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25. výročí sjezdu

Vánoční řeky
Sraz všech milovníků vody

je v sobotu 19. prosince v 10 hodin
v Židlochovicích u mostu

Den 
otevřených 
dveří

GYMNÁZIUM 
T. G. MASARYKA
HUSTOPEČE

ŠKOLA S VÍCE NEŽ STOLETOU TRADICÍ

Vás zve naVV

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
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, který byl zvláštní v mnoha ohle-
dech. Pandemie koronaviru obrátila naruby prakticky celý 
svět a zřejmě ho ovlivní na desítky let. Logicky se změnil 
život každého z nás.

Dnešní doba nám přináší mnohá omezení, mimo jiné 
to, že se nemůžeme potkávat, bavit se, společně si zazpívat, 
připít si na zdraví. Zato se dnes a denně setkáváme např. 
s pojmem online. Online výuka, online nakupování, onli-
ne cvičení nebo online komunikace. Mnoho věcí zkrátka 
vyřizujeme online z domova. Třeba i pracovní věci, protože 
máme home offi ce a pracujeme z domova.

Ve městě nemohly proběhnout tradiční podzimní akce, 
přesto se zaměstnanci Marketingu a kultury postarali o to, 
abychom si reportážemi, náhradními akcemi, jako např. 
Svatomartinské poděkování nebo Rozsviťme Hustopeče, 
připomněli minulé ročníky oblíbených setkávání. Ve stán-
cích jsme nemohli ochutnat punče od soutěžních týmů při 
Adventním Punčování, nemohli jsme si koupit na jarmar-
ku něco pro radost sobě nebo blízkým, nemohli jsme na náměstí prožít neopakovatelnou předvánoční atmo-
sféru. Všechno je jednou poprvé, proto jsme si také pomocí městského rozhlasu zazpívali vánoční písně a koledy 
a hlavně jsme rozsvítili nejen vánoční stromy na náměstí, ale celé Hustopeče.

Milí přátelé,
advent je dobou očekávání, je dobou předvánoční, dobou rozjímání a také dobou dobročinnosti. Mnozí z vás 
využili příležitosti a zúčastnili se potravinové sbírky. Jiní jste udělali radost dětem z chudších rodin a naplnili 
krabici od bot vánočními dárky. Patří vám velké poděkování. Také u vás letos nezazvonil svatý Mikuláš s andě-
lem a čertem? Ještě že to zařídili jinak a své sladkosti pro děti nechali třeba na klice dveří nebo za oknem. 

Po čtyři adventní neděle postupně zapálíme čtyři svíčky a bude tady Štědrý den. Pro mnohé jsou vánoční 
svátky nejkrásnějšími z celého roku, kdy jsou naše domácnosti provoněné purpurou, jehličím, vánočním cukro-
vím, kdy obdarováváme své nejbližší a sami jsme obdarováváni. Největším darem je zdraví. Přejme si proto, 
abychom byli pokud možno zdraví, abychom bez následků prodělali nemoc, pokud se nakazíme. Nesmíme 
nebezpečí zákeřného koronaviru podceňovat, nesmíme se ale nechat tímto problémem zahltit. Život jde dál, 
i když nám ho komplikuje na každém kroku. 

Prožijte konec roku 2020 v klidu a pokoji, obklopeni těmi, které máte rádi. Do nového roku 2021 vám přeji 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A neztrácejte víru a naději. Společně to zvládneme.

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

Na 57. schůzi Rady města Hustopeče, kona-
né v úterý 27. 10. 2020, byla na programu
například podpora Diakonie Broumov, okolí 
bytových domů na ulici Žižkova či vybavení 
prakticky dokončených tříd na MŠ Na Sídlišti.

Město podpoří provoz Diakonie Broumov
Ve městě Hustopeče se nachází velké kontej-
nery na oděvy patřící Diakonii Broumov, 
která se v současné době nachází v kritické
situaci z důvodů uzavření jejich obchodů
a výdejních středisek. „Město se rozhod-
lo, že přispěje darem ve výši 5 tisíc korun 
na nákup pohonných hmot tak, aby mohli
kontejnery z Hustopečí odvážet,“ popi-
suje pomoc starostka Hana Potměšilová.

„Prodejem oblečení Diakonie získává peníze
na svůj provoz, bohužel v současné době
je to pro ně značně obtížné, proto jsme se
rozhodli, že jim v jejich nouzi pomůžeme,“
říká starostka.

Radní jednají o okolí nových domů na Žižkově
První dům na Žižkově ulici je již obydlen, okolí 
nových domů je zatím poměrně prázdné. Proto
vznikl návrh řešení na úpravu prostředí v jejich 
bezprostřední blízkosti, který by zajistil výsadbu
zeleně či umístění nového mobiliáře. „Pro nájem-
níky z domu pro osoby s pohybovým handica-
pem jsou v plánu například lavičky k posezení či
možnost kratičké procházky kolem domu mezi
okrasnými výsadbami. U druhého domu by byla 
zahrada uzpůsobena hlavně dětem,“ přibližuje
plán řešení starostka. V současné době je návrh 
ve fázi připomínkování, avšak s většími úprava-
mi vedení města nepočítá. 

Termín vánočních prázdnin pro děti ze školek
Radní města schválili přerušení provozu
v obou mateřských školách, a to v termínu
od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. „Město, jakožto, zřizo-
vatel školek, vyhlašuje přerušení provozu, vychá-
zíme z toho, co naplánuje stát,“ říká starostka.

Byl vybrán dodavatel vybavení 
pro nové třídy MŠ Na Sídlišti
Nástavba dvou tříd v MŠ Na Sídlišti je
prakticky hotová a radní aktuálně vybrali
dodavatele vybavení. Z osmi dodavate-
lů vybrali radní nejvýhodnější nabídku
firmy z Nymburka za cenu 977 tisíc bez 
DPH. „Firma dodá vybavení nejpozději do
31. 1. 2021 a součástí dodávky budou napří-
klad interaktivní tabule, kuchyňka pro paní 
učitelky, vybavení šaten pro děti i personál, 
postele či stolky – vzniknou tam tedy dvě
kompletně vybavené třídy,“ těší se Potměši-
lová. Nové třídy vznikají proto, aby se navý-
šila kapacita mateřských škol. „Zákonná 
povinnost je přijímat děti od 3 let. Od rodičů
je tlak na přijímání děti mladších 3 let, nově
vybudované třídy nám to dovolí“ vysvětluje
investici starostka.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 29. 10. 2020 na webu města.y j

Na 58. schůzi Rady města Hustopeče, konané
v úterý 10. 11. 2020, jednali radní do pozdních 
odpoledních hodin – na programu měli napří-

klad dotaci na regeneraci objektu Střelnice, 
nefunkční veřejné osvětlení na ulici Polní či
nový systém parkování.

Město Hustopeče získalo dotaci
na regeneraci „Střelnice“
Dvoupodlažní objekt na ulici Na Hradbách 

Z jednání Rady: Nové třídy v MŠ Na Sídlišti čekají na vybavení

Z jednání Rady: Od nového roku vejde 
v platnost nový systém parkování

Návrh řešení okolí bytových domů na ulici Žižkova.
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59. schůze Rady města připadla na 24. 11. 2020 – 
radní se tak sešli opět po 14 dnech. Na programu
měli například kabiny na stadionu, posunutí 
termínu předání nástavby či modernizaci parko-
vacích automatů.

K novému stadionu 
přibudou v budoucnu také kabiny
Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na 
projektování kabin a zázemí na městském stadi-
onu. „Je zpracována studie, na které jsme se
shodli se všemi sportovci, kteří by stadion mohli 
využívat – tedy s atlety, fotbalisty. Výstavba stadi-
onu se chýlí ke konci a je potřeba k němu připra-
vit zázemí,“ říká místostarosta města Bořivoj 
Švásta. „Ve zpracované studii se počítá s částkou
18 milionů korun, budeme na ni hledat vhodný 
dotační titul. Projektovou dokumentaci bychom 
chtěli mít na stole do konce příštího roku,“ dopl-
ňuje starostka Hana Potměšilová. 

Radní schválili posunutí 
dokončení nástavby MŠ Na Sídlišti
Nástavba na MŠ Na Sídlišti je prakticky hotová, 
do konce roku proběhne kolaudace. Z důvo-
du protiepidemických opatření se však posu-
nul termín dokončení díla o dva týdny – na 
17. 12. 2020. „Do konce ledna 2021 budou veške-

ré práce a zařízení prostor hotové a od 1. února 
může školka začít fungovat,“ shrnuje mnoha-
měsíční práci místostarosta. 

ZŠ Nádražní bude mít 
novou jazykovou učebnu
Rekonstrukce ZŠ Nádražní se blíží ke konci 
a v rámci ní se vysoutěžila poslední zakázka – 
fi rma, která dodá kompletní vybavení do jazyko-
vé učebny. „Částka za novou učebnu bude ve výši 
3,4 milionu korun bez DPH, město se však bude
podílet jen 10 % uznatelných nákladů – zbytek 
uhradí dotace,“ raduje se starostka. 

Poslední pozemek
pod novou cyklostezkou bude vypořádán
Cyklostezky ve městě jsou hotové, dokončuje
se vypořádání pozemků pod nimi. „Do dvou let 
po dokončení cyklostezky musí město nabýt 
veškeré pozemky pod ní – to je podmínka dota-
ce. Poslední pozemek, který chybí, patří společ-
nosti Jednota,“ říká místostarosta. Ti plánovali 
na svém pozemku vybudovat parkoviště pro své
zaměstnance. Proto došlo k dohodě, že město
koupí pozemek Jednoty a potřebná parkovací 
místa si Jednota pronajme od města u nové
cyklostezky. „Máme návrh nájemní smlouvy na 
20 let, kdy je nájemné vypočítáno podle skuteč-

ných nákladů na vybudování parkování. Smlou-
vu musí schválit zastupitelstvo," říká starostka.

Parkovací automaty
budou přívětivější k řidičům
Všechny parkovací automaty ve městě budou
upgradovány. Původní zůstane pouze jejich 
obal, software se zmodernizuje tak, aby šlo
parkovné zaplatit např. kartou, tedy bezkon-
taktně. „Máme radost, že můžeme takto
řidičům vyjít vstříc a zjednodušit jim platbu
parkovného po Hustopečích,“ říká starostka. 
Modernizace automatů je spojena s novým 
parkovacím systémem ve městě, který radní na 
své 59. schůzi schválili. Více informací o něm 
naleznete na straně 8. 

Rozpočet 2021 doporučen 
ke schválení zastupitelstvem
Radní projednali s vedoucí ekonomického
odboru návrh rozpočtu pro rok 2021. „Řešili jsme
priority s ohledem na vývoj ekonomické situace, 
která se předpokládá v následujícím roce. Tedy 
úbytek daňových i nedaňových příjmů,“ říká 
starostka. Finální rozpočet pro další rok bude
projednávám na zastupitelstvu.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 25. 11. 2020 na webu města.y j

Z jednání Rady: Parkovné ve městě se bude moci zaplatit kartou

patří k nejstarším budovám ve městě a byl 
postaven za účelem obrany města. V posled-
ních letech, navíc i po požáru, však chátrá. 

„V současné době je objekt zabezpečen proti 
vniku cizích osob a pádu střešní krytiny. 
Jsme rádi, že se nám podařilo na regenera-
ci objektu získat dotaci, která pokryje 60 % 
plánovaných nákladů,“ raduje se starost-
ka Hana Potměšilová. Celkové uznatelné
náklady jsou naplánovány na 6,2 milionu
korun. Dotace může být čerpána v období 
tří let a v budoucnu by mohla sloužit jako
muzeum vinařství. 

Veřejné osvětlení na ulici Polní 
se opět rozsvítí
Přerušený kabel mezi jednotlivými sloupy – 
to je důvod nefunkčního veřejného osvětlení 
mezi ulicemi Polní a L. Svobody. Radní rozho-
dovali mezi čtyřmi variantami řešení a zvoli-
li výměnu kabelů a sloupů, které rozsvítí 
všechna světla. „Náklady jsou odhadnuty na 
200 tisíc,“ popisuje opravu starostka.

Město podpoří darem koncert
v evangelickém kostele
Radní se rozhodli vyhovět žádosti Farní-
ho sboru České církve evangelické, který 
zažádal o příspěvek na adventní koncert 
hudební skupiny Roháči, který by měl 
proběhnout 6. prosince v evangelickém 
kostele. „Je otázkou, zda bude moci být 
koncert realizován, nicméně pokud bude, 
podpoříme ho částkou 3 tisíce korun,“ říká 

Potměšilová. Radní pověřili starostku
podpisem darovací smlouvy.

Hospodářský výsledek příspěvkových
organizací také na programu Rady
Rada města projednala a vzala na vědomí 
hospodářský výsledek příspěvkových orga-
nizací města za 1.–3. čtvrtletí letošního roku.

Od 1. 1. 2021 se upravuje parkovací systém 
ve městě
Radní města diskutovali o dlouho plánova-
ném způsobu parkování ve městě. „Radní se

zabývali návrhem úpravy parkovacího systé-
mu v parkovacích zónách v Hustopečích, který 
bude platný od nového roku 2021,“ seznamu-
je nás s novinkami starostka. „To znamená, že
od 1. 1. se změní režim parkování ve městě. 
Radní návrh podrobně probrali, k úpravě se
vyjádřili, připomínkovali a předali jej ke kont-
role právníkům. Na příštím jednání se k úpra-
vě vrátíme a poté začne informační kampaň
pro občany, aby se s novinkami v parkování 
seznámili,“ říká Potměšilová.

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

Stávající stav Střelnice. 
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Zastupitelstvo města Hustopeče se ve 
čtvrtek 5. listopadu sešlo na své 15. schůzi.
Hovořilo se o převodu okružní křižovatky či 
o změně účelu použití poskytnutého daru 
pro Nemocnici Hustopeče.

Sdělení starostky
�Nemovitost spojená se soukromým

bytem patřící Svědkům Jehovovým byla
nabídnuta městu k prodeji. Zástupci 
vedení města se byli na nemovitost podí-
vat a dávají na zvážení, zda ji vzhledem
k její poloze (naproti Mostaře), nezakou-
pit. Otázkou je, kde získat finance – jako 
jedna z možností může být prodej areálu 
bývalých prasečáků, který by mohl potřeb-
né finance přinést. O případném odkupu 

se bude jednat na některém z příštích
zastupitelstev. Záležet bude také na ceně,
která zatím není známá.

�Vedení města bylo seznámeno se zámě-
rem firmy Organic Technology Mora-

via vystavět v Hustopečích Energetické 
centrum. Jedná se o bioplynovou stanici,
která by využívala biologicky rozložitelný
odpad, jako jsou zbytky potravin, jídel,
olejů, ale např. i kaly z čističky odpadních
vod. Výsledkem je výroba organického 
hnojiva a biometanu. Technologie fungu-
je v Rakousku nedaleko Vídně a začne se 
budovat také v obci Horní Suchá u Karvi-
né. Energetické centrum má stát v Husto-
pečích nedaleko hotelu Růženy.

Schválen převod pozemků v areálu v Celném
Město Hustopeče vlastní rekreační areál
v Celném v Orlických horách. V něm se nachá-
zejí pozemky, které jsou zapsány v katastru 
jako majetek státu. Záměrem vedení města je 
odkoupení těchto pozemků, aby v budoucnu 
mohlo rozhodnout, zda areál prodat, prona-
jmout nebo ho provozovat. Zastupitelé na
své schůzi schválili úplatný převod pozemků – 
jedná se o pozemky pod chatkami.

Zastupitelé odsouhlasili smlouvu
o bezúplatném převodu okružní křižovatky
Představitelé města hovořili také o okružní 
křižovatce a takzvané trojdohodě mezi deve-
loperem, městem Hustopeče a Jihomorav-
ským krajem. Křižovatka je téměř hotová a po 
dokončení ji developer bezplatně převede na
město Hustopeče – poté se bezplatně převede 
na kraj. Zastupitelé smlouvu odsouhlasili. 

Akátová, Dubová, Habrová a Kaštanová – to 
jsou nové názvy ulic za Křížovým vrchem
Zastupitelé schválili názvy ulic, které se již brzy
začnou rýsovat za Křížovým vrchem. Inspirace 
vyšla z názvů stromů, které v lokalitě rostou.

Nemocnice Hustopeče požádala o změnu 
účelu použití poskytnutého daru
Město Hustopeče každým rokem pomáhá míst-
ní nemocnici fi nančním darem, který je vázán
na konkrétní účel. Částka 100 tisíc korun, kterou 
město letos poskytlo, bylo původně určeno 
na nákup textilních zástěn, včetně teleskopic-
kých tyčí a konzolí. Vedení nemocnice požáda-
lo o změnu účelu, a to na nákup kyslíkových
koncentrátorů pro pacienty lůžkových oddělení,
a to v návaznosti na nepříznivou epidemiolo-
gickou situaci. Zastupitelé žádosti vyhověli.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 6. 11. 2020 na webu městay j

Současná opatření, která nás prakticky nutí 
zůstávat doma, mohou být náročná a frustru-
jící. Je normální cítit se osaměle, sklesle nebo
úzkostně. Bohužel nutnost pobývat doma 
může trvat ještě týdny a měli bychom na ni být 
připraveni. Zachovat si psychickou i fyzickou
pohodu je důležité – pomůže nám zvládnout 
nadcházející chvíle co nejlépe. Například odlou-
čení od rodiny či přátel je jedna z věcí, která na 
nás dopadá nejvíce. „Je potřeba se s karanté-
nou nějak vyrovnat, ale dneska máme telefony, 
videokonference. Můžeme tak být v kontaktu
s lidmi i jinak než přímo,“ říká Jan Dufek z Ambu-
lance klinické psychologie v Hustopečích.

Ruku v ruce se zavedenými opatřeními
přichází strach i vztek. „Řada lidí může být 

naštvaných, že to zasahuje do jejich podni-
kaní, aktivit, že je to omezuje. Je to mrzuté, že
nemůžeme dělat vše, co bychom si přáli. Na 
druhou stranu, si říkám, že spousta věcí zbývá 
a může to být příležitost k tomu rozvíjet věci, 
které normálně neděláme nebo na ně není 
čas. Naplnění pak můžeme hledat v tomto,“
hledá alespoň nějaká pozitiva Dufek.

Máme již zažité denní zvyklosti, které není 
nejlepší ani v současném stavu měnit. „Člověk 
by měl zachovávat svůj životní rytmus a to, jak je
zvyklý fungovat. Držet se svých zvyklostí a ritu-
álů. Není například dobré rozvrátit svůj denní 
režim,“ dodává Dufek. Jako jednu z možností 
vidí Dufek v omezení sledování televize, soci-
álních sítí či radia. „Pro zachování psychické-

ho klidu je důležité fi ltrovat informace médií, 
protože není nutné sledovat zprávy a počty 
úmrtí. Je potřeba se tomu nějak vyhýbat a dát 
si například karanténu informační a mediální,“
přichází s nápadem Dufek.

Namísto sledování zpráv tak mohou nejen 
hustopečští například věnovat ušetřený čas
péči o své fyzické blaho. „Po fyzické stránce bych 
doporučil cvičení, na internetu je spousta videí, 
podle kterých se dá cvičit. Doporučuji chodit 
do přírody, izolovat se od sociálních kontaktů, 
ale vyjít si na půlhodinovou procházku denně, 
aby tam byl čerstvý vzduch, který podporuje
imunitu. To je určitě potřeba,“ poučil nás Pavel 
Furch, výživový poradce, který zároveň pracuje
na Sociálním odboru města Hustopeče.

Z jednání Zastupitelstva: Schválen úplatný převod pozemků 
v areálu v Celném

Hustopečští, zachovejte si psychickou i fyzickou pohodu. Jak?

Zákres výstavby Energetického centra.
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Voda z vydatných dešťů posledních dnů
a týdnů by z areálu sběrného dvora zbytečně 
odtekla do kanalizace nebýt nové retenční 
nádrže, která zachytává srážky z okolních 
střech. „Do nádrže jsou svedené dešťové vody 
ze všech okolních střech, tedy asi 2 200 metrů
čtverečních, což je polovina plochy areálu sběr-
ného dvora. Měla by zachytit asi 40milimetro-
vý déšť, má objem přes 100 kubíků, z čehož asi 
90 kubíků je určeno k dalšímu využití,“ před-
stavil nádrž investiční technik Radek Krušina.

V pátek 30. října si hotovou nádrž převza-
ly do užívání Městské služby. „Využijeme
ji především na zalévání zeleně po městě 
a počítáme, že minimálně dvakrát ji za ten 
rok využijeme, pokud bude dostatečně 
pršet. Nově vysazených stromů je čím dál víc 
a potřebují hojnou zálivku. Na druhou stra-
nu, pokud bude stejně deštivý rok jako letos, 
pak vodu můžeme použít i při dalším provo-
zu a v podstatě nebudeme muset využívat 
vodu z vodovodního řádu,“ těší se vedoucí 
Městských služeb Ivan Chrastina, který si 

pochvaluje také to, že během výstavby byl 
minimálně omezen provoz sběrného dvora.

S výstavbou se začalo v červenci a náklady 
z drtivé části pokryly dotace. „Celá investice
vyšla zhruba na 5 530 000 korun, z čehož 85 % 
pokryje dotace z Operačního programu život-
ního prostředí. Zbytek doplatí město,“ kalku-
luje projektová manažerka Pavla Novotná.

Téměř 830 tisíc korun z městské pokladny 
se Hustopečím brzy vrátí. Ročně totiž díky 
nádrži ušetří asi 100 tisíc korun na závlahu
zeleně. Důvodů vybudování však bylo víc. 

„Jednak jsme chtěli využít dešťovou vodu
i jinak, než že nám odteče kanalizací pryč. 
Chtěli jsme ale také ulevit ulici Nádražní, 
kde je kanalizace přetížená dešťovou vodou
a tato nádrž ji zpomalí. A také jsme se chopi-
li příležitosti a využili vypsanou dotaci,“
usmívá se Krušina.

Podobných nádrží je po městě několik. 
Většina z nich je však určena pouze na zpoma-
lování vody, aby v případě větších dešťů
nepřetížila kanalizaci. „Podobné nádrže

máme na kině, na Pavučině i u nových sociál-
ních domů v ulici Žižkova. V dnešní době je
celkově snaha o to, aby u nových či rekonstru-
ovaných staveb bylo ošetřeno i využití dešťo-
vé vody, takže retenční nádrže, ať už pouze
na zpomalení vody nebo s možností dalšího
využití jako tady na sběrném dvoře, máme po
městě víc a svůj účel plní,“ uzavírá Krušina.

-nov-
Článek byl zveřejněn 30. 10. 2020 na webu města.y j

Uvažovali jste někdy o dárcovství krve
a stále to odkládáte? Zaměstnanci Měst-
ského úřadu Hustopeče také... Až do chvíle, 
kdy jim onemocněla kolegyně a bylo třeba 
jednat. Přes všechna bezpečnostní opatření 
a rizika, která v současnosti panují, vyrazili 
v úterý 3. listopadu na hromadné odběry do
Fakultní nemocnice v Brně.

„Ono to tak bývá, že dokud vás něco nepálí, 
tak to neřešíte. Všichni to tak máme. Až když
onemocněla naše kolegyně, tak nebylo na co
čekat. Ona je taková dobrá duše, že i když sama 
bojovala s těžkou nemocí, tak si ještě opakova-
ně posteskla, že nemocnici vysává zásoby krve
a byla z toho lítostivá, protože to bylo v době, 
kdy se zásoby v krevních bankách tenčily. Tak 
jsme ji chtěli potěšit a dorovnat to, co ona 
spotřebovala,“ směje se organizátorka odběrů
Veronika Nováková.

Právě pomoc kolegyni byla hnacím moto-
rem celé akce a svých 450 mililitrů naděje
nakonec darovala necelá dvacítka dárců. 

„Nábor jsme spustili už na přelomu září a října, 
protože nemocnice po nás dopředu chtě-
la seznamy. V první vlně se dárců nahlásilo
hodně, ale v souvislosti s tím, jak se postup-

ně zpřísňovala bezpečnostní opatření a jak 
se čím dál více lidí dostávalo do karantény, 
zájemci postupně odpadali. Nicméně jsme
nakonec do Brna přivezli asi patnáctku dárců, 
kteří snad začnou chodit na odběry pravidelně, 
takže účel to snad splnilo,“ dodává Nováková.

Odměnou dárcům byl nejen dobrý pocit, 
ale i vlastnoručně vyrobené drobnosti. „Zapo-
jili jsme děti z hustopečských mateřských 
školek, které vyráběly přáníčka a kamínky pro
štěstí, které si někteří dárci dokonce žmoulali 
při odběrech v dlani, což bylo moc hezké a moc 
dětem děkujeme,“ říká Veronika.

Všichni, kteří se z nějakého důvodu nemohli 
zúčastnit hromadných odběrů, přislíbili indi-
viduální dárcovství. Právě osvěta byla jedním 
z dalších důvodů celé akce. „Nemělo by smysl 
přivézt na odběry hromadu lidí, kteří se tam 
už víckrát neobjeví, takže věříme spíš v to, že
i ti, kteří dnes nemohli jet s námi, se objednají 
až budou moci. A prosíme i další, kteří o tomto
kroku uvažují, aby na nic nečekali a šli do toho.
Je to tam moc fajn, na vlastní kůži jsme si ověřili, 
že sestřičky v první řadě dbají na zdraví a bezpe-
čí dárce, dokonce nám pár zájemců odmítly, 
takže opravdu se není čeho bát.“ Přesné pokyny, 

jak postupovat v případě zájmu o dárcovství, 
jsou volně dostupné na internetu: 
www.fnbrno.cz/darce
www.facebook.com/darcekrvefnbrno

V současné době je zvýšený zájem o vyléčené
muže s protilátkami proti onemocnění způso-
benému virem COVID-19, kteří by se mohli stát 
dárci tzv. rekonvalescentní plazmy. Zapsat se
můžete i do registru dárců kostní dřeně.

-slam-, -nov-
Článek byl zveřejněn 3. 11. 2020 na webu města.y j

Dešťovou vodu zachytí nová nádrž – poslouží Městským službám
při zalévání zeleně

Hustopečští hromadně darovali krev

Podobných nádrží je po městě několik.

Dárci zareagovali na výzvu města. 
Při odběru se daruje 450 mililitrů krve.

Nastal nám podzim, takže ve stravování se
nevyhýbejte sezónnímu ovoci jako jsou jabl-
ka, hrušky, hrozny, vlašské ořechy. Doplnit 
můžete vitamín D – jak v podobě například
mořských plodů či doplňků stravy. Nás Mora-
váky bude zajímat jistě jedna věc. „Jelikož
jsme v Hustopečích, v srdci vína a mandloní, 

tak doporučuji jíst mandle, například k veče-
ří místo brambůrku a můžeme i trošku burčá-
ku – ten obsahuje vitamín B a antioxidanty 
a doporučuji tak skleničku denně,“ usmívá 
se Furch. Stejně jako Dufek, tak i Furch nás
vybízí k tomu, najít si v karanténě pozitiva. 

„Příroda léči a tuto dobu můžeme využít ne

jako dobu stresu, ale jako výzvu a možnost 
být doma s rodinou. Sociální kontakty jsou
důležité. Když máme home office, tak děti 
poznají, jaká je náplň práce rodičů a rodiče
pak poznají, jak náročné je studium dětí,“
přidává poslední radu Furch.

-vyh-
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Městský úřad Hustopeče se umístil na třetím 
místě v soutěži Přívětivý úřad Jihomoravského
kraje 2020, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnit-
ra České republiky. Vedení města ocenilo práci 
svých kolegů, kteří jsou skvělou vizitkou.

Přívětivý úřad je soutěží, která propaguje
moderní a kvalitní služby městských úřadů. 
Letos se jí zúčastnilo 142 obcí s rozšířenou 
působností, které vyplnily obsáhlý dotazník. 
Tím ministerstvo sleduje stav služeb v elektro-
nizaci, komunikaci, transparentnosti, klient-
ském servisu nebo společenské odpovědnosti. 

„V tomto roce jsme se dostali do pořadí 
prvních tří v Jihomoravském kraji. Na prvním 
místě je Brno, na druhém Kyjov a na třetím 
místě jsme po několika letech vyměnili Hodo-

nín,“ raduje se starostka Hana Potměšilová,
která se nám pochlubila diplomem a nálepka-
mi, které budou nově vylepeny na obou budo-
vách úřadu.

Starostka si vynikající výsledek vysvětlu-
je například tím, že pro vyřízení důležitých 
záležitostí, nemusí občané ORP Hustopeč-
sko jezdit po celém městě. „Pro Hustopeče
a Hustopečsko je velmi příznivé to, že na
jednom místě, na hustopečském náměstí,
vyřídí veškerou agendu, kterou samospráva
zařizuje. Na náměstí jsou umístěny všechny 
úřady a odbory, kde zařídíte novou SPZtku či 
nový doklad. Opravdu si myslím, že je to velká 
přednost,“ libuje si paní starostka.
Potměšilová oceňuje, že výsledek soutěže

koresponduje s reakcemi občanů. „V poslední 
době se stalo, že přišlo několik mailů od obča-
nů, kteří poděkovali a chtěli, abychom věděli,
že jsou velmi spokojeni s jednáním úřadníků,“ 
popisuje starostka.

Práci kolegů ocenil také tajemník města
Pavel Michalica, který měl dotazník na starosti.
Jeho jsme se také zeptali, čemu krásné umístění 
přisuzuje. „Dobrý tým lidí, protože se potvrzuje,
že i v tomto krizovém období jsou zaměstnanci 
ochotni zajišťovat služby. Máme objednány lidi 
i mimo úřední hodiny a mám pozitivní reakce 
od občanů. Jsou mile překvapeni fungováním
úřadu a že jim úředníci vychází vstříc. To je 
pro mě to nejvyšší ocení, že si lidé najdou čas 
a pošlou děkovný mail,“ říká Michalica.

Také starostka má z ocenění a na něm nezá-
vislých reakcí radost proto, že lidé v dnešní 
době umí reagovat negativně a zle. „Velice si 
cením práce úředníků, protože se setkávají 
s desítkami lidí, které jsou různými osob-
nostmi. Ne vždy probíhá jednání tak, jak by
si člověk představoval a myslím si, že to zvlá-
dají velmi dobře, umí zklidnit emoce, umí 
být laskaví a rádi pomáhají. Když nemohou 
pomoct, tak alespoň poradí. Cílem práce 
našich úředníků je, aby každý člověk, který od 
nich odchází, neodcházel s pocitem, že nebyl
obsloužen či marnil čas. Práce našich úřední-
ků se velmi vážím a moc jim děkuji,“ oceňuje 
práci kolegů starostka.

Třetí místo je krásným výsledkem a my si 
dovolujeme našim kolegům ze všech odborů 
pogratulovat a hlavně poděkovat. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 4. 11. 2020 na webu města.y j

Kratší či delší procházky po okolí se pro
nás staly jednou z mála možností relaxace
a odpočinku. Na podzim se však brzy stmí-
vá a většinu dnů provází mlha, mrholení 
či dokonce déšť, kvůli kterým jsou chodci 
snadno přehlédnutelní. Zapomínají totiž na
reflexní prvky, které jsou na komunikacích 
mimo obec povinné. „Povinnosti jsou stano-
veny v zákoně 361 z roku 2000 Sb. O provo-
zu na pozemních komunikacích, ze kterých 
jednoznačně vyplývá, že chodci mimo obec 
musí být v případě snížené viditelnosti, což
je déšť, tma, mlha nebo sněžení, vybaveni 
reflexními doplňky,“ uvádí zkušební komisař 
Odboru přestupků a silničního hospodářství 
Městského úřadu Hustopeče Jan Dufek.

V Hustopečích patří mezi oblíbené vycház-
kové trasy hned několik komunikací, kde tato
povinnost platí. „Mezi kritické lokality patří 
třeba výjezd na Šakvice, kde mají lidé garáže, 
pak výpadovka na Břeclav, asfaltka směrem 

na Starovice nebo účelová komunikace na
Uherčice,“ vyjmenovává místa nejvyššího
výskytu chodců Dufek.

Doporučení platí i pro vycházky na nové
cyklostezce, kde může dojít ke střetu s cyklisty. 
Ti by také neměli zapomínat na bezpečnost-
ní prvky a zapnuté světlomety. „Samozřejmě 
pro cyklisty platí zapnuté přední bílé a zadní 
červené světlo. A v podstatě všechny cyklistic-
ké dresy a doplňky jsou již opatřeny reflexními 
prvky a švy, takže tam nic dalšího není potřeba
řešit,“ vysvětluje Dufek.

Z dalších doplňků je možné použít klíčen-
ky, pásky, vesty, nálepky, čepice a podobně. 
Možností je spousta. Při jejich nošení bychom
neměli zapomínat na jednu důležitou věc. 

„Prvek musí být umístěn tak, aby byl ze všech 
směrů viditelný, to znamená, že jej nesmí 
zakrývat bunda, taška a podobně. To je poměr-
ně častý nešvar, že chodci prvky sice mají, ale
nejsou dostatečně viditelné.“

Chodců je v těchto dnech po městě i v okolí 
dost, nezapomínejme proto chránit sebe 
i druhé. „Je to jen o ohleduplnosti, toleranci 
a slušném chování,“ krčí rameny Dufek.

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

Hustopečští úředníci jsou tady pro vás
a právem získali ocenění

Chodci, nezapomínejte na refl exní prvky!

Výsledky v rámci celé České republiky.

Dávejte na sebe pozor.
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V Hustopečích přibyla více než padesátka nových stromů

Střelnice získá díky dotaci zpět svou krásu

Hustopečští vybrali přes 800 kilogramů potravin

Intravilán města oživily další stromy. S jejich 
umístěním pomohly již hotové návrhy zeleně 
pro naše město. „Využili jsme zpracovanou
studii z roku 2004, která řeší areál Forman-
ky, a potom aktuální projekt, který se věnuje
okolí kina a autobusového nádraží,“ upřesnil 
místostarosta města Bořivoj Švásta. Městská 
kasa zaplatila pouhý zlomek z celkové ceny 270
tisíc korun. „Tato akce je významně fi nancována 
z Národního programu Životní prostředí. Husto-

peče získaly maximální možnou částku, která 
činila v rámci výzvy 250 tisíc korun, a z vlastního
rozpočtu doplatily pouhých 20 tisíc korun. Poří-
zeno bylo 53 stromů a stejný počet vaků, které
zajistí snadnější zálivku,“ vysvětlila projektová 
manažerka města Pavla Novotná.

Do výsadby se kromě zaměstnanců města 
zapojili také brigádníci. Ti se pustili do díla 
v den státního svátku, v úterý 17. listopadu. 

„Městské služby mají v podzimních dnech 

péče o zeleň hodně, tak jsme jim tímto způso-
bem pomohli. Jednalo se o prostor v areálu
Formanky, přímo za jednotlivými chatkami, 
kam se nedostala technika, ale bylo nutné
využít krumpáče, rýče a lopaty,“ doplnil Švásta. 
Hotovo je také v ostrůvcích na parkovišti před
prodejnou COOPu a v úzkém zeleném pásu
před knihovnou.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 18. 11. 2020 na webu města.y j

Oko nejednoho obyvatele Hustopečí a okolí 
nezůstane suché při vzpomínkách na mladí 
prožité v budově Střelnice. Před pár lety se
v ní nacházela diskotéka, historie budovy však 
sahá do daleké minulosti. Současný stav Střel-
nice volá po zásahu řemeslníků. A její prosby 
byly vyslyšeny. Podařilo se totiž získat dotaci, 
která budově navrátí její dávnou krásu a slávu.

„Jedná se o podprogram Ministerstva pro
místní rozvoj, „Podpora regenerace brown-
fi eldu pro nepodnikatelské využití“ a dotační 
titul „Revitalizace a rekonstrukce“. Dotace
bude činit 60 % způsobilých výdajů, které jsou
v této chvíli vyčísleny na 6,2 milionu, dotace
bude tedy 3,7 milionu korun,“ říká projekto-
vá manažerka Pavla Novotná. „Momentálně 
čekáme na vystavení registrace akce a potom 
bychom připravili výběrové řízení na zhotovi-
tele,“ dodává Novotná. Dotaci lze vyčerpat do
tří let od vystavení rozhodnutí, tedy do konce
roku 2023 a bude využita na stavební úpravy, 
interiéry se budou řešit zvlášť.

Na stavu budovy se podepsal také požár, 
který ji zachvátil v roce 2008. Vedení města 
tak v minulosti řešilo, co s ní – prodat či zbou-
rat? „Nakonec vyhrál názor, že to jedna z mála 
historických budov, a bylo by hezké ji zacho-
vat a navrátit jí původní tvář a vymyslet něco
smysluplného vevnitř budovy,“ seznamuje nás
s plány místostarosta Bořivoj Švásta. Práce na 
budově bude dost, její současný stav je totiž
mírně řečeno „zoufalý“. „Je to zasíťované, aby 
nepadala střešní krytina a je zabezpečena 
proti vniku cizích osob. Budova byla komplet-
ně vyklizena. Vznikla studie na rekonstrukci, 
máme vymyšlený i interiér a poslední dotační 

titul nám konečně vyšel. Měl by to být prostor 
pro setkávání, na stěnách bude historie starých 
budov ve městě, a protože jsme Na Hradbách, 
tak zde bude například staré vinařské nářadí,“
představuje Švásta. 

A k čemu vlastně v minulosti budova 
sloužila? Napovídá její název. „Souvisí to s tím, 
že Hustopeče byly město a měly domobranu – 
museli tu být bojeschopní muži. S objevem 
kuše bylo nutné, aby se muži naučili s kuší 

zacházet, takže musela vzniknout výcviková 
místa. S palnými zbraněmi, které do Hustope-
čí přinesli například husité, bylo nutné stavět 
střelnice mimo město, aby nezpůsobily požár 
a nedělaly hluk, takže naše střelnice, jak před-
pokládáme, se stavěla v průběhu 16./17. století 
a tam byl prováděn výcvik palnými zbraněmi,“
říká dr. Nezhodová z místního muzea.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 19. 11. 2020 na webu města.y j

Národní potravinové sbírky se v České repub-
lice konají od roku 2012 a dobrovolníci Fede-
race potravinových bank při nich v zapojených 
prodejnách vybírají potraviny přímo od zákaz-
níků. Letošní jarní kolo však bylo z důvodu
pandemie zrušeno a v tom podzimním, listo-
padovém, zase chybělo zastoupení hustopeč-
ských prodejen. „Není to tím, že by se zapojit 
nechtěly, ale celá sbírka je řízena celorepub-

likově a má svá jasná pravidla, na základě 
kterých právě prodejny v Hustopečích vybrány 
nebyly. Nicméně se naskytla příležitost zapojit 
se pod záštitou Městského úřadu Hustopeče, 
nezávisle na obchodech, čehož jsme využi-
li a připravili jsme tuto dvoudenní sbírku,“
vysvětluje nezvyklou organizaci Jana Hrád-
ková, vedoucí Marketingu a kultury města 
Hustopeče, která s nápadem přišla.

Potravinové dary vybíraly pracovnice Marke-
tingu a kultury pod věží kostela sv. Václava. Zde
má totiž sídlo organizace potravinové pomoci, 
která je napojena na Potravinovou banku pro
Brno a Jihomoravský kraj a lidem v nouzi na 
Hustopečsku pomáhá od roku 2018. Právě sem 
výtěžek sbírky poputuje. „Vydáváním potravin 
jsou pověřeni dobrovolníci z řad Římskokatolic-
ké farnosti, kteří úzce spolupracují se Sociálním 
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Současný stav budovy.
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odborem města Hustopeče a Úřadem práce. 
Systém je poměrně propracovaný, spolupráce
je velmi úzká, a tak se pomoc opravdu dostane
tam, kde je jí třeba,“ dodává Hrádková.

Kromě základních potravin, konzerv 
a drogerie dárci přinášeli a někteří dokonce
doalova přiváželi i sladkosti pro děti a nechy-

běla ani spousta adventních kalendářů, které
s blížícími se Vánocemi určitě udělají radost.

A co přesně se vybralo?
�Těstoviny – 131,17 kg
�Konzervy

(masové, pomazánkové, hotovky) 90,756 kg
�Rýže – 85,42 kg

�Luštěniny, mouky – 131,805 kg
�Cukr – 41,125 kg
�Zavařeniny 

(ovocné, zeleninové, marmelády) –  22,55 kg
�Mléko – 115 kg
�Ostatní (oleje, sirupy, instantní jídla, lupínky,

káva) – 125,456 kg
�Pro děti 

(sladkosti, výživy, piškoty, kakao) – 68,012 kg
�Čaje – 114 balení
�Drogerie – cca 300 kusů

Vše bude ještě jednou přepočítáno, roztří-
děno a naskladněno tak, aby se už začátkem 
dalšího týdne mohlo začít rozdávat. „Chtěla 
bych velmi poděkovat nejen pracovnicím 
Marketingu a kultury, které se této akce inici-
ativně chopily, ale také každému, kdo přispěl 
svou troškou dobré věci,“ neskrývala nadšení 
z úspěšné sbírky starostka Hana Potměšilová, 
která šla příkladem a přispěla mezi prvními.

Kromě této sbírky je možné přispívat i celoroč-
ně do potravinového Foodboxu, který je umístěn 
v prodejně Coop na Bratislavské ulici a pravidel-
ně je vybírán. Za každý dar vám patří velký dík.

-nov-
Článek byl zveřejněn 23. 11. 2020 na webu města.y j

Děkujeme všem!
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Změny v systému parkování ve zpoplatněných částech města
Dlouhodobě přeplněná parkoviště v cent-
ru města a nedostatek volných parkovacích 
míst. To jsou hlavní důvody, které si vyžádaly 
další rozsáhlejší změny dosavadního systému
parkování v některých částech města. 

Nové podmínky schválila na svém řádném 
zasedání dne 24. 11. 2020 Rada města a vstou-
pí v platnost od ledna 2021. Vzhledem ke
skutečnosti, že se změny dotknou provozní 
doby jednotlivých parkovišť, ceny parkovného, 
rozsahu zpoplatněných úseků či typů vydáva-
ných parkovacích karet a jejích zpoplatnění, 
doporučujeme, aby si každý, kdo využívá place-
ných parkovacích ploch a komunikací, podrob-
ně prostudoval, jak samotné nařízení, tak jeho
přílohy a ceník platný od ledna 2021.

Mezi zásadní změny, které se dotknou motoris-
tů, patří zejména:

Prvních 30 minut parkování zdarma
V případě, že řidič přijede do zpoplatněné
části města pouze na pár minut a do 30 minut 
opět odjíždí a dále neblokuje parkovací místo, 
vyzvedne si v parkovacím automatu pouze
parkovací lístek bez poplatku. Od tohoto opat-
ření si město slibuje značný úbytek dlouhodo-
bě odstavených vozidel. Tato fi nanční úleva pro
krátkodobě parkující řidiče bude platit na všech 
zpoplatněných parkovacích plochách ve městě.

Občané, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P
budou v Hustopečích parkovat zcela zdarma
Držitelé ZTP/P, jejichž vozidla jsou řádně ozna-
čena příslušným parkovacím příkazem ZTP/P, 

budou na všech zpoplatněných parkovacích 
místech v rámci města parkovat zcela zdarma. 
Město se tímto opatřením snaží v rámci svých 
možností přispět těmto občanům k ulehčení 
jejich nelehké životní situace. Dále budou od
ledna osvobozeni od poplatků i vybraní posky-
tovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří 
se ve zpoplatněných částech města starají 
o naše nemocné spoluobčany.

Rozšíření zpoplatněných úseků
Vymezená oblast se od ledna 2021 rozšíří 
o jednu ulici, a to o ulici Herbenovu, která 
přímo navazuje na zpoplatněné centrum 
města. V uvedené ulici bude umístěn parko-
vací automat a veškerá parkoviště a parkovací 
plochy bude možno využívat pouze po uhra-
zení parkovacího poplatku či po zakoupení 
příslušné parkovací karty.

Rozšíření možností úhrady parkovného 
v parkovacích automatech
Město Hustopeče jako správce parkovacích 
ploch v Hustopečích reaguje na četné žádos-
ti občanů a od února 2021 umožní úhradu
parkovacích poplatků jak pomocí mincí, tak 
i bezkontaktně a případně zakoupením 
příslušné parkovací karty na pokladnách MěÚ
Hustopeče. Bezkontaktní platbu bude možné
uskutečnit pomocí platebních karet přímo na 
každém parkovacím automatu.

Vydávání parkovacích karet pro jednotlivé
skupiny uživatelů
Od prosince tohoto roku budou v rámci města 

vydávány následující typy ročních a pololet-
ních parkovacích karet:

Rezidentní parkovací karta je určena pro
fyzické osoby, které májí místo trvalého poby-
tu v konkrétní vymezené oblasti nebo jsou
vlastníkem nemovité věci v konkrétní vyme-
zené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 
1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

Abonentní parkovací karta je určena pro
právnickou nebo fyzickou osobu, která má 
sídlo nebo provozovnu v konkrétní vymezené
oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. 
c) zákona o pozemních komunikacích.

Návštěvnická parkovací karta je určena 
pro osoby, které nejsou ve vztahu k této vyme-
zené oblasti rezidentem ani abonentem.

Přenosná parkovací karta je určena pro
osoby, které tuto kartu bez uvedené registrační 
značky střídají na více vozidlech (služební vozi-
dla atd.) Uvedenou parkovacích kartu je možno
použít současně pouze na jednom vozidle.

Ceny, podrobné specifi kace ke každé
parkovací kartě a podmínky vydání karty, 
jsou uvedeny v ceníku, který se přímo vzta-
huje k „Nařízení města Hustopeče č. 4/2020, 
kterým se vymezují oblasti města, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za
sjednanou cenu“.

Uvedené nařízení včetně příloh a ceníku
budou zveřejněny na stránkách města pod
odkazem https://www.hustopece.cz/obecne-
zavazne-vyhlasky-a-narizeni-mesta.

Ing. Ivana Bundilová, radní pro dopravu
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„Úprava venkovního areálu u CVČ Pavučina, Hustopeče“

Rozšíření biocentra na Křížovém vrchu

Projekt „Výsadba stromů ve městě Hustopeče“

Centrum volného času Pavučina se dočkalo
dokončení další etapy úprav venkovního areá-
lu. Částku téměř 500 tisíc Kč poskytl na spolu-
fi nancování akce Národní program Životní 
prostředí. Vstup do areálu bude zdobit „motýlí“
záhon s pečlivě zvolenou výsadbou, která bude
okrasou od brzkého jara do pozdního podzimu. 
Postupným nakvétáním trvalek budou květiny 
přitahovat medonosný i okrasný hmyz. Další 
atrakcí je hmatová stezka, symbolicky založená 
do tvaru pavučiny, spolu s lavičkou k poseze-
ní a odpočinku. Přírodní materiál k vyplnění 
jednotlivých polí samosběrem zajistily děti 
a návštěvníci CVČ Pavučina. V rámci projektu
byla rovněž vybudovaná nová ohrada s přístřeš-
kem a seníkem pro oblíbené ovečky – „valašky.“

Na místě stávající voliéry v nevyhovujícím 
stavu vznikl gabionový altán se zabudova-
nými klecemi pro hlodavce a „zelenou“ stře-
chou, osázenou směsí rozchodníků a netřesků. 
Součástí altánu je krytá "zimní" voliéra pro
drobné ptactvo s průletem, kterým se opeřen-
ci dostanou do venkovní části voliéry. V altánu
se nachází expozice s názornými ukázkami 
o životě včel a včelařství samotném. 

Část projektu byla realizována svépomocí 
v rámci akcí pro veřejnost či pravidelných krouž-
ků (vybavení voliéry pro drobné ptactvo, domeč-
ky a překážky z přírodnin pro hlodavce; sběr 
a příprava materiálu pro výplň hmatové stezky, 
spolupráce při osazování motýlího záhonu), část 
pak realizační fi rmou na základě veřejné zakázky.

V říjnu 2020 došlo k dokončení projektu, 
který spočíval v rozšíření biocentra na Křížo-
vém kopci v Hustopečích. Státní fond Životní 
prostředí uvolnil na základě žádosti o dotaci 
finanční prostředky nejen na realizaci výsa-
deb a zakládání trávníků, ale také na násled-
nou péči v délce tří let po ukončení výsadeb. 
Nyní byla městu Hustopeče předána lokali-
ta se zapěstovanými stromy, keři a trávníky. 
Další péče bude na příjemci dotace a bude
zajišťována prostřednictvím organizační 
složky Města Hustopeče, Městských služeb. 

Dalším projektem za účelem zlepšení funkč-
ního stavu zeleně, realizovaným v poslední 
době, byla výsadba celkem 53 stromů v zasta-
věné části města. Nových stromů si můžete
povšimnout v blízkosti Základní školy Nádraž-
ní, v zálivech na parkovišti u Jednoty; největší 
část výsadby je pak v areálu Formanky. Zde
jsou nové stromy vysázeny za chatkami, kde
budou tvořit příjemný stín a v půlkruhu
plochy ke kempování, za účelem odclonění 

plochy pro rekreaci od zbytku areálu. K vysá-
zeným stromům jsou instalovány zavlažovací 
vaky. Většina nákladů na realizaci je fi nanco-
vána z Národního programu Životní prostředí, 
výzva č. 9/2019. Z celkových způsobilých nákla-
du činí dotace 250 tis. Kč, spoluúčast města pak 
necelých 18 tis. Kč. 

„Tento projekt je spolufi nancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.“
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Výročí Jana Ámose Komenského – inspirujte se učitelem národů

CÍRKVE

V neděli 15. listopadu uplynulo 350 let od
úmrtí jednoho z největších českých myslitelů, 
fi lozofů a spisovatelů, Jana Ámose Komen-
ského. K tomuto výročí bylo po Česku připra-
veno několik akcí a výstav, které však musely 
být zrušeny. Jedna taková výstava čeká na své
návštěvníky i v evangelickém kostele v Husto-
pečích, kam jsme zavítali, abychom si s kaza-
telkou Kateřinou Rybárikovou povyprávěli
o tom, čím nám může být Komenský inspirací 
nejen v této pandemické době.

Žáci základních škol, kteří se podrobně učí 
o životě a díle Jana Ámose Komenského a ví 
o něm pravděpodobně víc než leckterý dospělý, 
paradoxně neumí docenit jeho význam a veli-
kost. Přitom myšlenky notoricky známé osob-
nosti našich dějin jsou aktuální i dnes a možná 
teprve v současném stavu omezení a obav jim 
dokážeme porozumět lépe než kdy jindy.

„Měli bychom si uvědomit, že Komenský 
nebyl jen úžasný muž, který všechno uměl, 
všemu rozuměl a všechno se snažil pochopit, 
ale že to byl i muž těžce zkoušený událostmi
ve svém životě i událostmi té doby – třicetiletá 
válka a bitva na Bílé hoře, která to celé odstar-
tovala. Přelomů bylo dost, a to se odrazilo
i v jeho životě,“ začíná vyprávění Rybáriková.

Přestože většina z nás má Komenského
spojeného s didaktikou a výchovou, hnacím 
motorem pro něj byla víra. „Byl posledním 
biskupem Jednoty bratrské. Jenom díky víře
a lásce k Bohu dokázal přečkat všechny těžkosti. 
A nejen přečkat, ale nepřestat tvořit, zachovat si
energii a naději, že věci se dají spravit a obnovit, 
že lze se něčeho dopátrat. Přijde mi zázračné, že
za celý život o tuto svoji ideu nepřišel.“

Ať už to byla smrt rodičů i jeho první ženy 
a dvou dětí, vyhnanství či požár, při kterém 
shořelo jeho 40leté dílo, žádná událost jej nesra-
zila na kolena a pokaždé začal od nuly. „Myslím 

si, že tohle je na něm to nejzajímavější a nejin-
spirativnější – že si přes všechny události zacho-
val svůj pedagogický optimizmus a nevzdal to. 
Psal stále dál a ovlivnil několik oborů.“

Labyrint světa a ráj srdce, Brána jazyků
otevřené, Svět v obrazech, Obecná porada 
o nápravě věcí lidských. Tyto názvy knih nám 
jistě nejsou neznámé, ale málokdo po nich 
sáhne a začte si v nich. „Přitom Labyrint světa 
a ráj srdce je fascinující dílo, které se ve svém 
závěru přenáší do takového pokoje a klidu. 
Opravdu stojí za to po této knize sáhnout. 
Nedávno byla vydána i kniha s výběrem citá-
tů Komenského, které jsou rozděleny podle
různých oblastí života, což je velmi inspirativ-
ní čtení. Osobně mám ale ráda malou knížku
Praxis Pietatis, což je traktátek o osobním 
životě s Bohem,“ navnadila čtenáře Rybári-
ková. Každá z knih Jana Ámose Komenského
je unikátem. Tím cennějším, za jakých okol-
ností vznikaly. „Na jednu stranu se Komenský 
se životem nepáral, ale na druhou stranu jej
velmi hluboce a intenzivně prožíval se všemi
radostmi a bolestmi, které ale dělají život živo-
tem. Kdyby byl život jen lehký a krásný, tak si
jej pořádně ani neužijeme, nedoceníme tu
krásu,“ utěšuje Rybáriková.

-nov-
Článek byl zveřejněn 13. 11. 2020 na webu města.y j
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Jan Ámos Komenský byl životem zkoušený muž.

I když se už delší dobu nemůžeme setkávat 
na bohoslužbách, jsme stále v kontaktu. Naše

nedělní bohoslužby jsme přesunuli na internet. 
Zatímco na jaře jsme si pouštěli vždy předem 
nahraná nedělní setkání, na podzim jsme se
rozhodli o poněkud živější formu. Každou neděli
ve čtyři se všichni připojíme přes aplikaci Zoom 
a bohoslužba může začít. Průběh se podobá 
našim klasickým nedělním setkáním, takže
někdo vede bohoslužbu, někdo káže, ale nechy-
bí ani živé písně či modlitby. Po skončení větši-
nou všichni zůstáváme připojení a povídáme si
o tom, jak se máme a co je u nás nového. Je to
moc příjemné a všichni si užíváme, že můžeme
být alespoň touto formou spolu. Byť bychom 
se raději scházeli tváří v tvář v naší modlitebně, 

i tento typ setkání má své výhody. U kázání si
například můžete pohodlně sednout do svého
oblíbeného křesla a usrkávat čaj či kávu. Další 
výhodou je, že připojit se člověk může odkud-
koliv, a tak jsme díky našim online shromáždě-
ním měli možnost si popovídat s lidmi, které
jsme už delší dobu neviděli. Nedělními setkání-
mi to však rozhodně nekončí, online probíhají 
také Teen Meetingy, tedy setkání pro mládež, 
přípravný kurz ke křtu či dámský dýchánek. 
Pokud byste se k nám chtěli připojit, ozvěte se
na mail jakub.fri@gmail.com a rádi Vám vždy 
předem pošleme odkaz na naše setkání. 

Kateřina Fridrichová

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Jak fungují naše online bohoslužby?

Setkání probíhají z tepla domova.
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Průběh letošního roku je jiný, než na jaký 
jsme byli v předchozích letech zvyklí. Obdo-
bí pandemie nás donutilo k izolaci, zabrá-
nilo nám být nablízku přátelům a známým, 
setkávat se na různých akcích. Přesto se dá 
na tomto období najít i něco pozitivního.

Zaujal mě jeden článek na internetu, kde
si autor všímá několika takových pozitiv. 
Říká, že k lepšímu se mění naše nákupní 
chování. Například: Proč bychom měli naku-
povat i v neděli? Tenhle příkaz – věnovat se
v neděli čemukoliv jinému, jen ne brouzdá-

ní po hypermarketech – by měl přežít i covi-
dové vlny, ať budou tři nebo čtyři. Nebo že
i banálně znějící pravidla (myjte si ruce)
fungují. Nebo jiné poučení, které se týká 
toho, co v rozhovorech pro média říkají lidé, 
kteří před epidemií pracovali 14 hodin denně

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Využít své dary
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a teď je virus zahnal do home office. Skoro
každý na otázku, co se nejvíc změnilo, řekne:
Jsem víc s rodinou. Jsem víc doma.

I nastávající doba adventní a vánoční 
nám dává příležitost být více spolu, s rodi-
nou, s dětmi, povídat si, hrát si, posedět nebo
se pomodlit u rozsvíceného adventního
věnce nebo jesliček. Objevovat krásu i v těch 
jednoduchých věcech. V těchto chvílích si 
můžeme také uvědomovat, že i když proží-
váme pocit omezení a drobné nepohodlí, že

ne všichni mají stejné možnosti jako my, že
mnozí prožívají nelehká utrpení a zkoušky, 
že pro mnoho lidí na světě znamená období 
koronavirové krize pád do větší chudoby.

Častokrát při pohledu na svůj život vidí-
me jenom to, co nám chybí. „Kdybych jen 
měl onu práci, kdybych měl právě ten dům, 
kdybych měl peníze a úspěch, kdybych 
neměl tamten problém, kdybych měl kolem 
sebe nějaké lepší lidi…“  Myšlenka na ono

„kdyby“ nám pak brání vidět množství dobra, 

které máme, dary, které jsme dostali. Pokud
je máme, je tomu tak pro to, abychom je
využili, sloužili, byli darem pro druhé. Zvláš-
tě toto období pandemie je pro nás výzvou, 
abychom nemysleli jenom na sebe, ale byli 
vnímaví pro potřeby druhých, hleděli na 
toho, kdo je chudý, v nouzi, na možnosti, kde
by se dalo druhým pomoci.

Přeji Vám radost z lásky, z konání dobra 
a požehnané prožití vánočních svátků.

Jan Nekuda, děkan

Slyšela jsem dobrý vtip. Ptají se mě děti: „Mami, 
jaký to bylo v 80. letech?“ Tak jsem jim sebrala 
mobily a vypla internet. Ano, pro děti, co jsou na 
mobilech a internetu téměř závislé (a bohužel 
nejen ony), to mohlo být velmi názorné. Ale mě 
u toho napadlo, že v mnoha věcech má ten vtip 
hlubokou moudrost. Proč nám je dnes zatěžko
žít v tom, co jsme kdysi zvládali celkem dobře? 
Byli jsme kdysi v mnoha věcech omezováni 
a zvykli jsme si. A teď si neumíme odříct někte-
ré opravdu nedůležité věci. Už v první vlně nám 
došlo, že se život v nouzovém stavu osekal na 
základní lidské potřeby a ukazuje nám, co je
opravdu důležité a bez čeho se obejdeme. V 80. 
letech i v těch předcházejících nám byly někte-
ré věci upřeny v rámci ochrany komunistických 
idejí. Nikdo nevěděl, kdy ten stav skončí, takže
člověk, ač skřípaje zuby, se přizpůsobil. Ale teď 

je to jiné, teď se omezujeme, abychom ochrá-
nili své zdraví. A víme, že je to jen dočasně, tak 
proč si dělat starosti, jaké budou Vánoce, jak 
koupíme dárky, a že to nebude ono? Vykoukl 
na mě text jedné mládežnické písně – také
z osmdesátek – „Proč zvykli jsme si snadno
žít a málo přemýšlet, oč v budoucnosti má 
nám jít a jak se změnil svět“. To je přesně ono, 
zvykli jsme si snadno žít a dělá nám potíže
přepnout do základního režimu, do doby bez 
vymožeností, do doby, kdy byl život těžký. Ano, 
svět se změnil a my stojíme před otázkou „oč
v budoucnosti má nám jít“. Tím, že jsme
zavření doma, nám chce možná koronavirus
naznačit, že nám v budoucnosti má jít o vzta-
hy. Přemýšlej, děkuj a služ. Když budeme
rozmrzelí z toho, že něco nemůžeme, zapře-
mýšlejme, co je na věci pozitivní. Třeba to, že

žijeme, že ještě žije ten, za kým nemůžeme, 
že jsme vynalézaví a můžeme něco vyrobit, 
když nemůžeme dárek koupit. Vděčnost, za 
to, co mám, je lékem na to, co mít nemůžu. 
Advent a Vánoce jsou o tom, že „Bůh přišel 
v Kristu na dotek“, je lidem blíž než kdy jindy. 
A my máme poprvé po dlouhé době možnost 
nestrávit advent po obchodech a trzích. Těm, 
co je nemůžeme navštívit, můžeme psát 
pohlednice, dříve tak populární. Místo SMS
pohlednici, místo online bohoslužeb, domácí 
pobožností. Uskromněme se, slevme ještě na 
chvíli ze svých nároků. Ježíš se narodil v chudo-
bě a prostotě. Možná ho bez pozlátka konečně 
potkáme a ten dotek bude Boží.

Krásný advent a sváteční čas 
všem přeje Katka Rybáriková, 

kazatelka evangelického sboru v Hustopečích

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Přemýšlej, děkuj a služ

Vánoční bohoslužby – jejich konání a počet účastníků bude záviset na aktuální situaci. 
Bližší informace je možné najít na stránkách www.farnosthustopece.cz. 
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Svatý Martin přivezl místo sněhu víno

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Svatý Martin ani letos na svém bílém koni 
sníh nepřivezl, ten hustopečský však rozdá-
val jinou radost – a to tekutou! Ve středu
11. listopadu se svatý Martin i se svou vinař-
skou družinou rozhodl navštívit místa 
v Hustopečích, kde si v současné neleh-
ké situaci zaslouží odměny, a především 
slova díků. Vyrazili v 11 hodin z  Dukelského
náměstí, kde akci započala vyjádřením 
svého vděku paní starostka.

„Náš spolek Hustopečské vinařské bratr-
stvo oslovily holky z Marketingu a kultury 
Města Hustopeče a nám se myšlenka zalíbi-
la, takže jsme naskládali svá vína do kartonů
a nic dalšího nebylo třeba. Prostě jsme vyjeli 
rozdávat radost,“ seznamuje nás se zrodem 
nezvyklé akce vinař Pavel Košulič, který se
spolu s vinařkou Annou Otáhalovou chopil 
volantu a řídil doprovodný vůz plný vína. Svatý Martin vyrazil rozdávat tekutou radost.
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Ještě v září všichni školou povinní usedli do
lavic, od 14. října však školy po celé České
republice zejí prázdnotou. Žáci mají povin-
nost účastnit se distanční výuky. Výjimkou
nejsou ani děti navštěvující obě základní 
školy v Hustopečích.

„Na distanční výuku jsme do jisté míry 
zvyklí z jara, kdy probíhala několik měsíců. 
Čtrnáct dní před podzimními prázdninami
jsme to měli ještě takové volnější, teď od
listopadu bereme výuku zcela vážně a žáci
snad už také pochopili, že je povinná,“ popi-
suje současnou situaci ředitel ZŠ Komen-
ského Jaroslav Vysloužil. Je nutné, aby byly 
odučeny všechny předměty. Absenci dětí 
musí rodiče hlásit dopředu stejně tak, jak 
to chodí běžně ve škole. Ačkoliv jsou poky-

ny a všechny náležitosti náročnější než na 
jaře, školy byly na online výuku mnohem 
lépe připraveny. „Připravovali jsme se na ni
od září v tom smyslu, že jsme začali použí-
vat mobilní zařízení, které máme k dispo-
zici, a opakovali jsme žákům, jak se s nimi
pracuje, aby se dokázali přihlásit, kdyby 
situace nastala,“ popsala přípravy ředitelka 
ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková.

Někteří učitelé momentálně vyučují 
z pohodlí domova, jiní využívají prázdných 
tříd a školu – i když bez dětí – denně navštěvu-
jí a žákům tak volají přímo ze třídy. „Dojíždím 
každý den do školy, protože když jsme měli
jarní distanční výuku, dovezl jsem si všechny 
materiály včetně tabule ke mně domů, ale
to se nejevilo moc šťastným rozhodnutím, 
protože se mi nedařilo separovat domácí 
a školní prostředí,“ vysvětluje učitel matema-
tiky ze ZŠ Nádražní Petr Havlín.

Udržet žáky v bdělosti a zaujmout jejich 
pozornost je těžké i v klasických hodinách. 
O to víc si pedagogové nyní lámou hlavu
s tím, jak děti zaujmout u edukace na dálku. 

„Distanční výuka klade mnohem větší náro-
ky na žáky a na jejich soustředění, což, jak 
jsem pochopil, mnozí v rodinách nemají. 
Myslím si, že pokud byly rozevřené nůžky 
mezi těmi, kteří se snažili a těmi, kteří se
snažili míň během klasické výuky, tak teď se

ty nůžky rozevřely mnohem víc,“ sdílí svou
starost učitel Havlín.

Největší problémy často nastávají 
v oblasti technické. Někdy je však těžké
rozlišit, zda je toto tvrzení pravdivé, nebo
se jedná o pouhou výmluvu. „Žáci zvládají 
distanční výuku každý po svém, jsou různě
vyzbrojeni technikou, některým funguje, 
některým ne, nicméně myslím, že drtivé
většině vše funguje tak, jak má. Když jsou
nějaké problémy, snažíme se to řešit indivi-
duálně s rodiči, případně s žáky,“ nastiňuje
postupy ředitel Vysloužil.

Distanční výuka je pro žáky povinná a za 
svou práci musí být podle zákona hodnoceni. 
Při výuce na dálku je však pro kantory obtíž-
né zajistit objektivitu. „Hlavní úkol školy 
není známkovat, ale vzdělávat. Snažíme se
především o to, ale bohužel bez těch známek 
to nepůjde. A i kdyby to tak nemělo být, tak 
je známka mnohdy jedinou motivací žáků
k tomu, aby se do distanční výuky zapojili,“
objasňuje Vysloužil.

Názor, že distanční výuka tu klasickou
nemůže nikdy nahradit, je častý. Jak učitelé, 
tak žáci se shodnou určitě v tom, že současná 
situace je pro všechny strany velkou výzvou
a těší se, až se vše vrátí do zajetých kolejí.

-slam-
Článek byl zveřejněn 5. 11. 2020 na webu města.y j

Distanční výuka prohlubuje rozdíly mezi žáky

„Myšlenka vznikla úplně jednoduše. Velmi
nás mrzí, že jsou kvůli koronaviru zrušeny 
všechny kulturní akce, a zrovna svátek svaté-
ho Martina, kdy míváme na náměstí průvod
a ochutnávku svatomartinských vína je akce, 
která se dala pojmout jinak, než jsme zvyk-
lí. Dala se zrealizovat tak, abychom dodrželi
všechna opatření, a ještě u toho udělali

radost tam, kde je to třeba,“ doplňuje Košu-
liče Veronika Nováková z Hustopečské televi-
ze, která kromě organizace dostala na povel 
i nejdůležitější část akce – odklízení koblih po
Martinově bělouši.

Celkem se rozdalo 26 kartonů vína, které
udělaly radost na 14 místech. Svatý Martin se
rozhodl poděkovat především pracovníkům 

v místní nemocnici, penzionu pro seniory, 
lékárnách, obchodech, školkách či drogeriích. 

„V krabicích byla vína jednak od hustopečských 
vinařů a za město jsme přispěli i víny ze zruše-
né výstavy Národní soutěže vín, pro které jsme
hledali využití a toto je pro nás skvělý způsob, 
jak udělat radost těm, kteří mají v těchto dnech 
plné ruce práce,“ dala nám do dárkových krabic 
nahlédnout produkční Jana Unčovská.

Všichni, ke kterým se dary v podobě místního
tekutého štěstí dostaly, byli nadšení. „Určitě jsme
neobešli všechny, kteří by si to zasloužili. Je to
takové gesto a třeba trochu i ukázka a inspirace
pro další, že ani karanténa by nám neměla bránit 
v pomoci druhým a více se dívat kolem sebe.“

Na první pohled se může zdát, že se jedná 
o pouhé – byť krásné – gesto, celá akce s sebou
však mimo to nesla i jedno velmi důležité
poselství. „Svatého Martina dotlačili rodi-
če k tomu, aby se stal vojákem a my jsme
v podstatě také vhozeni do situace, která nám 
není příjemná a musíme tak trochu bojovat.
Nejhezčí legenda vypráví, že se Martin rozdělil 
o svůj plášť s mrznoucím žebrákem a dneska 
jsme chtěli ukázat, že žádná opatření by nám 
neměla bránit ve vzájemné pomoci a souná-
ležitosti,“ uzavřela Nováková. 

-slam-
Článek byl zveřejněn 11. 11. 2020 na webu města.y j
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Se svou družinou navštívil 14 míst po Hustopečích. 
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Třídy zase zejí na začátku listopadu prázdnotou.
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Zatímco v jarní vlně koronaviru mohly školky 
fungovat v omezeném režimu pro děti rodičů
z první linie, na podzim jsou nuceny k plnému
rozsahu, což přestává být kvůli rostoucímu
počtu nakažených reálné. „Zpočátku se to
jevilo jako dobrá věc, protože žádná nemoc-
nost u dětí ani u zaměstnanců nebyla, takže
proč ne. Nicméně nyní jsme v situaci, kdy nám 
chybí pět zaměstnanců a hrozí nám i uzavře-
ní kuchyně,“ popisuje personální stav školky 
U Rybiček ředitelka Ivana Kouřilová.

„Měli jsme velký problém začátkem října, 
kdy nám onemocnělo několik učitelek a už
tehdy jsem vyzvala rodiče, aby děti nechali 
doma, pokud to alespoň trochu jde. Blížily 
se tehdy prázdniny a potřebovali jsme se
doléčit. Dnes stále nejsme v plném počtu, 
chybí mi dvě učitelky,“ přitakává ředitelka 
MŠ Pastelka Blanka Nešporová.

Kromě učitelek chybí i další personál, který 
zajišťuje třeba stravování. V okolních městech 
proto již dochází k uzavírání školek, čemuž se
v Hustopečích snaží zabránit. Pomoci však 
musí především rodiče. „Vzhledem k tomu, 
že v ostatním mateřských školách hodně 
přibývá pozitivních učitelek i dětí, a pozitivita 

u dětí se prokazuje pouze testem, děti jsou
většinou bezpříznakoví přenašeči, tak začí-
nám mít velké obavy o to, jak to bude vypadat 
u nás. Prosím rodiče, aby zvážili, zda je nutné
dávat děti do školky. Nejsme tady nijak chrá-
nění. Samozřejmě máme hygienické gely, 
často větráme, neděláme rizikové aktivity, 
ale myslím si, že virus tady kolem nás je a je
otázka času, kdy se tu začne šířit,“ vyjadřuje
obavy ředitelka Nešporová, která se svěřila 
i se zážitkem, kdy bylo do školky přivedeno
i dítě z rodiny, která byla v karanténě.

Oběma školkám by pomohlo, kdyby
ve třídách ubylo dětí, proto obě ředitelky
opakovaně prosí rodiče o stejnou míru 
zodpovědnosti, jako projevili na jaře.

„Myslím si, že jak známe tu situaci jednot-
livých rodin, tak z pěti tříd bychom klidně 
mohli mít třídy tři nebo dokonce dvě, což
by nám velmi pomohlo. Samozřejmě žádné
dítě neodmítneme, postaráme se o všech-
ny děti, ale opravdu prosíme rodiče, aby 
zvážili, zda je to v této době nutné,“ prosí 
ředitelka Kouřilová.

„Osobně si myslím, že děti maminek na 
mateřské nebo děti, které mají staršího

sourozence na OČR, tak by do školky nemu-
sely, abychom sociální kontakty dokázali 
omezit. Ale nejsem tu od toho, abych rozho-
dovala, které dítě do školky může a které
ne, to je na zodpovědnosti rodičů, od nás je
to pouze doporučení, abychom se vyhnuli 
dalším komplikacím, které by mohly vést 
třeba i k zavření školky,“ dodává Nešporová.

Celou situaci stěžuje tabuizace či zlehčo-
vání nákazy. Rodiny nechtějí přiznat, že mají 
pozitivního člena nebo že jsou v karanténě 
a školky tak ztrácí přehled. „Rodiče situaci 
zlehčují a podceňují. Nenosí roušky, nedez-
infi kují si ruce po příchodu do školky, nedo-
držují rozestupy na chodbách, je to hodně 
uvolněné, a to je problém. Myslím, že kdyby-
chom k opatřením přistupovali zodpovědněji, 
tak jsme se dneska nemuseli obávat dalšího
fungování školek,“ posteskla si Nešporová.

„Já věřím, že naše prosba zabere, rodi-
če se zamyslí a své děti doma nechají. 
Abychom se mohli starat o ty děti, které to
nutně potřebují. Podle zkušeností z jara je
to jedna třída,“ uzavřela Kouřilová.

-nov-
Článek byl zveřejněn 10. 11. 2020 na webu města.y j

V neděli 15. listopadu dopoledne zveřejnila 
Základní škola Nádražní videoklip s přetexto-
vanou písní Nonstop zpěváka Michala Davi-
da o distanční výuce. Projekt, který nasbíral 
tisíce zhlédnutí a stovky sdílení, vznikl ve
spolupráci s Hustopečskou televizí během 
pěti dní. Za celou myšlenkou stojí pedago-
gický sbor ZŠ Nádražní v čele s paní učitelkou
Janou Pláteníkovou a zástupkyní ředitelky 
pro druhý stupeň Ivanou Brabcovou.

„S myšlenkou a prvním nástřelem textu
přišla Jana a já jsem byla okamžitě pro. Společ-
ně jsme udělaly v textu nějaké korekce a měly 
jsme hrubou představu o tom, co by mohlo
vzniknout. Nějaké zkušenosti s točením videí 

ve škole máme, ale vzhledem k tomu, že se
nesmíme vzájemně potkávat, nevěděly jsme
si dost dobře rady s technickým zajištěním 
nahrávky. Proto jsme oslovily právě Husto-
pečskou televizi, kde nám vyšli ochotně vstříc, 
a v podstatě během týdne od prvního vzájem-
ného kontaktu jsme měli hotovo,“ popisuje
průběh příprav Brabcová.

Učitelé s hudebním nadáním nazpívali píseň
ve svých domovech pomocí svých počítačů či 
mobilů a jednotlivé hlasy vytvořily sbor až ve
střižně HTV. Při zpěvu se učitelé i natáčeli a tyto
záběry pak posloužily jako podklad videoklipu, 
který je doplněn reálnými záběry ze skutečných 
videokonferencí, při kterých učí své žáky.

„Potřebovali jsme upustit páru, trochu
odlehčit situaci, ve které se všichni nachá-
zíme. Celý týden mě hrozně bavilo sledo-
vat, jak se postupně na našem sdíleném 
disku objevovaly jednotlivé nahrávky, jak se
ostatní postupně přidávají, odhazují zábra-
ny a dodávají si odvahu. Jak já říkám, byla 
to taková naše psychohygiena. Píseň ale
každopádně vznikla také proto, abychom 
dali najevo, že víme, že učení se doma není 
lehké, a proto vzniklo toto naše poděkování 
dětem i rodičům za trpělivost a podporu,“
neskrývala radost Brabcová.

-nov-
Článek byl zveřejněn 16. 11. 2020 na webu města.y j

Školky trápí nedostatek personálu a neukáznění rodiče

Videoklip z Nádražky ovládl internet

Uzavření a zákaz kontaktního vyučování se
dotkl i základních uměleckých škol. I tam se
učitelé snaží děti naučit hrát, tančit, zpívat 
či malovat distančně, tedy online pomocí 
technologií. Na rozdíl od klasického vzdě-
lávání není pro žáky účast na distanční 
výuce povinná. Mladí hustopečští umělci 
této možnosti však i přes to hojně využívají. 

„Výuka online je samozřejmě náročnější, a to
hlavně v tom, že učitel se zapojuje čistě tím, 
že poslouchá, nemůže se zapojit svou vlast-
ní hrou nebo okamžitě reagovat na nějakou
chybu,“ jmenuje úskalí online výuky ředitel 
ZUŠ Hustopeče Miroslav Brúček.

„Myslím si ale, že jak žáci, tak učitelé zvlá-
dají tento způsob výuky dobře a daří se to
v celé škole. Podařilo se nám dokonce rozjet 
hudební nauku, kam se zapojuje víc jak polo-
vina dětí,“ vyzdvihuje světlé momenty ředi-
tel. Škola upřednostnila videa v této oblasti 
především proto, že je příhodné, když si jej 
žáci mohou kdykoliv zastavit. Pokud byste
se podle nich chtěli také inspirovat, můžete!
Videa jsou volně ke zhlédnutí na YouTube. 
Odkaz najdete na stránkách základní umělec-
ké školy nebo na jejich Facebooku.

Adventního koncertu se letos bohužel nedo-
čkáme. „Bohužel koncert z naší strany určitě 

nebude. Nejen z toho důvodu, že asi nebude
povolen, ale už nejsme ani časově schopní zvlád-
nout jej připravit. I kdyby školu otevřeli, zbude
nám pouze týden na jeho přípravu a nechceme
udělat koncert jen proto, aby byl, ale hlavně aby 
byl hezký,“ vysvětluje ředitel Brúček.

V základní umělecké škole však zůstávají nad
věcí a doufají alespoň ve vánoční besídky. „Děti 
už doma cvičí koledy, připravují se na Vánoce
a my se na ně těšíme i tady ve škole – snad bude
dovoleno si udělat besídky – i kdyby měly být 
v menším počtu,“ přeje si Miroslav Brúček.

-slam-
Článek byl zveřejněn 16. 11. 2020 na webu města.y j

Žáci zvládají i nepovinnou výuku na ZUŠce
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Nezvykle prázdné chodby školy snad budou brzy minulostí.

Školy po celé České republice zejí prázd-
notou. Na Základní škole Nádražní se
toho rozhodli využít a rekonstrukci původ-
ně plánovanou na leden započali už nyní, 
dokud se děti učí doma. Škola bude mít 
nové pomůcky, výtah a škola bude celkově
bezbariérová.

Nádražka zvítězila v soutěži o dotaci
z Evropské unie a bude tak díky penězům 
modernizována. „Získali jsme dotaci z Evrop-
ské unie zhruba ve výši 11 milionů korun, 
která je určena k vybavení školy moderními
pomůckami – myslím tím stavebnice lega, 
systémy Pasco, interaktivní tabule či novou
multifunkční učebnu jazyků,“ vyjmenovává 
ředitelka školy Ivana Matějíčková.

S čerpáním dotace se pojí i zajištění 
bezbariérovosti budovy. Aby se tak stalo, je
třeba v první řadě vybourat sociální zařízení 
a zbudovat výtah. K přeměnám mělo dojít 
až v lednu, vedení se však rozhodlo využít 
toho, že je nyní škola prázdná. „Tím, že se
žáci učí doma, se nám povedlo dohodnout 
s firmou, že nastoupí nyní. To znamená, že
využijeme měsíc, kdy bude škola prázdná, 
k tomu, aby se začalo,“ vysvětluje ředitelka.

Jsou připraveni i na verzi, že se děti
v průběhu prací vrátí do školy. „Organizačně
to zvládneme tak, aby tady děti mohly být. 
Neznamená to, že sem teď dva měsíce niko-
ho nevpustíme,“ ujišťuje Matějíčková.

Vnitřní práce, tedy rekonstrukce sociálních 
zařízení, budou probíhat jako první. Prachu
vznikajícím bouráním by se tak děti měly 
vyhnout. „Na to naváže stavba výtahu, ale
ten se bude stavět ze dvora, takže provoz ve
škole už snad nebude tolik postižen,“ doufá 
ředitelka.

Všechny práce budou hotové do konce školní-
ho roku a hned na to by měla začít další dlouho
očekáváná investice na škole – přístavba výdej-
ny obědů, která je již vyprojektovaná a odlože-
na byla právě kvůli výstavbě výtahu.

-slam-
Článek byl zveřejněn 10. 11. 2020 na webu města. y j

I přes to, že venku panuje mlhavé a sychra-
vé podzimní počasí, neztrácíme úsměv na 
tváři a snažíme se s dětmi prožít dny strá-
vené ve školce co nejlépe. Na vycházkách 
jsme se učili rozpoznávat stromy podle

listů, které teď hrají všemi barvami, a občas
jsme našli i nějakou tu houbu.

Zvířata se chystají na zimu a my jsme si
s dětmi povídali o tom, jakým způsobem 
tráví konkrétní zvířata zimu. Děti si zahrá-

ly na ježky, poskládaly si vlaštovky z papíru, 
které sice až do teplých krajin nedoletěly, za 
to jsme si u toho užili spoustu legrace.

K podzimu patří i papírový draci. Těm 
našim to krásně létalo. Možná to bylo i tím, 
že jsme jim zazpívali jejich dračí písničku.

Nezapomněli jsme ani na svatého Marti-
na. Povídali jsme si o jeho životě, už taky 
víme, co znamenají některé pranostiky, 
které ke svatému Martinovi patří, vyrobi-
li a nakreslili jsme si jeho koně, a hlavně
jsme čekali a těšili se, jestli se nám ukáže.
A dočkali jsme se! Svatý Martin přijel na 
svém bílém koni dokonce až k nám do školky. 
Všem dětem rozzářil oči a pro paní učitelky 
měl dokonce dárek, za který tímto svatému
Martinovi moc děkujeme.

Jelikož je dnešní doba taková, jaká je a potý-
káme se u nás i ve světě s covidovou pandemií, 
byla jen otázka času, kdy se COVID-19 projeví 
nějakým způsobem i u nás ve školce. Někte-
ré naše kolegyně čerpají OČR se svými dětmi, 
a proto jsme byli nuceni přejít na omezený 
provoz. Později se onemocnění COVID-19
projevilo i u jedné naší zaměstnankyně. Praco-
viště v suterénu kostela bylo nuceno jít do

Nádražka využila distanční výuky a zahájila rekonstrukci

MŠ U RYBIČEK

Děti poznávaly podzimní přírodu

Fo
to

: A
rc

hi
v š

ko
lk

y

K podzimu patří i papírový draci.
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karantény a zaměstnance i děti poslala KHS na 
testy. Všechny testované zaměstnankyně měly 
negativní výsledek. Několik dětí mělo výsle-
dek pozitivní. Jelikož byl zrovna víkend a státní 

svátek, karanténa se provozu MŠ zásadním 
způsobem nedotkla.

Čeká nás prosinec, doba Vánoc, a proto radě-
ji pojďme myslet na příjemné věci, udělejme si 

doma pohádkovou atmosféru a těšme se na to, 
jak strávíme krásné vánoční chvíle se svou rodi-
nou. Opatrujte se a věřte, že spolu to zvládneme.

Kolektiv MŠ U Rybiček
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Navštívil nás svatý Martin. Třídy nám provoněly perníčky.

Toto jsou pranostiky, které se připomínají 
v období podzimu. Dny jsou stále kratší, tmy 
přibývá a venku je smutno.

S dětmi skrz okno třídy a při vycházkách 
pozorujeme padající listy a holé větve stromů. 
Čekáme, že se to uplakané počasí brzy změní 
ve sněhové přeháňky. 

Seznamujeme děti a připomínáme si postavu
sv. Martina, který nám na „bílém koni přiveze sníh“. 
Samozřejmě činnostmi, aktivitami, které jsou
přirozené dětem předškolního věku. Naučili jsme
se píseň „Už Martin na bílém koni...“, upekli jsme
perníkové podkovičky, zajezdili si na dřevěných 
konících a udělali si svatomartinskou výzdobu. 

Dokonce nás ve školce navštívil sv. Martin, 
oblečený v plátěném plášti, s helmou, mečem, 
ale letos i s rouškou na obličeji. Mohli jsme si ho
prohlédnout naživo a potěžkat meč či helmu. 

Mnohokrát děkujeme, děti byly moc spoko-
jené a nadšené.

Kolektiv MŠ Pastelka

…že po prodloužených podzimních prázdni-
nách jsme byli nuceni z nařízení vlády zavřít 
i naši školu. Z jedné strany toto opatření přišlo

v pravou chvíli, protože prezenční výuka a vůbec 
zajištění péče o naše žáky bylo velmi složité. 
Před prázdninami nám chyběla téměř polovina 

pedagogických pracovníků (pedagogů i asis-
tentek) ať už z důvodu čerpání OČR, karantény, 

MŠ PASTELKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

„Na sv. Martina kouřívá se z komína 
a na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu“

Stalo se…

V online přenosu jsme s dětmi oslavili 
helloweenský den. Mnozí nás překvapili 
kreativními maskami. My jim na oplátku 
vymysleli strašidelnější počítání, tajemné
příběhy či zapeklitá bludiště. Večer jsme se
s některými mohli setkat na hřbitově, kde
zapalovali svíčku a vzpomínali na své blízké.

V dobrém bude na listopad vzpomínat
Kristína K. a Dominika B., které se  zúčastnily 
Logické olympiády a v konkurenci obstály 
velmi dobře. Blahopřejeme, holky. 

Pokud i vy máte pocit, že spousta lidí si jen
stěžuje, přidejte se k nám a rozdávejte úsměv. 
Stejně jako žáci z 5. A se i vy můžete zapojit do
projektu Úsměv do schránky. Jak na to? Kupte
si pohlednici, vyberte si, kam ji pošlete, napiš-
te krátký vzkaz a odešlete. Pro vás je to malič-
kost, pro seniora v domově to může mít malé

pozdravení nevyčíslitelnou cenu. Svatý Martin
nás ve škole nenavštívil, ale i tak jsme si připo-
mněli jeho dobré skutky a svatomartinské 
pranostiky. Vybraní z nás upekli svatomartin-
ské rohlíčky a ztvárnili Martinova bělouše. 

Celý listopad se nese v duchu dobra, úsmě-
vů, v pátek třináctého jsme navíc mohli oslavit
Světový den laskavosti. Snažme se dělat dobré 
skutky nejen tento den – potěší to nás i ostatní.
Čtvrťáci, kteří jsou zapojeni do projektu Jsem
Laskavec, nemohli letos navštívit místní Penzi-
on a představit seniorům své pásmo. Napsali
jim tedy krátké dopisy. Jistě potěší i psaníčka.
A možná se dočkají i odpovědi.

Po měsíci se do školních lavic radostně
vrátili ti nejmladší. Držme si pěsti, ať jsme 
všichni zdraví a scházíme se co nejdéle.

Pavla Sedlářová, učitelka

ZŠ KOMENSKÉHO

Na Komendě jsme se nenudili ani v listopadu
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Napsali jsme dopisy do Penzionu pro seniory.

(rubrika pokračuje na straně 19)
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Koho oslovit na poslední rozhovor letošních 
Hustopečských listů? Blížící se Vánoce si žádají 
klidného, pohodového hosta, který by nám 
mohl říct něco o vánočním pečení. Jsme velmi
rádi, že si na nás udělala čas žena mnoha řeme-
sel a zlatých ručiček paní Jana Mikuličová.

Paní Mikuličová, hustopečští vás mohou 
znát z akcí, kde zdobíte perníčky. Jak jste se 
k tomu dostala?
Za to může Martina Ondrová (produkční z MaK
Hustopeče, ještě když pracovala na staré Pavu-
čině). Když měli mít předvánoční dílničky, tak 
mi oznámila, že budu zdobit perníky. Což bylo
zajímavé, protože jsem je nikdy nezdobila. 
Martina sehnala recept, perníčky se pekly na 
Domě dětí ve dvou starých plynových sporá-
cích, které nešly ztlumit. Já jsem vyvalovala 
těsto a Martina hlídala, aby se perníčky nespá-
lily. Pak jsem sehnala recept na polevy a zahá-
jily jsme tradici, která dýchala Vánocemi. Na 

staré Pavučině jsme
měli nazdobený stro-
meček, na magneťáku
puštěné koledy, a kromě
zdobení perníčků se
tam například dělalo
vizovické pečivo, ozdo-

by ze slámy, můj manžel 
lil s dětmi olovo… byly to

krásné časy. V posledních letech 
zdobení perníčků probíhá v knihovně – lidé
se tam za ty roky už naučili chodit, ale letos
bohužel nic nebude.

Kromě pečení perníčků se věnujete 
i neobvyklému koníčku, a to je řezbářství. 
Za to může můj manžel, který vyrábí loutky. 
Se spolužáky ze základní školy založili spolek 
Podivíni z Podivína, kde hráli loutkové diva-
dlo. Když jsme se dali dohromady, tak přivítal, 
že šiji, takže mu loutky obšívám. Od mládí 
jezdí na loutkový festival do Chrudimi, takže
s ním skoro 20 let jezdím také. Na začátku
jsem jezdila jako pozorovatel, ale pak jsem 
využila možnosti navštívit některý z tema-
tických seminářů – vybrala jsem si řezbář-
ství. Pět dnů se tam scházíte s lidmi, kteří se
postupem času stanou vaši přátelé a k tomu
se naučíte novým zručnostem. 

Vraťme se prosím chvilku k tomu pečení – 
jaké byly vaše „pečící“ začátky?
Vyrůstala jsem v domácnosti s babičkou, 
takže mě učila ona. S ní jsme vařili a pekli. 
Babička byla vyhlášená cukrářka – známí si
k ní chodili na trubičky. Když jsem byla hodně
malá, tak mi dala stoličku ke sporáku a pomá-

hala jsem ji ve vodní lázni šlehat bílek na sníh. 
To vidím jako včera.

Řekla bych, že dřív jsme se například se
zdobením vánočního cukroví moc nezdržo-
vali – buď se lepilo krémem nebo marmelá-
dou. Při pečení jsem měla vždy radost, když 
jsem mohla uždibovat sladké těsto na vanil-
kové rohlíčky. V nestřeženém okamžiku jsme
se s mladším bratrem na syrové těsto vrhli, 
babička nám pak oddělala příděl, aby ji na 
pečení něco zbylo.

Blíží se Vánoce, 
kolik budete péct druhů cukroví? 
Dřív to bylo 20 druhů, z jednoho těsta se dalo
udělat několik druhů cukroví, ale spotřeba 
nebyla tak velká. Bylo pak příjemné, když se
v létě ke kafíčku vytáhla krabička vánočního
cukroví. Letos však plánuji jen asi 10 druhů, 
manžel má rád ořechy, takže se zaměřím na 
ořechové cukroví.

Jaké vánoční cukroví máte nejraději? 
Určitě linecké cukroví s domácí meruňkovou
nebo rybízovou marmeládou.

Je nějaké cukroví, které máte ráda, 
ale nebaví vás ho připravovat?
Asi žádné takové cukroví není. Jen je někdy 
náročnější příprava hutných těst, které se musí 
zpracovat ručně – to je pak pořádná posilovna!

Jak u vás probíhají vánoční svátky?
Máme rádi hustopečské Punčování a trhy 
v Brně se stánky, kde se mohu pokochat lido-
vou tvořivostí. V Hustopečích jdeme podpořit 
naše kamarády, pokochat se novými kostý-

U šálku čaje

s Janou Mikuličovou

�       Je věrná Hustopečím – narodila se 

zde, chodila sem do školy a žije zde 

s manželem.

�       Věnuje se mnoha ručním pracím 

– vyšívaní, šití, patchwork, pečení, 

řezbářství. Šikovnost zdědila po své 

babičce.

�       S manželem Michalem jsou velmi 

zruční, o čemž se mohla redaktorka 

na vlastní oči přesvědčit.Ja
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my, vždy jsme tam nakoupili drobné dárečky 
pro přátele. Moc mě mrzí, že letos Punčování 
s velkou pravděpodobností neproběhne…

A co Štědrý den? 
Den předem nazdobíme stromeček a já si 
to velmi užívám. V dětství jsme měli také
krásné Vánoce, ale zdobení stromečku u nás
připomínalo starý fi lm s panem Marvanem 

„Poslední Mohykán“, kdy tatínek při věšení 
obrázku zatloukal skobu do zdi a znervóz-
nil celou rodinu. „Kde je to kladívko? Kde je
ten hřebíček? Kde máme štafle?“. Měli jsme
stojan, který se nedal uzpůsobit stromeč-
ku, musel se přizpůsobit stromeček. Tatínek 
nemohl najít pilku, nůž byl tupý – řízl se, 
stromeček seřízl moc, tak se hledaly dřevě-
né kolíčky na prádlo, aby se mohl stromeček 
malými dřevěnými klínky zpevnit… nakonec 
se nám podařilo stromeček zdárně postavit, 
tatínkova práce skončila a mohlo se zdobit.

Nyní si děláme ke zdobení stromku poho-
du posloucháním koled nebo sledováním 
pohádek, v minulých letech jsme pravidelně 
navštěvovali také krásnou akci Štedrovečerní 
zpívání pod vánočním stromem. Salát připra-
vuji den předem a pak ho bráním do druhého
dne, aby zbyl na štědrovečerní večeři.

Paní Mikuličová, děkuji, že jste nám pomoh-
la navodit krásnou vánoční atmosféru a přeji 
vám klidné a požehnané svátky.

-vyh-

VÁNOČNÍ ŠTOLA
Na dva kusy potřebujeme:

1 000 g hladké mouky 80 g droždí 

100 g cukru 10 g soli 

2 vejce  3/8 mléka 

500 g másla  300 g rozinek 

200 g mandlí 1/8 l rumu

100 g oranžátu 100 g citronátu

100 g másla na potření 100 g moučkového 
 cukru na posypání.

Ohřejeme 1/8 l mléka, aby bylo vlaž-

né. Vsypeme do něj 50 g mouky 

a 10 g cukru. Do této směsi rozdrobíme 

droždí, zamícháme a necháme vyky-

nout na teplém místě. Zbytek mouky 

prosejeme do mísy, přidáme cukr i sůl 

a uděláme důlek, do něhož rozklep-

neme jedno vejce, rozkrájíme máslo 

a přidáme kvásek. Pak těsto zpracuje-

me. Poprášíme ho moukou a necháme 

na teplém místě 2 hodiny kynout. Do 

vykynutého těsta přidáme spařené, 

oloupané a nakrájené mandle, rozinky 

namočené v rumu, oranžát a citronát. 

Těsto znovu dobře zpracujeme a rozdě-

líme na dva díly, z nichž utvoříme 

oválné bochánky a necháme 20 minut 

kynout. Podélnou polovinu každé šišky 

těsta vyválíme. Vyválenou půlku každé 

šišky překlopíme přes nevyválenou 

část a necháme 30 minut kynout. Tak 

vznikne charakteristický tvar štóly.

Pečeme ve vyhřáté troubě na 

175 stupňů, před dopečením teplotu 

snížíme. Ihned po upečení ještě teplou 

štólu potřeme rozpuštěným máslem, 

pocukrujeme, zabalíme do alobalu 

a necháme 2–3 týdny uležet.

PERNÍČKY
1 050 g hladké mouky 450 g mletého 
 cukru

360 g medu  6 celých vajec

3 čajové lžičky sody 4 polévkové lžíce 
 koření
1 polévková lžíce kakaa

Zpracovat těsto, zabalit do mikroténo-

vého sáčku a nechal odležet do druhé-

ho dne v ledničce.

Další den rozvalovat pláty cca 5 mm 

silné a vykrajovat různé tvary perníč-

ků. Péct na pečícím papíře při teplo-

tě 170 °C cca 10–12 min (podle velikosti 

perníčku). Po upečení ještě horké potřít 

rozšlehaným vejcem, budou krásně 

lesklé. Zdobí se až vychladlé perníčky.

Poleva na perníčky

1 bílek 150–200 g mletého přesátého 
 cukru (podle velikosti vajíčka)

1 lžíce solamylu  citronová šťáva 
 (asi 1 polévková lžíce)

Všechno smíchat a ručně šlehat 

metličkou, než bude poleva hustá.
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Slavte s námi 30 let
Top Optik

www.topoptik.cz
Hustopeče, Smetanova 1

platí od 1. 11. do 20. 12. 2020

Všechny zakázky postupují
do losování o hodnotné ceny.
Hlavnímu výherci pořízené brýle
zpětně proplatíme.

+ dárek

s 30% slevou 
na brýlové obruby
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Prvňáčci se mohli přetrhnout v ukazování psaní slov.

V listopadu většina žáků zatím i nadále pokračo-
vala ve vzdělávání se distanční formou, a ačkoli 
se jim učitelé všemožně snaží výuku udělat 
zábavnější — např. různými kvízy, skupinovou
prací či v poslední době oblíbenými únikovými 
hrami, zvláště pro menší žáky a jejich rodiče je
tato situace velice náročná. I proto se v hlavě 
naší kolegyně zrodil nápad nazpívat pro všech-
ny písničku s pozitivním posláním, která snad
i trošku pobavila. Ve spolupráci s Hustopeč-
skou televizí jsme sestříhali videoklip, který se
na internetu dočkal velice pozitivních ohlasů, 
dokonce ji ocenil i ministr Plaga na svém Twit-
teru. Pokud jste jej ještě neviděli, můžete se na 
něj podívat na našich facebookových či webo-
vých stránkách nebo na Youtube pod názvem 
Online (Nonstop). 

Projekt Auge in Auge, který realizovali 
loňští deváťáci v rámci hodin němčiny, byl 
oceněn Evropským certifi kátem kvality. Kvalit-
ní mezinárodní projekty na dálku realizovat 

umíme, ne nadarmo se také pyšníme titulem 
ETwinningová škola.

Nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili 
a začalo se s bouracími pracemi, které zahájily 
rekonstrukci sociálního zařízení a stavbu výta-
hu. To vše je součástí projektu, do kterého spadá 
i zbudování nové jazykové učebny a koupě 
pomůcek do výuky přírodovědných předmětů.

18. listopadu se pak do lavic vrátili žáci 
prvních a druhých tříd. Ráno před osmou hodi-
nou už nedočkavě přešlapovali na školním dvoře, 
až si je paní učitelky vyzvednou. Rychle a nadše-
ně spěchali do třídy za spolužáky, kamarády. 
Nejprve si povyprávěli zážitky z domácí výuky, 
zahráli různé hry a poté se už zakousli do plně-
ní učebních úkolů. Tak věřme, že nadšení jim 
vydrží po celý rok a že ve škole zůstanou až do
června. Na konci listopadu je pak doplnili i žáci 
vyšších ročníků. Pevně věříme, že nám výuka ve
škole i zdraví vydrží co nejdéle.

Kolektiv ZŠ Nádražní

ZŠ NÁDRAŽNÍ 

Školáci se s nadšením vrátili do lavic

onemocnění covidem nebo jinou nemocí. Jeli-
kož u nás nemusíme nosit roušky a dodržování 
hygienických opatření je složitější, nebezpečí 
nákazy je u nás vyšší než v jiných školách. Na 
druhou stranu nutno říct, že zajištění dálkové
výuky je u našich žáků dost problematické.

Od 2. listopadu jsme tedy začali učit dálko-
vě. Realizace této výuky je odvislá od stupně 
postižení a jiných možností žáků a jejich rodin. 
Přesto jsme se snažili u co nejvíce žáků reali-
zovat online výuku prostřednictvím videokon-
ferencí Google Meet. U starších žáků s lehkým 
postižením probíhala výuka celkem zdařile, 
žáci se připojovali, komunikovali, pracova-

li. U těch mladších to bylo těžší, museli jsme
využít velké dopomoci rodičů, ale po zaběhnu-
tí probíhala výuka dobře i tam. Online výuku
jsme se snažili praktikovat i u dětí s těžším 
postižením, tam probíhala převážně individu-
álně, také s dopomocí rodičů.

Protože máme u nás spojené třídy s více
ročníky dohromady, vyučující učili online po
jednotlivých ročnících, o to to bylo náročnější 
na přípravu i při samotném vyučování. Někte-
ří vyučující vedli výuku z domu, jiní ze školy, 
využívali tabule, pomůcky, různé programy 
a aplikace, které sdíleli s žáky. Kromě toho
zadávali dětem i úlohy k procvičení látky na 

pracovních listech. Ne u všech žáků se nám 
podařilo, aby se připojili k online výuce, někde
to opravdu z objektivních příčin nešlo. Musím 
ale říct, že takových žáků bylo minimum, ti 
plnili dálkovou výuku formou vypracovávání 
zadaných úkolů.

Tímto bych ráda poděkovala pedagogům, 
kteří se s danou situací zdárně vypořádali 
a také rodičům, bez kterých by to určitě takto
dobře nedopadlo.

Nakonec jsme ale všichni, děti i učitelé, rádi, 
že jsme se mohli do školy takto brzo vrátit 
a zase se ve škole potkávat při výuce.

Blanka Vetýšková, ředitelka
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Ještě jsme si ani nestačili zvyknout na 
režim běžné prezenční výuky a začátkem 
října, nejdříve část teoretické výuky, pozdě-
ji i praktické, přešla opět na výuku distan-
ční. Během září připravovali učitelé žáky, ale
hlavně sami sebe, na tuto možnost, proto
její zahájení již nebylo tak komplikované
jako v jarním období. Výuka probíhá formou
asynchronních hodin v prostředí Google
Classroom, případně Moodle, synchron-
ní hodiny potom v prostředí Google Meet 
Žákům, kteří informovali o problémech 
s vybavením pro výuku, škola zapůjčila 
notebooky, těm, kterým vázne internetové
připojení, jsou studijní materiály předává-
ny v tištěné podobě.

V září jsme zahájili také projektovou činnost, 
a to odstartováním tříletého projektu Imple-
mentace Krajského akčního plánu JMK II s regis-

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Vzdělávání na naší škole

Žáci učebních oborů v nových pracovních oděvech.
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tračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017
177 a rozpočtem ve výši 2 444 018,00 Kč. Program 
projektu stojí na třech pilířích. Prvním je podpo-
ra polytechnického vzdělávání, druhým podpo-
ra podnikavosti a kreativity a třetí je zaměřen 
na kariérové poradenství a vzdělávání pedago-

gických pracovníků. Na začátku října se nám 
podařila realizovat první a zatím jediná sdílená 
výuka se žáky základní školy.

Zveme všechny zájemce k účasti na 
dnech otevřených dveří, které nyní, vzhle-
dem k aktuálním podmínkám, proběhnou

online formou. Bližší informace budou
k dispozici na webových stránkách školy: 
https://www.sou-hustopece.cz/, kde nalez-
nete také schválenou oborovou nabídku
pro školní rok 2021/2022.

Stanislava Gergelová, učitelka

Letošní školní rok začal na Gymnáziu
T. G. Masaryka s velkým nadšením a v běžném 
režimu. Po téměř půl roce stráveném doma 
se žáci i učitelé s radostí sešli ve škole a vzdě-
lávali se. Vše ale začátkem října opět zastavila 
zhoršující se epidemiologická situace. Covid-
19 nejprve ,,vyhnal“ ze školy do svých pokojů
k počítačům studenty vyššího stupně, v polovi-
ně měsíce je následovali i žáci primy až kvarty.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o novou
situaci (jako tomu bylo na jaře), učitelé se
svými studenty navázali rychle kontakt ve
virtuálním světě a za jejich vedení začala opět 
distanční výuka. V mnoha předmětech jsme
se začali scházet na videokonferencích, a to
prostřednictvím programů Zoom a Teams, 
které umožňují nejen se vidět a slyšet navzá-
jem, ale i výklad učiva, zkoušení, sdílení doku-
mentů či nahrávek. Například v cizích jazycích 
využívají i zvukové nahrávky, jazyková videa 
s rodilými mluvčími, bílou tabuli a různé
jazykové hry z programu Flippity. V přírodo-
vědných oborech si žáci ověřují svoje znalos-
ti v onlinech testech Quizizz. Primáni třeba 
pracují v biologii s interaktivními pracovními
sešity a v prostředí WordArt.com vytvářejí při
opakování „slovní mraky“. Závěrečné roční-
ky se připravují naplno k maturitní zkoušce
a všechny třídy se vzdělávají v jednotlivých 
předmětech již standardně za pomoci odbor-
ných edukativních webů nebo internetových 
učebnic či již známých výukových videí, např.
na Youtube nebo ČTedu.

Ve virtuálním světě proběhla také Logická 
olympiáda, studenti se online zapojili do
projektu Otevřená věda a ,,sešli se“ se studenty 
partnerské francouzské školy v Le Mans v rámci
projektu Erasmus+ KA2. Interní prostředí 
systému Edupage, který byl zaveden na škole
v září, zase umožňuje předávání domácích 
úkolů a dokumentů s učivem a procvičování 
např. formou online testů. 

Sami studenti se vyjadřují k distanční výuce
následovně:

,,Nemám distanční výuku moc ráda. Raději
chodím do školy. Nyní používáme při video-
konferencích Zoom a Teams. Tyto aplikace
jsem neznala, ale připojení se mi podařilo
hned napoprvé. Brzy jsem se v nich naučila 
pracovat. Jsem ráda, že alespoň takto vidím 

a slyším své učitele a spolužáky. Během září 
jsme se totiž teprve poznávali. Naučili jsem se
orientovat ve školní aplikaci Edupage, připojit 
se ke konferencím a vypracované úkoly odesí-
lat vyučujícím ke kontrole. 

Už se však těším do školy, protože mám 
raději výuku prezenční, kdy nám vyučující látku
vysvětlí a můžeme se hned dotazovat na nejas-
nosti.“ Soňa Procházková, studentka primy.

,,Distanční výuka je pro někoho utrpením, 
ale někomu vyhovuje. Já stále preferuji být 
ve škole. S učiteli a spolužáky se vídáme
docela často, pro spojení používáme apli-
kace Zoom a Microsoft Teams. Někdy jsou
ale problémy s technikou a internetem, ale
legrace je tu s námi pořád.

Myslím si ale, že svět se strašně zjednodušu-
je a za chvíli bude všechno „na baterky“. Je třeba 
s tím ale počítat.“ Pavel Šebesta, student 2. A.

,,Moji vyučující se zdárně snaží, aby se
distanční výuka co nejvíce přiblížila té prezenč-
ní. Máme kamery, abychom se viděli, mikrofo-
ny, abychom se slyšeli. K předání teorie to stačí.
Což je sice super, ale i tak tomu něco chybí. 

Snad všichni se už těší do školy. Pokud
to epidemiologická situace dovolí, poslední 
týden v listopadu by se do školních lavic mohli
jako první vrátit maturanti a v následujících 
týdnech další ročníky.

Zároveň Vás srdečně zveme na Den
otevřených dveří ve čtvrtek 14. 1. 2021 
od 9.00 do 17.00.

Za kolektiv pedagogů D. Langarová

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Distanční výuka opět nahradila
na gymnáziu standardní vyučování

PRONÁJEM ČÁSTI
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 

v centru Hustopečí.

Jedná se o kancelářské a ostatní prostory
ve 2. patře budovy o ploše 324 m2. 

Cena formou nejvyšší nabídky.

Kontakt: Ing. Miroslav Mazourek, 541 594 470.

HLEDÁTE PRÁCI? 
POJĎTE DĚLAT

PLAVČICI/PLAVČÍKA
do krytého bazénu v Hustopečích.

Pokud jste dobrým plavcem, umíte 
komunikovat a chcete se stát součástí 

příjemného kolektivu, tak můžete
nastoupit už 1. ledna!

Více informací na proschek@hustopece.cz
nebo na telefonním čísle 702 204 600.
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SPORT

Než se na podzim podruhé uzavřela všechna 
sportoviště a došlo k odložení nebo dokon-
ce zrušení některých závodů, zúčastnil se
Vojta Sůkal z oddílu L.F. Club Karate několika 
podzimních soutěží.

První závod EUROCUP se po dlouhé letní 
pauze konal v rakouském Maria Alm, poblíž
Zell am See. Původně byl plánován na jaro, ale
z důvodu epidemie byl dvakrát odložen. Nako-
nec se uskutečnil v září a Vojta tam vybojoval 
první místo v kategorii Kata Junioři.

Další dvě soutěže – Národní poháry 
všech stylů karate, se odehrály v Olomouci 
a v Praze. Výsledky jsou důležité pro nomi-
naci na Mistrovství ČR, které je naplánováno
na prosinec. Přestože v letošním roce Vojta 
věkově spadá ještě do kategorie dorostenců, 
Mistrovství ČR se odehraje až v závěru roku, 
kdy se přesouvá do juniorské kategorie. Proto
všechny nominační závody musel absolvovat 
už v kategorii juniorů. V obou těchto závodech 
se Vojta umístil na druhé příčce a tím si zajistil 
účast na Mistrovství ČR v karate všech stylů.

Doplňkově si zde vyzkoušel i start v kate-
gorii muži, která pro něj zatím není stěžejní. 
Přesto i v této kategorii v Olomouci vybojoval 
5. místo a v Praze obsadil dokonce 3. místo.

Poslední turnaj, kterého se prozatím mohl 
zúčastnit, proběhl v Polsku, a to v době, kdy 
česká sportoviště už byla uzavřena. Závody 
všech stylů karate s názvem POLISH OPEN 
se konají každoročně, a i zde se Vojtovi daři-
lo. Domů si přivezl hned dvě zlaté medaile
z kategorií Kata Cadets (dorostenci) a Kata 
Junioři.

Pokud to situace dovolí, měl by v prosinci 
Vojta absolvovat ještě dva důležité závody. 
Prvním je již zmíněné Mistrovství ČR a tím 
dalším je prestižní světová mládežnická 
soutěž KARATE1 YOUTH LEAGUE, která se má 
konat v italském Jesolu. Zde by měl startovat 
jako reprezentant České republiky.

Bronislav Puzrla, trenér

Podzimní sportovní sezóna karatisty Vojtěcha Sůkala
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Vojta je talent!

Letošní sportovní sezóna ve stínu epidemie
covid-19 ovlivnila všechny sportovní odvětví, 
atletiku nevyjímaje. Už na konci halové sezóny 
se omezovaly některé závody dětí a mládeže, 
na jaře byly omezeny tréninkové možnosti 
a následně zkrácena a zhuštěna celá závodní 
sezóna. V kalendáři zůstaly jen hlavní soutěže, 
které pokračovaly v prvním podzimním měsí-
ci. Následovala druhá vlna a opět omezení 
tréninku. Přes všechny tyto problémy dosáhli 
mladí hustopečští atleti zajímavých výsledků, 
které dokládají jejich dobrou připravenost.

Nejlepšího výkonu v halové sezóně dosáhla 
výškařka Nikola Seďová, která v kategorii mlad-
ších žákyň získala titul mistryně Moravy a Slez-
ska. „Je to významný výsledek, protože v kategorii 
žactva je to teprve druhý takový titul, který náš 
oddíl získal ve své krátké historii,“ pochvaluje
si výsledek své svěřenkyně trenér Petr Pláteník. 
Jen těsně za medailí z halového šampionátu
Moravy zůstala trojskokanka Martina Galburo-
vá, která skončila na 4. místě a nominovala se na 
halové Mistrovství ČR dorostenek. Tam bohužel 
nemohla ze zdravotních důvodů startovat. Z kraj-
ského šampionátu jsme si přivezli tři medaile. 
Stříbro vybojoval Jakub Jordán ve výšce a Robert 
Topolanský v kouli, bronz pak Karin Krejčiříková 
v dálce. V mezikrajovém utkání mladšího žactva 

reprezentovali náš kraj tři výškaři. Vojtěch Homo-
la, Jakub Jordán a Nikola Seďová. Ve svých disci-
plínách vždycky stáli „na bedně,“ a tím přispěli 
k celkové druhé příčce Jihomoravského kraje.

Značně omezené možnosti porovnávat 
své výkony s ostatními měli v této sezóně naši 
nejmenší v přípravce. Starší přípravka stihla 
pouze dvě kola své krajské soutěže, kde ve své
skupině skončili naši atleti na třetím místě, 
bohužel prvním nepostupovém do krajské-
ho fi nále. O to více jsme nejmenším fandili 
v rámci projektu Atletika pro rodinu. Už v hale
se uskutečnil jeden společný trénink rodičů
s dětmi a měl velký úspěch. V létě se podařilo
realizovat druhé podobné setkání. „Atmosféra 
byla úžasná, rodiče i děti se snažili dosáhnout 
co nejlepších výkonů. A když se některému
z dětí podařilo svého rodiče nebo prarodiče
porazit, byla z toho velká radost,“ vzpomíná na 
tuto ojedinělou akci vedoucí přípravek Micha-
ela Houdková. „Budeme se snažit i v příštím 
roce pokračovat v podobných akcích.“

Před letní sezónou družstev jsme měli 
jeden velký cíl. „Věděli jsme, že máme velmi 
kvalitní tým starších žákyň, posílený o někte-
ré hostující závodnice. A tak jsme si nemohli 
dávat jiný cíl než probojovat se na Mistrovství 
republiky,“ řekl nám vedoucí okresního výběru

starších žákyň Zbyněk Háder. Po zisku titulu
krajských přeborníků a stříbru na Mistrovství 
Moravy a Slezska se pak tento cíl splnil. Koneč-
né 7. místo v rámci České republiky bylo dlou-
hodobě jedním z nejlepších výsledků v této
kategorii. Pro úplnost dodejme, že družstvo
mladších žáků skončilo na Mistrovství Moravy 
na 8. místě a mladší žákyně byly páté v kraji.

ATLETIKA

Hustopečští atleti bilancují sezónu
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Z individuálních výsledků musíme vyzdvih-
nout zejména výkony štafety starších žákyň
4 × 60 m. Její sestavu tvořily vždy dvě děvčata 
z Hustopečí a dvě z Břeclavi. Po zisku zlata 
na krajském mistrovství a 4. místě na Mora-
vě se probojovaly na republikový šampionát, 
kde sestava Krejčiříková, Fojtová, Piškulová 
a Grzybová zaběhla okresní rekord a celkově
skončila na 10. místě. Účast na Mistrovství ČR
si vybojovala i dorostenka Martina Galburová, 
která skončila na solidním 14. místě. Do své
bohaté sbírky atletických úspěchů si oštěpař 
Štěpán Paulík přidal bronz na Evropských 

hrách mládeže. Z Mistrovství Moravy mladší-
ho žactva jsme přivezli také bronzovou medai-
li. Získal ji výškař Vojtěch Homola, který přidal 
i 6. místo v dálce. Sprinterka Adéla Fojtová 
ze stejného šampionátu přivezla 4. místo na 
300 m a 5. místo na 60 m a Nikola Seďová byla 
6. ve skoku vysokém. Stejné umístění zazna-
menala v sedmiboji dorostenka Marie Vrbová. 
Výčet individuálních úspěchů dokončíme titu-
lem krajského přeborníka mezi dorostenci ve
skoku vysokém, který získal Richard Pezlar.

„Byla to zvláštní sezóna, ale na jejím konci
musíme být s výsledky našich závodníků

velmi spokojení,“ hodnotí rok 2020 vedoucí 
hustopečských atletů TJ Agrotec Hustopeče
Zbyněk Háder. „Z mého pohledu mě velice
potěšilo, když jsem viděl, jak společně závodí 
naši nejmenší a jejich rodiče. Tady je základ
budoucích úspěchů hustopečské atletiky. 
A tím nemám na mysli jen té výkonnostní, 
ale hlavně toho, že jsme dokázali přitáhnout 
k tomuto krásnému sportu tolik dětí. V rámci
výkonnostní atletiky mě zase potěšil fakt, že
okresní výběry žactva tvořili z větší části právě
závodníci z Hustopečí,“ dodal Háder.

-had-

Nedostatek kulturního vyžití vyhání desítky 
lidí na procházky do přírody. Mezi vyhledá-
vané lokality v Hustopečích patří mandlo-
ňové sady a okolí rybníků. Právě v těchto
místech se ale nachází i několik pastvisek 
a ohrad s ovcemi, které jsou v posledních 
týdnech terčem volně pobíhajících psů. 
Nezodpovědní majitelé o jednotlivých inci-
dentech mlčí a tak dochází k rozběhnutí 
stád a dokonce zardoušení ovcí. Přitom by 
stačilo jen zavolat pastevce...

Rozehnání stád volně pobíhajícími psy je pro
pastevce Miroslava Vodáka takřka pravidelným 
jevem. Již dvakrát během posledních týdnů však 
musel řešit zardoušení svých ovcí. „Koncem září 
jsem našel krásnou dvouletou březí ovci potrha-
nou psem. To se pozná – pes ovci zadáví a začne
trhat břicho, jako to dělají vlci. Minulý víkend
mi čtyři dalmatini zadávili jehně. Do dalmatinů
by to nikdo neřekl, ale opravdu se to stalo, vidě-
li to jezdci na koních z Valkýry a nejsmutnější 
na tom všem je, že majitelé těch psů se je ani

nesnažili zavolat zpátky a prostě odešli,“ popi-
suje aktuální případy pastevec Miroslav Vodák 
a ukazuje drastické fotografi e mrtvých zvířat.

Ovce se pohybují v elektrických ohradnících, 
které však větší psi mohou snadno přeskočit. 
V jejich okolí jsou proto umístěny varovné
nápisy upozorňující na zvýšenou opatrnost.

„Máme zde cedulky s telefonním číslem, asi
po 15 metrech od sebe, na kterých je vyloženě
napsáno, aby si majitelé pejsky hlídali.
A kousek od cedulky najdete zadávený jehně,“
nechápavě krčí rameny Vodák.

Problémy přináší i pouhé vběhnutí psa do
ohrady a rozehnání stáda, které se pak rozprch-
ne do okolí a je složité jej nahánět zpět. Nemlu-
vě o škodách a zraněních. „Největší problémy 
jsou na ohradách v okolí rozhledny, na té oblíbe-
né trase mezi rozhlednou a ovčínem, kudy lidí 
projdou denně desítky. Ale já jsem ten poslední, 
kdo by zakazoval procházky, to určitě říct nechci, 
ale prosím o trochu ohleduplnosti, prostoru pro
volný pohyb psů je tu velký, tak aspoň u těch 
ohrad by si majitelé mohli dát pozor.“

Pokud dojde k vběhnutí psa do ohrady, měli
by jeho majitelé kontaktovat majitele stáda, aby 
mohl situaci včas řešit. „Zdá se mi, že místní už to
tak trochu pochopili a ty pejsky si hlídají, co tak 
potkávám, protože v okolí trávím celé dny. Spíš si
myslím, že je to problém těch, kteří to tu nezna-
jí a přijeli na návštěvu či dovolenou. Ale ti by si
mohli všímat těch upozornění,“ doufá Vodák.

-nov-
Článek byl zveřejněn 26. 11. 2020 na webu města.y j

Volně pobíhající psi útočí na ovce

AKTUÁLNĚ V HUSTOPEČÍCH
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Hlídejte si své mazlíčky.

Nová otevírací doba sběrného dvora

Z důvodu přechodu na zimní čas, kdy se dříve stmívá, a s tím související nižší návštěvností sběrného dvora v odpoledních hodinách
se otevírací doba sběrného dvora Hustopeče od středy 18. listopadu do odvolání upravuje následovně:

 Pondělí: 14.00–17.00
 Středa: 8.00–12.00
 Pátek: 14.00–17.00
 Sobota: 9.30–17.00

Děkujeme za pochopení
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REALITNÍ KANCELÁ� SCHMIDT-REALITY CHCE DÁT STOPKU NEKVA-
LITNÍMU BYDLENÍ. REALIZUJE VLASTNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 
SPOLE�N� S PARTNERY
Firma Schmidt-reality s.r.o. p�sobí na realitním trhu p�es 20 let. Na svém
kont� má tisíce prodaných nemovitostí, p�es 60 developerských projek-
t� a také úsp�šn� zvládnutou krizi p�ed 12 lety na trhu s nemovitostmi.
Dnes stojí spole�nost Schmidt-reality na pevných základech a svým
klient�m nabízí kompletní realitní servis v�etn� kvalitního poraden-
ství zkušených maklé�� na svých pobo�kách v Brn�, Vyškov�vv , Kyjov�vv ,
Hodonín�, Mikulov�vv , Poho�elicích a Hustope�ích.
„Jsem hrdý na to, že spolu s mými kolegy rozjíždíme momentáln� 13 deve-
loperských projekt� po celé Morav�. Stavíme nové domy, protože chceme
vyplnit prázdné místo na trhu a dát stopku nekvalitnímu bydlení,“ netají plány
�editel pobo�ky Schmidt-reality v Hustope�ích Erik Lipnický. Zmínil i to, že se 
jejich �rma soust� �edí na pe�livý výb�r lokality. „Víme, že bydlet mimo ruch 
m�sta a výhled z okna do p�írody pat�í �asto mezi zásadní požadavky našich
klient�,“ zd�vodnil.
Ve svém nabídkovém portfoliu má spole�nost Schmidt-reality jak luxusní 
novostavby s balkonem a garáží, tak i startovací byty a nevyužité pozemky, 
které na své majitele �ekají. N�které ze zajímavých projekt� Schmidt-reality 
vám zde p�edstavujeme:

BYTOVÝ D�M V B�ECLAVI U STADIONU
V zá�í letošního roku jsme zkolaudovali �ty�podlažní bytový d�m s reprezen-
tativními nebytovými prostory p�estavbou administrativní budovy na k�kk ižo-
vatce ulic U Stadionu, Národních hrdin� a Vesla�ské. Nyní je zde na prodej
posledních 6 byt�. Více najdete na www.ustadionubreclav.cz.

NOVOSTAVBY V ULICI LIPKY V B�ECLAVI
V p�íštím roce zahájíme výstavbu d�evostaveb – 11 samostatn� stojících 
a 5 �adových dom� v nové ulici Lipky v B�eclavi. Jedná se o žádanou lokalitu,
kde je kvalitní infrastruktura, nachází se v blízkosti �eky Dyje – lidé tak budou 
blíž p�írod�.

JIRÁSKOVA REZIDENCE V BLANSKU
Severn� od Brna, v Blansku, vyr�stá Jiráskova rezidence v lokalit�, která
p�ímo navazuje na centrum m�sta. Vybírat si m�žete z byt� r�zných vým�r 
o velikosti 2 + kk a 3 + kk, p�ípadn� si m�žete dispozice upravit v rámci Vašich 
klientských úprav. Více na www.jiraskovarezidence.cz.

BYTY V REZIDENCI BOHUSLAV 1235 V BRN�-ŽIDENICÍCH
Na ulici Gajdošova v Brn� Židenicích se za�ala stav�t Rezidence Bohuslav 
1235. Polyfunk�ní d�m v sob� kombinuje komorn�jší bydlení s nebytovými 
prostory a kancelá�emi. V rezidenci bude 41 bytových jednotek o velikosti 
1 + kk a 2 + kk. Byty do zahrady jsou s terasami, mají jihozápadní orientací 
a výhled na m�sto. Komfort bydlení dopl�uje soukromá zahrada ve vnitroblo-
ku a garážová stání v nejnižších podlažích. Výstavba domu byla zahájena 
v zá�í 2020 a bude dokon�ena v zá�í 2022. www.rezidencebohuslav1235.cz

BYTY V BYTOVÉM DOM� V DOLNÍCH DUNAJOVICÍCH
Pohodlné bydlení skýtá bytový d�m v centru Dolních Dunajovic. Disponuje 
osmi bytovými jednotkami o dispozicích 2 + kk a vým�rou 60 m2. K byt�m
v p�ízemí náleží prostorná terasa, v prvním podlaží je balkon p�ístupný
z obývacího pokoje. Objekt má vlastní uzav�ené parkovišt�, parkovací stání 
náleží ke každému z byt�. Zahájení p�edprodej� od listopadu 2020, p�edpo-
kládaný termín dokon�ení prosinec 2021.

DOMY �ELADNÁ
V rozvíjející se malebné horské obci �eladná, vyhlášené �ilým turistickým
ruchem, kvalitním vybavením a infrastrukturou, nabízíme �adové rodinné domy,
trojdomky, dvojdomky i samostatn� stojící domy. Jde o reprezentativní bydlení 
v žádané lokalit�, v níž se poda�ilo propojit elegantní architekturu s úchvatnou 
p�írodou, kde je bezpo�et možností aktivního odpo�inku i relaxace. Komfortní 
domy s nejmodern�jší technologií jsou zajímavou investi� �ní p�íležitostí.

DOMY V KO�ENCI NA BLANENSKU
Uprost�ed krásné p�írody Drahanské vrchoviny nabízíme bydlení t�m, kte�í
touží žít mimo velká m�stská centra. Do nedalekých Boskovic je to odtud 
jen 15 km, do Blanska 25 km a Brna 50 km. V míst� budujeme celkem osm 
komfortních dom�, po �ty�ech ve dvou blocích. Jde o nízkoenergetické domy 
s prosv�tleným interiérem.

APARTMÁNY V BAVORECH
P�edstavujeme Vám jedine�ný projekt prodeje celkem 11 byt� v malebné obci 
Bavory na jižní Morav�, 5 kilometr� severn� od Mikulova. Jedná se o neopa-
kovatelnou šanci po�ídit si byt nebo apartmán v samotném srdci Moravy 
s p�ekrásnou p�írodní scenérií na úpatí Pavlovských kopc�. Vyberete si dle
svých sn� nebo možností byt od 45 m2 až po nejv�tší apartmán s užitnou 
plochou 136 m2. Tento projekt jsme vymysleli na základ� velké poptávky po
Mikulovu a nejbližším okolí. Rezidence Bavory je v p�ímém sousedství jedno-
ho z nejlepších vina�� na Morav�, a to konkrétn� vina�ství Drmola. Je zde
možné zažít autentickou Moravu.

RODINNÉ DOMY V KURD�JOV�
B�hem �íjna jsme zahájili výstavbu rodinných dom� v malebné obci Kurd�-
jov. Jedná se o domy s dispozicí 4 + kk a s pozemky 900 m2. Tyto rodinné 
domy jsou jedine�nou p�íležitostí k vlastnímu bydlení s krásným výhledem na 
Kurd�jov za rozumnou cenu. 

RODINNÉ DOMY V MIKULOV�
Co se m�sta Mikulova a aktuáln� probíhajícího developerského projektu Pod
Novou tý�e, jedná se z pohledu maklé�e o jednu z nejzajímav�jších lokalit
v rámci investice obecn�. Reziden�ní projekt Pod Novou p�edstavuje lukra-
tivní adresu pro trvalé bydlení i investi�ní p�íležitost. P�edstavujeme vysoký 
standard bydlení v kouzelném prost�edí mikulovského podzám�í. Projekt je 
zpracován s d�razem na kvalitu prost�edí. Nabízíme klientovi možnost vlast-
ního scéná�e domu díky klientským zm�nám, které s ním od za�átku konzul-
tujeme a sou�asn� jej postupn� provázíme až k nast�hování.

INFORMACE O SPOLE�NOSTI SCHMIDT-REALITY A JEJÍCH PROJEK-
TECH NAJDETE NA WWW.SCHMIDT-REALITY.CZ
V��ím, že Vás n�co z naší nabídky oslovilo. Záv�rem chci moc pod�kovat
za další rok s Vámi. Jsme rádi, že i v této nelehké a nejisté dob� máme 
Vaši p�íze� a d�v�ru. P�eji Vám krásné a pohodové Vánoce v kruhu rodiny
a p�átel. Vkro�te do nového roku tou správnou nohou, s dobrou náladou,
a hlavn� ve zdraví. Budu se t�šit na další spolupráci.

tel: 774 241 009
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
web: www.schmidt-reality.cz

Erik Lipnický
�editel pobo�ky
Schmidt-reality s.r.o.
pobo�ka Hustope�e

Schmid_A4_i.indd   1 30.11.2020   11:36:51



HUSTOPEČSKÉ LISTY    12 | 20STR 24

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 54. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 15. 9. 2020 v kanceláři starostky 

na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/54/20:  RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 
Usnesení č. 2/54/20:  RM schválila nájemní smlou-

vu se Zuzanou Doležalovou na pronájem části 
Dukelského náměstí v Hustopečích o výměře 
za účelem umístění kolotočů na období hodů 
v roce 2021. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/54/20:  RM schválila nájemní smlou-
vu budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú. 
Hustopeče u Brna (Společenský dům na adrese 
Herbenova 4, Hustopeče) za účelem nácviku 
divadelního představení divadelního souboru 
Šikulky při ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 
od 29. 9. 2020 do 28.10.2020 za cenu 90 Kč za 
den nácviku. 

Usnesení č. 4/54/20:  RM schválila vyhlášení zámě-
ru pronájmu budovy č.p. 423 na pozemku parc. 
č. 279 v k.ú. Hustopeče u Brna (Společenský 
dům na ulici Herbenova, Hustopeče) za účelem 
nácviku divadelního představení divadelního 
souboru Šikulky při ZŠ Hustopeče, Komenského 
163/2 od 29. 10. 2020 do 31. 1. 2021, a to každé 
úterý od 15.00 do 17.30 za cenu minimálně 
90 Kč/den nácviku. 

Usnesení č. 5/54/20:  RM schválila dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo – Retenční nádrž v areálu 
Městských služeb, Hustopeče s JS-abacus s.r.o., 
Havlíčkova 613/31, 693 17 Hustopeče z důvodu 
chyby v psaní v názvu smluvních stran. 

Usnesení č. 6/54/20:  RM schválila uzavření dodat-
ku č. 4 ke Smlouvě o dílo se STAVIMAL s r.o., 
IČ 26921677, se sídlem Pražákova 510/51, 
619 00 Brno. Předmětem dodatku je odečtení 
méněprací v hodnotě 36.000 kč bez DPH. Text 
dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 7/54/20:  RM schválila nájemné za nájem 
bytů pořízených v rámci projektu „Podporované 
byty Žižkova II., Hustopeče“ ve výši 64,70 Kč/m2 
plochy sociálního bytu /měsíčně. 

Usnesení č. 8/54/20:  RM schválila vzor nájemní 
smlouvy, která bude uzavírána s nájemníky 
bytového domu, pořízeného v rámci projektu 
„Podporované byty Žižkova II., Hustopeče.“ 

Usnesení č. 9/54/20:  RM bere na vědomí pod-
mínky, které musí splňovat nájemce bytového 
domu spolufi nancovaného v rámci projektu 
„Podporované byty Žižkova II., Hustopeče.“ 

Usnesení č. 10/54/20:  RM schválila realizaci stavby 
veřejného osvětlení na ul. Žižkova, horní část 
fi rmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 
1144/103, 706 00 Ostrava – Vítkovice v ceně 
dle cenové nabídky do 265.000 Kč bez DPH. 
Smlouva o dodávce bude předložena na příštím 
jednání RM. 

Usnesení č. 11/54/20:  RM schválila souhlas s udě-
lením výjimky na stavbu na hranici pozemku 
žadatelům manželům …, …, Hustopeče a pověřu-
je starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 12/54/20:  RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku "Modernizace 

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - zajištění konektivity" 
od uchazeče Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g, 
614 00 Brno, IČ:  60722266. 

Usnesení č. 13/54/20:  RM schválila pořadí nabídek 
uchazečů na dalších místech na veřejnou zakáz-
ku "Modernizace ZŠ Hustopeče,  Nádražní 4 - 
zajištění konektivity":  

 2.  RYWA s.r.o., Gorkého 51, 602 00 Brno, 
IČ:  07092644 

 3.  ESPO, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, 
IČ:  46962565 

Usnesení č. 14/54/20:  RM schválila kupní smlouvu 
na plnění veřejné zakázky "Modernizace ZŠ 
Hustopeče, Nádražní 4-zajištění konektivity" 
s vítězným uchazečem Faster CZ spol. s r.o., 
Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ:  60722266 za cenu 
777.235 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 15/54/20:  RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku "Moder-
nizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - stavební 
práce:  STAL-PE stavební s.r.o., č.p. 362, 664 03 
Podolí, IČ:  05154006. 

Usnesení č. 16/54/20:  RM schválila umístění 
uchazečů na veřejnou zakázku "Modernizace 
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - stavební práce" na 
dalších místech:  

 2.  LP Staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov, 
IČ:  29222745 

 3.  Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní 
náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ 48529303 

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

 5.  STAVIMAL s.r.o., Pražákova 510/51, 619 00 
Brno, IČ:  26921677 

Usnesení č. 17/54/20:  RM schválila smlouvu o dílo 
na realizaci veřejné zakázky "Modernizace 
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - stavební práce" 
s vítězným uchazečem STAL-PE stavební s.r.o., 
č.p. 362, 664 03 Podolí, IČ:  05154006, za cenu 
3 793 061,70 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/54/20:  RM schválila zadání 
projektových prací na zpracování studie na 
Přístavbu ZŠ Komenského, firmě Staveb-
ní projekční kancelář, ing. Libor Schwarz, 
 Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, IČ:  10563229, 
za cenu 71.390 Kč vč DPH.

Usnesení č. 19/54/20:  RM schválila výzvu na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 
mobilních zařízení:  " ICT pro pedagogy 2020" 
pro Základní školu Hustopeče, Nádražní 4. 
Zadávací dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení č.  20/54/20:  RM schválila oslovení 
těchto uchazečů na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na dodávku mobilních zařízení:  " 
ICT pro pedagogy 2020" pro Základní školu 
Hustopeče, Nádražní 4:  

 1.  PC COMP s.r.o., Masarykovo náměstí 181, 
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČ:  27545512 

 2.  MCS Plus s.r.o., Janáčkova 888/4, 693 01 
Hustopeče, IČ:  25535391 

 3.  C SYSTÉM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 
Židenice, 636 00 Brno, IČ:  27575645 

Usnesení č. 21/54/20:  RM schválila Hodnotící 
komisi na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na dodávku mobilních zařízení:  " ICT pro 
pedagogy 2020" pro Základní školu Hustopeče, 
Nádražní 4:  …, …, … 

 Náhradníci:  …, …, … 
Usnesení č. 22/54/20:  RM schválila vyhláše-

ní veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ 
Na Sídlišti - I. etapa, nástavba – Dodávka 
vybavení (SO 03)". Zadávací dokumentace 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/54/20:  RM schválila seznam 
oslovených uchazečů na veřejnou zakázku 
"MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba – Dodávka 
vybavení (SO 03):  

 1.  NOMILAND s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 
Klimkovice, IČ:  033 80 963 

 2.  POTRUSIL s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 
Šlapanice, IČ:  25310119 

 3.  František Vlasák, Na jámě 82, 692 01 
 Mikulov, IČ:  49960822 

 4.  DŘEVOMONTA s.r.o., Brněnská 454, 667 01 
Židlochovice, IČ:  60702842 

 5.  ŠKOLEX CZ, spol. s r.o., Tovární 727/7, 643 00 
Brno-Chrlice, IČ:  26915251 

  6.  MY DVA group a.s., Osadní 28, 170 00 
 Praha 7, IČ:  29030684 

Usnesení č. 24/54/20:  RM schválila složení 
komise pro posouzení a kvalifi kace a hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku "MŠ 
Na Sídlišti - I. etapa, nástavba – Dodávka 
vybavení (SO 03)" 

 …, …, … Náhradníci:  …, …, … 
Usnesení č. 25/54/20:  RM schválila dohodu 

o narovnání s Ing. Liborem Schwarzem, 
Uherčice 39, 691 63 Uherčice, IČ:  10563229 
na výkon autorského a technického dozoru 
při stavbě „MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástav-
ba", která nahrazuje zrušenou objednávku 
č.93/2020. Rada města pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 26/54/20:  RM postupuje do stavební 
komise k projednání žádost o prodej části 
pozemku parc.č. 4242/364 v k.ú. Hustopeče 
u Brna o výměře cca 16 m2. 

Usnesení č. 27/54/20:  RM schválila vzor daro-
vací smlouvy na převod veřejného vodovodu 
vybudovaném společností MOSS logistics 
s.r.o. v rámci stavby „Moss Megahall vodovod" 
na město Hustopeče. vzorová smlouva je 
přílohou zápisu 

Usnesení č. 28/54/20:  RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Hustopeče – parkoviště 
2020" uchazeče H a S t,  spol.  s r.o., IČO: 25325043, 
Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče 

Usnesení č. 29/54/20:  RM schválila pořadí nabí-
dek uchazečů na dalších místech na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce:  
Hustopeče – parkoviště 2020":  

 2.  Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 
691 63 Velké Němčice, 

 3. Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 67401 Třebíč, 
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 4.  TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 
 Hustopeče, 

 5.  Bohumír Haut, Zámecká 622/52, 664 64 
Dolní Kounice, 

 6.  CREATIVE BUILDING, s.r.o., Ctiradova 187/25, 
643 00 Brno, 

 7.  SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 
Brno, 

 8.  TOPSTAV, s.r.o, U Svitavy 1077/2, 618 00 
Brno. 

Usnesení č. 30/54/20:  RM schválila smlouvu 
o dílo na stavbu ,,Hustopeče - parkoviš-
tě 2020" s dodavatelem H a S t, spol. s r.o. 
IČO: 25325043, Havlíčkova 540/28, 693 01 
Hustopeče za cenu 1 761 859,56 bez DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/54/20:  RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na stavební práce:  „Hustopeče - 
ul. Družstevní, chodníky" uchazeče H a S t, 
spol. s r.o., IČO: 25325043, Havlíčkova 540/28, 
693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 32/54/20:  RM schválila pořadí nabídek 
na dalších místech na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce:  „Hustopeče - ul. 
Družstevní, chodníky": 

 2.  Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 
Velké Němčice, 

 3.  TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 
 Hustopeče, 

 4.  CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., Ctiradova 
187/25, 643 00 Brno, 

 5.  Pavel Urbánek Uherčice 189, 691 62 
 Uherčice, 

 6.  TOPSTAV, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 
Brno, 

 7.  SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 
Brno, 

 8.  STRABAG, s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha, 

 9.  Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 
Praha 

Usnesení č. 33/54/20:  RM schválila smlouvu o dílo 
na stavební práce „Hustopeče - ul. Družstevní, 
chodníky" s H a S t, spol. s r.o., IČO: 25325043, 
Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče za cenu 
1 842 303,04 Kč bez DPH. Text smlouvy je pří-
lohou zápisu. 

Usnesení č. 34/54/20:  RM ukládá prověřit mož-
nost předání sjezdů a přístupových chodníků 
na městských pozemcích do správy uživatelů 
přilehlých nemovitostí.  

Usnesení č. 35/54/20:  RM schválila Kupní smlouvu 
na nákup sadebního materiálu vč. příslušenství 
na realizaci projektu „Výsadba stromů ve městě 
Hustopeče“, se Zahradnické úpravy s.r.o., IČ 
27707113, se sídlem Jílkova 124, 615 32  Brno, za 
vysoutěženou cenu 230.980 Kč bez DPH. Text 
kupní smlouvy je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 36/54/20:  RM schválila záměr pach-
tu pozemků na dobu určitou do 1.  10. 2021:  
p.č.4544/23, 4544/80, 4544/89, 4631/45, 
4631/46, 4631/56, 4631/57, 4631/58, 4631/71, 
4631/80 vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Text záměru je přílo-
hou zápisu.

Usnesení č. 37/54/20:  RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č. 3099/1, 3099/2, 3100/12, 3098, 
vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/54/20:  RM schválila plán inventur 
a Příkaz k provedení inventarizace majetku 
města Hustopeče 2020 

Usnesení č. 39/54/20:  RM bere na vědomí 
zápis z komise obřadů a slavností ze dne 
2. 9. 2020 

Usnesení č. 40/54/20:  RM bere na vědomí zápis 
ze Sociální komise ze dne 22. 9. 2020. 

Usnesení č. 41/54/20:  RM schválila obsah 
nájemní smlouvy pro nájemce v Bytovém 
domě s podporovanými byty Žižkova I. 

Usnesení č. 42/54/20:  RM schválila nájemní 
smlouvy nájemců s ohledem na doporučení 
sociální komise. 

Usnesení č. 43/54/20:  RM schválila revokaci 
usnesení RM č. 32/52/20 a č. 33/52/20 ze dne 
18. 8. 2020. 

Usnesení č. 44/54/20:  RM schválila ceník 
služeb pro bytový dům Žižkova I. Ceník je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/54/20:  RM schválila ceník Pečo-
vatelské služby Hustopeče, s účinností od 
15.9.2020. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/54/20:  RM neschvaluje reklamní 
spolupráci se Stopa bezpečí, s.r.o., Za Tratí 
752/IV, 338 01 Klatovy. 

Usnesení č. 47/54/20:  RM bere na vědomí 
předložené usnesení Komise pro dopravu 
města Hustopeče 

Usnesení č. 48/54/20:  RM schválila předložený 
návrh Komise pro dopravu města Hustopeče 
na řešení dopravního režimu na parkova-
cích plochách u krematoria, před místním 
hřbitovem podél komunikace č. II/420 a na 
parkovišti u urnového háje. Veškeré parko-
vací plochy v okolí krematoria a městského 
hřbitova budou osazeny dopravním značením 
umožňujícím parkování vozidel maximálně 
na dobu 2 hodin. 

Usnesení č. 49/54/20:  RM ukládá předložení 
na příští jednání RM návrh konkrétního 
dopravního označení parkovacích ploch 
v okolí hřbitova Hustopeče včetně finan-
cování 

Usnesení č. 50/54/20:  RM schválila koupi 
a instalaci mycího stolu včetně příslušen-
ství a malého umyvadla do zázemí kavárny 
v Domě U Synků. 

Usnesení č. 51/54/20:  RM bere na vědomí 
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/54/20: RM schvaluje komisi pro 
kontrolu realizace projektu Městského sta-
dionu ve složení:  …, …, …, …, …, …, 

Usnesení pro 55. schůzi Rady města Husto-
peče konanou dne 29. 9. 2020 v kanceláři 

starosty na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/55/20:  RM schválila program 

jednání dnešní RM. 
Usnesení č. 2/55/20:  RM schvaluje zápůjčku 

stánků pro Hustopečské vinaře na prezentaci 
jejich výrobků v říjnu 2020.

Usnesení č. 3/55/20:  RM schvaluje provozní 
dobu na všech venkovních hřištích ve městě 
nejpozději do 22: 00 hod. 

Usnesení č. 4/55/20:  RM schvaluje smlou-
vu o nájmu plochy před krytým bazénem 
v areálu SPOZAM o výměře 150 m2 fi rmě JK 
TIMBER s.r.o., Pražákova 1008/69, 602 00 
Brno, IČ:  02991578, pro prodej vánočních 
stromků od 26. 11 do 23. 12. 2020. Smlouva 
je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 5/55/20:  RM projednala stíž-
nost na stav hřbitova a ukládá MPO navrhnout 
řešení omezení zaplavování hřbitova.

Usnesení č. 6/55/20:  RM schvaluje realizaci 
elektroinstalace 2 tříd objektu MŠ Na Sídlišti 
firmou Fia-elektroslužby, Šafaříkova 1286/23, 
693 01 Hustopeče, IČ:  10563257, za vysou-
těženou cenu 651 206,72 Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/55/20:  RM neschvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.č.1186 o výměře 
2,5 x 5  m v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č. 
10001. RM souhlasí s vybudováním parko-
vacího stání ze zasakovací dlažby.

Usnesení č. 8/55/20:  RM schválila smlouvu 
o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 
3 územního plánu Hustopeče se společnos-
tí AGROTEC a.s., se sídlem Brněnská 12/74, 
693 01 Hustopeče, IČ:  00544957. Částka za 
úhradu nákladů činí 41.496 Kč. 

Usnesení č. 9/55/20:  RM schválila zrušení směr-
nice starostky č. 5/2007 k zajištění správního 
řízení ve věci vydávání koordinovaného sta-
noviska Městského úřadu Hustopeče. 

Usnesení č. 10/55/20:  RM neschvaluje Dodatek 
č. 1 k Licenční smlouvě č. 13 pro výkon sou-
boru práv duševního vlastnictví, které tvoří 
národní ochrannou známku FAMILY POINT 
místo pro rodinu mezi Městem Hustopeče 
a Centrem pro rodinu a sociální péči. Dodatek 
č. 1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/55/20:  RM ukládá ukončit Licenč-
ní smlouva č. FP 13 pro výkon souboru práv 
duševního vlastnictví, které tvoří národní 
ochrannou známku FAMILY POINT místo pro 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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rodinu® s Centrem pro rodinu a sociální péči, 
Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČ:  44991584.

Usnesení č. 12/55/20:  RM ukládá odstranit 
z prostor Městského úřadu veškeré infor-
mační materiály a loga obsahující ochrannou 
známku FAMILY POINT místo pro rodinu.

Usnesení č. 13/55/20:  RM neschvaluje poskyt-
nutí slevy na nájemném za užívání části 
pozemku p.č.81/8 v k.ú. Hustopeče u Brna pro 
předzahrádku k cukrárně nájemci Radomila 
Staňková, Brumovice 369, 691 11 Brumovice, 
IČ:  45630917. 

Usnesení č. 14/55/20:  RM schválila vyhlášení 
záměru uzavření nájemní smlouvy na dobu 
1 roku s roční opcí na část objektu občan-
ské vybavenosti – Společenského domu – 
pohostinství, na ulici Herbenova 423/4, 693 01 
Hustopeče:  provozních místností o celkové 
výměře 183 m2, ostatních prostor o celkové 
výměře 124 m2 (včetně sklepů a nákladní-
ho výtahu) a kotelny o celkové výměře 8 
m2. Záměr nájmu je zveřejněn z důvodu 
zamýšlené změny nájemce z fyzické oso-
by na nově založenou s.r.o. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/55/20:  RM schválila provedení 
navržených stavebních úprav, které budou 
sloužit výhradně pro potřebu užívání prostor 
stávajícím nájemcem, na náklady nájem-
ce v objektu pohostinství ul. Herbenova 
423/4, 693 01 Hustopeče dle předložené-
ho zápisu. 

Usnesení č. 16/55/20:  RM schválila smlouvu 
o umístění vnitřního vedení veřejné komuni-
kační sítě s itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 
628 00 Brno, IČ: 18 82 60 16 do objektu bytové-
ho domu Žižkova II, Hustopeče. Text smlouvy 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/55/20:  RM neschvaluje žádost 
společnosti Česká pošta s.p., Praha na vyhra-
zení parkovacích míst na ulici Husova. 

Usnesení č. 18/55/20:  RM schválila smlouvu 
o dílo s ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 
1144/103, 706 02 Ostrava, IČ:  27804721 na 
vybudování 5 sloupů veřejného osvětlení 
na ul. Žižkova za cenu 264 985, 44 Kč bez 
DPH. Rada města pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy. 

Usnesení č. 19/55/20:  RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení a následný 
inženýring, v návaznosti na studii "Rekreač-
ní plocha – Záhumenice, s SafeTrees s r.o., 
IČ  26935287, se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 
Brno, za cenu celkem 72.400 Kč bez DPH. 
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 20/55/20:  RM bere na vědomí zápis 
19. stavební komise ze dne 23. 9. 2020. 

Usnesení č. 21/55/20:  RM schválila projekto-
vou dokumentaci investora Cosmonde a.s. 
Brno na stavbu "Hustopeče, TS 3600 kVA, 
Cosmonde" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 22/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a …, …, Hustopeče 
na stavbu „Přístavba a stavební úpravy RD 

č. p. 281" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 23/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, …, Hustopeče na stav-
bu „Lisovna-přístavba a nástavba, Vinařská 
ev.č. 40" a pověřuje starostku podpisem situ-
ačního výkresu. 

Usnesení č. 24/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a …, …, Hustopeče 
na stavbu "Demolice RD, Šafaříkova 339/10, 
Hustopeče" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 25/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice na stavbu „Hustopeče, 
Mrštíkova, k.NN IVK" za podmínky uvedení 
chodníku do původního stavu, bez zjevných 
přechodů a jiných vad. RM pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 26/55/20:  RM doporučuje ZM 
neschválení vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 4242/364 v k. ú. Hustopeče 
u Brna o výměře cca 16 m2. 

Usnesení č. 27/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a …, …, Hustopeče 
na stavbu " Rekonstrukce střechy RD Dobrov-
ského 57,5, Hustopeče" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 28/55/20:  RM schválila projektovou 
dokumentaci investora Klima Carr ČR, Meduň-
ková 611/1, Praha 10 na stavbu "Hustopeče, Bra-
tislavská ev.č. 511 - sjezd" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 29/55/20:  RM schválila uzavření 
Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozem-
ku města se společností Klima Carr ČR s.r.o., 
Meduňková 611/1, 103 00 Praha 10, IČ:  24250597 
na stavbu "Hustopeče, Bratislavská ev.č. 511 - 
sjezd". Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 30/55/20:  RM schválila přijetí fi nanč-
ního daru ve výši 35.000 Kč na pořízení koně  – 
poníka, který poskytne fyzická osoba Centru 
volného času Hustopeče, p.o. IČ 71200398, Šaf-
aříkova 1017/40, Hustopeče. Darovací smlouva 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/55/20:  RM schválila dodatek č.2 
ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, na adrese Svat. 
Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem 
Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, Hustope-
če, kterým se současné nájemnici prodlužuje 
nájem do 30. 9. 2021. 

Usnesení č. 32/55/20:  RM schválila Smlouvu 
o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi 
Mateřskou školou Hustopeče, Na Sídlišti 
5, okres Břeclav, Na Sídlišti 961/5, 693 01, 
Hustopeče, IČ 70882291, jako „pronajíma-
telem“, a Hanou Pregrtovou, bytem Alšova 
20, 693 01, Hustopeče, jako „nájemcem“, 
na pronájem učebny č. 625. Smlouva je 
přílohou zápisu. RM pověřuje ředitelku 
MŠ podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 33/55/20:  RM schválila nájemní smlou-
vu s paní … v Bytovém domě s podporovanými 
byty Žižkova I. 

Usnesení č. 34/55/20:  RM schválila rozděle-
ní místností v 1. NP odlišně od projektové 

dokumentace z důvodu lepší dostupnosti pro-
stor pro nájemce. Schéma nového rozdělení 
příslušenství k bytům je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/55/20:  RM neschvaluje kácení 
stromů na pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Husto-
peče na ul. Vinařská. 

Usnesení (úkol) č. 36/55/20:  RM ukládá vyhodno-
tit stav a možnost využití stromů a keřů na poz. 
č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče. Případně navrhnout 
prořez stromů dle situace a stavu. 

Usnesení č. 37/55/20:  RM projednala předložený 
návrh Komise pro dopravu města Hustopeče 
na řešení dopravního značení na parkova-
cích plochách u krematoria, před místním 
hřbitovem podél komunikace č. II/420 a na 
parkovišti u urnového háje. Veškeré parko-
vací plochy v okolí krematoria a městského 
hřbitova budou osazeny dopravním značením 
umožňujícím parkování pouze vozidlům do 
hmotnosti 3,5 t maximálně na dobu 2 hodin. 
Osazení dopravního značení budou po jeho 
řádném stanovení realizovat Městské služby 
Hustopeče v rámci údržby dopravního značení. 
Financování ve výši 13.741 Kč bez DPH bude 
provedeno rozpočtem města, kapitola 208 
komunikace. 

Usnesení č. 38/55/20:  RM schválila realizaci řešení 
dopravního značení na parkovacích plochách 
u krematoria, před místním hřbitovem podél 
komunikace č. II/420 a na parkovišti u urno-
vého háje. Veškeré parkovací plochy v okolí 
krematoria a městského hřbitova budou 
osazeny dopravním značením umožňujícím 
parkování pouze vozidlům do hmotnosti 3,5 t 
maximálně na dobu 2 hodin. 

Současně ukládá Majetkoprávnímu odboru 
zpracování a podání žádosti na úpravu výše 
uvedeného dopravního značení. 

Usnesení č. 39/55/20:  RM vzala na vědomí 
vyhodnocení úkolů pro komisi územního 
plánování a ukládá pozvat … do RM k pro-
jednání návrhů z komise. 

Usnesení č. 40/55/20:  RM schválila vyřazení majet-
ku příspěvkové organizace ZŠ Komenského 
Hustopeče ve výši 114 637,36 Kč. Část majetku 
ve výši 51 357 Kč (DUPLO, LEGO) si převezme MŠ 
Na Sídlišti, zbylá část ve výši 63 280,35 Kč bude 
vyřazena likvidací - odvozem do šrotu.

Usnesení č. 41/55/20:  RM schválila vyřazení majet-
ku Města Hustopeče ORJ vnitřní správa 255 
ve výši 329 048,48 Kč, OS Městské muzeum 
a galerie 258 ve výši 59 412,00 Kč, OS Marketing 
a kultura 504 ve výši 108 740,14 Kč. Likvidace 
majetku bude provedena odvozem na sběrný 
dvůr města.

Usnesení č. 42/55/20:  RM schválila Domovní 
řád pro bytový dům s podporovanými byty, 
Žižkova 1475/22b, Hustopeče s platností 
od 1. 10. 2020.

Usnesení (úkol) č. 43/55/20:  RM schvaluje výpo-
věď z pronájmu plochy pro reklamu na ulici 
Šafaříkova před kinem s fi rmou DD tisk s.r.o., 
Tábory 34, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení (úkol) č. 44/55/20:  RM ukládá připra-
vit zadávací dokumentaci na PD odvodnění 
Městského stadionu. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Vážení jubilanti slavicí v tomto období svá 
životní jubilea, myslíme na Vás. Bohužel 
vzhledem k současnému stavu Vás v současné 
době nemohou navštívit naše členky komise 
osobně. Až to situace dovolí, dodatečně Vás 
s gratulací a nabídkou uveřejnění Vašeho 
jubilea v Hustopečských listech navštíví. 
Přejeme zatím jen touto cestou pevné zdraví, 
mnoho štěstí i radostí.

Komise obřadů a slavností.

Dne 30. prosince oslaví 
85. narozeniny paní 

Bohumila  Janečková.

Hodně zdraví a životní pohody
přejí dcery Bohumila, Vlasti-

mila a syn Pavel s manželkou,
vnoučata, pravnoučata

a kamarádka Betyna.

Redakce Hustopečských listů se
přidává ke gratulaci.

Blahopřání
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Vzpomínky

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

Dne 22. prosince 2020 tomu bude rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Antonín Piech z Hustopečí.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají manželka, syn
Radek, dcera Monika, syn Bohumír s rodinou a vnoučata 
Eliška a Patrik. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 13. prosince uplyne rok, kdy nás navždy opustila
paní Mgr. Květoslava Ryšavá.

Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Dne 20. prosince 2020 vzpomeneme smutné 5. výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička paní Aloisie Háderová.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Syn Zbyněk, dcery Bronislava a Radomila s rodinami.

Stále tě vidíme před námi, moc nám všem chybíš. Prosím,
kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 15. 12. 2020 uplyne 38 let od úmrtí pana 
Jiřího Taranze. 3. 12. 2020 by se dožil 74 let. 

Stále vzpomíná manželka, synové, sestra a vnoučata.

Když umře maminka, sluníčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad, 
po širém světě, ach, sotva se najde,
kdo by jak maminka, měl nás tak rád. 

Dne 23. října nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a sestra, paní Alena Kunýtová.

S bolestí v srdci a láskou vzpomínají dcery Leona a Lucie
s rodinami, Miloš a bratr Ladislav. Děkujeme za tichou
vzpomínku.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 20. prosince vzpomeneme 25. výročí úmrtí 
pana Ladislava Šedy.

S láskou vzpomínají syn Ladislav a vnučky Leona a Lucie
s rodinami.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.

Dne 13. prosince uplyne rok, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Antonín Kaňa, který by se dne 12. prosince 
dožil 92 let.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Měla jsem Vás ráda a chtěla s vámi žít, vzpomeňte na mě, já přece
nechtěla odejít... 

Dne 12. prosince tomu bude rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila ve věku 79 let naše maminka, babička, prababička paní 
Vlasta Kabátová a 21. prosince by se dožil 83 let její manžel paná
Vladislav Kabát  od jehož smrti letos uplynulo 40 let.t

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Vladislava
s manželem, vnoučata Jana a Karel, pravnučka Karolínka.

        Koupím jakoukoliv Jawa, Simson, MZ, ČZ 
či PÁVEK. Stav nerozhoduje. Děkuji za 
nabídku. Tel. 723 971 027.

        Koupím garáž na ulici Vinařská. 
Tel.: 773 012 741.

INZERCE



5. ledna 2020
Novoroční turnaj ve futsale

4. ledna 2020
Tříkrálová sbírka

10. ledna 2020
Krojovaný ples

8. února 2020
Hustopečské skákání

1. března 2020
Karneval na Pavučině

9. března 2020
Začala modernizace železnice

11. března 2020
Spuštění iniciativy Hlídačka

23. března 2020
Město šije roušky

25. března 2020
Sociální pracovníci vyšli do ulic

13. dubna 2020
Velikonoce v karanténě

18. května 2020
Vyhráli jsme Zlatý lajk 2020

16. června 2020
Noc kostelů

20. června 2020
Otevřené sklepy

30. července 2020
Zahájení rekonstrukce stadionu

22. června 2020
Velká výmalba kostela sv. Václava

3. července 2020
Tady Vary v hustopečském kině

1. srpna 2020
Ochutnávka vín Hustopečské pečetě

9. srpna 2020
Den Izraele

14. — 16. srpna 2020
Krojované hody

29. srpna 2020
Zarážení hory

1. září 2020
Dokončené nádraží a návrat lokálky

24. září 2020
Žižkovská dvojčata hotová

25. září 2020
Poklepání základního kamene

Domova důchodců

3. listopadu 2020
Hromadné dárcovství krve

4. listopadu 2020
Bronzový Přívětivý úřad 2020

17. listopadu 2020
Vysazování stromů po městě

11. listopadu 2020
Svatý Martin odměňoval v první linii

21. listopadu 2020
Sbírka potravin
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Advent prožitý ve zdraví a pohodě vám všem ze srdce přejí

holky z Marketingu a kultury města Hustopeče.

Užijte si

ADVENT PLNÝ MALÝCH RADOSTÍ
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