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Nejnovější způsob odstranění problémů bez použití léků
Bezbolestná biorezonanční terapie.

Pomoc v oblastech:

 - bolestivých problémů pohybového aparátu - vyrovnání psychických stavů
 - alergických problémů - vyrovnání energetických stavů vyčerpanosti
 - virových,bakteriálních problémů - eliminace závislosti na sladké
 - onkologických problémů - eliminace závislosti na nikotinu

Cesta k obnově Vašeho zdraví
Biorezonanční terapie je alternativní způsob řešení zdravotních stavů a nenahrazuje lékařskou péči!

e-mail: cestazdravibicom@seznam.cz
www.bicom-hustopeče.cz

Tel: 724 292 341
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Vážení spoluobčané,
skončil první měsíc roku 2021, roku, který je od samého 
začátku ovlivněn vládními opatřeními a ne vždy jasnými 
nařízeními během koronavirové pandemie. Svět se upíná 
k vakcínám, státy řeší neobvyklé situace, co platí dnes, 
nemusí platit zítra. Spustil se centrální republikový registr 
očkování pro seniory starší 80 let. Centrální znamená, že na 
očkování v Hustopečích se může přihlásit kdokoli odkud-
koli. Tak se paradoxně stává, že jen malá část starých lidí 
z Hustopečska je očkována u nás, zato k nám zavítají seni-
oři napříč republikou a naopak. V současné době je kapa-
cita vyčerpána a systém dovolí pustit další zájemce až po 
dodání vakcín. Na výzvu hejtmana Jihomoravského kraje 
a krizového štábu nabídlo město Hustopeče Společenský 
dům na Herbenově ulici jako místo, kde probíhá antigenní 
testování a počítá se s ním také jako s očkovacím centrem 
(pravděpodobně od března). 
Koncem ledna proběhla úspěšně kolaudace nástavby MŠ 
Na Sídlišti. Od února se tak vracejí do zmodernizované 
budovy děti, které našly se svými učitelkami útočiště v suterénu kostela na Dukelském náměstí. V budově 
přibudou dvě nové třídy v prvním poschodí. Součástí je zadní točité schodiště a výtah. Rodiče, kteří budou 
přivážet a odvážet děti do školky nebo školy, budou moci zaparkovat v ulici Školní na označené části jedno-
směrné komunikace v době od 7.00 do 16.30 hod. na omezenou dobu 15 minut. Věřím, že se tak uvolní frek-
ventovaná ulice Komenského, kde často vznikají nebezpečné dopravní situace. Prosím rodiče, aby se naučili 
zastavovat na vyhrazených místech. V tomto místě není parkovací automat a nelze si tudíž vyzvednout lístek 
k parkování zdarma, proto je třeba mít minutový parkovací kotouč nebo napsat na lísteček čas příjezdu.
Pokračuje modernizace ZŠ Nádražní, která by měla být hotova do konce měsíce května. Součástí investice je 
rekonstrukce toalet, moderně vybavené odborné učebny a nový výtah, čímž se škola stane bezbariérovou. 
Město připravilo projektovou dokumentaci na rekonstrukci nejstaršího sídliště, kde měl vzniknout nový chod-
ník podél školky, měla být řešena vozovka, parkovací místa a sběrná hnízda. Občané ul. Školní a Na Sídlišti, 
ať majitelé bytů či členové bytového družstva Pálava, byli zásadně proti zprůjezdnění silnice, která rozděluje 
školku od obytné částí včetně navrhovaných parkovacích stání. Z mého pohledu velká škoda, nicméně projekt 
realizovat nebudeme. Necháme prověřit některé z návrhů občanů.
V lednu proběhla jednání se zhotovitelem rekonstrukce dálničního povrchu mezi 24. a 32. kilometrem, tedy 
kolem Hustopečí. Práce by měly začít v měsíci březnu. U Hustopečí vznikne provizorní dálniční sjezd, na 
soukromých pozemcích nedaleko Herbenovy farmy zřídí staveniště spolu s mobilní betonárkou a drtičkou. 
Zároveň se budou připravovat práce na stavbu protihlukové stěny.

Vážení spoluobčané,
v tomto roce bychom vás rádi zapojili do rozhodování pomocí tzv. participativního rozpočtu. Město vyčlenilo 
celkem půl milionu korun na projekty, které budete moci navrhnout podle předem daných pravidel. Ty nejlepší 
se potom budou realizovat. S organizací nám pomůže profesionální fi rma. S ní připravíme během měsíce února 
harmonogram a pravidla, se kterými budete seznámeni pomoci různých médií.
Přeji vám všem hodně zdraví, žákům a studentům do druhého pololetí dostatek motivace k online výuce 
a samostudiu. Přeji jim, aby se se svými spolužáky a učiteli potkali ve školních lavicích, jak nejdříve to 
půjde. Našim seniorům přeji hodně víry a optimizmu, brzké naočkování, které nám všem může zachrá-
nit budoucnost. 

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z MĚSTA

Poslední schůze Rady města v roce 2020 se 
konala dva dny před Štědrým dnem, tedy 
22. prosince. Radní měli na programu téměř 
40 bodů, vybíráme pro vás ty nejdůležitější. 

Areál Formanky k pronájmu
Objektu Formanky, patřícímu městu, vyprší 
v květnu 2021 smlouva na dobu určitou se 
stávajícím nájemcem. Město tak vyhlásilo 
záměr pronájmu areálu Formanky, včetně 
kempu, pozemků, chatek a části vybavení na 
dobu 7 let s možností opce. Součástí vyhlá-
šeného záměru je návrh smlouvy, která 
obsahuje veškeré podmínky a náležitosti 
pronájmu. Písemné nabídky včetně podni-
katelského záměru a výše nájmu mohou 
zájemci zasílat do 29. ledna do 8 hodin. Před-
pokládaný začátek nájmu bude od 1. červ-
na 2021, případně dle dohody v pozdějším 
termínu. 

Zájemci o pronájem naleznou veškeré 
dokumenty na webu města v sekci Městský 
úřad/Úřední deska. 

Radní jednali o podnětu na nový přechod
Dopravní komise dostala úkol z Rady zabývat 
se podnětem k řešení bezpečného přechodu 
chodců na ulici Sv. Čecha k zadnímu vchodu 
ZŠ Nádražní. Nový přechod pro chodce by tak 
zvýšil bezpečnost dětí, které docházejí do školy. 

Ušetřené peníze mohou pomoci úpravě 
veřejného prostoru před školkou
Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo, 
kterým se snižuje cena nástavby MŠ Na Sídliš-
ti o nevyčerpanou část rezervy, a to ve výši 267 
tisíc bez DPH. Nevyčerpané fi nance by se mohly 
využít na vydláždění okolí školky. V současné 
době se čeká na kalkulaci stavební fi rmy, která 
by měla práce na chodnících provádět. 

K 12 novým domům se vybuduje chodník 
i veřejné  osvětlení
Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o souhlasu se 
stavbou na pozemku města, a to na stavbu chod-
níku a veřejného osvětlení u nových, pasivních 
domů na ulici Herbenova směrem ven z města. 

ZŠ Nádražní čekají další stavební úpravy 
Vedení města vyhovělo žádosti ředitelky 
ZŠ Nádražní o dotaci na opravu dvou toalet 
pro pedagogický sbor. Stavba se uskuteční 
současně s probíhající rekonstrukcí prostor 
a nenaruší tak další chod školy. Částka na 
opravu poputuje z rozpočtu města. 

Rozpočty pro příspěvkové organizace 
města schváleny
Radní schválili rozpočty na rok 2021 a střed-
nědobé rozpočtové výhledy pro všechny 
příspěvkové organizace města Hustopeče. 

Město se připojilo k podpoře Ivy Záděrové. 
V reakci na adventní koncert na podporu Ivy 
Záděrové se radní rozhodli podpořit námět 
jednoho ze zastupitelů a přispějí do sbírky 
2 korunami za 1 obyvatele Hustopečí. Na účet 
tak město přispěje necelými 12 tisíci.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 23. 12. 2020 na webu města. 

První schůze Rady města v tomto roce 
připadla na úterý 5. ledna a na programu 
bylo například parkování ve městě, Tříkrá-
lová sbírka či spolupráce s partnerským 
městem. 

Nové parkovací automaty budou na jaře
Od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový parko-
vací systém – jeho součástí je také úprava 
ceníku, jehož nejdůležitější částí je první 
půlhodina parkování zdarma. „I tak je 
potřeba si pro lísteček zajít do automatu 
a umístit jej na viditelné místo v autě,“ připo-
míná starostka města Hana Potměšilová.

V současné době nelze platit kartou, 
nové platební automaty se z důvodu koro-
navirových opatření zdržely u zahraničního 
dodavatele – po jejich uvedení do provozu 
bude možno platit bezhotovostně. Zároveň 
získají automaty i nový design. 

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět také na 
pokladnách města. Jinak pouze online
Momentální stav neumožňuje klasický průběh 
Tříkrálové sbírky, tedy chození po městě 
a osobní návštěvy s pokladničkou. „Oslovi-
la nás římskokatolická farnost a poprosila 
o umístění tříkrálových pokladniček na měst-
ském úřadě,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. 
Vedení města s návrhem souhlasilo a přispět 
do sbírky jste tak mohli do 24. ledna na obou 
pokladnách městského úřadu. 

Partnerství s Habovkou bude pokračovat 
novým projektem
Od roku 2011 Hustopeče partnersky spolupracují 
se slovenskou obcí Habovka. „Jak Hustopeče, tak 
i Habovka mají bohatý kulturní život spojený 
s folklorem a tradicemi a snaží se o jejich zacho-
vání a záchranu. Tento projekt umožní toto 
bohatství předat i přes hranice,“ říká starostka 

města. Na projektu „Žijme tradicemi“, který se 
bude týkat dvou akcí spojených s ukončením  
sklizně, budou spolupracovat folklorní soubo-
ry Hustopečí a Habovky (Hustopečská chasa 
a Bučnik). V Hustopečích se bude jednat o slav-
nost Zarážení hory a v Habovce o tzv. Dourobek 
(dožínky). K těmto obřadům proběhne také před-
náška pro veřejnost a fi nálním výstupem bude 
brožurka, kde bude text v češtině a slovenštině 
doplněn dobovými i současnými fotografi emi.

Pokud bude projekt fi nančně podpořen, 
bude zahájen v červnu 2021 a potrvá sedm 
měsíců. V případě špatné epidemiologické 
situace se akce uskuteční online.

Radní města schválili podání žádosti na 
Fond malých projektů, obsahuje 15% spolu-
fi nancování a dohodu o spolupráci partnerů 
mezi Hustopečemi a slovenskou obcí Habovka. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 6. 1. 2021 na webu města. 

Z jednání Rady: Nevyčerpané fi nance by se mohly využít 
na vydláždění venkovního prostoru kolem školky

Z jednání Rady: Prvních 30 minut parkování zdarma

Z jednání Rady: D2 u Hustopečí bude mít nový povrch 
i protihlukovou stěnu
V úterý 19. ledna 2021 se radní sešli ke své 
pravidelné schůzce. Témat k diskuzi bylo 
téměř 50, vybíráme pro vás ty nejdůležitější. 

Do zemětřesením postiženého 
Chorvatska poputuje finanční podpora

Zemětřesení, které v minulých týdnech 
postihlo Chorvatsko, zasáhlo také českou 
menšinu žijící v této zemi. Radní města zare-
agovali na výzvu chorvatského poslance pro 
českou a slovenskou menšinu a vypomohou 
dvěma postiženým rodinám částkou 20 tisíc 

korun. „Město Daruvar je naše partner-
ské město v Chorvatsku. Sice nebylo přímo 
zasaženo, ale v Chorvatsku žije početná česká 
menšina, proto jsme se rozhodli naše přátele 
podpořit,“ vysvětluje důvod pomoci starostka 
města Hana Potměšilová. 
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Další krok k dokončení stadionu v řešení
Národní sportovní agentura vypsala dotač-
ní titul, který by mohl pomoci s výstavbou 
kabin na městském stadionu. „Je potře-
ba zhotovit projektovou dokumentaci se 
stavebním povolením, a to do konce června 
2022. Vybrali jsme zpracovatele, který by 
měl dokumenty zpracovat do konce kalen-
dářního roku,“ říká místostarosta Bořivoj 
Švásta. V roce 2022 by tak město mohlo 
požádat o dotaci na výstavbu. Byla by to 
předposlední fáze k finalizaci městského 
stadionu – vyřešeny zatím nejsou tribuny. 

Dukelské náměstí bude bezbariérové
Na základě požadavků občanů se radní 
rozhodli řešit situaci na hlavním městském 
náměstí, na kterém se vyskytují obrubníky 
a jiné nerovnosti. „Máme v plánu vyměnit 
asfaltové povrchy a chodníkovou dlažbu 
30 × 30 cm za žulovou kostku. Týkalo by se 
to plochy tržnice, asfaltového chodníku 
a chodníku kolem kostela – celé náměstí 
by pak bylo bezbariérové,“ popisuje řešení 
místostarosta. Realizace je ve fázi zadání 
projektové dokumentace. 

D2 u Hustopečí bude mít 
nový povrch i protihlukovou 
stěnu
Radní souhlasili s využitím 
části komunikace u Herbeno-
vy farmy po dobu moderni-
zace D2 pro Ředitelství silnic 
a dálnic. V její blízkosti bude 
umístěna mobilní betonárna 
a drtička betonu. „V Hustope-
čích se dlouhou dobu hovoří 
o rekonstrukci protihlukové 
stěny na dálnici D2. Jsou vysou-
těženy realizační firmy a chys-
tají se přípravné práce. Protože 
obě akce nemohou proběh-
nout najednou, Ředitelství 
silnic a dálnic rozhodlo o vyšší 
prioritě úpravy dálničního 
povrchu u Hustopečí,“ vysvět-
luje stav starostka. Práce na 
části povrchu u budoucí stěny 

jsou naplánovány v termínu březen–červen 
2021, poté navážou práce na protihlukové 
stěně. Kvůli této akci vznikne také provizorní 
nájezd na dálnici pro stavební stroje.

Hustopeče v březnu opět vyvěsí 
tibetskou vlajku
Ve středu 10. března se Hustopeče opět 
zapojí do výzvy Vlajka pro Tibet. Vlajka pro 
Tibet je každoroční mezinárodní kampaň 
konaná na výročí Tibetského národního 
povstání, jejímž cílem je poukázat na poru-
šování lidských práv v Tibetu formou vyvěše-
ní tibetské vlajky.

Občané se budou moci podílet 
na rozpočtu města
Hustopeče letos využijí možnosti participativ-
ního rozpočtu – rozpočtu, na kterém se podí-
lejí přímo občané. Ti budou moci navrhnout 
záměry a projekty, na které poputuje z rozpoč-
tu města 500 tisíc korun. „Participativní rozpo-
čet pomohl již několika městům zrealizovat 
projekty jako jsou dětská hřiště či výsadbu 
nové zeleně – zkrátka oživení veřejného prosto-
ru. Jsme zvědavi na náměty hustopečských,“ 
těší se shodně starostka s místostarostou. 
Jelikož se jedná o poměrně náročnou admi-
nistrativu (reklama, hlasování apod.), využije 
město služeb externí fi rmy. Samotné projekty 
by se pak mohly realizovat v tomto a příštím 
roce. Kontaktní osobou pro tento projekt bude 
radní pro investice Michal Stehlík.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 20. 1. 2021 na webu města. 

Po červnovém titulu Zlatý lajk 2020 překro-
čily facebookové stránky města Hustopeče 
koncem roku další milník – mají více než šest 
tisíc fanoušků, kteří obsah aktivně sledují, 
sdílejí i komentují. Napsat komentář či zprávu 
na sociální sítě města však není to samé, jako 
podat ofi ciální žádost či námět vedení města. 
Už jen proto, že správcem sítí je organizační 
složka Marketing a kultura města Hustopeče, 
nikoliv vedení radnice.

„My v marketingu ho používáme především 
k propagaci akcí,“ objasňuje vedoucí Marke-
tingu a kultury města Hustopeče Jana Hrád-
ková. „Před pěti lety jsme využívali plakáty, 
tištěnou reklamu, letáčky, ale teď už se propa-
gace přesouvá na sociální sítě. Je jasnější, 
dostane se k většímu okruhu uživatelů a je 
levnější,“ odhaluje atraktivnost sociálních sítí 
Hrádková.

V komentářích pod jednotlivými příspěv-
ky se mohou uživatelé k daným tématům 
vyjadřovat a dotazovat na to, co je k dané 
oblasti zajímá. V současné době se však 
bohužel na Facebooku města objevují spíše 
stížnosti a někteří se dožadují řešení problé-
mů ve městě. „Co se týče dotazů na marke-
ting a naše akce, na ty odpovídáme, snažíme 

se vždy vyjít vstříc a poskytnout informace,“ 
dodává vedoucí Hrádková. S dotazy na město 
už je to složitější. „Můžeme pouze poskytnout 
kontakty a nasměřovat lidi, na koho se mají 
obrátit, ale už to nevyřešíme přímo na Marke-
tingu,“ vysvětluje vedoucí marketingového 
oddělení.

Facebookovou stránku je tak možné 
považovat pouze jako jakéhosi „prostředníka“ 
mezi občanem a městským orgánem. Pokud 
se tedy jedná o závažný problém, který chce 
občan vyřešit rychle a efektivně, je dobré se 
obrátit přímo na městský úřad, kde najde 
pověřené osoby pro danou problematiku. 

„Pokud se jedná o nějaký naléhavý problém, 
doporučuji obracet se přímo na konkrétní 
pracoviště městského úřadu, případně na 
paní starostku nebo místostarostu, aby o tom 
věděli a případně poradili, jak dál postupovat,“ 
radí tajemník Pavel Michalica. 

Pro rychlejší odbavení doporučuje kontak-
tovat úředníky telefonicky, ale apeluje také 
na oslovení pomocí mailu, se kterým úřední 
pracovníci pracují na denní bázi. Často se však 
ale jedná i o drobnější závady, jako jsou napří-
klad výpadky pouličního osvětlení nebo nerov-
né chodníky. „Nejjednodušší formou nahlášení 

takového problému jako jsou technické záva-
dy a podobně je prostřednictvím mapy závad, 
která je na webu města,“ informuje Michalica.

Mapa závad automaticky posílá maily 
konkrétním pracovníkům, kteří mají konkrét-
ní problém na starosti a je možné i zpětně 
kontrolovat, jestli o problému daný pracovník 
ví a požadavek postupuje k dalšímu zpracová-
ní. Pokud na sebe osoba, která závadu nahlásí, 
zanechá kontakt, dostane i zpětnou informaci 
o tom, co se s úkolem děje. V otázkách týkají-
cích se úřadu se můžete obrátit také přímo na 
pana tajemníka, který pomůže a popřípadě 
odkáže na specializovanou osobu.

Přesto, že se úřední zaměstnanci snaží 
dělat vše, co je v jejich silách, chystá se město 
komunikaci mezi úřady a občanem v průbě-
hu tohoto roku ještě více usnadnit. Jednat se 
bude především o povinné poplatky, které 
budou moci hustopečští řešit online. „Plánu-
jeme, že si občan bude moci na webu města 
najít formulář nebo žádost, které vyplní elek-
tronicky, a poté mu obratem dojde informace 
o platbě. Přirovnal bych to k internetovým 
e-shopům,“ prozrazuje plány tajemník města.

-slam-
Článek byl zveřejněn 14. 1. 2021 na webu města. 

Sociální sítě nejsou podatelna
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Máme za sebou náročný rok 2020, avšak ani 
v nepříznivé době neustalo zvelebování naše-
ho města. Předchozí rok byl, co se týče investicí 
i získaných dotací, velmi úspěšný a v tomto 
článku bychom je pro vás rádi shrnuli. 

Jednou z největších akcí byla výstavba dvou 
domů s podporovanými byty v ulici Žižkova, ve 
kterých nalezli domov matky-samoživitelky, 
senioři a hendikepovaní spoluobčané. V přípa-
dě této investice město zažádalo úspěšně 
o dotace – pokryly téměř polovinu nákladů. 
Dotace také pomohly s prakticky celou rekon-
strukci hřbitovní kaple. Zde se také vybudovalo 
nové kolumbárium, opravilo veřejné osvětlení 
a za urnovým hájem přibylo nové parkoviště. 

U COOPu se podařilo dokončit druhou 
etapu cyklostezky a bezbariérového chodní-
ku, který končí u vlakového a autobusového 
nádraží. Cyklostezky po celém městě jsou 
hotové. 

Parkování je dlouhodobým problémem 
nejen v Hustopečích – v roce 2020 se po celém 

městě podařilo vybudovat několik desítek 
parkovacích míst. Nezapomnělo se ani na 
chodce, chodníky byly opraveny v ulicích 
Družstevní a Polní. 

Město myslelo i na školy a školská zaříze-
ní. Novou střechu získala Základní umělecká 
škola Komenského, zároveň se zde vyměnila 
elektroinstalace a zvětšily půdní prostory. Byla 
dokončena nástavba Mateřské školy Na Sídliš-
ti a děti se tak brzy budou moci vrátit do dvou 
nových tříd. Zbývá ještě dokončit revitaliza-
ci zahrady. Do fi nále jde také modernizace 
Základní školy Nádražní. 

V areálu Městských služeb Hustopeče byla 
vybudována stokubíková retenční nádrž na 
zadržování srážkových vod ze střech budov, 
které pak budou využívány na zálivku měst-
ské zeleně a mytí strojů a nářadí. I na tuto akci 
město získalo dotaci. 

V loňském roce také začala rekonstrukce 
sportovního stadionu, s pracemi se bude pokra-
čovat také v roce letošním – bude se pokládat 

atletická dráha a zatravňovat hřiště. Jednalo se 
o největší investici ve městě v roce 2020. 

Nevíme, co nám přinese rok 2021, avšak 
plány jsou jasné: 
•  započít by měla rekonstrukce objektu Střel-

nice (předpokládaná cena 6,2 mil. Kč, před-
pokládaná dotace 3,7 mil. Kč. Realizace 2021. 
Zdroj: MMR, Podpora regenerace brownfi el-
dů pro nepodnikatelské využití), 

•  práce budou pokračovat také na Pavučině 
(Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimo-
školního vzdělávání při CVČ Pavučina, Husto-
peče. Předpokládaná cena: 320 tis. Kč, předp. 
dotace: 270 tis. Kč. Realizace 2021. Zdroj: MŽP, 
Národní program Životní prostředí), 

•  pokračovat se bude ve výsadbě zeleně (např. 
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hustopeče 
u Brna: předpokládaný rozpočet: 8,7 mil. Kč, 
předpokládaná dotace: 6,9 mil. Kč. Reali-
zace: 2021–2022. Zdroj: MŽP, EU. Operační 
program Životní prostředí).

-vyh-

Investice v Hustopečích – co máme za sebou a co nás čeká?

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2020 (V TIS. KČ).

Projekt Výše dotace Celkové náklady Vlastní podíl města Poskytovatel dotace

Hustopeče – cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská 7 295 10 051 2 756 SFDI

Podporované byty Žižkova I, Hustopeče 6 600 15 349 8 749 MMR

Podporované byty Žižkova II. Hustopeče 8 430 10 910 937 MMR

Parkovací plochy Sv. Čecha 1,3 1 824

Parkovací plochy Sv. Čecha, podélné 850

Parkovací plochy Žižkova, podélné 1 450

Kotelna, osvětlení, kogenerace bazén – EPC projekt 9 000

VO hřbitov 1 000

VO Kosmákova 120

SPOZAM – topení sportovní haly 1 500

Hřbitovní kaple, obnova 600 601 1 JMK

Propojka komunikace Mírová Gen. Peřiny 1 046

Parkoviště u urnového háje 1 515

Komunikace Žižkova (k Lindenu) 2 500

Chodníky (Družstevní, Polní) 2 000 NPŽP

Výměna svítidel a elektroinstalace ZUŠ Komenského 125 OPŽP

Rekonstrukce střechy ZUŠ Komenského 750

Kolumbária v urnovém háji 200

Stadion atletika (TJ Agrotec) 32 000 10 000

Přírodní zahrada u CVČ Pavučina 500 850 350

Retenční nádrž v areálu Městských služeb 4 700 5 524 824

Projekt Výše dotace Celkové náklady Vlastní podíl města Poskytovatel dotace

Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče 1 576 1 659 83 

MŠ Na Sídlišti – I. etapa, nástavba 31 634 37 160 5 526 IROP

Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 9 315 10 349 1 034 IROP

Bezbariérové chodníky Brněnská, Tyršova, Šafaříkova 3 299

Automatizace a inovace pro město Hustopeče 4 288 4 513 226 OPZ

VO Brněnská 4 000

V následující tabulce jsou představeny projekty, které budou realizovány v roce 2021. 
Většina těchto projektů byla již zahájena a v příštím roce budou ukončeny.

Kolektiv pracovníků MPO
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Byty v Žižkově ulici se kolaudovaly v září 2020.

Sociální byty v ulici Žižkova mají již své obyvatele.

Péči získalo i veřejné osvětlení ve městě.

Na hřbitově přibyla nová kolumbária.

Byla zrenovována hřbitovní kaple.

Pracovalo se i na MŠ Na Sídlišti. 

Započaly práce na městském stadionu.

ZUŠ Komenského pod novou střechou.
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Znamená to, že dlouhé roky uzavřená cesta, 
lemující školku U Rybiček, kvůli bezpečnosti 
dětí, bude zprůjezdněna. Pod balkóny obyva-
tel má přibýt 29 parkovacích míst. Ano, „hurá“. 
Pro nás, obyvatele sídliště, má to „hurá“ ale 
hořkou příchuť a vysokou cenu. Máme přijít, 
kvůli parkování u školky, o naše klidné sídliš-
tě. Místo, kde si děti mohly užít volnosti, zabě-
hat si bez starosti a v bezpečí si hrát. Místo, 
kde jsme neměli strach je pustit ven a z okna 
nebo balkonu je přitom mohli kontrolovat. 
A jaké bude bezpečí dětí z mateřské školky, 
které mohou bezmyšlenkovitě vyběhnout 
ze školky s příslibem zmrzliny, nebo běžet si 
hrát na hřiště?  

Můžete namítnout, že u školky bude 
chodník, ale ruku na srdce, kolik malých dětí 
radostně vyběhne a uvědomí si, že mají na 
tom chodníku zůstat stát? Stačí, aby branka 

nebyla zavřená a dítě může skončit pod koly 
zrovna projíždějícího nebo couvajícího auta. 
Nebylo by to bohužel první neštěstí, které 
by se u školky, poté co se silnice zprůjezdni-
la, stalo. 

Někdo si ale myslí, že to nyní bude bezpeč-
né. Někdo nám chce tvrdě zasáhnout do 
našich životů, do bezpečnosti našich hrají-
cích si dětí a připravit nás o klid. Někdo nech-
ce slyšet, že se tento projekt nepovedl, že ho 
lidé nechtějí. Že startující auta budou ráno 
budit občany, kteří mají na této straně ložni-
ce. Naše zastupitele, námi občany zvolené, 
nezajímá náš názor. Sepsali jsme petice, ve 
kterých 85 % obyvatel sídliště nesouhlasí se 
stávající variantou, navrhovali několik míst, 
kde by mohla vzniknout nová parkovací místa, 
která by nám tolik nenarušovala klid, neubí-
rala dětem bezpečné místo na hraní a respek-

tovala odpočinek. Chtěli jsme o možnostech 
diskutovat. Jenže ouha. Vstřícnost ze strany 
našich zastupitelů k hledání kompromisu, 
který by vedl ke spokojenosti obyvatel, kteří 
zde žijí, je téměř nulová. 

Proč nejsou ochotni se s námi bavit 
o jiných možnostech a snaží se prosadit vari-
antu, která nám v mnoha ohledech nevyhovu-
je? Kdo a proč má zájem na výstavbě nových 
parkovacích míst a zprůjezdnění komunika-
ce? Jsou opravdu parkovací místa pro školku 
důležitější, než spokojenost většiny obyvatel 
sídliště? 

Není lepší pozastavit projekt, vše pořádně 
probrat s lidmi, kterých se to bytostně dotýká, 
než to tlačit silou proti všem?

Sylva Kunýtová, za všechny obyvatele 
ulice Školní a Na Sídlišti. 

Článek obdržela redakce 18. 12. 2020.

KRITICKÉ ČLÁNKY 

Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2020 celkem 
5 876 obyvatel. V roce 2020 se narodilo 50 dětí, 
přistěhovalo se 118 a odstěhovalo 121 občanů. 
Zemřelo 53 občanů. Průměrný věk občanů 
Hustopečí je 43 let. Občanů starších 80 let bylo 
k 31. 12. 2020 v Hustopečích 228 z toho starších 
90 let 34.

Město Hustopeče má v současné době 
73 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních 
okrsků. Mezi nejobydlenější stále patří ulice 
U Větrolamu, Gen. Peřiny a Svat. Čecha. 

V Hustopečích se nachází celkem 1 600 objek-
tů, z toho je 1 132 obydlených a 468 neobyd-

lených. Zde se jedná zejména o garáže, vinné 
sklepy a objekty, které svojí povahou nejsou 
určeny k bydlení.

Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo 
v roce 2020 uzavřeno 57 manželství a před 
orgánem církve sedm manželství. Tato 
manželství byla uzavřena v matričním obvo-
du Hustopeče, do kterého náleží obce Horní 
Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, 
Starovičky a Šakvice.

Manželství jsou uzavírána zejména 
v obřadní síni, ale také na jiném vhodném 

místě. V loňském roce však z důvodu pande-
mie byla velká omezení v možnostech výbě-
ru místa a pro některé páry i data uzavření 
manželství. Z těchto důvodu došlo i ze strany 
snoubenců ke zrušení 26 termínu zarezervova-
ných svateb.

Průměrný věk snoubenců, kteří u nás 
uzavřeli manželství v roce 2020, je u mužů 
35 let a u žen 31 let.

Jako dárek snoubenci dostávají blahopřání 
a pero, kterým podepisují protokol o uzavření 
manželství.

Za správní odbor MěÚ Hustopeče: 
matrika a ohlašovna

Projekt rekonstrukce nejstaršího sídliš-
tě v Hustopečích řeší jeho nejbolavější 
problémy, tj. parkování (nejen počty, ale 
také nedostatečný prostor), rekonstrukce 
komunikací včetně bezpečnostních prvků 
(příčné zpomalovací pruhy), nový chodník 
podél mateřské školy a sběrná místa. Na 
něho by logicky navazoval projekt rekon-
strukce chodníků, protože některé spojo-
vací chodníky by byly rušeny, jiné by mohly 
vzniknout. 

Rekonstrukce je rozdělena na 5 samo-
statných stavebních objektů (SO), aby 

Hustopeče v číslech za rok 2020

Reakce 
vedení města

Radní schválili podání žádosti o dotaci na obnovu 
komunikace a výstavbu parkovacích míst Na Sídlišti
i přes nesouhlas obyvatel. Už jste viděli projekt? 

In
ze

rc
e
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Ekumenická bohoslužba poprvé 
s Káňou a naposled s Rybárikovou

CÍRKVE

Každý rok se v polovině ledna schází před-
stavitelé všech tří hustopečských církví, aby 
společně zahájili celosvětový Týden modliteb 
za jednotu křesťanů. Iniciativa, jejíž počát-
ky sahají až do 18. století, prošla dlouhým 
vývojem a dnes má poměrně jasné poslá-
ní. „Naším cílem je veřejně ukázat, že církve 
spolu mohou vycházet v dobrém, že proti 
sobě nebrojí a chtějí spolupracovat v duchu 
Kristovy lásky. A myslím si, že v Hustopečích 
se nám to opravdu daří. Kromě těch několika 

věroučných tezí nám jde o totéž – seznamovat 
lidi s Boží láskou,“ vysvětluje princip ekume-
ny farářka Českobratrské církve evangelické 
Kateřina Rybáriková. 
Letos poprvé se do ekumenické bohoslužby 
zapojil i nový pastor Apoštolské církve Karel 
Káňa, jehož modlitebna setkání hostila. „Pro 
mě to je první příležitost vidět a modlit se 
s kolegy. Přestože jsem v Hustopečích už přes 
rok, tak se nám bohužel nepodařilo najít 
vhodnou příležitost k podobnému setkání. Až 

nyní. A co mě opravdu 
velmi potěšilo, že jsme 
si hned ve dveřích 
potykali,“ neskrýval 
nadšení z nových 
přátelství Káňa. 

Svědky přátelského 
setkání se stali pouze 
zpěváci doprovodné 
kapely a kamerama-
ni. Kvůli bezpečnost-
ním opatřením totiž 
bohoslužba proběhla 
s vyloučením veřej-
nosti, zato však onli-
ne v přímém přenosu 
Hustopečské televize. 
Věřící se tak mohli 
spojit v modlitbě 

alespoň na dálku, což podle duchovních nijak 
neumenšilo její hodnotu. Právě naopak. „Síla 
společné modlitby je obrovská a neměly by 
nám v tom bránit věroučné rozdíly. Celý svět se 
nachází ve velké krizi a já stále čekám, kdy to 
křesťanům konečně dojde. Že opravdu už je to 
tak těžké a krizové, že je nejvyšší čas se spojit,“ 
vyjádřila Rybáriková.

Kromě společné modlitby budou po celý 
týden probíhat v jednotlivých církvích i další 
připomínky ekumenické iniciativy. „Ve farnosti 
se budeme modlit za jednotu v rámci přímluv 
při bohoslužbách a můžeme udělat i zvláštní 
mši svatou za jednotu křesťanů,“ přiblížil plány 
v kostele sv. Václava děkan Jan Nekuda.
Ekumenické bohoslužby mají každý rok 
poměrně neměnný program, a tak největší 
překvapení letos připravila farářka Kateřina 
Rybáriková, když ohlásila konec svého půso-
bení v Hustopečích, a to ke konci kalendářního 
roku. Co ji čeká dál, zatím neví, ale určitě se jí 
na to během roku zajdeme ještě zeptat s naší 
kamerou. „Ještě ani nevím, v jakém oboru 
budu hledat své budoucí povolání, ale určitě 
si budu chtít odpočinout od té duchovní služ-
by. Láká mě sociální oblast – péče o ohrožené 
rodiny, práce s bezdomovci či menšinami,“ 
nastínila. 

-nov-
Článek byl zveřejněn 18. 1. 2021 na webu města. Kvůli bezpečnostním opatřením totiž bohoslužba proběhla s vyloučením veřejnosti.
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mohly být v různých kombinacích postupně 
realizovány. Město se připravuje na první 
tři, které tvoří rekonstrukci místní komu-
nikace od MŠ po ulici Sv. Čecha se šikmými 
parkovacími místy a novým chodníkem (SO 
01) a dále rozšíření vjezdu z ulice Stodolní 
(SO 03) a rekonstrukci stávajícího parkoviš-
tě a sběrných míst (SO 02). Zprůjezdnění 

dvou slepých komunikací mezi bytovými 
domy je návrh projektanta, kterým řeší 
celou oblast sídliště komplexně. Tyto 
město ve svém plánu nemělo, ale může 
být v budoucnu realizováno podle potřeby 
obyvatel (SO 04 a SO 05). 
Tato rekonstrukce je smysluplná, je velmi 
ohleduplná k sídelní zeleni. Projekt vychází ze 

stávajícího stavu a je uzavřen. Případné další 
změny by byly řešeny samostatně. 

Hana Potměšilová, starostka 
Ivana Bundilová, radní pro dopravu

Podle posledních zpráv skončí projekt v šuplíku. Po 
opakovaném jednání s petičními výbory a BD Pála-
va nám to sdělila starostka města (pozn. redakce).
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Vánoce v době koronavirové

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Přinášíme vám svědectví tří rodin o slavení 
letošních vánočních svátků….

Kvůli všem platným opatřením a také přítom-
nosti nemoci v naší rodině, jsme prožívali 
vánoční svátky ryze v nejužším rodinném 
kruhu. S pocitem obrovské vděčnosti, že jsme 
všichni pohromadě. Nemuselo tomu totiž 
tak být. Ještě před rokem jsem šla s dětmi 
na Štědrý den odpoledne slavit mši svatou, 
zastavili jsme se společně i u „našeho“ betlé-
ma v kostele sv. Václava a sv. Anežky a v násle-
dujících dnech se sešli s celou širokou rodinou. 
Teď tomu ale bylo jinak. Stejně jako Veliko-
noce jsme i Vánoce slavili především v našich 
srdcích. A jak rádi bychom přitom slavili 
vánoční svátky se všemi, které máme rádi.

Na Štědrý den již tradičně děti pomáhaly 
zdobit vánoční stromeček, v bytě zavoněla ryba, 
proběhly poslední nezbytné přípravy. Přišel čas, 
kdy usedáme ke štědrovečerní večeři. Všichni 
pěkně ustrojení přicházíme k prostřenému 
stolu, na adventním svícnu hoří čtyři svíce 
a na stole ještě jedna z pravého včelího vosku. 
Děti s jiskřivým pohledem plným očekávání, 
copak to na ně za zamčenými dveřmi obýva-
cího pokoje čeká, my s pocitem radosti v srdci, 
že můžeme zažívat tyto kouzelné okamžiky 
společně jako rodina. Ač jsou děti nedočka-
vé, ještě než se pustíme do jídla, nalistujeme 
dnešní čtení z Lukášova evangelia a s modlit-
bou zahájíme náš Štědrý večer.

Zvoneček zazvoní, zazní koledy a my se 
u stromečku necháváme unášet radostí dětí 
z nadělených dárečků. My si náš nejkrásnější 
dárek už rozbalili. Navzdory nemoci jsme zase 
všichni spolu doma! Když ale nakonec naše 
ratolesti uložíme do postýlek, nenechám si ujít 

možnost účastnit se alespoň virtuálně „půlnoč-
ní“ mše svaté. Stejně tak i na Boží hod. Jak ráda 
bych se účastnila slavení mše svaté osobně… 
Ale touha musela protentokrát ustoupit. I za 
tuto možnost jsem však velmi vděčná.

A tak se nejen na Boží hod virtuálně 
připojujeme ke slavení mše svaté v nedaleké 
farnosti a spolu s tamními farníky necháváme 
vánoční zázrak pučet také v našich srdcích.

Ačkoliv jsem nemohla uvěřit tomu, že je to 
pravda, dva dny před Štědrým dnem mi vyšel 
pozitivní test na covid. Znamenalo to tedy, že 
celé svátky budeme muset strávit v karan-
téně. Ležela jsem, dívali jsme se s dětmi na 
pohádky, občas si něco zahráli. 

Co bylo jiné a co bylo zvláštní, že jsme 
pochopitelně nebyli ani na jedné vánoční mši 
svaté. Naštěstí nyní existuje možnost online 
mší, takže jsme si pokaždé nějakou pusti-
li. Nakonec, s takovou pravidelností, jsme 

„zakotvili“ na přenosech z blízkých Velkých 
Němčic. Zde podotknu, že všichni husto-
pečští farníci mohou být rádi, že pan děkan 
Nekuda má silný a odolný organizmus. Den 
před propuknutím nemoci jsme u něj byli 
u zpovědi, takže jsme měli obavy, zda jsme 
ho nenakazili. Tím by byly ohroženy i všechny 
hustopečské vánoční mše. Naštěstí to ustál… 
:-)
Pravda je, že často před Vánoci i během nich 
prožíváme hektické období. Před svátky 
všechno nachystat a poté jedna návštěva 
za druhou. Kolikrát jsme si říkali, že je toho 
moc a že bychom byli nejraději doma. Letos 
se nám to splnilo. Nebudu se dál vypisovat, 
každopádně do příštích let budu vděčná za 
všechny návštěvy, které můžeme s rodinou 

u blízkých absolvovat. Bez toho to prostě není 
ono a musím říct, že mi to chybělo. S jednou 
rodinou jsme si dárky předávali online, 
s druhou musíme počkat, až budeme všichni 
zdraví. Po týdnu se totiž ukázalo, že jsou pozi-
tivní i naše děti, takže karanténa pokračovala 
téměř do poloviny ledna... 

Po novém roce mě potěšilo, že nás i přes to 
všechno navštívili tři králové. Ani nezazvoni-
li, věděli… Každopádně nám od nich zůstala 
na poštovní schránce tři známá písmenka 
K + M + B. Ani bychom to nevěděli, kdyby 
nám večer nedošla fotka od synů kamarádky 
s přáním „Bůh žehnej tomuto domu“…

Advent i celé vánoční svátky jsme prožili velmi 
poklidně – bez setkávání s přáteli na advent-
ních koncertech, vánočním divadle. Během 
adventu jsme chodili na mše jen omezeně, 
a to hlavně na dětské mše, kde bylo jen málo 
lidí, odpadly každoroční roráty. O vánoč-
ních svátcích fungoval rezervační systém 
na vánoční mše, tak jsme zvolili odpolední 
půlnoční pro děti. Písničky, které bychom si 
poslechli na tradičním vánočním koncertě 
naší oblíbené skupiny Srdce, nám posílali 
přímo do mobilu :-), děkujeme. Návštěvy 
jsme omezili jen na babičky a dědečky, aby 
jim nebylo příliš smutno. Doma bylo všechno 
stejné jako obvykle, jen na to bylo mnohem 
víc času. Upekli jsme si cukroví, které máme 
rádi, u pěkné pohádky s dětmi nazdobili 
perníčky, uklidili a nazdobili dům, děti nacvi-
čily koledy. K večeři byl kapr s bramborovým 
salátem a pod stromečkem dárečky.

Mnohem víc jsme si ale uvědomovali 
s vděčností to, že jsou stejné, nemusí být pro 
všechny a vždycky samozřejmé.

Víra, naděje a láska
Zdravím všechny čtenáře Hustopečských listů 
a do tohoto roku všem přeji hodně víry, naděje 
a lásky. Na můj příspěvek do lednového čísla 
nebylo v prosinci mnoho času a sil. Přijměte 
prosím krátké zamyšlení nad třemi nejzná-
mějšími slovy z Bible – víra, naděje a láska – 
v kontextu současné doby. 

Co je to víra, o tom by se daly napsat tisíce 
knih a odkázat tisíce kázání. Víra je dar. Víra 
je něco, co sami v sobě nemáte, tu vám musí 
někdo darovat. Většinou při nějaké silné 
události nebo zážitku se ve vás něco pohne 
a vy uvidíte záchytný bod, ucítíte pevnou půdu 
pod nohama, něco, o co se dá opřít. 

A protože je víra věcí ducha, je to nějaká 
myšlenka, která dává sílu vašemu životu  něco, 
co dává všemu ostatnímu ve vašem životě 

smysl. Jistě chápete, že něco tak globálního 
a všechny vaše situace přesahujícího člověk 
prostě není schopen vymyslet sám. To musí 
odněkud nebo spíš od Někoho přijít. Ale pozor 
na to, čemu věříte, je spousta věr a spousta 
lží. Mnohé konspirační teorie i o koronaviru 
a očkování mohou vypadat, že dávají smysl 
a vysvětlují vše. V tom je ďábelskost lži, že 
vypadá jako pravda. V Bibli je o víře mimo jiné 
tento verš: „Věřit Bohu znamená spolehnout se 
na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidí-
me“ (Žd 11,1). Z čehož vyplývá, že to, čemu věří-
me, musí být důvěryhodné. Za mě: Bůh, tak 
jak ho poznávám z Bible i z osobní zkušenosti, 
důvěryhodný rozhodně je. Je na něj spoleh. 

Pak tu máme naději. Osobně stále hledám, 
co ta naděje vlastně je. O naději se ví pouze to, 

že umírá poslední. Trochu mi splývá s vírou. 
Vysvětlení nacházím opět v onom verši, ale 
v kralickém znění: „Víra pak jest nadějných 
věcí podstata, a důvod neviditelných“. Jestliže 
je víra pevný bod, základ, pak naděje je svět-
lo na konci tunelu, maják v bouři. Víra, že Bůh 
existuje, je základem pro naději, že mi pomůže, 
že v té šílené koronavirové situaci něco udělá, 
že to někdy musí skončit, že najde a moudrým 
hlavám pošle řešení. Očkování se v tuto chvíli 
jeví jako naděje. Ale i maják v dáli může být 
doupě lupičů. Rozhodně nechci vystupovat 
proti očkování. Myslím, že je to velmi silná 
naděje v boji s covidem a nechat se očkovat 
je rozumné. Jen chci varovat před přehnaným 
očekáváním. Je potřeba počítat s tím, že neza-
bere u každého nebo budou různé vedlejší 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Děti přinesly k jesličkám 63 postaviček a 3 518 korun
HUSTOPEČE SE BAVÍ

Jistě si vzpomínáte na adventní výzvu dětí 
z hustopečské farnosti, během které sbíraly 
postavičky do prázdného betléma a vybíraly 
příspěvky na dárky pod stromeček pro děti 
ze sociálně slabších rodin. A nás samozřejmě 
zajímalo, jak výzva dopadla...

„Vyzvali jsme děti, aby se zapojily do společ-
né stavby betléma, kdy měly dělat dobré skut-
ky, za které od svých rodičů získaly nějaký peníz. 
Ten následně vhodily v kostele do pokladničky 
a tím si „koupily“ jednu fi gurku. Kromě posta-

viček jsme tak zároveň sbírali prostředky ve 
prospěch sociálně slabých rodin,“ představil 
projekt děkan Jan Nekuda.

A tak se děti dobrovolně zapojovaly do 
pomoci s domácími pracemi, hlídáním souro-
zenců a výjimkou nebyly ani výborné výsledky 
ve škole. Ostatně seznam splněných úkolů si 
můžete sami pročíst vedle hotového betléma. 
Ten se díky píli dětí zaplnil stejně jako poklad-
nička. „Myslím, že to dopadlo velmi dobře. 
V Betlému je asi šedesátka fi gurek a z poklad-

ničky jsme vybrali 3 518 korun, takže je vidět, že 
děti byly velmi štědré,“ pochválil děkan. 

Získané prostředky již našly své konkrétní 
využití. „Peníze věnujeme jedné rodině z naše-
ho okolí na nákup bot pro děti. S rodinou jsme 
se již spojili a vše je v podstatě domluvené.“

Šedesátka ručně vyřezávaných figurek, 
které děti mohly dokonce i vymalovat, byla 
slavnostně představena během vánoč-
ních bohoslužeb a na tento i klasický velký 
Betlém jste se mohli v kostele sv. Václava 
podívat do konce vánoční doby. Je třeba 
sledovat webové stránky farnosti, protože 
kvůli bezpečnostním opatřením jsou boho-
služby omezeny. „Bohoslužby se konají 
v klasických časech, ale je nutné se na ně 
přihlašovat kvůli omezenému počtu účast-
níků. Nicméně po každé bohoslužbě, a ještě 
v další určené dny je kostel otevřený. Všech-
ny informace najdete na webu naší farnosti 
www.farnosthustopece.cz.“

 -nov-
Článek byl zveřejněn 30. 12. 2020 na webu města.   Děti plnily různé úkoly. K betlému dorazilo téměř 60 postaviček.
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Prodlužujeme platnost dárkových karet

Milí  kulturní  př í znivci, jste drž iteli naš ich 
dá rkový ch karet, které  lze využ í vat k ú hradá m 
akcí  poř á daný ch mě stem Hustopeč e? Pokud 
ano, pak vě zte, ž e z dů vodu zá kazu poř á dá ní  
akcí  v době  pandemie koronaviru bude vš em 
dá rkový m kartá m, který m konč í  platnost do 
31. 3. 2021, automaticky prodlouž ena platnost 
do 30. 6. 2021. V př í padě  nejasností  č i potř eby 
ově ř ení  nové ho data platnosti ná s kontaktujte 
na emailu: kino@hustopece.cz.

účinky. A je potřeba i v takových případech 
neztrácet naději. Nevrhnout ji všechnu jen 
k jedné věci, jen k jednomu řešení. Nespoléhat 
na řešení, ale na Dárce řešení (čímž nemyslím 
naši vládu). 

V Bibli se píše: „A tak zůstává víra, nadě-
je a láska, ale největší z té trojice je láska“ (1. 
Kor 13, 13). A je to tak. I kdyby všechno ostat-
ní selhalo – poslední naděje vyhasla, nebylo 
o co se opřít, víra se vytratila – nic nás nezba-
vuje povinnosti milovat, ctít život a důstojnost 
druhých. A láska k těm, o které se bojíme nebo 
které jsme ztratili, náš život naplňuje a dělá 
z něho neopakovatelný zážitek, ať už se situa-
ce vyvíjí jakkoli. 

A když jsme u lásky – připomínám, že ve 
dnech 8.–14. 2. opět probíhá Národní týden 
manželství. Letos nebudou žádné přednášky 

o vztazích, asi ani kafe za hubičku (leda přes 
výdejní okénko), ani pro vás nepřipravíme 
žádné setkání na toto téma. Něco ale jistě 
vymyslíme, sledujte vývěsky. Anebo si vymys-
lete sami. Objevte kouzlo randění doma. 
Můžete použít tzv. Randebox což je krabič-
ka, obálka či krabice s náměty, co na rande 
dělat. Může obsahovat stolní hru, flashdisk 
s hudbou, dvd, koření na svařák, bonboniéru… 
Tento Randebox si můžete objednat z https://
randebox.cz/ – dárky a náměty budou profe-
sionální a bude to překvapení pro oba. Nebo 
si můžete takový randebox vyrobit doma. Do 
nějaké krabice od bot (krásně polepené nebo 
pomalované) dáte to, co byste chtěli na rande 
dělat. Poradím vám: největší radost způso-
bíte, když do krabice vložíte to, co baví part-
nera, nikoli vás. Například baví partnera hrát 

karty, ale vás to moc nebere, uděláte gesto 
lásky a do krabice vložíte balíček karet. Příslib 
toho, co rád dělá, chce tu radost sdílet s vámi, 
ale nechce vás tím obtěžovat, rozzáří jeho oči. 
Nezapomeňte – „láska nehledá svůj prospěch“ 
(1. Kor.13,4–7). Tento randebox – tedy námět na 
čas spolu – nemusí použít jen manželé a dlou-
holetí partneři, ale i otcové se syny a mámy 
s dcerami (a naopak), babičky s vnoučaty, 
přátelé, sousedi. Dovedu si představit, že syn 
donese tátovi krabici s počítačovou hrou, ať 
to zkusí spolu, máma donese dcerce krabici 
s moukou, čokoládou a receptem na bábovku 
nebo se šminkami a voňavkami, že si udělají 
holčičí večer…

Lásce zdar, ale té manželské přece jen zvlášť.  
Krásný a láskyplný nejen únor 

přeje Katka Rybáriková
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Nahradí elektronické knihy ty tištěné?
Když před lety přišly na trh elektronické 
knihy, mnozí měli obavy, aby nezastínily ty 
tištěné. Dnes po letech je již jasné, že tyto 
obavy byly zcela zbytečné. Tištěná kniha má 
své nezastupitelné místo, její počátky saha-
jí daleko do historie a myslím, že i v daleké 
budoucnosti tady bude.

Vždyť když takovou knihu otevřeme 
a nasajeme její vůni, vyvolá to v nás spoustu 
příjemných pocitů. Nejdříve naše oči zpra-
cují její design a celkovou grafickou úpravu 
jako velikost písma, řádkování, ilustrace 
apod. Dotek stránky papíru v nás vyvolá 

příznivé emoce, to šustění lahodí našemu 
uchu. Tištěná kniha se navíc nikdy nevybije. 
Zůstane po celé generace ve stejném formá-
tu na rozdíl od elektronické, která je ovlivně-
na technickým pokrokem. V knihovně jsme 
se přesvědčili, že i současná mladá generace 
si doporučenou četbu raději přečte v tištěné 
podobě. Také se raději učí z tištěných mate-
riálů než z obrazovky. 

Samozřejmě i elektronické knihy si získa-
ly své nezastupitelné místo a mají také své 
výhody. V prvé řadě šetří místo, lze si je vzít 
všude s sebou. Lze si na nich přizpůsobit 

velikost písma, v textu lze rychle vyhledá-
vat. Také jejich cena oproti tištěné knize je 
o něco nižší, některé tituly si lze stáhnout 
zdarma.

Zvláštní potěšení můžete mít z návštěvy 
knihkupectví, v lepším případě knihovny 
(tam vaše peněženka neutrpí velkou újmu). 
Naše knihovna vám každoročně může 
nabídnout přes 700 nových titulů, které 
vybíráme zejména na základě požadavků 
čtenářů. I v letošním roce si přijďte vybrat 
z naší bohaté nabídky.

Jitka Horáková

VÝBĚR Z NEJPŮJČOVANĚJŠÍCH KNIH  V ROCE 2020:

Zádušní mše za hraběnku – Jiří Holub

V troskách tornáda – Linda Castillo

Vrány, Chirurg – Petra Dvořáková

Světla zimní noci – Pam Jenoff

Hana, Hotýlek – Alena Mornštajnová

Vůně noci – Markéta Harasimová

Vítěz – Klára Janečková

Sestry – Bernard Minier

Pačinko – Min Jin Lee

Hrob třinácté panny – Naďa Horáková

Hra na nikdy – Deaver Jeffery

Temné hlubiny – Robert Bryndza

Bílé kosti – Masterton, Graham

Hustopečské kino v číslech
Bilancovat předchozí rok bude také hustopeč-
ské kino. 

•  Za rok 2020 se uskutečnilo 243 fi lmových 
projekcí, které navštívilo 9 671 diváků (v roce 
2019 to bylo 483 projekcí a 19 074 diváků).

•  Vůbec se nepromítalo v měsících duben, 
listopad a prosinec.

•  Uvedli jsme 104 českých fi lmů.
•  Uspořádali jsme 4 školní představení.
•  Zúčastnili jsme se fi lmového festivalu TADY 

VARY, kdy jsme během 9 dnů odehráli 
16 fi lmů s celkovou návštěvností 258 diváků.

•  Vyprodaný sál byl na fi lmy Příliš osobní 
známost a V síti.

•  Pořadí nejúspěšnějších fi lmů:
•  1. Příliš osobní známost (8 projekcí) 950 diváků.
•  2. Šarlatán (7 projekcí) 571 diváků.
•  3. Chlap na střídačku (7 projekcí) 623 diváků.
•  Očekávané premiéry českých fi lmů v roce 

2021: Večírek, Matky, Gump – pes, který naučil 
lidi žít, Vyšehrad, Karel, Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel, Zátopek.

Těšíme se na (snad brzkou) shledanou.
Martina Ondrová, produkční V červenci jsme hostili festival Tady Vary.
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Vzpomínka na knihovníka Jana Horáka

V nové knize povídek Ilse Tielschová vzpomíná 
na dětství na Moravě

13. února tomu bude rok, co z našich řad odešel vzácný 
člověk s velkým srdcem – pan Jan Horák. Byl člověkem 
mnoha profesí, především byl celou svou duší knihov-
níkem, ale také divadelníkem a publicistou. A jak na něj 
vzpomínají hustopečské  knihovnice?

„Nástup do Městské knihovny v Hustopečích a první 
setkání s panem Horákem, jak jen to popsat? Jeho kancelář 
byla zavalena knihami a měl tam svůj hlavní stan. Odtud 
vše řídil a organizoval, vymýšlel, a hlavně se věnoval 
knihovničině. Musím říct, že jsem se od něj hodně naučila 
a byla s ním ráda. Obdivovala jsem jeho elán a zápal pro 
historii, které se věnoval i po odchodu do důchodu, pořád 
nás v knihovně navštěvoval a něco studoval. Měl i dalšího 
velkého koníčka, a to byly včely, myslím si, že při této práci 
relaxoval a čerpal nové síly. Med od jeho včelek byl famóz-
ní a jsem ráda, že v jeho šlépějích pokračuje jeho vnuk.“

Jana Unverdorbenová

„Při práci v knihovně jsem pana Horáka zažila jen krát-
ce, i přesto na mě jeho charisma a osobnost zapůsobily 
natolik, že se z nás stali přátelé. Člověka, který své aktivity 
zaměřoval tolika směry, hned tak nepotkáte. Pan Horák za 
námi i v penzi často jezdíval do knihovny, obdivuhodný byl 
jeho stálý zájem o literaturu a historii i v pokročilém věku. 
V oboru knihovnictví, literatury i historie zanechal nesma-
zatelnou stopu. Stále nemůžeme uvěřit tomu, že za námi již 
nepřijde.“

Jitka Horáková

Osobnost Jana Horáka se hluboce vepsala do dějin města Husto-
peče a obce Boleradice, kde žil. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu prosím s námi tichou vzpomínku.

Je nám ctí, že se Hustopeče mohou podílet 
na vydání další knihy naší rodačky a známé 
rakouské autorky, paní Ilse Tielschové. 

Ta se ve své nové knize Vzpomínka na 
dědečka a jiné povídky z jižní Moravy rozpo-
míná na své dětství poznamenané druhou 
světovou válkou, před kterou uprchla 

i s rodinou do Rakouska, kde nalezla svůj 
nový domov.

Novou knihu si budete moci zakoupit po 
otevření na Turistickém informačním centru 
v Hustopečích. Věříme, že se znovuotevření 
brzy dočkáme a vy tak budete moci ocenit 
nejen povídky paní Tielschové z kraje, který 

všichni dobře známe, ale také ilustrace a citli-
vý překlad paní Jarmily Červené z Mikulova, 
která na knize spolupracovala.

O otevření Turistického informačního cent-
ra vás budeme informovat na facebookových 
a webových stránkách města.

-vyh-

Po úspěchu románu Poslední rok – 1938 vychází uznávané rakouské autorce Ilse Tielschové (1929) 
a hustopečské rodačce česky další kniha, která čtenáře opět přenese do období jejího dětství na 
jižní Moravě. 

Idylické časy se vzpomínkami na rodiče a prarodiče, přirozená dvojjazyčnost, ale také předválečná 
nervozita a lámání charakterů, „hon“ na blízké sousedy, z nichž se přes noc stali nepřátelé, válečná 
léta i to, co nastalo po nich... 

pevná vazba 184 stran celobarevná 295 Kč

VZPOMÍNKA 
NA DĚDEČKA

a jiné povídky 
z jižní Moravy 

Ilse Tielschová

Po ús
a hus
jižní M

Idylic
nervo
léta i 

Ilse

www.bookspipes.cz 
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Budova základní školy a praktické školy v Husto-
pečích je tady pro děti již od roku 1978, my jsme 
ji navštívili v lednu 2021, abychom se poptali, 
jak zvládá výuku v době koronaviru jejich téměř 
šedesátka žáků. 

V hustopečské základní škole a praktické škole již 
desetiletí získávají vzdělávání děti jak s tělesným, 
tak mentálním postižením. Děti navštěvují 1. až 
9. třídu základní školy, pokračovat pak mohou ve 
středním vzdělávání na praktické škole – tam je 
rozvíjena jejich samostatnost a sebeobsluha. Jak 
zvládá škola výuku v době koronavirové? 

„V globále musím říct, že jsme to zvládli a zvlá-
dáme velmi dobře – momentálně fungujeme 
normálně. Co se týká první vlny koronaviru na jaře 
2020, tak byl rozjezd trošku složitější. V době, kdy 
nám zavřeli školu, jsme se snažili najet na distan-
ční výuku. Jelikož máme žáky širokého spektra 
postižení od lehkého po to těžké, tak to fungo-
valo v závislosti na míře jejich postižení. U žáku 
s lehkým postižením probíhala výuka distančně, 
děti se to naučily, učitelé je vedli. Musím říct, že 
to fungovalo dobře. U žáků se středně těžkým 
a těžkým postižením je to těžší, tam se to odvíjelo 

od pomoci rodičů a zázemí v rodinách,“ popisuje 
paní ředitelka Blanka Vetýšková. 

V podzimní, druhé vlně byla škola zavřena 
necelé dva týdny, momentálně se tak děti učí se 
svými spolužáky ve třídách. Organizace dálkové 
výuky probíhala od stupně postižení a jiných 
možností žáků a jejich rodin, všichni tak uvíta-
li, že trvala velmi krátce. Největším kamenem 
úrazu na distanční výuce byla podle paní ředitel-

ky technika. „Stávalo se často, že vypadával inter-
net. Musím říct, že se rodiče snažili. Pokud děti 
neměly doma tablety nebo přístup k počítači, tak 
jsme jim zařízení půjčovali,“ říká paní ředitelka.

Dětem přejeme, aby výuka probíhala již jen 
v jejich krásné škole a pedagogům do nového 
roku vinšujeme mnoho zdaru. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 14. 1. 2021 na webu města. 

Se ztíženou výukou se potýkala také praktická škola

Výuka na škola nebyla přerušena na dlouho.
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Práce na budově Mateřské školy Na Sídlišti 
jdou do zdárného konce, fi nišuje tak výstav-
ba zázemí pro téměř šedesátku stávajících 
i budoucích školčátek. 

Děti jsou naše budoucnost a budoucnost Husto-
pečí je na dobré cestě – dětí totiž přibývá, a to 
byl také popud pro vedení města, aby bylo na 
novou generaci školčátek připraveno. Děti by se 
do nových tříd Mateřské školy Na Sídlišti mohly 
vrátit již od února. „Už několik let cítíme potře-

bu navýšit kapacitu školek, protože poptávka 
je vyšší než kapacita obou školek. Zvolili jsme 
tuto variantu, bylo několik způsobů, jak se 
k tomu postavit – nakonec zvítězila tato vari-
anta nástavby MŠ Na Sídlišti. Vycházeli jsme 
i ze statistik počtu narozených dětí. V roce 2019 
počet děti kulminoval na počet 71, v loňském 
roce to bylo 50 – problém tak částečně pomi-
ne a děti budou mít krásné prostory,“ raduje se 
místostarosta města Hustopeče Bořivoj Švásta. 
Ve dvou nových třídách si tak bude moci hrát až 

56 dětí. Práce na školce stále pokračují, stávající 
školčátka tak našla své útočiště pod kostelem sv. 
Václava na náměstí. 

Celá školka je bezbariérová a získala i nový 
výtah pro vozíčkaře a méně pohyblivé. Částka 
za dílo se pohybuje ve výši 37 milionů korun, 
z nichž 32 pokryla dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu. A co vše 
se tedy od loňského dubna na školce podaři-
lo? „Akce je rozdělena na tři samostatné díly 

– stavební část je hotová, vybavení bude do 
konce ledna a třetí část je zahrada, která by 
měla být hotová do konce prázdnin,“ říká inves-
tiční technik Radek Krušina. V rámci stavební 
části vznikla nástavba a přístavba schodišť, 
dvě třídy a příslušné zázemí. „Finišuje druhá 
část – vybavení – většinu bychom chtěli mít ke 
kolaudaci, zbytek by měl být do konce ledna. 
Je možné, že pár výrobků bude mít přesah do 
února, některé subdodávky se nedaří zajistit 
tak rychle – většinou kvůli kovidu,“ popisuje 
současné práce Krušina. Poslední tečkou pak 
bude dokončení zahrady, kam přibudou nové 
chodníky či herní prvky.

Děti se tak již brzy budou moci těšit na nové 
dobrodružství a zážitky, které na ně v mateřin-
ce čekají.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 13. 1. 2021 na webu města. 

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
Do nových tříd MŠ Na Sídlišti se naváží vybavení, 
práce jdou fi nále

Práce na budově Mateřské školy Na Sídlišti jdou do zdárného konce. 
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MŠ U RYBIČEK

(rubrika pokračuje na str. 18) 
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Rozhovor s Katkou Rybárikovou vznikl 
pár dnů před jejím oznámením o ukonče-
ní působení v místní evangelické farnosti. 
Povídaly jsme si dlouho, byl to příjemný 
a klidný zážitek a věřím, že i vy z něj budete 
mít stejný pocit.

Paní Rybáriková, jak bych vás měla správně 
oslovovat?
Jáhenko.

Co vaše poslání obnáší?
Vzhledem ke zkušenosti, kdy jsem žila do 16 
let bez Boha a pak uvěřila a zjistila jsem, že 
mi víra doplnila všechny neznámé v rovni-
cích, odpovědi na otázky, tak jsem toto chtě-
la předat dalším lidem. Já odpovědi ve víře 
našla – Bohu mohu říct všechno, jak mi je, 
co mě štve nebo těší. Když jsem vděčná, tak 
mám komu poděkovat, a to je velká věc. Všem 
bych přála, aby to také zažili. Z víry pramení 
ukotvení v životě, jistota. Mám pocit, že se 
mnohem méně bojím – vím, že je tady někdo 
silnější a mocnější, než jsem já a má to pod 
kontrolou. 

Jak se to stalo, že je z vás právě jáhenka?
Když jsem se vdala, přestoupila jsem z baptis-
tické církve do evangelické – manžel je evan-
gelík. Na mateřské jsem potřebovala potravu 
pro mozek a jelikož zbývaly síly, začala jsem 

studovat evangelikální teologii v Bánské 
Bystrici (v té době se vyučovalo 

distančně, což je dneska už téměř 
rok norma). Studovala jsem to 
spíše pro svou zálibu, nikdy by mě 
nenapadlo, že bych se tomu mohla 
profesně věnovat. Po 14 letech 
doma s dětmi jsem se chysta-
la do práce, tak jsem se zkusila 
zeptat, zda bych církvi k něčemu 

nebyla. Po poradě s naším farářem 
jsem se přihlásila na jáhenskou praxi, 

tu jsem absolvovala v Boskovicích a poprvé 
jsem si vyzkoušela, jaké je to stát za kazatelnou. 
V počátcích jsem bojovala s trémou a ruměn-
cem. Od roku 2011 působím ve farních sborech 
v Hustopečích a v Nikolčicích.

Jak lidé reagují na informaci, že jste evangelic-
ká jáhenka?
Zpravidla neví, co si pod tím představit. Takže, 
ač to není pravda, tak říkám, že jsem farářka – to 
už pak tuší o co jde. 

Jste vyučená dojička, co se pak stalo, že se váš 
životní směr změnil? 
Když jsem uvěřila a viděla jsem, že je na světe 
hodně duševní bídy, tak jsem si uvědomila, že 
by bylo lepší pracovat s lidmi. V kravínu člověk 
udělal svou práci a mohl začít znovu. Začala 
jsem se tedy orientovat více na jiný druh práce. 
Nejdříve jsem si chtěla dodělat maturitu, což 
bylo náročné, protože jsem při studiu stále 
pracovala u kraviček. 

V 16 letech, když jsem uvěřila, jsem zača-
la chodit do sboru Bratrské jednoty baptistů 
v Brně, kteří právě otevírali biblickou školu 
v Olomouci. Rozhodovala jsem se mezi ní 
a vysokou školou zemědělskou. Moje nadšení 
z víry rozhodlo a vybrala jsem si olomouckou 
školu. Tam jsme měli několik oborů, kromě 
teologie to byla například i zdravověda nebo 
ošetřovatelství. Při studiu a praxi jsem si všim-
la, že nejvíce strádají senioři. Rozhodla jsem se, 
že je nenechám na holičkách a nastoupila do 
domova důchodců v Brně, kde jsem pracovala 
skoro tři roky. To mne velmi naplňovalo, ač to 
bylo velmi náročné.

Doba je taková, jaká je. Co by měl člověk dělat, 
padá-li na něj splín?
Na to není asi jednoznačná odpověď. Splín 
může mít několik důvodů. Když začalo covidové 
šílenství, velkou inspirací pro mne byly členky 
mého nikolčického sboru. Ty říkaly „Pánu Bohu 
poručeno“, což by se dalo chápat jako „odevzdá-
no do Božích rukou“. Jsme moc malí páni na to, 
abychom něco sami uměli ovlivnit. Pán Ježíš 
říká: „Proč si děláte starosti, když nemůžete ani 
o píď prodloužit svůj život?“. To je verš, který se 
na tuto dobu asi velmi hodí. Umět odevzdat 

U šálku čaje

s evangelickou kazatelkou 
Kateřinou Rybárikovou

�       Je hrdá, když může prohlásit 

„Su z Brna!“. Narodila se zde a celý 

život tu žije.

�       Od roku 2011 pracuje jako 

evangelická kazatelka 

v Hustopečích.

�       Je vyučená ošetřovatelka 

zemědělských zvířat.

�       Pochází z ateistické rodiny, uvěřila 

v 16 letech.

�       Je vdaná a má tři děti Anežku, 

Vítka a Vojtěcha, zetě Elishu 

a vnučku Sarah

�       Je vášnivá skautka.

�       Miluje zvířata a přírodu.Ka
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celou situaci, své obavy, svůj splín někomu, kdo 
je silnější a mocnější, podle mě přináší pokoj. 

Myslíte si, že po koronavirové krizi budou 
kostely o něco plnější? Že nás tato výjimečná 
životní situace a nové zkušenosti přivedou 
zpět k víře?
Myslím si, že ne. Nabídka duchovních možnos-
tí je velká, například na internetu – můžeme 
se dívat na mše a bohoslužby online ze všech 
koutů republiky. Víra v klasickém slova smyslu, 
spojená s kostely, už je trošku oposlouchaná 
a lidem mimo církev nedává smysl. Je plná 
archaizmů, je pro ně málo propojena se živo-
tem. Co by mohlo zafungovat, je současná 
mezilidská izolace – lidé se nepotkávají a kdo ví, 
třeba jim udělá dobře být zase s lidmi. Obávám 
se však, že to budou ti stejní lidé, co se scházeli 
i před koronavirem. 

Je něco, co vás ve vašem poslání trápí? V břez-
nu, když jsme si povídaly, tak jste říkala, že 
účast na vašich bohoslužbách je dost malá.
Největší potíže mi dělá moje povaha a malé 
sebevědomím, mám pocit, že to, že je málo lidí 
v kostele, je moje vina. Že jsem je dostatečně 
nezaujala. I když mi tvrdí, že to tak není. Když 
se něco nepovede a spojí se to se špatnou nála-
dou, tak jsou to pak krušné chvíle… Kdybych 
měla více sebejistoty, asi by se mi lépe pracova-
lo. Jsem člověk, který jede na pochvalu, kladná 
zpětná vazba je pro mě hnacím motorem, mám 
pak spoustu chuti a elánu do práce. Obvykle je 
to tak, že dokud je vše v pořádku, tak je ticho, 
ale když je něco špatně, tak přijde výtka, a to 
mne pak trápí. Z toho mne ale potěší, když 
mě neznámý člověk zastaví na ulici a řekne, že 
můj článek v Hustopečských listech byl krásný. 
Hustopečský sbor dává dobrou zpětnou vazbu, 
za to jsem jim vděčná, ale lidí chodí málo, 
V Nikolčicích neříkají nic, ale chodí pravidelně. 
Kdo se v tom má vyznat?

Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré. Co myslí-
te, jak vyjdeme ze současné krize?
Myslím, že si lidé budou více vážit života. V první 
vlně lidé začali hodně přemýšlet o duchovních 

věcech, o smyslu věcí a proč se dějí. V součas-
né době je největší devizou krása a přišlo něco, 
kvůli čemu se obličeje musí zakrývat. Není 
v tom snad souvislost? Koronavirus napadá 
plíce a není tomu tak dávno, kdy po světě byly 
mohutné požáry lesů, což jsou plíce Země. Jako 
kdyby nás to mělo varovat, abychom si na naši 
planetu dávali větší pozor. Věřím, že si lidé po 
všech těch opatřeních budou více vážit svobody 
a přibyde více sebereflexe. 

Paní jáhenko, na fi nále bych se zeptala, zda 
máte nějaký nešvar? 
Mám slabost pro seriály – hlavně kriminál-
ky a sci-fi . Můj top seriál je Hvězdná brána 
(chichotá se), když se s tím svěřím napří-
klad mým svatebčanům, tak se nestačí divit 
a ihned to prolomí ledy. Seriály jsou ale velký 
žrout času. Zapomenu pak, že je potřeba vařit 
nebo uklízet.

-vyh-
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Přihlaste se k nám 
do 31. března 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

Klientské centrum Břeclav 
nám. T. G. Masaryka 10
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Milí příznivci kulturních a společenských akcí v Hustopečích, zatím 
pro Vás z marketingu nemáme dobré zprávy. Naše země se v souvis-
losti s pandemií nachází v nejvyšším rizikovém stupni a zakázané jsou 
veškeré naše aktivity mimo reportáží, článků a aktuálních informací 
o dění v našem městě. S nadějí jsme vzhlíželi k březnu, jehož závěr 
tradičně patří mandloním a vínu, nicméně i tato vize se rozplynula a je 
jasné, že Slavnosti mandloní a vína v rozsahu a modelu, jak je známe, 
ani letos nebudou. Zklamání je dvojnásobné, protože se jedná už 
o druhý připravený ročník, který vinou pandemie rušíme.

Pustili jsme se do hledání náhradního řešení, abychom akci nahra-
dili a ta neztratila nic ze své jedinečnosti a výjimečnosti. Termín padl na 
pátek 20. a sobotu 21. srpna. Návštěvníky sice nebude vítat bílá záplava 
květů, ale vychutnají si pohled na mandloně se zralými plody. Určitě 
se najdou i tací, kteří hotovou mandli ještě neviděli. A program bude 
samozřejmě bohatší. Těšit se můžete na mandlové speciality, mand-
lový jarmark, mandlové likéry, mandlové pivo, kapely různých žánrů 
a samozřejmě nepřijdete o otevřené sklepy místních vinařů. Ti přiví-
tali Mandlobraní s vínem nadšeně, protože i je trápí aktuální omezení 
a vyhlíží, kdy vám budou moct nalít své nejvydařenější vzorky.
Léto už snad bude bohaté. Poslední červnový víkend potěší milovníky cyklo-
turistiky a vína, kteří se potkají na putování Krajem André či Hustopečském 
slunovratu s vínem a na prázdninové měsíce chystáme další novinky. Mezi 
ně patří například večery s cimbálovou muzikou přímo ve vinařských ulicích, 
letní kino i divadlo a připravujeme komentované prohlídky Hustopečemi.

Přeji všem hlavně hodně zdraví a pevnou víru ve zlepšení situace, 
které nyní všichni společně čelíme. Těším se na setkání s Vámi, a to 
mnohem dříve než na srpnovém Mandlobraní s vínem.

Jana Hrádková, vedoucí organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče

Březnové Slavnosti 
nahradí srpnové Mandlobraní
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Neobvyklý začátek kalendářního roku jsme neúmyslně přichystali 
některým našim rodičům. Nákazou covid byly postiženy tři naše 
paní učitelky, a to již od 22. 12. Jejich zdravotní stav ani po 14 dnech 
nebyl dobrý. Uzavření motýlků a žabiček nařídila hygienická stani-
ce. V provozu tedy byla jen přední budova a uzavřené třídy jsme 
nechali řádně vydezinfi kovat. 

Pro radost dětí napadl sníh a začalo mrznout. Nic tedy nebrá-
nilo tomu, abychom s dětmi prožili téma Přijela k nám paní Zima. 
Na toto téma jsme zpívali, kreslili, vyráběli vločky a ledové obráz-
ky. Na zahradě školky jsme se potom koulovali, bobovali a stavěli 
sněhuláčky. Došlo i na pokusy se sněhem a ledem. Škoda, že opět 
přišlo oteplení. 

Na pedagogické poradě jsme kolektivně řešili akce s dětmi na 
další pololetí. Prozatím jsme si naplánovali karneval, environmen-
tální program pro děti a velikonoční aktivity. Všechny akce plánu-
jeme v komorní podobě jen s dětmi a pedagogy. Bohužel situace ve 
státě nám neumožňuje dětem dopřát více. 

I tak jsme se všichni těšili na dobu, kdy zmíněné třídy otevřeme 
a budeme opět pracovat společně. Bohužel po dvou dnech provozu 
zjistila další z paní učitelek, že je pozitivní. Virus nás tedy nadále 
ohrožuje. Nezbývá nám věřit, že bude brzy lépe.

Všem přejeme lepší zítřky.
Kolektiv MŠ PastelkaDošlo i na pokusy se sněhem a ledem.

ZŠ KOMENSKÉHO

Letos, stejně jako v letech minulých, nás po 
Vánocích ve škole přivítalo téma Tří králů. 
Nejmladší žáčci si o nich povídali v hodině 
i v odpolední družině, starší pak znázorňovali 
jejich podoby různými výtvarnými  technikami. 

O víkendu jsme se mohli zapojit do sčítání 
ptáků. A kde na ptáčky narazíte? Přeci v budce. 
Právě budky a krmítka vyráběly děti ze 4. A. 

Kluci ani děvčata se nebáli vzít vrtačku či 
šroubovák do ruky. Vznikla krmítka z plastu, 
kartonů, kokosového ořechu a ze dřeva. Za 
rok, až si ptáčci na nová obydlí zvyknou, se 
určitě počet ptáků na Hustopečsku zvýší. 

Kreativních pracovních činností si užívají 
i třeťáci. Vyvětrali rodičům kuchyňské náčiní 
a nádobí a tvořili z něj rozličné objekty. 

Nastala nám pravá zima. Jak si paní Zimu 
představují žáci druhého stupně, můžete 
vidět na školní facebookové stránce. Žáci 
popustili uzdu fantazii a vznikla opravdu 
neotřelá díla. 

Napadeného sněhu si užívají nejen děti při 
odpoledních radovánkách na bobech, ale i při 
stavění sněhuláka. Přes 50 dětí poslalo fotku 
jejich vlastnoručně vyrobeného sněžného 
hrdiny. Z nich pak veřejnost vybrala toho nejo-
riginálnějšího. Vítěz, Baruščin nešikovný lyžař, 
byl vskutku povedený.
Leden ale bohužel není jen o hraní a dovádění 
na sněhu. Stále se učíme, opakujeme a procvi-
čujeme. 

I přes netypické pololetí končí leden 
vysvědčením. Děkujeme dětem a rodičům 
za jejich práci a snahu, ať již ve škole či při 
distanční výuce. 

Kolektiv školy

Pastelku trápí covid

Lednové zprávičky z Komendy

Sněhulák postavený na hlavu – kdo to kdy viděl? Kluci ani děvčata se nebáli vzít vrtačku či šroubovák do ruky. Tři Králové zavítali na naši školu.
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SOŠ A SOU HUSTOPEČE

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Ačkoliv jsme věřili, že nás distanční výuka 
v podzimním období již nepotká, opak je skuteč-

ností. Oproti jarnímu termínu je nyní tento 
způsob vyučování, dle školského zákona, pro 

všechny žáky povinný. V prosinci se na pár dnů 
ve škole objevili žáci závěrečných ročníků, ale po 
vánočních prázdninách se opět všichni vzdělávají 
distanční formou. Ne vždy lze vysvětlit vše, proto 
využíváme možnosti individuálních konzulta-
cí především na praktickém výcviku. Současná 
dlouhodobá omezení ochudila také naše matu-
ranty o tradiční akci, kterou je stužkovací večírek. 
Program, hudba i stužky připraveny, jen na to 
rozvolnění si musíme počkat. Nezahálíme a stále 
se učíme něco nového. Již od podzimu nabízíme 
dny otevřených dveří online. Nejbližším termí-
nem je 24. únor. Stejně jako při osobní návštěvě 
školy stačí otevřít dveře, tak při dni otevřených 
dveří online jen kliknete na odkaz uvedený na 
webových stránkách školy, a přítomný pedagog 
Vám zodpoví všechny dotazy, pustí videoukáz-
ku či prezentaci. Neváhejte a přijďte se za námi 
podívat online! Těšíme se na Vás!

Stanislava Gergelová

Distanční výuka nám deváťákům hodně vzala, 
ale i dala. Všichni v této výuce vidíme určité 
plusy i minusy, ale myslím, že za celou naši 
třídu můžu říct, že nám všem bylo líp, když 
jsme byli spolu a každý den se vídali. 

Co umíme nového? Museli jsme se naučit 
správně si rozvrhnout čas, naučit se pracovat se 
zdroji a dennodenně kontrolovat naši e-mailo-
vou schránku. Všem nám taky chvíli trvalo, než 

jsme se naučili správně pracovat na počítači 
a vše odevzdávat přesně tam, kam máme. 

Na druhou stranu je pro nás samotná výuka 
pohodlnější, protože si můžeme přispat, stačí 
vstávat chvilku před začátkem hodiny; zpraco-
vat úkoly z pohodlí domova je pro většinu taky 
mnohem jednodušší. 

Přišli jsme však o téměř celý poslední rok 
spolu, o společné výlety, o tu nejdůležitější 

přípravu před střední školou a teď už záleží 
jen na nás. Nejhorší na tom všem ale je ta 
nejistota a to, že nikdo neví, jak to bude dál. 
Jak budou probíhat přijímačky a jestli vůbec 
budeme mít možnost se spolu rozloučit tak, 
jako absolventské ročníky před námi. Všichni 
věříme, že se co nejdříve vrátíme a o to víc si 
užijeme ty poslední chvilky spolu. 

Kateřina Pleskačová, žákyně 9. třídy

První pololetí končí, distanční výuka stále pokračuje

Jak to vidí deváťáci?

Prvňáčci posílali radost vlastní pohlednicí.
Druháci mohou být ve škole 
a stihli si užít i sněhové radovánky.

Prvňáčci si užívají, že mohou být ve škole
 a v hudební výchově poznávali písně podle jejich textů.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Začínám si zvykat, že v Hustopečích získá-
vám pověst „ubrblaného dědka“, kterému se 
pořád něco nelíbí. Možná máte pravdu, ale 
není mi jedno v jakém prostředí žiji, i když 
jsou Hustopeče krásné, nemusíme si je sami 
ošklivit. Jako správný důchodce chodím na 
procházku s pejskem, při tom se dívám kolem 
sebe a vidím některé věci, které se mi nelíbí 
a přiznám se, že je někdy ani nechápu.

Šel jsem vynést koš s odpadky do popelnice, 
tedy spíše do kontejneru. Kontejnery u nás stojí 
v řadě dva za sebou. Když jsem chtěl odpadky 

vhodit do kontejneru, zjistil jsem zajímavou 
věc. První kontejner pomalu přetékal, ale druhý 
za ním byl zaplněný asi do tří čtvrtin. Je pravda, 
že byl od silnice vzdálenější o délku kontejneru, 
který stál před ním, ale myslím si, že není až 
zase takový problém vhodit odpadky do další-
ho kontejneru, i když je vzdálenější o dva kroky. 
Nadáváme na nepořádek u kontejnerů, ale 
neplatí v tomto případě verš z jedné písně, který 
říká „jaký si to uděláš, takový to máš“?

Sice se mi stále něco nelíbí, ale na druhou 
stranu musím pochválit osádky vozů z Hantá-

lů, které vyváží odpad. Někdy není jednoduché 
se dostat ke kontejnerům přes různé překážky, 
couvají mezi zaparkovanými osobními auto-
mobily, při tom tam moc místa nemají, ale 
vždy se dostanou tam, kam potřebují. Napo-
sled jsem to viděl na ulici Generála Peřiny při 
procházce s pejskem.

Osádka připravila kontejnery na kraj 
chodníku, řidič k nim začal couvat mezi dva 
zaparkované osobní automobily. Myslím, že 
za ty roky, co se pohybuji mezi nákladními 
automobily, mám šířku nákladního automo-

Čistota, půl zdraví

Přípravy k maturitní zkoušce pohledem 
studentky závěrečného ročníku
Jak bude probíhat maturita? Co se změní? 
Kdy se bude konat? Co přijímačky na vyso-
kou školu? To jsou otázky, které nás, matu-
ranty, v dnešní době trápí nejvíce. Bohužel 
nejčastější odpovědí jsou slova zatím platí…, 
uvidíme…, či záleží na…

Příprava na maturitu
My, studenti posledních ročníků středních 
škol, jsme plni nejistoty. Detailnější infor-
mace o tom, jak bude maturitní zkouška 
vypadat, mělo MŠMT vydat až ke konci 
ledna. Do té doby jsem se připravovali dle 
stávajících pokynů a výuka byla z velké části 
distanční. Tato forma však nikdy nemůže 
nahradit prezenční vzdělávání. Většina před-
mětů probíhala v podobě videokonferen-

cí. Připravit se touto cestou na závěrečnou 
zkoušku střední školy je velmi obtížné. Ať už 
z hlediska toho, že jsme doma rozptylováni 
a dostatečně se nesoustředíme, či z množství 
učiva, které musíme formou videokonferencí 
a samostudia probrat a na dálku pod dohle-
dem učitelů procvičit. Příprava velmi závisí na 
přístupu každého z nás. Samozřejmě máme 
možnost se obrátit na naše vyučující, kteří se 
nám vždy snaží vyjít vstříc.

Kam na vysokou?
Většina maturantů se hlásí na vysoké školy 
do Brna. Nabízí se nám velké množství 
možností. Můžeme si vybrat Masarykovu 
univerzitu, Mendelovu univerzitu či Vysoké 
učení technické v Brně, ale i různé soukromé 
školy. Avšak k nejvíce oblíbeným oborům 
a fakultám patří ekonomická fakulta, dále 

fi lozofi cká a pedagogická fakulta či některé 
technické obory. Ovšem dny otevřených dveří 
neprobíhají tak, jak jsme na to byli zvyklí 
v minulých letech. Vše se odehrává online.

Přijímačky na vysokou školu
Příprava na přijímací zkoušky na vysokou 
školu není covidem až tak ovlivněna. Na 
internetových stránkách se dají najít minu-
lé testy, které si můžeme vyzkoušet. Jediné, 
co je omezeno, jsou přípravné kurzy. Ty 
probíhají též v podobě videokonferencí, či 
jsou úplně zrušeny.

Stále není odpovězena většina otázek, na 
něž hledáme odpovědi. Jako maturantka 
věřím, že se v brzké době najdou řešení na 
všechny problémy. 

Adéla Prchalová, studentka oktávy

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Energie – budoucnost lidstva. Tak znělo téma 
videokonference, které se zúčastnili žáci kvarty 
dne 26. 11. 2020. Organizátorem byl Hejl Servis 
Praha a přednášejícím pan Ing. Štěpán Zelman 
z ČEZu. Během 90 minut žáci zajímavou formou 
získali informace a diskutovali na uvedené téma, 
jež následně zpracovali v projektu (ŠVP). Pro 
žáky všech zapojených škol byla vyhlášená 
soutěž o energetice, které se zúčastnila i tříčlen-
ná družstva z kvarty. 

Družstvo ve složení J. Bartoň, M. Špaček 
a F. Moravec postoupilo do online fi nále dne 
16. 12. 2020 (jeho záznam je k vidění na https://
www.youtube.com/watch?v=R5Wbacfz-lA). Ve 
fi nále se tento tým posílený o J. Kamenského, 
který zastoupil nemocného F. Moravce, utkal 
se zástupci SPŠ Třebíč, Gymnázia Jana Palacha 
Mělník, Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy a ISŠT 
Mělník. I když naši žáci byli nejmladší, vedli si 
výborně a obsadili 3. místo – pouze 1 bod je dělil 

od druhého místa, které získala SPŠ z Třebíče. 
Zvítězil tým z Gymnázia Jana Palacha z Mělníka. 
Soutěžní disciplíny fi nále tvořily:
1.  Vědomostní test – žáci naší školy získali 

4 body z 5.
2.  Operátor reaktoru – počítačová hra, jejímž 

cílem bylo pomocí regulace výkonu reaktoru 
a parogenerátoru držet aktuální výkon elekt-
rárny co nejblíž k měnící se aktuální potřebě 
elektřiny v sítí.

3.  Dispečer přenosové soustavy – počítačová 
hra, při které si žáci v domácí přípravě vyzkou-
šeli, a především promysleli taktiku, kterou 
využili ve fi nále a díky ní zvítězili. Cílem bylo 
vytvořit mix energetických zdrojů majících 
své výhody i nevýhody a tím regulovat výro-
bu elektřiny v elektrárnách, aby pokrývala 
spotřebu v síti.

4.  Virtuální prohlídka elektráren ČEZ – úkolem 
bylo najít co nejrychleji konkrétní informa-

ci týkající se konkrétní elektrárny. Pro náš 
tým moderátor vylosoval jadernou elekt-
rárnu Temelín.

Informace o průběhu soutěže byla také 
zveřejněna 23. 12. 2020 na webu Břeclavské-
ho deníku. 

Všem žákům kvarty blahopřejeme a děkuje-
me za aktivní účast a skvělou reprezentaci školy!

Jarmila Čeperová, vyučující chemie

Co víš o energetice? 3. místo v celostátní soutěži pro tým 
kvarty z Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče

Naši studenti se v celorepublikové konkurenci neztratili.
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ATLETIKA

PODĚKOVÁNÍ

Originální dárky převzali od starostky města 
zástupci Penzionu Pod Radnicí. Právě z jeho 
účtu přišla v prosinci loňského roku nejvyš-
ší částka, 12 tisíc korun, na podporu léčby 
ochrnuté Ivy Záděrové. Ta peníze z transpa-
rentního účtu zřízeného městem využívá 
k rehabilitačním pobytům v lázních Piešťany, 
k úhradě cvičících pomůcek a v lednu také 
na zaplacení sanitky, která ji dopravila do 
léčebného centra Paraple. Jedná se o aktivity 

nehrazené ze zdravotního pojištění, nicméně 
užitečné a zlepšující její fyzickou a psychic-
kou kondici. Úraz utrpěla Iva při pádu z koně 
před téměř třemi lety a příspěvkem ji za tu 
dobu už podpořily stovky lidí. Jen v posled-
ním měsíci loňského roku se částka zvýšila 
o více než 120 tisíc korun. Transparentní účet 
000000-5609266389/0800 je stále aktivní 
a všem dárcům patří velké poděkování.

-hrad-

Stejně jako všichni sportovci v Hustopečích 
i atleti mají v době pandemie covidu-19 
problémy s přípravou na závody a udržová-
ním kondice. Zatímco v normálním režimu 
trénují žáci a dorostenci až čtyřikrát týdně 
pod vedením svých trenérů, v uplynulých 
měsících se museli spolehnout více na svou 
vůli a vytrvalost. Jak se jim to podařilo uvidí-
me až když se budou moci opět postavit na 
start. Že letošní podzimní a zimní příprava 
nebyla jednoduchá svědčí následující výpo-
věď talentovaného oštěpaře Štěpána Paulíka 
z oddílu atletiky TJ Agrotec Hustopeče.

„Letošní zimní příprava na sezónu byla úplně jiná 
než ty předchozí. V září jsme ještě normálně tréno-
vali venku na „Komendě“. Pak jsme se scházeli na 

„Krajcáku“. Trenérka Míša Houdková nás dělila 
do skupin tak, abychom nebyli spolu. Hodně jsme 
běhali, házeli medicimbalem a bambusem. Trénin-
ky venku byly fajn, protože Míša vždy vymyslela 

zábavnou formu. Bohužel se trénovat mohlo, jen 
když bylo hezky a než se začalo stmívat. Naštěstí se 
v prosinci mohlo do haly, bohužel jen na asi 14 dní. 

Teď se vůbec nescházíme a už mi to chybí. 
V prosinci jsem začal pravidelně běhat s kamará-
dem, který dělá fotbal. Taky posiluji doma na stroji, 
který do teď sloužil jako věšák na prádlo. Mamka mi 
dělá trenéra – hlídá mě, abych cvičil správně a pokud 
možno měl každý den nějaký pohyb. Mně samotné-
mu se totiž kolikrát cvičit nechce. 

Kvůli covidu jsem začal víc běhat, což je dobře 
a trenéři jsou spokojeni, ale chybí mi naše parta 
a taky pořádná příprava. Věřím, že se situace brzo 
zlepší, abychom mohli zase pořádně trénovat a byli 
připravení na hlavní sezónu,“ říká Štěpán.

Štěpán Paulík patří mezi velké naděje husto-
pečské atletiky. Závodí v kategorii staršího 
žactva. Jeho hlavní disciplínou je hod oštěpem, 
kde patří mezi nejlepší v republice. V roce 2019 
získal bronzovou medaili na Olympiádě dětí 

a mládeže v Jablonci. Na Evropských hrách 
dětí získal v posledních čtyřech letech jednu 
zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medai-
li. Je několikanásobný krajský přeborník a stří-
brný medailista z Mistrovství Moravy a Slezska. 
Jeho osobní rekord v hodu oštěpem je 43,58 m.

Organizátoři dvou našich elitních výškařských 
mítinků Hustopečské skákání a Beskydská 
laťka se rozhodli, že se letošní ročníky těch-
to závodů neuskuteční. „Toto rozhodnutí 
se nám nedělalo lehce, ale nutí nás k tomu 
současná epidemiologická situace nejen 
v České republice, ale po celém světě,“ sdělili 
shodně oba ředitelé Zbyněk Háder z Husto-
pečí a Stanislav Sajdok ml. z Třince. „Plat-
ná epidemiologická opatření neumožňují 
průběh obou mítinků v plném rozsahu a situ-
ace v Evropě neukazuje na možné brzké zlep-
šení. Navíc výškařské mítinky s hudbou jsou 
svých charakterem závislé na výrazné divácké 

podpoře, která by letos chyběla. Krátká halo-
vá sezóna také neumožňuje posunutí termí-
nu konání závodů. Proto jsme se dohodli, že 
oba letošní závody budou zrušeny bez náhra-
dy,“ uvedli oba ředitelé.

Hustopečské skákání i Beskydská laťka, 
kterých se pravidelně účastní nejlepší světoví 
výškaři, byly letos zařazeny do prestižní série 
World Athletics Indoor Tour 2021 kategorie 
bronze level a měly se uskutečnit v termínech 6. 
a 9. února 2021. Pořadatelé věří, že v příštím roce 
bude epidemiologická situace ve světě natolik 
dobrá, že jim umožní pokračovat v pořádání 
obou oblíbených atletických mítinků.

Kde peníze pomáhají 

Štěpán Paulík: „Chybí mi parta a pořádná příprava.“

Hustopečské skákání i Beskydská laťka zrušeny

Děkujeme všem dárcům. 

Štěpán je velký talent. 
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bilu „v oku“. Čekal jsem, jak bude couvat, na 
první pokus bezpečně zacouval mezi zapar-
kovanými automobily, i když na každé stra-
ně měl tolik místa, že by se tam dala strčit 
pohlednice, ale na výšku.

Od dětství nás učili, že čistota je půl zdraví. Na 
tomto hesle se za ty delší roky nic nezměnilo, 
je to pravda, proto bychom na něj neměli zapo-
mínat. Přidám ještě jednu zkušenost, je jedno-
duchá: když něco děláš, vždy musíš mít čisto 

pod nohama. Ale hlavně doma si udržujeme 
pořádek, proto si myslím, že není až tak velký 
problém si udržovat pořádek i venku, protože 
tam vlastně žijeme, je to i náš domov.

Vlastimil Tělupil
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z XV. schůze Zastupitelstva města 

Hustopeče konané dne 5. 11. 2020 v sále Společen-
ského domu na ul. HerbenovA

Usnesení č. 1/XV/20: ZM schvaluje program zasedání 
v upravené podobě oproti pozvánce. Doplněn bod 
f) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace a bod g) Změna účelu použití poskytnu-
tého daru Nemocnici Hustopeče p.o.

 I. Zahájení
 II. Sdělení starostky
 III. Zpráva Finančního výboru
 IV. Zpráva Kontrolního výboru
 V. Hlavní body:
  a.  Žádost o odkup části pozemku parc.č. 

4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna
  b.  Převod pozemků od ČR - státního pozem-

kového úřadu v katastrálním území Celné
  c.  Smlouva o bezúplatném převodu stavby - 

okružní křižovatka
  d.  7. rozpočtové opatření města Hustopeče 

2020
  e.  Schválení názvů nových ulic na Křížovém 

vrchu
  f.  Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskyt-

nutí dotace
  g.  Změna účelu použití poskytnutého daru 

Nemocnici Hustopeče p.o.
 VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
 VII. Příspěvky členů ZM
 VIII. Diskuze občanů (pokračování)
 IX. Kontrola přijatých usnesení
 X. Závěr

Usnesení č. 2/XV/20: ZM schvaluje ověřovatele 
zápisu ... a ... 

Usnesení č. 3/XV/20: ZM schvaluje průběh diskuze 
k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se samostatně 
přečte usnesení a na konci zasedání se nebude 
číst usnesení jako celek. 

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

Usnesení č. 5/XV/20: ZM bere na vědomí zápis 
z jednání Finančního výboru ZM 

Usnesení č. 6/XV/20: ZM neschvaluje vyhlášení 
záměru prodeje části pozemku parc.č. 4542/364 
v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře cca 16 m2. 

Usnesení č. 7/XV/20: ZM schvaluje 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 katastrálním 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. 8/XV/20: ZM schvaluje smlouvu o bez-
úplatném převodu stavby: Hustopeče - obslužná 
komunikace Brněnská - Žižkova, včetně OK od 
společnosti UNIPORT INVESTMENT I. s.r.o., Tech-
nická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 04496418. 

Usnesení č. 9/XV/20: ZM schvaluje 7. rozpoč-
tové opatření města Hustopeče, na základě 
kterého jsou 

příjmy města ve výši 261 702 tis.Kč
výdaje města ve výši 325 5252 tis.Kč
fi nancování ve výši 63 823 tis.Kč
Usnesení č. 10/XV/20: ZM schvaluje názvy nových 

ulic v lokalitě na Křížovém vrchu: Akátová, 
Dubová, Habrová, Kaštanová. 

Usnesení č. 11/XV/20: ZM schvaluje dodatek č.1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí indivi-
duální dotace z rozpočtu města s TJ Agrotec 
Hustopeče z.s., Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 13690655 na spolufi nancování rekonstruk-
ce městského stadionu Hustopeče, kterým se 
upřesňuje účel čerpání dotace a posunuje 
termín k předložení vyúčtování dotace. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/XV/20: ZM schvaluje změnu 
účelu použití poskytnutého daru Nemocnici 
Hustopeče p.o.

Usnesení pro 58. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 10. 11. 2020 v zasedací místnosti 

radnice MěÚ Hustopeče 
Usnesení č. 1/58/20:   RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 
Usnesení č. 2/58/20: RM schválila prohlášení 

a závazky dlužníka - města Hustopeče, se 
sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 
vůči faktoringu KB, a.s., se sídlem: náměstí 
Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 Stodůlky, 
IČ: 25148290. 

Usnesení č. 3/58/20: RM bere na vědomí oznámení 
o postoupení pohledávek ze smlouvy o energe-
tických službách určených veřejnému zadavateli 
z Amper Savings, a.s., se sídlem: Vídeňská 102, 
619 00 Brno, IČ: 01428357 na factoring KB, se 
sídlem: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 
5 Stodůlky, IČ: 25148290.

Usnesení č. 4/58/20: RM schválila uzavření dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o dílo – Hustopeče – obslužná 
komunikace Brněnská – Žižkova včetně OK, 
SO 109, 112, 113 se společností TD-LKW s.r.o., 
se sídlem Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 29380421 o prodloužení termínu realizace 
díla do 30. 11. 2020.

Usnesení č. 5/58/20: RM schválila jako budoucí 
vlastník pozemku 3116/10 v k.ú. Hustopeče u Br-
na udělení souhlasu s uložením kabelového 
vedení VN a NN na stavbu „Hustopeče, obnova 
TS, Finanční úřad“.

Usnesení č. 6/58/20: RM pověřuje MPO o vedení 
jednání s vlastníkem pozemku u kynologického 
cvičiště p. … o možnostech využití.

Usnesení č. 7/58/20: RM odkládá vyhlášení záměru 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
města Hustopeče parc. č. 3163/1 o výměře 2.272 
m2 vedeného jako lesní pozemek zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlast-
nictví č. 10001, katastrální území Hustopeče 
u Brna, obec Hustopeče (dle zákresu), za účelem 
výcviku psů, a to na dobu neurčitou od 1.1.2021 
s výpovědní dobou jeden měsíc. Minimální 
výše nájmu činí nejméně 2 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 8/58/20: RM schválila záměr pronájmu 
pozemku č. 27/3 vedeného jako ostatní plo-
cha, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/58/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení kupní smlouvu s Jednotou, spotřebním 
družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 
692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterou město 
kupuje pozemky p.č.1047/21, 8351/13 a 8351/14, 
vše vedené jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče 
u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jiho-
moravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 
na listu vlastnictví č. 11061 za cenu 135.000 Kč 
a náklady spojené s převodem vlastnického 
práva. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 10/58/20: RM ukládá vedení města 
a majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustope-
če jednat s Jednotou, spotřebním družstvem 
v Mikulově, IČ: 00032247 o uzavření nájemní 
smlouvy na parkovací plochu na ul. Žižkova 
s délkou trvání smlouvy 20 let s opcí a ročním 
nájemným 40.080 Kč + DPH.

Usnesení č. 11/58/20: RM neschválila umístění 
drobných staveb pro koně a chovatele vč. oplo-
cení areálu na propachtovaných pozemcích 
a jejich částech p.č. 3100/1, 3099/2, 3099/1 
a 3100/12 v k.ú. Hustopeče u Brna dle žádosti 
pachtýře …, nar…., bytem …, 693 01 Hustopeče. 
Při ukončení smlouvy bude předmět pachtu 
vyklizen. 

Usnesení č. 12/58/20: RM požaduje doložení ale-
spoň situačního nákresu umístění drobných 
staveb k žádosti o umístění drobných staveb 
pro koně a chovatele vč. oplocení areálu na 
propachtovaných pozemcích a jejich částech p.č. 
3100/1, 3099/2, 3099/1 a 3100/12 v k.ú. Hustopeče 
u Brna dle žádosti pachtýře …, nar. …, bytem 
…, 693 01 Hustopeče.

Usnesení č. 13/58/20: RM bere na vědomí zápis 
z 20 jednání stavební komise.

Usnesení č. 14/58/20: RM odkládá projednání 
stavebního záměru investora …, …, Hustopeče 
na rekonstrukci RD.

Usnesení č. 15/58/20: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s. 
na stavbu "Hustopeče, Nádražní – garáž, roz-
šíření NN, …" a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. Projektová dokumentace 
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 16/58/20: RM schválila Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností E.ON Distribuce a.s., 
F. A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400 na stavbu „Hustopeče, Nádražní-
garáž, rozš.NN, …“, která bude realizována 
na městském pozemku parc. č. 3116/3, k.ú. 
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 
5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/58/20: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a …, …, Hustopeče na 
novostavbu RD na parcele č. 4792/219 lokalita 
Křížový vrch a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu.
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Usnesení č. 18/58/20: RM schválila oznámení 
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce na výměnu 
dveří na objektu Penzion pro důchodce Žižko-
va 1 Hustopeče z důvodu obdržení pouze jedné 
neúplné nabídky. 

Usnesení č. 19/58/20: RM schválila výjimku ze 
směrnice starosty č. 1/2018 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a přímému nákupu 
výrobků a služeb 

Usnesení č. 20/58/20: RM schválila oslovení ucha-
zečů na výměnu dveří na objektu Penzion pro 
důchodce Žižkova 1 Hustopeče:

 1.  PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
 2.  STAVOPROJEKTA stavební fi rma, a.s., Kouni-

cova 67, Brno 602 00
 3.  Dortechnik, s.r.o., U Hliníka 1260, 696 02 Ratíš-

kovice
 4.  Trido s. r. o., Na Brankách 2290/3, 678 01 Blan-

sko
 5.  Manusa CZ, Bezručova 703, 692 01 Mikulov
Usnesení č.21/58/20: RM schválila výjimku ze směr-

nice starosty č. 1/2018 k zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků 
a služeb na výměnu dveří na objektu Penzion 
pro důchodce Žižkova 1 Hustopeče.

Usnesení č. 22/58/20: RM schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo s FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříko-
va 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651, kterým 
se snižuje rozsah plnění při elektroinstalaci MŠ 
Na Sídlišti koncové elektro prvky a cena díla se 
snižuje na 503.943,72 Kč bez DPH. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/58/20: RM schválila dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo s H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 
540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, kterým 
se snižuje konečná cena díla na 1.595.804,19 Kč 
bez DPH z důvodu nižší prostavěnosti na stavbě 
„Hustopeče - parkoviště 2020". Text dodatku je 
přílohou zápisu.

Usnesení č. 24/58/20: RM schválila opravu nefunkč-
ního veřejného osvětlení na ulici Polní ve formě 
výměny kabelů a sloupů, včetně obnovy chodníku 
– náklad cca 350 000 Kč.

Usnesení č. 25/58/20: RM schválila udělení sou-
hlasu s postoupením smlouvy o provozování 
obecního infokanálu uzavřené dne 22.07.2012, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.06.2016 uzavřené 
se společností itself s.r.o. (původně SELF servis, 
spol. s r.o.) na společnost Nej Kanál s.r.o. sídlem 
Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 
027 38 252 

Usnesení č. 26/58/20: RM schválila příspěvek ve 
výši 3.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské círk-
ve evangelické v Hustopečích, IČ: 64520994 se 
sídlem Masarykovo nám. 590/4, 693 01 Hustopeče 
u Brna na vystoupení hudební skupiny Roháči 
v evangelickém kostele dne 6.12.2020 a pověřuje 
starostku podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 27/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 1 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem …

Usnesení č. 28/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 1 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 29/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 2 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem …

Usnesení č. 30/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 2 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 3 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ...

Usnesení č. 32/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 3 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 33/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 4 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem …

Usnesení č. 34/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 4 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 5 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ...

Usnesení č. 36/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 5 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 37/58/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 6 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ...

Usnesení č. 38/58/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 5 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 39/58/20: RM schválila zápůjčku 1 ks 
klíče od WC na autobusovém nádraží pro stroj-
vedoucí ČD.

Usnesení č. 40/58/20: RM bere na vědomí hospo-
dářský výsledek příspěvkových organizací města 
za I. - III. čtvrtletí roku 2020.

Usnesení č. 41/58/20: RM schválila použití znaku 
města Hustopeče na webových stránkách Gym-
názia TGM Hustopeče.

Usnesení č. 42/58/20: RM ukládá Marketingu a kul-
tuře poskytnout elektronickou podobu znaku 

města Hustopeče pro umístění na webových 
stránkách Gymnázia TGM Hustopeče.

Usnesení č. 43/58/20: RM schválila plán zimní 
údržby Městských služeb Hustopeče na období 
2021–2022. Plán je přílohou zápisu.

Usnesení č. 44/58/20: RM odkládá schválení „Naříze-
ní 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“ včetně přílohy č. 1 (vymezení 
oblastí), přílohy č. 2 (ceníku plateb) a přílohy č. 
3 (provozní doba parkovacích ploch). Nařízení 
bude realizováno s účinností od 01.01.2021. EO 
MěÚ ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče a MěP 
Hustopeče zajistí realizaci nařízení do praxe 

Usnesení pro 59. schůzi Rady města Hustopeče 
konanou dne 24. 11. 2020 v zasedací místnosti na 

MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/59/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/59/20: RM schválila vánoční dar pro 

členy výborů ZM a komisí RM, a to 2 láhve vína 
na člena. 

Usnesení č. 3/59/20: RM ukládá připravit vína na 
vánoční dar pro členy komisí a výborů.

Usnesení č. 4/59/20: RM bere na vědomí průběž-
ný výsledek hospodaření Sportovního zařízení 
města Hustopeče za I. - III. čtvrtletí roku 2020, 
spolu s výhledem do konce roku 2020. 

Usnesení č. 5/59/20: RM projednala požadavek na 
navýšení rozpočtu ZŠ Komenského na rok 2021. 
Byl zahrnut mezi požadavky na rozpočet.

Usnesení č. 6/59/20: RM ukládá připravit návrh na 
úpravu nastavení pravidel výpočtu příspěvku na 
činnost školských zařízení, tak, aby lépe odpo-
vídala potřebám jednotlivých škol.

Usnesení č. 7/59/20: RM schválila zadávací doku-
mentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na „Zpracování projektové dokumentace na 
novostavbu kabin a zázemí pro sportovní sta-
dion Hustopeče" Text dokumentace je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 8/59/20: RM schválila oslovení uchazečů 
na veřejnou zakázku na „Zpracování projektové 
dokumentace na novostavbu kabin a zázemí pro 
sportovní stadion Hustopeče": 

ing. Libor Schwarz, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 10563229, 

Ing. Václav Cichra, Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ: 
41530047, 

Ing. arch Jakub Caha, Dlouhá 1207/14, 693 01 Husto-
peče, IČ: 74599054, 

Jančálek s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, 
IČ: 26234149

Usnesení č. 9/59/20: RM schválila složení komise 
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování 
projektové dokumentace na novostavbu kabin 

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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a zázemí pro sportovní stadion Hustopeče": …, 
…, …,  náhradníci: …, …, …,

Usnesení č. 10/59/20: RM navrhuje postoupit do sta-
vební komise žádost o bezúplatný převod pozem-
ků p.č. 26/1, p.č. 26/2 a p.č. 26/3 v k.ú. Hustopeče 
u Brna z vlastnictví města Hustopeče do vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodaření pro 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. 
PČR předloží projektovou dokumentaci. 

Usnesení č. 11/59/20: RM souhlasí s rekonstrukcí scho-
diště u domu č.p. 26 na ul. Hradní. Po dokončení 
rekonstrukce předloží žadatel skutečné geodetické 
zaměření, na základě kterého město projedná 
další využívání pozemku.

Usnesení č. 12/59/20: RM schválila vyhlášení zámě-
ru uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
města Hustopeče parc. č. 3163 o výměře 1180 m2 
vedeného jako lesní pozemek zapsaného u Kata-
strálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katast-
rální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 
10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec 
Hustopeče (dle zákresu), za účelem výcviku psů, 
a to na dobu neurčitou od 01. 01. 2021 s výpovědní 
dobou jeden měsíc. Minimální výše nájmu činí 
nejméně 4,5 Kč/m2/rok vč. DPH. 

Usnesení č. 13/59/20: RM postupuje žádost o prodej 
pozemku na ul. Vinařská u železniční trati do 
stavební a dopravní komise k seznámení a vyjá-
dření k možnostem dalšího budoucího využití 
požadovaného pozemku městem.

Usnesení č. 14/59/20: RM bere na vědomí upravený 
situační výkres infrastruktury pro výstavbu řado-
vých domků u „prasečáků“ a požaduje doložení 
napojení do veřejné kanalizace dle projektu 
Ing. Trojkové. 

Usnesení č. 15/59/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení souhlas s výmazem věcného břemene na 
pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna, za 
cenu dle znaleckého posudku na stanovení ceny 
věcného břemene, případně stanovení rozdílu 
časové prodejní ceny pozemku s věcným břeme-
nem a bez břemene, plus náklady na znalecký 
posudek. Zadavatelem posudku bude město. 
Znalecký posudek bude zadán po úhradě zálohy 
na znalecký posudek žadatelem o výmaz.

Usnesení č. 16/59/20: RM schválila Smlouvu o zřízení 
věcného břemene se společností E.ON Distribuce 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na 
stavbu "Hustopeče, Vinařská, k.NN, Bydlení Břec-
lav", která byla realizována na pozemcích města 
parc.č. 1329/2 a 1261/2, k.ú. Hustopeče u Brna za 
jednorázovou úplatu 5.700 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/59/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení uzavření směnné smlouvy na část pozem-
ku p.č. 982/42 ve vlastnictví města Hustopeče 
výměře 30 m2 za pozemek 982/130 ve vlastnictví 
manželů … a …, trvale bytem …, 693 01 Hustopeče, 
vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Doplatek ze strany 
… činí 19 600 Kč. 

Usnesení č. 18/59/20: RM odkládá schválení vyhlá-
šení záměru pronájmu zadní části zastavěného 
pozemku p.č.868/2, zapsaného na LV č.10001 
v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu cca 100 m2 
ve východní části nemovité věci. Text záměru je 
přílohou zápisu. Po projednání s ředitelem CVČ 
o možnosti dalšího využití objektu organizací.

Usnesení č. 19/59/20: RM neschvaluje záměr pro-
nájmu části pozemku p.č.885/19 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, který je zastavěn garáží. 

Usnesení č. 20/59/20: RM schválila dohodu na 
ukončení Licenční smlouva č. FP 13 pro výkon 
souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří 
národní ochrannou známku FAMILY POINT mís-
to pro rodinu® s Centrem pro rodinu a sociální 
péči, se sídlem: Biskupská 280/7, 602 00 Brno, 
IČ: 44991584 k 31.12.2020. 

Usnesení č. 21/59/20: RM schválila dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo s VS build s.r.o., Družstevní 369, 
664 43 Želešice, IČ: 28312015, kterým se z důvo-
du protiepidemických opatření posunuje termín 
dokončení díla na 17.12.2020. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/59/20: RM schválila výběr nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku „Modernizace 
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - jazyková učebna" od 
uchazeče AV MEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 
10, IČ 48108375 

Usnesení č. 23/59/20: RM schválila kupní smlouvu na 
plnění veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Husto-
peče, Nádražní 4- jazyková učebna" s vítězným 
uchazečem AV MEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 
Praha 10, IČ 48108375 za cenu 3 370 693,09 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 24/59/20: RM neschvaluje opravu WC pro 
personál a pro projednání a schválení požaduje 
předložení rozpočtu opravy WC na ZŠ Hustopeče, 
Nádražní 4 a návrh fi nancování. 

Usnesení č. 25/59/20: RM schválila smlouvu pří-
kazní se společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 
22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149 na zajištění 
autorského a technického dozoru a inženýrské 
činnosti v rámci stavby a po jejím dokončení 
„MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE NÁDRAŽNÍ 
4" za cenu 155 000 Kč bez DPH. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/59/20: RM odkládá rozhodnutí 
o zachování vybudované studny v areálu Měst-
ských služeb Hustopeče. RM požaduje doložení 
informace od projektanta, proč projekt nepřed-
pokládal spodní vody v místě budoucí stavby.

Usnesení č. 27/59/20: RM odložila smlouvu o dílo 
na vybudování čerpací studny se zhotovitelem 
JS-abacus s.r.o. ve výši 171 097,28 Kč bez PDH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/59/20: RM odložila zrušení čerpací 
studny v areálu Městských služeb společností JS-
abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 26288591 a uložila připravit dodatek ke smlouvě 
o dílo s naceněním těchto víceprací k původní 
smlouvě o dílo. 

Usnesení č. 29/59/20: RM schválila souhlas města se 
stavbou, vč. projektové dokumentace "Stavební 
úpravy RD č.p. 686/14 a Novostavby zahradního 
domku“, umístěných na parcelách č. 1057, 1058/7 
v k.ú. Hustopeče u Brna, investorů … a …, …, 693 01 
Hustopeče. Rada města pověřuje starostku města 
podpisem projektové dokumentace. 

Usnesení č. 30/59/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení kupní smlouvu s … a …, …, 693 01 Hustopeče 
na prodej pozemku p.č.3277/5 v k.ú. Hustopeče 
u Brna za cenu 84 460 Kč a náklady na vklad 

vlastnictví pozemku do katastru nemovitostí. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/59/20: RM schválila Dodatek č.1 
k nájemní smlouvě s Kalunebe s.r.o., Brněnská 
359/6, 693 01 Hustopeče, IČO: 09523251, kterým 
se prodlužuje nájem na dobu určitou 1 roku 
s roční opcí, na prostory restaurace na adrese 
Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče za měsíční 
nájemné 12.000 Kč + záloha na energie. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/59/20: RM pověřuje vedení města 
k projednání přijaté petice občanů proti rozšíření 
komunikace a parkovacích míst na ul. Na Sídlišti 
v Hustopečích s petičním výborem. 

Usnesení č. 33/59/20: RM schválila dodatek č.1 
k nájemní smlouvě s BORS Holding s.r.o., IČO: 
63474999, Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, 
kterým se doplňuje inflační doložka do smlouvy 
na užívání prostor pro veřejná WC. Text dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/59/20: RM schválila vyhlášení 
záměru pronájmu části pozemků p.č.1047/4 
a 1047/2, vše vedené jako ostatní plocha na LV 
č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově 
navržené parcely č.1047/35 o celkové výměře 
cca 360 m2 na dobu 20 let s opcí společnosti 
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní 
nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247. Text 
záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/59/20: RM schválila výjimku ze 
směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a schvaluje smlouvu o dílo se Siemens 
Mobility, s.r.o., Siemensova 2715/1, 155 00 Praha, 
IČ: 06931995 na upgrade a dodání části nových 
parkovacích automatů v Hustopečích za cenu 
1 293 023 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 36/59/20: RM schválila Nařízení města 
Hustopeče č. 4/2020. kterým se vymezují oblasti 
města, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjed-
nanou cenu. Text nařízení je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 37/59/20: RM schválila Ceník plateb za 
stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích ve vymezených oblastech města 
Hustopeče. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/59/20: RM schválila uzavření veřej-
noprávní smlouvy o výkonu přenesené působ-
nosti na úseku projednávání přestupků s obcí 
Němčičky, IČ 00283401, se sídlem Němčičky 
č. p. 221, PSČ 691 07. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

Usnesení č. 39/59/20: RM schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
s obcí Uherčice, IČ 00 283 657, se sídlem Uherčice 
č.p. 32, PSČ 691 62. Text smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu.

Usnesení č. 40/59/20: RM schválila navýšení úvazků 
pro potřebu Městského úřadu Hustopeče. Na 
odboru přestupků a silničního hospodářství 
jedno pracovní místo pracovníka přestupků 
v 10. platové třídě, s účinností od 01. 01. 2021. 
Na odboru stavební úřad jedno pracovní místo 
referenta stavebního úřadu v 10. platové třídě, 
s účinností od 01. 03. 2021. 
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Usnesení č. 41/59/20: RM schválila podání žádosti 
o dotaci Centrem volného času Hustopeče, p.o., 
Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, z programu 
VISK3, Ministerstva kultury na pořízení nového 
informačního systému knihoven. Spolufi nanco-
vání projektu bude z rozpočtu žadatele (CVČ) 

Usnesení č. 42/59/20: RM schválila revokaci Usnesení 
RM č. 27/58/20 – 34/58/20 ze dne 10.11.2020

Usnesení č. 43/59/20: RM schválila přidělení bytu 
č .1 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ... 

Usnesení č. 44/59/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 1 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 45/59/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 2 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ... 

Usnesení č. 46/59/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 2 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … s účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 47/59/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 3 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem ... 

Usnesení č. 48/59/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 3 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/59/20: RM schválila přidělení bytu 
č. 4 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, …, 
nar. …, trvale bytem … 

Usnesení č. 50/59/20: RM schválila smlouvu o nájmu 
bytu č. 4 na adrese Žižkova 1476/22a, Hustopeče, 
uzavřenou mezi pronajímatelem městem Husto-
peče a …, nar. …, trvale bytem … a účinností od 01. 
12. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 51/59/20: RM schválila Domovní řád 
pro sociální byty Žižkova II na adrese Žižkova 
1476/22a, Hustopeče. Text Domovního řádu je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/59/20: RM schválila ceník pečova-
telské služby účinný od 01.01.2021. 

Usnesení č. 53/59/20: RM schválila rozpočet 
Komise pro územní rozvoj města na rok 2021 
ve výši 20 000 Kč. 

Usnesení č. 54/59/20: RM schválila dar pro Gym-
názium TGM Hustopeče ve formě budgetu ve 
výši 15 000 Kč vč. DPH s možností jeho čerpání na 
reklamní a další služby poskytované o.s. Marketing 
a kultura, tj. např. v Hustopečských listech, HTV, 
vyvěšení baneru, apod.. 

Usnesení č. 55/59/20: RM schválila uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice na stavbu "Hustopeče, Mrštíkova, 
k NN, IVK", která bude realizována na pozemku 
parc.č. 164/1, 284/1, 474/2, 474/3 a 82 k.ú. Husto-
peče u Brna, za jednorázovou úplatu 5 000 Kč 
bez DPH. Text smlouvy přílohou.

Usnesení č. 56/59/20: RM ukládá připravit podklady 
k možnosti prodloužení splatnosti nájemného 
v městských prostorách. Týká se to provozoven, 

které byly uzavřeny v souvislosti s vyhlášeným 
nouzovým stavem v říjnu 2020. 

Usnesení č. 57/59/20: RM schvaluje udělení 
výjimky z místní úpravy provozu (zákazu vjez-
du vozidel s hmotností nad 3,5t) do ulice Na 
Hradbách pro MS Quatro. Výjimka se uděluje 
jako přenosná pro jedno vozidlo do maximální 
celkové hmotnosti 7,5 t. V případě překročení 
hmotnosti bude výjimka odebrána.

Výjimka bude pouze pro vjezd na nezbytnou 
dobu, nebude povolením pro bezplatné par-
kování. Nájezd i výjezd bude vždy do ulice 
Kurdějovská.

Usnesení č. 58/59/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení rozpočet města Hustopeče na rok 
2021. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.

Usnesení č. 59/59/20: RM ukládá¸ aby součástí 
příloh předloženého návrhu rozpočtu na další 
rok byly i žádosti jednotlivých organizací města 
s jejich požadavky na rozpočet. 

Usnesení č. 60/59/20: RM schvaluje revokaci usne-
sení RM č. 52/2/18 a schvaluje nový seznam 
členů Sportovní komise předseda – …, členové 
…, …, …, …, …, …, …, …

Usnesení č. 61/59/20: RM schválila z revokaci 
usnesení 3/57/20 schválila vícepráce pro Streat 
architects ve výši 189 500 Kč, bude hrazeno 
z rezervy rozpočtu.

Usnesení z 60. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 08. 12. 2020 v zasedací místnosti na 

MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/60/20: RM schválila program jednání 

dnešní RM. 
Usnesení č. 2/60/20 RM neschvaluje změnu pod-

mínek parkování na Dukelském náměstí.
Usnesení č. 3/60/20: RM schválila umístění drobných 

staveb pro koně a chovatele vč. oplocení areálu na 
propachtovaných pozemcích a jejich částech p.č. 
3100/1, 3099/2, 3099/1 a 3100/12 v k.ú. Hustopeče 
u Brna v souladu s předloženým zákresem pach-
týře …., nar. …., 693 01 Hustopeče. Při ukončení 
smlouvy bude předmět pachtu vyklizen. 

Usnesení č. 4/60/20: RM ukládá majetkoprávnímu 
odboru podat žádost na zrušení jednoho parko-
vacího místa na ul. Gen. Peřiny č. 35. Za účelem 
vybudování sjezdu pro vyvážení kontejnerů 
s odpadem.

Usnesení č. 5/60/20: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č.5593/129, 5593/130 vedených jako 
zahrada, zapsaných na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 
u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

Usnesení č. 6/60/20: RM bere na vědomí petici oby-
vatel ul. Na sídlišti k plánu výstavby a rozšíření 
komunikace a parkoviště na této ulici.

Usnesení č. 7/60/20: RM schválila podání žádosti 
o dotaci na akci "Obnova místní komunikace 
a parkovacích míst Na Sídlišti, Hustopeče", DT 
117D8220A, vyhlášený Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR. 

Usnesení č. 8/60/20: RM bere na vědomí žádost ZUŠ 
Komenského na nezbytnou opravu vodovodu 
a odpadů v pronajatém objektu ZUŠ Komenské-
ho. Oprava bude realizovaná v průběhu letních 
prázdnin v roce 2021.

Usnesení č. 9/60/20: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s investorem E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu 
"Hustopeče, VN, NN, 81 RD – Obnova realit, 
č. stavby 1030038542", která bude realizována 
na pozemcích města parc.č. 4813/59 a 4792/45, 
k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 
114.000 Kč bez DPH. Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 10/60/20: RM doporučuje ZM ke schvá-
lení revokaci usnesení č. 11/XV/20, kterým došlo 
ke schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s., 
Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 
pro poskytnutí příspěvku na spolufi nancování 
projektu a díla Rekonstrukce městského stadionu 
Hustopeče v částce 10.000.000 Kč. 

Usnesení č. 11/60/20: RM doporučuje ZM ke 
schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s., 
Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 
pro poskytnutí příspěvku na spolufi nancování 
projektu a díla Rekonstrukce městského stadi-
onu Hustopeče v částce 10.000.000 Kč, kterým 
se prodlužuje možnost čerpání dotace až do 
31. 07. 2021, a předložení vyúčtování do 30. 09. 
2021. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/60/20: RM pověřuje vedení města 
a majetkoprávní odbor MěÚ Hustopeče oslo-
vit vlastníky nemovitosti ve věci odkupu částí 
pozemků 245, 242/5, 242/6, 275/1 v katastrálním 
území Hustopeče u Brna, z důvodu narovnání 
majetkoprávních vztahů. 

Usnesení č. 13/60/20: RM ukládá připravit dodatek 
k nájemním smlouvám nájemcům v městských 
objektech pro celkové fi nanční vypořádání slev 
na nájmu v souvislosti s podanými žádostmi 
na náhrady nájemného z programu Covid – 
nájemné.

Usnesení č. 14/60/20: RM schválila záměr proná-
jmu zadní části zastavěného pozemku p.č.868/2, 
zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu cca 100 m2 ve východní části nemovité 
věci. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/60/20: RM neschvaluje záměr pro-
nájmu části pozemku p.č.885/19 vedeného jako 
zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, který je zastavěn garáží. 

Usnesení č. 16/60/20: RM schválila Smlouva o spo-
lupráci a poskytování úplaty za služby a práce 
vztahující se k provozu sociálního zařízení v žst. 
Hustopeče u Brna se Správou železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 při 
čtvrtletní úhradě ze strany Správy železnic ve 
výši 10.000 Kč městu Hustopeče a při úhradě 
výběru z mincovníků po odečtení bankovních 
poplatků ze strany města Hustopeče Správě 
železnic. S účinností od 01. 01. 2021. 

Usnesení č. 17/60/20: RM projednala přípravu 
vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. KN 
882 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 794 m2 včetně umístěného objektu 
občanské vybavenosti s č.p. 448, pozemku p.č.KN 
883 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří 
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o výměře 47 m2 včetně umístěné stavby bez č.p/č.e., 
v geometrickém plánu č.2710-400/2008 nově 
vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č.KN 
885/20 o výměře 5154 m2 a pozemků p.č. KN 
885/6, 885/7, 885/8, 885/9, 885/10, 885/11, 885/12, 
885/13, 885/14, 885/15, 885/16 a 885/17 včetně 
umístěných chatek, každými o výměře 13 m2, 
zapsaných na LV č. 10 001 pro obec Hustopeče, 
k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Hustopeče. Součástí pachtu vedle nemovitostí 
je i část vybavení objektu. Navrhované pachtovné 
zohledňuje stav objektu a míru jeho vybavení. 
Text záměru a návrh pachtovní smlouvy jsou 
přílohou zápisu. 

RM navrhuje doplnění podmínek zveřejnění 
o následující body:

 •  Součástí nabídky bude návrh využití objektu, 
včetně harmonogramu realizace záměru

 •  Návrh využití bude nedílnou součástí pach-
tovní smlouvy, a bude pro uchazeče v případě 
schválení závazný

 •  Neplnění schváleného využití bude jedním 
z důvodů pro ukončení pachtovní smlouvy 
z důvodu porušení podmínek

 •  Uchazeč spolu s nabídkou předloží pachtovní 
smlouvu podepsanou statutárem uchazečë

 •  Uchazeči se zakazuje uzavírat další podnájem-
ní smlouvy na výkon činnosti v propachtova-
ném areálu, vyjma krátkodobých smluv (např. 
o ubytování a stravování) jimiž bude docházet 
k plnění schváleného využití objektu.

Usnesení č. 18/60/20: RM schválila realizaci projek-
tové dokumentace na novostavbu kabin a zázemí 
pro sportovní stadion Hustopeče dle varianty 
studie se sedlovou střechou objektu. 

Usnesení č. 19/60/20: RM schválila dohodu o pro-
pagaci a reklamní spolupráci s Books & Pipes, z.ú. 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno, 
IČ 70889899 na propagaci města v souvislosti 
s vydáním knihy autorky Ilse Tielschové „Vzpo-
mínka na dědečka a jiné povídky z jižní Moravy“ 
za částku 30.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 20/60/20: RM schválila odstranění pod-
půrného sloupu a sloupu VO na ulici Vinařská 
u nově vybudovaného mostku přes Štinkavku 
na náklady žadatele.

Usnesení č. 21/60/20: RM schválila uzavření Dodatku 
č.1 k SOD ze dne 09. 07. 2020 na zhotovení pas-
portu komunikací města. Dodatek je přílohou. 
Dodatkem dochází k rozšíření obsahu plnění.

Usnesení č. 22/60/20: RM schválila dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo a pověřuje starostku podpisem 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Hustopeče – 
obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně 
OK, SO 109, 112, 113 s TD-LKW s.r.o., Mrštíkova 
13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 z důvodu 
méněprací. Skutečně uhrazená cena činí celkem 
4.266.983,26 Kč.

Usnesení č. 23/60/20: RM bere na vědomí výsle-
dek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 
zápisu. 

Usnesení č. 24/60/20: RM schválila objednáv-
ku a pověřuje starostku města podpisem 
objednávky na opravu cyklotrasy na Šakvice 
z recyklátu na Městských službách Hustopeče 
se společností TF-LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 
693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 za částku 
103.525 Kč bez DPH.

Usnesení č. 25/60/20: RM schválila revizi pra-
covního řádu města Hustopeče s účinností 
od 01.01.2021. 

Usnesení č. 26/60/20: RM bere na vědomí informaci 
o možnosti udělení mimořádné odměny pro 
uvolněné zastupitele 

Usnesení č. 27/60/20: RM schválila žádost …., nar. 
…., trvale bytem ….2, Hustopeče a …., nar. …., trvale 
bytem …., Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu 
č. 2 na adrese Smetanova 78/2, Hustopeče. 

Usnesení č. 28/60/20: RM schválila dodatek č. 6 ke 
smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese Smetanova 
78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem Husto-
peče a …., nar. …., trvale bytem …., Hustopeče a …., 
nar. …., trvale bytem …., Hustopeče a kterým se 
současným nájemníkům prodlužuje nájem do 
30. 11. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/60/20: RM schválila žádost …., nar. 
…., trvale bytem …., Hustopeče, o prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 30, Svat. Čecha 174/3, 
Hustopeče do 31. 1. 2021. 

Usnesení č. 30/60/20: RM schválila dodatek č. 3 
ke smlouvě o nájmu bytu č. 30, na adrese Svat. 
Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi měs-
tem Hustopeče a …., nar. …., trvale bytem …., 
Hustopeče a …., nar. …., trvale bytem …., kterým 
se současným nájemcům prodlužuje nájem do 
31. 1. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 31/60/20: RM schválila dodatky smluv 
o nájmu bytových jednotek v Domě – Penzionu 
pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče na dobu 
určitou do 31. 12. 2021. Seznam a vzor dodatku 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/60/20: RM schválila smlouvu 
o dílo na výměnu dveří na objektu Penzion pro 
důchodce Žižkova 1 Hustopeče se Stavoprojekta 
stavební fi rma a.s., Kounicova 67, Brno 602 00, 
IČ: 26232073, za částku 448.374 Kč bez DPH 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 33/60/20: RM schválila rozpočet 
regionálního plánu akcí BESIP na rok 2021. 
Regionální plán akcí BESIP na rok 2021 obsahuje 
tyto akce: teoretická a praktická dopravní výuka 
dětí ZŠ – 6.000 Kč, oblastní kolo DSMC 2021 – 
28.000 Kč, okresní kolo DSMC 2021 – 35.000 Kč, 
akce „Jsem účastník provozu“ – 15.000 Kč, akce 
„Bezpečně v provozu“ – 12.000 Kč, a nákup mate-
riálu – 25.000 Kč. Financování bude provedeno 
rozpočtem Města Hustopeče, položka „Činnost 
místní správy“. 

Usnesení č. 34/60/20: RM bere na vědomí zápis 
z Komise pro místní rozvoj. RM se bude dále 
zabývat problematikou venkovní reklamy ve 
městě. 

Usnesení č. 35/60/20: RM schválila výpověď ze 
smlouvy o provádění daňového poradenství 
se společností TOP AUDITING s.r.o., Koliště 
1965/13a, 602 00 Brno, IČ: 45477639 

Usnesení č. 36/60/20: RM bere na vědomí podané 
žádosti o dotace z rozpočtu města Hustope-
če na rok 2020. Žádosti budou předány do 
příslušných komisí k posouzení, s termínem 
předložení do RM do konce ledna 2021. 

Usnesení č. 37/60/20: RM neschválila navýšení 
provozní dotace pro Centrum volného času 
Hustopeče o 75.000 Kč. Dotace bude využita 
na opravu motoru VW Transporter.

Usnesení č. 38/60/20: RM ukládá řediteli CVČ 
doložit požadavek potřebnosti doplnění 
vozového parku.

Usnesení č. 39/60/20: RM schválila smlouvu o dílo 
na vybudování čerpací studny se zhotovitelem 
JS-abacus s.r.o. ve výši 171.097,28 Kč bez PDH. 
Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/60/20 RM schvaluje odměny 
ředitelům příspěvkových organizací města 
Hustopeče. Seznam a výše odměn jsou pří-
lohou zápisu.

Usnesení č. 41/60/20: RM schválila instalaci 
rozšíření kamerového systému v rozsahu tří 
kamerových bodů instalovaných na objektu 
kina. Za cenu dle nabídky 192.121 Kč vč. DPH. 
Realizaci provede firma Radek Mahovský, 
Uherčice 298.

AKTUÁLNĚ Z HUSTOPEČÍ

Hustopečští občané mohou získat zdarma štěp-
ku. Jedná se o podrcené větve stromů, které lze 
využít například jako mulčovací kůru okolo keřů. 

Množství je omezené, ale bude průběžně 
doplňováno podle toho, jak bude prořezávána 

městská zeleň. Dřevní štěpku je možno odebí-
rat do pytlů, bedniček apod., nelze si například 
nabrat celý přívěsný vozík.
Pokud máte o štěpku zájem, stačí si ji vyzved-
nout během doby, kdy je otevřený sběrný dvůr.

Otevírací doba sběrného dvora:
pondělí od 14.00 do 17.00 hodin,
středa od 8.00 do 12.00 hodin,
pátek od 14.00 do 17.00 hodin,
sobota od 9.30 do 17.00 hodin.

Na sběrném dvoře nabízí dřevní štěpku



STR 27HUSTOPEČSKÉ LISTY   2 | 21

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko,
s laskavostí žádám o zveřejnění poděkování 
v Hustopečských listech.

V první vlně covid-19 euforie nebrala konce. 
Ve druhé vlně je to již zajímavější, kdy se dobro-
volnictví i pomoc změnily, naštěstí ne u všech.

Paní Wohlgemuthová, Havelková, Gálová, 
Povolná a v neposlední řadě paní Teinitzer – 
malířka, která vše zrealizovala, ve svátečních, 
novoročních dnech nezahálely a zapojily se do 
výzvy Pyžamka 0–15 let pro FN Brno.

Náleží jim velké poděkování, ani ve sváteč-
ních dnech jim nejsou věci lhostejné. Fakultní 
nemocnice pro děti pyžama k dispozici má, ale 
doba covidová vše překotně mění.

Všem těmto dámám náleží velké poděko-
vání za jejich laskavé pochopení situace, kdy 
každá pomoc je potřebná a účinná.

Martina Baďurová, z první linie FN Brno

Poděkování míří také k paní Haně Pregrtové 
a všem dalším, kteří se do této výzvy zapojili. 

In
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Hledáme pracovníky 
pro žárovou zinkovnu v Hustopečích

Ř IDIČ  KAMIONU PRO
VNITROSTÁTNÍ 
DOPRAVU
Plat: 23.000 - 35.000 měs.
Požadujeme: ŘP C+E, průkaz profes.
způsobilosti

519 818 202

 miroslav.jurasek@signumcz.com

GALVANIZÉR / PRACOVNÍK
ODSTŘEDIVÉ  ŽÁROVÉ ZINKOVNY
Plat: 28.000 - 40.000 měs.
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, 
práce ve 3-směnném provozu

724 039 380  marian.preiss@signumcz.com

EXPEDIENT / OBSLUHA 
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

Plat: 25.000 - 40.000 měs.
Požadujeme: zkušenost s VZV, práce 
ve 2-směnném provozu

519 818 202

 miroslav.jurasek@signumcz.com

www.signumcz.com
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti
Vážení jubilanti slavící v tomto období svá 
životní jubilea, myslíme na Vás. Bohužel 
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vás 
v současné době nemohou navštívit naše člen-
ky komise osobně. Až to situace dovolí, doda-
tečně Vás s gratulací a nabídkou uveřejnění 
Vašeho jubilea v Hustopečských listech navští-
ví. Přejeme zatím jen touto cestou pevné zdra-
ví, mnoho štěstí i radostí.

Komise obřadů a slavností.
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Vzpomínky

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

Dne 10. února vzpomeneme 7. výročí úmrtí pana 
Jindřicha Povolného.

Stále vzpomíná sestra Marie s rodinou.

Neplačte, ztište v srdci žal, 
já dobré dílo v žití vykonal
a po práci chci tiše spát, 
i bez slz možno vzpomínat. 

Dne 18. 1. 2021 by se dožil 68 let a 18. 2. 2021 vzpome-
neme 3. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Vlastislav Hlávka. 

Stále vzpomíná manželka Dagmar a sestra Dagmar 
s rodinou a veškeré příbuzenstvo.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi, 
nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází.

Dne 3. února uplynulo 3. smutné výročí chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan Rudolf Hlávka. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Manželka, 
děti a vnoučata. 

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

8. 12. 2020 jsme vzpomněli 8. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila naše maminka paní Jana Slanino-
vá, roz. Paschová. 

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají syn Petr a dcera 
Martina s rodinami.
Rodině paní Slaninové se redakce Hustopečských listů 
omlouvá za opožděné otištění vzpomínky.

Nejsmutnější vzpomínka, když odejde manžel-
ka, maminka, babička a prababička, paní Anna 
Herůfková.

Dne 28. února vzpomeneme 7. smutné výročí jejího 
úmrtí.

Stále vzpomínají manžel, dcera s rodinou a syn Kamil. 
Naše rodino a přátelé, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Děkujeme, tatínku, za vše, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dal jsi nám život, měl jsi nás rád,
díky tobě víme, jak se starostmi se prát.
Osud nám vzal, co drahé nám bylo,
prázdný domov a mnoho vzpomínek zbylo…

Dne 2. února uplynulo 5. smutné výročí úmrtí, kdy 
nás navždy opustil pan Otto Wetter. 

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

Nejsmutnější v životě jsou sny, o kterých víme, že se 
nám nikdy nesplní.......

Dne 10. února vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí 
pana Viktora Janoška z Hustopečí.

S láskou vzpomínají maminka a ostatní členové rodiny.

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli. 
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste s námi byli, za 
každý den, který jste s námi žili.

S bolestí v srdci vzpomínáme smut-
né 20. a 15. výročí úmrtí našich rodičů. 
Maminka, paní Marie Komárková nás 
opustila 14. února 2001 a tatínek Vladi-
mír Komárek 16. února 2005.

Vzpomínají dcery s rodinami.

        Koupím garáž, peníze můžu vyplatit ihned. 
Nebo hledám dům či byt. Prosím nabídněte 
tel.: 776 344 542 (nejsem realitní kancelář, 
proto nechci nabídky realitních kanceláří).

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

        Prodám ořechový sad v Hustopečích za 
1. rybníkem u asfaltové cesty směrem 
k rozhledně. Výměra 580 m2. Cena dohodou. 
Více informací na tel.: 602 305 587.

INZERCE






