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Vážení spoluobčané,
nastal podzim. Doba, kdy se listy stromů zabarvují do
nevídaných odstínů, vinná réva dozrává a v sudech bublá
burčák, na zahrádkách sklízíme poslední úrodu a připra-
vujeme půdu na odpočinek. Počasí je vrtkavé, sluníčko
zubaté, ale stále nás láká do přírody na procházky, na
kola. Většina velkých tradičních akcí se kvůli pandemii
ruší, a ne jinak je to mu i u nás.

V září se konaly hlavně venkovní akce – Ovčí bál
nebo Vítání podzimu na Křížovém kopci. Poslední 
zářijovou sobotu sice ráno pršelo, ale to neodradilo
asi šedesátku běžců, kteří se zúčastnili prvního roční-
ku charitativního běhu pro mobilní hospic Girasole
s názvem Běh mandloňovou stezkou. Do cíle přiběhli
všichni v pořádku a jak sami říkali, přijedou i na příští 
běh, který je plánovaný na duben příštího roku. 

Hojně navštěvované jsou pořady v kině – návštěvníci
respektují nošení roušek, aby tak chránili sebe i ostatní 
návštěvníky. V omezeném režimu letos probíhá také
25. ročník hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který nese podtitul Domov můj, protože inter-
prety jsou čeští umělci a významná umělecká tělesa. Posluchači hustopečského koncertu v kostele sv. Václa-
va a sv. Anežky České měli mimořádný umělecký zážitek – prostorem kostela se linuly tóny barokní trubky
a mistrovsky ovládaných varhan. Kdo přišel, odcházel nadšený. 

Co se týká investičních akcí, probíhá jich celá řada a většina z nich bude do konce kalendářního roku
ukončena. U několika ale již hlásíme „hotovo“. Jedná se především o oba domy podporovaného bydlení na
Žižkově ulici nebo dobudování a výsadba zahrady Pavučiny. Čilý stavební ruch probíhá na ulicích Tábo-
ry a Žižkova, kde se budují podélné parkovací zálivy; v téže ulici, za křižovatkou s ulicí Mírová, probíhá
výstavba komunikace a parkovacích stání. Za Westfalií směrem na Velké Němčice se buduje okružní křižo-
vatka, nová komunikace a nový vjezd do fi rmy Westfalia a do nové průmyslové zóny. Největší letošní akcí 
je rekonstrukce městského stadionu, kde vznikne zcela nové fotbalové hřiště, atletická dráha a atletické
sektory. Investici za více jak 30 milionů korun podpořila dotace, o kterou požádala Tělovýchovná jedno-
ta Hustopeče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj a město Hustopeče. Další 
velkou akcí podpořenou dotací je nástavba MŠ Školní, která je v plném proudu a bude také do konce roku
hotová. Zahájena byla rovněž dlouho očekávaná investice energetiků na ulici Brněnská, kde budou vkládat 
do země elektrické kabely a rušit elektrické sloupy. Tato akce si vynutila investici města za cca 3 miliony
korun, protože musíme nově budovat veřejné osvětlení.

V pátek 25. září došlo k poklepání základního kamene krajského zařízení – Domova pro seniory se
zvláštním režimem. Na pozemku Jihomoravského kraje tak za 19 měsíců vznikne zařízení, které v našem
regionu chybí a na které již léta čekáme. Zmenšené tak bude parkoviště za naší poliklinikou. Postupně ale
vzniknou nové parkovací plochy přímo v areálu nemocnice v místě, kde sídlila dříve záchranka.

Vážení spoluobčané,
v příštím čísle našich Listů najdete anketní lístek, ve kterém se vás budeme ptát na to, zda chcete změnit 
názvy vlakových stanic s vysvětlujícím komentářem. Do poloviny listopadu tak budete mít možnost se k dané
problematice vyjádřit. Co nás dále čeká? Například výsadba stromů a zeleně v okolí kina, nádraží, parkoviště 
u Coopu nebo na Formance, do kterého se můžete zapojit i vy. Připraveny jsou i další zelené projekty, ze kterých
vyzdvihnu ozelenění v okolí ulice Gen. Peřiny – několik desítek stromů a přes 1200 keřů.

Čeho se nedočkáme? Burčákových slavností ani Nominační výstavy vín a dalších akcí, které bývají hojně navště-
vovány. Přeji Vám klidný podzim, Hlídejte si zdraví, buďte pozitivní, chraňte sebe i ostatní a zbytečně neriskujte.

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: nové chodníky na ulici Družstevní

Z MĚSTA

První zářijový den připadl na 53. schůzi Rady 
města. Porada se nesla v duchu blížícího se
setkání zastupitelstva, zároveň se však probí-
rala důležitá témata jako jsou rekonstrukce
hřbitovní kaple, bezbariérové chodníky na ulici
Družstevní či nová parkovací místa na ulicích 
Žižkova a Svatopluka Čecha.

Nové chodníky a parkovací místa ve městě
Do rozpočtu města se vrátilo 7,5 milionu
korun, které budou vloženy do dříve vyškrtnu-
tých investic. „Oprava chodníku na  Družstevní 
a nová parkovací místa na ulicích Žižkova 
a  Svatopluka Čecha byly v plánu již na začát-
ku roku. Na základě nižších předpokládaných 
příjmů jsme byli nuceni opravu chodníků zrušit. 
Jelikož se nám vrátily fi nance, můžeme se vrátit 
k plánovaným investicím,“ těší se starostka.

Na ulici Družstevní se jedná o oboustranný 
chodník podél místní komunikace v celkové
délce 330 metrů. Předpokládaná cena za chod-
níky je 2,7 milionu korun. Do konce kalendář-
ního roku budou obě investice hotové, nyní se
soutěží zhotovitelé, kteří se mohou hlásit do
14. září do 10.00.

Hřbitovní kapli čeká závěrečná rekonstrukce, 
na konci listopadu bude hotovo
V září 2020 započne dvouměsíční rekonstrukce
kaple na hřbitově. „Kaple se postupně se opravo-
vala. Nyní je ve fázi, kdy se mohou udělat fi nální 
práce,“ popisuje stav starostka Hana Potměši-
lová. „Uvažuje se, že součástí opravené kaple

bude pomník padlých v 1. světové válce, který 
nám v Hustopečích chybí,“ doplňuje místosta-
rosta Bořivoj Švásta. Celková částka bude ve výši
600 tisíc korun. Vedení města zároveň převzalo
nové veřejné osvětlení na hřbitově. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 3. 9. 2020 na webu města. y j

Radní se sešli v úterý 15. září na své 54. schůzi
a zadali hned tři stavební zakázky. Moderni-
zovat se bude Základní škola Nádražní, novou
dlažbu a obrubníky získají chodníky v ulici
Družstevní a další parkovací stání přibydou
v ulicích Žižkova, Sv. Čecha a Tábory.

Základní škola Nádražní bude bezbariérová 
a získá nové vybavení i technologie
Radní vybrali nejvýhodnější nabídky na prove-
dení stavebních prací i zajištění konektivity.
O stavbu mělo zájem celkem pět uchazečů
a vysoutěžená cena je cca 4,6 milionů korun 
včetně DPH. „Samotná realizace je naplánova-
ná na měsíce leden až květen 2021. Práce jsou
rozdělené do dvou etap dle pater, aby bylo
možné v průběhu výstavby zajistit chod školy,“
doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Výběrového řízení na propojení počítačů
a dalších elektronických zařízení v počítačo-
vé síti a zajištění bezproblémového připojení 
k internetu se zúčastnily tři fi rmy, zvítězila ta 
s nejnižší cenovou nabídkou, která činí 940
tisíc korun včetně DPH. Celý projekt moderni-
zace a zajištění bezbariérovosti školy podpoří 
dotace z Integrovaného operačního programu, 
spoluúčast města je okolo 10 %. 

Studie navrhne novou stavbu,
která by do budoucna poskytla zázemí 

žákům prvního stupně ZŠ Komenského 
Na současné školní budově pro děti od 1. do 
5. třídy se již podepsal zub času a ta volá po
rekonstrukci. „Nechali jsme potřebnou rekon-
strukci posoudit odborníky a ti došli k závěru, 
že by byla dražší než výstavba nové budovy.
Našlo se i vhodné umístění, a to na pozemku
ve vlastnictví města, který leží vedle základní 
umělecké školy,“ doplnil Švásta. Vedení města 
zadalo studii, která zpracuje tento záměr.

Novou dlažbu a obrubníky získají chodníky 
v Družstevní ulici, parkovací místa přibydou
v ulicích Žižkova, Sv. Čecha a Tábory
Členové rady města zadali další dvě stavební 
zakázky. První z nich se týká kompletní opra-
vy chodníků v Družstevní ulici, spočívající ve 
výměně dlažby, obrubníků i podkladového 
materiálu. „Do výběrového řízení se přihlási-
lo osm uchazečů, a i díky velkému zájmu se
podařilo vysoutěžit příznivou částku 2,2 mili-
ony s DPH,“ uvedl Švásta. Stavební dělníci
nastoupí již v září, hotovo by mělo být do 
konce roku 2020.

Druhá zakázka zahrnuje vybudování 
36 nových podélných parkovacích stání.

„Osmnáct míst získá Žižkova ulice, čtrnáct Sv.
Čecha a čtyři Tábory. Všechna stání vybudují 
dělníci ze vsakovací dlažby,“ upřesnil Švás-
ta. O zakázku bojovalo devět firem, vítězná 

nabídka je 2,1 milionu korun s DPH a zapar-
kovat na novém bude možné již koncem 
roku 2020.

Hustopečští vysadí ve městě nové stromy, 
se zaplacením pomůže dotace
Vedení města vybralo fi rmu na dodávku stro-
mů včetně příslušenství k realizaci projektu, 
kdy se do samotné výsadby zapojí místní.

„Nové stromy získá areál Formanky, parkoviště
u COOPu a okolí autobusového nádraží. Termín 
brigády předpokládáme někdy koncem října 
a se všemi pomocníky akci zakončíme poseze-
ním u táboráku,“ láká zájemce Švásta. Projekt 
podpoří částkou 250 tisíc korun dotace Národ-
ního programu životního prostředí, městskou
kasu vyjde na 30 tisíc korun. 

Jedenáct bezbariérových bytů v Žižkově 
ulici, které jsou určené pro seniory od 65 let
a hendikepované, již má své nájemníky

„Zájem o byty převýšil jejich nabídku, při výběru
jsme brali v potaz doporučení sociální komise 
a schválená kritéria,“ řekl Švásta. Bytový dům 
byl slavnostně otevřen 13. srpna a od 1. října již 
bude zabydlený. Patnáctimilionovou investici
podpořila téměř z poloviny dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 16. 9. 2020 na webu města. y j

Z jednání Rady města: v úterý 15. září jednali radní 
a vybrali zhotovitele hned tří stavebních zakázek
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Šestnáct měsíců trvalo postavit v areálu
Nemocnice Hustopeče zbrusu novou budovu
výjezdové základny Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje. Slavnostního
přestřižení pásky se v pátek 18. září chopili 
zástupci samotných záchranářů, zhotovite-
lů, zástupců města Hustopeče i zřizovatele, 
kterým je Jihomoravský kraj.

„Hustopečská stanice, kterou dnes oteví-
ráme, je první z těch, které modernizujeme
po celém kraji. Tedy první mimo město Brno. 
Situace tady byla dlouhodobě velmi špatná 
a naznali jsme, že místní služba opravdu není 
služba 21. století. Sami víte, že záchranáři sídli-
li v kotelně bez jakéhokoliv zázemí. A jsem 
proto velmi rád, že jsme mohli postavit tuto
úžasnou novou základnu a doufám, že bude
dobře sloužit hlavně záchranářům a že to
následně poznají i občané-pacienti,“ neskrýval 
radost z hotového díla hejtman Jihomoravské-
ho kraje Bohumil Šimek.

Samotná služba v Hustopečích fungovala 
stabilně a nové prostory tak zajistí přede-
vším kvalitní zázemí pro samotné záchraná-
ře. „Práce záchranářů je náročná, proto jsme
v nové budově mysleli především na kvalitní 
prostředí. V přízemí budovy je samozřejmě 

stání pro výjezdový a záložní vůz, technické
zázemí pro očistu vozu a podobně. Také je tam 
místnost s počítačem, kde si kolegové budou
vyzvedávat výjezdové lístky. Ve druhém 
patře jsou pak pobytové místnosti, kancelá-
ře, sociální zázemí, šatny. Ve třetím patře je
technické zázemí jako klimatizace, kotelna 
a podobně. Snažili jsme se o to, aby všechny 
vazby v budově byly krátké. Schodiště bylo
umístěno optimálně tak, aby se záchranáři 
co nejrychleji dostali z pobytových místností 
k samotnému vozu. Celá budova se stavěla 16
měsíců a náklady, které jsou hrazeny z dotace
Evropské investiční banky se vyšplhaly k 48
milionům korun,“ popsala základnu tisková 
mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jiho-
moravského kraje Michaela Bothová.

Už prvního října vyrazí z nové základny 
první posádka a rovnou v nové sanitce, kterou
hustopečská záchranka také získala. „Proza-
tím se počítá s jednou lékařskou posádkou, ale
kapacita byla navržena tak, aby zde v budouc-
nu mohla fungovat ještě jedna. Prozatím zde
ale bude působit 10  záchranářů a pět lékařů,“
dodává Bothová.

Hustopečská záchranka je jednou
z 23, kterými Jihomoravský kraj disponuje. 

Na Břeclavsku pak fungují tři. „Samozřejmě 
je to zařízeno tak, abychom byli do každé-
ho koutu kraje mohli dojet do 20 minut, 
což je dáno zákonem. Proto jsou základny 
optimálně rozmístěny po kraji. Hustopeč-
ská obhospodařuje nejbližší okolí a vyjíždí 
tam, kam je vyslána operátorem,“ popisuje
systém výjezdů Bothová.

-nov-
Článek byl zveřejněn 18. 9. 2020 na webu města.y j

Základna je hotová, záchranáři vyjedou v říjnu
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Nové prostory tak zajistí především kvalitní zázemí 
pro samotné záchranáře

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvr-
tek 10. září sešlo na své XIV. schůzi. Starostka 
Hana Potměšilová přítomným oznámila, že
se bude otevírat výjezdní základna v areálu
nemocnice či proběhne kolaudace druhého
bytového domu na Žižkově ulici.

Sdělení starostky
•   Ministerstvo zemědělství schválilo

směnu pozemků mezi Lesy ČR a městem 
Hustopeče. Smlouva je ze strany Husto-
pečí podepsána a po úhradě doplatku
a vkladu do katastru nemovitostí město
získá pozemky, které budou využity pro
rozšíření čističky odpadních vod. 

•   V pátek 18. září bude slavnostně otevře-
na výjezdní základna ZZS JMK v areálu
Nemocnice Hustopeče, o týden později 
dojde k poklepání základního kamene
výstavby Domova pro seniory. Stavba 
domova bude trvat asi rok a půl.

•   Od 1. září začal zkušební provoz na želez-
nici. Z vlakového nádraží aktuálně vyjíždí 
motorový vlak – zrušila se tak náhradní 
autobusová doprava. Nový jízdní řád
začne platit od 13. prosince, kdy bude
vlak jezdit v třicetiminutových interva-
lech a ve směru do Brna bez přestupu
v Šakvicích. 

•   Koncem září proběhne kolaudace nové-

ho bytového domu na ulici Žižkova, který 
má šest bytů. Primárně jsou určeny pro
rodiče s dětmi, kteří jsou v bytové nouzi.

•   Zastupitelé pověřili vedení města 
k jednání o možnosti odkupu pozemků
pod bývalou svářečskou školou.

6. rozpočtové opatření města schváleno
Změny v rozpočtu se týkají především dota-
cí. Nárůst je o 48 milionů, je to především 
proto, že byly během léta podepsány smlou-
vy na dotované investice v MŠ Na Sídliš-
ti a ZŠ Nádražní. Zastupitelstvo města 6. 
rozpočtové opatření schválilo.

Dotace spolkům 2020 – II. kolo
Představitelé města schválili ve druhém 
kole dotace spolkům podle návrhu komisí 
rady města. Podporu získají například  Hafo
Krů z.s., Linka bezpečí nebo Klub historie
a vlastivědy. 

Rozdělení dotací sociálním službám – II. kolo
Zastupitelé odsouhlasili přerozdělení dota-
cí pro subjekty sociálních služeb. „Jedná se
spíše o formalitu, jelikož nám do sociálního
systému obce s rozšířenou působností vstou-
pila nová obec, která přispěla částkou 107 tisíc, 
ty je potřeba přerozdělit,“ říká starostka Hana 
Potměšilová. Peníze rozděluje sociální odbor 

podle platné metodiky registrovaným sociál-
ním službám.

Názvy ulic v lokalitě Křížový vrch
Zastupitelé byli vyzváni k návrhu názvu ulic 
na Křížovém vrchu, kde se brzy začne stavět. 

„Rada pracuje s názvy ulic po osobnostech 
s vazbou na město – například Scholzova, 
Hoškova, Ludvíka Masaryka – či s křesťanský-
mi patrony v návaznosti na lokalitu Křížové-
ho vrchu – Svatováclavská, Sv. Anežky České či 
Cyrilometodějská,“ popisuje starostka. Nové
jméno hledají čtyři ulice. Padl také návrh na 
názvy, které by vycházely z odrůd vín typic-
kých pro region. Na listopadovém jednání se
k tématu zastupitelé znovu vrátí.

Diskuze o názvu stanic vlakového nádraží
Zastupitelé diskutovali o podnětu navrhova-
telů na změnu názvů nádraží – Hustopeče
u Brna a Šakvice. O změnu totiž může žádat 
obec, na jejímž katastru se stanice nachází. 
Město připraví krátký dotazník.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva 
najdete na webu města a v Hustopečských 
listech. Příští zasedání zastupitelstva města
je plánováno na 5. listopadu.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 11. 9. 2020 na webu města.y j

Z jednání zastupitelstva:
vybírají se názvy nových ulic na Křížovém vrchu
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Stačilo jedno nevhodně zvolené slovo ve zprá-
vě ze zasedání Rady města a z projektu, na 
který se město Hustopeče chystá již roky, se
stal středobod rozhořčených komentářů na 
sociálních sítích. Kruhový objezd směrem na 
Velké Němčice s novou komunikací do stávající 
i nově vznikající průmyslové zóny nemá ambi-
ce být začátkem obchvatu města, jak bylo ve
zprávě nesprávně použito, ale slibuje svedení 
nákladní dopravy a ulehčení provozu v centru.

„Město Hustopeče vycházelo z územního
plánu města a z územní studie S5 a S9, která 
určuje poslední vstup do města na hranici katas-
tru, který byl pro dopravní infrastrukturu určený,“
zdůvodňuje projekt starostka Hana Potměšilová.

V původním plánu nebyl kruhový objezd, 
ale obyčejná odbočka z hlavní silnice. „Nakonec 

jsme dali na doporučení Dopravního inspekto-
rátu a Správy a údržby silnic a dálnic, podle nichž 
se jako bezpečnější jevila okružní křižovatka. 
Spolu s ní vznikne i místní účelová komunikace, 
která bude posledním vstupem do města a bude
lemovat stávající průmyslovou zónu až do intra-
vilánu města,“ popisuje projekt starostka.

Územní plán z roku 2013 počítá s dalším 
pokračováním komunikace do budoucí byto-
vé zástavby. „Ale to je opravdu hudba dale-
ké budoucnosti. Je to územní plán rozvoje
města a je možné jej takto naplňovat,“ dodává 
starostka.

V první fázi výstavby je vyprojektovaná 
komunikace pouze po nově zbudovanou
cyklostezku, což bylo umožněno odkupem 
pozemků v loňských letech. Právě úsek u nové

cyklostezky projde nejrozsáhlejší promě-
nou a počítá s širokým pásem parkovacích 
míst. „Prostor se kompletně změní. Současné
parkoviště fi rmy Linden tam nebude. Vznikne
sedmimetrová komunikace pro nákladní auta, 
podélná parkovací místa kolem cyklostezky 
a celé to bude vypadat jinak, měly by tudy 
projíždět všechny ty kamiony, které dnes jezdí 
ulicí Hybešova. Proto se směňovaly pozemky 
tak, aby to bylo v souladu s celým projektem. 
Stejně tak je stavebně povolená část směrem 
dolů podél velkoskladu Jednoty až po ulici
Mírovou. Již dnes tady budujeme novou komu-
nikaci, na které vzniknou i parkovací místa.“

Kromě okružní křižovatky a nových komu-
nikací vyroste za hranicí města v katastru
sousedních Starovic i nová průmyslová zóna 
s výrobními či skladovacími halami, kde by 
mohli případně najít pracovní místa i občané
Hustopečí. Město Hustopeče předalo všechna 
práva a povinnosti investora, které vyplývají ze
stavebního povolení, stejné soukromé fi rmě, 
která staví i tuto zónu, a převezme již hotové
dílo. „Obě ta díla, jak okružní křižovatka, tak 
průmyslová zóna na katastru Starovic by měla 
být hotová do konce tohoto kalendářního roku.“ 

Od náročného projektu si město slibuje
především odlehčení v dopravě. „Hlavním 
cílem v první etapě je, aby veškerá nákladní 
doprava, to znamená auta nad 3,5 tuny, byla 
svedena právě touto trasou, aby neprojížděla 
ulicí Hybešova, ale aby využívala právě tuto
novou zadní stranu,“ uzavřela starostka.

-nov-
Článek byl zveřejněn 15. 9. 2020 na webu města.y j

Začala náročná výstavba okružní křižovatky 
s komunikací pro nákladní dopravu

Od náročného projektu si město slibuje především odlehčení v dopravě.
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Vážení občané, 
v souvislosti s probíhající pandemií onemoc-
nění COVID-19 vyhlašuji s účinností od 
čtvrtka 24. 9. 2020 do odvolání pro provoz
v budovách Městského úřadu Hustopeče 
následující omezující opatření:

1. Vstup do budov Městského úřadu Husto-
peče se zakazuje bez ochranných prostřed-
ků dýchacích cest (nos, ústa).

2. Vstup na všechna pracoviště Městského 
úřadu Hustopeče je možný pouze po předcho-
zím potvrzeném objednání (e-mailem, tele-
fonem, přes webový objednávkový systém). 
Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvede-
ny níže. Bez předchozího potvrzeného objed-
nání nebudete do budov MěÚ vpuštěni.

3. Zakazuje se vstup osobám v karanténě 
nebo majícím příznaky nemoci Covid-19.

4. Úřad bude s klienty komunikovat před-
nostně telefonicky, e-mailem, datovou 
schránkou, písemně.

5. Provoz podatelen zůstává zachován. 

6. Úřední hodiny jsou zachovány. Pondělí 
a středa 8.00–17.00 hod., úterý a čtvrtek
8.00–14.00 hod., s polední přestávkou 
11.30–12.30 hod.

7. Postup pro objednávání: pro vyřízení Vaše-
ho požadavku využijte, prosím, níže uvede-
ných kontaktů, na které zavolejte, případně 
pošlete zprávu s požadavkem na objednání. 
Objednávejte se nejpozději den předem. Na
aktuální den se již nepůjde objednat!

Kontaktní pracovník ověří, zda je ve Vámi 
požadovaném termínu volno. 

Termín Vám potvrdí, případně Vám zavo-
lá zpět na domluvu náhradního termínu.

Při objednávání e-mailem, uvádějte i tele-
fonní kontakt, abychom Vás mohli kontak-
tovat zpět pro upřesnění termínu nebo
případné změny.

8. Vstup do budov: přijdete do vstupních 
prostor budovy, kde pracovnice podatelny 
ověří v seznamu Vaše objednání. Čas pro
vpuštění do prostor úřadu bude ve sjedna-
nou dobu s rozmezím max. ±10 minut. Mimo
tento časový interval nebudete vpuštěni.

Odůvodnění: Objednáváním chceme
omezit shlukování osob v prostorách MěÚ
a současně chceme zajistit zachování 
poskytování našich služeb v maximálním 
možném rozsahu.
Děkuji za pochopení a dodržování nastave-
ného režimu.

MVDr. Pavel Michalica, 
tajemník městského úřadu
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KONTAKTY:

Pracoviště e-mail telefon

Sekretariát starostky 
a místostarosty babackova@hustopece.cz 702 207 366

Tajemník tajemnik@hustopece.cz 728 882 716

Odbor kancelář tajemníka suba@hustopece.cz 519 441 051

Ekonomický odbor, pokladna chalupkova@hustopece.cz 519 441 050

Majetkoprávní odbor jelinkova@hustopece.cz 519 441 001

Odbor správních činností – občanské 
průkazy, pasy, matrika, ŘP a vozidla vypravna@hustopece.cz 728 539 415

Odbor přestupků a silničního hospodářství alzbeta.novotna@hustopece.cz 519 441 016

Sociální odbor socialni@hustopece.cz 702 155 022

Stavební úřad novotna@hustopece.cz 519 441 003

Odbor územního plánování kobzova@hustopece.cz 519 441 093

Odbor životního prostředí matyskova@hustopece.cz 519 441 081

Obecní živnostenský úřad hana.blazkova@hustopece.cz 519 441 049

Na sběrném dvoře máme od srpna nové
pomocníky. Přepravní vozík, rudl a paleťák 
usnadňují manipulaci s dovezeným odpadem 
nebo s vysloužilými elektrospotřebiči. 

„Díky dobré výtěžnosti ve sběru starých 
elektrozařízení jsme mohli na sběrný dvůr 

pořídit nové manipulační prostředky. Jedná se
o čtyřkolový vozík, nový solidní rudl a kvalit-
ní paletový vozík. Techniku celkem za 25 tisíc 
jsme pořídili z Motivačního programu systému
Elektrowin a. s. Zakoupenou techniku ELEK-
TROWIN proplatí v plné výši“, sdělil Ondřej 

Němeček z Městského úřadu Hustopeče. 
Kolektivní systém ELEKTROWIN organizuje
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů
a sběr podporuje i tímto způsobem. Z moti-
vačního programu již bylo v minulosti poří-
zeno elektronické zabezpečení sběrného
dvora, kamerový systém a vstupní brána. 

„Manipulační prostředky ulehčí práci 
obsluze sběrného dvora, ale hlavně návštěv-bsluze sběrného dvora, ale hlavně návštěv
níkům. Přemístění z auta na správné místo
na sběrném dvoře nebo do skladu nebez-
pečných odpadů bude výrazně jednoduš-
ší. Povrch na sběrném dvoře je ve špatném 
stavu a jsme rádi, že vozíky mají velká banta-
mová kolečka“, dodává vedoucí městských 
služeb Ivan Chrastina.

ELEKTROWIN a. s. je největším kolektiv-
ním systémem zaměřeným na zpětný odběr 
vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Od svého založení v roce 2005 již
zrecykloval více než 25 milionů kusů vyřaze-
ných elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 
více než 400 tisíc tun. V Hustopečích jsme
v roce 2019 odevzdali k recyklaci prostřed-
nictvím systému ELEKTROWIN celkem 23,8
tun starých elektrospotřebičů (ledničky, 
mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky, 
mikrovlnné trouby atd.).
Děkujeme, že třídíte odpad!

MěÚ Hustopeče, OŽP, 
Městské služby Hustopeče 

Pro snadnější sběr



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 20STR 6

Nyní se nastavují provozní stavy 
a od 1. ledna 2021 nastává doba garantovaných úspor.
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Už čtyři roky platí, že vylepení čárového kódu na 
popelnici je podmínkou odvozu tuhého komu-
nálního odpadu nebo bioodpadů. Systém svozu
komunálních odpadů se bez základní evidence
obejde jen těžko; umožňuje totiž vyloučit ty 
nádoby, které tam nepatří a zamezuje zneu-
žívání systému svozu. Za celou tu dobu jsme
ale nikdy nemuseli přistoupit k úplnému celo-
plošnému řešení, tj. nevyvezení neoznačených 
nádob. Současná nepříznivá situace ekono-
miky odpadového hospodářství ale vyžaduje
striktní přístup. Náklady na svoz a na uložení 
komunálních odpadů rostou, zvláště v poslední 
době. Situace na trhu s běžně obchodovatelný-
mi komoditami (papír, plast) je tak vážná, že
za vytříděné odpady musíme platit. A podob-
ný (opačný) stav je i u dalších komodit (dřevo, 
nábytek). Za uložení stavební suti platíme také
od letošního roku zásadně více. Na tento stav 

jsme už museli reagovat mj. zvýšením poplat-
ku za odpad.
Současně s tím ale chceme hledat úspo-
ry v podobě snížení produkce odpadů. Už 
nechceme likvidovat a platit za odpad, za 
který nemusíme. Na sběrném dvoře důsled-
něji kontrolujeme, jestli dovážený odpad není 
z podnikatelské činnosti. Nevyvážení popelnic 
od domu je podobné řešení.

Od 1. ledna 2021 proto svozová společnost 
Hantály nevyveze nádobu přistavenou ke
svozu, která nebude opatřena čárovým kódem. 
Prohlédněte si Vaše popelnice. Pokud na ni
kód ještě nemáte nebo je stržený, úplně neči-
telný apod., je právě nejvyšší čas si samolep-
ku s kódem pořídit a vylepit. Na nádoby bez 
čárového kódu už nebudou vylepována žádná 
upozornění. Neoznačené nádoby nebudou
prostě od 1. ledna vyváženy. Nádoby s nečitel-

ným kódem vysypány budou. Svozová společ-
nost Vás ale na tento stav upozorní a pak je
třeba získat nový kód.

Čárový kód můžete snadno získat na poklad-
nách MěÚ Hustopeče anebo Vám jej doručíme
domů. Objednávku zašlete na adresu úřadu
nebo e-mailem na chalupkova@hustopece.cz. 
Objednávka musí obsahovat jméno společ-
ného plátce (objednatele), adresu umístění 
popelnice, velikost a množství popelnic na 
směsný komunální odpad, množství nádob
na bioodpad, počet poplatníků v domácnosti
a volitelně telefonní kontakt pro případ nejas-
ností. Uveďte adresu pro doručení, pokud je
odlišná od místa umístění popelnice. Vzor 
obsahu objednávky uvádíme.
Omlouváme se za přísné řešení a současně
děkujeme za spolupráci.

Město Hustopeče a MěÚ Hustopeče, OŽP

Svoz odpadů – bez čárového kódu to od 1. 1. 2021 nepůjde

Popelnice TKO Nádoba na bioodpad Jméno, příjmení 
(+ adresa pro

doručení,
je-li odlišná od 

adresy umístění 
popelnic)

Adresa 
(umístění 

nádob)

Počet
poplatníků 

v domácnosti

Volitelně 
telefonický

kontakt
ks velikost nádoby ks velikost nádoby

S budováním nové železniční tratě a přímého
spoje z Hustopečí do Brna vyvstala na námět 
občanů diskuze o názvech vlakových stanic. Nyní 
se jmenují Hustopeče u Brna a Šakvice, a to
i přesto, že obě spadají do katastru Hustopečí 
a od roku 1992 je název našeho města pouze
Hustopeče, to znamená bez upřesnění „u Brna“.

Vedení města může v tomto případě požádat 
správu železnic o změnu a chce znát názor 
Vás, hustopečských občanů. Abyste se mohli
zapojit do ankety, stačí vyčkat na další vydání 
Hustopečských listů (číslo 11/2020), ve kterém 
najdete formulář k vyplnění. Ten odevzdáte do
připravených boxů v Turistickém informačním 

centru, v knihovně i obou podatelnách měst-
ského úřadu nejpozději do 16. 11. včetně.

Děkujeme za vyjádření Vašeho posto-
je, konečné rozhodnutí by mělo brát v potaz 
především jednoznačnost názvů tak, aby 
nemátly cestující.

-hrad-

Malý krok pro lidstvo, velký krok pro moderni-
zaci areálu SPOZAMu. To je projekt Poskytnutí 
energetických služeb metodou EPC v budově

a přilehlém areálu bazénu Hustopeče, který je
již dokončen a v úterý 22. září byl slavnostně
předán. V čem vlastně projekt spočívá? Ptali
jsme se povolaných osob. 

„Podařilo se nám zrekonstruovat tepelné
hospodářství. Jedná se o rekonstrukci kotel-
ny, máme zde nový zdroj tepla a novou koge-
nerační jednotku. Celý projekt byl realizován 
metodou EPC, což je služba, kde na rozdíl 
od klasického dodavatelského projektu, kde
součástí soutěžení je pouze investice, zde je
garantována úspora v délce projektu 10 let,“
říká Radek Vrána, ředitel dodavatelské fi rmy. 

„Snažíme se účinněji vytápět a dodávat elektric-
kou energii do bazénu. Je to pro lokalitu krytého
bazénu s tím, že se snažíme energie vyrobit zde

a doplnit to o službu, která pomůže i následné
optimalizaci a provozu,“ dodává Vrána.

Samotná realizace trvala čtyři měsíce. Nyní 
se nastavují provozní stavy a od 1. ledna 2021
nastává doba garantovaných úspor – od té
doby už mohou povolané osoby sledovat nižší 
stavy elektro- a plynoměrů. Očekávána úspo-
ra se pohybuje okolo 3 milionů korun, které
město ušetří v průběhu garantovaných 10 let. 

Projekt, který je dokončen v areálu SPOZAM, 
přinese do budoucna ovoce i jiným budovám 
města. „Systém je natolik robustní, že jsme
schopni do něj připojovat další objekty, tak 
abychom mohli optimalizovat spotřebu i na 
ostatních organizacích,“ doplňuje pan Vrána. 
Připojení dalších budov se do budoucna nebrání 

Vyjádřete názor na názvy vlakových stanic anketou

SPOZAM bude vytápět pomocí nové kogenerační jednotky
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Prošli jsme Hvězdnou bránou

CÍRKVE

HUSTOPEČE SE BAVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Píše se rok 2020. Právě byla objevena záhadná 
Hvězdná brána. Odvážní průzkumníci z husto-
pečské farnosti se jí rozhodli projít, aby tak 
zahájili průzkum neprobádaných planet. Letoš-
ní táborová hra může začít! Rozděleni do týmů, 
vydali jsme se navštívit nové vesmírné světy. 

Každý z nich bylo potřeba důkladně prozkoumat. 
Jednou jsme objevili rozsáhlé naleziště vzácných 
kovů. Jinde nás zaskočil nedostatek  kyslíku.

Zkrátka každé ráno čekala táborníky nová 
výzva. Šifry střídaly úkoly zručnosti, tvoření i spor-
tovní klání. Oblíbený výlet nás tentokrát zavedl 

do Jedovnic, koupání po cestě všechny příjemně 
osvěžilo. Všichni táborníci nakonec šťastně pro-
šli Hvězdnou bránou a vrátili se domů na Zemi. 
Uklidili tábořiště, sbalili kufry, rozloučili se a odje-
li zpátky do Hustopečí. Tak zase za rok ahoj. 

Matylda Střelcová

Nenapadá vás, co dělat po vyučování? Ve čtvrtek 
10. září jste mohli svým dětem pomoci vybrat 
kroužek či volnočasovou aktivitu v rámci Dne
plného aktivit pro děti. Akci pořádal projekt 
Místní akční plán Hustopečsko a byla to akce
veselá. Pro děti všech věkových kategorií byly 
připraveny sportovní, vzdělávací, turistické, 
tvořivé a jiné zájmové činnosti. „Akce má za cíl 
představil školám, dětem, rodičům zájmové
aktivity, kterých se mohou jejich děti účastnit. 
Neprezentuje se zde jen CVČ Pavučina se svými 
kroužky, jsou zde i soukromé subjekty, které
se ve volném čase věnují dětem a které dělají 
taneční, pohybové, sportovní či vzdělávací akti-
vity,“ říká Dominika Pudilová, organizátorka 
akce z MAP Hustopečsko. Prezentovalo se tedy 
celkem 12 subjektů, které byly rozmístěny po
celém areálu Pavučiny. „Najdete u nás karate, 
házenou, florbalisty, novou sportovní aktivitu
kin-ball, kterou prezentuje Sokol Velké Bilovi-
ce, prezentuje se zde i SOŠ a SOU Hustopeče, 
Ekocentrum Trkmanka, trdlohrátky, taneční 
studio Bořetice, klub Šakvice…,“ vyjmenovává 
Pudilová, které jsme se zároveň zeptali na to, jak 
akce vznikla: „Chceme ukázat to, že volný čas

je pestrý a že stačí, aby se rodič podíval kolem 
sebe, podíval se do okolní obce, co se vedle děje
a zúčastnil se jakékoli aktivity tak, aby to jeho
dítěti vyhovovalo a rozvíjelo ho,“ dodává Pudilo-
vá. Organizátoři podnikli veškeré kroky k tomu, 
aby akce mohla proběhnout – dopoledne tak 
patřilo školám, které dorazily po předchozí 
domluvě, odpoledne pak veřejnosti. „Tato akce
se koná v rámci projektu. Je to projekt z dotací 
z Evropské unie. Organizuje ho Mikroregion 

Hustopečsko, což je sdružení všech okolních obcí 
a mimo jiné realizuje projekt MAP Hustopečsko, 
Místní akční plán ve vzdělávání. V rámci tohoto
projektu tato akce probíhá a má za cíl spojit 
rodiče, veřejnost, školy, děti, obce a nějakým 
způsobem zkulturnit prostředí a přesně k tomu
je akce Den plný aktivit určená,“ shrnuje paní 
Pudilová. Jaký kroužek byste si vybrali vy?

-vyh-
Článek byl zveřejněn 10. 9. 2020 na webu města.y j

Nabídka kroužků v mikroregionu je bohatá

Pro děti všech věkových kategorií byly připraveny sportovní, vzdělávací, turistické, tvořivé a jiné zájmové činnosti.

Projekt, který je dokončen v areálu SPOZAM, přinese do budoucna ovoce i jiným budovám města.
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ani starostka města Hana Potměšilová: „Myslím 
si, že město Hustopeče se tím dostalo mezi města, 
která pokračují ve své „smart“ cestě, a věřím, že to
bude velká úspora pro město, pomůže to provozu
nejen bazénu a do budoucna i dalších budov.“

Z dokončeného projektu má radost také
ředitel SPOZAM. „Z pozice SPOZAM je to jeden 
z kroků, který areál zmodernizuje a zefektiv-
ní. Hlavně stránku ekonomickou, protože od
energií se vše odvíjí – náklady jsou nemalé,“
říká Aleš Proschek. Co se týče nákladů, zeptali 
jsme se na ty počáteční. Za 100 tisíc korun se
nakoupily skleněné dveře a EPC technologie
v hodnotě kolem 300 tisíc. „Do půlmilionu
korun se nám rozběhla nová technologie ener-
getické úspory na krytém bazénu a ve sportov-
ním areálu,“ dodává Proschek.

-vyh-



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 20STR 8

Řekneme-li o někom, že je římskokatolický
kněz, pravděpodobně si většina z nás před-
staví pokorného a tichého muže modlitby
a usebrání, který se věnuje především své
farnosti. Tato představa však v případě Zbig-
niewa Jana Czendlika bere za své. Polský
farář působící v Lanškrouně se směle pohy-
buje mezi politiky, hvězdami šoubyznysu či
na golfových hřištích. Se svým pohledem na 
typická dogmata církve, který jedni obdivu-
jí a jiní je považují za zlehčování, seznámil 
i hustopečské diváky.

„Často mě označují za šaška, ale já se za to 
nestydím a jsem na to naopak hrdý,“ představil 
se hned v úvodu své talkshow Czendlik, který
je autorem několika knih. Shrnuje v nich své
názory o životě, důležitých světských i církev-
ních věcech, o Bohu samém i o lidské víře. Tu
poslední Postel, hospoda, kostel přivezl i do 
Hustopečí. „V úvodu knihy je napsáno: Těm, 
kteří umí číst srdcem. A to je mé přání, abys-
te mě i vy poslouchali srdcem a nebrali ty věci
moc vážně. Občas totiž řeknu i nějakou blbost, 
proto je potřeba to nějakým způsobem fi ltro-
vat a být nad věcí,“ zvážněl Czendlik.

O oblíbeném knězi je známé, že rád chodí 
do hospody, pochutná si na dobré whisky
a netají se ani tím, že mu chybí rodinný život.
V Hustopečích na sebe prozradil, že nemá rád
poutní zájezdy. „Ze začátku je to dobré, to se 

vytáhnou řízky a koláče. Hned nato se vytáh-
nou slivovičky, to je taky dobré. Ale pak všich-
ni vytáhnou růžence a pořád dokola se jede 
Otče náš a Zdrávas Maria. A to je i na mě jako 
kněze opravdu moc,“ rozesmál diváky.

Svým osobitým humorem zabrousil
během večera i k závažnějším tématům.
Vyzdvihl například roli žen v katolické církvi, 
které jsou i v dnešní době často opomíjené.

„Už před lety jsme navrhoval, aby se Římsko-
katolická církev přejmenovala na ženskokato-

lickou, protože když se podíváte po kostelích, 
tak těch žen je všude opravdu většina.“ 

V Hustopečích se Zbygnievu Czendliko-
vi líbilo natolik, že zapomněl i na slíbený
rozhovor pro naši televizi a vyrazil do míst-
ních podniků. Za slzy smíchu, které vyvolal
u našich diváků, mu to ale odpustíme a snad
někdy příště si s ním budeme moci popoví-
dat osobně.

-nov-
Článek byl zveřejněn 17. 9. 2020 na webu městay j

Oblíbený i odsuzovaný kněz vyprodal sál kina

Hustopečští přijali kněze s otevřenou náručí.

Dlouho plánovaný festival Concentus Mora-
viae, který byl v červnu zrušen z důvodu 
pandemie a částečně přeložen na 2021, se ve
čtvrtek 17. září představil v místním kostele sv. 
Václava. Komplikace se však nevyhnuly ani 
novému termínu. Plánovaní vystupující, tedy 
Český fi lharmonický sbor Brno, bohužel ze

zdravotních důvodů nemohli dorazit, s grácií 
je však nahradili varhaník Pavel Černý a Jaro-
slav Roučka s barokní trubkou, kteří si pro
posluchače připravili hudební cestu mezi 
Temží a Moravou. 

„Dneska vás čekají skladby z repertoáru
českého, francouzského a německého baro-

ka. Kolega Černý to pojal jako kartografi ckou
mapu vodstva mezi Moravou a Temží a ke
každé té řece přiřadil skladbu, která byla 
v tom regionu komponována,“ říká Jaroslav 
Roučka, který je spolužákem Pavla Černého
a hrají spolu již roky, jsou tedy sehraní.

Festival klasické hudby Concentus Mora-
viae existuje již 25 let a Hustopeče patří mezi
ta města, která stála u jeho zrodu. „Celkově se
tento rok koná ve velmi speciálním termínu – 
tedy na podzim – protože většinou se koná 
v měsících květen a červen. Tím, jaká byla 
situace na jaře, jsme se rozhodli celý program 
přesunout. Příští rok tam tedy budou špičko-
ví umělci v oblasti staré hudby z celé Evropy, 
proto jsme se rozhodli, že ten podzimní ročník 
věnujeme českým umělcům. Díky této situ-
aci nastalo i něco dobrého, tedy to, že všich-
ni umělci zůstali doma, protože nemohou
cestovat. To zlé jsme tedy přeměnili na dobré
a máme je na festivalu,“ shrnula současnou
situaci manažerka festivalu Mária Žilecká.
Hodinový program zahájila starostka Hana 
Potměšilová, která přivítala téměř osmdesátku
milovníků klasické hudby a poté již nic nebrá-
nilo ponořit se do poslechu hudebních skvostů, 
které umocnila krása místního kostela.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 17. 9. 2020 na webu města. y j

Concentus Moraviae byl úchvatný, navzdory změně programu

Původní vystupující bohužel ze zdravotních důvodů nemohli dorazit.
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V neděli 20. září svou tvorbu představil na první vlastní výstavě v prostorách kinokavárny.
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Ovčí bál je jedna z akcí, kterou má na starost 
spolek Všehoschopných a koná se každoročně 
první zářijový víkend. Letos už se jednalo o pátý 
ročník této akce a o zábavu se kromě organizáto-
rů sršících vtipem postaraly hned tři kapely, které
udávaly rytmus k energickému tanci příchozích. 

„Hrají nám tady kapely, které jsou známé
hlavně ve světě a taky v Hustopečích. Rolling 
Stones chtěli hrát, ale taky chtěli prachy, a my tu
máme kapely, co hrají zadarmo a podporují nás
tím, takže tu máme La Bande, Skrznaskrz a Pool-
litters,“ jmenuje jeden z členů Všehoschopných, 
Kamil Konečný. Hrát bez honoráře nebylo to
jediné, co kapely pojilo dohromady. Jak sami 

pořadatelé řekli, všechny hrály tzv. „hustopečský 
dupák“ a také jsou nějakým způsobem napojeny 
na Hustopeče. „Buďto je celá kapela hustopeč-
ská nebo alespoň některý z členů je Hustopečák,“
vysvětluje předseda spolku Miroslav Vodák.

Na bále tak o kvalitní muziku nebyla nouze, 
pořádně se tančilo, ale také pilo a vydatně jedlo. 

„Návštěvníci tu mohou ochutnat především ovčí 
klobásky a hustopečské víno od tří vynikajících 
vinařů,“ pochvaluje si Konečný. Organizátoři 
zkrátka slibovali skvělou zábavu a návštěvní-
kům garantovali neobyčejné zážitky.

Pořadatelé ovčího bálu mají od samé-
ho začátku dva důležité cíle – pobavit sebe

a ostatní, ale také vybrat peníze na dobrou
věc. „Děláme to proto, abychom měli všichni 
dobrou karmu, protože vybíráme peníze na 
výsadbu nových stromů v polích a ve městě. 
Stromy pak budou dělat radost nám, lidem, co
sem přišli, i všem ostatním,“ radostně doplnil 
místopředseda Konečný.

A protože po pěti letech pořádání akce
už je záhodno bilancovat dosavadní úspě-
chy a návštěvnost, zástupci Všehoschopných 
hodnotili. A shodli se na tom, že úspěch mají 
přesně takový, jaký si zaslouží. 

-slam-
Článek byl zveřejněn 7. 9. 2020 na webu města.y j

Třetím rokem studuje Matěj Polášek ve Zlíně 
multimediální design a už se může pochlubit 
několika významnými úspěchy. V neděli 20. září 
svou tvorbu představil na první vlastní výstavě 
v prostorách kinokavárny. Místo a datum byly 
zvoleny záměrně, protože právě ten den měla 
v Hustopečích premiéru i nová česká pohádka 
Princezna zakletá v čase, na které se podílel 
právě Matěj. „Mé náčrty jsou použity přímo
v pohádce ve scéně, kdy princezna listuje čarov-
nou knihou. Pak je tvůrci použili i do titulků
a úvodního traileru. Ale musím se přiznat, že
jsem pohádku ještě neviděl, tak jsem sám 
zvědavý,“ usmívá se skromný Matěj Polášek.

Kromě zmíněných ilustrací Matěj před-
stavil svou největší vášeň – portréty a komik-
sy. Všechno práce ze školy. „Děláme tam 
nejrůznější způsoby tvorby. Líbí se mi, že to
není klasická škola, ale že je opravdu hodně 
moderní,“ pochvaluje si Polášek.

Přestože se jedná o počítačové kres-
by, práce na nich není o nic méně náročná 
a vyžaduje trpělivost a čas. „Je to různé, ale
každý ten obraz trvá asi dvě až tři hodiny.“

Vernisáž zahájila Matějova první učitel-
ka kreslení Jana Rozková, která prozradila, 
že od prvního dne bylo jasné, že Matěj má 
velký potenciál.

Čím přesně by se chtěl zabývat v budouc-
nu Matěj zatím neví. „Teď jsem ve třeťáku
a už bych měl právě zvolit i maturitní obor, 
který bude nejlépe spadat pod portfolio na 
vysokou školu. Ale úplně nevím, co zvolit. 
Chtěl bych pokračovat v digitálním designu, 

úplně nejraději bych se věnovat komiksu, 
ale v Česku je pro tento obor malé uplatně-
ní, tak uvidím, kam mě to nakonec zavede,“
směje se Polášek.

-nov-
Článek byl zveřejněn 21. 9. 2020 na webu města.y j

Volám skřítky, volám víly,
volám všechny lesní síly.
Obrátit chci letní kouzlo,

aby v podzim nyní sklouzlo.
Čarodějným závanem,

ať nám podzim nastane.

Jako každý rok i letos se v neděli 20. září toto
zaklínadlo neslo po našem parku na Křížovém 
kopci. Skřítkové, víly a další bytosti čekali na 
malé účastníky, kteří u nich plnili úkoly zamě-
řené na citlivé vnímání přírody. Za odměnu si 
odnesli přívěšek očarovaný podzimní královnou.

I když se počasí vydařilo a byl nádherný 
slunečný den, letní královna předala podzi-
mu své žezlo. A jak to vypadá podle předpově-
di počasí, myslela to vážně. Rozhodně z toho
nemusíte být smutní. Podzimní procházka 
v lese je krásným zážitkem a když si přinesete
košík šípků, žaludů a kaštanů na tvoření nebo
vaření, u vyhřátých kamen už nemůže trocha 
té zimy a plískanice vadit.

A kdo ví, třeba někde potkáte i skřítka nebo
vílu, stačí se jen umět dívat... Tak zase za rok 
na shledanou!

Ingrid Florusová, CVČ Pavučina Hustopeče

Na ovčím bále s hustopečským dupákem

Na nové české pohádce se podílel i místní student

Děti na Křížovém kopci přivolaly podzim

Jako každý rok i letos se v neděli 20. září toto 
zaklínadlo neslo po našem parku na Křížovém kopci.



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 20STR 10

Úterý 1. září 2020 znamená pro děti v celé repub-
lice konec prázdnin a začátek školních povin-
ností. Plánovaná slavnostní zahájení, která 
měla na Základní škole Nádražní a Komenské-
ho proběhnout venku, se z důvodu špatného
počasí přesunula do školních tělocvičen a tříd.

Nejen na prvňáčky se připravovali na 
Základní škole Nádražní, kde během prázdnin 
probíhaly údržbové práce spojené s novým 
školním rokem. Škola má za sebou také větší 
stavební práce: „O prázdninách jsme opra-
vili jednu třídu, protože se nám zvedl počet 

žáků asi o 30, takže probíhaly běžné malířské
práce, údržba,“ dodává ředitelka. Škola bude
dodržovat doporučená bezpečnostní opatření, 
která se od 1. září opět zpřísnila „Po vyučování 
a během vyučování dezinfekce ploch a podob-
ně,“ vypočítává paní ředitelka.

Do první třídy nastupuje 47 žáků, kteří se
rozdělí do dvou tříd. „Ten počet je tak akorát, aby 
se žákům dostávalo individuální potřeby, takže
za to jsme rádi,“ říká ředitelka. Letošní zahájení 
na ZŠ Nádražní proběhlo odlišně. Aby se v malé
třídě nesešlo moc lidí, rozhodlo se vedení školy 

ke slavnostnímu zahájení v tělocvičně – což byl 
náhradní plán za školní dvůr, kde bohužel silně
pršelo. „Bude tam slavnostní uvítání, přítomen 
bude pan místostarosta a poté žáci odejdou
s paní učitelkou do třídy, kde mají nachystané
lavice a věci tak, aby se jim alespoň na začátku
u nás líbilo,“ těší se ředitelka.

Novou výuku zahájili také na Základní škole
Komenského. „Letošní školní rok, co se týče
příprav, byl trošku jiný, protože po 3,5měsíční 
odmlce nevíme přesně u některých žáků, jak na 
tom jsou nebo nejsou a na kolik se do distanční 
výuky zapojili. Od září učitelé zahájí „průzkum“
znalostí, které žáci nabyli za období, kdy byli
doma,“ říká ředitel školy Jaroslav Vysloužil.

První školní den je spojen také s nástupem 
prvňáčků, které čekají nové povinnosti. „S paní 
starostkou jsme navštívili obě první třídy, 
v každé je přes 20 žáků. Zatím jsou lehce vydě-
šení, ale vidím v jejich tvářích, že to brzy přejde
a stanou se z nich normální žáci se svými klady 
i zápory,“ dodává ředitel. Pan ředitel však věří 
v jejich brzkou aklimatizaci. Do klasického
režimu by se mělo najet od příštího týdne, 
tento týden se spíše počítá s organizačními
záležitostmi.   Nejen prvňáčkům, ale i starším 
žákům a pedagogům přejeme do nového škol-
ního roku pevné nervy a hodně štěstí. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 2. 9. 2020 na webu města. y j

Je 1. září 2020 a my stojíme ve dveřích tříd, 
abychom přivítaly „naše“ děti. Z dálky už na 
nás mávají předškoláci i středňáci. Vracejí 
se po prázdninách do známého prostředí, 
je to veselé a hlučné shledání. Ve třídách 
starších dětí startuje dobrodružství hned

první den. Děti se už mezi sebou znají a my 
je můžeme rovnou vtáhnout do připrave-
ných aktivit. 

Ve třídách mladších dětí je začátek škol-
ního roku jiný. Část dětí už jsou šikovní 
školkáčci z loňska – ty rovnou jmenujeme

svými pomocníky. Je to pro ně velká věc, 
budou vzorem a kamarády pro nově přijaté
děti. Děláme všechno pro to, aby se u nás
nováčci cítili dobře. Nemají to zrovna lehké

– v neznámém prostředí bez rodičů, mezi
zatím cizími lidmi, spousta nových pocitů. 
My dospěláci víme, že to společně zvládne-
me, chce to jen čas. Adaptace je u každého
dítěte individuální proces. Trpělivost nás
pedagogů i rodičů se vyplatí, za pár dnů tu
budou děti jako doma.
Vzhledem k mnoha nařízeným omezením 
jsme zjara bohužel nemohli nově přijatým 
dětem a jejich rodičům nabídnout adaptač-
ní dny. Stejně tak neproběhl ani den otevře-
ných dveří, ve kterém by rodiče s dětmi
mohli školku projít a seznámit se s prostře-
dím. Začátek září také provází několik 
nových pravidel týkajících se zvýšené hygi-
eny a pohybu rodičů ve školce. Přes všechny 
tyto komplikace se nám daří prožívat první 
zářijové dny bez problémů a v pohodě, 
v bezpečném prostředí naší školičky.

Kolektiv MŠ Pastelka

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Hustopečští prvňáčci poprvé usedli do lavic

Začátek školního roku v MŠ Pastelka

Děti se vrací po prázdninách do známého prostředí, je to veselé a hlučné shledání.
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Novou výuku zahájili také na Základní škole Komenského.
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…začali jsme zvesela a s úsměvem na tváři. 
Některé děti přišly do školky po dlouhé odml-
ce a už se na své kamarády moc těšily.

Pro nové děti je září měsíc, kdy se seznamu-
jí se svými učitelkami, novými kamarády, hrač-
kami a zahradou.

Počasí se umoudřilo a toho hned využila třída 
Motýlků, která vyrazila na ranč Valkýra. Děti 
cestou pozorovaly úrodu ve vinohradech, červe-
nající se jablíčka na stromech a mohly si i nakr-
mit koníky. Taky si užily parádní piknik v přírodě.

Třída Sluníček a jejich paní učitelky vyrazi-
ly na cestu plnou dobrodružství. Cílem byly 
Starovice. Eliščina maminka dětem nachys-
tala podél cyklostezky 10 bojových úkolů. 
Děti si vyrobily vlajku, zacvičily si, ale také
si zopakovaly, kdo se může pohybovat po
cyklostezce. Na konci cesty čekalo děti 
úžasné občerstvení, které pro ně nachys-
tala Eliščina maminka. Zpátky do školky se
děti vrátily autobusem unavené, ale plné
zážitků. Paní učitelky moc děkují mamince

od Elišky za perfektní program a výborné
občerstvení.

Jedno dopoledne zavítala do naší školky 
„Zdravá 5“ se svým výukovým programem. 
Zábavnou formou se děti dozvěděly, které
potraviny jsou zdravé a kterým by se měly 
naopak vyhýbat.V naší školce se opravdu
nenudíme. Podle předpovědi počasí nás
čeká krásné babí léto. Určitě toho využijeme
a přivítáme s dětmi podzim jak se patří.

Kolektiv MŠ U Rybiček

Pro nové děti je září měsíc, kdy se seznamují se svými učitelkami, 
novými kamarády, hračkami a zahradou.

MŠ U RYBIČEK

I když nám první školní den počasí nepřálo…
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Třída Sluníček a jejich paní učitelky vyrazily na cestu plnou dobrodružství.

ZŠ KOMENSKÉHO

Zářijový nástup do školy neproběhl stan-
dardně, ale i tak, nebo snad právě proto, na 
něj budou prvňáčci a jejich rodiče určitě 
vzpomínat. 

Žáci šestých tříd přichází na druhý stupeň
a čeká je mnoho změn. Musí se seznámit 
s novými spolužáky a novým třídním učite-
lem. Pomoci jim v tom měly Adaptační dny, 
které pro ně připravila školní psycholožka 
společně se školní speciální pedagožkou
v krásném prostředí CVČ Pavučina. Příjem-
ně strávené dopoledne, spoustu informací 
o spolužácích a společné zážitky jsou pro ně 
dobrým startem do dalšího školního období.

Vybraným třídám prvního stupně začal 
plavecký výcvik. Děti se rozdělily do skupin, 
rozplavaly se a zadováděly. 

Září voní podzimem. Krásné výrobky 
z přírodnin si vytvořily děti ze 4. A a již zdobí 
jejich domovy. Podzimní projektový den 
si užili páťáci. Bludiště, spojovačka, malba, 
ale i čtení s porozuměním mělo společného
jmenovatele, ježka. Páťáci ale nemívají jen 
jednodenní projektové dny, i letos se zapo-
jili do mezinárodního programu eTwinning. 
Spolu s partnery z šesti zemí spolupracují 

na celoročním projektu Around the castles. 
Zatím zvládli představit sebe a třídu. Nyní je
čeká představit město Hustopeče. Uvidíte-li 

je tedy běhat po městě s kamerou, nezapo-
meňte se hezky usmát.

Pavla Sedlářová, učitelka

Žáci mají od prvních dnů nabitý program

Šesťáci mají za sebou adaptační dny.
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GYMNÁZIUM TGM

Po zcela nezvyklém, kovidovou pandemií ovliv-
něném, závěrečném čtvrtletí školního roku
2019/2020 jsme se už všichni těšili, až se chodby 
rozezní „štěbetáním“ žáků a do školních prostor 
se opět vrátí běžný život. Školní rok 2020/2021
jsme zahájili 1. září. Nyní SOŠ a SOU Hustopeče
navštěvuje 256 žáků. Studenti prvního ročníku
oborů Informační technologie a Veřejnosprávní 
činnost absolvovali v upraveném režimu adap-
tační kurz, i tentokrát pod vedením zkušených 
lektorů v prostorách Hájenky Břeclav. Novinkou
byla akce pořádaná v rámci spolupráce pracov-

I v letošním roce studenti se zájmem o literár-
ní tvořivost zaslali svoje příspěvky do soutěže 
Skrytá Paměť Moravy. Pak už jen zbývalo 
čekat na verdikt odborné poroty, která ocenila
práce našich studentů Jitky Stritzlové a Jana
Kadrnky. Ti se pak 24. září zúčastní slavnost-
ního vyhlášení a předávání cen v prostorách
Památníku písemnictví Rajhrad.

Soutěž Skrytá paměť Moravy vyhlašovaná
Radou Jihomoravského kraje a Památníkem
písemnictví v Rajhradě se letos konala již
počtrnácté. Studenti (a studentky) našeho 
gymnázia do soutěže přispívají od jejího vzni-
ku a prakticky z každého ročníku si odnášejí 
některou z cen. Připomeňme za předchozí rok
3. místo Vojtěcha Ziaťka v I. kategorii a v minu-
lých letech ocenění Matyáše Kyncla, Alžběty
Svobodové, Petra Krotkého a dalších.

Letošní téma soutěže znělo „Sítě.“ Psát
o tom, co může naplnit toto zadání, je jedno-
duché jen zdánlivě. Autoři by se měli vyhnout
povrchnosti a nabízeným klišé. Přesto lze 

konstatovat, že všechny práce, které jsme do
soutěže zaslali, měly nápad i literární kvalitu.

Rozhodnutím poroty je v soutěži každoroč-
ně vybráno pět nejlepších prací za každou kate-
gorii. Mezi nominovanými autory se tak ocitli 
dva studenti našeho gymnázia – Jitka Stritzlová 
z letošní kvarty a Jan Kadrnka ze třídy 2. A.

Výsledky soutěže byly letos ohlášeny 
až 30. 6., když porotou navržené nominace
schválili radní kraje. Úspěšní autoři se tak 
mohli dozvědět, jak a proč porota ocenila 
jejich práce. V případě Jitky Stritzlové a její 
povídky Marco ocenili porotci „citlivé ztvárnění 
vztahu dvou mladých lidí, který prochází promě-
nou.“ Sama autorka ke své povídce říká: „Příběh 
měl být hlavně o tom, jestli má cenu se v životě 
o něco snažit, ať už jde o lásku nebo třeba o úlovek.
Otázka by také mohla znít: má cenu se snažit 
o něco, co třeba stejně nikdy nemůžeš mít? Vyús-
tění příběhu ukazuje, že ano. Má smysl usilovat 
o lásku i překonávání překážek v běžném životě, 
i když nám okolnosti zdánlivě nepřejí.“ Čtenáře

na povídce Jitky Stritzlové zaujme až impre-
sionisticky vnímavý ponor do nitra postav
Simony a Marca a postižení jemných nuancí 
v posunech vzájemných vztahů dospívající 
dvojice. Zdařilé je také vykreslení prostředí,
kdy důležitou roli hraje motiv moře a to, jak
jej vnímají protagonisté příběhu. Povídka
Marco se v silné konkurenci tematicky různo-
rodých prací I. kategorie (12–15 let) umístila na
třetím místě.

Čestné uznání (4.–5. místo) v kategorii
starších autorů (16–19 let) si „vybojoval“ Jan
Kadrnka s povídkou s názvem: Promítač,
Dostojevskij, Sprite. Způsob, jakým je jeho 
text napsaný, prozrazuje autorův literární 
talent a sečtělost. Porota ocenila skutečnost,

„jak vypravěč prostřednictvím svého kritické-
ho pozorování světa podává zprávu sám o sobě.“ 
V případě Jana Kadrnky se představuje autor
s osobitým rukopisem a originálním pohle-
dem na svět. Do své povídky promítl svoje 
literární favority a zájmy. „Mezi moje nejoblí-
benější spisovatele patří Dostojevskij a Salin-
ger,“ prozrazuje o sobě Jan Kadrnka,„mám
také rád artové fi lmy,“ vysvětluje svoje inspi-
rační zdroje student gymnázia.

Soutěže se letos účastnili mladí tvůrci
takřka z celé republiky a porota v čele s redak-
torkou Českého rozhlasu Olgou Jeřábko-
vou posuzovala celkem 206 příspěvků. Do 
soutěže se zapojili soutěžící ze všech krajů 
kromě Ústeckého a Karlovarského.

Všichni studenti, kteří napsali příběh, ve 
kterém hlavní roli hrají „Sítě,“ si zaslouží 
uznání. Ti, kteří získali některou z cen, si
mohou svůj příspěvek přečíst v připravova-
ném sborníku. A také mít radost z úspěchu
i hodnotných cen. Pro mnohé z nich se záliba
v literární tvořivosti může stát ukazatelem
jejich dalšího směřování a zcela jistě je bude 
motivovat k další tvorbě.

Anna Růžková, učitelka

Nový školní rok na SOŠ a SOU Hustopeče

Úspěšné Sítě studentů místního gymnáziaě

Hravou formou provedli děti z mateřských školek a z prvního stupně základních škol tohoto regionu.
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážená redakce,
Hustopečské listy jsou dle mého názoru velmi 
přínosným zdrojem aktuálních informací pro
všechny „hustopečáky“ a právě proto jsem se
rozhodla podělit se o naprosto nepochopitelné
jednání zatím neznámého vandala.

Při svých zdravotních procházkách vidím,
jak naše Hustopeče krásní, vysazuje se nová
zeleň, budují se bezbariérové chodníky a jak si 
sami občané zkrášlují zahrádky a předzahrádky 
kolem svých domů – pro svoji radost a pro naše
hezké město. Na druhou stranu se najde někdo,
kdo vyveze válendy i s úložným prostorem do pří-
kopu u frekventované polní cesty. A je spokojený,
že má po starosti, kam s ní. Ráda připomenu, že
u nás v Hustopečích 4× týdně perfektně funguje
sběrný dvůr a zde se může legálně svého nepo-
třebného nábytku zbavit.

Připojuji fotografi e a myslím, že další komen-
tář již není třeba.

Obyvatelka Hustopečí

ních skupin projektu Místního akčního plánu, 
během které prezentovali hned dvakrát peda-
gogové i žáci jednotlivé obory vyučované na naší 
škole. 10. září v centru volného času Pavučina 
a následně 17. září v Kloboukách. Hravou formou

provedli děti z mateřských školek a z prvního
stupně základních škol tohoto regionu. Počasí 
nám přálo, a tak jsme viděli u jednotlivých aktivit 
nadšené zedníky, instalatéry, elektrikáře, strojní 
mechaniky i malíře. Doufáme, že v následujícím 

období nebudeme muset přistoupit k distanč-
ní výuce, ale naopak budeme moci uvítat žáky 
základních škol během sdílené výuky projektu
Implementace krajského akčního plánu JMK.

Stanislava Gergelová, učitelka

SPORT

Nejdůležitější na fotbale je umět pořádně 
oslavit vstřelený gól. Rady, které rozesmály 
děti i rodiče, se rozléhaly po fotbalovém hřiš-
ti v Hustopečích v úterý 31. srpna při náboru
nejmenších talentů. Dětí dorazilo hodně 
a ukázaly, že to s míčem umí. „Standardně 
nábor děláme ve větším měřítku, ale kvůli 
bezpečnostním opatřením jsme to omezi-
li. Oslovili jsme rodiče, kteří se nás na nábor 

sami dotazovali, a pozvali jsme je na zkušeb-
ní trénink,“ vysvětlil trenér Michal Vlk.

Zájemce z řad dětí předškolního věku si 
trenéři vyzkoušeli pomocí her a pohybových 
aktivit, a tak na hřišti panovala radostná atmo-
sféra: „Dneska to není o pravidlech fotbalu
nebo o tvrdém tréninku. Potřebujeme, aby to
děti bavilo, a ony se k nám zase těšily. Až časem 
do toho budeme vkládat fotbalové prvky.“

Kluci i holky, kteří v drtivé většině stáli na fotbalo-
vém trávníku poprvé, zkušené trenéry překvapili. 

„Musím říct, že oproti minulým náborům jsou
letos děti mnohem více sportovně založené. Jsem 
překvapený, jak tříleté děti dokáží výborně kopat. 
Je vidět, že tatínci pracují dobře. Byli tady dva kluci, 
kteří mě hodně zaujali svou technikou a tím, jak si 
s míčem rozuměli,“ nešetří chválou trenér.

Děti, které se po hravém odpoledni rozhod-
nou ve trénincích pokračovat, budou rozděleny 
podle dovedností do týmů a nastoupí do již
rozjeté sezony: „Máme tu školičku, mini příprav-
ku a pak tradičně mladší a starší přípravky, kde
už jsou hotoví hráči. V podstatě všechny mužské
i dětské kategorie sezonu odstartovaly. Tyto
malé děti hrají turnaje bez rozhodčích a bez 
počítání gólů, které odstartují během 14 dnů.“

Další posily mezi sebou trenéři rádi přivítají 
i v průběhu sezony. Informace o trénincích aktu-
álně zveřejňují na svých facebookových strán-
kách. „Nábor probíhá pořád – je jedno, jestli 
zájemci přijdou v září nebo v listopadu. Dětí 
je hodně, spíš je problém s rodiči, kteří nemají 
možnost investovat do tréninků a turnajů tolik 
času, kolik by bylo potřeba. Každopádně vítá-
me všechny,“ vyzval další hráče Vlk. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 1. 9. 2020 na webu města.y j

Nejoblíbenější sport láká i nejmenší hráče

Kluci i holky zkušené trenéry překvapili.
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V sobotu 5. září se na sportovní hale konal 
první ročník jógového festivalu, který nesl 
příznačný název Jógobraní.

Na své si přišel každý, koho jóga třeba jen 
baví, od začátečníků až po pokročilé. Lekcí 
bylo dost a každá byla jiná a vedena jiným 
lektorem. „Měli jsme tu lektory z celé České
republiky, mohu zmínit třeba nejznámější 
Zuzku Klingorovou, ta tu měla ranní lekci
tantra hatha jógy, pak tady byla vinyasa, 
bude tady dance jóga, obličejová jóga, jiva-
mukti jóga a spousty dalšího,“ vyjmenovává 
pořadatelka Aneta Pavliňáková.

Za celý den proběhlo dohromady devět 
lekcí, a to hned ve dvou sálech – malém 
a velkém. Všichni účastníci mohli mezi sály 
libovolně přecházet a vybrat si tak vždy tako-
vou lekci, která je jejich srdci a pohybovým 
schopnostem nejmilejší. Pokud chtěl někdo
lekci vynechat, mohl odpočívat v chill-out 
zóně nebo si udělat radost koupí oblečení, 
náramků, vůní, difuzéru nebo i vína.

O hladu účastníci také nezůstali. „Přijela 
nám sem také paní kuchařka, která přivez-
la úžasný veganský oběd, takže účastnice
a účastníci měli možnost využít obědovou
pauzu tak, že se opravdu nají a doplní ener-
gii, kterou potřebují na odpoledne,“ usmívá 

se organizátorka. Ačkoliv se jednalo o první 
ročník, akce měla nevídanou účast, proto se
pořadatelka rozhodla nezahálet a už plánu-
je druhý ročník. Pokud všechno dopadne, 

tak, jak má, proběhne další ročník Jógobra-
ní 24. dubna 2021.

-slam-
Článek byl zveřejněn 7. 9. 2020 na webu města.y j

Hustopečský rybník se dlouhodobě potýká 
s klesající hladinou vody, a protože řešení je
stále v nedohlednu, uspořádala místní orga-
nizace rybářů své tradiční Dětské závody 
v sousedních Starovicích. „Závody jsme měli
naplánované už na jaře, ale situace s korona-
virem nám to nedovolila, tak jsme je přesu-
nuli na podzim. Starovický rybník patří pod
Hustopeče, takže to nebyl problém. Vyšlo nám 
i počasí, dostali jsme dotaci od města Hustope-
če, takže všechno klaplo a mohli jsme podpořit 

naši mládež v rybolovu,“ chválil si vydařenou
akci jednatel Moravské rybářské organizace
Hustopeče Miroslav Dohnálek.

Břehy rybníka, který je svou rozlohou menší 
než ten v Hustopečích, byly posety skupinka-
mi malých i velkých rybářů. „Rybník je určitě 
menší, ale břehy jsme vysekli, udělali jsme
místa, aby se všichni vešli, a když někdo chce, 
může si cestičku vyšlápnout. Máme tu převáž-
ně děti do 15 let, ale mimo soutěž mohou
chytat i rodiče. Odměny však získají pouze děti. 

Máme připraveny hodnotné ceny pro první 
místa, ale nějakou drobnost a občerstvení si
odnese každý,“ usmívá se Dohnálek.

Děti i rodiče se také mohli na vlastní oči podí-
vat na to, jak se chytá závodně. Své umění ukázal 
závodní tým, který reprezentuje Hustopeče
v druhé lize. „Je to tým, který chytá plavanou, 
což spočívá v tom, že chytají na splávek. Použí-
vají převážně dlouhý prut, kdy se na závěrečné
zdolávání ryby používá guma a prut se odděluje, 
což je nejpřesnější chytání ryb. Dá se použít i prut 
s navijákem, ale vždycky u toho musí být splávek,“
popisuje sportovní rybaření profesionální rybář 
Roman Foret, který sám objíždí světové soutěže
a získal několik prestižních ocenění.

Kvůli koronaviru byly veškeré soutěže
závodních rybářů v Čechách a na Moravě letos
zrušeny, a tak se tým rád ukázal i v rámci nesou-
těžní akce. „Chytají se pouze některé pohárové
závody, kterých se také účastníme. Máme mezi
sebou i krajského přeborníka severní Moravy,“
chválí svůj tým Foret.

Na závodech se představil i nový předse-
da Moravské rybářské organizace Hustopeče
Roman Smutný, který pozval všechny zájemce
na rybářský kroužek. „Začneme už 6. října v 15 
hodin v Městské knihovně v Hustopečích a je
určen pro děti od 7 a 8 let.“

-nov- 
Článek byl zveřejněn 14. 9. 2020 na webu města.y j

Nevídaný úspěch prvního Jógobraní

Malí rybáři našli útočiště ve Starovicích

Břehy rybníka byly posety skupinkami malých i velkých rybářů.

Lekcí bylo dost a každá byla jiná a vedena jiným lektorem.
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Předprodej vstupenek, informace: 
Turistické informační centrum Hustopeče

Dukelské nám. 42/15 tel.: 530 351 418

on-line předprodej: www.kinohustopece.cz 

cena vstupenky: 550 Kč / přístupnost od 12 let 

  12.10.
kino  HUSTOPEČE

v 19.30
pondělí 20

20

autor: Francis VEBER
režie: Jakub NVOTA
dále hrají: Alžbeta STANKOVÁ, Michal SLANÝ,
         Zdeněk ROHLÍČEK, Pavel DVOŘÁK
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Čtvrtek 8. 10. v 18.00: Norsko, Oslava přírody
y. Vstupné 220 Kč, kinosál.CesCesCesCessCestovateteteteelsklslsls á pá pá pá přednáška Jiřího Kolbaby

Pondělí 12. 10. v 19.30: Chlap na zabití
Divadelní představení s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem.Divadelní představení s Miroslavem Vlad
Vstupné 550 Kč, kinosál.

Neděle 18. 10. v 15.00: Veselá pouť
Loutková revue pro děti. Vstupné 130 Kč, kinosál.

Úterý 20. 10. v 19.30: Nerez & Lucia
Koncert obnovené folkové legendy. Vstupné 400 Kč, kinosál.
Náhradní termín – vstupenky zůstávají v platnosti.

PŘIPRAV
U

JEM
E

Pátek–neděle 6.–8. 11.: Šmardovo sousedské divadlo 
Nesoutěžní přehlídka ochotniickýchh divadelnelnníchí  souboubub rů, kinosál.ál.

Sobota 14. 11.: Oslava svatomartinských vín a husí 
Dukukelssské ké ké námnámnáměstěssě í.

Úterý 17. 11.: Laskonky 
Divadelní představení s JJitkou AsAAA tereerrovoovoovoouu, u Ivavannoun  Jirešrere ovoovov uuu

a Danianianieloeloelou Cu Cu hodhodhoděroěroroě vouvouou, kkkinononosálálál.

KN
IH

O
V

N
A

Pondělí–neděle 5.–11. 10.: Týden knihoven
Amnestie upomínek.

Čtvrtky 8. a 22. 10. vždy v 9.30: U3V semestr
Letos na téma Barokní architektura v Čechách.

Čtvrtek 15. 10. v 17.00: České tajemno
Přednáška Arnošta Vašíčka.

Úterý 20. 10. v 16.00: Literární kavárna
Hostem Petra Dvořáková.Hostem Petra Dvořáková.

M
U

ZEU
M

Neděle 4.–neděle 25. 10.: Břeclavští výtvarníci
vy proběhne 4. října v 16.00VerVerVerVerVerVernnisnnn áááž á výstav

v prostorách muzea.

Středa 21. 10. v 16.00: Jakob Hutter a jeho následovníci
Mgr. Soni Nezhodové, Ph.D.Přeřeřeřeř ddnáddd ška M

Předprodej vstupenek na akce města na webu www.kinohustopece.cz
nebo v Turistickém informačním centru. Podrobné informace o dalších akcích

ve městě najdete na webu www.hustopece.cz v kalendáři akcí.

KONCERT OBNOVENÉ FOLKOVÉ LEGENDY
Á Í Í

JITKA ASTEROVÁ • IVANA JIREŠOVÁ • DANIELA CHODĚROVÁ

LASKONKY
Divadelní představení na motivy knihy Barbory Nesvadbové

KAM ZA KULTUROU
říjen 2020 v Hustopečích
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Sobota 3. 10. v 9.00: Ekumenická pěší pouť
Pouť z Hustopečí do Klobobobbob kkoukkk u  u  uu uu BBBrnBB a.

SB
ĚR

N
Ý

 D
V

Ů
R Sběrný dvůr se nachází v areálu Technických sssssslužeb eee Hususususustopečečečečeče

na Nádražní ulici č. 35. Otevírací doba:
pondělí a pátek 14.00–18.00, středa 08.00––12.00,00,00,0000  so so sososobotbbb a 
09.30–18.00.

Svozy odpadů v měsíci říjnu:
Papír, plast, nápojové kartony (tetrapack): 66. 10.
Bioodpad: 12. a 26. 10.
Komunální odpad: 5. a 19. 10.

Předprodej vstupenek na akce města na webu www.kinohustopece.cz
nebo v Turistickém informačním centru. Podrobné informace o dalších akcích

ve městě najdete na webu www.hustopece.cz v kalendáři akcí.

říjen 2020 v Hustopečích

Novinky Kina Hustopeče na říjen 2020.
Předprodej na www.kinohustopece.cz

WONDER WOMAN 1984 PINOCCHIO ŽÁBY BEZ JAZYKA

KAM ZA KULTUROU

STOLNÍ TENIS
Čtvrtek 1. 10. v 17.00: TJ Agrotec Huustopeče A dorost––––SokSokSokSokol ol ol oll PouPouPououPoPo zdřdřdřdřddřanyanyanyanyanyy
Okresní přebor I. třídy, Městská spoortovní hala.
Čtvrtek 1. 10. v 17.00: TJ Agrotec Husstopeče B dorost–Sokol BruBruBruBrur movmm icceccc  BBBBB
Okresní přebor II. třídy, Městská spoortovní hala.
Pátek: 2. 10. v 17.30: TJ Agrotec Huustopeče C muži–Sokol Tvrdonice B
Okresní přebor V. třídy, Městská sportovní hala.
Sobota 3. 10. v 15.00: TJ Agrotec Hustopeče A muži–SKST Warmnis Liberec B
I. liga, Městská sportovní hala.
Neděle 4. 10. v 10.00: TJ Agrotec Hustopeče A muži–TTC Elizza Praha
I. liga, Městská sportovní hala.
Čtvrtek 8. 10. v 17.00: TJ Agrotec Hustopeče A dorost–Sokol Kobylí
Okresní přebor I. třídy, Městská sportovní hala.
Čtvrtek 8. 10. v 17.00: TJ Agrotec Hustopeče B dorost–Sokol Rakvice
Okresní přebor II. třídy, Městská sportovní hala.
Pátek 9. 10. 17.30: TJ Agrotec Hustopeče C muži–TJ Jevišovka D
Okresní přebor V. třídy, Městská sportovní hala.
Sobota 10. 10. od 9.00: Bodovací turnaj mládeže Jihomoravského kraje
Městská sportovní hala.
Pátek 16. 10. v 18.00: TJ Agrotec Hustopeče B muži–TJ Vlast Ježov
Krajská soutěž II. třídy, Městská sportovní hala.
Sobota 17. 10. v 17.30: TJ Agrotec Hustopeče B muži–TJ Sokol Lanžhot C
Krajská soutěž II. třídy, Městská sportovní hala.j y

0: TJ Agrotec Hustopeče A dorost–Sokol BrumoviceČtvrtek 22. 10. v 17.00
y, Městská sportovní hala.OkrOkrkkrkresnesnesnesnesní píí pí pí přebor I. třídy
: TJ Agrotec Hustopeče B dorost–Sokol Morkůvky BČtvČtvČtvČtvtv tttrtet k 2k 2k 2k 2k 22. 10.11111  v 17.00
y, Městská sportovní hala.OkrOkrOkrOkrk esnesnesnesnsní pí ppí pí přebbbbbor II. tříd
TJ Agrotec Hustopeče C muži–Sokol Morkůvky BPátPátPátPátátek ekek ek k 23.23.2323.2323. 10 101 11 . v 17.30: 

dy, Městská sportovní hala.OkrOkrOkrOkrOk esnesnesnesní pí pí pí pí přebebebe or V. tříd
TJ Agrotec Hustopeče A muži–KST Steinerová ChoceňSobSoSoSoo otaotaotaotat  3131313131. 11110. 0. 0.0 v 15.00: T
ovní halaIII ligigigigga MěsMěsMěsMěsstskkkkká sporto

C

S ovní hala.I. ligligligliggga, , , , MěsMěsMěsMěsstskss á sporto
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RODINA VOZŮ Ceed 
A Sportage
RODINA VOZŮ Ceed 
A Sportage
0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽZVÝHODNĚNÍ AŽ

150 000 Kč150 000 Kč

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!

In
ze

rc
e

In
ze

rc
e



HUSTOPEČSKÉ LISTY    10 | 20STR 18

Duší i tělem sportovec, to je pan Jaroslav Šponer, 
se kterým jsme si povídali tento měsíc a rozho-
vor s ním vám přinášíme v říjnovém čísle
Hustopečských listů. Pravda, rozmluva s ním 
byla domluvena již po jeho životním jubileu, 
ale pandemie nám naše plány překazila. Jsme
proto rádi, že si na nás udělal ve svém nabitém 
programu čas nyní.

Pane Šponere, je o vás známo, že jste velký 
sportovec. Jaké byly vaše sportovní začátky?
Až do svých 25 let jsem žil v Jevíčku, kde byly jedineč-
né podmínky pro pěstování mnoha sportů – chodili 
jsme na Tyršovu plovárnu, kde kromě plavání bylo
možné hrát tenis, stolní tenis, volejbal, kuželky,
košíkovou… a tomu všemu jsem se věnoval. Když
tam člověk o prázdninách ráno přišel, tak měl celý
den co dělat. Večer pak bývala taneční zábava, tam 
jsme samozřejmě zůstávali. Po celý rok jsem se pak
věnoval sportovní gymnastice, cyklistice, motorismu,
v zimě pak hokeji a lyžování.

Co se vám vybaví, když se řekne badminton?
Je to hra, která vyžaduje přesnost a rychlost. Začal

jsem ho hrát před 38 
lety a hraji ho dodnes.
Mým partnerem je o 15 
let mladší Josef Vodák, 
jinak hraji s tím, kdo 
je volný nebo potřebuje 
například doplnit čtyřh-
ru. Účastnil jsem se i soutěží, 
které se odehrávaly 2× v průběhu
sezóny. A myslím, že jsem měl docela úspěch, obvyk-
le jsem se umisťovali kolem 3. místa. Spoluhráči si mě 
vyžadovali, protože jsme hráli moderním způsobem. 
Já jsem byl vepředu u sítě a spoluhráč vzadu, takže
jsem chytal vše, co šlo na síť.

Díváte se na profesionální zápasy badminto-
nistů či tenistů?

Ano, protože mě velmi zajímá jejich techni-
ka. Snažím se sledovat, jak by to mělo vypadat 
v praxi. Mezi mé nejoblíbenější současné tenisty
patří Federer nebo Djokovič. Federer to je profesor 
tenisu. Na profesionální sport je potřeba velký
talent, který on má. Když s tenisem začínal, tak co
druhým trvalo třeba dva měsíce, tak on uměl za
dva dny, proto je tak výborný. Má to v sobě. Tako-
vého hráče je radost sledovat.

Kromě badmintonu se současně věnujete 
ještě i jiným sportům…
Tenisu. Ten hraji již 75 let. Chodívám hrát dvakrát 
týdně, začínáme v květnu a končíme v říjnu. Mým
současným dlouholetým partnerem ve dvouhře
je o 14 let mladší MVDr. Josef Bouška. S tenisem 

jsem začal již v Jevíčku. Pak jsem ještě 75 let 
sjezdově i běžecky lyžoval. Rádi jsme jezdí-

vali na hory a vlastně jsem prožil všechny
způsoby a trendy lyžování. Začínal jsem 
u kožených pásků až po moderní carvin-
gové lyže. To, že jsem tak dlouho lyžoval, je
i díky mojí paní – lyžovali jsme spolu. Ona
skončila v 81 letech a já v 85. To myslím, že
je i podstata výdrže u sportu – sportovat 

společně, doplňovali jsme se. Ke sportu jsme
se snažili vést i naše děti. Co se týče sportu, tak

jsem toho zažil mnohem více.

Na začátku letošního roku jste oslavil 
90. narozeniny, což je pro mě nepochopitel-
né, protože jste stále „Jura“. Jak se udržujete 
v kondici?
Za to vděčím určitě sportu – dvakrát týdně tenis
a badminton a ve dřívější době to lyžování. Je však
nutné celoživotně dodržovat životosprávu.

U šálku čaje

s Jaroslavem Šponerem


       Narodil se 15. 2. 1930 v Jevíčku.


       Po reálném gymnáziu nastoupil 

v roce 1949 na Vysokou školu 

architektury a pozemního stavitelství 

v Brně, kde studoval do roku 1953.


       V letech 1953–1955 vykonával 

vojenskou službu v Bratislavě.


       V roce 1955 nastoupil na Odbor 

výstavby v Hustopečích, kde byl 

až do roku 1960, poté nastoupil 

na Odbor výstavby a územního 

plánování do Břeclavi, kde byl 

vedoucím oddělení územního 

plánování. Posléze hlavním 

architektem okresu Břeclav.


       Zde pracoval až do roku 1990, kdy 

odešel do důchodu. 


       Má manželku, syna a dceru. 


       Ve volném čase se věnuje sportu či 

tráví čas se svou paní.
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Rozhovor jsme měli spolu domluven už 
v březnu, bohužel nám to překazila korona-
krize. Co jste během nouzového stavu dělal?
U nás se prakticky nic nezměnilo. Pobývali jsme 
většinou doma, na zahrádce. Když bylo pěkně 
počasí, tak chodíme pod pergolu, kde hrajeme 
s mojí paní kostky. Jediné omezení bylo, že jsme 
nemohli hrát můj milovaný sport. Do obchodu se 
chodilo ve vyhrazené hodiny s rouškou – starali 
jsme se o sebe sami.

Po studiích jste pracoval v Hustopečích 
a Břeclavi. Věnoval jste se tedy tomu, co jste 
vystudoval. 
Ano, stále jsem pracoval na Odboru výstavby, měl
jsem na starosti územní plánování. Mezi mé největ-
ší stavby, na které jsem vydal územní rozhodnutí, 
patřila dálnice a Novomlýnská vodní nádrž. Veške-
rá bytová výstavba v Hustopečích byla řízena naším
odborem. V roce 1955 zde nic nebylo… Hustopeče 

byly trošku „díra“. Štinkavka tekla po silnici. Za pět 
let jsme na nechali udělat novou výstavbu a už to
bylo veselejší. Z hlediska ekonomického rozvoje 
byla v roce 1960 zahájena výstavba mostárny, pro
jejíž 1. výrobní halu jsem vypracoval projektovou
dokumentaci. Celkově byl okres dost zanedbaný
a jsem rád, že jsme byli v Hustopečích inspirací pro
ostatní města a vesnice. 

Ráda bych se vás zeptala, jak to bylo s míst-
ním kostelem, který je poměrně nový.
Původní kostel spadl v roce 1962 a to bylo v době, 
kdy věž byla již popraskaná. Uvažovali jsme 
tenkrát, že věž by se opravila, aby vydržela. Než
se tak stalo, tak věž se sesunula. Teprve pak se 
zjistilo, co se stalo. V roce 1945 kolem kostela
projížděly tanky a těmi otřesy věž začala praskat.
V té době se kostelům nevěnovala moc pozor-
nost, takže se rozhodlo, že se zbytek zbourá. Celé
bourací práce jsem filmoval k archivaci, ale kraj-

ská státní bezpečnost mi film zabavila a ani po
revoluci se nám záběry nepodařilo získat.

Nový kostel se pak začal budovat až po same-
tové revoluci. Jakožto předseda komise výstavby
jsme z pěti návrhů děkanátství doporučili tradič-
nější kostel případně kostel stávající. Rozhodli se 
pro stávající stavbu a myslím, že dobře udělali.

S vaší paní jste spolu 67 let. Musíte nám 
prozradit recept jaký je váš návod na dlou-
holeté manželství.
Celou dobu jsme se sami sobě věnovali. Nevzpo-
mínám si, že bychom se spolu dohadovali – pokud 
ano, tak jen o maličkostech. Vše je v toleranci 
a shodě. Máme společné zájmy. Možná je to i tím, 
že jsem nikdy ani moc neholdoval alkoholu či 
kouření, takže nevznikaly ani hádky tohoto typu

– na to jsem byl příliš sportovně založen. Nejdů-
ležitější je však zdraví.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 5. 9. 2020

Julie Křenková nar. 15. 10. 2019

Jaroslav Benešovský nar. 20. 11. 2019

Jakub Beneš nar. 11. 8. 2020

Libor Proschek nar. 29. 10. 2019

Eliška Minářová nar. 13. 6. 2019

Eleanor Pížová nar. 24. 9. 2019

Sebastian Švásta nar. 10. 11. 2019

Filip Tomeček nar. 31. 7. 2019

Nella Honzová nar. 30. 1. 2020

Zpracovala: Simona Procházková,
komise obřadů a slavností
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ATLETIKA

Vrcholem roku pro všechny atlety je Mistrov-
ství České republiky. Dostat šanci prezento-
vat se na této vrcholné akci je touha každého
závodníka. Již několik let po sobě se repub-
likového šampionátu účastní i závodníci 
z atletického oddílu TJ Agrotec Hustopeče. 

„Nominace na mistrovství je velmi přísná 
a těžká,“ řekl nám trenér hustopečských atle-
tů Zbyněk Háder. „Technický delegát vybí-
rá z přihlášených závodníků v technických 
disciplínách pouze 16 nejlepších. Letos jsme
měli tak trochu smůlu, protože Štěpán Paulík 
v oštěpu byl první a Karin Krejčiříková v dálce
druhá pod čarou značící postup na šampio-
nát,“ postěžoval si Háder. 

Přesto jsme na vrcholné atletické akci měli 
i letos své zastoupení. Dorostenka Martina 
Galburová si vybojovala postup v trojskoku
na poslední chvíli a v samotném fi nále na 
vítkovickém stadionu se snažila co nejvíce
se přiblížit svým zkušenějším soupeřkám. 
Po bojovném výkonu se nakonec umístila 
na slušném 14. místě v republice. Žákovský 
šampionát hostil Třinec a i zde jsme měli své
zastoupení, a to hned dvojnásobné. Karin 
Krejčiříková a Adéla Fojtová tvořily polo-
vinu okresní štafety 4 × 60 m. Děvčata se
po celou sezónu prezentovala výbornými 
časy, které dávaly naději na umístění v první 

půlce 30členného startovního pole. Děvča-
ta bojovala statečně se silnými soupeřkami, 
vylepšila si své letošní maximum na 30,45 s, 
a celkově z toho byla výborná 10. příčka. 

„Umístění v elitní desítce je víc, než v co jsme
před závodem doufali,“ pochvalovala si jedna 
z trenérek Michaela Houdková.

-had-

Oproti minulým letům pouze velmi skrom-
nou výpravu vyslali atleti TJ Agrotec Husto-
peče na Evropské atletické hry dětí v Brně. 
Pětice závodníků ale nezklamala a hustopeč-
ská atletika byla i tady vidět. „Štěpán Paulík 
vybojoval bronzovou medaili v hodu oště-
pem mezi chlapci narozenými v roce 2006. 

Výsledek je o to cennější, že byl korunován 
dalším vylepšením osobního rekordu na 
43,58 m,“ pochvaloval si svého svěřence trenér 
Zbyněk Háder. „Trochu smůly měl Vojtěch 
Homola ve výšce. Přestože si také vylepšil 
osobní maximum na 159 cm, skončil nakonec 
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě, ve

stejném výkonu jako druhý a třetí závodník, 
ale s horším zápisem. V kouli děvčat (ročník 
2006) se dokázaly dvě hustopečské atletky 
probojovat mezi nejlepší. Nikita Mayerhofer 
byla v užším fi nále osmá a Natálie Humpolí-
ková uzavírala elitní desítku.

-had-

Štafeta desátá a Galburová 14. na Mistrovství republiky

Paulík bronzový na Evropských hrách

Dorostenka Martina Galburová vybojovala na Mistrovství ČR 14. místo v trojskoku. 
Je to její nejlepší umístění na republikovém šampionátu v atletice.
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V sobotu 17. října 2020 uspořádá Klub
českých turistů Hustopeče již 44. ročník 
tradičního dálkového pochodu Divác-
ké putování Maryša. Start je od 7.00 do 
11.00 hodin v Centru volného času Pavu-
čina Hustopeče, Šafaříkova 40. Cíl tamtéž 
do 18.00 hodin. Akce se mohou zúčast-
nit jak pěší turisté, tak cykloturisté. Pěší 
trasy je možno si zvolit od 5 km do 40 km, 
cyklotrasy od 30 km do 100 km. Ti, kteří se 
rozhodnou absolvovat trasy 10 km a více, 
se mohou zastavit při cestě u kamenné 
mohylky, která byla vybudována husto-

pečskými turisty a má být vzpomínkou na
již zemřelé členy odboru KČT Hustopeče.
Nachází se poblíž červené turistické znač-
ky několik desítek metrů před rozcest-
níkem Kamenný vrch. Po absolvování 
zvolené trasy obdrží v cíli každý účastník
diplom, malé občerstvení a možná i malý
suvenýr. Tak neváhejte, udělejte si čas
a přijďte se projít nebo projet na čerstvém
vzduchu. Nejkratší trasa Za vodníkem
Fiškinem je vhodná i pro rodiče s malými
dětmi třeba i na kočárku.

KČT odbor Hustopeče

Divácké putování Maryša již po čtyřiačtyřicáté
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Ani ve svém třetím letošním vystoupení 
nenašly starší žákyně společného okresního
družstva Hustopečí a Břeclavi přemožitele. Po
suverénním vítězství v obou závodech kraj-
ského přeboru, jasně zvítězily i v semifi nále

Mistrovství Moravy v Olomouci a postoupily 
do fi nále. Zde je čeká přetěžký úkol, probojo-
vat se do fi nále Mistrovství České republiky.

„Je to cíl, který jsme si dali na začátku
sezóny jako svou prioritu. Všechny postup-

né kroky jsme splnili, ale ten poslední krok 
je vždycky nejtěžší. Máme za soupeře silné
celky ze severu Moravy a tak jenom výkony 
na hranici osobních rekordů nám mohou
vytoužený cíl splnit,“ sdělil nám vedoucí 
okresního družstva starších žákyň a trenér 
hustopečských atletů Zbyněk Háder. V semi-
fi nále se hustopečským závodnicím dařilo
získávat body do společnéhou součtu poměr-
ně dobře. Nejlépe si vedly Nikita Mayerho-
fer (disk, kladivo), Marie Bohdálková (chůze, 
štafeta), Daniela Fadrná (kladivo, disk), Karin 
Krejčiříková (dálka, štafeta), Natálie Humpo-
líková (koule) a Vendula Htrudová (kladivo). 
Pokud by se jim vedlo stejně i na Mistrovství 
Moravy a podařilo se postoupit na MČR, byl 
by to nejlepší výsledek družstva st. žákyň na 
okrese za posledních 10 let.

-had-

Starší žákyně stále neporažené

Nejlépe bodující disciplínou v semifi nále Mistrovství Moravy starších žákyň bylo překvapivě kladivo.
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Společné okresní družstva mladších žáků
a žákyň měly pouze jednu šanci na postup do
krajského fi nále této věkové kategorie. „Kvůli
špatné epidemiologické situaci byl zrušen první 
kvalifi kační závod v Hodoníně a tak jsme museli
zabojovat v jediném závodě v Břeclavi,“ prozra-
dil nám hustopečský trenér Petr Pláteník, který 
je vedoucím okresního družstva mladších žákyň.
Podařilo se. Chlapci svou soutěž vyhráli s obrov-

ským náskokem. Jejich výkony dávají tušit, že
budou patřit mezi favority i v krajském fi nále
a jejich cílem bude postup na Mistrovství Mora-
vy. Z hustopečských atletů se nejvíce dařilo Jaku-
bovi Jordánovi (výška, 150 m), Václavu Rajchlovi
(koule), Ondřejovi Stejskalovi (60 m př., 300 m), 
Janu Tančincovi (koule, oštěp, výška) a Vítu
Krůzovi (60 m, 60 m př., dálka). Děvčata se do
krajského fi nále probojovala ze třetí příčky, a to

hlavně zásluhou hustopečských atletek, které
získaly téměř všechny body družstva. Nejlépe
bodujícími byly Adéla Fojtová (60 m, 150 m, 
dálka), Nikola Seďová (výška, 60 m př., 800 m), 
Adriana Dlapalová (koule, výška) a Adriana 
Jedličková (60 m př.). V krajském fi nále to ale
budou mít naše závodnice velmi těžké, přesto
i ony pomýšlejí na postup na Mistrovství Moravy.

-had-

Atletika je základní sportovní odvětví, které
zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člově-
ka – tedy běh, chůzi, skoky, vrhy a hody – samo-
zřejmě ne ty krojované. Kolébkou atletiky bylo
antické Řecko, o tu hustopečskou se stará míst-
ní TJ Agrotec Hustopeče, který využil začátku
školního roku a oslovil rodiče i děti, aby doplnili

jejich stavy. „Probíhá nám zde nábor do atle-
tického oddílu TJ Agrotec Hustopeče, děti od
ročníku 2015 až po ty nejstarší, tedy ročník 2002. 
Nejvíce je tady těch malých přípravek a mini-
připravek,“ říká Michaela Houdková, která 
měla celý nábor malých sportovců na starosti
a potěšila ji vysoká návštěvnost. „Máme velký 

zájem, což nás velmi potěšilo, ještě více nás těší, 
že pokračují i děti, co chodily do oddílu dříve.
Máme zájem i nových dětí, takže máme radost.“

Na náboru, který probíhal na venkovním 
hřišti Základní školy Komenského, si děti
mohly vyzkoušet, co je bude na tréninzích čekat. 

„Zkouší si zde skok z místa na skokanské podlož-
ce, hod pěnovým oštěpem, běh přes překážky 
nebo startovní bloky,“ dodává Houdková, která 
sama bude mít mladé sportovce na starosti. 
V rámci tréninků pak ty nejmenší čeká všeobec-
ná příprava, včetně gymnastiky, míčových her 
a základů atletiky.

Neměli jste na nábor čas či jste na to zapo-
mněli? Nemusíte zoufat, dveře do světa sportu
jsou vám i tak otevřeny. „Zájemci se mohou
podívat na webové či facebookové stránky, kde
najdou kontakty. Mohou napsat mně nebo
kterémukoliv z trenérů a mohou přijít. Bereme
úplně všechny. V podstatě jediné, které jsme
zkoušeli, byly dvě děti z ročníku 2016, které
nebereme, protože jsou maličcí, ale jeden chla-
peček byl opravdu šikovný, toho jsme výjimečně
přijali. Jinak bereme všechny děti od roku 2015 
výše,“ zve Houdková.

-vyh- 
Článek byl zveřejněn 16. 9. 2020 na webu města.y j

Mladší žactvo postoupilo do krajského fi nále

Sportuchtivé děti posílí atletický oddíl

Na náboru si děti mohly vyzkoušet, co je bude na tréninzích čekat.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 50. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 07. 07. 2020 v kanceláři starost-
ky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/50/20: RM schválila program jednání 
dnešní RM. 

Usnesení (úkol) č. 2/50/20: RM ukládá Odboru 
územního plánování MěÚ připravit podklady 
pro komise pro stanovení podmínek možností 
bytové výstavby v zahradách domů na ulicích 
Palackého a Šafaříkova. 

Usnesení č. 3/50/20: RM schválila výzvu pro podání 
nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce 
Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – 
Žižkova, včetně OK, SO 109, 112, 113. 

Usnesení č. 4/50/20: RM schválila oslovení uchazečů 
pro podání nabídky na veřejnou zakázku na sta-
vební práce Hustopeče – obslužná komunikace 
Brněnská – Žižkova, včetně OK, SO 109, 112, 113: 

1. Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 
628 00 Brno, IČ: 45474281 

2.SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, 
Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice 620 00 
Brno, IČ: 48035599 

3. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČ: 42196868 

4. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, 
IČ : 60838744 

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

Usnesení č. 5/50/20: RM schválila členy hodnotící 
komise pro podání nabídky na veřejnou zakáz-
ku na stavební práce Hustopeče – obslužná 
komunikace Brněnská – Žižkova, včetně OK, SO 
109, 112, 113. Komise: …, …, … náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 6/50/20: RM doporučuje ZM ke schvále-
ní uzavření souhlasného prohlášení na pozemky 
KN p.č. 3753/145, KN p.č. 3753/146 a p.č. 2615/2 
zapsané na listu vlastnictví č. 11895 současně 
pro Město Hustopeče a Českou republiku – SPÚ 
tak, že výlučným vlastníkem výše uvedených 
pozemků se stane Česká republika – Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774. 

Usnesení (úkol) č. 7/50/20: RM ukládá vedení města 
a majetkoprávnímu odboru vyvolání schůzky 
s projektantem inženýrských sítí v lokalitě za 
Gen. Peřiny na městských pozemcích a se společ-
ností JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 
Střelice, IČ:05242525 a to ve věci řešení odvodu 
dešťových vod a odkanalizování území v lokalitě 
prodloužení ul. Údolní. 

Usnesení č. 8/50/20: RM schválila Smlouvu 
č.  JMK0066053/20/ORR o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu Jihomoravského kraje na rea-
lizaci projektu "TIC Hustopeče 2020" ve výši 
50 000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/50/20: RM schválila Smlouvu 
č. JMK066358/20/OŠ o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na Hustopeč-
ské skákání 2020 ve výši 300 000 Kč. Smlouva 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 10/50/20: RM schválila Smlouvu na 
dodávku vody a odvádění odpadních vod se 
společností Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav 
k objektu Dukelské nám. 98/27, Hustopeče. 

Usnesení č. 11/50/20: RM schválila vyhlášení 
záměru na uzavření nájemní smlouvy na část 
pozemku parc.č. 1074/1 o výměře 204 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001 za 
účelem jeho využití pro stavbu a následný pro-
voz domova pro seniory v Hustopečích za cenu 
minimálně 35 Kč/m2/rok. 

Usnesení č. 12/50/20: RM schválila dohodu o ukon-
čení zemědělského pachtu na pozemek p.č. 3330 
v k.ú. Hustopeče u Brna s …, trvale bytem …, 
k 30.7.2020. 

Usnesení č. 13/50/20: RM schválila vyhlášení zámě-
ru uzavření pachtovní smlouvy na pozemek 
parc.č. 3330 o výměře 3.239 m2, pozemek parc.č. 
3325 o výměře 459 m2, pozemek parc.č. 3332/2 
o výměře 410 m2 za cenu minimálně 5000 Kč 
bez DPH/ha/rok. 

Usnesení č. 14/50/20: RM schválila záměr pach-
tu pozemků p.č.5798/1 a p.č.5798/2, 5798/3 
a 5798/7 vedených jako orná půda na LV č.10001 
k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 15/50/20: RM schválila záměr na pacht 
části pozemku p.č. 3100/1 o výměře 8752 m2 (dle 
zákresu v příloze) vedeného jako orná půda na 
LV č.10001 k.ú. Hustopeče u Brna za cenu mini-
málně 5000 Kč bez DPH/ha/rok, na dobu 15 let 
s roční opcí. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/50/20: RM schválila záměr pronájmu 
prostor určených k podnikání v přízemí vpra-
vo za hlavním vchodem v objektu Polikliniky, 
Hybešova 1475/2, 693 01 Hustopeče o výměře 
13,53 m2. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/50/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na Rekonstrukci vytápění a plynové 
kotelny ve sportovní hale v Hustopečích se společ-
ností VS-top, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Žele-
šice, z důvodu navýšení ceny za nepředvídatelné 
náklady na další opravy o 112 653 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/50/20: RM schválila Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení VB na stavbu 
"Hustopeče, VN388, kabelizace" investora 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera, České 
Budějovice, která bude realizována na pozem-
cích města parc.č. 991/59; 991/68; 1047/4; 
1047/10; 1047/22; 1047/23; 982/124; 982/17; 
982/52; 982/51; 982/20, k.ú. Hustopeče 
u Brna za jednorázovou úplatu 28 380 Kč bez 
DPH. PD byla schválena na předchozí RM. 

Usnesení (úkol) č. 19/50/20: RM ukládá prověřit 
prostor pro depozit Městských služeb bez změ-
ny územního plánu jako zařízení nevýrobních 
služeb na pozemek č. 2602/1 v k.ú. Hustopeče.

Usnesení č. 20/50/20: RM prohlašuje, že plocha od 
chodníku ke vchodu domu, byť na pozemku 
v majetku města Hustopeče, slouží pro obsluhu 
domu. Z toho důvodu si údržbu a opravu musí 
zajistit vlastníci domů sami.

Usnesení č. 21/50/20: RM schválila smlouvu o dílo 
s Ing. Bořkem Zvědělíkem, Školní 13, 690 03 
Břeclav, IČ: 09130579 na pasport dopravní-
ho značení, komunikací a chodníků za cenu 
135.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/50/20: RM neschválila žádost … a … 
na zřízení parkovacího místa na ulici … naproti 
RD 986/7. 

Usnesení č. 23/50/20: RM schválila Dohodu o ukon-
čení nájmu části pozemku p.č.1091/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna s ..., bytem … Rada města 
pověřuje starostku města podpisem dohody. 

Usnesení č. 24/50/20: RM schválila nájemní smlou-
vu s Belle Trattoria s.r.o., Střední 933/10, 693 01 
Hustopeče, IČ: 08210730 na pronájem části 
pozemku p.č.1091/1 o výměře 60,5 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za nájemné 2 857,40 Kč + 
DPH/rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/50/20: RM schválila uzavírku chod-
níku na ulici Kollárova pro stavbu bytového 
domu investora Stavební společnost Čáslava na 
nezbytně nutnou dobu, tj. pouze na naložení 
a vyložení materiálu. Požadovaná období budou 
sdělena MPO na základě předloženého harmo-
nogramu výstavby BD a následně schválena. 

Usnesení č. 26/50/20: RM neschvaluje žádost Sta-
vební společnosti Čáslava o zábor chodníku 
na ulici Kollárova z důvodu zřízení staveniště 
a ukládky materiálu na stavbu bytového domu. 

Usnesení č. 27/50/20: RM neschvaluje zábor 
pozemků veřejných ploch u polikliniky na ul. 
Hybešova pro stavebníky v rámci realizace 
stavby Domu pro seniory. 

Usnesení č. 28/50/20: RM schválila Zadávací doku-
mentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „MODERNIZACE 
ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – stavební prá-
ce“. Dokumentace je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 29/50/20: RM schválila složení komise pro 
otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce s názvem „MODERNIZACE ZŠ HUSTO-
PEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – stavební práce“. Členové 
komise: …, …, … Náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 30/50/20: RM schválila seznam oslove-
ných uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „MODER-
NIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – sta-
vební práce“. 

-KEMOstav s.r.o, IČ 06041167, Lidická 700/19, 
602 00 Brno 

-JS - abacus s.r.o, IČ 26288591, Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče 

-Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ 25585142, U zbroj-
nice 588, 69156 Hrušky 

-STAVIMAL s.r.o., IČ 26921677, Pražákova 510/51, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno 

-STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ 26285363, 
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

-ESOX, spol. s r.o., IČ 00558010, Libušina třída 
826/23, 623 00 Brno 

Usnesení č. 31/50/20: RM schválila zrušení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Regenerace zahrady 
MŠ Na Sídlišti, Hustopeče“. 

Usnesení č. 32/50/20: RM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Regenerace zahrady 
MŠ Na Sídlišti, Hustopeče – nové vyhlášení“ 
včetně opravené zadávací dokumentace. 

Usnesení č. 33/50/20: RM schválila složení komise 
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace 
zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče – nové vyhlá-
šení“: …, …, …, náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 34/50/20: RM schválila seznam oslo-
vených uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, 
Hustopeče – nové vyhlášení“ 

1) Roman Dvořáček se sídlem Fryčajova 544/131, 
614 00 Brno, IČ 75642379, 

2) Tomáš Svoboda se sídlem Nerudova 20, 589 01 
Třešť, IČ 75246724, 

3) PFM-Greenvia s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, 
612 00 Brno – Královo Pole, IČ 04344103, 

4) STROMMY COMPANY s r.o., Andělská Hora 143, 
793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, 

5) Ing. Stanislav Schwarz se sídlem Horníkova 14, 
62800 Brno, IČ 76272940. 

6) HOLÍK stav s.r.o., č.p. 111, 679 05 Březina, IČO: 
28344804 

7) SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 
256 01 Benešov, IČO:03273661 

Usnesení (úkol) č. 35/50/20: RM ukládá zadat 
poptávku na zpracování studie "Přístavba ZŠ 
Komenského, 1. stupeň".

Usnesení č. 36/50/20: RM neschvaluje návrh na 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se STRAET 
ARCHITECTS s.r.o., Na poříčí 1918/11, 110 00 
Praha, IČ: 27864618, kterým se přesunují 
položky za dozory na stavbě na projektování 
v rámci projektu „Stavební úpravy a moderni-
zace Společenského domu Hustopeče. 

Usnesení č. 37/50/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Veřejné osvětlení na hřbitově v Husto-
pečích" uchazeče FIA - elektroslužby s.r.o., Šafa-
říkova 23, 693 01 Hustopeče IČ: 27739651. 

Usnesení č. 38/50/20: RM schválila pořadí nabídek na 
dalších místech v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Veřejné osvětlení na hřbitově v Husto-
pečích" uchazeče PV SERVICE PLUS s.r.o., Brati-
slavská 176, 695 01 Hodonín, IČ:  03293734. 

Usnesení č. 39/50/20: RM schválila smlouvu o dílo 
na plnění z veřejné zakázky malého rozsahu 
„Veřejné osvětlení na hřbitově v Hustopečích" 
s uchazečem FIA - elektroslužby s.r.o., Šafaříko-
va 23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651 za cenu 
746 374,91 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 40/50/20: RM schválila smlouvu 
s UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 
140 10 Praha, IČ: 15886492 o převodu vlastnic-
tví k předmětu leasingu k osobnímu vozu KIA 
Venga s doplatkem 1000 Kč. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 41/50/20: RM schválila darovací smlou-
vu, kterou Římskokatolická farnost Hustopeče, 
Třebízského 5, 693 01 Hustopeče, IČO: 65806221 
poskytuje městu fi nanční dar 10.000 Kč na pořá-
dání výchovně rekreačního tábora pro děti z níz-
kopříjmových rodin. Usnesení č. 42/50/20: RM 
schválila darovací smlouvu, kterou Apoštolská 
církev, sbor Hustopeče, Kollárova 7, 693 01 Husto-
peče, IČO: 64520056 poskytuje městu fi nanční 
dar 4.000 Kč na pořádání výchovně rekreačního 
tábora pro děti z nízkopříjmových rodin. 

Usnesení č. 43/50/20: RM schválila darovací smlou-
vu, kterou Nadační fond Zdeňky Frýbertové, 
Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ:06035817 
poskytuje městu fi nanční dar 5000 Kč na pořá-
dání výchovně rekreačního tábora pro děti z níz-
kopříjmových rodin. 

Usnesení č. 44/50/20: RM schválila darovací smlou-
vu, kterou Hamburger  Recycling CZ  s.r.o., Janáč-
kova 1451/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 25595822, 
poskytuje městu fi nanční dar 5.000 Kč na pořá-
dání výchovně rekreačního tábora pro děti z níz-
kopříjmových rodin. 

Usnesení č. 45/50/20: RM schválila smlouvu s Kolem 
pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Pra-
ha, l Č: 03401707 o poskytnutí podpory pro 
konání akce Hustopeče AGROTEC Tour Škoda 
Auto. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/50/20: RM bere na vědomí zamít-

nutí žádosti o prodej čerstvého masa zdechlin 
drůbeže na tržním místě na Dukelském nám. 
v Hustopečích. 

Usnesení č. 47/50/20: RM schválila poskytnutí 50% 
slevy na nájemném na nebytových prostorech 
v majetku města Hustopeče u nájemců, kteří 
byli nuceni v pronajatých prostorech omezit či 
zastavit činnost v období od 1. 4.–30. 6. 2020 
v souvislosti s vládními nařízeními proti šíření 
pandemie COVID 19. Rada města pověřuje sta-
rostku podpisem dodatků k nájemním smlou-
vám. Odpuštění části nájemného je z důvodu 
důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona 
o obcích, kterým je podpora podnikání v mimo-
řádné situaci, a zachování dobrých mravů ve 
smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku. Rada 
města pověřuje starostku podpisem dodatků 
k nájemním smlouvám. Sleva se týká následují-
cích nájemníků v těchto nebytových prostorách: 

- Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, 693 01 
Hustopeče: Božena Fialová, Svat. Čecha 965/4, 
693 01 Hustopeče, IČ: 66621356, Jana Madě-
rová, Strachotín 209, 693 01 Strachotín, IČ: 
63437449, Pavel Furch, Za Kostelem 21, 564 63 
Přísnotice, IČ: 07223111, 

- Poliklinika, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče: 
Jiřina Hrdličková, Polní 1165/6,693 01 Husto-
peče, IČ: 68625791, Anna Ivanovna Malíko-
vá, Javorová 82 1/11, 693 01 Hustopeče, IČO: 
75503191, Bc. Natálie Bystrzonovská, Brněn-
ská 268, 691 63 Velké Němčice, IČ: 08080496, 
Jana Mačková, Svat. Čecha 969/16, 693 01 
Hustopeče, IČO: 02034719 a Lenka Fröhlichová, 
Uherčice 226, 691 62 Uherčice, IČO: 70480508, 
Martina Živná, Školní 9, 693 01 Hustopeče, IČ: 
64454851, 

- prostory kinokavárny, Dukelské nám 42, 693 01 
Hustopeče: Wetterová Alena, L. Svobody 
1051/22,69301 Hustopeče, IČ: 71943170, 

- prostory Centra volného času, Šafaříkova 1017/40, 
693 01 Hustopeče: Diakonie ČCE — středisko 
BETLÉM, Císařova 394/27, 691 72 Klobouky 
u Brna, IČ 185 10949

- prostory Mateřské školy Na Sídlišti, ul. Komenské-
ho 4, 693 01 Hustopeče: Bc. Hana Pregrtová, 
Alšova 659/20, 693 01 Hustopeče, IČ: 7376282

Seznam nájemních smluv dotčených dodatkem ke 
smlouvě je přílohou zápisu.

Usnesení č. 48/50/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení slevu ve výši 50 % na nájemném na neby-
tových prostorech v majetku města Hustopeče 
u nájemců, kteří byli nuceni v pronajatých pro-
storech omezit či zastavit činnost v období od 
1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními naříze-
ními proti šíření pandemie COVID 19. Sleva se 
týká RAJ Group. s.r.o., Böhmova 1776/15, 621 00 
Brno, IČ 01749986.
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Odpuštění části nájemného je s odkazem na existen-
ci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona 
o obcích, kterým je podpora podnikání v mimo-
řádné situaci, a zachování dobrých mravů ve 
smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku.

Usnesení č. 49/50/20: RM schvaluje vyhlášení zámě-
ru pronájmu zastavěného pozemku p. č. 1226/5 
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 50/50/20: RM schvaluje výzvu stávající-
mu uživateli zastavěného pozemku p. č. 1226/5 
v k.ú. Hustopeče u Brna k zaplacení bezdůvod-
ného obohacení za užívání dotčeného pozemku 
za celou dobu užívání.

Usnesení č. 51/50/20: RM ukládá řešit možnosti 
likvidace nebezpečného sjezdu z ulice Bratislav-
ská v ploše světelné křižovatky k tržnici Pavlína. 

Usnesení č. 52/50/20: RM ukládá vyzvat majitele 
objektu reklamní plochy mezi ulicí Brněnská 
a Janáčkova k doložení užívacích vztahů. 

Usnesení č. 53/50/20: RM schválila přenesení působ-
nosti rady města při rozhodování o uzavírání 
smluvních vztahů pro zajištění chodu Města 
Hustopeče s částkou do 100 000 Kč vč. DPH na 
starostku a místostarostu. Při čerpání prostřed-
ků se musí vždy řídit možnostmi příslušné roz-
počtové kapitoly. 

Usnesení č. 54/50/20: RM pověřuje ... kontrolou pro-
jektu „Rekonstrukce městského stadionu“ jako 
plnění městem, vyplývající ze smlouvy o poskyt-
nutí dotace městem na akci. 

Usnesení č. 55/50/20: RM schválila výjimku ze 
směrnice starostky 1/2018 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a přímému nákupu 
výrobků a služeb. 

Usnesení č. 56/50/20: RM schválila oslovení uchaze-
čů pro výměnu kotlů v Penzionu pro důchodce 
na Žižkově 1 v Hustopečích: 

1. Štambacher s. r. o. 
2. Bytop - gas s. r. o. 
3. Amper Saving, a. s. 
4. PROFITEAM, topení - voda - plyn s.r.o. 
5. Vodo-topo-plyn Jiří Tomek
6. Instalatér Jiří Kavalíř
7. Jiří Matocha
Usnesení č. 57/50/20: RM schválila přijetí paní …, 

nar. …, trvale bytem …, do Domu – Penzionu pro 
důchodce, Žižkova 1, 693 01 Hustopeče, byt č. 
106 k datu 15. 07. 2020. 

Usnesení č. 58/50/20: RM schválila Smlouvu o nájmu 
bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro důchodce, 
Žižkova 1, 693 01 Hustopeče, uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče jako pronajímatelem a paní 
…, nar. …, trvale bytem …, jako nájemníkem. 
Smlouva se uzavírá s účinností od 15. 7. 2020 
do 31. 12. 2020 s možností opce. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 59/50/20: RM schválila Darovací smlou-

vu ve výši 50.000 Kč, uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. …, 
trvale bytem …, jako dárcem. Smlouva se uza-
vírá s účinností k 15. 7. 2020 Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 60/50/20: RM neschvaluje přijetí pana 
…, nar. …, trvale bytem …, do Domu – Penzionu 
pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106 
k datu 1. 7. 2020. 

Usnesení č. 61/50/20: RM neschvaluje Smlouvu 
o nájmu bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro 
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou 
mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 
a panem …, nar. …, trvale bytem …, jako nájem-
níkem. 

Usnesení č. 62/50/20: RM neschvaluje Darovací 
smlouvu ve výši 25 000 Kč, uzavřenou mezi 
Městem Hustopeče jako obdarovaným a panem 
…, nar. …, trvale bytem …, jako dárcem. 

Usnesení č. 63/50/20: RM neschválila změnu názvu 
služby pro přepravu seniorů a osob se zdravot-
ním postižením: SENIOR TAXI – na „HUPS“ 
Hustopečská přeprava seniorů a osob se zdra-
votním postižením. 

Usnesení č. 64/50/20: RM schválila žádost …, nar. 
…, trvale bytem …, o prodloužení nájmu bytu 
č. 28, Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 
31. 7. 2021. 

Usnesení č. 65/50/20: RM schvaluje dodatek č.2 
ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese Svat. 
Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem 
Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, kterým 
se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31. 
7. 2021. 

Usnesení č. 66/50/20: RM schválila složení komise 
pro hodnocení nabídek na pronájem nebytových 
prostor – baru s kavárnou v budově zrekonstru-
ovaného kina v Hustopečích: 

Členové hodnotící komise: …,   ...   … Náhradníci: …, … 
Usnesení č. 67/50/20: RM bere na vědomí zprávu 

ředitele SPOZAM ze dne 2.7.2020. 
RM požaduje předložit přehlednější a srozumitelněj-

ší vyjádření, včetně návrhu, jakou má jako ředi-
tel představu o provozu organizace a středisek 
od 1. 1. 2021. 

Usnesení č. 68/50/20: RM projednala návrh řešení 
skateparku v areálu CVČ Pavučina. K problema-
tice se rada vrátí dle fi nančních možností města 
a dle úspěšnosti v podané dotaci. 

Usnesení č. 69/50/20: RM schválila jako zřizova-
tel příspěvkové organizace – Mateřská škola 
Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče, okres Břec-
lav souhlasí s realizací projektu OP VVV, Výzva 
č. 02_20_080 - Šablony III s názvem projektu 
"Šablony III – Personální podpora a rozvojové 
aktivity pro děti v MŠ Hustopeče". 

Usnesení č. 70/50/20: RM schválila organizační 

změny na MěÚ Hustopeče, spočívající ve snížení 
počtu zaměstnanců a přesunu správních činnos-
tí z Odboru dopravy na Správní odbor, za účelem 
zvýšení efektivnosti práce, které povedou k úspo-
ře fi nančních prostředků na MěÚ Hustopeče. 

Ke dni 9. 7. 2020 se jedná o organizační změny:  
1. Zrušení pracovního místa na Odboru dopravy 

Referent státní správy a samosprávy, 
10. platová třída, agenda přestupků. 
2. Zrušení pracovních míst na Odboru kancelář 

tajemníka Asistent, sekretář, Spisový a adminis-
trativní pracovník, v 7. platové třídě a Správce 
informačních a komunikačních technologií v 9. 
platové třídě.

3. Zrušení pracovních míst na Majetkoprávním 
odboru Finanční referent, koordinační, projek-
tový a programový pracovník v 10. platové třídě 
a Energetik, Referent majetkové správy, Koor-
dinační a programový pracovník v 8. platové 
třídě.

Organizační struktura MěÚ Hustopeče ke dni 
9. 7. 2020 je přílohou zápisu.

S účinností od 01.08.2020 se jedná o organizační 
změny:

1. Přesun správních činností z Odboru dopravy na 
Správní odbor. Jedná se o převedení následujících 
agend:

- řidičské průkazy a bodový systém (2 pracovní 
místa)

- registr vozidel (2 pracovní místa)
- technik (2 pracovní místa).
2. Přejmenování Odboru dopravy na Odbor pře-

stupků a silničního hospodářství za stávajícího 
vedení vedoucí odboru. 

3. Přejmenování Správního odboru na Odbor 
správních činností za stávajícího vedení vedou-
cího odboru.

Organizační struktura MěÚ Hustopeče ke dni 
1. 8. 2020 je přílohou zápisu.

Usnesení č. 71/50/20: RM souhlasí s umístěním 
reklamního rollupu pro kinokavárnu na scho-
dech u vstupu do kina na základě žádosti Lazy 
Fox catering.

Usnesení č. 72/50/20: RM schvaluje na základě pově-
ření Zastupitelstva města Hustopeče dle usnese-
ní č. 22/XII/20, zrušení společnosti Technické 
služby Hustopeče s.r.o., IČ: 25550683 se sídlem 
Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 01 
s likvidací k datu 13. 7. 2020 likvidátorkou spo-
lečnosti Technické služby Hustopeče s.r.o., IČ: 
25550683 se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 
2/2, PSČ 693 01 …, nar. …, bytem … a současně 
schválila smlouvu o výkonu funkce likvidátora. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 73/50/20: RM schválila uzavření smlouvy 
o nájmu reklamní plochy mezi Sportovním zaří-
zením města Hustopeče, příspěvkovou organi-
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zací, se sídlem Brněnská 526/50, 693 01 Husto-
peče, IČ: 49963147 a panem Pavlem Furchem, 
trvale bytem Za Kostelem  21, 664 63 Přísnotice, 
IČ: 07223111 pro umístění reklamního banneru 
pod tobogánem na letním koupališti v období od 
7. 7. 2020 do 31. 8. 2020 za částku 1700 Kč.

Usnesení z 51. schůze Rady města Hustopeče 
konanou dne 27. 7. 2020 v kanceláři starost-

ky na MěÚ Hustopeče
Usnesení č.1/51/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č.2/51/20: RM schválila objednávku 

geometrického plánu pro oddělení pozemku 
p.č. 2602/1 o výměře cca 2000 m2 plochu urče-
nou pro Městské služby.

Usnesení č.3/51/20: RM schválila prodloužení termí-
nu pro dodání PD chodníku na ulici Husova rea-
lizované Ing. Arch. Jakub Caha, Dlouhá 1207/14, 
693 01 Hustopeče, IČ: 74599054 s termínem 
dokončení do 31. 7. 2020. Termín dokončení se 
prodlužuje do 31. 8. 2020. 

Usnesení č.4/51/20: RM schválila Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 1433006116 se společnos-
tí E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice na stavbu "Hustopeče, Střední, 
rozšíření NN, Moltaš", která byla realizována na 
městském pozemku parc.č. 2167, k.ú. Hustope-
če u Brna za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č.5/51/20: RM schválila Řád veřejného 
pohřebiště města Hustopeče. 

Usnesení č.6/51/20: RM schválila výběr nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku: "Hustopeče - 
obslužná komunikace Brněnská - Žižkova, včet-
ně OK, SO 109, 112, 113 s TD LKW s.r.o., Mrštíko-
va 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421. 

Usnesení č.7/51/20: RM schválila umístění uchaze-
čů na veřejnou zakázku: Hustopeče - obslužná 
komunikace Brněnská - Žižkova, včetně OK, SO 
109, 112, 113" na dalších místech: 

2.STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 1158 00 Praha 5, 
IČ: 60838744 

3.ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 
Uherský Ostroh, IČ: 26284570 

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

5.SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 

6.COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 
26177005 

7.TOPSTAV s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 
46977660 

8.PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 
IČ: 43005560 

9.Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Vel-
ké Němčice, IČ: 29313449 

Usnesení č.8/51/20: RM schválila schválení smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem TD LKW s.r.o., Mrš-
tíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 za 
částku 4 709 552,70 Kč bez DPH. 

Usnesení č.9/51/20: RM schválila Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 14330061380 se společnos-
tí E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice na stavbu "Hustopeče,Gen.
Peřiny,rozšíření NN,Němec", která byla realizo-
vána na městských pozemcích parc.č. 4542/228, 
4542/316, 4542/333, 4542/386, 4542/410, 
4542/447, 4542/448, k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úplatu 5000,-Kč bez DPH. 

Usnesení č.10/51/20: RM schválila smlouvu o dílo 
se Stavbou a údržbou silnic s.r.o., Riegrova 37, 
690 02 Břeclav, IČ: 26264081 na provedení 
oprav vozovek a oprav vodorovného dopravního 
značení v Hustopečích za cenu 146 381,91 Kč bez 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č.11/51/20: RM schválila úpravu a obnovu 
vodorovného dopravního značení V13 Šikmé 
rovnoběžné čáry a dvou míst pro osoby ZTP 
na parkovišti ul. Janáčkova před vchodem do 
kina. Stanovení dopravního značení u OD MěÚ 
Hustopeče zajistí MPO MěÚ Hustopeče. Samot-
ná realizace VDZ bude zajištěna v rámci údržby 
dopravního značení společností Signex Podivín 
za částku do 8450 Kč bez DPH. Financování 
bude provedeno rozpočtem města, položkou 
208 komunikace. 

Usnesení č.12/51/20: RM schválila zábor 2 parkova-
cích míst u vjezdu do areálu stadionu z důvodu 
výstavby oválu. 

Usnesení č.13/51/20: RM schválila zrušení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem "MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE, 
NÁDRAŽNÍ 4 - stavební práce." 

Usnesení č.14/51/20: RM schválila uzavření smlouvy 
o nájmu nebytových prostor v Domě U Synků 
na Muzejní kavárnu s Irenou Vrbovou se sídlem 
Nesvačilka 8, 664 54 Těšany, IČ 04992873

Usnesení č.15/51/20: RM schválila pořadí uchazečů 
na dalších místech ohledně nájmu nebytových 
prostor v Domě U Synků na Muzejní kavárnu: 2. 
Karolína Houdková se sídlem Dvořákova 691/6, 

693 01 Hustopeče, IČ 09348697;  3.  Alena  Wet-
terová  se  sídlem  L.  Svobody  1051/22,  693  01  
Hustopeče,  IČ  71943170;  4.  Martin  Beránek  se  
sídlem  U  Větrolamu  1009/30,  693  01  Husto-
peče,  IČ 64455131 

Usnesení č.16/51/20: RM doporučuje ZM ke schválení 
vyhlášení záměru na uzavření směnné smlouvy 
a to části městského pozemku p.č. KN 982/42 
v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3924-87/2020 nově 
vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN 982/129 
o výměře 30 m2, za část pozemku p.č. KN 982/91 
v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle návrhu 
geometrického plánu č. 3924-87/2020 nově 
vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN 982/130 
o výměře 10 m2. Rozdíl ve výměře bude uhrazen 
za cenu 980 Kč/m2 s tím, že budoucí nabyvatel 
pozemku 982/91 uhradí náklady spojené s pře-
vodem pozemku. 

Usnesení č.17/51/20: RM schválila smlouvu poskyt-
nutí podpory pro konání akce „Běh Mandloňo-
vou stezkou“ s GIRASOLE, sdružení pro pomoc 
a rozvoj, z.s. se sídlem Mrštíkova 122/1, 693 01 
Hustopeče, IČ 26991560. 

Usnesení č.18/51/20: RM schválila Smlouvu o sou-
hlasu se stavbou na pozemku města s panem …, 
…, Hustopeče na vybudování sjezdu k plánova-
ným garážím na ulici Pitnerova. 

Usnesení č.19/51/20: RM schválila stavební záměr 
investora Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. na 
zvýšení garáží a výstavbu přístřešku ve dvoře 
areálu v Hustopečích. 

Usnesení č.20/51/20: RM odkládá schválení projek-
tové dokumentace stavebního záměru investo-
ra … na stavbu "Rezidenčně obytný soubor Kpt. 
Jaroše". RM požaduje doplnit projektovou doku-
mentaci o veškeré inženýrské sítě.

Usnesení č.21/51/20: RM nedoporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků 
p.č. 5593/334 a p.č. 5593/174 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. 

Usnesení č.22/51/20: RM schválila změnu trasy ply-
novodu na ulici Pionýrská dle přiloženého situ-
ačního výkresu. 

Usnesení č.23/51/20: RM schválila projektovou 
dokumentaci manželů …, …, Hustopeče na 
stavbu garáže a sjezdu a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č.24/51/20: RM schválila pachtovní 
smlouvu s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na 
užívání části pozemku p.č.3100/1 o výměře 
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jsme s vámi na Facebooku 
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8752 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č. 10001 
za roční pachtovné 4376 Kč. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č.25/51/20: RM schválila pachtovní smlou-
vu s …, nar…., …, 693 01 Hustopeče na pozemky 
p.č.5798/1, 5798/2, 5798/3 a 5798/7 v k.ú. Husto-
peče u Brna, zapsané na LV č. 10001 za pachtov-
né 278 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č.26/51/20: RM schválila výběr nejvhodněj-
ší nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče - 
NOVÉ VYHLÁŠENÍ" uchazeče STROMMY COM-
PANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 
Hora, IČ: 01919652. Usnesení č.27/51/20: RM 
schválila smlouvu o dílo se STROMMY COMPA-
NY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská 
Hora, IČ: 01919652 na realizaci projektu rege-
nerace zahrady areálu MŠ Na Sídlišti, Hustopeče 
za cenu 3.097.185 Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č.28/51/20: RM schválila nájemní smlou-
vu s …, bytem …, 693 01  Hustopeče, na prostory 
restaurace na adrese Herbenova 423/4, 693 01 
Hustopeče za měsíční nájemné 12 000 Kč + ener-
gie. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č.29/51/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 
o místním poplatku ze psů. Text vyhlášky je 
přílohou zápisu.

Usnesení č.30/51/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se STRAET ARCHITECTS s.r.o., 
Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha, IČ: 27864618, 
kterým se prodlužuje termín dokončení díla 
o 3 měsíce v rámci projektu ,,Stavební úpravy 
a modernizace Společenského domu Hustopeče. 
RM pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č.31/51/20: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene na stavbu "Hustopeče, Nádražní, 
k.NN Hanák" investora E.ON Distribuce a.s., 
která bude realizována na pozemcích měs-
ta parc.č. 2590/1, 2590/2, 2600/1, 2602/11, 
2617/146, 3116/2, 3116/3, 3116/13, 3116/14, 
3116/15, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázo-
vou úplatu 5200,-Kč bez DPH. 

Usnesení č.32/51/20: RM schválila dodatek ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem aktualiza-
ce ÚAP ORP HUSTOPEČE spol. HRDLIČKA 
spol. s r.o., Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín, 
IČ: 18601227, kterým se upravuje dílčí část 
harmonogramu předání díla. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č.33/51/20: RM schválila pojmenování 
bytového domu s podporovanými byty, poří-
zeného v rámci projektu „B.j. 11 PB – PČB 
Hustopeče“, který byl pořízen za spolufi nan-
cování státního rozpočtu, podprogram vyhlá-

šený MMR pod názvem „Podporované byty 
2018“ jako „Bytový dům s podporovanými 
byty, Žižkova I.“ 

Usnesení č.34/51/20: RM schválila znění vzoru 
nájemní smlouvy pro nájemce bytů v „Bytovém 
domě s podporovanými byty, Žižkova I.“ Vzor 
nájemní smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č.35/51/20: RM bere na vědomí podmínky, 
které musí splňovat nájemce bytu v „Bytovém 
domě s podporovanými byty, Žižkova I.“ 

Usnesení č.36/51/20: RM ukládá MPO vypracovat 
návrh na Vyhlášení záměru pachtu pozemku 
p.č. KN 882 vedeného jako zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 794 m2 včetně umístěné-
ho objektu občanské vybavenosti s č.p. 448, 
pozemku p.č.KN 883 vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 47 m2 včetně umís-
těné stavby bez č.p/č.e., v návrhu geometric-
kém plánu č.2710-400/2008 nově vytvoře-
ného a vyčleněného pozemku p.č.KN 885/20 
o výměře 5154 m2 a pozemků p.č. KN 885/6, 
885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 
885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 včetně 
umístěných chatek, každými o výměře 13 m2, 
zapsaných na LV č. 10001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. Součástí pachtu vedle nemovitostí 
je i část vybavení objektu. Navrhované pach-
tovné zohledňuje stav objektu a míru jeho 
vybavení. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č.37/51/20: RM schválila sníženou část-
ku pronájmu prostor společenského domu pro 
soukromé akce pro termíny a pronájemce: 

22. 8. 2020 – …, …, Hustopeče 
5. 9. 2020 – …, …, Hustopeče 
19. 9. 2020 – …, …, Hustopeče 
31. 10. 2020 – …, …, Luka nad Jihlavou 
Cena pronájmu je 1500 Kč. Ke snížení ceny došlo 

z důvodu již objednaných pronájmů na sou-
kromé akce (narozeniny, svatby) z kostela sv. 
Václava a sv. Anežky České do společenského 
domu. K přesunu pronájmů došlo z důvodu 
využití prostor kostela mateřskou školkou. 
Cena za pronájem je stanovena ve výši jakou by 
nájemci platili v kostele. 

Usnesení č.38/51/20: RM schválila přijetí účelově 
určeného daru ve výši 16 910 Kč od WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. Peníze jsou určeny na cha-
ritativní projekt OBĚDY PRO DĚTI. 

Usnesení č.39/51/20: RM schválila vyřazení majet-
ku ve správě příspěvkové organizace . Hodnota 
vyřazeného majetku je 57 728,50 Kč. Majetek 
bude likvidován odvozem do šrotu. 

Usnesení č.40/51/20: RM schválila 4.rozpočtové 
opatření města Hustopeče, na základě kterého 

Celkové příjmy činí 204 770 Kč 

Celkové výdaje činí 268 823 Kč 
Financování je ve výši 64 053 Kč 
Usnesení č.41/51/20: RM schválila smlouvu o dílo 

s LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 
Šternberk, IČ: 26845687 na provádění servisu 
a údržby výtahu v objektu bytového domu Žiž-
kova 1, Hustopeče za roční odměnu 10 000 Kč 
bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č.42/51/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském 
domě Herbenova 4, Hustopeče“ od uchazeče 
BYTOP-GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, 693 01 
Hustopeče, IČ 42324238

Usnesení č.43/51/20: RM schválila pořadí nabídek na 
dalších místech v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském 
domě Herbenova 4, Hustopeče“: 2. Jiří Matocha, 
Šafaříkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ: 47365391, 
3. Štambacher s.r.o., Bří Mrštíků 759/7, 691 06 
Velké Pavlovice, IČ: 26968100, 4.PROFITEAM 
topení-voda-plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 
Rajhrad, IČ: 28287967, 5. Amper Savings, a.s., 
Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČ: 01428357, 6. 
Jiří Tomek, Brněnská 515/48, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 63436931

Usnesení č.44/51/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském 
domě Herbenova 4, Hustopeče“ od uchazeče 
BYTOP-GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, 693 01 
Hustopeče, IČ 42324238

Usnesení č.45/51/20:RM bere na vědomí dopis ředite-
le SPOZAMu ze dne 24. 7. 2020 

Usnesení č.46/51/20: RM schválila Dodávku licen-
ce Flowmon ADS standard na 12 měsíců pro-
vozu za cenu 98.500 Kč bez DPH od společ-
nosti Visitech, a.s., Košinova 59, 612 00 Brno, 
IČ 25543415. RM pověřuje tajemníka podpi-
sem smlouvy o dodávce. 

Usnesení č.47/51/20: RM schválila změnu názvu 
služby pro přepravu seniorů a osob se zdravot-
ním postižením: původně SENIOR TAXI na nový 
název SENIOR DOPRAVA. 

Usnesení č.48/51/20: RM schválila provozní řád Seni-
or dopravy 

Usnesení č.49/51/20: RM schválila odměnu ředitelům 
příspěvkových organizací, za mimořádné úsilí 
v době vyhlášeného nouzového stavu v prvním 
pololetí roku 2020.

Usnesení pro 52. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 18. 08. 2020 v kanceláři staros-

ty na MěÚ Hustopeče
Usnesení č.1/52/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/52/20: RM schválila uzavření nájemní 
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smlouvy na část pozemku p.č. 1074/1 o výměře 
204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna s Jihomorav-
ským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 
601 82 Brno, IČ: 70888337 na dobu neurčitou 
za částku 7.140 Kč/rok. 

Usnesení č. 3/52/20: RM doporučuje ZM ke schválení 
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 
p.č. 1234/2 vedeného jako ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 12 m2 pod stávajícím 
chodníkem na ul. Nádražní od České republiky 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2 

Usnesení č. 4/52/20: RM schválila záměr na proná-
jem částí pozemků p.č.1185/1 o výměře 449 m2 
vedeného jako ostatní plocha a p.č.1186 o výmě-
ře 339 m2, vedeného jako ostatní plocha, vše 
zapsáno na LV č.10001 k.ú. Hustopeče u Brna 
za účelem využití pro parkování vozidel pro 
zaměstnance nájemce. Nájem bude uzavřen na 
dobu 1 roku s roční opcí. 

Usnesení č. 5/52/20: RM odkládá projednání 
žádosti o odkoupení částí městského pozemku 
p. č. 1492 v k.ú. Hustopeče u Brna, do provedení 
místního šetření.

Usnesení (úkol) č. 6/52/20: RM ukládá připravit 
dodatek ke smlouvě o pachtu z roku 2015 se 
Zemos, a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, na 
snížení propachtovaných ploch o pozemky p.č. 
4631/95 v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 7/52/20: RM schválila uzavření dodat-
ku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze 
dne 27.11.2017, se ZEMOS a.s., IČ 63470381, 
se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké Něm-
čice, kterým se z pachtu k 01.10.2021 vyjímají 
tyto pozemky: parc.č. KN 4544/23 o výmě-
ře 6564 m2, parc. č. KN 4544/80 o výměře 
6170  m2, parc.č. KN o výměře 4544/89 o výmě-
ře 2049 m2, vše zapsané na LV. č. 10 001, vše 
v k.ú. Hustopeče, obec Hustopeče u Brna, kata-
strální pracoviště Hustopeče, Katastrální úřad 
pro Jihomoravský kraj. RM pověřuje starostku 
podpisem dodatku. V případě, že nebude doda-
tek uzavřen do 15. 9. 2020, RM ukládá vypově-
dět pachtovní smlouvu. 

Usnesení č. 8/52/20: RM schválila -uzavření dodat-
ku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 
117/2015 ze dne 14.4.2015, se ZEMOS a.s., 
IČ 63470381, se sídlem Jízdárenská 493, 
691 63 Velké Němčice, kterým se z pachtu 
k 01.10.2021 vyjímají tyto pozemky: parc.č. 
KN 4631/45 o výměře 369 m2, parc.č. KN 
4631/46 o výměře 1947 m2, parc.č. KN 4631/56 
o výměře 1027 m2, parc.č. KN 4631/57 o výměře 
8446 m2, parc.č. KN 4631/58 o výměře 2137 m2, 
parc.č. KN 4631/71 o výměře 1080 m2, parc.č. 
KN 4631/80 o výměře 2180 m2, vše zapsané na 

LV. č. 10 001, vše v k.ú. Hustopeče, obec Husto-
peče u Brna, katastrální pracoviště Hustopeče, 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. RM 
pověřuje starostku podpisem dodatku. V přípa-
dě, že nebude dodatek uzavřen do 15. 9. 2020, 
RM ukládá vypovědět pachtovní smlouvu. 

Usnesení č. 9/52/20: RM schválila výjimku ze 
směrnice starostky 1/2018 k zadávání zakázek 
malého rozsahu a přímému nákupu výrobků 
a služeb za účelem nákupu sadebního a kotví-
cího materiálu pro realizaci projektu „Výsadba 
stromů ve městě Hustopeče,“ fi nancovaného 
z Národního programu Životní prostředí, 
výzva č. 9/2019 Výsadba stromů. 

Usnesení č. 10/52/20: RM schválila oslovení těchto 
potenciálních dodavatelů 

-ARBOEKO s r.o., IČ 27926826, se sídlem Bedřicha 
Smetany 230, Obříství 277 42 

-Zahradnické úpravy s r.o., IČ 27707113, se sídlem 
Jílkova 124, 615 32 Brno 

-Strommy Company s r.o., IČ 01919652, se sídlem 
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora. 
Koresp. Adresa: Vodařská 143/13, 619 00 Brno. 

-Ing. Jakub Kratochvíl, IČ 72882646, sídlo: Stra-
čovská Lhota 52, 503 15 Mžany 

za účelem podání nabídky a kotvícího materiá-
lu pro realizaci projektu „Výsadba stromů ve 
městě Hustopeče,“ fi nancovaného z Národního 
programu Životní prostředí, výzva č. 9/2019 
Výsadba stromů. 

Usnesení č. 11/52/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení uzavření směnné smlouvy a smlou-
vy o zřízení služebnosti stezky a cesty, a to 
k pozemku p.č. 4546/3 o výměře 199 m2 ve 
vlastnictví města za pozemek p.č. 4544/96 
o výměře 46 m2 a nově vzniklý pozemek p.č. 
4546/14 o výměře 263 m2 na základě geome-
trického plánu č. 3831-119/2019 ve vlastnictví 
VaK Břeclav, a.s., vše v k.ú. Hustopeče u Brna 
s tím, že město Hustopeče doplatí VaKu dopla-
tek za směnu pozemků částku ve výši 59 tisíc 
Kč. Služebnost stezky a cesty poté bude zříze-
na k pozemku p.č. 4546/14 ve vlastnictví měs-
ta Hustopeče jako povinného. 

Usnesení č. 12/52/20: RM bere na vědomí informaci 
o organizaci Dne otevřených dveří Agrotec dne 
12. 9. 2020.

Usnesení č. 13/52/20: RM schválila smlouvu o spo-
lupráci se Svazem vinařů České republiky, z.s. 
se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovi-
ce, IČ 48847488 na Národní soutěž vín 2020, 
velkopavlovická podoblast. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/52/20: RM schválila smlouvu 
o poskytnutí reklamního prostoru pro SV 
ČR a hlavní partnery se Svazem vinařů Čes-
ké republiky, z.s. se sídlem Žižkovská 1230, 

691 02 Velké Bílovice, IČ 48847488 na Národ-
ní soutěž vín 2020, Velkopavlovická podoblast. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/52/20: RM bere na vědomí informaci 
pořadatele o zrušení akce Food Festival Husto-
peče plánované na 22.8.2020 na Dukelském 
náměstí v Hustopečích. 

Usnesení č. 16/52/20: RM schválila podání žádosti 
o dotaci na projekt "Rekonstrukce skate parku, 
Hustopeče" z dotačního titulu 117D8220H Pod-
pora budování a obnovy míst aktivního odpočin-
ku (MMR) a spolufi nancování akce ve výši 40 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce (max 850 tis. Kč). 

Usnesení č. 17/52/20: RM schválila Zadávací doku-
mentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „MODERNIZACE 
ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – stavební prá-
ce“. Dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/52/20: RM schválila složení komise pro 
otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce s názvem „MODERNIZACE ZŠ HUSTO-
PEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – stavební práce“. 

Členové komise: …, …, … 
Náhradníci: …, …, …
Usnesení č. 19/52/20: RM schválila seznam oslove-

ných uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „MODER-
NIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – sta-
vební práce“. 

-STAVIKA s.r.o.,IČ 49432991, J. Opletala 2403/10, 
69002 Břeclav 

KEMOstav s.r.o, IČ 06041167, Lidická 700/19, 
602 00 Brno 

-JS - abacus s.r.o, IČ 26288591, Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče 

-Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ 25585142, U zbroj-
nice 588, 69156 Hrušky 

-STAVIMAL s.r.o., IČ 26921677, Pražákova 510/51, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno 

-STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ 26285363, 
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

-ESOX, spol. s r.o., IČ 00558010, Libušina třída 
826/23, 623 00 Brno 

- LP staving s.r.o., Vídeňská 264/120B, 619 00 Brno, 
IČ 29222745

Usnesení č. 20/52/20: RM schválila zadávací doku-
mentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky s názvem "Modernizace ZŠ Husto-
peče, Nádražní 4 - zajištění konektivity". Doku-
mentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/52/20: RM schválila složení komise 
pro otvírání nabídek a posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky s názvem "Modernizace ZŠ Husto-
peče, Nádražní 4 - zajištění konektivity" 
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Členové komise: …, …, … 
Náhradníci: …, …, … 
Usnesení č. 22/52/20: RM schválila seznam oslove-

ných uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky s názvem "Modernizace ZŠ 
Hustopeče, Nádražní 4 - zajištění konektivity" 

- Faster CZ, spol. s r.o., Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, 
IČ: 60722266, 

- ESPO, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00, IČO: 
46962565 

- Rywasoft, Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ: 70443904, 
DIČ: CZ7908073811 

Usnesení č. 23/52/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na služby "Zpracování pasportů 
města Hustopeče", Dílčí plnění 1: Pasport veřej-
ného osvětlení, s GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřan-
ka 1521/92b, 62700 Brno-Slatina, IČ 26271044, 
kterým se prodlužuje termín dokončení díla o 1 
měsíc v rámci projektu "Strategické řízení a pas-
portizace města Hustopeče", CZ.03.4.74/0.0/0.
0/17_080/0010098. 

Usnesení č. 24/52/20: RM postupuje do ZM k pro-
jednání Vyhlášení záměru prodeje pozemků 
ve vlastnictví města v lokalitě "prasečáky", a to 
pozemky: p.č. 2593, p.č. 2594, p.č. 2600/5, p.č. 
2601/2, p.č. 2601/3, p.č. 2601/6, p.č. 2601/4, 
p.č. 2601/12, část pozemku p.č. 2602/1 a část 
pozemku p.č. 2602/6, vše zapsané v katastrál-
ním území Hustopeče u Brna za částku nejmé-
ně 2500 Kč/m2 s právem zpětné koupě tak, že 
kupující má povinnost v souladu s územním 
plánem města Hustopeče mít stavební povolení 
do 5 let od podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 25/52/20: RM odkládá projednání kup-
ní smlouvy s …, nar…., … Hustopeče na odprodej 
části městského pozemku p.č.1348/1 o výměře 15 
m2, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna v rozsahu nově navrženého a vyčleněné-
ho pozemku p.č.1348/33 dle GP č.3422-31/2015. 

Usnesení (úkol) č. 26/52/20: (Úkol) RM ukládá 
doložit plnění podmínek pro uzavření kupní 
smlouvy s …, nar…., … Hustopeče na odprodej 
části městského pozemku p.č.1348/1 o výměře 15 
m2, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna v rozsahu nově navrženého a vyčleněné-
ho pozemku p.č.1348/33 dle GP č.3422-31/2015. 
Týká se zejména podmínek dle čl. II smlouvy.

Usnesení č. 27/52/20: RM schválila smlouvu o udě-
lení souhlasu k provedení stavby s: Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČ: 65993390 na pozemcích 
ve vlastnictví města Hustopeče p.č. 495/2, p.č. 
495/9, p.č. 576/1, p.č. 576/3 a p.č. 597, vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 28/52/20: RM schválila uzavření dodat-
ku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Realizace 
podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče“ 

se STAVIMAL s r.o., IČ 26921677, se sídlem 
Pražákova 51, 619 00 Brno. Předmětem dodat-
ku jsou méněpráce a vícepráce v hodnotě celkem 
21 910,42 Kč bez DPH, fi nancovaných z rezer-
vy rozpočtu. Celková cena díla se nemění. Text 
dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 29/52/20: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č.5593/129 a p.č.5593/130, vedených 
jako zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/52/20: RM bere na vědomí výsle-
dek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílo-
hou zápisu. 

Usnesení č. 31/52/20: RM schválila zrušení vybírání 
sponzorského daru u nájemních bytů v „Domě – 
Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, Husto-
peče“, a to s účinností od 1. 9. 2020. 

Usnesení č. 32/52/20: RM schválila Ceník pro nájem-
ce v „Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 
960/1, Hustopeče“, účinný od 1. 9. 2020.

Usnesení č. 33/52/20: RM schválila Ceník pro nájem-
ce v „Bytovém domě s podporovanými byty, Žiž-
kova I.“, účinný od 1. 9. 2020. 

Usnesení č. 34/52/20: RM schválila Bodová krité-
ria pro hodnocení žádostí do „Bytového domu 
s podporovanými byty, Žižkova I.“ Kritéria budou 
sloužit pouze jako orientační ukazatel. O přijetí 
uchazeče bude rozhodovat RM. 

Usnesení č. 35/52/20: RM trvá na usnesení RM ze dne 
4. 2. 2020, kterým RM schválila zachování záka-
zu zastavení v obou směrech ulice Dobrovského 
mimo úseku parkovacího zálivu. Zákaz zastave-
ní zůstane v úseku od křižovatky Dobrovského 
– Dukelské náměstí při pravé krajnici od křižo-
vatky po vjezd do dvorního traktu kina posílen 
vodorovným dopravním značením V12c – zákaz 
zastavení. V tomto úseku je odstraněna dodat-
ková tabulka umožňující zastavení na 15 minut 
vozidlům zásobující tuto oblast. Dále jsou v par-
kovacím zálivu před prodejnou autodílů vyčle-
něna dopravním značením v době od pondělí do 
pátku od 08.00 hodin do 17.00 hodin dvě parko-
vací místa pro krátkodobé parkování maximálně 
15 minut jak pro zásobování, tak pro zákazníky 
provozoven v ulici Dobrovského. Ve večerní a noč-
ní době včetně víkendů budou parkovací místa 
sloužit pro obyvatele přilehlé nemovitosti či ostat-
ním účastníkům silničního provozu. 

Usnesení č. 36/52/20: RM souhlasí s případným 
udělením výjimky pro zásobování v čase mezi 
18.00 – 6.00 hod.

Usnesení (úkol) č. 37/52/20: RM ukládá vedení 
města pracovat na přípravě změny názvů vla-
kových zastávek v Hustopečích. 

Usnesení č. 38/52/20: RM bere na vědomí zápis 
z Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze 
dne 1. 7. 2020. 

Usnesení č. 39 /52/20: RM bere na vědomí zápis ze 
Sociální komise ze dne 11. 8. 2020. 

Usnesení č. 40/52/20: RM bere na vědomí zápi-
sy ze Školské a kulturní komise z 9. 6. 2020 
a 4. 8. 2020. 

Usnesení č. 41/52/20: RM bere na vědomí zápis 
z Komise pro cestovní ruch ze dne 16. 7. 2020 

Usnesení (úkol) č. 42/52/20: RM ukládá prověřit 
možnost opravy a zpevnění cyklotrasy směrem 
na Šakvice, na pozemku p.č. 4740/19.

Usnesení č. 43/52/20: RM bere na vědomí zápis ze 
Sportovní komise ze dne 11.8.2020 

Usnesení č. 44/52/20: RM schválila následující orga-
nizační změny, a to v organizační složce Marke-
ting a kultura města Hustopeče zrušení 1 pra-
covního místa s druhem práce „Domovník“ ve 4. 
platové třídě a převedení tohoto pracovního mís-
ta do organizační složky Správa a údržba budov 
města Hustopeče, a také v souvislosti se zajiště-
ním provozu nově postavených sociálních domů 
na ulici Žižkova, zřízení nového pracovního 
místa s druhem práce „Domovník“ ve 4. platové 
třídě, s dobou neurčitou. Celkem tedy vzniknou 
v OS Správa a údržba budov dvě pracovní pozice, 
a to vše s účinností od 01.09.2020. Úpravu roz-
počtu si příkazci operací OS zajistí v souladu se 
schválenými změnami. Organizační schémata 
OS jsou přílohou k zápisu. 

Usnesení č. 45/52/20: RM schválila vyřazení 
majetku 

ORJ 255 - vnitřní správa – majetek v hodnotě 
8126,46 Kč, 

ORJ 269 - zeleň – majetek pořízený po ukončení lea-
singu v zůstatkové hodnotě 1 210 Kč, 

ORJ 273 - Městské služby – majetek v hodnotě 
4 480 Kč. Vyřazení majetku bude provedeno 
odprodejem a odvozem na sběrný dvůr města. 
Seznam vyřazovaného majetku je přílohou.

Usnesení č. 46/52/20: RM schválila provedení opravy 
vozidla AUSA v ceně cca 300 000 Kč, nutno udě-
lat ještě alespoň jednu poptávku opravy. 

Usnesení č. 47/52/20: RM bere na vědomí informaci 
o výsledku hospodaření ZŠ Komenského za 1. 
pololetí roku 2020. 

Usnesení č. 48/52/20: RM schvaluje odměnu ředi-
teli ZŠ Komenského za činnost v I. pololetí 
roku 2020. Výše a zdůvodnění je přílohou 
zápisu.

Usnesení č. 49/52/20: RM schválila revokaci usne-
sení č. 21/42/20, kterým RM pověřuje ředitele 
SPOZAMu k účtování pouze skutečně odebra-
ných služeb od smluvních nájemců, tento pokyn 
se týká období vyhlášeného nouzového stavu 
a z důvodu již vyplacených dotací na nájem-
né ukládá řediteli SPOZAMu vybrat nájemné 
v souladu s nájemními smlouvami. 

Usnesení č. 50/52/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
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AKTUÁLNĚ V HUSTOPEČÍCH
Základní kámen poklepán, stavba Domova pro seniory může začít

Stavba nového a dlouho očekávaného Domo-
va pro seniory v Hustopečích byla odklepnuta 
Jihomoravským krajem teprve v lednu a v září 
už má domov svůj základní kámen. K jeho slav-
nostnímu poklepu došlo v pátek 25. září a cere-
monie se zúčastnil náměstek hejtmana pro
oblast sociálních věcí Marek Šlapal, náměstek 
hejtmana pro investice Petr Hýbler, starostka 
Hana Potměšilová a zástupci stavební fi rmy.
Se stavbou by se mělo začít v listopadu.

„Domov pro seniory bude určen 50 uživa-

telům, a to především těm, kteří nemohou
zůstat v domácí péči ani s pomocí terénních 
služeb a už se bez pobytové služby neobe-
jdou,“ specifi kuje okruh klientů Marek Šlapal.

Čtyřpodlažní budova bude disponovat 14
jednolůžkovými a 19 dvoulůžkovými pokoji. 
K dispozici bude mít vlastní kotelnu, prádel-
nu, žehlírnu, kuchyň, jídelnu a prostory pro
ordinaci lékaře a rehabilitaci. Část budo-
vy bude sloužit jako Alzheimer centrum 
a domov se zvláštním režimem, který bude

zahrnovat moderní vybavení. Právě takové
zařízení dlouhodobě chybí nejen na Husto-
pečsku, ale i v širším okolí. „Hustopečský 
projekt vyhovoval dotačnímu titulu Minis-
terstva práce a sociálních věcí nejlépe, proto
jsme se rozhodli jít do Hustopečí, a také
jsme tam dotaci získali,“ vysvětluje výběr 
našeho města Šlapal.

Domov pro seniory začne růst na kraj-
ském pozemku vedle polikliniky, který je
už nyní oddělen železnými ploty. „Stavba 
by měla trvat 19 měsíců, chod polikliniky 
to neomezí, ta bude fungovat, jak má, co
omezí, je samozřejmě počet parkovacích 
míst, protože tu bude stanoviště, a omeze-
ný provoz,“ varuje starostka Potměšilová.
Kromě drobných problémů souvisejících 
s parkováním s sebou však stavba nového
objektu nese hlavně příznivé dopady. „Na 
stavbu čekáme už více jak 10 let, kdy projekt 
vznikal. Je to zařízení, které na Hustopeč-
sku chybí a chybělo, protože pojme více jak 
50 klientů od těch lehčích postižení až po
ty těžké. Čekáme na to celá léta – už aby to
bylo!“ vyřkla nahlas své přání starostka.

-slam-

lení pověření řediteli příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města Hustopeče poskyt-
nout slevu ve výši 30% na nájemném na neby-
tových prostorech v majetku města Hustopeče 
a správě Sportovní zařízení města Hustopeče, 
u nájemců, kteří byli nuceni v pronajatých pro-
storech omezit či zastavit činnost v období od 
1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními naří-
zeními proti šíření pandemie COVID 19: Háze-
ná Legata Hustopeče, z.s., Herbenova 983/B, 
693 01 Hustopeče, IČ:  26609223, 

TJ Agrotec Hustopeče, Šafaříkova 22, 693 01 Husto-
peče, IČ: 13690655, 

Vladimír Klemeš, IČ: 02965658, Na Sídlišti 959/3, 
693 01 Hustopeče (Plavecký klub), 

Kristýna Klemešová, IČ: 88892093, Na Sídlišti 
959/3, 693 01 Hustopeče (Plavecká škola),

 Lucie Filipovičová, Břeclav, Nádražní 972/95, 
IČ: 02540878 (plavání batolat).

Odpuštění části nájemného je s odkazem na existen-
ci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona 
o obcích, kterým je podpora zachování služeb 
v mimořádné situaci, a zachování dobrých mra-
vů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku. 

Usnesení č. 51/52/20: RM schválila rozvrh hodin 
pro TJ Agrotec ve sportovní hale pro šk. 
rok. 2020/2021. 

Usnesení č. 52/52/20: RM schválila zpracování 

zaměření a dokumentace domu paní …, … 
v Hustopečích a vybrala firmu Stavoprojek-
ta s. r. o.., Brno, za cenu 89 000 Kč bez DPH. 
Nabídky jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 53/52/20: RM schválila montáž ven-
kovních markýz na domě Penzion pro důchod-
ce, Žižkova 1, na náklady žadatelů. Typ a bar-
va musí být na všech oknech jednotná. 

Usnesení č. 54/52/20: RM schválila revokaci 
usnesení RM č.42/51/20 a schválila výběr 
nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Výměna kotlů v penzi-
onu pro důchodce, Žižkova 1“ od uchazeče 
BYTOP-GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, 
693 01 Hustopeče, IČ 42324238. 

Usnesení č. 55/52/20: RM schválila revokaci 
usnesení RM č.43/51/20 a schválila pořadí 
nabídek na dalších místech v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Výměna kotlů 
v penzionu pro důchodce, Žižkova 1 “: 

2. Jiří Matocha, Šafaříkova 28, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 47365391, 

3. Štambacher s.r.o., Bří Mrštíků 759/7, 691 06 
Velké Pavlovice, IČ: 26968100, 

4.PROFITEAM topenívoda-plyn s.r.o., Tovární 
807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967, 

5. Amper Savings, a.s., Vídeňská 134/102, 619 00 
Brno, IČ: 01428357, 

6. Jiří Tomek, Brněnská 515/48, 693 01 Hustope-
če, IČ: 63436931

Usnesení č. 56/52/20: RM schválila revokaci 
usnesení RM č. 44/51/20 a schválila smlou-
vu o dílo na výměnu kotlů v penzionu pro 
důchodce, Žižkova 1 se zhotovitelem BYTOP-
GAS, spol. s r.o., Bratislavská 5, 693 01 Husto-
peče, IČ 42324238 za cenu 363 144,16 Kč bez 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 57/52/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení 5.rozpočtové opatření města 
Hustopeče v roce 2020, na základě, kterého 
jsou

Příjmy celkem: 212 239 Kč
Výdaje celkem: 276 292 Kč
Financování: 64 053 Kč. 
Usnesení č. 58/52/20: RM ukládá připravit zadá-

vací dokumentaci na PD na realizaci kabin 
na městském stadionu – včetně sítí, stav. 
povolení a stav. dozoru. 

Usnesení (úkol) č. 59/52/20: RM ukládá řediteli 
SPOZAM vyzvat TJ, FC a školy k předložení 
požadavků na využití městského stadionu 
po jeho dokončení. Požadavky budou využity 
jako podklad pro sestavení provozního řádu. 
Návrh provozního řádu předloží ředitel SPO-
ZAMu do 11. 9. 2020 do 12.00 hod., s jeho 
následnou prezentací na RM 15. 9. 2020.

Vizualizace domova.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci srpnu 2020

Oznámení

Klesnou ceny nemovitostí kvůli koronaviru?

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností 

12. 8. 1935  Anežka Manková
24. 8. 1929 Marie Holcapflová
31. 8. 1924  Josef Hanák

Vodovody a kanalizace Břeclav oznamují, že od
1. září 2020 je pro zákazníky zřízena nová nonstop 
poruchová linka, na kterou je možné hlásit veškeré
poruchy a havárie na vodovodech či kanalizacích.

Linku zajišťuje dispečink společnosti 
24 hodin denně na telefonním čísle 519 810 000. 
Další informace a kontakty najdete na webo-
vých stránkách www.vak-bv.cz.

Dva kontejnery na matolinu, které každoročně 
v době vinobraní chystají Městské služby vina-
řům na Vinařské a Na Hradbách budou letos
postaveny pouze na ulici Vinařská u pálenice. 
Kontejner na ulici Na Hradbách by blokoval 
parkovací místa. Děkujeme za pochopení.

Ivan Chrastina, vedoucí Městských služeb

Všude se mluví o koronaviru, tak bych chtěl 
také přidat pár myšlenek a ukázat vám dopad
momentální situace na realitní trh. 

Co má na ceny nemovitostí největší vliv, 
proč budou klesat a kdy se vrátí na předkrizo-
vou úroveň? Pokusím se vám to v následujících 
řádcích jednoduše vysvětlit.

Předpokládaný vývoj cen nemovitostí zají-
má prodávající i kupující. Aktuální situace na 
trhu je velmi křehká. Všichni experti očekáva-
jí, že ceny nemovitostí klesnou. Ekonomové
odhadují, že se propadnou o 10–15 %. Vše bude
záležet na tom, jak vážná ekonomická krize je
před námi. Scénáře jsou různé, ale pokles cen 
v řádu několika procent je už teď nevyhnutelný.

Každopádně zatím je stále možné prodat za 
předkrizové ceny – alespoň pokud víte, jak při 
prodeji postupovat. Jak víme z předchozího vývo-
je, ceny bytů reagují na recesi vždy se zpožděním. 
Všichni si nyní kladou už jen jednu otázku: kdy 
půjdou ceny nemovitostí dolů? Největší pokles
čeká ceny panelákových bytů, o něco méně 
zasažené budou ceny domů a vůbec nejstabilněj-
ší jsou vždy ceny pozemků. Naopak se tentokrát 
nedá počítat se zlevněním bytů v novostavbách. 
Developeři nemohou jít s cenou moc dolů, 
mají spočítané zisky a náklady. Navíc se pouči-
li z minulé krize a teď si počkají, až se situace
na trhu zase zlepší. Opatření proti koronaviru

všechno změnila, čeká nás ekonomická recese
a ještě nikdo neví, jak vážná. Možná bude srov-
natelná s krizí v roce 2008, možná bude horší. 
Ale nechci nikoho strašit. Vedle vývoje ekono-
miky jako celku záleží samozřejmě cena realit 
na poměru mezi nabídkou a poptávkou. Bytů
k prodeji je obecně v Česku mnohem méně, než
by bylo potřeba. Tak stejně jsou na tom i Husto-
peče a blízké okolí. Ovšem epidemie koronavi-
ru a ekonomická krize donutila řadu zájemců
k odkladu plánované koupě nemovitosti. Lidé si 
nejsou jistí, jestli ještě nepřijdou o práci, případ-
ně zažili snížení platu během karantény a teď se
neodvažují k větším investicím a závazkům.

Poptávku po nemovitostech se snažila zvýšit 
ministryně fi nancí Alena Schillerová, když
navrhla zrušení daně z nabytí. Zákon už pode-
psal prezident. Kupující tak ušetří 4 % z kupní 
ceny, které by jinak museli odvést státu. Může
se to zdát málo, ale řada kupujících si půjčuje
v bance až 90 % z kupní ceny. Z vlastních zdro-
jů tedy potřebují pokrýt zhruba 10 %, a počítá 
se tedy každé procento. A právě zásahy České
národní banky a zlevňování hypoték nakonec 
zřejmě nejvíc ovlivní poptávku. Rozvolnila se
totiž pravidla pro získání hypotéky. Nově postačí 
sehnat desetinu peněz z vlastních zdrojů, ještě 
v březnu museli mít kupující 20 %. A od červen-
ce 2020 dokonce Česká národní banka zrušila 

limit ukazatele DSTI (tj. poměr měsíční splát-
ky dluhu k čistému příjmu), už v dubnu zrušila 
limit ukazatele DTI (poměr celkového dluhu
žadatele a výše jeho čistého ročního příjmu).

I proto jsem optimista a věřím, že to zvlád-
neme. O to více je důležité, abyste svěřili prodej 
své nemovitosti profesionálům. Uděláme vám 
odhad vaší nemovitosti zdarma a pomůžeme
vám s prodejem za co nejlepší cenu. Zkuste se
projít po Hustopečích a ještě pořád objevíte
několik opuštěných domečků, které čekají na 
rekonstrukci nebo demolici. O vesnicích kolem 
Hustopečí ani nemluvím. Je potřeba podpořit 
stavebnictví, ať se pořád něco děje. Ať se staví, 
ať probíhají rekonstrukce, hlavně ať funguje
koloběh peněz a ekonomika nestagnuje. Jestli 
takovou nemovitost vlastníte, tak neváhejte
a oslovte nás. V této situaci jsou čas peníze. 
Děláme vlastní projekty a jsme schopni vykou-
pit i vaši nemovitost. Přeji vám krásný a klidný 
podzim v našem vinařském regionu.

Děkuji za sebe i ostatní účastníky letního tábo-
ra pro seniory, který se uskutečnil v týdnu od 1. 8.
do 7. 8. 2020 ve Střelských Hošticích pod vede-
ním manželů Heleny a Dušana Průdkových.

Byl to týden plný různých aktivit, který byl
nejenom zábavný, ale i poučný. Manželé Průd-
kovi měli program na celý týden perfektně
připravený. Překvapilo nás, co jsme za dobu
pobytu všechno zvládli. Získali jsme spoustu
nových poznatků: o léčivých bylinách a jejich
využití, jednání s druhými lidmi, procvičení 
orientace v prostoru, zručnosti a představivos-
ti při výzdobě trička, společných hrách, tanci, 
vymýšlení příběhů, společném zpívání a zábavě
ve stylu čarodějnic. Dušan organizoval venkovní 
hry, například kroket. Byli jsme i na společném
výletu v Horažďovicích. Jsem moc ráda, že se 

manželé Průdkovi po celý týden (i na úkor svého
soukromí a odpočinku) o nás seniory tak dobře
starali. Ještě jednou moc děkuji a věřím, že si 
i ostatní občané uvědomí, že se může věnovat 
nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům.

Věra Mrkvicová

Vážená redakce, 
chtěla bych poprosit o zveřejnění poděkování 
internímu oddělení hustopečské nemocnice, 
panu primáři Poulovi a dalším lékařům a sest-
řičkám za moc pěkné chování na oddělení, za 
obětavost, čistotu na pokojích i prádla a za 
dobré stravování. Dávali nám to, co nemocný 
člověk potřebuje. Moc všem děkujeme.

Pacientka Milada Štýblová z Křepic.

Poděkování

In
ze

rc
e

Erik Lipnický, ředitel pobočky
Schmidt-reality s.r.o.
pobočka Hustopeče
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
tel: 774 241 009
web: www.schmidt-reality.cz
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Vzpomínky

Dne 24. října 2020 to bude 10 let, kdy nás opustil
pan Jan Krajíc z Hustopečí.

S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 5. října 2020 uplyne již rok, kdy nás navždy opus-
til manžel, otec, bratr, pan Antonín Pinkas.

S láskou v srdci vzpomínají manželka Marie, syn David
s rodinou, dcera Bohdana s rodinou, syn Patrik s rodinou
a sestra Drahomíra s rodinou.

Odešel náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?

Dne 14. října 2020 vzpomeneme 4. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Přibyla.

Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Roky běží, dál si plynou, 
vzpomínky snad nezahynou.

Dne 20. října by se dožil 78 let manžel, tatínek
a dědeček, pan Karel Anšlág z Hustopečí. Zároveňg
dne 31. října vzpomínáme 30. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Jiřina, syn Pavel a dcera Hana s rodinami. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 

Dne 6. října uplynou dva roky, kdy nás navždy
opustil pan Jindřich Povolný.

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, 
osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Dne 19. října by se dožil 49 let pan Ladislav
Sadílek.

S bolestí a láskou vzpomínají Kristýna, Tomášek,
Viktorek, rodiče, prarodiče a bratr s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích 
a vzpomínkách jsi stále s námi….

Marta Kotonová *1. 6. 1959   †22. 10. 2012

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
S láskou manžel, děti a brácha.

Lásko, chtěla bych se tě dotýkat konečky prstů,
cítit v doteku slunce a naději.
Zůstala mi jen naděje a světlo dne.

Dne 23. 9. uplynul rok, kdy mi odešel můj milovaný
manžel, pan Jan Širůček.

S láskou manželka Helena, děti a vnoučata.

Dne 31. října uplyne jeden rok od úmrtí naší 
milované maminky, babičky a prababičky paní 
Marie Herůfkové, která by se letos 25. května
dožila 80 let. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a bolestí vzpomínají syn a dcera s rodinami.

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

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

�       Prodám použité puzzle. Tel.: 604 180 961.

�       Prodám sklolamináty, 2×500 litrů 
a 1×250 litrů. Cena dohodou. Tel.: 776 809 901.

�       Hledám menší byt ke koupi. Ideálně 1+kk 
či 1+1. Hustopeče a okolí. Bez RK. Tel. 721 377 410

�       Penzion a vinařství U Vrbů 
nabízí práci uklízečky na hlavní pracovní 
poměr nebo na dohodu. 
Informace tel.: 724 821 004 nebo 606 712 682.

INZERCE






