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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2020, rok veskrze zvláštní, přelomový. Skon-
čil rok, který změnil běh společnosti, změnil naše živo-
ty – omezil nás v práci, v podnikání, ve volnočasových 
aktivitách. Ukázal nám, co znamená přijít o volnost 
pohybu, možnost cestovat, vzdělávat se. Ukázal nám, 
jak důležité je pro člověka zdraví, rodina a přátelé. 

Ve městě jsme ale nezaháleli a pokračovali v plánova-
ných investicích. Koncem ledna bude kompletně připrave-
na na návrat dětí Mateřská škola Na Sídlišti. Ty se vrátí 
do nových i zrekonstruovaných prostor. Město se rozhodlo 
využít situace a zrekonstruovat také poslední část kmeno-
vé budovy a kotelnu a vodu na odloučeném pracovišti na 
Komenského ulici. Navýšení kapacity mateřské školy tak 
bude plně znát od nového školního roku 2021/2022.

Posunutí termínu dokončení rekonstrukce stadionu 
a atletické dráhy od poskytovatele dotace znamenalo, že se 
nemuselo jít do rizika pokládky polyluretanové vrstvy na 
dráze a trávníku na fotbalovém hřišti. Tyto aktivity, které 
vyžadují teplejší počasí, se tak mohly přesunout na jarní měsíce. V souvislosti s tím město zadává projektování 
kabin, abychom byli připraveni na případné vhodné dotační tituly. 

Od 1. ledna 2021 začíná platit nový zákon o odpadech, jenž bude mít postupně velký fi nanční dopad na obce. 
Počítá v průběhu let s větším a větším tříděním, postupně zdražuje likvidaci odpadů, omezuje skládkování, zpřís-
ňuje množství vyprodukovaného směsného odpadu na občana apod. Platba 600,- v Hustopečích pokryje jen 
část nákladů, které město má a v budoucnu bude mít. Upozorňuji také na to, že každá popelnice v Hustopečích 
musí mít svůj jedinečný kód, který byl zaveden již před několika lety, ale asi osm desítek popelnic ho stále neměla. 
Abychom získali relevantní informace od svozové fi rmy, budou se vyvážet jen označené popelnice a kontejnery. 
Město bude postupně získávat čísla, která nám ukáží, jak s odpady nakládáme a co můžeme změnit.

Co nás čeká v roce 2021? Jak bude pokračovat boj s koronavirem? To zodpovědět neumím. Jen snad, že věřím 
v sílu vědy a lidského rozumu. Ve městě plánujeme několik investic – oprav a rekonstrukcí, z nichž největší by 
měla být rekonstrukce budovy bývalé střelnice (sýpky) v ulici Na Hradbách, nejstarší nemovitosti ve městě, na 
kterou nám byla přidělena dotace. Dále plánujeme rekonstrukci části nejstaršího sídliště ve městě, budeme 
podávat žádost o dotaci na další bezbariérovou trasu, která povede přes ulici Brněnskou na Tyršovu a pak dále 
po ulici Šafaříkova k Pavučině. Těšíme se na dokončení rekonstrukce stadionu i rekonstrukci a bezbariérové 
úpravy na ZŠ Nádražní. Pokud se ekonomická situace nezhorší, mohli bychom uvažovat o vybudování inženýr-
ských sítí na pozemku města za ulicí Generála Peřiny. V tomto případě bychom si brali krátkodobý úvěr.

Vážení spoluobčané,
přeji vám všem pevné zdraví, hodně síly a odvahy. Pevně věřím, že rok 2021 bude lepší než rok odcházející. 
Alespoň co se nemoci Covid-19 týká. Držte se, pomáhejte si a myslete pozitivně.

Hana Potměšilová, starostka
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Z MĚSTA

Tradiční schůze Rady města, tentokrát 60., 
připadla na úterý 8. prosince 2020. Radní 
měli na programu dotaci na místní komuni-
kaci Na Sídlišti, propagaci nové knihy či nové 
dveře na Penzionu pro důchodce.

Dotace pomůže místní komunikaci 
Na Sídlišti, jasněji bude v dubnu 2021
Radní schválili podání žádosti o dotaci na 
akci „Obnova místní komunikace a parkova-
cích míst Na Sídlišti“, které vypsalo Minis-
terstvo pro místní rozvoj pro obce s počtem 
obyvatel nad 3 000 do 10 000 obyvatel. „Na 
nejstarším sídlišti ve městě jsou dlouhodobé 
problémy s parkováním, vývozem sběrných 
hnízd a chodníky, které jsou ve špatném 
stavu. V létě vznikl projekt na obnovu sídliště, 
který by řešilo tyto tři problémy,“ říká starost-
ka Hana Potměšilová. Projekt je rozdělen na 
několik etap a pro podání žádosti se nabízí 
první dvě etapy – od nově dostavované školky 
k ul. Sv. Čecha a pak ze Stodolní přes parko-
viště ke sběrnému hnízdu. „Uznatelné nákla-
dy projektu jsou ve výši 6,8 milionu korun, 
dotace pak 70 %,“ říká starostka. Pokud by 
dotace nebyla schválena, tak město vloží do 

projektu vlastní peníze, avšak postupně dle 
možností rozpočtu. Dotace bude podána ke 
20. 12. 2020, o úspěšnosti dotace bude město 
informováno v dubnu 2021.

Hustopečská rodačka vydává novou 
knihu – město na ni přispěje
Rada kývla na dohodu o propagaci a reklam-
ní spolupráci v souvislosti s vydáním nové 
knihy hustopečské rodačky žijící ve Vídni Ilse 
Tielschové „Vzpomínka na dědečka a jiné 
povídky z jižní Moravy“. „Její knihu Poslední 
rok mohli, a poslední kousky mohou, občané 
zakoupit na turistickém informačním centru 
a stejně tak zde bude k zakoupení i tato nová 
knížka. Měla jsem možnost projít si sazbu 
knihy a je to příjemné počtení,“ říká starost-
ka. Na propagaci a reklamu tak poputuje 
z městské pokladny 30 tisíc korun.

Cyklotrasu na Šakvice 
zpevní recyklát z městských služeb
Město uvolnilo 100 tisíc korun na opravu 
cyklotrasy na Šakvice, která je v neutěšeném 
stavu. „Na opravu se použije recyklát, který je 
uskladněn na městských službách –  cyklotrasa 

tak bude bez výmolů a děr, což jistě uvítají 
především cyklisté,“ raduje se Potměšilová. 

Penzion pro důchodce získá nové, 
bezpečnější dveře
Na místním penzionu pro důchodce dojde 
k výměně dveří, které se budou otevírat na 
čipy. „Na výměnu poputuje téměř 450 tisíc. 
Investici je nutno provést, jelikož se dveře 
stávají nefunkčními – nové dveře budou 
bezpečnější,“ osvětluje investici starostka.
 
Radní se chtějí zabývat 
vizuálním smogem ve městě
Radní vzali na vědomí zápis Komise pro územ-
ní rozvoj, ve kterém mj. nabízí řešení venkovní 
reklamy ve městě. „Komise je velmi aktivní, 
všímá si toho, co je a není v Hustopečích hezké. 
Již delší dobu ji zajímá, jak v Hustopečích vypa-
dají reklamy. V zápisu se hovoří např. o regula-
ci reklamních bannerů po městě, poukazuje 
se na příkladné i nevzhledné reklamy a nabí-
zí také dotazník pro občany, který by přinesl 
pohled i z řad veřejnosti,“ říká starostka. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 10. 12. 2020 na webu města

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 
18. prosince sešlo na své 16. schůzi, poslední 
v roce 2020. Hovořilo se o stavebních uzávě-
rách, rozpočtu na rok 2021 a také o projektu 

„Obnova místní komunikace a parkovacích 
míst Na Sídlišti“.

Sdělení starostky
∙  Od 1. ledna 2021 začíná platit nový odpado-

vý zákon, který bude mít velké dopady na 
obce. Postupně zdražuje likvidace odpadů, 
omezuje skládkování, zpřísňuje množství 
vyprodukovaného směsného odpadu na 

občana apod. Částka 600 Kč na občana je 
bohužel jen příspěvek na celkové náklady 
města na likvidaci odpadů.

∙  Stavba na rekonstrukci stadionu byla zazi-
mována. Obnoví se opět až na jaře. Ukon-
čení realizace celého projektu je posunuta 
do června 2021.

∙  Město převzalo stavbu MŠ Na Sídlišti. Do 
konce měsíce ledna bude instalováno 
vnitřní zařízení, položeny koberce s tím, že 
by se děti do školky měly vrátit od druhého 
pololetí školního roku, tedy od února 2021. 

„Situaci využijeme k tomu, abychom do 
konce školního roku zrekonstruovali sítě 
(voda, elektřina, kanál) v budově C a kotel-
nu a vodu na odloučeném pracovišti.“ Kapa-
cita školky tak bude fakticky navýšena od 
nového školního roku 2021/2022.

∙  Byla oficiálně zprovozněna zmodernizo-
vaná dráha a zaveden přímý spoj do Brna. 
Nové vlakové soupravy budou dodány 
v roce 2022, a tím se bude postupně zkra-
covat i jízdní doba. 

Zastupitelé schválili dvě smlouvy 
s Jednotou Mikulov
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na část 
pozemku pod novou cyklostezkou a zároveň 
odsouhlasili nájemní smlouvu na parko-

Z jednání Rady: Město se chce zabývat 
vizuálním smogem ve městě

Z jednání Zastupitelstva: Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný
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Nové vlakové soupravy budou dodány v roce 2022
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vací místa pro zaměstnance Jednoty v ulici 
Žižkova, a to na dobu 20 let. Pozemky pod 
cyklostezkou jsou tímto majetkově vyřízeny. 

Stavební uzávěry v ulicích 
Nádražní a Žižkova dostaly zelenou
V pravomoci zastupitelstva je udělovat výjim-
ky ze stavební uzávěry – ty se vztahují na nově 
vybudované komunikace a chodníky po dobu 
8 let. Chce-li někdo do těchto nových komuni-

kací zasahovat, musí požádat zastupitelstvo, 
které určí podmínky. Na schůzi se tak jedna-
lo o dvou žádostech – výstavba optické sítě 
z ulice Nádražní a vybudování přípojky kana-
lizace z areálu nemocnice. Zastupitelé obě 
uzávěry odsouhlasili, jednu po zapracování 
připomínek stavební komise.

Rozpočty na další roky počítají 
s mírně optimistickou variantou

Na své poslední letošní schůzi zastupitelé 
schválili důležité položky, a to 8. rozpočto-
vé opatření, rozpočet na rok 2021 i středně-
dobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023. 
Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný na stra-
ně příjmů i výdajů, a to ve výši 180 milio-
nů korun. Schválen byl také střednědobý 
výhled na další dva roky, který je mírně opti-
mistický. 

Diskuze s občany o průjezdnosti silnice
Téměř hodinu se diskutovalo o projektu na 
obnovu komunikace, chodníků, parkování 
a sběrných hnízd v ulici Na Sídlišti, proti 
kterému vznikla petice. Hlavním tématem 
je průjezdnost silnice před mateřskou škol-
kou, občané se obávají o bezpečnost dětí. 
Do projektu byly zapracovány tři bezpeč-
nostní prvky – zpomalovací prahy a označe-
ní zóny 30, které mají zamezit rychlé jízdě 
projíždějících aut. Radní pro investice svolá 
pracovní porada, na které budou zástupci 
města, petičního výboru spolu s projektan-
tem hovořit o podnětech občanů. 

Další jednání zastupitelstva je plánováno na 
11. února 2021 a jste na něj srdečně zváni. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 18. 12. 2020 na webu města. 

Od 5. října až do 7. prosince byly pro děti 
z Hustopečí a okolí prakticky nedostupné 
kroužky na Centru volného času Pavučina. 
Na další školní rok byli zaměstnanci připra-
veni s celou škálou kroužků a jsou velmi 
rádi, že po více jak dvou měsících mohou 
opět přivítat děti, které se chtějí dozvědět 
a naučit něco nového. 

„V této chvíli, od 7. prosince, jsme opět 
nastartovali část kroužků. Je jich zhruba 

40, 20 je bohužel uzavřeno, a to především 
z důvodu, že je kapacita účastníků kroužků 
nadměrná a nesplnili bychom vládní naří-
zení, že můžeme být pouze do 10 účastníků,“ 
říká Petr Fridrich, ředitel Pavučiny. 

Vládní nařízení ovlivňují i samotný průběh 
kroužků, děti jsou však statečné a poslou-
chají. Pavučina nenechává nic náhodě a na 
znovuotevření se připravila řádně. „Jedeme 
dle nařízení dané vládou, dodržujeme počty, 

máme dezinfekce u vstupu, dodržujeme 
pravidelné mytí rukou, větrání po půlhodi-
ně, roušky jsou také povinné. V tomto přípa-
dě si myslím, že to lze zvládnout, není to 
komfortní, ale jsme na jedné lodi,“ dodává 
pan ředitel. V době uzavření sice do Pavuči-
ny děti nemohly, zaměstnanci naopak dora-
zit museli, měli totiž na starost své čtyřnohé 
kolegy. „Pracovníci si nejen rozšiřovali vzdě-
lání, ale chodili jsme i ke koňům, kterých 
máme devět. Každý z nás si prošel tím zákla-
dem, abychom se i my více seznámili a šli 
jsme k hnoji, uklízeli a pomáhali,“ popisuje 
dvouměsíční náplň pan ředitel.

Nabídka kroužků na Pavučině je velmi 
pestrá a jestli jste na zápis dětí doteď neměli 
čas či mysl, nemusíte smutnit. Pavučina vás 
ráda přivítá. „Tato doba přinesla také to, že 
se někteří účastníci a děti odhlásili z kroužků. 
Uvolnila se tak nějaká místa. V této chvíli však 
nevíme, co bude zítra, takže předpokládám, že 
pokud dojde k naplnění kroužků, tak to bude 
spíše v měsíci lednu a únoru,“ říká Fridrich.

O všech akcích Centra volného času se 
mohou zájemci dozvědět na nových webo-
vých stránkách Pavučiny. „Nové webovky 
byly jednou z věcí, kterou jsme dělali v době, 
kdy se nám uzavřela pravidelná činnost. 
Snažili jsme se, abychom je trošku osvěžil 
a dali jim nový náboj. Měly by být zprovoz-
něny během prosince,“ láká Fridrich.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 11. 12. 2020 na webu města.

Na Pavučině je opět živo, po více jak dvou měsících přivítala děti
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Nabídka kroužků na Pavučině je velmi pestrá.

Město hledá novou cestu k lepšímu hospodaření s odpady.
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Dlouhodobě přeplněná parkoviště v centru 
města a nedostatek volných parkovacích míst. 
To jsou hlavní důvody, které si vyžádaly další 
rozsáhlejší změny dosavadního systému parko-
vání v některých částech města. 

Nové podmínky schválila na svém řádném 
zasedání dne 24. 11. 2020 Rada města a vstu-
pují 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 MOTORISTŮ, 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 
označena příslušným parkovacím příka-

zem ZTP/P, budou na všech zpoplatněných 
parkovacích místech v rámci města parko-
vat zcela zdarma. Město se tímto opatře-
ním snaží v rámci svých možností přispět 
těmto občanům k ulehčení jejich nelehké 
životní situace. Dále budou od ledna osvo-
bozeni od poplatků i vybraní poskytovatelé 
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 parko-
vací plochy bude možno využívat pouze po 
uhrazení parkovacího poplatku či po zakou-
pení 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 vymezené 
oblasti rezidentem ani abonentem.
Přenosná parkovací karta je určena pro osoby, 
které tuto kartu bez uvedené registrační znač-
ky střídají na více vozidlech (služební vozidla 
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 vztahuje k „Naří-
zení 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

Parkování po městě od ledna se změnami

Už jen podle netradičního troubení bylo v sobo-
tu 12. prosince jasné, že Hustopečím začíná nová 
éra. Po dlouhých 126 letech vystřídala dieslovou 
lokálku moderní elektrická souprava, která 
bude místní převážet bez přestupů až do Brna.

Zkušební jízdu zakončenou slavnost-
ním přestřižením pásky absolvoval v sobotu 
12. prosince se zástupci města a dalších zapoje-
ných organizací i nový hejtman Jihomoravského 
kraje Jan Grolich, který vidí největší přínos trati 
hlavně pro seniory a méně pohyblivé cestují-
cí. Bez přestupu se dostanou jedním vlakem 
s jednou jízdenkou nejen do centra Brna, ale 
v Brně třeba i na Lesnou či do Králova Pole. 
Nebudou tak muset řešit problémy s parková-
ním či se zácpami na dálnici D2. 

„Řekl bych, že v oblasti železnic jsme dneš-
ním dnem na nějakou dobu skončili. V loňském 
roce se zprovoznily Židlochovice, nyní Hustope-
če a žádné další nejsou připraveny natolik, aby 
se dalo hovořit o nějakém zpracování, i když 
samozřejmě nějaké plány a vize jsou,“ řekl 

o současném stavu železnic v Jihomoravském 
kraji Grolich.

Přímé vlaky z Hustopečí jsou plánová-
ny ve špičce po 30 minutách, mimo špičku 
a o víkendech po hodině. Cesta potrvá obvyk-

le necelých 45 minut. „Budou to osobní vlaky, 
které směrem na Brno budou vynechávat čtyři 
zastávky. Kdo by chtěl na Břeclav, tak tato linka 
byla v novém jízdním řádu výrazně posílena, 
a i pro občany Hustopečí to bude mnohem 

Do Brna bez přestupu a moderním vlakem. 
Hustopečské lokálce odzvonilo
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Hustopečím začíná nová éra vlakové dopravy.
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Nový ceník vodného a stočného pro rok 2021
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Vážení spoluobčané, ve vašich schránkách jste mohli nalézt kalendář svozu odpadů. Pokud jste jej neobdrželi nebo třeba omylem vyhodili, 
tak budou od 28. 12. k dispozici na pokladnách a na podatelnách obou budov úřadu.

komfortnější cesta. Nicméně tam je stále 
třeba počítat s přestupem v Šakvicích,“ uvedla 
starostka Hustopečí Hana Potměšilová.

Investice za 1,6 miliard korun zahrnovala 
úpravu samotného nádraží a vybudování dvou 
nástupišť o délce 170 metrů, zvýšení nivelety 
kolejí od 60 cm do jednoho metru a posunutí 
trati na Šakvice místy až o 50 metrů, aby zde 
vlakové soupravy mohly projíždět vyšší rych-
lostí. „V současné době to budou starší soupravy, 
které mají pomalejší dynamiku. Navíc je třeba 
počítat s tím, že stavba stále probíhá a do konce 
roku může docházet k drobným zdržením,“ 
varoval cestující ředitel Kordisu Brno Jiří Horský.

Co chybí k celkovému dokončení je rekon-
strukce výpravní budovy nejen v Hustopečích, 
ale i v Šakvicích, kde se také intenzivně pracuje na 
dokončení nových podchodů. Menší komplikaci 

tak cestující mohou pocítit při nákupu jízdenek. 
„Nejjednodušší variantou je zakoupit si jízdenku 

předem pomocí mobilní aplikace Poseidon nebo 
přes e-shop IDS JmK. Je také možné mít zakou-
penou papírovou jízdenku a označit ji v označo-
vači na nádraží a pokud jízdenku nemáte vůbec, 
pak doporučuji nastoupit do vozu označeného 
nápisem „jízdenky“, kde je možné si tyto zakou-
pit u průvodčího,“ nabízí možnosti Horský.

Kompletně hotová by celá investice měla 
být v březnu 2021 a od roku 2022 se počítá i se 
zrychlením spojení. „Od roku 2023 by měl Jiho-
moravský kraj zabezpečit třicet nových moder-
ních jednotek, které jsou již objednané. Už od 
roku 2022 je tedy již možné, aby Jihomoravský 
kraj objednal pro tuto trasu u Českých drah spěš-
ný vlak, ale do té doby musíme cestující naučit, 
že se vyplatí tímto spojem cestovat. V opačném 

případě by to bylo jen převážení vzduchu a vyho-
zené peníze. Ale já věřím, že cestující brzy objeví 
všechny výhody této trasy a očekávám, že za tři 
roky tu bude vidět i tato investice v čase. Tak jako 
již dnes je vidět ekologická stránka věci a i to, 
že moderní vlaky nejsou tak hlučné, což místní 
jistě ocení,“ objasňuje další plány s tratí generál-
ní ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Co se do té doby ještě může změnit je 
i název samotného nádraží. Do konce ledna 
2021 mají hustopečští možnost hlasovat o tom, 
zda a jak přejmenovat železniční stanici, jejíž 
název v jízdních řádech nekoresponduje 
s ofi ciálním názvem města. Anketní lístek 
a informace o jeho odevzdání najdete v tomto 
vydání Hustopečských listů. 

-nov-, -slam-
Článek byl zveřejněn 14. 12. 2020 na webu města. 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností 

od 1. 1. 2021 jednotné ceny vodného a stočného pro odběratele níže uvedeným způsobem.

Ceny platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Celkem vodné a stočné 104,61 CZK včetně 10 % DPH (Kč/m3), v rozkladu

vodné 49,94 CZK včetně 10 % DPH (Kč/m3),

stočné 54,67 CZK včetně 10 % DPH (Kč/m3).

Ceny vodného a stočného jsou jednotné pro vodovody a kanalizace, které 

vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Ohlédnutí za rokem 2020 při procházce se starostkou
Vánoční či novoroční pozdravy vedení města 
vám připravujeme každým rokem. Protože 
však letošní rok byl v mnohém jiný než ty 
minulé, pozvali jsme starostku města Hanu 
Potměšilovou na procházku, při které jsme 
si takříkajíc na místech činu nechali povyprá-
vět o tom, v čem byl podle ní končící rok 2020 
mimořádný a co ona sama čeká od roku nové-
ho pro sebe, pro město, pro občany... 

„Rok 2020 začal velmi dobře. Ať už to byly 
kulturní či společenské akce, kdy jsme stihli 
uspořádat plesy, karnevaly, turnaje, Husto-
pečské skákání, vyhlásili jsme sportovce roku 
města i okresu a spoustu dalšího. Jenže přišel 
únor, březen a přišla pandemie. Od té doby byl 
ten rok opravdu zvláštní.

Vlna solidarity, která celou zemi zasáhla 
a ukazovala se velmi intenzivně mezi lidmi, 
byla neuvěřitelná a bylo velmi příjemné, když 
jsme byli svědky toho, jak se všichni semkli. Co 
bylo méně příjemné, byla všechna ta omezení. 
Nemohli jsme se setkávat, padly všechny velké 
akce od Slavností mandloní po Burčákovky. Na 
druhou stranu investice ve městě se nezastavily.

Kolem COOPu se nám podařilo dokončit 
druhou etapu cyklostezky a bezbariérového 
chodníku, který končí u vlakového a autobuso-
vého nádraží. Vysadila se tu zeleň, keře,  stromy. 

Zkrátka mám radost z toho, že toto je ta část 
města, kde si můžeme říct, že je to tak, jak 
jsme si představovali.

V ulici Svatopluka Čecha, která je spolu 
s Tábory a ulicí Žižkovou páteřní komunikací 
pro město, se podařilo vybudovat parkovací 
zálivy, takže silnice je volně průjezdná, což 
nutně potřebujeme pro případy, kdy bude 
ucpaná ulice Brněnská. 

Mám velkou radost z toho, že se nám poda-
řilo posunout Hustopeče o kus dál v sociál-
ní oblasti. Letos jsme slavnostně otevřeli 
otevřeli dva nové sociální domy v Žižkově 
ulici. Jeden pro seniory a hendikepované, 
druhý pro matky s dětmi v nouzi. Kousek od 
nich v areálu parkoviště u polikliniky už nyní 
roste domov důchodců, což je zařízení, které 
na Hustopečsku nutně potřebujeme.

Cyklostezka na Starovice je olemována novou 
komunikací včetně kolmých parkovacích míst 
a vybudovalo se tu pět sloupů nového veřejného 
osvětlení, které bychom rádi v budoucnu vybu-
dovali po celém městě.

Největší investicí roku je pro nás rekonstruk-
ce městského stadionu, která je momentálně 
ve fázi, kdy se bude pokládat travnatá plocha 
a dráha pro atlety. O dotaci jsme žádali několi-
krát a konečně jsme se do toho mohli pustit.

Z čeho mám asi největší radost, to je areál 
hřbitova, kde se letos udělalo spoustu práce. 
Máme tu nové osvětlení, nové parkoviště, 
kolumbária. A na co můžeme být opravdu 
pyšní je rekonstrukce hřbitovní kaple.

Při procházce hřbitovem si člověk nejvíc 
uvědomuje, že neví, co bude zítra. Nevíme, 
jaký bude rok 2021. Nicméně se budeme 
snažit, abychom s tím, co budeme mít k dispo-
zici, dělali pro město a občany to nejlepší.

Od roku 2021 očekávám, že nám přinese 
lepší náladu a větší jistotu v tom, že korona-
virus bude poražen. Že nebudeme propadat 
panice a nebudeme ztrácet víru.

Mým velkým přáním je, abychom se 
mohli opět začít setkávat. Aby se mohli vrátit 
diváci do našeho nového kina a abychom se 
konečně mohli zajít podívat do nové muzej-
ní kavárny, jejíž otevření koronavirus zastavil. 
Rádi bychom, aby se život vrátil do relativně 
normálních kolejí.

Všem občanům přeji hlavně hodně zdraví, 
protože jsme poznali, že je to to nejcennější, 
co člověk má. Přeji každému z vás spokoje-
ný osobní i pracovní život a ať se vám v tom 
našem městě dobře žije.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 16. 12. 2020 na webu města. 
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Na hřbitově máme 36 nových kolumbárií.

O prázdninách se dokončily domy v ulici Žižkova. 

 Stavební práce na cyklostezce u COOPu začaly v únoru. 

Špičkové sportovní zázemí si už na jaře budou moci vyzkoušet nejen sportovní oddíly, ale i široká veřejnost.
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Konec starého občanského roku a začátek nové-
ho je už tradičně příležitostí k zastavení, ohléd-
nutí, poděkování a připomenutí si toho, co jsme 
v uplynulém roce prožili. I v naší farnosti jsme se 
kromě pravidelného slavení bohoslužeb mohli 
potěšit při mnoha jiných společných setká-
ních – na děkanátním plese, dětském karneva-
lu, děkanátním setkání mládeže, táboráku na 
konci školního roku, posezení ve farní kavárně 
po nedělních bohoslužbách. Děti se vydaly 
na společný letní tábor na místo, kde už před 
lety pobývali mnozí z jejich táborových vedou-
cích. Nezanedbatelnou složkou života farnosti 
je také činnost farní charity, která z výtěžků 
různých jarmarků a sbírek poskytla fi nanční 
dary několika sociálně slabým rodinám a dětem. 
Na konci školního roku uspořádala farnost sběr 
použitých aktovek. Pod věží kostela našla své 
místo potravinová pomoc, kterou jsme převza-
li po pastorovi Karlu Fridrichovi z apoštolské 
církve. Farnost se již tradičně podílela na orga-
nizaci tříkrálové sbírky ve prospěch Charity 
České republiky. Hlavní stavební akcí loňské-
ho roku byla výmalba farního kostela včetně 
předsíně, schodiště, chodby a sakristie. Prostory 
suterénu kostela začala od konce května 2020 
využívat po dobu  rekonstrukce své budovy MŠ 
Pastelka. Stejně jako pro ostatní církve, spolky 
a sdružení byl i pro nás loňský rok také spojen 
s mnoha omezeními. Byla období, kdy se 
v kostele nekonaly veřejné bohoslužby. Lepšící 
se a zase se zhoršující epidemiologická situace 
proměňovala z týdne na týden nařízení, která 
se týkala způsobu slavení bohoslužeb a počtu 
účastníků. Řada rodin či snoubeneckých párů 
musela odložit plánované svatby nebo křtiny 
nebo je slavila ve skromnějším duchu. Myslím 
si, že jsme si i v životě naší farnosti mohli v uply-
nulém roce uvědomit, že nic, z toho, co máme, 
není samozřejmé. Že i to všední a obyčejné je 

dar. Proto se musíme učit být za všechno, co 
máme, Bohu vděční. To, že poznáváme svou 
křehkost, smrtelnost, svá omezení, nás také 
vede k tomu, abychom si stále vyprošovali Boží 
pomoc, obraceli se k Bohu ve všech radostných 
i těžkých chvílích života s vírou, že nás i v čase 
zkoušky provází. Také myslím, že jsme všich-
ni v loňském roce poznávali význam jedné ze 
ctností, a to ctnosti trpělivosti. Ta nám pomá-
há snášet nepříjemnosti a proměny života, být 
stálí v dobrém, neopouštět druhé v obtížných 
chvílích, zůstávat s nimi, i když nám to nepřiná-
ší okamžité uspokojení, nezoufat při čekání na 
dobro, které otálí. V Písmu svatém, v listu Jaku-

bově, je dáván za vzor trpělivosti rolník, který 
čeká na drahocennou úrodu. Čeká na ni trpělivě, 
až přijde podzimní a jarní déšť. Rolník na jedné 
straně koná všechnu svoji práci, na druhé stra-
ně důvěřuje Bohu, protože některé věci nejsou 
v jeho rukách, ví, že po zasetí zrna má před 
sebou několik měsíců trpělivého a vytrvalého 
čekání. Důvěřuje ale, že díky dešťům zrno přine-
se úrodu. Kéž i nám nechybí trpělivost, když 
budeme muset i v novém roce muset snášet 
mnohá omezení a nejistoty. 

Přeji Vám do nového roku hojnost trpělivos-
ti a Božího požehnání. 

Jan Nekuda, děkan

Rok 2020 v hustopečské farnosti

CÍRKVE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

HUSTOPEČE SE BAVÍ

Mikuláš letos rozdával nadílky na dálku
Už to skoro vypadalo, že se v Hustopečích 
letos návštěvy nejoblíbenějšího světce, svaté-
ho Mikuláše, nedočkáme. Na pozvání Centra 
volného času Pavučina však nakonec dorazil, 
a to s veškerou parádou. „Dneska jdeme do ulic, 
protože na Pavučině je sice teplo, ale my chceme 
mezi lidi. Půjdeme tudy a támhle. Ulic je hodně, 
času málo, ale my se na to těšíme,“ svěřil se sám 
svatý Mikuláš těsně před zahájením výpravy.

Bezpečnostní opatření nedovolova-
la osobní návštěvy v domácnostech, a tak Nejhůře nesli nařízení o povinných rozstupech čerti. Svatý Mikuláši, za rok přijď znovu!
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Kostel po výmalbě prokoukl. 
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Mikuláš s početnou čertovskou a andělskou 
družinou rozdávali radost na dálku. „Jaká 
bezpečnostní opatření? My jsme malá 

 družina,  dodržujeme rozestupy, dítka budou 
nahlížet pouze z oken a ten dnešní vítr nám 
to stejně všechno rozfouká,“ vysvětlil Mikuláš 

a významně mrkl okem, jako by si snad právě 
toto počasí objednal u Nejvyššího.

Nejhůře nesli nařízení o povinných 
rozstupech čerti, kteří se nemohli přiblížit 
ke zlobivým dětem a odnést si je do pekla. 
Ale pozor, takovým dětem posílají čerti 
důležitý vzkaz. „To, že se nemůžeme dostat 
k někomu domů, neznamená, že si pro něj 
ještě nemůžeme přijít,“ pohrozilo hrozivé 
čertisko, které za Mikulášem táhlo káru 
s pekelným ohněm.

Otázkou však zůstává, zdali v Hustopečích 
nějaké zlobivé děti vůbec máme. Podle Miku-
láše prý ne a jeho slova potvrzuje i procház-
ka městem, během které děti mávaly, volaly, 
slušně zdravily a chovaly se nadmíru vzor-
ně. „Jestli byly děti hodné, nebo ne, to musí 
posoudit hlavně rodiče. My s sebou přináší-
me nadílku a jakým způsobem se co k dětem 
dostane, to vám určitě neprozradíme,“ dodal 
Mikuláš.  Podle našich informací se všechny 
děti, a dokonce i dospělí, do druhého dne 
dočkali štědré nadílky. Za všechny ty korona-
virové útrapy posledních měsíců si je určitě 
všichni zasloužíme. 

Děkujeme, Mikuláši, a za rok přijď zas!
-nov-

Článek byl zveřejněn 7. 12. 2020 na webu města. 
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Mikuláš se svou početnou družinou.

Hustopečský strom je zase o rok krásnější. Letos jsme pojali rozsvěcení jinak. 

V sobotu 29. listopadu jsme v Hustopečích 
zahájili advent netradičně – doma. Pomocí 
veřejného rozhlasu jsme pouštěli vánoč-
ní písně a odpočítali rozsvícení světýlek 
v domácnostech. A online i strom na Dukel-
ském náměstí. Záznam přímého přenosu 
naleznete na facebookových stránkách 
města Hustopeče.

„Dnes jsme v Hustopečích chtěli prožít 
tradiční adventní Punčování. Ve stáncích 

ochutnat punče soutěžních týmů, koupit 
si nějakou drobnost na jarmarku, rozsvítit 
strom a užít si tu neopakovatelnou atmosfé-
ru,“ pronesla v adventním pozdravu starostka 
města Hana Potměšilová, která před samot-
ným rozsvícením stromu nezapomněla 
pochválit občany za dobročinnost, kterou 
prokázali při sbírce potravin a Krabic od bot.

Samotnému rozsvícení stromu na Dukel-
ském náměstí předcházelo odpočítávání 

v podobě záznamu z loňského roku, kdy bylo 
náměstí plné lidí.

I když si všichni sledující pochvalova-
li tento originální online způsob zahájení 
adventu, všichni se současně shodli na tom, 
že příští rok už se chceme sejít opět v plné 
polní přímo na náměstí. 

A třeba si toho po všech zkouškách letošní-
ho roku budeme i více vážit...

-nov-

V Hustopečích začal advent netradičním rozsvícením stromu
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Cítíte tu vůni?Dříve byly svátky vánoční skromnější. 

Děkujeme kobylským tetičkám za pohoštění. 

S tetičkami z Kobylí o adventních a vánočních zvycích
Vánoční stromeček, rozkrajování jablíčka, pouš-
tění loděk, kapr a bramborový salát. To jsou 
vánoční tradice ve všech rodinách dobře známé, 
ať už se slaví více či méně. To, kde se vzaly a jak 
se v průběhu století vyvinuly, nám však už zaha-
luje mlha historie. Proto jsme si udělali výlet do 
Muzea obce Kobylí, kde jsme zjistili, jak advent-
ní čas prožívali naši předkové.

„Po dobu celého adventu se dodržoval půst. 
Někdo si to nasadil přísněji, jiný mírněji. Někte-
ří dokonce spali na tvrdém lůžku bez matra-
ce,“ objasňuje Radoslava Obadalová, nadšená 
a zapálená amatérská historička.

Adventní období bývalo dříve mnohem klid-
nější než takové, jak ho známe dnes. Jednalo 
se o čas, kdy se lidé spíše utišili, dodržovali klid 
a rozjímali. „Byla zapovězena hlučná zábava 
a nastal opravdu čas klidu a rozjímání. Chodi-
lo se na mše do kostela, kde se zpívaly rorátní 
písně, nikoliv koledy, které přijdou až po naro-
zení Krista,“ překvapuje informací Obadalová.

S koledami se dříve opravdu čekalo až do 
Vánoc. Do té doby je nahradily roráty zpívané 
na ranních mších. Rorátní písně vyjadřují očeká-
vání sváteční události narození Krista.

„Žádný jiný národ neměl v minulosti tak 
zakotvenou tradici rorátních mší, které zavedl 
za svého panování Karel IV. Poté se tyto rorátní 
písně velmi utlumily, ale teď opět nabraly na 
popularitě,“ nadšeně říká předsedkyně klubu 
přátel Obadalová.

Vánoční svátky byly dříve protkány přede-
vším pranostikami, zvyky a pověrami. Napří-
klad hospodyně už ráno ve Štědrý den pohostila 
téměř veškerou domácí zvěř česnekem. Houser, 
kačer i kohout dostávali do zobáku stroužek 
česneku, aby dobře ochraňovali svoje hejno. 
Pes dostal kousek česneku na chlebu, aby dobře 
chránil stavení a kocour zase na to, aby se mu 
dařilo chytat myši. Kráva z toho vyšla nejlépe. 
Ta dostala opatek, aby dobře dojila.

Jak vznikl název pohádky „Tři oříšky pro Popel-
ku“? Zřejmě z tradice nošení tří oříšků po 
kapsách po dobu tří mší během adventu. Jejich 
obsah dokázal předpovědět smrt, i to, odkud si 
děvčata najdou svého milého. „Po třetí mši je 
mohl ten, kdo je nosil, rozlousknout. Pokud měl 
vevnitř černé jádro, tak do roka zemřel. Děvča-
ta ořechy louskávala na studni. Odkud se ozval 
zvuk, odtud měl pocházet dívčin nový mláde-
nec,“ vysvětluje Obadalová. Způsobů, jak přijít 
na místo, odkud bude pocházet vyvolený, bylo 
spoustu. Patřilo mezi ně třeba i třesení strom-
kem (jabloní, meruňkou) – opět pak děvčata 
musela dávat pozor, odkud vychází nějaký 
zvuk. Jindy si dívky nabraly plnou náruč polínek, 
u krbu je rozhodily na zem a když počet vychá-
zel sudý, měly si najít místního, jestli lichý, měl 
nastávající pocházet z jiné obce.

A jak vypadala štědrovečerní večeře? Rozhod-
ně nebyla tak honosná, jak ji známe dnes. 

„Když se setmělo a rodina zasedla k chudobné 
štědrovečerní večeři, hospodář zahájil večer 
modlitbou. Ostatní odříkali otčenáš a poté 
se vrhli do jídla. Pojídali oplatky s medem, 
houbovou polévku, Ježíškovu – krupicovou – 
kaši, která byla v lepších rodinách politá 
medem, potom suchou „hlůzu‘ neboli suše-
né ovoce a celé to završili koláči s máslem,“ 
jmenuje Obadalová informace vycházející 
z pamětí Augusty Šebestové. Ryby ve víně se 
začaly požívat až o nějaký rok později.

Mnohé se změnilo, spousta tradic a zvyků 
však zůstává stejná. A to především chuť prožít 
Vánoce v klidu, míru, s přáteli a rodinou.

-slam-
Článek byl zveřejněn 4. 12. 2020 na webu města.
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Netrvalo dlouho a stůl byl prázdný.

Jarmark podpořil farní fond pro sociálně slabé rodiny

Jak kulturně jsme žili v roce 2020?

Fond milosrdenství farní charity v Hustope-
čích funguje a pomáhá už čtyři roky. Formou 
jednotlivých darů či benefi čních akcí sbírá 
prostředky, které následně pomáhají sociálně 
slabým rodinám v Hustopečích a okolí.

„Fond funguje celý rok a my se snažíme 
přes různé koncerty, bazary, divadla získávat 
peníze, letos částečně přispívá i charita. Speci-
álně je vyčleněná částka na potřeby zajištění 
dětských pokojů, což zahrnuje například 
koupi postelí a skříní,“ líčí aktivitu fondu 
farnice Najmanová.

Fond úzce spolupracuje a vzájemně se 
doplňuje se sociálním odborem v Hustope-
čích. „Buď mají sami žádosti na nás, přijdou 
s něčím konkrétním, nebo máme my nějaký 
nápad vůči nim. Třeba minulý rok se dávaly 
dětem ze sociálně slabých rodin vánoční dárky, 
ale většinou je to tak, že oni sami mají nějaké 
potřeby, na které nedosáhnou ze státních 
podpor,“ objasňuje správkyně fondu.

Za dobu svého fungování nashromáždil 
a rozdal přes 100 tisíc korun a ve své činnos-
ti má v plánu pokračovat i nadále. Sociálně 
slabých totiž i v souvislosti s dlouhotrvající 
koronavirovou krizi přibývá.

Letošní rok nepřál pořádání benefi čních akcí, 
proto farníci v rámci dodržení všech opatření 
připravili alespoň odlehčenou verzi tradiční-
ho jarmarku rukodělných výrobků v neděli 13. 
prosince. Na skromném stole v zádveří hlavního 
vchodu bylo možné zakoupit ručně pletené šály, 
domácí marmelády i lihoviny, vánoční ozdo-
by, výrobky z keramiky nebo svíčky či vánoční 
přání. Netrvalo dlouho a stůl byl prázdný. „Byla 
to taková hurá akce, většina původních ročníků 
proběhla v klubovně, kam výrobků farníci doná-
ší podstatně více, takže letos jsme čekali, jak se 
zadaří, vzhledem k tomu, jaká vládní nařízení 
budou zrovna platná. Najednou jsme si řekli, 
ať každý, kdo něco má, přinese. Bylo to takové 
komornější, ale myslím, že se tu sešly opravdu 

hezké věci, takže účel to určitě splní,“ raduje se 
Najmanová.

Dárci, kteří by chtěli do fondu přispět 
mohou kontaktovat přímo děkana Jana 
Nekudu, případně peníze poslat na farní účet 
s poznámkou Fond milosrdenství. Za každý 
dar předem děkujeme.

-slam-, -nov- 

Rok 2020. Rok, jaký jsme nikdo nikdy nezažili 
a snad už nikdy nezažijeme. Život se nezastavil 
ani ve městě ani v našich rodinách, ale přeci jen 
byl odlišný. Pojďme si společně shrnout, jaký byl 
letošní rok po stránce kulturní v našem městě. 

Ještě na začátku ledna bylo vše v zajetých 
kolejích, plesová sezóna proběhla prakticky 
bez větších potíží a pomyslný míč „vykopli“ 
krojovaní na svém plese. Následoval Country 
a Rock bál, ples vinařů a přátel vína, ples míst-
ního gymnázia, farnosti a ochuzeny o „plesání“ 
nebyly ani místní děti. V únoru se ještě vyrazi-
lo do spřáteleného města Milevsko na tradiční 
masopust a v kině se vesele promítalo, ale pak 
už to šlo pomalu z kopce…. 

Velkou ránou bylo zrušení tolik oblíbené akce 
Slavnosti mandloní a vína. Byl březen a všichni 
jsme si říkali: „Vynahradíme si to na podzim na 

Burčákovkách.“ Kdybychom tak tušili, že koronavir 
si s námi bude hrát ještě na podzim a v zimě, že? 

Ale vraťme se zpět do jara – přesněji řečeno 
do května. Vládní nařízení povolila a můžeme 
otevřít kino! Hurá! Sice pro omezený počet lidí 
s rouškami, ale fungovalo to! Za což vám ještě 
jednou patří velký dík. V květnu jsme byli také 
poctěni oceněním nejlepšího facebookového 
profi lu města do 10 tisíc obyvatel – největšího 
ocenění se nám dostalo za videa a upoutávky, 
porota také ocenila formulaci textů a informova-
nost občanů – například i o zrušených a přesunu-
tých představeních. 

Na facebooku jsme vám také představili červ-
nové otevřené sklepy, které se dočkaly krásné 
návštěvnosti a alespoň částečně tak uhasily žízeň 
po kulturních akcích ve městě. Na otevřené skle-
py plynule navázalo Léto pod ořechem, kde jsme 

vám nabídli divadelní představení, letní kino či 
hudební koncerty. Malá ochutnávka: Na letní 
kulturní program se můžete těšit i v roce 2021. Co 
se týče fungování kina, tak to si v červenci zakusi-
lo, jak probíhá fi lmový festival v Karlových Varech 
a uspořádalo minifestival Tady Vary. 

Červenec a srpen patří tradičně krojo-
vým hodům. Hustopečská chasa se nevzdala 
a organizaci hodů zvládla na jedničku s hvěz-
dičkou. Na konci prázdnin se zarazila hora 
a mohlo začít vinobraní. 

V září jsme již po 25. hostili festival Concen-
tus Moraviae, který na poslední chvíli změnil 
program, ale i tak šlo o krásný a neopakova-
telný hudební zážitek… Jednou z nejočekáva-
nějších událostí v kulturním kalendáři byla 
přednáška římskokatolického kněze  Zbigniewa 
 Czendlika – vstupenky na jeho povídání byly 
vyprodány prakticky okamžitě. 

Posouváme se do zimy, navštívil nás sv. Martin, 
online jsme rozsvítili strom a taktéž uspořádali 
adventní koncert na podporu Ivy Záděrové…

Jak tedy rok 2020 shrnout? Byl jiný, ano. Ale 
kulturu jsme si my ani vy vzít nenechali – v kině 
se promítalo, navštěvovali jste přednášky, výsta-
vy v místním muzeu, divadla i koncerty, chodi-
lo se za vínem, oceňovali se nejlepší sportovci 
a mnoho dalšího. Čile se provozoval i turizmus 
a procházky, jedna z mála věcí, které jsme 
mohli dělat bez větších omezení. O oblíbenos-
ti Hustopečí a jejich okolí svědčí i návštěvnost 
turistického informačního centra, kam o prázd-
ninách našlo cestu 4 487 turistů i místních.

Dovolte mi, abychom vám tímto poděko-
vali, že jste v roce 2020 navštěvovali naživo či 
online kulturní akce v Hustopečích a držme si 
palce, ať se vše brzy vrátí do starých kolejí.

-vyh-Hody byly!
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Adventní koncert online: Rozdával radost i pomáhal

Na vodu vyjeli čerti, hokejista i lyžař

Nedostatek kulturního vyžití se pomalu začíná 
podepisovat na každém z nás, a protože jsou 
hustopečští na neustálé dění ve městě zvyklí, 
rozhodla se děvčata z Marketingu a kultury 
města Hustopeče zasáhnout a zprostředko-
vat divákům kulturu alespoň prostřednictvím 
obrazovek. Na zlatou adventní neděli tak ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou 
Hustopeče připravily online adventní koncert. 

„Byli jsme hladoví po tom zakončit celý rok 
nějakým slavnostním způsobem, a to tak, 
abychom dodrželi všechna epidemiologická 
opatření, a zároveň si to všichni užili,“ vysvět-
luje vznik Veronika Nováková. 

Vše vypuklo v 17 hodin a diváci lačnící po 
hudebním zpříjemnění adventního večera 
mohli živé vysílání koncertu sledovat hned na 
třech platformách. Na Facebooku, Youtube 
kanále nebo stránkách města. I přes to, že orga-
nizátoři na přípravu koncertu neměli mnoho 
času, sešla se pěkná dávka vystupujících, kteří 

se svým vystoupením rozhodli polichotit poslu-
chačovu uchu a rozdat tak ke konci roku radost. 

Na drobném pódiu vystoupili žáci Základní 
umělecké školy a pozvaní hosté. Mezi ty patřila 
například houslistka Jitka Břízová nebo klavírist-
ka Jana Otáhalová. Koncertem prováděl bravurní 
Miroslav Strouhal a divákům představil i folkovou 
zpěvačku Janu Unčovskou nebo mladého zpěvá-
ka a muzikanta Matyáše Kyncla. „Příprava byla 
velmi hektická, protože někteří žáci byli se svými 
učiteli pouze 14 dnů, jinak vše museli nacvičit 
doma přes počítač,“ odhalil zákulisí celé akce ředi-
tel ZUŠ Miroslav Brúček. „Bylo to určitě složitější 
a náročnější než klasický koncert,“ dodává. 

Kromě toho, že si dal koncert za cíl projasnit 
konec letošního ponurého roku, nesl s sebou 
ještě vyšší poslání. Celý byl totiž věnován Ivě 

Záděrové, která potřebuje fi nanční podporu 
zase o trochu více než obvykle. Iva byla vybrána 
k 17ennímu pobytu v pražském Parapleti, kam 
se však nedostane jinak než speciální sanit-
kou. Doprava tímto dopravním prostředkem 
vychází za obě cesty na 60 tisíc a vybrání této 
částky měl adventní koncert podpořit. Motiva-
cí bylo sledujícím také to, že dárce, který pošle 
na účet nejvyšší částku, získá od Města Husto-
peče Láhev Zlaté Mandlovky a originální obraz 
mandlové víly malíře Antonína Vojtka. 

Pokud jste nepatřili mezi sledující a tento 
netradiční benefi ční koncert vám unikl, nezoufej-
te. Můžete jej zpětně zhlédnout na našem Face-
booku či Youtube kanále, kde je uložen záznam, 
a zpříjemnit si tak první dny nového roku.

-slam-

Pro někoho bláznivá myšlenka, pro jiné 
akce, bez které se předvánoční čas nemůže 
obejít. Řeč je o vánočním sjíždění řeky 
Svratky, které letos oslavilo půlkuláté výro-
čí – 25 let. V sobotu 19. prosince tak opustili 
břeh odvážlivci, kteří se nezalekli mrholení, 
studené vody ani teploty 2 °C. 

„Nacházíme se v Židlochovicích vedle mostu, 
kde už po 25. startujeme Vánoční vodu, která 
vznikla jako uzavírání roční řeky. Zakladatelé 
byli původně čtyři a rok od roku nás přibývalo 
a přibývalo,“ říká Zlata Heřmanová, jedna z účast-
nic akce. Řeka Svratka teče do Židlochovic z Brna, 
posádky pluly po jejím proudu, a to k Velkým 
Němčicím, čekala je tak téměř 8kilometrová 
trasa. Nevystrašilo je ani chladnější počasí. „Na 
vodě určitě nezmrzneme, jsme všichni správně 
oblečení, nikdo nefrajeří a nepodcenili jsme to,“ 
dodává natěšená paní Zlata. 

Mezi účastníky jsme objevili také praot-
ce zakladatele, pana Zbyňka Malendu, který 
nám prozradil, jaké byly začátky této krásné, 
dlouholeté akce. „Vzpomínám si, že před 25 
lety čtyři přátelé, kteří spolu sjížděli vodu, se 
domluvili, že by mohli něco udělat před vánoč-
ními svátky. Tak jsme se domluvili, že bychom 
si my čtyři známí – pan učitel Poul, pan doktor 
Kelbl, pan učitel Hrádek a já – zde potkali, nalo-

dili se a sjeli ten kousíček do Velkých Němčic. 
Řekli jsme si, že bychom to mohli takto dělat 
každý rok. Bohužel časem někteří odpadli, ale 
vznikla z toho v Hustopečích tradice,“ vzpomí-
ná pan Malenda a připojuje i jednu perličku. 

„Přijel jsem, měli jsme zde lodě a pádla a já 
jediný jsem neměl pádlo, takže mi pan učitel 
Kelbl, který pochází ze Židlochovic řekl: No nic 

Zbyňku, já ti půjčím svůj rýč, máme takovej šikov-
nej, ten se ti bude hodit! Tenkrát se tomu všichni 
smáli, že jsem to odpádloval rýčem – na rozdíl 
od ostatních. První rok jsme prožili takto,“ 
vzpomíná pan Malenda s úsměvem na tváři. 

Plaváčkům přejeme šťastnou a suchou 
cestu a do dalších let tradice mnoho zdaru!

-vyh-

NA POMOC IVĚ 

je zřízen transparentní bankovní účet číslo 5609266389/0800. 
Předem moc děkujeme za veškeré dary.

Akce se koná již 25 let. 
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Naše školka se už také připravuje na nadchá-
zející vánoční období. I přesto, že se v dnešní 
době, kdy vše funguje trošku jinak a omeze-
ně, u nás v Pastelce je živo neustále. Vždyť 
přichází nejhezčí roční doba v roce. 

Ve školce jsme si vzpomněli na svatého 
Martina, napekli si podkovičky a připomněli 
si, jak je potřebné pomáhat jiným. Děti jsme 
neošidili ani o mikulášskou nadílku. Škol-
ku jsme také nazdobili – adventními věnci, 
andílky, ale i čertovsky a vánočně. Pomáhaly 
nám paní uklízečky. Děkujeme. 

Dočkali jsme se i sněhové nadílky. Na 
zahradě naší školky jsme si už dokonce 
postavili i sněhuláky. Sněhu moc nenapadlo 

a brzy roztál, ale byl... a tak si děti užily klou-
zání i koulovačku. Zmrzlé tváře a radostné 
pokřikování se neslo celou školní zahradou.  
Napekli jsme si perníčky. Děkujeme našim 
paním kuchařkám za pomoc. Zdobení už 
jsme zvládli sami. 

K Vánocům jsme také připravili přání 
a dárečky pro své nejbližší. Také s našimi učitel-
kami poznáváme zvyky a tradice našeho regi-
onu. Umíme už i spoustu básniček, protože 
čekání na Ježíška si musíme nějak zpříjem-
nit. Moc nás baví zpívání koled a vánočních 
písniček. A protože klasické vánoční besídky 
a posezení s rodiči nemůžeme uskutečnit, 
pošleme všem po Ježíškovi pozdrav. 

Do vánočních prázdnin nás čeká už jen pár 
dní – víme to, máme přece adventní kalen-
dář. Ještě koukáme pod stromečky ve třídách 
a čekáme, jestli nepřijde i malá nadílka 
dárečků do třídy. A potom už nám nezbude, 
než se na krátko rozejít a hezky si popřát. I my 
Vám všem přejeme – hlavně pevné zdraví 
a rok 2021 lepší než byl tento, odcházející. 

Na nebi létají v podvečer andělé, 
pod bílou peřinou spí celá zem. 
Šťastné a veselé Vánoce 
přejeme všem 

Kolektiv MŠ Pastelka

Milí spoluobčané,

s budováním nové železniční trati a přímého 
spoje z Hustopečí do Brna vyvstala na námět 
občanů diskuze o názvech vlakových stanic. 
Nyní se jmenují Hustopeče u Brna a Šakvi-
ce, a to i přesto, že obě spadají do katastru 
Hustopečí a od roku 1992 je název našeho 
města pouze Hustopeče, a to bez upřesnění 

"u Brna". Vedení města může v tomto případě 
požádat správu železnic o změnu a rádo by 
znalo i názor Vás, hustopečských občanů.

Anketu, která měla vyjít v listopadovém 
čísle Hustopečských listů, Vám předkládáme 
kvůli pandemickým opatřením až nyní, na 
startu nového roku. Do hlasování se zapojíte 
jejím vyplněním, vystřižením a odevzdáním 
do připravených boxů. Ty najdete u obou 
podatelen městského úřadu, v turistickém 
informačním centru a v městské knihovně. 
Připraveny zde budou také prázdné anketní 
lístky, které využijete v případě, že se z Vaší 
domácnosti zapojí více členů. Svůj názor na 
názvy obou stanic můžete vyjádřit touto 
formou nejpozději do 31. ledna 2021.

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Advent v naší školičce 

Vyjádřete svůj 
názor na názvy 
vlakových stanic

MŠ PASTELKA

ANKETA PRO OBČANY HUSTOPEČÍ

NÁZVY ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK

Vážení občané, 

v souvislosti s budováním nové železniční trati a přímého spoje z Hustopečí do Brna 
se začalo hojně diskutovat také o názvu vlakové zastávky nejen přímo ve městě, ale také 
v sousedních Šakvicích. Obě dvě stanice patří do katastru Hustopečí, přestože názvy 
tomu neodpovídají a pro některé cestující by to mohlo být matoucí.

Město Hustopeče má právo požadovat přejmenování obou zastávek, ale rádi bychom 
před tímto krokem znali názor co největšího počtu občanů.

HLASUJTE O NÁZVU VLAKOVÝCH ZASTÁVEK:

Vyplněný anketní lístek odevzdejte do 31. ledna 2021 
do označených krabic, které budou k dispozici na obou
podatelnách Městského úřadu, v Městské knihovně  
i na Turistickém informačním centru. 

DĚKUJEME, ŽE VYJÁDŘÍTE SVŮJ NÁZOR.
Vedení města Hustopeče

Hustopeče - Šakvice

Hustopeče - silo

Hustopeče - průmyslová zóna

Hustopeče - dolní nádraží

Ponechat současný název

Hustopeče

Hustopeče - město

Ponechat současný název

Současný název stanice:

HUSTOPEČE U BRNA
Současný název stanice:

ŠAKVICE

Možné varianty změny názvu:
(zaškrtněte tu, kterou preferujete vy)

Možné varianty změny názvu:
(zaškrtněte tu, kterou preferujete vy)
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Na Komendě se to hemžilo malými čertíky! Zúčastnili jsme se akce Krabice od bot pro seniory. 
Snad potěší!

ZŠ KOMENSKÉHO

Prosinec ve škole opět utekl závratným 
tempem. Ač se děti, které neměly zcela čisté 
svědomí, trochu bály příchodu Mikuláše, 
čerti si nikoho neodnesli. A že se jich na škole 
hemžilo obrovské množství. Pekelníci skláda-
li puzzle, počítali barevné malování, určovali 
slovní druhy, vzpomínali, ve které pohádce se 
objevili jejich ďábelští soukmenovci, hráli si 
s antonymy. Mladší rarášci získávali za různo-
rodé úkoly razítka, která následně vyměnili za 
čertovsky dobrou odměnu. 

Sladkou nadílku obdržely i děti z druži-
ny. Není se čemu divit, za dveřmi družinky 
se pořád něco děje! Stříhají, lepí, a hlavně se 

smějí! Před Vánoci se peče cukroví nejen doma, 
ale i ve škole. Své o tom vědí sedmé ročníky, 
jejichž perníčky provoněly celou budovu. 

Dálkami pak voněly obálky s vánočními 
přáními pro seniory, které jsme obdrželi od 
našich zahraničních partnerů z programu Eras-
mus+. Letos jsme si neposílali přáníčka pro sebe, 
ale celý první stupeň tvořil přáníčka pro babičky, 
dědečky, seniory z okolí. Snad je potěší a neza-
leknou se občas nedokonalého překladu. 

Na seniory nemyslí jen děti, ale i kolegové 
z druhého stupně. Již několik let se zapojují 
do akce „Krabice od bot pro seniory“. Dárky, 
které připravili, čekaly pod stromečkem na 

penzionu, odkud je pracovníci domácí péče 
převezli a předali svým osamělým klientům. 

Dárečky si poslední školní den letošní-
ho roku rozdali žáci na třídních besídkách. 
Letos jsme sice nemohli ochutnávat a posu-
zovat, komu se povedly vanilkové rohlíčky 
nejlépe, ale i tak byl poslední školní den 
před Vánoci prima. 

Přejeme všem krásné svátky a těšíme se 
v novém roce na viděnou. 

Kolektiv ZŠ Komenského

V prosinci s námi šili čerti 

U RYBIČEK

V pátek 4. prosince děti z MŠ u Rybiček 
navštívil Mikuláš se svými pomocníky – 
čertem a andělem. Děti stejně jako každý 
rok slíbily, že budou hodné a k tomu přidaly 
básničku či písničku. Odměnou byl balíček 
plný ovoce a sladkostí. Děti i personál školky 
si tento den plný emocí skvěle užili.

Kolektiv MŠ u Rybiček

Mikuláš u Rybiček 
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Společné foto s čertem, andělem a Mikulášem.

(rubrika pokračuje na str. 18)
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Matyáš je sympatický mladík, se kterým jsme si 
povídali těsně před Vánocemi o divadle, hudbě 
a talentu. Skrývá v sobě velký potenciál a my mu 
ještě jednou děkujeme za příjemné povídání 
nad šálkem čaje.

Jak se stane, že se mladík z Hustopečí dostane 
do muzikálu v Brně?
Na konci roku 2016 vypsalo Městské divadlo 
v Brně konkurz na hlavní a vedlejší role v muzi-
kálu Bítls. O konkurzu jsem se dozvěděl od mojí 
maminky, která jej náhodou objevila na interne-
tu. Po chvilce rozmýšlení jsem si řekl, že do toho 
půjdu. Jednou z podmínek konkurzu byl však 
věk minimálně 16 let, což jsem v té době ještě 
nesplňoval, a tak jsem do přihlášky drze napsal, 
že je mi sice 14, ale vypadám spíš na 17 (smích).

A jak samotný konkurz 
probíhal?
Kromě mě tam byli kluci 
většinou ve věku 16–20 
let. Měl jsem pocit, že 
proti nim nemám šanci... 
Konkurz měl celkem 

tři části. První z nich byl 
přednes monologů, jež jsme 

si měli předem připravit. V tomto 
ohledu mi pomohlo, že jsem se měl již naučené 
fragmenty z Revizora pro přijímací zkoušky na 
konzervatoř. Větší obavu jsem měl z taneční 
části, protože jsem nebyl příliš dobrý tanečník. 
Naštěstí jsme byli rozděleni do skupin, takže 
jsem nemusel tančit sám a také jsem si všiml, 
že většina hochů je na tom s tančením podob-
ně jako já, což mi dodalo potřebný klid (smích). 
V pěvecké části už jsem si byl jistější. Na konci 
dne nám pak režisér Stano Slovák poděkoval 
za účast a zejména nám mladším zdůraznil, ať 
pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se 
neustále zlepšovat.

Zmínil jste, že před staršími kolegy jste si nebyl 
zpočátku příliš jistý právě kvůli vašemu nižšímu 
věku. Jak velká byla u konkurzu konkurence?
Konkurence byla veliká – právě proto byl celý 
den rozdělen do několika kol. Do hlavních rolí 
se pak vybíralo šest herců včetně alternací 
a komparzu. Říkal jsem si, že když už se hlásím, 
tak pořádně, a do přihlášky jsem tedy napsal, 
že mám zájem o hlavní roli (smích). Na přelo-
mu roku mi pak mailem přišlo, že mě přijímají, 
což mě potěšilo a překvapilo. 

Měl jste do té doby nějaké 
zkušenosti s divadlem?
Určité zkušenosti jsem měl z recitačních 
soutěží, jichž jsem se jako žák účastnil. Od MŠ 
jsem byl zvyklý vystupovat před veřejností, 
nedělalo mi to problém.

Jak probíhala následná 
příprava na samotnou roli?
Na počátku roku 2017 se začalo velmi intenziv-
ně zkoušet, a to až do března, kdy byla premié-
ra muzikálu. Abych stíhal jezdit na zkoušky do 
divadla, dohodl jsem si na gymnáziu individu-
ální vzdělávací plán. Prvních 14 dní se zkoušelo 
denně formou čtené zkoušky. Poté, co jsme 
ovládali texty zpaměti, se již zkoušelo na 
jevišti a v kostýmech, jako byly úzké kalhoty 
do zvonu a podobně. Musím říct, že když jsme 
s představením začínali, padl mi kostým poně-
kud lépe než o tři roky později (smích). Nebyl 
jsem na takový režim na rozdíl od starších 
a zkušenějších kolegů zvyklý, takže to pro mě 
celkově byla opravdu nová etapa.

Jak se představení dařilo?
Po premiéře se hrálo prakticky každý druhý 
den, s postupem času pak méně intenzivně. 
Celkově se odehrálo 126 repríz, z nichž jsem 
asi polovinu odehrál já a polovinu alterna-
ce. Představení bylo permanentně vyprodá-
no, a to v podstatě až do derniéry, která byla 
15. července 2020 na Biskupském dvoře v Brně.

Jak jste se, coby tehdy 14letý a bez větších 
zkušeností s divadlem, vyrovnával s trémou?

U šálku čaje

s nadějným talentem Matyášem Kynclem


       V roce 2020 oslavil 18 let.


       Pochází z Hustopečí, kde studoval 

na místním víceletém gymnáziu, 

nyní studuje hudebně-dramatický 

obor na konzervatoři v Brně.


       Má mladšího bratra Tadeáše.


       V roce 2017–2020 hostoval 

v muzikálu Bítls Městského divadla 

v Brně a také v populárně-naučném 

seriálu České televize Pětka z garáže.


       Zpívá, hraje na klavír, na kytaru, 

píše texty.


       Se svou kapelou Caramel právě 

vydal album Labutě.
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Z recitačních soutěží a vystoupení s hudebním 
kroužkem jsem byl na publikum částečně zvyklý, 
ale trému jsem míval. V divadle pak nastal určitý 
zlom k lepšímu. Zkoušky totiž probíhají bez divá-
ků a během představení je v hledišti zhasnuto, 
takže člověk vidí, kolik lidí přišlo až v okamžiku, 
kdy se v hledišti rozsvítí světla. 

Dnes už tedy trému nemíváte?
Musím přiznat, že v současnosti, kdy studuji 
konzervatoř a mám více prostoru se s danou 
postavou sžít a studovat každý její detail, se 
mi tréma na jevišti občas vrací. Naučil jsem se 
s ní však pracovat. Myslím, že to k vystupování 
do určité míry patří, protože jinak bych byl asi 
egomaniak (smích). Zažil jsem samozřejmě 
i představení, kdy bylo trémy více – třeba jednou, 
kdy jsem hrál s horečkou a neměl za mě kdo 
zaskočit, protože kolega byl zrovna tou dobou 
v Chorvatsku, jsem věděl, že se blížím do pasáže, 
kde si nemůžu vybavit text – v divadle se tomu 
říká „palma“ – a těch deset sekund se pak zdá být 
jako hodina. Člověk si pak musí v duchu říct, že 
to umí, že tam jde a text mu pak opět naskočí.

Vedli vás rodiče od dětství k hudbě, 
divadlu nebo jinému umění? 
Mají oni sami takové koníčky?
Ano, oba rodiče hráli na klavír a doma jsme si 
vždycky zpívali. Maminka chodila řadu let na 
hodiny do ZUŠ a dodnes zahraje z not téměř 
cokoliv. Naopak tatínek je spíš „sluchař“ a noty 
moc neovládá, což mám zřejmě po něm. Při 
hodinách klavíru na konzervatoři pak moje 
profesorka vždycky tiše trpí (smích). Co se týče 
divadla, rodiče mě brávali od malička na před-
stavení do Radosti a později do Národního 
a Městského divadla v Brně, takže jsem byl od 
malička kulturně veden.

Kdy jste začal veřejně vystupovat?
Pokud nepočítám dětská vystoupení ve školce, 
první zkušenosti na pódiu jsem získával s orchest-
rem ZUŠ, ať už to byly tzv. výchovné koncerty u nás 
v Hustopečích, v Benátkách nad Jizerou nebo 
v Modre na Slovensku, kde probíhala společná 
vystoupení s jinými uměleckými školami. Když 
jsme se předtím bavili o trémě, vzpomínám si, 
že v tu dobu, kdy mi bylo nějakých dvanáct nebo 
třináct let jsem byl před staršími spolužáky dost 
nervózní z toho, že svým ještě nezmutovaným 
hlasem zpívám holčičí vokální party (smích). Po 
ZUŠ jsem ještě zpíval s kapelou na gymnáziu 
a poté už začalo mé angažmá v divadle.

Zmínil jste gymnázium a kapelu, později 
jste však přešel studovat na konzervatoř. 
Jak na gymnázium vzpomínáte? Měl jste 
zde možnosti dramaticky se rozvíjet? A proč 
jste nakonec školu změnil?
Vzpomínám na tu dobu velmi rád. Zejména 
právě na kapelu, již vedla učitelka Margita 
Křížová. Vystupovali jsme třeba na předávání 
maturitních vysvědčení nebo na pravidelném 
tříkrálovém koncertě, což mi dalo možnost 
se hudebně angažovat. Kromě zpěvu jsem 

zde později začal hrát i na kytaru. Když jsem 
později začal jezdit na natáčení pořadu Pětka 
z garáže České televize, ne všichni pedagogo-
vé z gymnázia mě podporovali a někteří měli 
za to, že se do Prahy jezdím spíš flákat. Byl to 
nakonec i jeden z důvodů, proč jsem změnil 
školu – potřeboval jsem lepší zázemí pro to, 
abych se mohl zlepšovat v tom, co mě baví.

Zpíváte, hrajete na klavír a na kytaru. Umíte 
ještě na nějaký hudební nástroj? A je nějaký 
nástroj, na který naopak neumíte a chtěl 
byste umět hrát?
Občas hraji i na baskytaru. Na co hrát neumím, 
ale chtěl bych umět je určitě saxofon, je to 
nástroj, který mě fascinuje. Problém je u něj 
snad jen ten, že se zároveň nedá na něj hrát 
a při tom zpívat (smích).

A který z nástrojů je vám nejbližší?
Řekl bych, že asi klavír. Rád na něj komponuji 
i to, co pak hraji na kytaru, tedy písničky pro 
kapelu. Kytara je pro mě nástrojem, který tak 
nějak patří k frontmanovi kapely a k jejímu 
celkovému zvuku.

Jak byste charakterizoval vaši hudbu?
Řekl bych, že žánrově se s kapelou držíme tak 
nějak na pomezí post-punku a alternative 
rocku, ale nejsme schopni to úplně přesně defi -
novat. Myslím, že největší silou naší hudby jsou 
texty, jimiž se trochu snažíme vymykat střední-
mu proudu. Nepíšeme asi úplně rádiové hity. 

V souvislosti se začátky v divadle 
jste se zmínil i o tanci. Chodil jste do taneč-
ních? A jaký je váš vztah k tanci dnes?
Chodil jsem do tanečních u nás v Husto-
pečích a moc rád na to vzpomínám. Pama-
tuji si, že jsme s mojí taneční partnerkou 
dokonce vyhráli tabulku čokolády za naše 
tango, což byl velký zážitek (smích). Tanec 
vnímám tak, že se s partnerkou postupně 

„oťukáváme“, až nám to spolu začne klapat. 
Na konzervatoři máme nyní taneční výcho-
vu. Ve třídě je nás osm – pět chlapců a tři 
dívky – kluci musí alternovat holky, ale tím, 
že jsem vyšší, jsem vždycky dělal kluka. Pak 
jsme se ještě věnovali baletu, ale do toho už 

„naštěstí“ přišla korona a nemuseli jsme už 
nic předvádět (smích).

Jsou cha-cha, paso doble a další tance užiteč-
né ve vaší divadelní praxi nebo je důležitější 
spíše samotná pohybová průprava?
Z hlediska herecké praxe je určitě užitečné, pokud 
člověk dostane roli s novou choreografi í a je 
schopen se ji třeba během patnácti minut naučit. 
V tanečních v běžném životě je to spíše o klasic-
kých tancích, jež by měl každý člověk znát, kdež-
to třeba u muzikálového divadla je to o spojování 
různých stylů. Záleží na tom, jaké je představení. 
Já osobně s tancem ještě pořád trochu bojuji, 
protože mou hlavní prioritou byla vždycky hudba, 
ale postupně zjišťuji, že je mi vlastně čím dál 
bližší. Abych se komplexně zdokonaloval, účast-
ním se například letních ProArt festivalů, které 
organizuje Martin Dvořák. Letos mě zaujala 
dílna s režisérem Štěpánem Páclem z Mahenova 
divadla, pravidelně v rámci ProArtu spolupracuji 
s Veronikou Žilkovou, účastním se různých kurzů 
současného moderního tance nebo i pěveckých 
kurzů, jako například letos v létě několikadenní 
kurzy s Danielem Hůlkou nebo s Lenkou Dusilo-
vou , které byly skvělé.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Připravu-
jete nová představení i přesto, že mohou být 
kvůli koronavirovým opatřením zrušena?
V rámci konzervatoře v současnosti nacvičujeme 
Maryšu, která by měla mít premiéru v lednu 2021, 
avšak kvůli nejistotě ohledně současných omeze-
ní je pravděpodobné, že inscenaci odehrajeme 
pouze před školní komisí a bez účasti diváků, což 
mě mrzí. S již zmíněným Danielem Hůlkou pak 
na leden chystáme charitativní koncert v Blatné. 
Od března mě pak mohou hustopečští diváci 
vidět v inscenaci Pohádka máje Divadla bratří 
Mrštíků v Boleradicích, kde hraji postavu Ríši. Je 
to poměrně náročná role s velkým množstvím 
textu. Tím, že nyní nacvičuji více inscenací, se 
mi texty a postavy začínají překrývat a musím se 
tedy velmi soustředěně učit.

Jakým způsobem se vám daří 
si jednotlivé scénáře zapamatovat?
Důležité pro mě je číst si texty doma se všemi 
poznámkami, což je jedna strana mince. Ta 
druhá je pak samotný nácvik s režisérem, kdy 
člověk k již naučenému musí vnímat i připomín-
ky režiséra. Jelikož jsem spíše sova, pomáhá mi 
se texty učit večer před spaním a ráno si pak již 
určité pasáže textu pamatuji. Od kolegů však 
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vím, že s přibývajícím věkem jde učení čím dál 
hůř, takže jsem rád, že mi to zatím jde vcelku 
lehce. Člověk se tomu prostě musí věnovat, spát 
s textem pod hlavou nepomáhá (smích).

Jste ve druhém ročníku konzervatoře. 
Jaké jsou vaše plány po studiu?
Ve čtvrtém ročníku se určitě chystám zkusit přijí-
mací zkoušky na JAMU a DAMU, případné abso-
lutorium, tedy pátý a šestý ročník na konzervatoři 
zatím vidím jako případnou „pojistku“, pokud se 
na žádnou z těchto škol nedostanu. Oborově by 
mě nejspíš lákalo zůstat u činohry a muziká-
lu, ale líbí se mi i představa režie, již bych chtěl 
eventuálně studovat na DAMU. 

Jak vlastně probíhá 
herecká výuka na konzervatoři?
Nejvíce prostoru v rozvrhu má samozřejmě 
herectví, kde nacvičujeme divadelní hry nebo 
různé herecké etudy. Třeba v prvním ročníku 
jsme ale měli čistě pohybovou výchovu, kde 
jsme skoro nemluvili. Říká se, že člověk se musí 
nejprve naučit pohybovat po jevišti a až potom 
může mluvit (smích). Máme hodiny jevištního 
pohybu, jevištní mluvy, hudební nauky, nově 
máme hodiny uměleckého přednesu, kde napří-
klad rozebíráme různé básně. Máme samozřej-
mě i hodiny zpěvu, vč. zpěvu ansámblového. 
Z hudebních nástrojů máme povinný klavír a od 
příštího ročníku i kytaru. Specialitou jsou hodi-
ny akrobacie, kde jsme jednou za pár měsíců 
podrobeni srovnávacím zkouškám, kde se 
měří, kolik zvládneme udělat kliků, dřepů apod. 
v určitém časovém limitu, zda dokážeme udělat 

„provaz“ a tak dále. Je to velmi pestré.

Hodnotíte tedy své rozhodnutí 
změnit školu jako správné?
Jednoznačně. Když tedy pominu prvních pár 
hodin akrobacie, které mi daly zabrat… ale už 
jsem si zvykl, mám v pokoji žíněnku (smích)!

Jak vnímáte budoucnost svého oboru v tuto 
chvíli? Kulturní sektor nemá přece jen momen-
tálně na růžích ustláno a jakákoliv opatření se 
ho dotýkají jako jednoho z prvních...
Umím si představit, že student, který jde na 
konzervatoř z deváté třídy ještě úplně neřeší 
svou budoucnost a to, zda ho jeho obor uživí. 
Spíše je v počáteční euforii z toho, že se dostal 
na hereckou školu a souvislosti se mu vyjeví 
až časem. Podle mého odhadu třeba polovina 
absolventů konzervatoře nakonec dělá něco 
úplně jiného.

Čím si to vysvětlujete?
Myslím, že problém je v možnostech uplatně-
ní, ne každý po čtvrtém ročníku získá angaž-
má. Někteří studenti pak zastávají názor, že 
nemá smysl pokračovat ve studiu herectví na 
vysoké škole z toho důvodu, že se na akademii 
učí znovu to stejné, co na konzervatoři. Já bych 
po čtyřech letech studia ještě nedokázal sám 
sebe vnímat jako komplexního herce, za něhož 
lidé chtějí platit. Pro mě osobně jsou čtyři roky 
studia málo a určitě bych chtěl jít studovat dál.

Máte vysněné angažmá?
Vyloženě vysněné angažmá asi nemám, ale 
díky různým studentským výhodám, jako je 
třeba zvýhodněné vstupné na divadelní před-
stavení, se snažím vnímat co možná nejširší 
spektrum představení, ať už je to brněnská 
činohra v Mahenově divadle, scéna v Hadivadle 
nebo Městské divadlo, kam máme coby studen-
ti herectví vstup zdarma. Ze začátku budu rád, 
pokud dostanu vůbec nějaké angažmá (smích). 
Pokud bych měl vypíchnout styl divadla, který 
se mi opravdu líbí, bylo by to nejspíš Hadivadlo, 
BuranTeatr nebo činohra Městského divadla. 
Národní divadlo je samozřejmě také skvělé a je 
to určitá meta pro většinu herců, ale jen malé 
procento z nich se tam skutečně dostane.

Lákala by vás televize? Zkušenost s ní máte...
Obecně je mi asi bližší divadlo, ale lákala by 
mě i televize. Zkušenost tohoto formátu mám 
zatím pouze z pořadu Pětka z garáže, ale shodou 
okolností jsem před pár dny posílal přihlášku na 
konkurz do celovečerního fi lmu s Karlem Rode-
nem a také do seriálu TBH v produkci České 
televize. Myslím, že konkurzy je třeba neustá-
le zkoušet, ať už jsou divadelní nebo televizní, 
jeden z nich vždycky může být úspěšný.

Je někdo, s kým byste si chtěl zahrát 
v divadle nebo na televizní obrazovce?
Velmi rád bych si zahrál s Ondřejem Vetchým 
a obdivuji i herce z Dejvického divadla. 

A co se týče hudby – čí koncert byste rád zažil 
a neměl jste tu příležitost? 
Zkusíte najít tři jména?
V poslední době mě zaujala kapela Bring Me 
The Horizon. Jsou skvělí a baví mě jejich show. 
Protože mám rád grunge scénu 90. let, rád bych 
naživo viděl i kapelu Alice In Chains. A do třetice 
by to byl polský zpěvák Igor Herbut, který hraje 
takový alternativní rock, má zajímavý hlas a baví 
mě i jeho texty. V jeho případě je to pro mě trochu 
speciální, protože moje matka pochází z Karviné 
a má polské kořeny. Doma spolu polsky mluvíme. 
Mám velmi rád tamní kulturu.

Takže střední proud není nic pro vás? Váš 
hudební vkus na mě působí spíš alternativně…
Rád si poslechnu současný pop, abych věděl, 
jaké jsou aktuální trendy v hudbě, ale obecně 
to není hudba, kvůli které bych si v autě pouš-
těl rádio. Používám třeba službu Spotify, která 
mi aktuálně zpracovala roční statistiku toho, 
co poslouchám a byl jsem překvapen, protože 
v mém přehledu se objevilo asi 120 nových 
žánrů. Netušil jsem, že jich tolik vůbec existuje. 

A jakou hudbu tedy posloucháte?
Mám rád jazz, konkrétně mě nedávno zauja-
la kapela Mammal Hands, kterou asi moc 
lidí u nás nezná. Hrají hudbu na pomezí 
jazzu a RnB. Rád je poslouchám například 
tehdy, když se potřebuji soustředit a pracovat. 
Snažím se v takových chvílích vyhnout noto-
ricky známým písním, protože člověk je má 

„zavrtané“ hluboko v hlavě a soustředí se na ně. 
Naopak se snažím si pouštět hudbu, kterou 
neznám, u takové se mi dobře pracuje. Jazz je 
v tomto ohledu super, tedy pokud má nějaký 
řád – nesmí to být splašený saxofon apod.

Kromě hudby a divadla píšete také básně. Kdy 
se u vás tato záliba rozvinula?
Začalo to v roce 2017, kdy jsem napsal básnič-
ku své tehdejší slečně. Později jsem z básní 
začal tvořit texty pro písničky, což částečně 
trvá doteď, ale už se snažím to trochu oddě-
lovat. Dříve jsem totiž více psával básničky 
s klavírem, kde text mohl být i nerytmický. Teď, 
když píšu pro kapelu, potřebuje naše tvorba 
spíše strukturovanější a rytmičtější texty.
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ZŠ NÁDRAŽNÍ 

30. listopadu jsme se s jistými omezeními 
mohli konečně všichni vrátit do škol. Radost 
z toho, že se konečně zase všichni vidíme na 
živo, zdvojnásobilo i nadšení z prvního sněhu, 
mikulášská nadílka a přípravy na Vánoce. Jak 
to u nás ve škole v prosinci vypadalo, se můžete 
podívat na fotografi ích. 

Za celý kolektiv ZŠ Nádražní bychom 
Vám rádi popřáli vše nejlepší do nového roku, 
a hlavně hodně zdraví. 

Kolektiv ZŠ Nádražní 

Konec roku na ZŠ Nádražní

Sněhové radovánky s družinou. Perníčky se deváťákům náramně povedly!

Duch Vánoc je všude kolem.Tradiční pečení perníčků si deváťáci nenechali ujít.
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A získala v celostátní dětské soutěži Vícejazyčnost 
je bohatství diplom Výtvarník roku.

Čertovská škola ve 2. B Mikulášská a předvánoční nálada se promítla 
i do úkolů. 

Žáci plnili čertovské a mikulášské úkoly.Přípravy na Vánoce vrcholí.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Studenti a zaměstnanci hustopečského 
Gymnázia T. G. Masaryka začínali v září 2020 
nový školní rok s nadějí, že se nebude opako-
vat situace z jara – že nebudou zavřeny školy 
a že se nevrátí distanční výuka v souvislosti 
s vývojem koronavirové situace. 

Přes léto jsme se zaměřili na zvelebení příze-
mí budovy, výmalbu tříd a další údržbu. S ohle-
dem na epidemiologickou situaci jsme také 
pracovali na přípravě komunikačních nástrojů 
pro případ, že by se ,,výuka na dálku“ vrátila. Přes 
hlavní prázdniny a začátkem nového školního 
roku jsme zavedli nový elektronický systém 
EduPage, který nám v současné době umožňuje 
vést hlavní agendu (matriku, třídní knihu a elek-
tronickou žákovskou knížku) v digitální podobě. 
Zároveň nabízí komunikaci mezi školou, rodiči 
a žáky na jednotné platformě a také vést případ-
nou distanční výuku. Podařilo se tak ujednotit 
veškeré předávání informací mezi školou, rodiči 
a žáky. Pro videokonference jsme zvolili již dříve 
osvědčené aplikace Teams, popř. Zoom. 

V průběhu měsíce října se ukázalo, že 
veškeré uvedené přípravy bylo skutečně nutné 
začít využívat v plné formě, protože došlo opět 
k postupnému uzavírání škol. V současné době, 
kdy si již všichni osvojili práci s uvedenými 
komunikačními nástroji, je tak naše škola schop-
ná pružně a efektivně reagovat na všechny formy 
výuky, které s sebou přináší současná složitá doba. 
Výše uvedené nástroje jsme úspěšně během 
podzimu zavedli nejen do výuky, ale ověřili jejich 
potenciál i při pořádání online třídních schůzek, 
online Dne otevřených dveří gymnázia, účastí na 
online Veletrhu vzdělávání Břeclav a na oslavách 
celoevropského programu Erasmus+. 

I přes aktuální nejistou dobu plánujeme další 
činnosti v novém roce. Zapojili jsme se do něko-
lika projektů, které budou probíhat i v následu-
jícím období. Jedná se např. o projekt Profesní 
rozvoj pedagogů a managementu školy, který 
je realizovaný od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 v rámci 
programu Erasmus+, „Výzva 2020“, „Klíčová 
akce 1“. Škole se na něj podařilo získat grant EU 
ve výši téměř 10 tisíc EUR. Tento projekt by měl 
být spojen i s mezinárodními mobilitami. 

Za zmínku stojí také projekt Šablony II, na 
který jsme sehnali dotaci v celkové výši 752 672,- 
Kč. Probíhá od 1. 3. 2020 až do 10. 6. 2022. 
Podporuje osobnostně-profesní růst pedago-
gů, např. možnost jejich dalšího vzdělávání, 
stáže, sdílení zkušeností učitelů a odborníků 
z praxe atd. Dále se věnuje pomoci školám 
prostřednictvím personální podpory a další-
ho vzdělávání pedagogů, zavádění a podpoře 
nových metod ve výuce s využitím ICT a větší-
mu propojení teorie s praxí formou spolupráce 
škol a zaměstnavatelů např. formou projekto-
vých dnů ve škole i mimo ni. 

V jarním období se rovněž uskuteční přijí-
mací řízení, v jehož rámci budeme přijímat 30 
žáků z pátých ročníků ZŠ do osmiletého studia 
a 30 žáků z devátých ročníků ZŠ do čtyřletého 
studia. Přijatým studentům budeme následně 
poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, aby si 
ve dvou posledních ročnících mohli zvolit své 
preferované předměty, a tak se začali profi lovat 
a připravovat na vlastní další studium na vyso-
ké škole nebo na vyšší odborné škole. Veškeré 
informace k průběhu přijímacího řízení včetně 
přihlášky ke studiu budou průběžně zveřejňo-
vány na www.gymhust.cz a také během Dne 

otevřených dveří gymnázia, který se uskuteční 
14. ledna 2021 v době od 9.00 do 17.00. 

Současné změny prudce se měnícího světa 
naznačují, že v blízké době bude velká potřeba 
kvalitního všeobecného vzdělání. Takto připra-
vený člověk získá veškeré předpoklady pro 
budoucí profesní život. Díky svému vzdělání se 
tak bude schopen flexibilně přizpůsobit různo-
rodým oblastem a vždy najít své uplatnění. 

Pandemie nám všem připomněla důležitost 
vzdělání a důležitost práce pedagogů pro 
běžný život. Proto, pokud se v novém roce cesty 
Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče a čtenářů 
Hustopečských listů nějakým způsobem potka-
jí, těším se na vzájemnou úctyplnou spolupráci. 

Na závěr bych rád všem popřál co nejklid-
nější rok 2021 – klidnější než rok předcházející. 

Radim Šebesta, ředitel 

Přelom roku 2020/2021 na místním gymnáziu

Vánoční výzdoba v nově upravených prostorech gymnázia.
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Mikuláš zavítal i na naši školu. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Distanční výuka byla sice trochu nuda, ale 
aspoň se nehromadily školní hříchy. I když ke 
zlobení ve škole bylo jen málo času, někteří 
žáčkové přece jenom nějaký ten prohřešek 
zvládli. A tak v pátek 5. prosince, kdy zařin-
čely na chodbách školy řetězy, byla v někte-
rých zlobidlech jen malá dušička. Naštěstí 
se s rozpustilými čerty objevil i hodný Mikuláš 
a krásný anděl, kteří čertiska pořádně usměr-
nili. Děti odrecitovaly připravené básničky 
a Mikuláš byl opravdu spokojený. Ti, na které si 
čerti přichystali pytel, slíbili, že se určitě polepší 
a čertíci jim to opět uvěřili. Mikuláš hodné žáky 
moc pochválil, hříšníkům odpustil a všechny 
obdaroval sladkou nadílkou. Děkujeme Miku-
láši, andělovi, ale i čertům, za krásné zpestření 
výuky a hotelu Amande za nadílku.

Kolektiv školy

Mikulášská nadílka na naší škole
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Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

V prosinci 2020 se někteří studenti zapojili 
do školního kola Olympiády v českém jazyce, 
kde mohli porovnat své gramatické a stylis-
tické znalosti s ostatními. Letošní ročník 
probíhal distančním formou. Žáci dostali 
instrukce, jak správně postupovat při vypl-
ňování zadání. Formulář měl celkem tři části, 

v první byly identifikační údaje, ve druhé 
gramatická cvičení a poslední byla urče-
na pro slohovou práci. Soutěžící na to měli 
stanovený časový limit, který museli dodržet. 
Nejlepší bodové ohodnocení získaly žáky-
ně Natálie Šebestová a Vendula Špánková 
z třídy VČ2 (obor Veřejnosprávní činnost). 

Tímto obě postupují do okresního kola, 
které se bude konat v lednu 2021 v Břeclavi. 
Věříme, že jejich úspěch ve školní soutěži 
je bude motivovat k tomu, aby dosáhly co 
nejlepších výsledků v oblastním kole, a tím 
pozitivně reprezentovaly naši školu. 

Kateřina Bališová

Máme za sebou Olympiádu v českém jazyce

Jmenujeme se Natálie Šebestová a Vendula 
Špánková, jsme studentky druhého ročníku 
oboru Veřejnosprávní činnost na SOŠ a SOU 
Hustopeče. Momentálně u nás probíhá  distanční 
vzdělávání, ale od 14. 12. 2020 se vracíme na 

týden zpátky do školních lavic. Online výuka 
není pro nikoho z nás jednoduchá, ale i přesto 
učitelé a žáci maximálně spolupracují. Nejob-
tížnější jsou pro nás odborné předměty. Učitelé 
se však snaží látku vysvětlit tak, abychom to 

všichni pochopili. V případě, že někdo ze studen-
tů něčemu nerozumí, nám to s ochotou a trpě-
livě vysvětlí znovu. Například výklad látky 
předmětu právo probíhá stejně jako ve škole, 
akorát online. Naštěstí jsou hodiny pana učite-
le Jana Svobody natolik zajímavé, že studenti 
učivu věnují stejnou pozornost, jako by seděli 
ve škole. 

Letos nám přibyl nový předmět účetnic-
tví, ze kterého máme naši paní třídní učitelku  
Ivu Sedlákovou. Ta se nám na online hodinách 
dostatečně věnuje, dělá vše pro to, abychom 
učivu co nejlépe porozuměli. Paní učitelku 
Sedlákovou máme i z předmětu technika admi-
nistrativy. A i přes koronavirovou situaci nás 
nechtěla připravit o účast v mezinárodní soutěži 
ZAV. Cílem je napsat 25 minutových opisů všemi 
deseti z obrazovky počítače. Rovněž paní učitel-
ka Kateřina Bališová, naše učitelka češtiny, na 
nás myslela a pět studentů ze školy přihlásila 
do Olympiády v českém jazyce. Do okresního 
kola jsme postoupily my dvě, Natálie Šebestová 
a Vendula Špánková. Tak nám držte palce, ať to 
dobře dopadne! 

Pro některé je distanční výuka lepší, 
protože můžou veškeré věci lehce opsat 
a na vypracování úkolů je více času. Každo-
pádně se učíme pro sebe, takže opisová-
ní není správnou cestou. I přesto, že nás 
někdy technika zklame nebo se vyskytnou 
jiné problémy, vše s přehledem zvládáme. 
Samozřejmě se už nemůžeme dočkat, až se 
zas všichni vrátíme zpátky do školy, přece 
jen osobní kontakt je lepší.

Co ještě čeká žáky oboru Veřejnosprávní 
činnost během studia? V rámci odborných 
předmětů právo a veřejná správa probe-
rou jednotlivá právní odvětví a seznámí se 
s činnostmi institucí veřejné správy. Důleži-
tou součástí jsou odborné praxe, které vyko-
návají na smluvních místech podle svého 
výběru – např. Městský úřad Hustopeče, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Okres-
ní soud v Břeclavi, Nejvyšší správní soud 
v Brně, Okresní správa sociálního zabez-
pečení Břeclav a další. Praxe je pro žáky 
přínosem, zažijí propojení teorie vyučova-
ných předmětů ve škole s praxí na jednot-
livých pracovištích. Během studia je praxe 

Pohled na online výuku očima studentek

Exkurze do České národní banky.
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Exkurze do Kanceláře prezidenta České republiky.

v délce 8 týdnů. Využijí i znalosti z před-
mětů ekonomika, účetnictví, marketingu 
a managementu, psychologie a písemné 
komunikace. 
Účastníme se různých soutěží, např. kraj-
ské soutěže v grafických disciplínách (rych-
lost opisu textu, formátování dokumentů), 
soutěže ve finanční gramotnosti a ekono-
mické olympiády. Oblíbené jsou exkurze do 
vybraných institucí v Praze, navštívili jsme 
Kancelář prezidenta republiky, Poslanec-
kou sněmovnu Parlamentu České repub-
liky, Českou národní banku a za zmínku 
stojí i Národní technická knihovna, která 
je umístěna v moderní ekologické budově, 
jež získala řadu ocenění v oblasti designu 
a architektury. Samozřejmostí jsou návštěvy 
soudních jednání v Brně, Okresního archivu 
v Mikulově a dalších pracovišť podle aktuál-
ní probírané látky. 

Během studia je možnost vykonat státní 
zkoušku z psaní na klávesnici, která ověřuje 
rychlost a přesnost psaní textu na kláves-
nici počítače a zároveň znalosti z obchodní 
korespondence. 

Takto to bylo naprosto normální až do 
minulého školního roku. Bohužel na jaře 
2020 se všechny plány rušily, tento školní 
rok uvidíme, co se nám podaří zrealizovat. 
Prozatím se učitelé i žáci zdokonalují ve 
videohovorech, sdílení obrazovky a úkolů. 

Online probíhají i Dny otevřených 
dveří – veškeré informace o studiu jsme 
zatím převedli do elektronické podoby.

Iva Sedláková, učitelka

Exkurze do Národní technické knihovny.
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Adventní čas na Domově mládeže jsme se 
snažili i při malém počtu ubytovaných z důvo-
du pandemie prožít s vánoční atmosférou. 

Pouštěli jsme si vánoční koledy, zazpívali 
jsme si, pekli oblíbené linecké cukroví, vyráběli 
dárkové předměty jako např. dárkovou taštičku 
nebo vánoční ozdoby. Při tom jsme si povídali 
o prožitých Vánocích, o nezapomenutelných 
dárcích z dětství, o tradicích u každého doma 
a u toho popíjeli nealkoholický punč, který 
každoročně připravuje paní vychovatelka. 

Letos jsme si nemohli zajít na bowling, ani 
uskutečnit turnaj ve stolním tenise, což nám 
bylo moc líto. 

Všichni věříme, že se situace zlepší a příš-
tí rok bude příznivější. Tímto všem přejeme 
úspěšný a pohodový rok 2021. 

Malinková Ludmila, vychovatelka

Adventní čas na Domově mládeže jsme využili naplno

Čas jsme věnovali i pečení. Vyráběli jsme i vánoční ozdoby a dekorace.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Situace vůbec nepřála vánočním trhům, které 
má naše rodina tak ráda. Každoročně se těšíme 
na vůni svařáku, krásnou výzdobu po městech, 
promrzlé prsty, a především tu pravou vánoč-
ní atmosféru. Letos nás dost mrzelo, že se ani 
na jedny trhy nepodíváme, a tak jsme rozhod-
li. Uděláme si vánoční trhy pěkně sami doma 
a vždycky se v neděli jako vypravíme do nějaké-
ho města. Takže zatímco ostatní už někdy v září 
zazimovali grily, my ne. Na dvoře, kde v létě 
míváme zastřešené posezení, jsme „postavili“ 
stánek. Taťka ho nazval Stánek u zlatého oštěpku. 
Nechyběl betlém ani zvoneček pro vánoční přání 
a mamka zase zařídila, aby nám celý dvůr krásně 
zářil. Samozřejmostí byla přítomnost svítícího 
sobíka, který se každý rok po dobu zimy stane 
součástí naší rodiny. Trhy otevíraly vždy v neděli 

v 17.00 hodin, kdy taťka zavelel, že jde chystat 
stánek. Spočívalo to v uvaření svařáku, který by si 
podle mě měla naše rodina patentovat, protože 
je prostě nejlepší ze všech , a taky v rozpálení 
rozpálení grilu, kde se pak připravovalo maso 
a námi tolik oblíbené oštěpky. Po 17. hodině 
jsme se všichni pořádně oblékli, sešli se u stán-
ku, zazvonili pro štěstí na zvoneček, dali si svařák 
nebo punč a občerstvení za doprovodu koled. 
Tak jsme strávili celý večer spolu venku, zpívali 
koledy, smáli se a užívali si atmosféry vánočních 
trhů. Navštívili jsme tak třeba Brno, Vídeň nebo 
i Olomouc. A i přesto, že jsme letos nikam jet 
nemohli, na tyto naše trhy budeme vzpomínat 
ještě dlouho. Protože není důležité, kde jsme, ale 
s kým, a že si to jako rodina umíme udělat hezké. 

Jana Unčovská

V posledním čísle Hustopečských listů jsem četl 
článek „Chodci, nezapomínejte na reflexní prvky“ 
a mohu s ním jen souhlasit, protože se mi nelíbí, 
jak se chodci i cyklisti chovají na komunikacích, 
a nemohu zapomenout ani na některé řidiče. 
Nejsem ten nejchytřejší, pracoval jsem v dopra-
vě a logistice 40 roků, tím se nechci chlubit, ale 
myslím si, že něco o dopravě vím. Jezdit s osobním 
automobilem mě učil otec, člověk, který jezdil jako 
řidič z povolání (jak se tehdy říkalo), jezdil snad se 
vším, co mělo motor, volant a alespoň čtyři kola. 
S rukama na volantu strávil téměř 71 roků, takže 
měl dost zkušeností na to, aby mě a bratra naučil 
se na silnici chovat a myslet i za jiné. Jeho heslo 
bylo, že na silnici je nejhorší každá zbytečná smrt, 
a proto se musíme chovat tak, aby se nám nic 
nestalo. Na jeho slova si vždy vzpomenu, když jdu 
po Hustopečích a dívám se kolem sebe a z toho, co 
vidím, nemám zrovna nejlepší pocit. Jistě víte, že 
když jde chodec v tmavém oblečení, tak po tmě 
není pro řidiče zrovna dobře viditelný. „Nejlep-
ší“ je, když jde chodec po tmavé ulici v tmavém 

oblečení, na hlavě má kapuci a v uších sluchátka. 
Když to shrnu, není pro řidiče viditelný a sám kvůli 
sluchátkům v uších neslyší jedoucí vozidla. Kvůli 
kapuci vidí jen před sebe, nevidí vozidla, která 
jedou ze strany. Otcova slova si dobře pamatu-
ji, protože to, co mě naučil, stále používám. Je to 
jedna veliká pravda, na kterou se zapomíná, a je 
to škoda, protože život je nejvzácnější dar, každý 
jej dostaneme jen jednou a jiný nám nikdo nedá. 
Heslo dnešní doby je „nemám čas, nestíhám,“ ale 
ti, co tato hesla používají, by si měli uvědomit, že 
nasadit si na rukáv reflexní prvek není žádná časo-
vá ztráta, často nám může zachránit život.

Jako správný důchodce chodím na procházky 
s pejskem a sleduji dění kolem sebe. Na Táborech 
jsem pozoroval, kolik cyklistů respektuje (ale hlav-
ně dodržuje) pokyn dopravní značky dej přednost 
v jízdě, pokud sjíždí z cyklostezky na silnici. Neby-
lo to nijak radostné zjištění, z šesti cyklistů jen dva 
při sjíždění na silnici alespoň zpomalili, ostatní jeli 
klidně přes silnici. Měli štěstí, nic nejelo, ale štěstí 
nemusí být vždy tam, kde je ho nejvíce třeba. I když 

se již situace lepší, stále se objevují neosvětlení 
cyklisté. Zvláště nyní, kdy je brzy tma, to je velmi 
nebezpečné. Vím, že každé osvětlení kola je určitá 
investice, ale musíme si uvědomit, že je to užiteč-
ná investice, která nám může zachránit život.

I k řidičům bych měl určitou připomínku. 
U silnice máme dopravní značky, i ve vyhlášce je 
určeno, kolik je ve městě maximální povolená 
rychlost. Třeba i já, který má určité výhrady k auto-
ritám, tyto značky respektuji, mají svůj význam 
a pomáhají nám. Pokud jedu s automobilem, tak 
se jimi musím řídit. Zdá se mi, že po Hustopečích 
panuje krásná iluze, že se ve městě jezdí maxi-
málně 50 km/h. Skutečnost je jiná, řekl bych vyšší. 
Pokud se nic nestane, nic se neděje. Ale až.... raději 
to nebudeme ani přivolávat.

Plně souhlasím s autorem článku, že je podzim 
a zima nejtěžší období, je brzy tma, musíme být 
k sobě ohleduplní, ale hlavně musíme i používat 
zdravý rozum a být opatrní. Na světě je přece krásně, 
tak proč z něj kvůli maličkostem zbytečně spěchat.

Vlastimil Tělupil

V této době, kdy bychom měli většinu svého 
času trávit doma nebo venku, jsou procházky 
v přírodě tím nejlepším odpočinkem. Když chce-
me do přírody chodit, měli bychom se o přírodu 
taky dobře starat. První den prázdnin jsem se 
rozhodla jít na procházku na Křížový vrch. Když 
jsem se procházela parkem, uviděla jsem dva 
odpadky. Bez přemýšlení jsem je zvedla a vyho-
dila do koše, který byl pár metrů ode mě. Co jsem 
spatřila o pár minut později, mě šokovalo. Přišla 
jsem na místo mezi stromy, které bylo doslova 
pokryto odpadky. PET lahve, obaly od sladkostí 
či cigaret, plastové pytlíky atd. Rozhodla jsem 
se, že tolik odpadků tam přece nemůžu nechat. 

Ale jak na to? Neměla jsem žádné rukavice ani 
peníze na jejich nákup. Uvažovala jsem spon-
tánně. Rozhodla jsem se jít pro pytlík do obcho-
du, který tam byl zdarma. Odpadky jsem dala 
na hromadu a druhý den ráno jsem si připravila 
velký pytel, do kterého jsem všechny odpadky 
vložila a vyhodila do koše. Plasty samozřejmě 
zvlášť. O environmentálních problémech se 
mluví poslední dobou často, proto nechápu, jak 
někdo může jen tak bezohledně vyhodit odpad-
ky do přírody. Tímto článkem chci lidi inspirovat 
k lepšímu chování k hustopečské přírodě, ale 
také k přírodě všude kolem nás.

Magdaléna Klímová

Vánoční trhy po našem

Reakce na článek „Chodci, nezapomínejte na refl exní prvky“

Co se může vyvinout z nevinné procházky přírodou
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Rozhodla jsem se, 
že tolik odpadků tam přece nemůžu nechat.
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SPOLKY

OSTATNÍ

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Na prahu nového roku se ohlížíme za rokem 
minulým, s přáním všechno špatné nechat ve 
starém roce, v novém roce už jen vše dobré. 
Rok 2020 jsme začali velmi nenápadně. Naše 
hustopečská organizace je se svými 545 členy 
stále největší na okrese i v Jihomoravském 
kraji. Zpracovali jsme perfektní plán akcí na 
celý rok, snažili jsme se naplánovat různé 
aktivity, aby alespoň částečně pokryly zájmy 
našich členů. Divadlo, Aqualand Pasohláv-
ky, výstava kamélií, návštěva zámku, termá-
ly, mlékárna, sklárny, Archeopark, týdenní 
pobyt v lázních Poděbrady, zájezd prarodičů 
s vnoučaty a další a další. První naše akce 
byla návštěva Městského divadla Brno a jeho 
úžasného muzikálu Mamma Mia se skvělý-
mi melodiemi skupiny ABBA. Následovala 

návštěva Aquaparku Pasohlávky, kde jsme 
si užili všechny skvělé vodní vymoženosti. 
Dalším a posledním byl zájezd na výstavu 
kamélií na zámek Rájec a zámek Blansko. Pak 
už jsme rušili jednu akci za druhou. Stihli 
jsme jen cvičení jógy pro seniory – rekondiční 
a rehabilitační cvičení, které nám umožni-
la dotace Jihomoravského kraje. Relaxační 
činnost pro 97 našich členů částečně hrazené 
z dotace města Hustopeče, ambulantní balíč-
ky částečně hrazené z dotací obcí.

Velké poděkování patří Jihomoravské-
mu kraji, představitelům města Hustopeče, 
starostkám a starostům z obcí, odkud jsou 
naši členové.

Zvláštní poděkování dr. Lazovi a celému 
sociálnímu odboru nejen za to, že se snaží 

pomoci v sociální oblasti, ale hlavně za to, 
že na jaře na začátku první vlny pandemie 
navštěvovali seniory v Hustopečích. V přípa-
dě potřeby nabízeli pomoc, rozdávali rouš-
ky – na jaře tak nedostatkové zboží. Hlavně 
ceníme projevený zájem o nás seniory.

Velké poděkování patří všem členům výbo-
ru a důvěrníkům za jejich práci ve prospěch 
členů organizace.

Dovolte mi vyslovit přání, abychom se 
v roce 2021 mohli setkávat, jak jsme byli zvyk-
lí, sociální kontakt nám opravdu chybí. Hodně 
síly ke zvládnutí tohoto těžkého období. Prosím, 
dodržujme všechna nařízení, chraňme svoje 
zdraví. Nechoďme tomuto viru naproti. Přeji 
všem hodně, hodně zdraví, pohody a optimizmu.

Bohumila Defeldová, předsedkyně

Ve středu 9. prosince jsme po půl roce zavítali na 
návštěvu za Ivou Záděrovou, která je po operaci 
nohou a před sebou má několik významných 
kroků. Pomoci jí můžete i vy, a to příspěvkem na 
transparentní účet 5609266389/0800.

V březnu to budou již tři roky od osudného 
pádu z koně, který Ivu Záděrovou upoutal na 
lůžko. Přes nepříznivé prognózy doktorů se však 
nevzdala a s pomocí rodiny a celého týmu reha-
bilitačních pracovníků se její stav stále zlepšuje. 

„Iva je po polytraumatu, kdy byla celá její páteř 
v podstatě zborcená. Samotné porušení míchy 
je ale jen část problému, protože se u ní objevil 
psychosomatický syndrom v podobě křečí, se 

kterými se vyrovnává hůře. Dnes už ale víme, jak 
na to a v podstatě jsme během pár minut schop-
ni ji při takovém záchvatu uvolnit. Ten posun je 
znát,“ popisuje stav Ivy rehabilitační pracovník 
Mgr. Ján Vašečka, který s ní již dva a půl roku cvičí.

Začátkem září Iva podstoupila opera-
ci nohou, během které se pravou dolní 
končetinu podařilo zcela narovnat. Sama 
se nám pochlubila s nejvýraznějším pokro-
kem, kterého dosáhla. „Poslední dobou se 
soustředím na hybnost dlaní, hlavně prstů 
na pravé ruce, to mi celkem jde,“ chlubí se 
nadšeně Iva a svou nově získanou schopnost 
nám i ukázala. 

Už 4. ledna by Iva měla vyrazit na 17denní 
program do Centra Paraple v Praze. Radost 
z cesty kazí neúměrně vysoká cena přepravy, 
kterou zdravotní pojišťovna nechce proplatit. 

„Rozum zůstává stát nad tím, že cesta tam i zpět 
vyjde na 60.000 Kč. Ale je to tak a když už se 
nám tam Ivu podařilo dostat, tak pro to prostě 
uděláme všechno. Iva sama z toho má trochu 
obavy, protože přece jenom je pořád s námi 
doma, jen občas vyjde na nějakou tu procházku. 
Ale prospěje jí to, protože uvidí, že není jediná 
s takovým postižením a ukážou jí i další věci, 
které je možné procvičovat. A nebudu skrývat 
ani to, že i my s manželem si rádi na chvíli odpo-
čineme od toho zápřahu. Je to náročné,“ svěřuje 
se maminka Ivy Zdena Záděrová.

Na transparentní účet je možné přispívat 
stále. Kromě cesty do Paraplete se z něj hradí 
a v nejbližší době budou hradit další léčebné 
výlohy. „Ani ve snu by mě nenapadlo, kolik to 
všechno stojí. Iva má za sebou dvě operace, 
každou za asi 80.000 Kč, třikrát byla v Piešťanech, 
kde stojí každý pobyt okolo 150.000 Kč. Všechny 
pomůcky, které potřebuje, to jsou částky v desít-
kách tisíc. A to nemluvím o všech rehabilitacích, 
které s manželem hradíme ze svého,“ vysvětluje 
účel získaných prostředků paní Záděrová.

Jakmile to bezpečnostní opatření proti Covidu 
dovolí, vyrazí Iva i do lázní Piešťany, kde se bude 
pomalu pokoušet stát na nohou. „Kvůli pandemii 
se všechno zpozdilo, touto dobou už tam dávno 
měla být. Čas utíká a Iva nesmí v terapii zpomalit, 
aby se dostavily výsledky,“ zoufá si Záděrová. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 10. 12. 2020 na webu města. 

Ohlédnutí za rokem 2020

Iva Záděrová pohne rukou a míří do Paraplete

Iva neustále cvičí.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 56. schůzi Rady města  Hustopeče 

konané dne 13. 10. 2020, online
Usnesení č. 1/56/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM.
Usnesení č. 2/56/20: RM schválila záměr pronájmu 

části pozemku p. č.1329/82 o výměře 26,2 m2 

vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 k. ú. 
Hustopeče u Brna za účelem umístění pergoly. 
Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 3/56/20: RM schválila smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na realizaci projektu "Hřbitovní kaple v Husto-
pečích - obnova" ve výši 600 000 Kč.

Usnesení č. 4/56/20: RM schválila nájemní smlou-
vu se Základní školou Hustopeče, Komenské-
ho 163/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 49137077 od 
29. 10. 2020 do 31. 1. 2021 pro nácvik divadelního 
představení divadelního souboru Šikulky při ZŠ 
Hustopeče, Komenského 163/2 za částku 90 Kč 
za jeden den nácviku.

Usnesení č. 5/56/20: RM schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o energetických službách urče-
ných veřejnému zadavaateli Amper Savings, a.s., 
Vídeňská 102, 619 00 Brno, IČ: 01428357, bude 
uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě z důvodu fak-
turace s DPH.

Usnesení č. 6/56/20: RM schválila výběr nejvhodněj-
ší nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Na Sídlišti   
I. etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)" 
od uchazeče MAKRA DIDAKTA s.r.o, Drahelická 
162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758.

 Usnesení č. 7/56/20: RM schválila pořadí nabídek 
uchazečů na dalších místech na veřejnou zakázku 
"MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba - Dodávka 
vybavení (SO 03)":

2. BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buch-
lovice, IČ: 25523414

3. STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2, 
IČ: 25959506

4. ESO R-MARKET spol. s r.o., Kostelní 461, 768 24 
Hulín, IČ: 49966626

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

6. INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 
Těrlicko, IČ: 25367498

7. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01 
Zlín, IČ: 47917601

8. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapa-
nice, IČ: 25310119

Usnesení č. 8/56/20: RM schválila kupní smlouvu 
na plnění veřejné zakázky "MŠ Na Sídlišti - I. 
etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)" 
s vítězným uchazečem MAKRA DIDAKTA s.r.o, 
Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758 
za cenu 977.696,27 kč bez DPH.

Usnesení č. 9/56/20: RM schválila zrušení podlimitní 
veřejné zakázky "Modernizace ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4 - jazyková učebna" z důvodu obdržení 
pouze jedné nabídky.

Usnesení č. 10/56/20: RM schválila zadávací 
dokumentaci na opětovné vyhlášení zjed-
nodušeného podlimitního řízení na dodáv-
ky s názvem "Modernizace ZŠ Hustopeče, 

Nádražní 4 - jazyková učebna". Dokumentace 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/56/20: RM schválila složení komise 
pro otvírání nabídek a posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci opětovného vyhlášení zjed-
nodušeného podlimitního řízení na dodávky 
s názvem "Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádraž-
ní  4 - jazyková učebna":

Členové komise: …, …, …
Náhradníci: …, …, …
Usnesení č. 12/56/20: RM schválila realizaci projektu 

Základní školy Nádražní 4, Hustopeče spočívající 
v personální podpoře základní školy, implemen-
taci ICT do výuky, realizaci projektových dnů 
a sdílení praxe. Projekt je financovaný z OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, bez požadavku 
na spolufi nancování žadatelem.

Usnesení č. 13/56/20: RM schválila výběr nej-
vhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy 
Základní školy Hustopeče, Nádražní 4, okres 
Břeclav, příspěvkové organizace, IČ: 71009868 
s vybraným uchazečem C SYSTEM CZ a.s., 
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 
27675645 v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu „ICT pro pedagogy 2020" s kupní 
cenou 373 600 Kč bez DPH.

Usnesení č. 14/56/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení úplatný převod pozemků p. č. KN 335/6 a st. 
p.č. KN 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176, 177/1 v kata-
strálním území Celné vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 
1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00.

Usnesení č. 15/56/20: RM neschvaluje žádost … 
na zřízení věcných břemen na přípojky IS na 
pozemcích města parc. č. 3137/2, 3138/2 a 4732/36, 
k. ú. Hustopeče u Brna. Zdůvodnění: věcná bře-
mena se zřizují pouze na veřejné IS v majetku 
jednotlivých provozovatelů těchto sítí.

Usnesení č. 16/56/20: RM neschválila projektovou 
dokumentaci na opravu rodinného domu na ulici 
Smetanova. RM požaduje doložení potřebného 
počtu parkovacích míst na vlastních pozemcích 
stavebníka.

Usnesení č. 17/56/20: RM schválila Smlouvu o zří-
zení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu 
„Hustopeče, Bratislavská, k NN, …“, která byla 
realizována na pozemcích města parc.č. 3178/6, 
3178/2, 3178/3, 3167/1, 3168, 3176/1, 3176/4 v kat

Usnesení č. 18/56/20: RM vzala na vědomí žádost 
o prodloužení nájemní smlouva objektu a are-
álu Formanky. Smlouva nejde automaticky pro-
dloužit, musí být zveřejněn záměr prodloužení, 
případně vznik nové smlouvy.

Usnesení č. 19/56/20: RM schválila směrnici staros-
ty č. 3/2020- Etický kodex zaměstnanců města 
Hustopeče.

Usnesení č. 20/56/20: revokaci usnesení RM č. 
6/54/20 a schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o dílo „Realizace podporovaných bytů Žižkova II, 
Hustopeče“ se STAVIMAL s r. o., IČ 26921677, se 

sídlem Pražákova 51, 619 00 Brno. Text dodatku 
je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení pro 57. schůzi Rady města 
 Hustopeče konanou dne 27. 10. 2020 v zaseda-

cí místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/57/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/57/20: RM schvaluje dar pro Diakonii 

Broumov ve výši 5 000 Kč. 
Usnesení č. 3/57/20: RM schvaluje vícepráce pro 

Streat architects ve výši 192 000 Kč, bude hrazeno 
z rezervy rozpočtu. 

Usnesení č. 4/57/20: RM schválila výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
výměnu dveří na objektu Penzion pro důchodce, 
Žižkova 1 Hustopeče. 

Usnesení č. 5/57/20: RM schválila oslovení uchazečů 
na veřejnou zakázku: 

1. PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, 
IČ: 63479087 

2. STAVOPROJEKTA stavební fi rma, a.s., Kouni-
cova 67, Brno 602 00, IČ: 26232073 

3. Dortechnik, s.r.o., U Hliníka 1260, 696 02 Ratíš-
kovice, IČ: 27710815 

4. Trido s. r. o., Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, 
IČ: 65278151 

5. Manusa CZ, Bezručova 703, 692 01 Mikulov, 
IČ: 67501869... 

6. ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o., 
U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČ: 44846444 

Usnesení č. 6/57/20: RM schválila členy hodnotící 
komise: …, …, …  náhradníky: …, …, … 

Usnesení č. 7/57/20: RM schválila smlouvu 
o umístění vnitřního vedení veřejné komu-
nikační sítě s itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 
628 00 Brno, IČ:18 82 60 16 do objektu bytového 
domu Žižkova I, Hustopeče. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 8/57/20: RM schválila smlouvu se Sie-
mens Mobility, s.r.o. Siemensova 2715/1, 155 00 
Praha 5, Stodůlky, IČ: 06931995 na provádění 
pravidelné kontroly a poruchového servisu 
parkovacích automatů v Hustopečích za cenu 
6 810 Kč bez DPH měsíčně. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/57/20: RM schválila nájemní smlou-
vu s … na nebytové prostory o výměře 13,53 m2 
v přízemní vpravo od hlavního vchodu objektu 
Polikliniky, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče za 
měsíční nájemné 1391 Kč. Rada města pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10/57/20: RM schválila poskytnutí 
materiálu na zpevnění polní cesty, která se 
nachází na pozemku parc.č. 4351/1 a 5783/1, 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 11/57/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení smlouvu o bezúplatném převodu stavby: 
Hustopeče - obslužná komunikace Brněnská - 
Žižkova, včetně OK od společnosti UNIPORT 
INVESTMENT I. s.r.o., Černokostelecká 2247, 
251 01 Říčany, IČ: 04496418. 
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Usnesení č. 12/57/20: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s, 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stav-
bu "Hustopeče, Kosmákova, obnova NN", která 
byla realizována na pozemcích města parc.č. 81/1, 
81/4, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10 a 80, k.ú. Hustopeče 
u Brna, za jednorázovou úplatu 22000,-Kč bez 
DPH. Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 13/57/20: RM doporučuje zabývat 
se variantou kanalizační přípojky od budovy 
polikliniky, mezi novými bytovými domy na 
ul. Žižkova.

Usnesení č. 14/57/20: RM schválila dodatek č.1 
k pachtovní smlouvě ze dne 29. 7. 2020 s …, 
nar…., …, Hustopeče, kterou se doplňuje propach-
továvaná plocha o pozemek p.č. 3099/2 a části 
pozemků 3099/1 a 3100/12 o souhrnné výměře 
2515 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 
a roční pachtovné se navyšuje na 5633,50 Kč. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/57/20: RM schválila smlouvu 
o souhlasu se stavbou na pozemku města se 
společností JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 
664 47 Střelice, IČ: 05242525, ve verzi 2 přílohy 
materiálů RM. 

Usnesení č. 16/57/20: RM schválila žádost společ-
nosti JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 
Střelice, IČ: 05242525 o souhlas s vynětím ze ZPF 
u pozemku p.č. KN 4542/253 v k.ú. Hustopeče 
v rozsahu dle projektové dokumentace pod 
názvem: Dopravní a technická infrastruktu-
ra Hustopeče - výstavba 12 RD, lokalita "Za 
Pionýrskou" vypracovaný společností AQUA 
CENTRUM Břeclav s.r.o. 

Usnesení č. 17/57/20: RM schválila pachtovní smlou-
vu na dobu do 1.10.2021 se spol. ZEMOS a.s., 
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 
63470381 na pozemky p.č.4544/23 , 4544/80, 
4544/89, vedených jako orná půda a pozemků 
p. č. 4631/45, 4631/46, 4631/56, 4631/58, 4631/71, 
4631/80 vedených jako ostatní plocha a pozemku 
p. č. 4631/57 vedeného jako trvalý travní porost, 
vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Br-
na u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče za pachtovné 
5000 Kč / ha + DPD.  

Usnesení č. 18/57/20: RM schválila dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s …, nar…., …, Hustopeče 
na prostory restaurace na adrese Herbenova 
423/4, 693 01 Hustopeče. Text dohody je pří-
lohou zápisu.

Usnesení č. 19/57/20: RM schválila nájemní smlouvu 
s Kalunebe, s.r.o. Brněnská 359/6, 693 01 Husto-
peče, IČO: 09523251, na prostory restaurace na 
adrese Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče 
za měsíční nájemné 12 000 Kč + energie. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 20/57/20: RM schvaluje smlouvu o pod-
mínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí 
smlouvě kupní s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
400 01 Ústí n. Labem, IČ: 27295567 ke stavbě 
"Hustopeče-IS za Generála Peřiny, I. etapa. Text 
smlouvy je přílohou zápisu a dává k posouzení 
do stavební komise. 

Usnesení č. 21/57/20: RM schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s, 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stav-
bu "Hustopeče, Kosmákova, obnova NN", která 
byla realizována na pozemcích města parc.č. 81/1, 
81/4, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10 a 80, k.ú. Hustopeče 
u Brna, za jednorázovou úplatu 22.000 Kč bez 
DPH. Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 22/57/20: RM schválila nájemní smlouvu 
na dobu 1 roku s roční opcí s Frauenthal Auto-
motive Hustopeče s.r.o., Bratislavská 130/2, 
693 01 Hustopeče IČ: 24124664 na část pozemku 
p. č. 1185/1 o výměře 449 m2 a část pozemku p.č.1186 
o výměře 339 m2, obojí v k.ú. Hustopeče u Brna 
na LV č.10001 za roční nájemné 29 156 Kč + DPH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/57/20: RM schválila projektovou 
dokumentaci na Stavební úpravy RD na p. č. 
1480 – ulice …, žadatelů …, …, Hustopeče. Pro-
jektová dokumentace je přílohou zápisu. RM 
pověřuje paní starostku podpisem PD.Usnesení č. 
24/57/20: RM schválila smlouvu o dílo na montáž 
klimatizační jednotky do místnosti UPS s fi rmou 
KLIMABOTT s.r.o se sídlem Masarykovo náměstí 
393/8, 695 01 Hodonín, IČ 28347889 za částku 
43 546 Kč bez DPH.

Usnesení č. 25/57/20: RM schválila vyřazení 
majetku v hodnotě 772 089,84 Kč z důvodu 
neaktuálnosti. Jedná se o Lesní hospodář-
ské osnovy, které jsou od r. 2020 nahrazeny 
novými. 

Usnesení č. 26/57/20: RM schválila vyřazení 
majetku v majetku města:

ORJ 254 - Městská policie v pořizovací hodnotě 
31 591 Kč 

ORJ 504 - Marketing a kultura v pořizovací 
hodnotě 4 282 Kč. 

Vyřazení majetku bude provedeno odvozem na 
sběrný dvůr města. Seznam vyřazovaného 
majetku je přílohou.

Usnesení č. 27/57/20: RM neschvaluje žádost …, 
trvale bytem …, Hustopeče, o prodloužení 
nájemní smlouvy do 17. 10. 2021 k bytu č. 29, 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče. 

Usnesení č. 28/57/20: RM schvaluje dodatek 
k nájemní smlouvě k bytu č. 29, na adrese 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, mezi městem 
Hustopeče a …, nar…. s …, nar…. o prodloužení 
doby nájmu bytu do 31. 12. 2020. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/57/20: RM schválila upuštění 
od poplatku za umístění baneru na zábra-
dlí v křižovatce u kina pro Gymnázium TGM 

Hustopeče na upoutávku Dne otevřených dveří, 
které se uskuteční 24. 11. 2020 a 14. 1. 2021. 

Usnesení č. 30/57/20: RM schválila přerušení 
provozu v Mateřské škole Hustopeče, Školní 25 
a v Mateřské škole Hustopeče, Na Sídlišti 5 v době 
od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. 

Usnesení č. 31/57/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku "MŠ Na Sídlišti 
- I. etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)" 
od uchazeče MAKRA DIDAKTA s.r.o, Drahelická 
162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758. 

Usnesení č. 32/57/20: RM schválila pořadí nabídek 
uchazečů na dalších místech na veřejnou zakázku 
"MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba - Dodávka 
vybavení (SO 03)": 

2. BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buch-
lovice, IČ: 25523414 

3. STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 
2, IČ: 25959506 

4. ESO R-MARKET spol. s r.o., Kostelní 461, 768 24 
Hulín, IČ: 49966626 

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

6. INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 
Těrlicko, IČ: 25367498 

7. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, 760 01 
Zlín, IČ: 47917601 

8. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, 
IČ: 25310119 

Usnesení č. 33/57/20: RM schválila kupní smlouvu 
na plnění veřejné zakázky "MŠ Na Sídlišti - I. 
etapa, nástavba - Dodávka vybavení (SO 03)" 
s vítězným uchazečem MAKRA DIDAKTA s.r.o, 
Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758 
za cenu 977 696,27 kč bez DPH. 

Usnesení č. 34/57/20: RM bere na vědomí výroční 
zprávu o činnosti ZŠ Hustopeče p.o., Komen-
ského 163/2, 693 01 Hustopeče za školní rok 
2019–2020. 

Usnesení č. 35/57/20: RM schválila dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo se STAL-PE stavební s.r.o., Podo-
lí 362, 664 03 Podolí, IČ: 05154006 na zhotovení 
díla ,,Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4– 
stavební práce", kterým se upřesňuje termín pře-
dání staveniště a zahájení díla. Text dodatku je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 36/57/20: RM schvaluje záměr dalšího 
využívání prostor Formanky formou pronájmu 
a ukládá zpracovat záměr a podmínky pronájmu 
na dobu 7 let. Důležité bude průběžné plnění 
i dalších podmínek s využitím areálu a harmono-
gramu prací, které předloží jednotliví uchazeči ve 
svých záměrech. Schválený záměr využití bude 
součástí podmínek a kontroly plnění nájemní 
smlouvy. Neplnění podmínek bude důvodem 
pro předčasné ukončení smlouvy.

Usnesení č. 37/57/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení názvů nových ulic v lokalitě Křížový 
vrch – Akátová, Dubová, Habrová, Kaštanová. 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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ODMĚNA 10 000,-
za informaci, která povede k dopadení 

pachatele krádeže 10 ks vzrostlých 
stromků (5 let) v listopadu roku 2020 

(2× hruška, 8× meruňka) v oploceném 
sadu v lokalitě „Viničná“ u hlavní cesty 

z Hustopečí, směrem na Šakvice, 
tzv. Tesárkovo údolí.

Uvedené stromky jsou označeny 
v horní části kmínku žlutou barvou 

o výšce cca 10 cm.

Budu rád i za informaci o větší výsadbě

ovocných stromů ve vašem okolí.

KONTAKT: 608 508 638

ENERGO HUSTOPEČE S.R.O.
Dukelské náměstí 10, 693 01 Hustopeče

PŘIJMEME PRACOVNÍKA PRO OBSLUHU 
NÍZKOTLAKÝCH PLYNOVÝCH KOTELEN

Vhodné i pro osoby se sníženou pracovní schopností. 
Vhodné pro důchodce.

Požadavky: Vyučení v technickém oboru elektro, instalatér, 
praxe v údržbě vítána. Proškolení zajistíme

Kontakt: Ivan Murín 603 887 517, e-mail: udrzba@sbd-palava.cz
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 

v neděli 17. ledna 2021 v 16.00 v modlitebně 

Apoštolské církve, Kollárova 7, v Hustopečích. 
JSTE SRDEČNĚ VÍTÁNI.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

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

Komise obřadů a slavností.

Chtěla bych prostřednictvím Hustopečských 
listů poděkovat firmě Graweb a firmě Fia 
elektroslužby za pomoc, ochotu a vstřícnost 
při řešení drobných provozních problémů 
na naší nově postavené základně ZZS JMK 
v Hustopečích.

Za celý kolektiv záchranné služby s upřím-
ným poděkováním, přáním pevného zdraví, 
štěstí, lásky a pohody nejen v novém roce 

Dunajová Ladislava.

Dovolte, abych Vás začátkem nového roku 
pozdravil a popřál Vám hlavně pevné zdra-
ví. Věřím, že to bude rok plný očekávání, 
nových možností a vzájemné solidarity. 
Určitě nás čekají i nějaké změny, doufejme, 
že ne moc negativní a že to společně s pozi-
tivním myšlením zvládneme. 

Ani my na realitním trhu nespíme na vavří-
nech, ale vymýšlíme pro Vás nové projekty. Ve 
vánočním čísle jsem Vám představil všechny 
projekty, na kterých aktuálně pracujeme. 

Dnes mi dovolte představit Vám projekt, 
který je k nám v Hustopečích nejblíže, a to 
výstavbu dvou rodinných domů v nedale-
kém Kurdějově. 

Jedná se o rodinné domy o dispozici 4kk, 
které jsou umístněné na svaž ité  parcele. Každý 
dům má celkovou parcelu kolem 900 m2.

Se zastavěnou plochou (bez plochy 
terasy) více než 100 m2 nabí zí  dů m dosta-
tek prostoru i pro poč etně jš í  rodinu. Dva 
samostatné  dě tské  pokoje, obý vací  pokoj 
s kuchyň ský m koutem, ze které ho je stejně  
jako z lož nice př í stup na terasu, koupel-
nu, oddě lenou toaletu, zá dveř í  a centrá lní  

chodbu. Obvod domu tvoř í  pó robetonové  
tvá rnice Ytong Lambda YQ tl. 450 mm, 
zdě né  jsou také  veš keré  vnitř ní  stě ny 
a př í č ky. Dekor laminá tové  plovoucí  podla-
hy, stejně  tak obklady v koupelně  a na WC 
je př i vč asné  rezervaci mož né  př izpů sobit 
pož adavků m budoucí ho majitele.

K zajiš tě ní  př í jemné ho vnitř ní ho 
klimatu př ispě je teplovodní  podlahové  
vytá pě ní . Zdrojem tepla je elektrický  kotel. 
Ohř ev teplé  už itkové  vody bude zajiš tě n 
př í motopný m elektrický m zá sobní kový m 
ohř í vač em o objemu 150 litrů. V zá sobní ku 
bude př edehř á tá  voda k okamž ité mu 
použ ití . Teplotu vody v zá sobní ku lze nasta-
vit dle potř eby. V bytové  jednotce bude dá le 
osazena klimatizač ní  jednotka – tepelné  
č erpadlo (vzduch–vzduch), která  bude 
kromě  chlazení  v letní ch mě sí cí ch slouž it 
také  k př í padné mu dotá pě ní  uvedený ch 
prostor. Samozř ejmostí  jsou plastová  
okna s izolač ní m trojsklem od č eské ho 
vý robce PRAMOS. Plechová  stř echa 
Lindab cihlové ho odstí nu bude z ulič ní  
č á sti sedlová  se sklonem 15°, z boč ní  strany 
pultová . Ve stejné m odstí nu jako stř echa 
budou také  ostatní  klempí ř ské  prvky. 
Parková ní  bude zajiš tě no na vlastní m 
pozemku př í mo př ed domem. Zahrada, 
na kterou se dostaneme z terasy č i kolem 

domu je zatravně na a osazena ovocný mi 
stromy. Z její  horní  č á sti se nabí zí  krá sný  
vý hled na panorama obce a její  dominan-
tu – opevně ný  kostel svaté ho Jana Kř titele. 

Jedná se tak o zajímavou nabídku krás-
ného bydlení v této malebné moravské 
vesničce za příznivou cenu. Cena jednoho 
domu je 5,9 mil. Kč a druhého 6,1 mil. Kč 
dle velikosti příslušné parcely. Podob-
ný projekt jsme realizovali v Kurdějově 
před 3 lety a měl velký úspěch. Proto jsme 
se v kooperaci s developerem rozhodli 
projekt zopakovat. 

Když byste se chtěli dozvědet více infor-
mací, jsme Vám k dispozici na známé adrese 
Janáčkova 2 hned vedle kina v Hustopečích. 

Erik Lipnický, ředitel pobočky 
Schmidt-reality s.r.o.

pobočka Hustopeče
tel: 774 241 009

email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz
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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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Vzpomínky

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

Dne 3. ledna uplyne 4. smutné výročí, kdy nás navž-
dy opustila maminka, manželka, dcera, 
paní Marie Marešová.

S láskou a s bolestí v srdcích vzpomínají maminka Pavla, 
manžel Jiří a dcera Lenka s rodinou.

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

Dne 14. ledna by se dožil 79 let 
pan Josef Strouhal z Hustopečí. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 

Dne 17. ledna vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí 
paní Marie Povolné.

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Naši milí, je tomu již deset roků, co jste nás tak náhle oba 

opustili, v srdcích našich smutek stále zůstává, tvář času 

ke zhojení není zdaleka tak laskavá. 

Dne 30. ledna 2021 si připomeneme již 10. výročí 

úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní Vlasty 

 Tomešové a dne 3. února 2021 také 10. výročí úmrtí 

manžela, tatínka, švagra, strýce a kamaráda, 

pana Jana Šťavíka. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami, manželka jménem 

veškerého příbuzenstva

�        Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ, PÁVek či 
Simson. Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

�        Prodám vestavnou myčku Beko DIN 28220. 
Jen párkrát použitá, takže jako nová. 
Cena 5900,- Kč. Pro fotky nebo více informací: 
Tel.: 777 066 804. E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám fusak Mini Bunker pro holčičku 0–12 
měsíců. Velmi dobrý stav. Cena 490,- Kč. Pro 
fotky nebo více informací: Tel.: 777 066 804. 
E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám zámek pedálů k automobilu. 
Cena 490,- Kč. Pro fotky nebo více informací: 
Tel.: 777 066 804. E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám stojan na slunečník 49×28×7,5 cm, 
beton, Mountfield. Cena 490,- Kč. Pro fotky 
nebo více informací: Tel.: 777 066 804. 
E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám dětské boty Adidas TERREX GTX 
K velikost EU 31. Cena 390,- Kč. Původní 
cena 2349,-kč. Pro fotky nebo více informací: 
Tel.: 777 066 804. E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám stanový přístřešek – různé 
možnosti postavení. Cena 490,- Kč. Pro 
fotky nebo více informací: Tel.: 777 066 804. 
E-mail: 111.11@seznam.cz

�        Prodám DVD přehrávač Sencor SDV 6109. 
Cena 100,- Kč. Pro fotky nebo více informací: 
Tel.: 777 066 804. E-mail: 111.11@seznam.cz

INZERCE






