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Na jaře letošního roku se brněnské kaváren-
ské prostředí rozrostlo o jednu zbursu novou 
s názvem Mandlárna. Najdete ji ve Velkém 
Špalíčku, naproti kostela sv. Michala. A kdo 
za ní stojí?

Možná vám je název povědomý. Stejno-
jmenný podnik funguje od roku 2017 u nás 
v Hustopečích. Právě tady se Anna Kolín-
ská, majitelka brněnské Mandlárny, sezná-
mila s konceptem založeným na mandlích 
a výrobcích z nich. Ten ji nadchl natolik, že 
otevřela v Brně pobočku. Rozšířila nabídku 
o míchané drinky a Brňané si do Špalíčku 
rychle našli cestu i přesto, že původní termín 
zahájení provozu neklapl. Naplánován byl na 
13. března a tentokrát třináctka, navíc v pátek, 
přinesla smůlu. Vinou epidemie koronavi-
ru stát kavárny uzavřel ještě před tím, než 
brněnská Mandlárna přivítala první hosty. 

Druhý, sice trochu opožděný, ale o to 
slavnostnější, křest nového podniku připadl 
na 1. října a zúčastnili se ho všichni, kteří se 
podíleli na realizaci, včetně zástupců města 
Brna a Velkého Špalíčku. Role kmotry se 
ujala herečka a šansoniérka Chantal Poul-
lain, která k slavnostnímu večeru přispěla 
několika šansony. „Cítím se zde jako doma, 
protože po svatbě s Bolkem Polívkou a po 

narození syna Vladimíra jsme bydleli jen 
kousek odsud, na Dominikánské 8, a do 
dnešní Mandlárny, která sídlí na Domini-
kánské 1, jsem chodila na obědy do tehdejší 
menzy,“ vylíčila Chantal Poullain.

A kavárna opravdu stojí za návštěvu! 
Interiér zdobí historické černobílé fotografi e 
hustopečského mandloňového sadu, který 
je dodnes největším ve střední Evropě, a na 
slavnostním otevření u nich zavzpomínal 
bývalý správce sadu Rudolf Poslušný. Pokud 
navíc „urvete“ ušák v rohu Mandlárny, garan-
tujeme vám, že z něj nebudete chtít vstát. 
S knihou či notebookem zde můžete prosedět 
nad kávou a dortíkem klidně celé dopoledne. 

„Naším záměrem bylo vytvořit pohodové 

místo s uvolněnou atmosférou, kam si zajde-
te načerpat energii a odpočinout si od rušné-
ho centra. Zároveň jsme tak chtěli přiblížit 
mandloňový unikát z Hustopečí Brňanům 
i zdejším turistům,“ sdělila Kateřina Kopová, 
majitelka hustopečské Mandlárny.“

Hustopečská Mandlárna míří do Brna

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Profesionální komentovaná videoprohlídka

VizualizaceInteriéryPohledy z dronu

Vinné sklepyBytyRodinné domy

Pomůžu Vám s prodejem Vaší nemovitosti v Hustopečích a okolí

Aktuálně pro klienty s vyřešeným financováním hledám:
Dům v Hustopečích a okolí do 2.000.000 Kč, další dům do 5.000.000 Kč, případně dle standardu až do 8.000.000 Kč
Byt v Hustopečích (+10km), 2+kk do 4.500.000 Kč, nebo dle poskytnutého standardu i větší byt až do 7.000.000Kč
Stavební pozemek v okolí Hustopeč do 2.000.000 Kč, v případě lukrativnějšího místa i za vyšší cenu

Jan Vystoupil
Realitní makléř

+420 774 999 016
www.janvystoupil.cz

Vinný sklep na Břeclavsku do 4.000.000 Kč s nadstavbou, případně s možností nadstavbu vybudovat.

Bývalý správce mandloňových sadů 
Rudolf Poslušný a Chantal Poullain.

Kmotra brněnské Mandlárny Chantal Poullain 
s hlavními aktérkami Annou Kolínskou 
a Kateřinou Kopovou.
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Vážení spoluobčané,
nacházíme se v době, kdy mnohdy večer nevíme, co druhý den 
budeme nebo nebudeme moci dělat. I v tuto chvíli vycházím ze 
situace, která se může v průběhu dalších dnů změnit a moje 
poznámky možná nebudou aktuální ani zajímavé. Také jste 
si uvědomili, jak v podstatě bezstarostně jsme donedávna žili? 
Zaměstnání, rodina, koníčky, plány na zahraniční dovolenou 
nebo na víkend, návštěva přátel, naplánovaná svatba, disko-
téky, plesy, divadla či kina. Posezení v kavárně nebo restauraci, 
společné chvíle s přáteli, s kytarou, dobrým jídlem a pitím ve 
vinném sklípku. Ale také třídy plné žáků a studentů, výuka 
a přestávky, plánování výletů a stužkovacích večírků a mnoho 
a mnoho dalších každodenních aktivit každého z nás. Takové 
a jiné věci jsme prožívali několik měsíců zpět.

To vše nám změnil neviditelný, zákeřný Covid. Žijeme 
v covidové době a je třeba se v ní nezbláznit a vypořádat se s ní. 
Žijme více přítomností, protože lítost nad tím, co všechno jsme 
mohli, nebýt pandemie, nám stejně nepomůže. Je třeba hledat 
způsoby, jak si zpestřit dny všední i víkendy. Najděme si čas na věci, na které jsme čas neměli – relaxace, čtení, podzim-
ní procházka, běh nebo túra po okolí, aktivní čas strávený v kruhu rodiny, práce na zahradě… Můžeme lehce změnit 
jídelníček nebo plánovat a realizovat úpravy v bytě. Studia chtiví jedinci mohou dále rozvíjet své vlohy a schopnosti, 
ať už se budou učit malovat nebo něco vyrábět, prohloubí si jazykové nebo odborné znalosti. S tím vším můžeme začít 
hned. Neměli bychom také zapomínat na své příbuzné, starší rodiče a prarodiče. Volejme jim, pokud je nemůžeme 
navštívit v jejich domácnostech. Mluvme s nimi o pozitivních a hezkých věcech, vzpomínejme na milé společné chvil-
ky a plánujme drobné cíle, které můžeme splnit. 

Vážení spoluobčané,
situace s přenosem viru je jiná než na jaře, kdy se dal snadno zjistit zdroj nákazy. Dnes se virus přenáší komunitně, 
což znamená, že je ho kolem nás tolik, že nemusíte zjistit, kde a od koho jste se nakazili. Moje rodina v nedávné době 
onemocnění covidem prodělala. Naštěstí s lehčím průběhem. Uchránili jsme naše babičky, i když jim jistě chyběl 
každodenní kontakt. Dnes jim to můžeme vynahradit.

Je třeba se semknout, nevystavovat zbytečně riziku sebe ani své nejbližší, dodržovat základní hygienické zásady 
včetně nošení roušek a dezinfekce rukou. Děkuji všem, kdo pomáhají. Přeji vám hodně zdraví, optimizmu a nekoneč-
ně tolerance a trpělivosti. Spolu to dáme!

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 MĚSTA

Zahrada Centra volného času Pavučina je zase 
o něco hezčí. Vstup do areálu zdobí motýlí 
záhon a hmatová stezka symbolicky založená 
do tvaru Pavučiny, ovečky získaly novou ohra-
du s přístřeškem a seníkem, přibyl venkov-

ní altán se zelenou střechou a klecemi pro 
hlodavce i voliéra pro ptáky.

Na první nájemníky jsou už zaměstnanci 
Pavučiny připravení. „Do voliéry nastěhujeme 
například křepelky, těšíme se také na králíky 

a morčata. V altánu vznikne infokoutek o včelař-
ství,“ upřesnil ředitel CVČ Pavučina Petr Fridrich.

Realizace zahrady je rozdělena do tří etap 
a vzniká postupně s ohledem na fi nanční 
možnosti. První fáze zahrnovala výsadbu stro-

56. schůze Rady města probíhala netradičně 
online z tepla domova městských radních, a to 
v úterý 13. října 2020. Na dálku probírali dotace 
na kapli či zpevnění příjezdové cesty.

Dotace plně pokryje náklady na rekonstrukci 
hřbitovní kaple
Do konce roku 2020 bude hotova oprava 
kaple na místním hřbitově. „Na místě se 
intenzivně pracuje, byly odhaleny nástěnné 
malby, které bychom rádi zachovali. Nafotili 
jsme je a po dokončení štuky je plánujeme 
obnovit tak, aby byla jejich krása touto cestou 
zachována,“ říká Bořivoj Švásta, místostaros-
ta města. Radní schválili smlouvu o poskyt-
nutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 
600 tisíc korun. 

Polní cesta u prvního rybníka bude zpevněna
Radní města vyhověli žádosti uživatelů pozem-
ků na zpevnění příjezdové cesty v části za prvním 
rybníkem, která je v době deště značně nesjízd-
ná. „Městské služby mají dostatek asfaltového 
recyklátu na provedení zpevnění, současně 
jsou schopni materiál rozhrnout nakladačem,“ 
říká Švásta. Realizace však musí počkat na jaro 
či léto příštího roku.

Nové návrhy názvů ulic na Křížovém vrchu
Nové ulice, které vzniknou na Křížovém vrchu 
hledají své jméno. Již dříve byly navrženy názvy 
po osobnostech s vazbou na Hustopeče (Scho-
zova, Obšilová, atd.), případně názvy odvozené 
od křesťanských patronů v návaznosti na loka-
litu (Svatováclavská, Cyrilometodějská, atd.). 

„Poslední návrh na Radě města byla jména podle 
stromů – Kaštanová, Dubová, Habrová, Akátová. 
Všechny stromy zde rostou. Jména bychom měli 
vybrat co nejdříve, jelikož výstavba brzy začne,“ 
říká starostka města Hana Potměšilová.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 14. 10. 2020 na webu města. 

Zahrada Pavučiny opět zkrásněla, 
pro budovu Pavučiny se rýsuje 14milionová dotace

Radní tentokrát jednali z domova: 
například o dotaci na kapli na hřbitově
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Radní našeho města se sešli 
na své 55. schůzi v úterý 29. září. 
Zelenou dali vybudování pěti 
sloupů veřejného osvětlení v ulici 
Žižkova, upravili režim parková-
ní v okolí hřbitova a krematoria 
a omezili provozní dobu hřišť.

Před městským hřbitovem 
a krematoriem zaparkujete 
maximálně na 2 hodiny a pou-
ze s autem do 3,5 tuny. „Změnu 
navrhli členové dopravní komise 
a radní ji podpořili s ohledem 
na hlavní účel parkovišť. Ta mají 
sloužit především lidem, kteří 

přijedou na hřbitov nebo 
na pohřeb. Nejsou určena 
pro celodenní parkování,“ 
vysvětlil důvod omeze-
ní místostarosta Bořivoj 
Švásta. Nové značení 
zrealizují zaměstnanci 
městských služeb a roz-
počet vyjde na necelých 
16 tisíc korun.

V ulici Žižkova přiby-
de pět sloupů veřejného 
osvětlení. Ty budou umís-
těné směrem k velkoskla-
du Jednoty, kde nyní děl-

níci staví téměř šedesátku nových parkovacích 
míst. „Mezi cyklostezkou a parkovišti je prostor 
cca 90 cm a právě zde pracovníci ČEZu vybudu-
jí osvětlení. Práce budou probíhat současně se 
stavbou parkovišť,“ doplnil Švásta.

Všechna hřiště v Hustopečích budou 
od desáté hodiny večerní uzavřená. „Ome-
zení provozní doby hřišť je platné od 1. říj-
na. Během dne je můžou všichni zájemci 
o sport, volnočasové aktivity či maminky 
s dětmi využívat, v nočních hodinách je 
vstup zakázaný,“ upřesnila starostka města 
Hana Potměšilová.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 1. 10. 2020 na webu města. 

Radní jednali: nové veřejné osvětlení, upravený režim 
parkování v okolí hřbitova i omezení provozu hřišť
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mů, vybudování venkovní učebny, komposté-
rů, suchého WC a revitalizaci studny, penězi 
ve výši 320 tisíc korun ji podpořila Biosférická 
rezervace Dolní Morava. 

Na aktuální, druhou dílčí etapu, přispěl 
Národní fond Životní prostředí částkou téměř 
500 tisíc korun, což je 85 % celkových nákladů. 
A dobře našlápnuto má i poslední, třetí část. 

„Začátkem roku 2021 je avizovaná výzva, ze které 
bychom mohli požádat o peníze na dokončení 
zahrady. Jednalo by se především o další výsad-
bu stromů a keřů, a tím by byl projekt ukončený 
jako pěkný souvislý celek,“ vysvětlila projektová 
manažerka Pavla Novotná.

Kompletní zahradní studie vyšla z dílny 
architekty Veroniky Hukové. „První myšlen-
kou pro mě bylo vytvoření arboreta, aby zde 
děti, pro které je areál primárně určený, měly 
co nejvíce možností porovnat stromy i keře 
a naučily se je poznávat. Další nápady vznikaly 

postupně ve spolupráci se zaměstnanci Pavu-
činy. Zařadili jsme tak venkovní učebnu, voliéry, 
hmatovou stezku, altán a další prvky. Neustále 
jsme zohledňovali, že areál budou využívat 
hlavně děti,“ přiblížila vznik studie Huková.

Dobré zprávy přišly také 
pro samotnou budovu Pavu-
činy. Poskytovatel dotace, 
která je zaměřena na stav-
bu objektů a zázemí pro 
poskytování aktivit komu-
nitních center včetně vyba-
vení, navýšil původní alokaci 
o 183 milionů korun. Obrov-
skou šanci na získání peněz 
tak mají projekty, které na 
ně v původní výzvě nedosáh-
ly. A budova Pavučiny je mezi 
nimi. Zástupci poskytovate-
le již oslovili vedení města 

s nabídkou částky více než 14 milionů korun, 
kterou by uvolnili zpětně na již hotovou zrea-
lizovanou stavbu Pavučiny.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 30. 9. 2020 na webu města. 
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Hned u vchodu najdou návštěvníci pestrobarevný motýlí záhon.

O prioritních projektech města se vede-
ní radnice snaží informovat občany všemi 
možnými prostředky a jejich seznam je 
v podstatě zakotven už ve volebním progra-
mu, na jehož základě si voliči své vedení vybí-
rají. Občas se však objeví nečekaná situace, se 
kterou se nepočítalo, a proto se vedení města 
obrací na své občany s dotazem, jak by se 
dalo postupovat.

Přesně takto vznikla i anketa o názvech 
vlakových zastávek Hustopeče u Brna 
a Šakvice. Ani jeden název není fakticky 
správný, přestože to dlouhá léta nikdo neře-
šil. V souvislosti s nově vznikající železniční 
tratí však možná právě nyní nastává ten čas 
se zabývat i touto otázkou.

Když něco nevím, tak se zeptám. Oblíbe-
ným rčením se řídilo vedení města, když na 
podnět některých občanů a článku otištěné-
ho v Hustopečských listech vyhlásilo anketu 
o tom, zda by se neměly změnit názvy vlako-
vých zastávek jednak přímo ve městě a také 
v nedalekých Šakvicích, které také patří do 
katastru města. 

„Médiím se podařilo udělat z toho velkou 
bublinu, reportéři doslova bombardovali paní 
starostku ze Šakvic, nám se naopak ozývali 
tamější zastupitelé i občané. Nicméně jsme 
vzájemně v kontaktu a v tuto chvíli jsme 
udělali pouze to, že jsme vyhlásili anketu mezi 
občany Hustopečí, zda by o nějakou změnu 
stáli. Stále tedy máme dvě stanice – Hustopeče 
u Brna a Šakvice – a probíhá diskuze o tom, zda 
se tím dále zabývat či nikoliv,“ uvádí na pravou 
míru starostka Hana Potměšilová.

Podle některých odborníků by se tímto 
tématem město zabývat mohlo a dokon-
ce mělo, protože minimálně název vlakové 
zastávky v centru Hustopečí neodpovídá 
skutečnému názvu města. „V roce 1992 byl 
vydán seznam měst a obcí České republi-
ky, kde nenajdete žádné Hustopeče u Brna. 
Existují pouze Hustopeče a Hustopeče nad 
Bečvou. Nerozumím, proč dráhy, pošta nebo 
třeba i katastrální úřad používají ten dodatek. 
Podle mě, a jistě nejsem sama, je to špatně. 
Máme ve městě autobusovou zastávku Husto-
peče a vlakovou zastávku Hustopeče u Brna, 

což by v podstatě měly být 
dvě rozdílné obce,“ kroutí 
hlavou starostka.

O něco komplikovanější 
situace nastává u druhého 
nádraží, které také patří 
pod město Hustopeče, 
přestože je od roku 1948 
z doposud nevysvětlených 
příčin pojmenováno po 
sousedních Šakvicích.

Jeho historie se zača-
la psát ve 30. letech 19. 
století, kdy se Hustope-
če rozhodly nepřipojit 
k právě vznikající severní 
dráze císaře Ferdinanda 
a zůstaly tak mimo hlavní 

uzel mezi Vídní a Břeclaví. „Až v 70. letech 
19. století vznikla dřevěná osobní stanice 
s názvem Hustopeče-Popice. Hustopečští si 
totiž uvědomili, že se ukvapili, že neodhadli 
ten potenciál a že by tedy měli mít napoje-
ní na dráhu. S tím názvem ještě polemizo-
vali, takže o osm let později už se stanice 
jmenovala pouze Hustopeče,“ uvádí histo-
rické souvislosti vedoucí Městského muzea 
a galerie Soňa Nezhodová.

Postupem času se z této malé zastávky 
stala křižovací stanice a hustopečští se k ní 
z centra chtěli lépe dostat. „Ustavila se společ-
nost Auspitzer Lokalbahn, která v roce 1894 
iniciovala výstavbu lokální dráhy mezi stanicí 
Hustopeče-město a stanicí Hustopeče-sever-
ní dráha,“ pokračuje ve výkladu Nezhodová 
a předkládá množství dobových fotografi í.
Od té doby obě zastávky nesly název Husto-
peče až do osudného roku 1948. Ať už byly 
důvody přejmenování jakékoli, faktem je, 
že název Šakvice stanici zůstal dodnes a je 
poměrně zažitý. 

Nakolik je důležité měnit názvy obou 
hustopečských zastávek mohou pomoci 
rozhodnout sami občané. Jednoduše tím, že 
vyplní anketní lístek, který zařadíme do listů, 
jakmile se uvolní vládní opatření.

„Anketní lístky budou k dispozici i u zapeče-
těných krabic, kam se následně budou vhazo-
vat. Následné kroky budou na radě města, 
případně na prosincovém zastupitelstvu, kde 
se to vše prodiskutuje. Teprve potom, bude-
li zájem ze strany občanů, se podá žádost na 
správu železnic, což ovšem vůbec neznamená, 
že nám bude vyhověno. My na to máme právo, 
je tu ta možnost a pokud z ankety vyplyne, že 
je o to všeobecný zájem, pak budeme jednat 
dále,“ uzavírá starostka a předem děkuje 
respondentům za spolupráci. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 7. 10. 2020 na webu města.

Je potřeba přejmenovat železniční stanice?

Jak se mají zastávky jmenovat?
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V roce 2018 byly v Hustopečích dokončeny 
dvě lokality územního systému ekologické 
stability o rozloze asi 10 hektarů. Týkaly se 
míst od Křížového vrchu směrem na Šakvice 
až ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny, 
oblasti Nad Úvozem a také Koutů směrem na 
Starovičky. Všechny jsou stále v následné péči 
zhotovitele a spolu se zástupci města probí-
há jejich pravidelná kontrola, aby se dobře 
ujaly. „Pravidelně se na těch místech potká-
váme, protože jsme ve druhém roce následné 
péče a je potřeba místa obcházet, sledovat 
a zjistit, jak se jim daří. Musíme říci, že letos 
je stav dobrý. Samozřejmě došlo k nějakým 
úhynům, i trávníky jsou na některých místech 
slabší, nicméně právě díky tříleté následné 
péči máme garantováno, že nám zhotovitel 
vše nahradí,“ popsal dohled nad vznikajícími 
lokalitami místostarosta Bořivoj Švásta.

Následná péče zhotovitele je stejně jako 
samotná výsadba hrazena převážně z dotač-
ních prostředků Evropské unie a částečně ze 
státního rozpočtu. Město se již nyní připravuje 
na chvíli, kdy lokality převezme. „Péče spočívá 
víceméně v zálivce výsadby, pokud je nějaké 
extrémní sucho, v pokosu a ošetřování trávy 
a obžínání sazenic. V tomto by mělo pokračo-
vat i město Hustopeče,“ popsal udržování loka-
lit zhotovitel Jan Bartík.
Lokality zelené páteře přírody, jak se systému 
říká, byly vysazeny na pozemcích bývalé orné 
půdy, která je bohatá na živiny. Paradoxně to 

práci spíše komplikuje, protože kromě chtě-
ných vysazovaných stromů a rostlin se výsad-
ba hemží jinými druhy, které mohou výsadbu 
zadusit. „Plochy jsme proto zatravnili technic-
kou směsí, která je tu v podstatě dočasně, aby 
nám rostliny vzešly a potom už si příroda pora-
dí,“ dodává projektant Darek Lacina.

V brzké době bude podobných zelených 
ostrovů přibývat. Aktuálně se jedná o ÚSES 3, 

což jsou tři plochy ve směru na Starovice 
o celkové rozloze necelých pěti hektarů, kde 
kromě květnatých luk najdou své místo lípy, 
duby, javory, habry a vybrané druhy ovocných 
stromů, z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, višně 
nebo šípkové růže. Projektová dokumentace 
je hotová a bude se žádat o dotaci. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 7. 10. 2020 na webu města. 

Žižkova, Družstevní, Tábory, Svatopluka Čecha, 
ale i Alšova nebo Brněnská. Tyto i další ulice se 
mohou těšit na stavební úpravy chodníků či 
parkovacích stání. Plánované investice, které 
byly v červnu pozastaveny kvůli koronaviro-
vým škodám, se přeci jen dočkají realizace. 

„Jedná se o investice, které v rozpočtu města 
pro rok 2020 již byly naplánované a projekčně 
připravené, nicméně v souvislosti s opatrností 
kvůli pandemii se od nich nakonec upustilo 

s tím, že se budou realizovat až bude vhod-
ná chvíle. Ta přišla už nyní, kdy nám od státu 
přistála na účtu částka 7,5 milionu korun, 
takže jsme mohli začít budovat,“ vysvětluje 
situaci místostarosta Bořivoj Švásta.

V nejbližší době začnou stavební práce ve 
třech lokalitách. „Město zadalo soutěž na tři 
stavby. Dvě akce na podélná parkování v ulicích 
Žižkova a Svatopluka Čecha a jeden projekt na 
chodníky v ulici Družstevní. Předpokládané 

náklady byly u všech tří 
akcí okolo 5 milionů bez 
DPH, ale soutěží jsme se 
dostali pod těch 5 mili-
onů včetně DPH,“ popi-
suje investiční tech nik 
Radek Krušina.

Na začátku října 
začalo budování parko-
vacích míst v ulici Žižko-
va. „Mezi penzionem 
a ulicí Hybešova tady 
vznikne 19 parkovacích 
míst a budou situována 
na opačnou stranu od 
nové cyklostezky,“ dodá-
vá Krušina.

Dalších 14 podélných parkovacích míst vznikne 
ještě do konce roku i na ulici Svatopluka Čecha 
a oprav se dočkají i chodníky na ulici Družstev-
ní. „Jde o výměnu povrchů a obrubníků v délce 
330 metrů v rozsahu současných chodníků, 
protože městský pozemek je pouze pod stáva-
jícím chodníkem. Bude v podstatě bezbariéro-
vý a propojen s ulicí Údolní, kde nás také čeká 
v budoucnu výměna chodníku a nová parkova-
cí místa, město to má již povolené.“

V další fázi stavebních úprav se město 
zaměří na další lokality, třeba ulici Alšo-
va. „Před časem se na ulici Alšově opravoval 
plyn, teď chybí ještě vodovod. Musíme vyřešit 
i pakování, protože dlouhodobě se v této ulici 
špatně parkuje. Jsou tu potřeba i nové chodní-
ky a zpomalovací pruh nebo vyvýšená křižo-
vatka jako v ulici Tábory,“ vypočítává Krušina 
plány s touto lokalitou.

Město bude opakovaně žádat i o dotaci 
na bezbariérovou trasu Brněnská – Tyršova 
směrem k Pavučině, která je projekčně připra-
vená. Připravují se trasy i od vlakového nádraží 
směrem na Břeclav nebo rekonstrukce chodníků 
a parkování mezi ulicemi Brněnská a Jiráskova. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 1. 10. 2020 na webu města. 

Vysazené zelené ostrovy se ujaly na výbornou

Odložené investice se nakonec dočkaly realizace
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Nakonec se budovat bude. 

V brzké době bude podobných zelených ostrovů přibývat.
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V poslední době se stále častěji setkáváme 
s tím, že si někdo splete sběrné místo se sběr-

ným dvorem. U sběrných míst nacházíme 
nejen nábytek, sedačky, koberce a matrace, 

ale také papír, sklo a plast mimo kontejnery, 
na zemi. Kdybychom to tam nechali, potres-
tali bychom jen všechny slušné obyvatele 
v okolí. Těch je veliká většina a vadí jim, jak to 
u nás vypadá. Takže přijedou městské služby 
a musí za někoho udělat jeho práci – nepořá-
dek musí odvézt. 

Přitom stačí relativně málo – odvézt odpad 
na sběrný dvůr. Ten je otevřený 20 hodin týdně, 
někdy dopoledne, někdy odpoledne, v sobo-
tu prakticky celý den. Odpad se na sběrném 
dvoře odebírá zdarma. Když přetékají kontej-
nery s plastem nebo papírem, využijte pytlový 
svoz nebo odpad odvezte o kus dále, na jiné 
místo. V Hustopečích je 45 sběrných hnízd.

Městské služby odpad vždy odvezou, 
protože se starají o to, abychom tady měli 
hezky. Ale rádi bychom, aby se odkládání 
nestalo pravidlem. Nechceme po nikom 
zbytečně uklízet, nechceme za někoho dělat 
jeho práci a nechceme rozmisťovat kamery do 
každého koutu v Hustopečích. Odkládáním 
odpadu mimo kontejnery vzniká černá sklád-
ka a jako taková může být pokutována. 

Ivan Chrastina, Městské služby Hustopeče
Ondřej Němeček, Městský úřad Hustopeče, OŽP

Milí spoluobčané, níže vám přinášíme výsledky krajských voleb v našem městě. 
Voliči v seznamu: 4 777
Vydané obálky: 1 808
Volební účast v %: 37,85
Odevzdané obálky: 1 805
Platné hlasy: 1 788
% platných hlasů: 99,06

Sběrné místo opravdu není sběrný dvůr

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.–3. 10. 2020 

Odpad se na sběrném dvoře odebírá zdarma.
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Zdroj: www.volby.cz

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 4 0,22

12 KDU-ČSL 173 9,67

16 Svoboda a př. Demokracie (SPD) 83 4,64

19 Česká pirátská strana 240 13,42

22 Moravané 7 0,39

34 Zdraví Sport Prosperita 4 0,22

44 Spolu pro Moravu 345 19,29

45 ČSSD 68 3,8

50 ANO 2011 410 22,93

51 Starostové pro jižní Moravu 91 5,08

53 Levice 1 0,05

60 DSSS – ČiKR 3 0,16

63 KSČM 72 4,02

70 Trikolóra hnutí občanů 43 2,4

76 ODS s podpor. Svobodných a SOM 239 13,36

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 5 0,27
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Náklady na odvoz a uložení komunálního 
odpadu rostou, za vytříděný papír a plast musí 
město platit a například za uložení stavební 
suti se od roku 2020 platí podstatně více. Město 
již navýšilo poplatky za odpad, ale současně 
také hledá úspory v podobě snížení produk-

ce odpadů. Od 1. ledna 2021 proto společnost 
Hantály nevyveze nádobu bez čárového kódu.

„Snažíme se vyloučit popelnice, které jsou 
v systému načerno. Může se jednat o podnika-
telské popelnice nebo jakékoliv jiné. Finanční 
situace v oblasti odpadového hospodářství je 

pro město čím dál náročnější, proto se snažíme 
všemi způsoby minimalizovat produkci odpa-
dů, za které musí město platit,“ říká Ondřej 
Němeček z Odboru životního prostředí města 
Hustopeče. Podnikatelský odpad si musí fi rmy 
likvidovat ve vlastní režii – nelze na něj zneuží-
vat městský systém.

Co tedy Hustopečské od nového roku čeká? 
„1. 1. 2021 přijedou popeláři, prohlédnou popel-

nici zda má čárový kód, pokud ano, tak ji vyve-
zou. Pokud popelnice čárový kód nemá, tak 
bohužel,“ dodává Němeček. Nevlastní-li vaše 
popelnice čárový kód, tak nemusíte zoufat, 
řešení se nabízí. „Kód získají obyvatelé na 
pokladně městského úřadu – na Staré poště 
i na radnici. Nyní jsme trošku provozně omeze-
ni, ale zvládnout se to dá. Nebo mohou napsat 
na Ekonomický odbor na e-mail chalupko-
va@hustopece.cz či zavolat paní Chalupkové 
(519 441 050),“ vyzívá občany Němeček.

Smyslem čárových kódu je evidence popel-
nic, které jsou v systému legálně – tedy občan-
ské popelnice od obyvatel města. Město se 
omlouvá za zpřísnění řešení, ale současně 
děkuje za spolupráci.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 14. 10. 2020 na webu města. 

Není žádným tajemstvím, že hustopečské 
rybníky pravděpodobně přišly o svůj jediný 
přítok, kterým je dnes již vyschlý pramen 
Štinkavky. Přesto se Povodí Moravy, které je 
vlastníkem celého díla, rozhodlo opravit hráz 
Předního rybníka a dno odbahnit. Nádrž totiž 
nesplňuje bezpečnostní  parametry. 

„Problém je, že se ztrácí voda a máme tady 
nefunkční výpust. To všechno se dlouho ví, 
protože od roku 2007 existuje projekt, ale 
Povodí Moravy se k tomu stále stavělo tak, že 
má priority někde jinde. Až letos se konečně 
hnuly ledy a vypadá to, že se začne něco dít,“ 
popsal situaci místostarosta Bořivoj Švásta.

Projektant vodních děl Milan Drahoš, 
který projekt aktualizuje, vysvětlil, že v plánu 
je několik kroků. „Berte to tak, že tu máme 
vodní dílo, které musí splňovat bezpečnost-
ní a jiné předpisy, ať už v něm momentálně 
voda je nebo ne. Hustopečská nádrž tyto 
parametry nesplňuje. A protože neslouží jen 
sportovním rybářům nebo jako zásobárna 
užitkové vody, ale je také protipovodňovou 
ochranou, pak na tuto situaci musí být připra-
vena, jakkoliv to teď třeba vypadá, že taková 
situace nehrozí. Udělá se tedy dorovnání 
koruny hráze a stabilizační přísyp na vzduš-
ní straně hráze, která je ve strmém sklonu 
a neodpovídá normám. Z hlediska stability 
je nevyhovující. Budou se dělat úpravy na 
spodní výpusti, která je naprosto nefunkční 
a nádrž se tedy nedá vypustit. Zároveň se 

budou dělat úpravy na bezpečnostním přeli-
vu z hlediska zvýšení kapacity.“ 

Paradoxně však bude opravená až 
v momentě, kdy v ní díky propouštějící hrázi 
nezbyla téměř žádná voda. A i ten zbytek 
se bude muset kvůli opravám vypustit. „To 
prostě jinak nejde, protože rybník se bude 

i odbahňovat v délce asi 30 metrů od hráze. 
Pak už se bude jen čekat na vodu,“ doufá 
místostarosta.

Voda se před zahájením prací přečerpá 
do Zadního rybníka, který prošel rekonstruk-
cí v roce 2013. Že přečerpanou vodu udrží 
dosvědčuje i fakt, že během posledních dešti-

Město hledá novou cestu k lepšímu hospodaření s odpady

Povodí Moravy schválilo opravu Předního rybníka
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Nezapomeňte – od 1. ledna je čárový kód povinný.

Rekonstruovaný Zadní rybník zatím vodu drží.
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Hlídačka města Hustopeče je jedna z mála podobných 
iniciativ, která byla zachována i po skončení první vlny 
pandemie. I když poptávky po pomoci se v ní přes léto 
prakticky neobjevovaly. „Hlídačka je služba města 
Hustopeče, která sbírá na jedné straně dobrovolníky 
a na druhé straně ty, kteří pomoc potřebují. Většinou 
jsou to tedy senioři a rodiny s dětmi. Přes léto iniciati-
va tak trochu spala, žádné poptávky pomoci se neob-
jevovaly, ale s příchodem druhé vlny už se opět nějaké 
objevují, třeba včera jsme zprostředkovali pomoc zdra-
votně postižené osobě,“ popisuje službu a její obnovu 
vedoucí Sociálního odboru města Hustopeče, který ji 
má na starost.

S druhou vlnou pandemie se facebooková skupina 
samovolně opět rozjela a pomoc zde již začaly hledat 
i maminky, které potřebují doučování či hlídání dětí. 
Pro seniory nebo pro ty, kteří nemají účet na sociálních 
sítích, je skupina spojena i se zvláštní telefonní linkou. 

„Funguje to na principu, že na facebooku máme skupinu 
dobrovolníků a pokud se objeví nějaký požadavek, tak 
ve skupině najdeme konkrétního dobrovolníka, který 
pomoc zajistí,“ vysvětluje Laz. 

Zatímco přímo ve skupině mohou lidé hledat pomoc 
v podstatě bez omezení, telefonní linka je aktivní 
ve vybraných hodinách. „Linka s telefonním číslem 
702 155 022 je aktivní v pondělí a středy od 8 do 17 hodin, 
ostatní pracovní dny od 8 do 14 hodin.“

Iniciativa má a bude mít v Hustopečích své místo 
i nadále. „Už na jaře se služba osvědčila. Případů sice 
nebylo mnoho, což dokazuje, že máme dobré síto 
 sociá lních služeb či rodinných vazeb, ze kterých ale 
vždycky někdo vypadne, kdo se ocitne bez pomoci. Určitě 
je dobře, že Hlídačku máme a věřím, že najde uplatnění 
i mimo vlny koronaviru,“ říká Laz.

-nov-
Článek byl zveřejněn 20. 10. 2020 na webu města. 

Dlouhá léta oprav má za sebou hřbitovní 
kaple, objekt z počátku 19. století. Od roku 
2001, kdy se obnovovala omítka, přes rok 
2005, kdy se položila nová střecha, až po 
rok 2020, kdy jsou nahozeny vnitřní omít-
ky a kaple čeká na poslední tečky v podobě 
nových dveří, oken či elektřiny. 

„Na tuto poslední akci se podařilo sehnat 
fi nance z Jihomoravského kraje – dotace 
pokryje celou fi nální opravu,“ raduje se 
místostarosta Bořivoj Švásta. Kaple bude 
hotová ke konci roku 2020, jaké však bude 
její využití? „Několik nápadů je, ale zatím 
nevíme, k čemu bude kaple sloužit, co tam 

chceme umístit,“ dodává Švásta. Jednou 
z variant je také umístění pamětní desky 
padlým v 1. světové válce.

„Deska je momentálně umístěna na 
hřbitovní zdi, ale protože prostor někomu 
patří, tak jsme se zavázali, že místo uvolní-
me a pamětní desku bychom přemístili na 
zeď kaple,“ osvětluje první možnost využití 
kaple místostarosta. V budoucnu bude kaple 
otevřena k nahlédnutí, návštěvníci hřbitova 
tak mohou ocenit dlouholetou práci řemesl-
níků. Ti nejvíce bojovali s vodou. 

„Dlouhodobě se zápasí s vlhkostí. Kaple je 
památka, takže nelze použít účinnější meto-

dy odvlhčení – například podřezání. Používají 
se tak sanační omítky, drenáže kaple, zásyp 
propustným kamenivem, aby se vlhkost do 
kaple nedostala,“ říká Radek Krušina, investič-
ní technik z Majetkoprávního odboru města 
Hustopeče. 

Navštívíte-li v těchto dnech místní hřbi-
tov, tak neváhejte a nahlédněte do vnitřních 
prostor nově opravené kaple – můžete tak 
ocenit její znovu obnovenou krásu a popře-
mýšlet nad tím, jaké uplatnění by do budouc-
na mohla najít. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 21. 10. 2020 na webu města. 

Hlídačka opět pomáhá. Zapojte se i vy!

Hřbitovní kaple září novotou a hledá nové uplatnění

vých týdnů se i na jeho travnatém dnu objevi-
la hladina vody, která nemizí.

Při první společné schůzce zástupců města 
a Povodí Moravy v úterý 20. října přímo na 
hrázi se řešily i pozemkové záležitosti nebo 
třeba rozšíření ochranného pásma kolem 
nově opravené hráze a vypadá to, že zahájení 
prací nic nebrání. „Máme stavební povolení, 

nyní děláme prováděcí projekt, takže i projekt 
pro výběr dodavatele. A kdy se reálně začne, 
to je na konečném rozhodnutí Povodí Mora-
vy,“ upřesňuje projektant Drahoš.

To bude čekat především na dotaci 
z Ministerstva zemědělství, o kterou bude 
teprve žádat. Konečný termín dokončení 
rybníka zatím není jistý stejně jako to, zda se 

do něj vůbec ještě někdy voda vrátí. „Nemys-
lím si, že by se za těch současných podmí-
nek, které na Hustopečsku panují, podařilo 
rybník napustit jen srážkovou vodou. Musí-
me počkat, až stoupne i spodní voda,“ uzavřel 
místostarosta. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 21. 10. 2020 na webu města. 
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Práce na stadionu míří do cílové rovinky
Pomyslnou cílovou čáru už má na dohled největ-
ší investiční akce města Hustopeče pro letošní 
rok. Nákladná rekonstrukce sportovního stadi-
onu, na jejímž projektu pracovali přes tři roky 
zástupci jednotlivých sportovních oddílů začala 
v červenci a hotovo by mělo být už v prosinci. 

„Nyní jsme ve fázi před kladením živice. 
Mělo by se asfaltovat a následně pokládat 
umělý atletický povrch. Souběžně s tím začne 
i zatravňování fotbalového hřiště. Věřím, že 
se všechno podaří, i když počasí nám nepřeje 
a venkovní práce tím nezvykle deštivým podzi-
mem hodně trpí,“ popisuje současnou situaci 
na stadionu místostarosta Bořivoj Švásta, 
který postup prací kontroluje každý týden.

Právě voda byla jedním z důvodů rekon-
strukce celého stadionu. Nový systém 
odvodnění má zabránit zadržování vody na 
fotbalovém hřišti, které bývalo při větších 
srážkách nepoužitelné. Nového vybavení se 
však dočkají i atleti. „Všechny prvky zůstanou 
tak, jak byli sportovci zvyklí, ale budou nové. 
Ovál byl v podstatě nepoužitelný a pro sport 
nebezpečný. Přibude nový umělý povrch, 
všechny sektory se vybudují nové. Jediné, co se 
změní, tak je skok do dálky, který se od kabin 
přesune na stranu ke tribuně. “

Kromě modernizace stávajícího vybave-
ní přinese rekonstrukce i nové sektory, třeba 

vodní příkop nebo klec na vrh kladivem či 
diskem. Nové bude i ozvučení tribun a plochy.

Celkové náklady ve výši 33 milionů korun 
pokryjí z drtivé většiny schválené dotace 
a výsledný majetek, který rekonstrukcí vznik-
ne, přejde na Město Hustopeče. „Z Minister-
stva školství se podařilo získat dotaci ve výši 23 
milionů a Jihomoravský kraj již schválil příspě-
vek 3 miliony korun. Město se tak bude podílet 
asi 7 miliony korun,“ sčítá místostarosta.

Špičkové sportovní zázemí si už na jaře 
budou moci vyzkoušet nejen sportovní oddí-
ly, ale i široká veřejnost. „Veřejně přístup-
ný ten areál být musí, jelikož je to jedna 
z podmínek dotací. Na nás už je vymyslet, 
jakým způsobem stadion zpřístupnit, aby tu 
mohly fungovat jak všechny kluby a oddíly, 
tak jednotlivci.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 22. 10. 2020 na webu města. 

Areál bude přístupný i veřejnosti.

Nové bude i ozvučení tribun a plochy.In
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Vezmi a čti celou bibli

Buďme pozitivní

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Před několika týdny jsme vstoupili do nové-
ho školního roku. Jeho začátek je spojen 
s rozběhnutím řady aktivit ve farnosti. Na 
školách jsme zahájili pravidelnou výuku 
náboženství, koncem září začalo slavení 
čtvrtečních mší svatých zaměřených pro 
děti, kde jsme se rozhodli zabývat životem 
svatého apoštola Pavla. O jeho životě sehrá-
ly děti několik scének, menší děti s mamin-
kami v klubovně cvrčků k těmto událostem 
vyráběly výtvarná díla. Bylo v plánu začít 
také nacvičovat velké adventní divadlo, 
uspořádat drakiádu, rozběhnout zpívání 
schóly... 

Stejně jako na jaře jsme ale byli nuceni 
od společných aktivit upustit a vyrovnat se 
s novu vlnou pandemie, která s sebou přiná-
ší mnoho nejistoty, otázek a změn v našem 
životním stylu. Od nás od všech žádá tato 
situace zachovávání hygienických opatření 

a také tvořivé srdce, abychom našli cesty, jak 
pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Tato situace nás také vede k tomu, 
abychom se více modlili, jak to křesťané 
vždy dělali v době válek nebo pohrom. 
Modlitba není útěkem před problémy 
světa, ale dává nám sílu, abychom jim čelili 
s jistotou Boží pomoci. Neoslabuje činoro-
dost naší lásky k bližnímu, naopak je zdroj, 
ze kterého naše láska, dávání se, čerpá sílu. 

V situaci omezených možností účastnit 
se bohoslužby se můžeme více modlit doma 
se svými blízkými. A také využít času k osob-
ní nebo společné četbě Písma svatého.

V naší farnosti jsme jeden takový 
program četby Písma zahájili 12. října, 
program s názvem Vezmi a čti celou bibli. 
Tento program běžel v naší zemi už kolem 
roku 2013 v souvislosti s výročím 1 150 let 
od příchodu svatých Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. Jedná se o návod, jak 
během dvou let přečíst celé Písmo svaté. 
Občas si říkáme, že budeme číst Písmo, ale 
nedaří se nám najít si na to čas a ve svém 
úmyslu vytrvat. Tím, že máme stanovený 
plán na každý den a víme, že spolu s námi 
čtou i další čtenáři, nám to dává vnitřní 
podporu a vede k věrnosti a vytrvalosti. 
Stanovený plán nám také umožňuje nečíst 
Písmo jen náhodou a namátkou, ale podle 
určitých hledisek umožňujících ucelenější 
pohled na biblické poselství. Hezké je, že 
na konci měsíce je několik dní volna k hlub-
šímu zamyšlení nad tím, co jsme dosud 
přečetli anebo k dohnání skluzu, který by 
jinak mohl od dalšího čtení odradit. 

Přeji všem čtenářům hodně síly a vytr-
valosti. Ať v Božím slově nacházíme světlo 
a naději v této nelehké době.

P. Jan Nekuda, děkan

Zachovat si duševní zdraví v této vyhrocené 
době? Těžký úkol. Na jaře jsme byli všichni 
pozitivní – ve smyslu pozitivního přístu-
pu k věci. Hesla jako „jsme v tom společně“ 
nebo „společně to zvládneme“ nám dodáva-
la jistotu a bezpečí v nejisté a nebezpečné 
době. Všichni jednotně jsme vedli svatý boj 
proti zákeřné nemoci. A fungovalo to. Zvlád-
li jsme to na jedničku, v očích ostatních 
evropských států jsme byli borci. Evidentně 
všeho do času. Protože to šlo na jaře hladce 
(ve srovnání se současným stavem), nikdo 
moc nevěřil, že druhá vlna nákazy nastane. 
Co se nám dařilo na jaře a přes léto držet 
na uzdě, povyrostlo a osopilo se na nás 
jako divoké zvíře. Masivní útok nás zasko-
čil. O to je to horší, že pominula soudržnost 
a semknutost národa. Ne nadarmo je plat-
né heslo „v jednotě je síla“. Jedni se bouří, 
jiní celou věc popírají, druzí házejí vinu 
na vládu, další věří konspiračním teoriím. 
V Bibli se píše, „je-li dům vnitřně rozdělený, 
pustne“. A to se děje i v naší koronavirem 
zamořené republice. Je tu krize, stav nouze 
a lidé reagují přesně jak z učebnic psycho-
logie – popírání, agrese, vyjednávání jinak 
také bilancování, a nakonec smíření neboli 
přizpůsobení. Všechny tyto fáze se nám tu 
už vyskytly a jako na přehlídce nám prochá-
zejí náměstími a mávají na nás z obrazovek 
zpráv: „Žádný koronavirus není, je to jen 

chřipka“ (1), „Nebudeme nosit roušky, my 
vám dáme zavírat stadiony!“ (2), „Počty testů 
nemohou odpovídat skutečným nemocným, 
jde o podvod, vláda už v létě věděla… neudě-
lala… měla udělat…“ (3). A ti, co vzali celou 
věc jako fakt, se kterým se prostě musíme 
poprat, nasazují roušky, omezují vycházení, 
dodržují rozestupy, nosí s sebou antibakte-
riální gel a věří, že se v tom boji zase brzy 
všichni sjednotíme. Protože stejně jako já 
věří, že pouze postoj 4. fáze vede k brzkému 
zvládnutí pandemie. Ať už je pravda o viru 
jakákoli, demonstracemi ani popíráním 
ani nadáváním na vládu virus nezastavíme. 
Myslet si o tom můžeme každý své, ale dělat, 
co je nutné, bychom měli všichni. Možná 
se nesjednotíme v názorech na virus, na 
jeho původ a co se kdy mělo, ale pojďme se 
sjednotit v tom, že budeme pozitivní. Tedy 
ve smyslu pozitivně smýšlející. Říkejme si 
hezké věci, navzájem i jen tak pro sebe si 
najděme každý den jedno pozitivní slovo, 
jednu povzbudivou větu. Přes roušku se 
na sebe asi nebudeme moci usmívat, o to 
víc na sebe můžeme vlídně promluvit. Jak 
aktuálně zní Ježíšova slova „Blahoslaveni ti, 
kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni 
syny Božími“. Být nazváni syny Božími, to je 
od Božího syna největší pocta a je to také 
největší vyznamenání z oněch devíti blaho-
slavenství. Asi proto, že to je v tomto divokém 

světě, nestabilní společnosti a nejisté době 
to nejužitečnější. Působit pokoj. Pojďme do 
toho. Panika, agrese, protesty, frustrace nic 
nevyřeší. Pokoj přináší klid, vnitřní vyrovna-
nost, rozvážnost, radost. A ještě něco: zkus-
me znovu objevit sílu modlitby. Modleme se 
za národ, za vládu, za zdravotníky, za nemoc-
né, za děti, za rodiče a za učitele, za osamělé 
seniory, ke kterým v karanténě nemůže rodi-
na. Být milí můžete jen na ty, koho potkáte. 
Modlitbou pošlete dobro i těm, které nepo-
tkáte. Modlitba uvolňuje pozitivní energii – 
Boží lásku a požehnání. 

Vzhledem k tomu, že není možné dopředu 
zvát na akce, protože nevíme, zda budou, jen 
připomínám, že listopad je měsíc, kdy je 
dobré vzpomenout několik výročí. 8. 11. – 400 
let od Bitvy na Bílé hoře, 15. 11. – 350 let od 
úmrtí Jana Amose Komenského, 17. 11. – 31 let 
od Sametové revoluce. Společný jmenovatel 
těchto výročí je boj o svobodu – názorovou, 
myšlenkovou, náboženskou. V neděli 8. 11. 
v 10 h budou v našem kostele na Masarykově 
náměstí bohoslužby věnované osobě Jana 
Amose Komenského, jeho víře, jeho příno-
su tomuto světu. Je zde také ke zhlédnutí 
výstava kreslených milníků z jeho života. 

Takže pokud nebudeme zakázaní, jste 
srdečně zváni. A dokud se znovu nesejdeme 
ať vás Bůh opatruje ve své dlani. 

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru
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Pátrání po předcích dalo vzniknout ekumenické pouti

Kolbaba se v Hustopečích vyznal z lásky k Norsku

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Pojďme spolu. Tak zní název ekumenické-
ho pěšího putování, které již třetím rokem 
pořádají zástupci katolické a evangelické 
církve. V sobotu 3. října vyrazila pod tímto 
heslem padesátka poutníků od dětí po 
důchodce z Hustopečí do Klobouk. „První 
pouť vedla z Brna do Nosislavi, druhý ročník 
se šel z Nosislavi do Hustopečí a letos tedy 
jdeme z Hustopečí do Klobouk. Do dalších 
let máme v plánu směřovat na Slavkov, vrátit 
se do Brna a potom třeba na sever,“ popisuje 
trasy jeden z organizátorů, evangelický farář 
Jiří Gruber.

Cílem 13kilometrové pouti je připomenout 
soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců 
na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke 
společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež 
se v minulosti často stávala místem rozdělení 
a nepochopení. „Idea je v tom, že se scházíme 
z různých církví a připomínáme si památná 
místa obou konfesí, zmapovat je, projít si je 
s vírou, nadějí a radostí,“ usmívá se Gruber.
Myšlenka na ekumenické putování se zrodila 
v hlavě profesora Masarykovy univerzity v Brně 
Petra Peňáze, který po smrti svého otce začal 
pátrat po předcích a rodinných vazbách. „Vyrůs-
tal jsem v přesvědčené tradiční evangelické 
rodině a teprve když jsem hledal v archivech, tak 
se ukázalo, že mezi předky mého otce je široká 
větev přesvědčených katolíků. Zjistil jsem, že 
katolický kněz P. Jan Peňáz, který je děkanem 

ve významném poutním místě Křtiny, je můj 
vzdálený bratranec. Jan je známý poutník, který 
nachodil přes 10 tisíc kilometrů a když jsme 
se setkali, tak se mě zeptal, jestli jako evange-
líci konáme poutě. Řekl jsme mu, že to není 
zvykem, ale v podstatě tomu nic nebrání. A tak 
jsme se shodli na tom, že by bylo dobré takovou 
ekumenickou pouť uspořádat,“ popisuje vznik 
myšlenky na pouť Petr Peňáz.

Trasa letošní pouti není překvapivá. Jak 
Hustopeče tak Klobouky u Brna jsou města, ve 

kterých dlouhá léta funguje několik křesťan-
ských denominací. „Po cestě si ale připomínáme 
i další souvislosti a osobnosti, třeba prezidenta 
Masaryka, který je navíc spjatý s oběma církve-
mi, neboť se narodil jako katolík, ale v dospělos-
ti se hlásil i k evangelíkům,“ dodává Peňáz.

Hlavní poselství pouti shrnul sám iniciátor 
pouhými dvěma slovy. „Pojďme spolu. Je to 
pozvání jít životem společně.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 5. 10. 2020 na webu města. 

V sobotu 3. října vyrazila padesátka poutníků od dětí po důchodce z Hustopečí do Klobouk.
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Pravděpodobně poslední kulturní akci na 
delší dobu hostilo kino Hustopeče ve čtvr-
tek 8. října. Cestovatelskou přednášku Jiřího 
Kolbaby mohli diváci vyslechnout těsně před 
vyhlášeným zpřísnění bezpečnostních opatře-
ní. Možná i to přispělo k tomu, že dechberoucí 

krásy Norské přírody si diváci vychutnávali 
do poslední minuty. Brněnskému cestovateli 
jsme položili i několik otázek...

Dnes budete přednášet o svých cestách po 
Norsku. Co Vás na něm tolik uchvátilo?

Norsko uchvátí každého. Má neskutečnou 
přírodu, je o 300 tisíc kilometrů větší než Česká 
republika, žije tu jen pět milionů lidí, takže je 
velká šance zažít tu přírodu bez lidí, takovou 
sterilní. A hlavně se tam nemusíme ničeho bát. 
Norsko je zdvořilá úspěšná země s neuvěřitel-
nou ekonomikou, dokonalou dopravní infra-
strukturou, je to velmi bohatá země – bohatá 
z ropy. Já jsem velmi překvapen, jak ta země 
dokonale funguje. Můžeme si jenom přát, 
abychom i u nás měli tak skvělé politické vede-
ní, které se chová mravně vůči lidem, odpo-
vědně vůči ekonomice, a hlavně vůči přírodě. 
Norsko navštěvuji rád v létě i v zimě, a vždycky 
si to rád užívám. 

Cestujete tedy raději právě do těch 
chladnějších oblastí nebo dáváte přednost 
spíše teplu?
Jednoznačně do těch chladnějších oblas-
tí. Pozoruhodností je, že když se zeptáte 
mnoha cestovatelů, nejen v České republice, 
ale napříč světem, tak budou jmenovat ty 
chladné oblasti možná hned na prvním místě. 
Jakkoliv také rádi jezdíme na tropické ostrovy, 
přece jen musím říct, že jsou pro mě chladné Vyzpovídali jsme brněnského cestovatele. Co nám prozradil? Dočtete se v článku.
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oblasti top. Pro mě je Antarktida absolutní 
jednička a různé země a oblasti Arktidy jsou 
pro mě neméně přitažlivé, takže v podstatě 
od Norska, přes Finsko, Švédsko, Sibiř až po 
severní pól. Všechno je to velmi přitažlivé 
a nikdy jsem tam nebyl z ničeho zklamán 
nebo zaskočen. Někdy tedy z rychlé změny 
počasí, ale s tím tam musíte počítat. Právě 
v Norsku pozoruji to, jak se otepluje planeta. 
Jak je pořád tepleji a tepleji. Dokonce na seve-
ru Norska 2. ledna naměřili +19 °C a já sám 
vidím, jak se Norové koupou ve fj ordech, což 
ještě do nedávna nebylo vůbec  myslitelné. 

Jak vnímáte cestování za současné situace – 
je to riziko nebo je to v pořádku za dodržení 
určitých opatření? 
Defi nitivní je poslouchat odborníky. A mluví 
do toho hromada laiků, což je pochopitelné, 
každý má svůj názor, to je všude kolem nás 
vidět, slyšet i cítit, ale já poslouchám odborní-

ky. Je logické, že se to šíří vzduchem, takže když 
něco nařídí, tak to dodržuji, teď nemám rouš-
ku, ale za chvíli si ji zase nasadím. Přednáším 
sice bez roušky, to je logické, ale dodržujeme 
dostatečný odstup, jinak se snažím separovat 
od společnosti. Jsem doma, čtu, píšu, učím se, 
upravuji si byt. Musím se s tím vyrovnat, že 
necestuji, jakkoliv jsem se letos těšil na hodně 
cest. Cestovatel bez cest – to je život smutný, 
ale nijak se fyzicky ani psychicky nebourám. 
Musíme to překonat všichni, nedá se nic dělat. 
Nenosit roušku a myslet si, že tím prokazuji, 
jak jsem svobodný a jak tím akceptuji demo-
kracii, je čirá hloupost.

Jste člověk, který se na svou cestu dlouho 
chystá nebo máte rád spíše tzv. „hurá akce“ 
a dokážete se sbalit během chvilky? 
Umím to i to. Je hrdinské říct, že zítra umím 
ihned vystartovat, ale stejně se balím vždy 
o něco déle. Já si věci nosím vždycky na hroma-

du. Ale stalo se několikrát, že jsem dostal 
zakázku na druhém konci světa a byl jsem 
sbalený během několika hodin a v letadle 
jsem byl vzápětí. A na tom konci světa jsem byl 
za den, za dva, za tři. I to se někdy podaří. 

Co si s sebou nikdy nezapomenete sbalit?
Určitě pas. Jednou se mi stalo, že jsem zapo-
mněl pas a to je docela velký problém – to se 
pak člověk vrací stovky kilometrů a má problém, 
že mu může uletět letadlo. A nikdy nezapome-
nu fototechniku, to je pro mě zásadní. Velmi 
doporučuji – mám takovou cestovatelskou 
radu – vždycky mít světelný zdroj, takže čelov-
ka. Já radím všem: Mějte čelovku! Já sám jsem 
byl dvakrát v ohrožení života, že jsem neměl 
zdroj světla. A pak už je to téměř jedno. Člověk 
se vyrovná téměř se vším a všechno je v tom 
světě obstaratelné.

-slam-
Článek byl zveřejněn 9. 10. 2020 na webu města. 

Vlašák Kamila Prokeše šampionem Velkopavlovické podoblasti

Jednadvacátý ročník Salonu vín – národní 
soutěže vín, nejvyšší a největší soutěže vín 
v České republice, se do historie zapíše nejen 
rekordním počtem vzorků, ale i zrušenými 
výstavami a dalšími obtížemi spojenými 
s pandemií koronaviru. Šampioni jednotli-

vých podoblastí však o svá ocenění nepřijdou. 
Vítěz naší, Velkopavlovické, si cenu vyzvedl za 
skromných podmínek v prostorách kinokavár-
ny před zraky své rodiny.

„Vyhlášení mělo proběhnout více slavnost-
ně během Burčákových slavností, na kdy byla 

naplánována i výstava a degustace všech vzor-
ků, ale bohužel to nebylo možné. Samotné 
hodnocení však proběhlo úspěšně ve Valticích 
a vítězem se stalo vinařství Kamila Prokeše,“ 
říká produkční Jana Unčovská.

Konkrétně Ryzlink Vlašský 2018 pozdní 
sběr z Velkých Němčic uspěl v konkurenci více 
než 800 přihlášených vzorků a zaslouženě si 
odváží nejen diplomy a plakety, ale i zbrusu 
nový barrique sud z dubového dřeva. „Je to 
typický vlašák s tou citrusovou vůní i mine-
ralitou. Věřil jsem mu, ale s oceněním jsem 
moc nepočítal,“ představil svého vítěze sám 
Prokeš.

Do prvního kola fi nálového hodnocení celé 
soutěže postoupilo rekordních 1 546 vzorků 
a druhé kolo je naplánováno na konec listo-
padu. „Věříme, že se nám podaří v těch nasta-
vených podmínkách zorganizovat práce a celé 
hodnocení nastavit tak, abychom bezpečně, 
kvalitně a zodpovědně vybrali ta vína, která do 
salonu patří,“ vyjádřil mírné obavy prezident 
Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray, 
který ocenění v Hustopečích předával.

Na samotnou práci vinařů koronavirová 
pandemie výraznější vliv nemá a milovníci 
vína tak o svůj oblíbený nápoj určitě nepřijdou. 

„Život vinaře pandemie ovlivnila tak, že na vše 
bylo více času, protože nám odpadly ochut-
návky a akce. Ale ta cyklická práce ve vinici i ve 
sklepě musí každý rok probíhat stejně a tak se 
dělo i letos,“ krčí rameny Prokeš.

„Koronavirus tu nebyl a nebude. Vinaři tu 
byli a budou. Budeme bojovat o ten náš prostor 
na Zemi, aby vína byla na stole v dobách 
dobrých i zlých a věřím, že spousta lidí si tady 
ten trochu depresivní čas zpříjemní sklenkou 
dobrého moravského vína,“ neskrývá naděje 
v české spotřebitele Nyitray. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 14. 10. 2020 na webu města. 
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Vyhlášení mělo proběhnout více slavnostně během Burčákových slavností.
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Už to bude rok, kdy od sboru Apoštolské círk-
ve v Hustopečích odešel po více než 20 letech 
na jiné působiště oblíbený pastor Karel Frid-
rich. Přestože se do Hustopečí občas vrací, 
málokdo ví, kde je mu dnes konec. Zepta-
li jsme se ho ve středu 30. září, kdy přijel 
s přednáškou o své misijní cestě do Malawi. 

„Zakotvil jsem na Vysočině. Je tam krásná 
příroda, i když trochu chladno. Pracuji tam 

jako ředitel misijního konferenčního centra 
Immanuel, kde spolupracujeme s dětský-
mi domovy a dalšími sociálně slabými 
skupinami. Malawi je ale srdeční záležitost, 
a i z Vysočiny tuto práci dál rozvíjím. Mám 
tam dobré přátele a celý ten projekt jsme 
přetavili v organizaci Chapananga a stále 
tam fungujeme,“ rozzářil se Fridrich při poví-
dání o své práci.

Právě do Malawi Fridrich už několik let pravidel-
ně jezdí na misijní cesty a stejnou vášeň pomá-
hat vzbudil i v kazatelce Českobratrské církve 
evangelické Kateřině Rybárikové. „Na přelomu 
ledna a února 2020 jsme byli pozváni do škol 
a všechny informace o tamějším školství pro mě 
byly hodně zajímavé. Ve třídách je třeba 60 až 80 
dětí, nejsou lavice, sedí se na zemi nebo dokonce 
venku, protože ani místnosti nejsou dostatečně 
prostorné,“ popisuje své zkušenosti Rybáriková.

Protože naše země a celý svět momentálně 
ovládá strach z nákazy koronavirem, spoustu 
otázek se během večera točilo i kolem tohoto 
tématu. „Nikdo neví, jak to tam vlastně vypa-
dá, protože se netestuje, nejsou ani výsledky. 
Prostě Afrika. Lidé tam mají jen dvě možnosti – 
buď jít do práce a třeba se nakazit, nebo zemřít 
hlady. A větší šanci mají přežít ten koronavirus,“ 
zvážněla Rybáriková.

„Oni to berou tak nějak po svém – koronavi-
rus neviděli, tedy neexistuje. Víceméně ho igno-
rují, protože život a smrt je pro ně tak běžná 
a přirozená záležitost, denně tam umírají děti 
na malárii a další nemoci, takže koronavirus je 
nemůže překvapit,“ dodává k tomu Fridrich.

I přesto se oba církevní představitelé 
chystají do Malawi vrátit hned, jak to situace 
dovolí. „Situace s cestováním a karanténa-
mi je složitá, člověk v podstatě nic neudělá, 
takže čekáme, až budeme moci opět svobod-
ně vyrazit,“ těší se Fridrich. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 1. 10. 2020 na webu města. 

Karel Fridrich vyprávěl i o koronaviru v Africe

Na přednášce si mohli návštěvníci prohlédnout i předměty přivezené z cest.

FO
TO

: V
er

on
ik

a N
ov

ák
ov

á

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Děti ze třídy Berušek, Sluníček a Motýlků 
se sešly na Křížovém kopci, kde je přivíta-
la Letní královna. Ta děti poprosila, aby jí 
pomohly probudit podzim, protože ona 
už kraluje dlouho a je unavená. Děti Letní 
královně slíbily, že jí pomohou a vydaly se 
plnit úkoly, které měly pomoci probudit 
Podzimní královnu. Šly podél lana se zavá-
zanýma očima, sbíraly v lese nepořádek (ten 
tam schválně nadělaly paní učitelky), posta-
vily domečky pro lesní skřítky a navlékaly 
housenky z listí. Když děti všechny úkoly 
splnily, přišla se s nimi Letní královna rozlou-
čit. Potom si s Podzimní královnou vyrobily 
talismany na památku.

V říjnu k nám do školky zavítala fyzio-
terapeutka paní Mgr. Alexandra Proško-
vá s programem „Nožkohraní“. Ukázala 
dětem, jak mají správně stát i sedět. Při 

MŠ U RYBIČEK

Podzim jsme přivítali s velkou parádou

Děti na Křížovém vrchu probouzely podzim. 
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Sotva jsme se ve škole pořádně rozkouka-
li, zopakovali nebo prošli vynechané učivo 
z jarní distanční výuky, už nás koronavi-
rová krize usadila k výuce na dálku znovu. 
Naštěstí jsme v ní již zběhlí, tak bude mít 
určitě lehčí průběh. A snad i kratší trvání. 

I přesto jsme toho za první měsíc a půl 
stihli poměrně dost. První stupeň napří-
klad navštívil výukový program o dravcích 
ze společnosti na ochranu dravých ptáků 
Zayferus. Děti vyslechly poučný výklad 
o tom, čím je který dravec zajímavý a poté 
následovaly lety ptáků. Někteří žáci si mohli 
za odměnu zavolat dravce na ruku. Třeťáci 
se v rámci probíraného tématu „Moje obec“ 
dozvěděli, co je Žumberák, kde byla první 
česká škola nebo jak vypadá středověká 
truhla. 
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Začala opět výuka z domova

Podzimní dílničky v družině. Děti pracovaly s papírem a pastelkami, ale také s listím stromu či kaštany.

MŠ PASTELKA

V naší školce jsme se už jakž takž zadaptovali 
a pomalu jsme začali s činnostmi a aktivitami, 
které podzim přináší. 

Zpestřením bylo začátkem měsíce října 
vystoupení mladé umělkyně Veroniky Vičarové, 
která děti „vtáhla“ do podmanivých kytarových 

akordů a podzimní program, který připravila, 
děti přímo nadchl. 

Velkou akcí mělo být podzimní tvoření „Jablíč-
kování“ spojené s táborákem. Věřte, že jsme se na 
toto odpoledne parádně připravili a moc se těšili. 
Bohužel den před akcí vyšlo nařízení, že venkov-

ních akcí se může zúčastnit jen omezený počet 
osob. A tak jsme si soutěže a tvoření s jablíčkem 
udělali sami s dětmi ve jejich třídách a pěkným 
překvapením pro děti bylo to, že nás navštívila 
i jablíčková víla. Fotodokumentaci si mohli rodi-
če najít na našem webu. 

V plném proudu bychom byli i s nácvikem na 
tradiční oslavy města – Burčákové slavnosti. I když 
se nekonaly, tak jsme je v žádném případě neopo-
mněli, protože tyto slavnosti jsou pro Hustopeče 
stěžejní a řada rodičů z naší školky jsou výborní 
vinaři. Tak jsme těmto oslavám vzdali hold ales-
poň vycházkami do města, kde děti poznávaly 
významné budovy Hustopečí. Ve třídě jsme 
potom zpracovávali i hrozny a dělali si z nich šťávu. 

„Hrozny ve všech podobách“ visely na nástěnkách 
ve všech třídách. Shodli jsme se na tom, že ve 
vinařském městě Hustopeče se nám dobře žije. 

Čekají nás teď podzimní prázdniny, užije-
me si volna. Některé děti zůstaly doma už nyní 
se staršími sourozenci, kteří mají distanční 
výuku… Proto přejeme Vám všem, milí čtená-
ři, klidný a hlavně zdravý podzimní, dušičkový 
čas. P. S. Bude líp!!! 

Kolektiv MŠ Pastelka
Děti navštívila jablíčková víla. 
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Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty…

cvičení si děti vyzkoušely balanční pomůcky 
i masážní koberec. Dozvěděly se, že se dají 
bolavé svaly zatejpovat. Děti dokonce zkou-
šely kreslit nohou a zjistily, že to vůbec není 
jednoduché.

Protože je vinařská sezóna v plném prou-
du, pozval nás pan Jurák do svého sklepa. 

Děti na přivítanou ochutnaly výborný vinný 
mošt. Na vlastní oči se seznámily s tím, jak 
se musí hrozny zpracovat, než je z nich víno 
v lahvi. Navštívili jsme starodávný sklep, kde 
jsme si prohlédli nádherně vyřezávané sudy. 
Jako dáreček děti dostaly lahvinku lahodné-
ho moštu. Panu Jurákovi moc děkujeme za 

pozvání a vám, rodičům, sklep u Juráků vřele 
doporučujeme. Bylo nám tam krásně.

Podzimní počasí se ukazuje v plné síle, 
na vycházkách pozorujeme barevné stromy 
a na zahrádkách strašáky z dýní. Už se těší-
me, co si pro nás připraví listopad.

Gabriela Machačová, učitelka



HUSTOPEČSKÉ LISTY    11 | 20STR 14

Letošní školní rok se na našem Gymnáziu 
T. G. Masaryka rozjel standardně. Přišlo září 
a s ním i návrat studentů do školy po několi-
kaměsíční distanční výuce a po prázdninách. 
Přivítali jsme 50 nových žáků a 7 nových 
pedagogů. Celý měsíc jsme měli velké štěstí, 
že nás nepotkalo nařízení domácí karantény, 
takže vyučování probíhalo podle běžného 
rozvrhu v plném rozsahu ve škole. 

Při opakování a rozšiřování učiva z distan-
ční výuky stihli vyučující uspořádat pro žáky 
i zajímavé akce. Žáci 1. A se zúčastnili adap-
tačního kurzu netradičně v místním M-klubu 
a třeba žáci studující francouzský jazyk byli 
vařit v Brně s francouzským kuchařem.

Oktáva se spolu s třídní paní učitelkou 
Marií Formánkovou tradičně zapojila do akce 

Srdíčkový den. Tuto sbírku pořádá občan-
ské sdružení Život dětem a výtěžek sbírky 
pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. 
Studenti vyrazili do ulic Hustopečí i do kabi-
netů a tříd naší školy, aby nabízeli magnetic-
ké záložky, různobarevné kolíčky a plastová 
srdíčka. Našim dobrovolníkům se podařilo 
vybrat 14 168 Kč.

Asi nejméně příjemným opatřením pro 
nás bylo povinné nošení roušek. Trávit celý 
den v roušce je velmi náročné, ale nesetkali 
jsme se s žádnými potížemi při dodržování 
těchto pravidel. 

Začátkem října nastalo to, čeho jsme se 
obávali asi nejvíce. Žáci vyššího gymnázia se 
opět začali vzdělávat distančním způsobem 
(na dálku). V polovině měsíce se k nim přidali 

i žáci nižšího gymnázia. Zadávání, vypracová-
ní a hodnocení úkolů a testů probíhá prostřed-
nictvím školního informačního systému 
EduPage. Učitelé zůstávají v kontaktu s žáky 
pomocí pravidelných videokonferencí. Oproti 
jaru je distanční výuka pro žáky povinná.

Koronavirus ovlivnil i konání soutěží: 
většina z nich, na které se žáci s vyučujícími 
připravovali, byla zrušena. Využijeme ales-
poň několika soutěží jako GENIUS LOGICUS 
a matematické soutěže, které budou probí-
hat online.
Novelou školského zákona došlo k úpravě 
modelu maturitní zkoušky. Nadále si tedy 
budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat 
z cizího jazyka nebo z matematiky. Písem-
ná práce a ústní zkouška z českého jazyka 

Výuka přešla opět z prezenčního na distanční vzdělávání

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Krásný začátek října nás motivoval do 
malování. V družině děti malovaly aktovky 
a podzimní věnečky. Žáčci také luštili tajem-
nou křížovku a byla to zábava. A to ani netuši-
li, co brzy zažijí jejich kamarádi. 

Ti navštívili hustopečské kino! Prohlédli 
si zákulisí, nakoukli do maskérny, rozluš-
tili záludné úkoly a nakonec viděli ukázky 
k novým pohádkám! No řekněte, kdo by 
nechtěl mít kino pro sebe! Moc děkujeme 
paní Ondrové za krásnou prohlídku.

Páťáky sluníčko vytáhlo na Křížový vrch. 
V jeho prostranství si vyzkoušeli Land art. 
Určitě ho můžete jít zkusit i vy ostatní, v příro-
dě naberete potřebnou dávku energie.

V lese ani parku nehalasíme, abychom 
nerušili zvířata. V hudební výchově se také 
nesmí zpívat, ale nevadí. Děti si ji užily jinak, 
třeba s boomhackery. Byla to prima hodina. 
Komu není hudební výchova po chuti, mohl 
si ji napravit v hodině českého jazyka. Úvodní 
povídání, soustředěné čtení, chvilka pohody, 
splněný úkol, povídání nad knihami. I tak 
může vypadat dílna čtení. 

Od poloviny měsíce se vzdělávají děti 
doma. Přejeme hodně sil a chuti do učení jim 
i jejich rodinám. Držme si pěsti, ať sedíme 
v lavicích co nejdříve. 

Pavla Sedlářová, učitelka

ZŠ KOMENSKÉHO

Říjnové střípky z Komendy

Páťáky sluníčko vytáhlo na Křížový vrch.

FO
TO

: A
rc

hi
v š

ko
ly 

V loňském roce se nám podařilo zrealizo-
vat celoškolní projektový týden v rámci 
akce Codeweek neboli Evropský týden 
programování, což je iniciativa, jejímž 
cílem je zábavným a aktivním způsobem 
přiblížit programování. Letos jsme se na 

něj s velkým nadšením chystali znovu, ale 
jelikož vyšel na 10.–25. října, stihli jsme jen 
pár aktivit během prvních dvou dnů. Další 
kódovací aktivity nás už čekaly distan čně, 
popřípadě si je vyzkoušíme po návratu 
do školy. 

Pevně věříme, že se po podzimních prázd-
ninách do škol vrátí nejen žáci prvního 
stupně, ale že je brzy budou následovat 
i jejich starší spolužáci. Přejeme všem hlav-
ně pevné zdraví.

Kolektiv ZŠ Nádražní
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Den 
otevřených 
dveří

GYMNÁZIUM 
T. G. MASARYKA 
HUSTOPEČE

ŠKOLA S VÍCE NEŽ STOLETOU TRADICÍ

Vás zve na

úterý  
24. 11. 2020 od 9:00 do 17:00 hod.

čtvrtek  
14. 1. 2021od 9:00 do 17:00 hod.

Chcete být připraveni ke studiu na VŠ?

Úspěšně složit maturitu?

Studovat v příjemném a přátelském 
prostředí?

Účastnit se projektů, soutěží, olympiád 
a zahraničních pobytů?

Zdokonalit se v cizích jazycích?

www.gymhust.cz

Gymnázium v Hustopečích se připojilo 
k oslavám celoevropského programu Eras-
mus+. Cílem těchto oslav nazývaných Eras-
mus Days bylo zviditelnit jednotlivé projekty 
realizované v rámci tohoto programu a infor-
movat o pozitivním přínosu pro všechny 
zapojené. Zvlášť letos, vzhledem k celosvě-
tové situaci kvůli pandemii COVID-19, bylo 
hezké připomenout význam spolupráce, 

partnerství a solidarity, kterou mezinárodní 
programy podporují a přinášejí. 

Tato kampaň probíhala na naší škole  ve 
dnech 15.–17. 10. 2020 a zapojili jme se orga-
nizací videokonference se studenty a učiteli 
francouzské partnerské školy v rámci projek-
tu Erasmus+KA2 ve čtvrtek 15. 10. V jejím 
průběhu se navzájem představili žáci, kteří se 
zapojili do projektu, ale z důvodu pandemie 

se nemohli setkat v září během naplánované 
výměny studentů. Mezi další akce těchto oslav 
patří prezentace projektů, nástěnka, fotosou-
těž, výtvarná a literární soutěž. Všechny aktivi-
ty našich studentů budou oceněny po skončení 
distanční výuky. Na www.erasmusdays.eu je 
online interaktivní mapa, kde jsou uvedeny 
realizované aktivity zapojených škol. 

Hustopečské gymnázium se zapojilo do celoevropské kampaně 
Erasmus Days 2020

a literatury a cizího jazyka se stane součástí 
profi lové (tedy školní) maturity, společná část 
(tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude 
ve všech předmětech skládat pouze z didak-
tických testů. 

Rádi bychom 24. listopadu a 14. ledna 
2021 přivítali všechny zájemce o studium na 
Dnech otevřených dveří. Podrobnosti a dopl-
ňující informace naleznete na stránkách školy 
www.gymhust.cz.

Celou tuto situaci musíme opět zvlád-
nout, ustát, vydržet a jít dál. Snažíme se dělat 
všechno pro to, aby žáci mohli chodit do školy, 
aby na chodbách byl slyšet smích a student-
ský humor, aby učitelé mohli plnit svoje 
poslání. Věříme, že tuto situaci opět zvládne-
me a přejeme všem hlavně zdraví.

Lenka Maděřičová, zástupce řediteleFrancouzština se dá trénovat například při vaření s francouzským kuchařem.

(pokračování na str. 19)
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Podzim hraje všemi 
barvami, stejně jako 
tvorba mladé umělky-
ně Elišky Grabiášové, 
se kterou jsme měli tu 
čest se setkat a popo-
vídat si s ní o jejich 

uměleckých začátcích, 
úspěších a snech.

Eliško, děkujeme, že jste si na nás udělala 
čas. Jelikož vaši tvorbu znám, tak se nemo-
hu nezeptat – kdy jste se malování začala 
věnovat? 
Myslím, že vše začalo, když mi bylo asi 18 let. 
To jsem si začala kreslit jen tak pro zábavu. 
A jelikož mě to opravdu bavilo, tak jsem začala 
zkoušet různé techniky, ale nejvíc mě oslovil 
akvarel, u kterého jsem zůstala. Ale co bylo 
takovým prvotním impulzem k tomu, abych 
začala kreslit? Je to přeci jen nějaký ten pátek, 
takže už si moc nepamatuji.

Zmínila jste akvarel – proč právě tato technika?
Začínala jsem u tužek, tuhy, tempery, pak 
přes akryl, olej až po akvarel. Akvarel je 
hodně jemný, něžný a zasněný, líbí se mi, co 
umí s vodou a jak barvy plynule přechází 
jedna do druhé.

Jste z umělecké rodiny? 
Co se týče malby, tak jsem to jen já. Tatínek 
hrával na kytaru a zpíval a maminka je dámská 
krejčová, což je svým způsobem také umění. 
Nejvíce umělecky založen byl můj dědeček – 
hrál divadlo, zpíval, psal básničky. Toho jsem 
tedy nestačila poznat, ale ten umělecky základ 
mám jistě od něho ☺.

Eliško, u našeho rozhovoru budou přilože-
na i vaše díla. Představme si, že byste jimi 
někoho inspirovala a chtěl by malbu také 
vyzkoušet – jak by měl začít?
Určitě pokud někoho malování zajímá dopo-
ručuji to zkusit. Ať bude malovat cokoliv 
a čímkoliv a bude z toho mít radost, bude to 
výhra. Na akvarelu je krásné to, jak se do sebe 
prolívají jednotlivé barvy, a i s pár jednodu-
chými tahy štětcem jde dosáhnout pěkného 
obrázku. Na internetu lze nalézt spousta videí 
pro začátečníky. Akvarel je spíše na malování 
na papír, jelikož je transparentní, pokud by 
někdo chtěl zkusit plátno, doporučuji na to 
akrylové barvy. Dnes lze v každém papírnictví 
koupit nějakou základní sadu.

Jak probíhá váš proces tvorby? Uděláte si 
kávu, zapnete hudbu, zapálíte svíčku? Nebo 
si to představuji moc romanticky?
Hlavně musí být nálada. Když například prší 
a je zataženo, tak se mi do malování nechce. 
Jelikož nosím brýle, tak mě z té podzimní 
tmy často bolí oči. Inspirace přichází kdykoliv 
v průběhu dne nebo například před usnutím. 
Rituály žádné nemám, takže v tomto ohledu 
asi čtenáře neinspiruji ☺.

Když jsem se na rozhovor s vámi připravova-
la, tak jsem si projela vaše webové stránky 
a so ciální sítě, tam jste v posledních dnech 
přidávala fotografi e z připravovaného kalen-
dáře. Jelikož se blíží konec roku, tak je to 
poměrně aktuální téma. Co je to za kalendář?
Loni jsem malovala kalendář s hustopečskými 
motivy. A letos bych to ráda zopakovala, akorát 
jsem se rozhodla, že se zaměřím na širší okolí 

– nakonec jsem se uchýlila k Břeclavsku. Nama-

U šálku čaje

s Eliškou Grabiášovou

	       Eliška Grabiášová oslavila 

32. narozeniny. 

	       Vystupuje pod pseudonymem 

Eliška Pamp – jako pampeliška.

	       Narodila se v Opavě a v Hustopečích 

žije 5 let. 

	       Maturitu absolvovala na Obchodní 

akademii v Brně.

	       Pracuje jako fakturantka a má 

na starosti administrativu 

v hustopečské fi rmě. 

	       Ve svém volném čase se věnuje 

malbě – nejraději má akvarel. 

Věnuje se také zakázkové ilustraci 

či tvorbě svatebních oznámení.

	       Má ráda květiny a astronomii. 

	       Svůj volný čas tráví s přítelem a se 

svým čtyřnohým mazlíčkem Lokim.
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lovala jsem například Hustopeče, Vrbici, Lednici, 
Valtice… problém je ten, že je již docela pozdě 
a všichni již mají kalendáře hotové ☺. Dala 
jsem si závazek, že do konce října bude hotovo! 

Na Slavnosti mandloní a vína jste s městem 
Hustopeče spolupracovala na přípravě 
propagačních předmětů – váš rukopis jsme 
mohli ocenit na tričkách, kelímcích či buto-
nech. Akce se bohužel zrušila, ale zájem 
o nákup těchto předmětů, které prodává-
me na TIC, je opravdu velký. Jak vlastně ta 
spolupráce vznikla?
Oslovila mě paní Jana Hrádková, vedoucí MAK 
Hustopeče. Již dříve jsme spolu spolupraco-
valy na tvorbě PF přání, které měly poměrně 
velký úspěch, takže na to navázala spolupráce 
na ilustrování Slavnostech mandloní. Rozhled-
na a mandle byly jasnou volbou, která se na 
připravovaných předmětech měla objevit 
a myslím, že se opravdu povedla. Považuji to 
zatím za svůj největší umělecký úspěch.

Svou činností podporujete i zvířata.
Jsem velký milovník zvířat, a tak když můžu, 
snažím se přispívat různým neziskovým 
organizacím. Loni jsem například vytvořila 
vánoční tiskoviny s motivy pejsků a půlka 
výtěžku šla do OS Buldočí naděje, která se 
stará o buldočky a mopsíky z množíren. Také 
se můj obrázek objevil v kalendáři OBRAZ 
Obránci zvířat. Pár let nazpět jsem spolupra-
covala s organizací zabývající se ochranou 
podmořského světa Blue Life, kde vznikly 
plátěné tašky s mými obrázky.
Letos plánuji také vytvořit výrobky, které svým 
prodejem podpoří opuštěná zvířata. Sama 
mám doma francouzského buldočka a příští 
rok bych ráda dala domov dalšímu pejskovi.

Když se vrátím ještě k vašim webovkám, tak 
jsem se tam dočetla, že i tetujete. Jak to je?
Tetování se již nevěnuji. Sice jsem absolvova-
la kurz a chodila se učit k jednomu z nejlep-
ších tatérů, ale nakonec jsem usoudila, že 

mi chybí spousta vlastností se stát tatérkou. 
Začátky jsou dost složité a zdlouhavé, není 
to vůbec stejné jako malovat na papír. Umím 
být i dost sebekritická, některé své obrázky 
maluji několikrát, u kůže mám pouze jeden 
pokus. Veškeré vybavení jsem tedy nakonec 
prodala a místo toho jsem si koupila grafi cký 
tablet na kreslení a teď se učím na něm. 

Poslední otázka na závěr – měla jste již 
nějakou výstavu? 
Ano, před dvěma lety v kavárně Gaviota 
v Moravské zemské knihovně v Brně. Asi 
tři týdny tam byly vystaveny moje obráz-
ky. Tématem výstavy byly hudební legendy 
70. a 80. let. Jednou bych ráda měla další 
výstavu, ale to je zatím ve hvězdách. Do 
budoucna bych ráda našla někoho, kdo umí 
psát, protože mým snem je ilustrovat kníž-
ku – například o Jižní Moravě, která mi jako 
opavačce přirostla k srdci. 
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Milí příznivci kulturního a společenského živo-
ta v našem městě,

zřejmě mezi vámi není nikdo, kdo by nevě-
děl o opatřeních vlády kvůli zamezení šíření 
koronaviru. Poprvé byla zavedena letos na jaře 
a zklamání nad zrušenými Slavnostmi mandlo-
ní a vína, které jsme měli připravené ve fi nální 
podobě, nám na marketingu vynahrazovala 
naděje, že na podzim už bude vše dobré a společ-
ně si užijeme „Burčákovky“ a další podzimní akce. 
Po letním rozvolnění, kterého jsme využili pro 
menší akce typu letního kina, komorních diva-
delních představení, koncertů a ochutnávek 

vín, se situace opět zhoršila a museli jsme na ni 
zareagovat zrušením naplánovaných událostí. 
Mezi ty největší, které to odnesly, patří Burčáko-
vé slavnosti, Nominační výstava vín, Světový duel 
vín i Svatomartinské slavnosti v podobě, v jaké je 
znáte. Prázdnotou zeje také sál našeho kina, a to 
těsně před uvedením fi lmových novinek jako 
jsou Karel či Žáby bez jazyka, koncertem kapely 
Nerez nebo divadlem Chlap na zabití s Filipem 
Blažkem a Miroslavem Vladykou. Ohrožené je 
také Šmardovo sousedské divadlo.

A co bude dál? Bohužel křišťálovou kouli 
nikdo z nás nemá (což je možná trošku 

škoda) a tak můžeme jen doufat. V to, že se 
vše vrátí do zajetých kolejí a my vám před-
stavíme předvánoční program v plné parádě. 
Připravujeme tradiční mikulášský jarmark 
i adventní koncerty, na které jsme letos pozva-
li Cimbal Classic Kateřiny a Dalibora Štrun-
cových, Srdce ze Šakvic či Brno Gospel Choir. 
Nový rok přivítáme s Martinem Chodúrem 
a věříme, že do něj vykročíme pravou nohou 
a zase to v Hustopečích pořádně rozjedeme. 
Těšíme se na vás!

Jana Hrádková, vedoucí organizační složky 
Marketing a kultura města Hustopeče

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 26. 9. 2020

Martin Herůfek nar. 12. 9. 2019 Anna Vondráčková nar. 19. 9. 2019 Jasmin Ledvinová nar. 28. 11. 2019 Ondřej Fiala nar. 20. 2. 2020

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností
Fotografi e pořídil: Milan Krásný
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Erasmus Days byly také šancí ke zviditelnění 
naší školy, která je zapojena do tohoto atrak-
tivního, inovativního a pokrokového mezi-
národního programu. Na jaře 2020 jsme 
obdrželi dopis DZS s poděkováním za úspěš-
né zapojení naší školy do programu Erasmus+ 

v období 2014–2020. Byla nám také nabídnu-
ta možnost požádat v říjnu 2020 za naši akti-
vitu o Akreditaci školy pro období 2021–2027.

Při této příležitosti Dům zahraniční 
spolupráce poslal informační tabuli, která 
je umístěna na budově školy a informuje 
tak všechny žáky, rodiče i širokou veřejnost 
o naší mezinárodní aktivitě v rámci progra-
mu Erasmus+.

Na  období 2014–2020 jsme získali grant 
EU pro 3 projekty Erasmus+KA1 a 1 projekt 
Erasmus+KA2 v celkové hodnotě téměř 
62 tisíc Eur. Jednalo se o projekty:

•  2014–2016 – Erasmus+KA1 „Inovativní 
prvky výuky v přírodovědných disciplí-
nách“, který byl Národní agenturou pro 
evropské projekty oceněn Pečetí kvality 
v říjnu 2016.

•  2016–2018 – Erasmus+KA1 „Zapojení 
metody CLIL do výuky přírodovědných 
předmětů“.

•  2019–2021 – Erasmus+KA2 Partnerství 
škol „Let´s také a CLIL together“ s fran-

couzskou školou LEGTA La Germi-
niére ROUILLON (Le Mans), která je 
naším partnerem v projektu, jehož 
cílem je výměna zkušeností s výukou 
přírodovědných předmětů metou CLIL 
a vytváření kompetencí a schopností ve 
vícejazyčném prostředí jak pro učitele, 
tak především pro žáky. Komunikač-
ním jazykem je anglický a francouzský 
jazyk. V roce 2019 se uskutečnila první 
dvě setkání. 

Na období 2020–2022 jsme v programu 
Erasmus+KA1 získali projekt „Profesní rozvoj 
pedagogů a managementu školy“. Jeho nápl-
ní je celkem 5 mobilit (4 vzdělávací kurzy 
a job shadowing), které povedou ke splnění 
cílů projektu, které vychází ze studie Evrop-
ské strategie 2020, z Evropského plánu 
rozvoje a Školního akčního plánu a navazují 
na předcházející dva projekty Erasmus+KA1 
a projekt Erasmus+KA2.

Jarmila Čeperová, 
koordinátorka projektů Erasmus+ 

Poslední zářijový den se žáci 1.–4. ročníku 
základní školy speciální vypravili na výlet do 
Lednice. Počasí nám docela přálo, pláštěnky ani 
deštníky jsme naštěstí nepotřebovali. Navštívili 
jsme výstavu Svět z písku, kde jsme si ve venkov-
ní expozici měli možnost prohlédnout unikátní 
sochy vytvořené z písku inspirované díly auto-
rů K. Zemana a J. Verna. Prohlédli jsme si např. 
dinosaura z Cesty do pravěku, bájného Krakena, 
ponorku Nautilus, velrybu, sochy obou autorů 
a mnoho dalších nádherných soch, které jejich 
autoři tvořili celých 8 měsíců. Pískové sochy se 
nám velice líbily a přejeme organizátorům akce 
a autorům samotných soch co nejméně deště, 
aby se tímto unikátním dílem mělo možnost 
potěšit co nejvíce návštěvníků. Poté jsme 
zavítali do zámeckého parku, kde jsme se při 
příjemné procházce podzimní přírodou mohli 
potěšit nádhernou výsadbou květin a vůbec 
celým dojmem zámeckých zahrad. Zároveň 
jsme měli možnost dozvědět se zajímavé infor-
mace od zámeckých zahradníků ohledně jejich 
práce v zámeckých zahradách. Výlet jsme si 
moc užili a určitě se do Lednice rádi vrátíme.

M. Kadrnková

10. října proběhl projektový den s názvem 
Železná opona; projektu se účastnili žáci 7.–9. 
ročníku. Cílem akce bylo připomenout žákům 
život v období normalizace a polistopadové 
změny. Projektový den probíhal na hranič-
ním přechodu Čížov–Hardegg, na kterém 
byla po roce 1989 zachována část hraničních 

zátarasů tvořící železnou oponu na hranicích 
s Rakouskem. Z původního zabezpečení zde 
byla zachována obslužná komunikace, ježko-
vé a jehlanové zátarasy, oplocení z ostnatého 
drátu a strážní věž. Hraničním přechodem 
nás provázel pan Luděk Navara, který na dané 
téma napsal několik knih. Žáci měli spoustu 

otázek, na které pan Navara s ochotou odpo-
vídal. A protože nám počasí přálo, vypravili 
jsme se i za hranice, do nejmenšího rakouské-
ho městečka Hardegg, kde jsme se posilnili 
horkou polévkou, pokochali se krásami obce 
a posilněni se vydali zpět do naší české země.

Yveta Bartoňková, učitelka

Vydali jsme se na výlet do Lednice

Děti se seznámily se železnou oponou

Počasí nám docela přálo, pláštěnky ani deštníky jsme naštěstí nepotřebovali.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

(pokračování ze str. 15)
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Tak jako každý rok, tak i letos v září jsme se 
chystali na malování dýní. Problém ovšem 
nastal v momentu, kdy nebyly dýně k mání. 
Paní vychovatelka Malinková se náhodou 
setkala se zemědělcem panem Horsákem 
z Lednice, a ten byl ochoten je na Domov 
mládeže dodat. Také zaměstnanec naší školy 
pan Ondrák nám poskytl několik kousků 
velikosti XXXL, za což jim oběma  děkujeme.

Nejen malování dýní nás provázelo v měsí-
ci září, ale také příprava projektu „72 hodin“ 
s tématem „Sázíme stromy“, letos ve spolu-
práci s Městským úřadem Hustopeče. Akce se 
měla uskutečnit 15. 10. 2020, z důvodů vlád-
ních opatření byla odložena na neurčito.

Domov mládeže se zapojil i do projektu 
„Šablony do škol“, v září jsme se s žáky věno-

vali doučování a deskovým hrám. Aktivity 
jim nejen pomáhaly zlepšit školní výsledky, 
ale také podporovaly sociální vazby, komu-
nikaci a spolupráci.

Nezapomínáme ani na oslavence v daném 
měsíci a společně jim přejeme. Jsme rádi za 
chvíle, které můžeme spolu prožít.

Ludmila Malinková, vychovatelka

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Jak se máme na Domovu mládeže?

Malované dýně od našich studentů.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Vinařských spolků, ve kterých jsou zapojeni 
i vinaři z Hustopečí, funguje v blízkém okolí 
bezpočet a jejich cíle jsou různorodé. Posled-
ních několik týdnů však hustopečští usilují 
o vytvoření společné platformy, která by prezen-
tovala vyloženě hustopečskou vinařskou oblast 
a hustopečská vína. „Ta potřeba je tady už dlou-
há léta, ale nikdy nebyly vhodné podmínky ani 
dostatek vůle. Okolnosti posledních měsíců 
nás však nakonec přesvědčily o tom, že ačko-
liv podpora města je velká, tak již nedostačuje, 
a pokud se chceme posunout dál, tak musíme 
být jednotní,“ popsal důvody iniciátor a nyní už 
i předseda nového sdružení Pavel Košulič.

Fakticky to pro vinaře znamenalo spojit se 
v jednotnou organizaci. „Už několik let exis-
tuje z historie obnovené Hustopečské vinař-
ské bratrstvo a ukázalo se, že právě toto je ten 
základ, na kterém by se dalo stavět a dát mu 
nový směr,“ představil spolek Košulič.

Podporu novému Hustopečskému vinař-
skému bratrstvu vyjádřila většina vinařů 
z města. „Zatím je nás zapojeno 18 vinařů, což 
je většina vinařů z města, a samozřejmě rádi 
přivítáme další, kteří zatím ještě váhali nebo 
o projektu nevěděli.“

Kromě vytvoření společné internetové 
prezentace nebo online prodeje vín chtějí 

vinaři organizovat i akce přímo ve sklepech. 
Spolupráci si zkusili při jarním Slunovratu 
či srpnovém Zarážení hory a chystají se na 
další. „První oficiálně společnou aktivitou 
budou otevřené sklepy místo Burčákových 
slavností. A pokud to půjde, tak bude-
me pokračovat dál i mimo otevřené skle-
py, a i mimo samotné Hustopeče,“ těší se 
 Košulič.

Vinařům přejeme hodně úspěchů a těšíme 
se na všechny příležitosti, kdy budeme moci 
koštovat jejich skvělá vína! 

-nov-
Článek byl zveřejněn 1. 10. 2020 na webu města. 

Vinaři spojili síly a budou propagovat vína z Hustopečí
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

V letošním roce jsme měli jen několik akcí, 
které jsme stihli uspořádat do poloviny března. 
Poté naši zemi zastihl nouzový stav a všechno 
jsme postupně rušili, a nejen my. Z našeho 
tak perfektně připraveného plánu akcí, kdy 
jsme měli v průměru dvě akce měsíčně, nám 

zůstalo jen v září cvičení jógy pro seniory na 
židlích. V józe je nejdůležitější práce s dechem. 
Soustředit se na dech, jak prochází tělem, z těla 
odchází spolu se všemi špatnými myšlenkami 
starostmi výdechem. Soustředili jsme se na 
své tělo, rozcvičili, zapojili celé tělo. To vše pod 

vedením cvičitelky Báry Otřísalové. Bohužel 
jsme cvičení jógy opět přerušili vzhledem 
k současné situaci. Už teď se těšíme na další 
lekce po zvládnutí pandemie.

Další aktivita, která nám zůstala, je rekondič-
ní a rehabilitační cvičení v lázních Lednice pod 
dohledem zkušených rehabilitačních pracov-
níků. Tuto aktivitu nám umožnil Jihomoravský 
kraj, který tento náš projekt fi nančně podpořil. 
Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji 
za umožnění této aktivity pro 51 našich členů.

Ambulantní balíčky v lázních Lednice, 
které zahrnují bezinkovou tělovou masku pro 
ženy, medový obklad pro muže a pro všechny 
klasickou masáž – tuto relaxační činnost nám 
umožnila dotace z města Hustopeče a ostat-
ních obcí. Moc děkujeme.

Na závěr prosba pro všechny naše členy 
a příznivce – dodržujme všechna vládní opatře-
ní! Jedná se o naše zdraví, zdraví našich blízkých. 
Jen tak můžeme pomoci přetíženému zdravot-
nickému systému. Můj velký obdiv, poklona 
všem zdravotníkům, velké poděkování.

Přeji všem hodně zdraví a brzy zase na shle-
danou u naší některé akce.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Aktivity svazu opět přerušeny

Jezdili jsme cvičit a rehabilitovat do lázní v Lednici.
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SPORT

Ačkoliv počasí v sobotu 26. září venkovním 
aktivitám příliš nepřálo a člověk by ven ani psa 
nevyhnal, neodradilo nikoho, kdo se rozhodl 
svým během či chůzí podpořit místní hospic 
Girasole, který letos poprvé pořádal Běh 
Mandloňovou stezkou.

„S tím nápadem přišel náš nový kolega 
Pavel Kosorin, navazuje to na tradici běhů 
pro hospic, které fungují v České republice, 
a protože máme v Hustopečích mandloňové 
sady, unikátní lokalitu, rozhodli jsme se to 
využít,“ objasňuje ředitel sociálního zařízení 
Miroslav Prchal.
Do běhu se mohl zapojit kdokoliv, kdo má rád 
pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu, a chce 
podpořit dobrou věc. Startovné bylo dobro-
volné a celý výtěžek byl použit na podporu 
hustopečského hospice. „Máme přes 60 běžců, 
kteří právě vyběhli na trať, počasí sice moc 
nepřeje, je zima, ale mohlo by být horší – celou 
noc pršelo. Jsou to asi lidé zdatní, které takový 
lehký deštík neohrozí, já jsem z toho nadše-
ný, nevím, jestli já sám bych měl tu odvahu 
vyběhnout v takovém počasí. Jsem nadšený 
a smekám před nimi všemi,“ vyjadřuje svůj 
obdiv běžcům Prchal.

Běh byl odstartován paní starostkou na 
Dukelském náměstí. Trať dlouhá přibližně 
9 kilometrů běžce vedla k hustopečským 
rybníkům, poté se někteří trochu zadýchali 
u převýšení směrem k mandloňovým sadům 
a kolem rozhledny seběhli ke hřbitovu, odkud 
se vraceli zpět na místo, kde celý běh započal. 
Určitě se nejednalo o běh první a posled-
ní. Girasole plánuje pořádat hned dva běhy 

ročně. Jeden na podzim v září, druhý na jaře 
v dubnu. „V době, kdy jsou Hustopeče napl-
něny vůní burčáku ze sklepů, to je unikát-
ní příležitost si dojet nejenom zaběhnout, 
ale i využít této možnosti. A jaro, rozkvetlé 
mandloně, kdo by to neznal,“ nadšeně před-
stavil plány ředitel hospice. 

-slam-
Článek byl zveřejněn 29. 9. 2020 na webu města. 

Během ku zdraví a podpořit hospic!

Běžci museli zvládnout téměř 9 kilometrů.
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STOLNÍ TENIS

V polovině září začala nová sezona stolních 
tenistů. „Všichni jsme se na ni již těšili,“ říká 
předseda oddílu Jan Matlach, protože ta 
loňská skončila nedohraná kvůli pandemii 
koronaviru. V podstatě jsme nemohli téměř 
3 měsíce ani trénovat. S o to větší chutí 
jsme se do toho v srpnu opět vrhli. Posled-
ní srpnový týden jsme uspořádali kemp pro 
naše mládežníky. Zúčastnilo se ho 10 chlap-
ců a trénovali jsme každý den dopoledne 
a odpoledne, vždy po 2 hodinách. Co však 
bylo nejdůležitější, na každém tréninku 
bylo s chlapci 6 trenérů, což bylo obrovským 
přínosem, protože každý se věnoval maxi-
málně dvěma hráčům. Intenzita tréninku tak 
byla vysoká. Kluci dostali zabrat a mnohdy 
byli hodně unaveni, ale byla to skvělá akce. 
Měli jsme tam dokonce dvě děvčata jako 
trenérky z extraligového Hodonína. Obě 
bývalé mládežnické reprezentantky předaly 
chlapcům mnoho poznatků. A na výkonnos-

ti všech chlapců se to velmi kladně projevilo 
hned na začátku mistrovských soutěží.

A družstvo chlapců startuje jako nováček 
v okresním přeboru 1. třídy a hned v prvních 
dvou kolech se projevila vysoká tréninková 
intenzita, nejprve jsme porazili Pouzdřa-
ny 6 : 4, když Ondra Topinka vyhrál všech-
ny 3 svoje zápasy, Jakub Sedláček přidal 
body 2 a Marek Ovesný 1 bod. Ve druhém 
utkání jsme porazili Kobylí 7 : 3, kdy tento-
krát neprohrál Jakub Sedláček a získal tak 
3 body, 2 přidal Ondra Topinka, 1 Tomáš 
Wech. U tohoto výsledku bych se rád zasta-
vil. V únoru jsme se stejným celkem z Kobylí 
prohráli 1 : 9, tady se ukazuje, jak kvalitně 
jsme potrénovali a zlepšili se.

B družstvo žáků, hrající okresní přebor 
2. třídy v prvním utkání porazilo celek 
Brumovic 7 : 3, kdy nejlepším hráčem byl 
Tomáš Wech, který všechny své zápasy 
vyhrál; Matěj Sedláček získal dvě vítězství 

a Standa Sedláček přidal jedno. V druhém 
utkání dostali příležitost další hráči z B 
družstva, prohráli jsme s celkem Rakvic 
těsně 4 : 6, když dva body získal Rafael Stře-
lec a po jednom Ondra Chloupek a Jose 
Růžička. Již předem jsme deklarovali, že v B 
družstvu dostanou příležitost všichni další 
chlapci z oddílu. 

Naše mládežníky jsme letos přihlásili i do 
soutěže dospělých. Je to zejména z důvodu 
získání zkušeností. Hrajeme nejnižší okresní 
třídu a nečekáme žádné výsledky. Chceme, 
aby chlapci hráli větší porce zápasů s cizími 
soupeři. První utkání s celkem Tvrdonic B bylo 
velmi zajímavé tím, že věkový průměr našeho 
družstva byl 11 let u hostů byl věkový průměr 
54 roků. Z prvního utkání za muže byli chlapci 
trochu vystrašení a i prohra 1 : 17 o tom i svědčí, 
čestný bod uhrál Tomáš Wech. Nicméně hned 
ve druhém utkání jsme se vytáhli a chlapci 
dokázali porazit celek Jevišovka D v poměru 10 
: 8. Body uhráli Ondra Topinka, Jakub Sedláček 
a Honza Pleskač, každý vyhrál 3 zápasy a 10. 
bod jsme získali ve čtyřhře.  

Sezonu tak naši mladíci rozjeli skvěle, 
jenže koronavir zase vše zastavil, nesmíme 
trénovat, nesmíme hrát mistrovská utkání 
a kdy to skončí, nevíme. Mrzí nás to, ale situ-
ace je pro všechny stolní tenisty stejná. 

A družstvo mužů v první lize stači-
lo odehrát 3 utkání. Bohužel s ohledem 
pandemii jsme nikdy nebyli v kompletní 
sestavě a tak tomu i odpovídají výsledky. 
V Českých Budějovicích a na EL NIŇU Praha 
jsme prohráli 7 : 10, doma pak jsme porazili 
celek Elizza Praha 10 : 6. První liga je letos 
velmi silná, ale v kompletní sestavě jsme 
schopni porazit kohokoliv. Jde jenom o to, 
aby se hrálo. B družstvo v krajském přeboru 
porazilo doma celek Rebešovic 10 : 4 a celek 
Rousínovec 10 : 5, naopak venku prohrálo jak 
v Hodoníně tak v Rohatci shodně 3 : 10.

Jan Matlach, předseda oddílu

Stolní tenisté začali novou sezonu

Naši chlapci se utkali s týmem z Rakvic.
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VOLEJBAL

Dne 26. 9. 2020 se volejbalový oddíl žákyň 
TJ Agrotec Hustopeče účastnil prvního kola 
krajského přeboru. Tento turnaj hostili 
soupeři ze Znojma-Přímětic. Žákyně odehrá-
ly celkem tři zápasy a odvezly si tak ze Znojma 
jednu výhru a dvě prohry. Sestava týmu byla 
D. Malhocká (kapitánka), A. Špačková, E. Škrá-
balová, T. Černá, V. Veverková, M. Kopecká, 
B. Nevědělová a H. Straková. 

“Musíme dost zabrat na podání a příjmu, jinak 
jsme si turnaj moc užily. Myslím si, že v druhém 
kole jsme se zlepšily, už jsme nebyly tolik zmate-
né a mnohem lépe jsme si zahrály,” komentuje 
turnaj kapitánka Denisa Malhocká. 

Hustopečské hráčky se aktuálně nachází 
v 5. skupině z celkových 7 žákovských skupin. 
V sobotním turnaji se tým udržel ve své skupině.

-tm-

Žákyně odehrály první volejbalové zápasy

Hustopečské žákyně.
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ATLETIKA

Společný okresní výběr starších žákyň si splnil 
svůj letošní sen. Výběr břeclavských a hustopeč-
ských závodnic pod vedením trenéra Zbyňka 
Hádera získal stříbrné medaile na Mistrovství 
Moravy a Slezska a postoupil na Mistrovství České 
republiky, kde skončil celkově na sedmém místě. 

„Věděli jsme, že máme letos skvěle připravené 
družstvo složené z kvalitního základu se silnými 

osobnostmi, a tak jsme si ani jiný cíl nemohli na 
začátku sezóny dávat,“ prozradil vedoucí trenér 
okresního výběru Zbyněk Háder. „Stříbro na 
Moravě byla pak ta pověstná třešnička na dortu.“
Po vítězství na krajských přeborech a v semifi -
nále Mistrovství Moravy patřilo naše družstvo 
mezi adepty na medaile i v moravském fi ná-
le. V něm děvčata podávala výkony na hranici 

svých osobních rekordů a suverénně získala 
stříbrné medaile. Postup na Mistrovství ČR lze 
nazvat historickým. Podobný úspěch vybojo-
vala děvčata v této věkové kategorii naposledy 
před více jak 10 lety. V republikovém šampioná-
tu už byla ta nejsilnější možná konkurence. Ale 
i tady děvčata bojovala o každý bod. Celková 
sedmá příčka je jistě velmi slušným zakonče-
ním této veleúspěšné sezóny.

„Chtěl bych všem děvčatům z Hustopečí, 
která tvořila více jak polovinu družstva okresní-
ho výběru, stejně jako jejich trenérům, poděko-
vat za vzornou reprezentaci. Jejich síla spočívala 
hlavně ve vyrovnanosti a silném kolektivu. Když 
se někomu nedařilo, hned ho zastoupil někdo 
jiný. Měly úžasnou schopnost obětovat své 
schopnosti pro svoje družstvo. Nechci vyzdvi-
hovat žádnou z nich, protože to byl vzorný 
kolektivní výkon,“ chválí své svěřenkyně trenér 
Zbyněk Háder. O tento úspěch se zasloužily: 
Karin Krejčiříková, Nikita Mayerhofer, Natálie 
Humpolíková, Klára Eliášová, Daniela Fadrná, 
Vendula Hrudová, Marie Bohdálková, Simona 
Kneblová, Adéla Fojtová a Nikola Seďová.

-had-

Společné okresní výběry mladších žáků a žákyň 
si velmi dobře vedly na Krajských přeborech 
družstev a jednotlivců ve Vyškově. Zejména 
chlapci potvrdili, že patří letos v kraji mezi elitu 
a druhým místem vybojovali postup na Mistrov-
ství Moravy. Chlapci z Hustopečí pak získali 
více jak polovinu bodů svého družstva, když se 
dařilo zejména Jakubovi Jordánovi, který byl 
druhý ve skoku vysokém a Václavu Rajchlovi, 

který získal bronz v kouli. Těsně za medailovým 
umístěním skončili Vojtěch Homola ve výšce 
(4.) a běhu na 60 m (5.) a dvě pátá místa vybo-
joval Ondřej Stejskal (60 m př. a 300 m). Mlad-
ší žákyně sice skončily až na pátém místě a na 
Mistrovství Moravy nepostoupily, individuálně 
však získaly cenná umístění. Stříbrnou medaili 
v krajských přeborech vybojovala ve výšce Niko-
la Seďová a bronz v běhu na 300 m Adéla Fojto-

vá. Ta přidala i dvě 4. místa v běhu na 60 a 150 m, 
Seďová pak další čtvrté místo v běhu na 60 m 
př. V družstvu okresního výběru pak bodovala 
pouze děvčata z Hustopečí. 

Chlapci se pak zúčastnili i Mistrovství Mora-
vy a Slezska družstev, ale díky silné absenci 
neměli moc šancí na nějaké lepší umístění. 
Mezi dvanáctkou nejlepších skončili na 8. místě.

-had-

Na jeden z nejlepších individuálních výsledků 
letošní sezóny dosáhli mladší žáci na Mistrov-
ství Moravy a Slezska v Olomouci. Pětice 
závodníků zde vybojovala celkem sedm umís-
tění mezi elitní osmičkou. Výborné výkony 
korunoval Vojtěch Homola ziskem bronzové 
medaile ve skoku vysokém.

Pro Homolu to byl teprve třetí závod 
v letošní zkrácené sezóně. Výkonem 1,59 m 
na Evropských hrách si řekl o pozici jednoho 

z kandidátů na medaili, ale na krajském šampi-
onátu se potýkal se zdravotními potížemi, 
a tak na vrchol sezóny do Olomouce jel spíše 
s napjatým očekáváním, co mu jeho tělo dovolí. 
Samotnou soutěží procházel výborně a v chlad-
ném a deštivém počasí značně potrápil všech-
ny favority. Bronzovou medaili vybojoval zcela 
jistě výkonem 1,51 m. Dařilo se mu i ve skoku 
dalekém, kde výkonem 4,73 m obsadil pěknou 
šestou příčku.

Dařilo se i sprinterce Adéle Fojtové, která potvrdi-
la, že patří mezi nejrychlejší moravské ml. žákyně. 
V běhu na 300 m ji medaile unikla o jednu příčku 
a ve sprintu na 60 m byla celkově pátá. Letošní 
příslušnost k nejlepším výškařkám potvrdila 
šestým místem Nikola Seďová a celkově osmou 
příčkou v této soutěži potěšila Amálie Korábová. 
Sedmé místo pak vybojovala štafeta 4x60 m ve 
složení Fojtová, Seďová, Korábová a Knapková.

-had-

Starší žákyně sedmé na Mistrovství ČR

Čtyři medaile z krajských přeborů mladšího žactva

Vojtěch Homola vybojoval bronz na Mistrovství Moravy

Družstvo starších žákyň, které získalo stříbro na Mistrovství Moravy a Slezska a bylo 7. na Mistrovství České republiky.

FO
TO
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Hustopečské atletické naděje neudržely medai-
lovou pozici, kterou držely před posledním 
letošním závodem Zajícovy ligy v Oslavanech, 
a skončily celkově až na pátém místě. Nutno 

podotknout, že z původního programu zůstal 
pouze jeden závod na dráze a ve zbývajících 
krosech se nám až tak moc nedaří. Vyzdvih-
nout je potřeba alespoň individuální úspěchy 

Ondřeje Stejskala a Nikoly Seďové, kteří skonči-
li ve svých kategoriích celkově na 2. místě a Víta 
Krůzu, kterému bronz utekl o pouhý jeden bod.

-had-

V Zajícově lize skončilo družstvo až páté



HUSTOPEČSKÉ LISTY    11 | 20STR 24

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 20. 08. 2020 v zasedací 
místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XIII/20: ZM schvaluje program 
zasedání v upravené podobě oproti pozvánce. 
Doplnění bodu c) 5. rozpočtové opatření města 
Hustopeče v roce 2020. 

Program: 
I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Hlavní body: 
1. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

1234/2 pod chodníkem na ul. Nádražní od ČR 
ÚZSVM 

 a)  Sleva na nájemném nebytových prostor 
v souvislosti s COVID 19

 b)  5. rozpočtové opatření města Hustopeče 
v roce 2020

IV. Příspěvky členů ZM 
V. Diskuze občanů 
VI. Kontrola přijatých usnesení 
VII. Závěr 
Usnesení č. 2/XIII/20: ZM schvaluje ověřovatele 

zápisu: … a ... 
Usnesení č. 3/XIII/20: ZM schvaluje průběh 

diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání 
se nebude číst usnesení jako celek. 

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

Usnesení č. 5/XIII/20: ZM schvaluje Podání 
žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 
1234/2 vedeného jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 12 m2 pod stávajícím 
chodníkem na ul. Nádražní od České republiky 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2 

Usnesení č. 6/XIII/20: ZM schvaluje slevu ve výši 
30 % na nájemném na nebytových prostorech 
v majetku města Hustopeče u nájemce, který byl 
nucen 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: RaJ group. s.r.o., Böhmova 1776/15, 
621 00 Brno, IČ:01749986. Odpuštění části 
nájemného je s odkazem na existenci důležitého 
zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona o obcích, 
kterým je podpora podnikání v mimořádné 

situaci, a zachování dobrých mravů ve smyslu 
§2, odst. 3 občanského zákoníku. 

Usnesení č. 7/XIII/20: ZM schvaluje pověření řediteli 
příspěvkové organizace Sportovní zařízení 
města Hustopeče poskytnout slevu ve výši 
30 % na nájemném na nebytových prostorech 
v majetku města Hustopeče a správě Sportovní 
zařízení města Hustopeče, u nájemců, kteří 
byli nuceni v pronajatých prostorech omezit 
či zastavit činnost v období od březen–červen 
2020 v souvislosti s vládními nařízeními proti 
šíření pandemie COVID 19: 

Házená Legata Hustopeče, z.s., Herbenova 983/B, 
693 01 Hustopeče, IČ: 26609223, 

TJ Agrotec Hustopeče, Šafaříkova 22, 693 01 
Hustopeče, 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 
existenci důležitého zájmu obce dle § 38, 
odst. 1 zákona o obcích, kterým je podpora 
zachování služeb v mimořádné situaci, 
a zachování dobrých mravů ve smyslu §2, odst. 
3 občanského zákoníku. 

Usnesení č. 8/XIII/20: ZM schvaluje 5.rozpočtové 
opatření města Hustopeče v roce 2020, na 
základě, kterého jsou 

Příjmy celkem: 212 239 tis. Kč 
Výdaje celkem: 276 292 tis. Kč 
Financování: 64 053 tis. Kč 

Usnesení po 53. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 01. 09. 2020 v kanceláři starosty 

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

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/53/20: RM doporučuje ZM neschválení 

vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.5593/83 
a p.č. 5593/126 vedených jako zahrada na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 3/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení dodatek č. 7 ke zřizovací listině 
organizační složky města Hustopeče Městské 
muzeum a galerie 

Usnesení č. 4/53/20: RM doporučuje ZM ke schválení 
dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizační 

složky města Hustopeče Marketing a kultura 
města Hustopeče, organizační složka 

Usnesení č. 5/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení dodatek č. 11 ke zřizovací listině 
organizační složky města Hustopeče Správa 
a údržba budov města Hustopeče 

Usnesení č. 6/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
organizační složky města Hustopeče Penzion 
a Pečovatelská služba města Hustopeče 

Usnesení č. 7/53/20: RM bere na vědomí projednání 
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 katastrálním území Hustopeče u Brna za 
částku nejméně 2.500 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. 8/53/20: RM schválila smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby 
protihlukové stěny v Hustopečích – přeložka 
sítí se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 
3, IČ: 04084063 na pozemcích města p.č. 
495/2 a p.č. 597 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 9/53/20: RM schválila dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo s PV SERVICE PLUS 
s.r.o., Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ: 
03293734, kterým se prodlužuje termín 
dokončení kabelizace veřejného osvětlení na ul. 
Brněnské z důvodu pozdějšího zahájení prací na 
sousedních přeložkách správců inženýrských 
sítí. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/53/20: RM schválila zadávací 
dokumentaci na zjednodušené podlimitní 
řízení na dodávky s názvem "Modernizace ZŠ 
Hustopeče, Nádražní 4 - jazyková učebna". 
Dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/53/20: RM schválila složení komise 
pro otvírání nabídek a posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení na dodávky s názvem "Modernizace ZŠ 
Hustopeče, Nádražní 4 - jazyková učebna":

Členové komise: …, …, … 
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Náhradníci: …, …, … 
Návrh usnesení: RM schválila dodatek ke 

smlouvě o dílo a příkazní smlouvě se STRAET 
ARCHITECTS s.r.o., Na Poříčí 1918/11, 110 00 
Praha, IČ: 27864618 na zpracování projektové 
dokumentace na stavební úpravy a modernizaci 
Společenského domu Hustopeče, kterým se 
slučují položky za autorský dozor a technický 
dozor a rozsah díla se navyšuje o vícepráce při 
současném zachování celkové ceny díla. RM 
pověřuje starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č. 12/53/20: RM schválila smlouvu 
o dílo s JS-abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 
693 01 Hustopeče, IČ: 26288591 na provedení 
obnovy hřbitovní kaple v Hustopečích za cenu 
496.489 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 13/53/20: RM schválila pořadí nabídek 
na dalších místech v rámci poptávkového řízení 
na obnovu hřbitovní kaple v Hustopečích: 

2. STAVOČ spol. s r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 
Horní Bojanovice, IČ: 47902213, 

3. Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 
Břeclav, IČ: 49432991. 

Usnesení č. 14/53/20: RM schválila Smlouvu 
o zřízení věcného břemene se společností Gas 
Net s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, na 
stavbu "STL Plynovod a přípojky pro MOSS-
Megahall, číslo stavby 8800087819", která 
byla realizována na městských pozemcích 
parc.č. 3175/1, 3175/3, 3179/10, 3179/14, 
3233/1, 3233/24, k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úplatu 9.320 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 15/53/20: RM schválila Smlouvu 
o zřízení věcného břemene se společností Gas 
Net s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, na 
stavbu "Přeložka STL přípojky RD , číslo stavby 
8800093784", která byla realizována na 
pozemku parc.č. 1761/2, k.ú. Hustopeče u Brna 
za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 16/53/20: RM schválila dodatek č.8 
k pojistné smlouvě č. 9060378519, uzavřené 
s ČSOB Pojišťovnou a.s., Masarykovo náměstí 
1458, Pardubice, IČ: 45534306. Dodatek č. 8 je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/53/20: RM schválila zadávací 
dokumentaci a zveřejnění výzvy k podání 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Hustopeče – ul. Družstevní, 
chodníky". Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/53/20: RM schválila seznam 
oslovených fi rem na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. 
Družstevní, chodníky": 

- Pavel Urbánek, Uherčice 189, 691 62 Uherčice, IČ: 
64456986, 

- H a St, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 
Hustopeče, IČ: 25325043, 

- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 29380421, 

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

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČ: 42196868, 

- JS-abacus, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 17 
Hustopeče, IČ: 26288591,

- Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 
Velké Němčice, IČ 29313449.

Usnesení č. 19/53/20: RM schválila komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Hustopeče – ul. Družstevní, chodníky": 
…, …, …, náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 20/53/20: RM schválila zadávací 
dokumentaci a zveřejnění výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Hustopeče – parkoviště 2020". Text výzvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/53/20: RM schválila seznam 
oslovených uchazečů na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Hustopeče – parkoviště 
2020": 

- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 29380421, 

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

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČ: 42196868, 

- SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 
480 35 599, 

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

Usnesení č. 22/53/20: RM schválila složení hodnotící 
komise na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Hustopeče – parkoviště 2020": …, …, …, 
náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 23/53/20: RM schválila přesunutí 
vyjádření k PD na stavbu na ul. Vinařská do 
stavební komise. 

Usnesení č. 24/53/20: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu části pozemku p.č.1236/1 
o výměře 69  m2 vedeného na LV č.10001 
v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem dočasného 
uložení stavebního materiálu, s následujícími 
podmínkami: do 31.7.2021 bude nájemné 100 
Kč/plocha *den, od 1.8.2021 bude poplatek za 
plochu dle OZV o místním poplatku za zábor 
veř. prostranství, tj. 5 Kč/m2 * den. Text záměru 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/53/20: RM schválila smlouvu 
o krátkodobém nájmu části pozemku p.č.1236/1 
o výměře 69  m2 zapsaném na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna s …, …, 693 01 Hustopeče za 
nájemné 100 Kč/den. Text smlouvy je přílohu 
zápisu.

Usnesení č. 26/53/20: RM schválila směrnici 
starosty č. 2/2020 k zajištění operativního 
plnění úkolů městskou policií. 

Usnesení č. 27/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení udělení následujících dotací a darů, 
včetně následného uzavření veřejnoprávní 
smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

31) Hafo Krů z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hustopeče na organizaci festivalu Hafo 
fest ve výši 14.500 Kč 

32) Mgr. Jan Váňa, poskytnutí daru z rozpočtu 
města Hustopeče na pořádání sportovního dne 
mládeže s TAJV v Hustopečích ve výši 0 Kč 

33) Fitness freedom race team z.s., poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
všeobecnou sportovní přípravu ve výši 0 Kč 

34) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hustopeče na pořádání 
turnajů v atletice, bodovacím turnaji 
a minivolejbale ve výši 0 Kč 

34) Klub historie a vlastivědy Hustopečska z.s., 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost 
v roce 2020 ve výši 7.000 Kč 

35) Linka bezpečí z.s., poskytnutí daru z rozpočtu 
města Hustopeče na činnost ve výši 4.000 Kč

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou 
zápisu 

Neudělení dotací a darů sportovním oddílům je 
z důvodu nedostatku fi nančních prostředků 
v položce rozpočtu pro udělení dotací. 

Usnesení č. 28/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení rozdělení dotací pro sociální služby 
působící v ORP Hustopeče na základě smluv 
o příspěvku na spolufi nancování sítě sociálních 
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče 
pro rok 2020, které město Hustopeče uzavřelo 
s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro 
jednotlivé sociální služby je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/53/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení 6.rozpočtové opatření města 
Hustopeče, na základě kterého jsou:

Příjmy rozpočtu ve výši 261.108 tis. Kč 
Výdaje rozpočtu ve výši 325.161 tis. Kč 
Financování rozpočtu ve výši 64.053 tis. Kč 
Usnesení č. 30/53/20: RM schválila revokaci 

usnesení č. 51/52/20 a schvaluje nový rozvrh 
hodin na využívání sportovní haly. Rozvrh je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/53/20: RM doporučuje ZM 
k projednání změnu názvů vlakových zastávek 
na k. ú. Hustopeče. 

Usnesení č. 32/53/20: RM bere na vědomí informaci 
o podaných žádostech o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., týkajících se 
usnesení RM a osobnostních údajů radních. 

Usnesení č. 33/53/20: RM bere na vědomí stanovisko 
odboru územního rozvoje k možnostem bytové 
výstavby v zahradách. 

Usnesení č. 34/53/20: RM projednala návrh 
orientačního ceníku pro prodej pozemků 
v majetku města. Ceník je přílohou zápisu.

Usnesení č. 35/53/20: RM schválila slevu ve výši 
30% na nájemném na nebytových prostorech 
v majetku města Hustopeče u nájemce, který byl 
nucen 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: Fakultní klub Brno, z.s., Tábor 885/15, 
6016 00 Brno, IČ: 27057666. Odpuštění části 
nájemného je s odkazem na existenci důležitého 
zájmu obce dle § 38 odst. 1 zákona o obcích, 
kterým je podpora zachování služeb v mimořádné 
situaci, a zachování dobrých mravů ve smyslu §2, 
odst. 3 občanského zákoníku.

Usnesení pro XIV. schůzi Zastupitelstva 
města Hustopeče konanou dne 10. 09. 2020 

v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/XIV/20: ZM schvaluje program 

zasedání v upravené podobě oproti pozvánce, 
doplněn bod IV. e) Vyhlášení záměru prodeje 
pozemků v lokalitě ul. Nádražní a ul. 
Habánská. 

Program: 
I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Zpráva Finančního výboru 
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body: 
 a.  Žádost o prodej části pozemku 4544/18 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na ul. Mandloňová
 b.  Žádost o prodej části pozemku p.č. 4542/2 na 

ul. Údolní
 c.  Žádost o prodej pozemků p.č. 5593/334 a p.č. 

5593/174 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě 
Šilinky za Zadním rybníkem

 d.  Žádost o prodej pozemků p.č. 5593/83 
a 5593/126 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě 
Šilinky za Zadním rybníkem

 e.  Vyhlášení záměru prodeje pozemků v lokalitě 
ul. Nádražní a ul. Habánská

 f.  Směnná smlouva a smlouva o zřízení 
služebnosti stezky a cesty na pozemek p.č. 
4546/3 na ulici Alejní za pozemek p.č. 4544/96 
a části pozemků p.č. 4546/8, p.č. 4546/11 a p.č. 
4546/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna

 g.  Záměr uzavření směnné smlouvy části 
pozemku 982/42 za část pozemku 982/91 
v k.ú. Hustopeče u Brna

 h.  Duplicitní zápis vlastnictví – LV č. 11895 
v k.ú. Hustopeče u Brna

 i.  Zástavní smlouva k bytovému domu „Žižkova I“
 j.  Úprava OZV na poplatek ze psů
 k.  Změny zřizovacích listin organizačních 

složek města
 l.  6. rozpočtové opatření města Hustopeče 

v roce 2020
 m.  Dotace spolkům 2020 - II. kolo
 n.  Rozdělení dotací sociálním službám – II. kolo
VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
VII. Příspěvky členů ZM 
VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
IX. Kontrola přijatých usnesení 
X. Závěr 
Usnesení č. 2/XIV/20: ZM schvaluje ověřovatele 

zápisu … a ... 
Usnesení č. 3/XIV/20: ZM schvaluje průběh 

diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání 
se nebude číst usnesení jako celek. 

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

Usnesení č. 5/XIV/20: ZM pověřuje vedení města 
jednáním s majitelem pozemku p. č. 620/1 v k. 
ú. Hustopeče u Brna o možnosti a podmínkách 
odprodeje.

Usnesení č. 6/XIV/20: ZM bere na vědomí zápis 
z jednání Finančního výboru ZM ze dne 
8.9.2020

Usnesení č. 7/XIV/20: ZM schvaluje statut 
Kontrolního výboru, který je přílohou zápisu.

Usnesení č. 8/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje části pozemku p.č.4544/18 
o výměře 156  m2 vedeného jako orná půda na 
LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 9/XIV/20: ZM odkládá projednání 
vyhlášení záměru prodeje části městského 
pozemku p.č.4542/2 o výměře 73 m2, vedeného 
jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče, do doby doložení podkladů. 

Usnesení č. 10/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemků p.č. 5593/334 
a p.č. 5593/174 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 11/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje pozemků p.č. 5593/83 
a 5593/126 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 12/XIV/20: ZM schvaluje uzavření 
směnné smlouvy a smlouvy 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 geometrického plánu č. 3831-
119/2019 ve vlastnictví Vodovody a kanalizace 
Břeclav, a.s., vše v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, 
že město Hustopeče doplatí VaKu doplatek 
za směnu pozemků částku ve výši 59.000 Kč. 
Služebnost stezky a cesty poté bude zřízena 
k pozemku p.č. 4546/14 ve vlastnictví města 
Hustopeče jako povinného. 

Usnesení č. 13/XIV/20: ZM schvaluje 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 
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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 převodem pozemku. 

Usnesení č. 14/XIV/20: ZM schvaluje 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 č. 15/XIV/20: ZM schvaluje uzavření 
Zástavní smlouvy k bytovému domu 
s podporovanými byty, spolufi nancovanému 
z dotačního podprogramu MMR 
„Podporované byty 2018“ pod názvem „B.j. 
11 PB – PČB Hustopeče“, identifi kační číslo 
EDS 117D064000110, s Českou republikou, 
Ministerstvem pro místní rozvoj, IČ 66002222, 
se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. 
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 16/XIV/20: ZM schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním 
poplatku ze psů. Text vyhlášky je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 17/XIV/20: ZM schvaluje dodatek č. 7 
ke zřizovací listině organizační složky města 
Hustopeče Městské muzeum a galerie 

Usnesení č. 18/XIV/20: ZM schvaluje dodatek 
č. 8 ke zřizovací listině organizační složky 
města Hustopeče Marketing a kultura města 
Hustopeče, organizační složka 

Usnesení č. 19/XIV/20: ZM schvaluje dodatek č. 11 
ke zřizovací listině organizační složky města 
Hustopeče Správa a údržba budov města 
Hustopeče 

Usnesení č. 20/XIV/20: ZM schvaluje dodatek č. 2 
ke zřizovací listině organizační složky města 
Hustopeče Penzion a Pečovatelská služba 
města Hustopeče 

Usnesení č. 21/XIV/20: ZM schvaluje 6.rozpočtové 
opatření města Hustopeče v roce 2020, na 
základě, kterého jsou 

Příjmy rozpočtu ve výši 261 108 tis. Kč 
Výdaje rozpočtu ve výši 325 161 tis. Kč 
Financování rozpočtu ve výši 64 053 tis. Kč. Text 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 22/XIV/20: ZM schvaluje udělení 

následujících dotací a darů, včetně následného 
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele 
a schválený účel: 

31) Hafo Krů z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hustopeče na organizaci festivalu Hafo 
fest ve výši 14.500 Kč 

32) Mgr. Jan Váňa, poskytnutí daru z rozpočtu 
města Hustopeče na pořádání sportovního dne 
mládeže s TAJV v Hustopečích ve výši 0 Kč 

33) Fitness freedom race team z.s., poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
všeobecnou sportovní přípravu ve výši 0 Kč 

34) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Hustopeče na pořádání 
turnajů v atletice, bodovacím turnaji 
a minivolejbale ve výši 0 Kč 

34) Klub historie a vlastivědy Hustopečska z.s., 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost 
v roce 2020 ve výši 7.000 Kč 

35) Linka bezpečí z.s., poskytnutí daru z rozpočtu 
města Hustopeče na činnost ve výši 4.000 Kč

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou 
přílohou zápisu 

Neudělení dotací a darů sportovním oddílům je 
z důvodu nedostatku fi nančních prostředků 
v položce rozpočtu pro udělení dotací. 

Usnesení č. 23/XIV/20: ZM schvaluje rozdělení 
dotací pro sociální služby působící v ORP 
Hustopeče na základě smluv o příspěvku 
na spolufi nancování sítě sociálních služeb 
obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro 
rok 2020, které město Hustopeče uzavřelo 
s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro 
jednotlivé sociální služby je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/XIV/20: ZM schvaluje účast předsedy 
kontrolního výboru pana … na akreditovaném 
kurzu „Výkon povinností ÚSC v samostatné 
působnosti a jeho kontrola ze strany státu“ 
v ceně 2.990 Kč bez DPH pořádaném společností 
Aliaves & Co., a.s. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci září 2020

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností 

 3. 9. 1930 Milan Springinsfeld
 3. 9. 1935 Ludmila Fejerová
 10. 9. 1940 Lubomír Procházka
 17. 9. 1940 Anna Teplá
 19. 9. 1929 Marta Franková
 29. 9. 1929 Ludmila Vajbarová
 30. 9. 1940 Růžena Králíková

Chtěla bych poděkovat paní primářce Suské 
z hustopečské nemocnice. Byla ke mě vždy 
příjemná a ochotná a i v dnešní nelehké 

době mi umožnila rozloučit se s manželem. 
Velké dík patří i sestřičce Aleně Honzové. 
Kdykoliv jsem ji požádala o pomoc, byla 

milá a snažila se mi vyjít vstříc. Moc si toho 
vážím. 

Děkuji Šafaříková

Poděkování
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Vzpomínky

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, 
nezapomene. 

Dne 14. listopadu 2020 uplyne 15 let od úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 
pana Čestmíra Babáčka.

Vzpomíná manželka, syn Milan s rodinou, syn Čestmír 
a dcera Dana s rodinou. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 

Dne 21. listopadu vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
pana Bohuslava Strouhala. 

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn Bohuslav 
s rodinami.

Ti, které jsme tolik milovali, neumírají, jen usínají, aby se 
mohli každé ráno znovu probudit v našich vzpomínkách.

Dne 1. listopadu 2020 jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí 
pana Miloslava Dohnálka z Hustopečí. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali a měli rádi 
děkuje manželka Božena, syn Miloslav s rodinou a dcera 
Dagmar s rodinou.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá 
a nedá zapomenout…

Dne 5. listopadu 2020 to bude 10 let, kdy nás opustil 
Ing. Oldřich Nevrkla z Hustopečí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se 
nenadál, jak rychle se vše změní.

Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás. 

Dne 1. listopadu jsme vzpomněli 5. výročí, kdy 
nás navždy opustil pan Jiří Krasničan. 

S láskou vzpomíná maminka, syn Peter a celá rodina.

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

Dne 6. listopadu 2020 vzpomeneme 6. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Petr 
Svrček z Hustopečí. 

S bolestí a láskou vzpomínají manželka, 
dcery Zdenka a Renata s rodinami a syn Petr.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, 
které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil. 

Dne 13. listopadu uplyne páté smutné výročí 
úmrtí pana Josefa Strouhala z Hustopečí. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal na tebe zapomenout. 
Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Dne 9. listopadu vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí pana Stanislava Kiliána. 

Na tatínka a dědečka s láskou vzpomínají dcery, syn 
a vnučky s rodinami. 

Kdo v srdci žije – neumírá.

Dne 14. listopadu 2020 vzpomeneme 51. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek 
a dědeček, pan Inocenc Hamerník z Hustopečí.

S bolestí a láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

�        Koupíme chatu, chalupu nebo zahradu 
k rekreaci. 

Tel.: 725 002 155.

INZERCE

Dne 10. listopadu vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí paní Boženy Bohutínské, která by 
se letos 26. září dožila 68 let. 

S láskou vzpomíná syn s rodinou, maminka 
Božena, sourozenci Blanka, Mirek, Ladislava a Petr 
s rodinami.



SKLADOVÉ VOZY 
IHNED K ODBĚRU
SKLADOVÉ VOZY 
IHNED K ODBĚRU

0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 – 6,9 l / 100 km, 99 – 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 - 9,8 l / 100 km, 123-180 g / km. Kia Sorento: 5,4 - 6,2 l / 100 km, 
129 - 158 g / km. Vyobrazená sleva až 245 000 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 SORENTO!

Přijďte si 
vyzkoušet 

nové SORENTO!

  

 

WESTFALIA METAL S.R.O., BRNĚNSKÁ 61, HUSTOPEČE U BRNA 693 01 
HR Manager – Mgr. Veronika Mrázková, tel. 515151312, zdarma volejte 800 023 008 
|Veronika.mrazkova@westfalia-mh.com | www.facebook.com/westfaliametal/|

Na našich zaměstnancích nám záleží, k lidskému přístupu a přátelskému a příjemnému      
pracovnímu prostředí v moderních prostorách poskytujeme:  
• NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 7.500,- - 30.000,- Kč PRO VÝROBNÍ POZICE • Bonusový systém čtvrtletních odměn • Praní a 
servis pracovních oděvů • Nadstandardně placené noční a víkendové směny • Příspěvek na závodní stravování • 
Zvýhodněné mobilní tarify • Jazykové kurzy a školení • Příspěvek na penzijní připojištění • Dny dovolené nad rámec 
zákona • Péče o zaměstnance (ovocné dny 2x týdně, vitamíny, očkování, iontové nápoje v létě…) • Příspěvek na dojíždění 
• Vánoční bonusy • Odměny za doporučení zaměstnanců • Firemní akce (Vánoční večírek, letní akce) atd. 

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Hledáte stabilitu, finanční jistotu a perspektivního zaměstnavatele?   
WESTFALIA METAL nabízí práci na hlavní pracovní poměr (žádné agenturní zaměstnávání), v případě zájmu 

možnost pracovat také brigádně na dohodu, studentské praxe apod.  
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST WESTFALIA METAL ROZŠIŘUJE TÝMY A PRO SVÉ NOVÉ 

PROJEKTY HLEDÁ NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ. 
Rádi přivítáme do našich ryze českých a slovenských týmů i Vás. Obvykle obsazované pozice ve společnosti: 

 

• SKLADNÍK/CE nebo MANIPULANT/KA             • OPERÁTOR/KA VÝROBY bez praxe                           
• OBSLUHA STROJŮ s praxí i bez                           • MZDOVÁ/vý ÚČETNÍ – PERSONALISTKA/ta  
• SVÁŘEČ/KA – ruční CO2        (plný nebo částečný úvazek)                               



Věříme, že v roce 2021 se sejdeme třeba na těchto akcích:
10. ledna - novoroční koncert Martina Chodúra
10. února - divadelní představení Blázinec s Miroslavem Táborským
16. března - divadelní představení Vzhůru dolů
26.—28. března - Slavnosti mandloní a vína
27. května - divadelní představení Znovu a líp
15. října - divadelní představení Chlap na zabití

Karty je možné nabít kreditem v hodnotě 150, 250, 300, 500 nebo 1000 Kč a lze je využít k nákupu vstupenek na filmy,
koncerty, divadla, besedy či podobné akce pořádané v Kině Hustopeče i na vybrané akce Města Hustopeče.

Karty je možné zakoupit a nabít v Turistickém informačním centru,
Dukelské náměstí 42/15, tel.: 530 351 418, www.kinohustopece.cz

+ DIVADELNÍ POHÁDKY PRO DĚTI A PREMIÉRY NOVÝCH FILMŮ


