpomíná syn Daniel s rodinou Bartlovou. 

Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci 
zůstává a nedá zapomenout. 

Dne 1. září jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
pana Karla Kosche z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, děti, 
vnoučata a pravnoučata..

�       Sečení trávy, tel: 608 065 337

�       Nově dovezené prací prášky. 
Dovoz z Rakouska. Ulice Hybešova 1

�       Daruji válendy za odvoz. Tel.: 519 411 338

�       Koupím garáž v Hustopečích. 
Tel.: 602 551 726

�       Prodám použité žulové kostky 2,5 tuna, 
6 200 Kč dovoz do Hustopečí zdarma. 
Tel.: 723 258 111

�       Prodám elektrický skútr pro seniora 
v záruce. Tel: 608 300 709

�       Koupíme chatu, chalupu 
nebo zahradu k rekreaci. 
Tel: 725 002 155

INZERCE






