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SMUTNÉ VÝROČÍ: ŠEDESÁT LET OD 
PÁDU HUSTOPEČSKÉHO KOSTELA

TVOŘÍME HUSTOPEČE. OBČANÉ SAMI 
ROZHODNOU O PŮL MILIONU KORUN

PLÁNOVANÉ OPRAVY NA D2 
PŘINESOU OMEZENÍ V DOPRAVĚ

HUSTOPEČE SOUTĚŽÍ O MILION 
KORUN NA RODINNOU POLITIKU

NEJISTÉ TÁBORY A COVIDOVÉ 
KRATOCHVÍLE NA PAVUČINĚ

ROČNÍK 2021 . ČÍSLO 3
ZDARMA



již od 417 900 Kč

 ŠKODA 

SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2 
vozu

ŠKODA SCALA: 4,7–5,1 l/100 km, 106–116 g/km

se zvýhodněním až

83 200 Kč

Vůz ŠKODA SCALA na vás čeká v akční nabídce

s 0% úrokem, povinným ručením  jen za 125 Kč 
měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč
za váš stávající  vůz. 

V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte 

prodlouženou záruku až na 5 let.  

Více informací o nabídce naleznete na webových 

stránkách našeho dealerství  nebo na skoda-auto.cz.

S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

Přivítejte zimu v novém voze
ŠKODA

ilustrativní fotografi e

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a. s.
Brněnská 74

693 01  Hustopeče

Tel.: 519 402 111

www.agrotecauto.cz
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Vážení spoluobčané,
jaro se hlásí teplými slunečními paprsky, ale my máme 
stále tvář schovanou pod respirátorem. A asi ještě 
nějakou dobu mít budeme. Život se ale zastavit nemůže. 
Ani ve městě se nezastavil. Rada města určila priority 
pro investice pro rok 2021. Od dubna začne rekonstrukce 
nejstarší budovy – bývalé střelnice – v ulici Na Hradbách 
(duben–prosinec). V nejbližších týdnech proběhne 
výběrové řízení na rekonstrukci ulice Údolní za téměř 
5 milionů korun (chodníky a parkovací místa). Chystáme 
se opravit rozvod vody na odloučeném pracovišti MŠ 
v Komenského ulici a výmalbou původních fresek 
dokončíme plánovanou obnovu hřbitovní kaple.

V tomto roce máme dále v plánu dokončit 
veřejné osvětlení v ulici Brněnská, realizovat rozvod 
vody k evangelickému hřbitovu, opravy komunikací, 
rekonstrukci veřejného osvětlení na Dukelském náměstí 
a na ul. Javorová. Budeme žádat o dotace na bezbariérový 
chodník v ulicích Brněnská, Tyršova a Šafaříkova za 
3,3 miliony korun (2,5 mil. dotace). Naše projektové manažerky připravují podání žádosti o dotaci na 
přístavbu jídelny ZŠ Nádražní za 11 milionů (7 milionů dotace). Čeká nás také mnoho „zelených projektů“ 
za více jak 10 milionů korun (většina pokryta z dotací). Připravujeme rozšíření metropolitní sítě i několik 
stavebních úprav v zóně 30. Naplánovali jsme dopracování a zadání mnoha projektových dokumentací, 
bez kterých nelze rekonstruovat ani budovat. Jakmile budou stavebně povoleny, přidáme je do seznamu 
plánovaných investic. 

Někteří z vás, kteří nakupujete energie (plyn, elektřina) prostřednictvím společnosti Terra Group (dnes 
součást TGC) v rámci programů Šetříme občanům, jste možná, stejně jako já, dostali dopis od konkurenční 
společnosti X-Energie. Město do projektu TG vstoupilo již v roce 2013 a mnoho domácností v Hustopečích 
využívá komplexní služby této společnosti. Oslovila jsem vedení skupiny TGC, aby se k dopisu vyjádřili. Přišla mi 
ofi ciální odpověď, kterou dáme na web města. Veškeré informace naleznete na stránce www.tgc.cz. 

Vážení spoluobčané,
co trápí v tyto dny většinu z nás, je všudypřítomný stín koronaviru. Je to silný soupeř, bere nám svobodu, 
bere možnost vzdělávat se v lavicích, svobodně jezdit za prací i na dovolené, setkávat se v kině, v divadle, na 
koncertě nebo v hospůdce. Ale jak se říká, naděje umírá poslední. Jednou z nejdůležitějších cest, jak naději 
pomoci, je získat proti koronaviru odolnost prostřednictvím očkování. V Hustopečích probíhá AG testování, 
které se přesunulo ze sálu společenského domu dolů do prostoru M-klubu. Testování je zdarma pro 
všechny věkové kategorie. Já osobně chodím na testy jednou až dvakrát týdně a budu chodit tak dlouho, dokud 
nebudu očkovaná (covid jsem prodělala v říjnu 2020). Co se týká očkování, jedno místo máme v nemocnici 
(Registrujete: Nemocnice Břeclav – Hustopeče) a druhé, větší očkovací centrum zahajuje očkování ve 
společenském domě od 8. března (Registrujete místo: FNUSA – Hustopeče). Dva očkovací týmy budou totiž 
dojíždět z Fakultní nemocnice U sv. Anny z Brna a denně naočkují několik stovek občanů. Od března spustí 
centrální systém možnost registrace od věku 70 let. Věřím, že postupně bude přibývat množství vakcín tak, 
aby se co nejvíce z nás mohlo naočkovat. Pokud by někdo z vás chtěl pomoci jako dobrovolník právě ve 
společenském domě, budeme moc rádi. Vždy budou potřeba dva. Město zřídilo speciální mailovou adresu, 
na kterou se můžete přihlásit. Ta je: dobrovolnici@hustopece.cz. Budeme vás následně kontaktovat. 
Očkovací centrum bude ve společenském domě fungovat asi půl roku, podle potřeby i déle.

Milí Hustopečští, přeji vám všem hodně sil a trpělivosti.
Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Hustopečští radní se sešli v úterý 2. února na 
své 64. schůzi. Mezi hlavní body programu 
patřily bezúplatný převod pozemků města na 
Povodí Moravy kvůli rekonstrukci hráze Před-
ního rybníka, podpora sociálního automobilu 
nebo podání žádosti o dotaci na výdejnu obědů 
v ZŠ Nádražní. Zelenou radní dali projektu 
budovy bývalé Střelnice, na jejíž rekonstrukci 
schválili výzvu k podání nabídek. 

Hráz hustopečského Předního rybníka už 
delší dobu volá po rekonstrukci, která je 
nyní prioritou vlastníka díla, Povodí Moravy. 
Její zástupci podali žádost o dotaci, jíž posky-
tovatel vyhověl a vyčlenil na projekt 10 mili-
onů korun. Zbývající částku ve výši 5 milionů 

korun zaplatí Povodí Moravy z vlastních zdro-
jů. Pomůže také město Hustopeče. „Měli jsme 
v lednu schůzku se zástupci Povodí Moravy, kde 
jsme se předběžně dohodli na bezúplatném 
převodu pozemků města, které budou dotčené 
stavbou, na realizátora projektu. Jedná se přib-
ližně o 6 300 m2, přesnou výměru určí geome-
trický plán a dojde k nacenění pozemků. Právě 
tato hodnota bude podporou celého projektu 
ze strany města. Záměr bezúplatného převodu 
doporučili radní ke schválení, konečné slovo 
totiž budou mít zastupitelé na svém únorovém 
zasedání,“ doplnil informace místostarosta 
města Bořivoj Švásta.  Stavební dokumentace je 
již připravená a pokud vše půjde hladce, počítá 
plán se zahájením prací v září letošního roku.

Budovu bývalé Střelnice čeká rekonstrukce. 
Radní potvrdili výzvu k podání nabídky na 
stavební práce. „Na rekonstrukci se nám 
povedlo získat dotaci z výzvy Ministerstva 
pro místní rozvoj, která pokryje zhruba 60 % 
celkových nákladů na stavbu. Ty podle projek-
tové dokumentace činí 4,2 miliony bez DPH 
a způsobilými výdaji jsou také platby za 
technický a autorský dozor či koordinátora 
BOZP,“ upřesnil Švásta. Dvoupodlažní objekt 
v ulici Na Hradbách je nejstarší budovou ve 
městě a byl postavený kvůli obraně. „Součas-
né využití jsme konzultovali se zaměstnanci 
místního muzea a v budově by měla být stálá 
expozice stavebního vývoje a původní archi-
tektury města a prezentace jeho kultury se 
zaměřením na vinařství,“ nastínil Švásta. Po 
dokončení stavby, která na čas omezí i okolní 
dopravu, přijde na řadu interiér. Ten je nyní ve 
fázi projektových prací v souladu se zpracova-
nou studií a vedení města bude opět hledat 
dotaci, která pomůže s fi nancováním.

Město Hustopeče je vlastníkem hřbitova 
a správcem hřbitova Rudé armády, o který 
pečuje ve spolupráci s Ruskou federací. 
Ta nechala loni umístit na hřbitov černé 
mramorové desky se jmény padlých Rudoar-
mějců bez předchozího odsouhlasení zástup-
ci města. Nyní se dohodli na nápravě. „Firma, 
která úpravy realizovala, je neměla schválené 
městem. Došlo zde k odklonění od původ-
ně navrženého projektu a tato změna je pro 
nás nepřípustná. Na posledním jednání se 
zástupci Ruské federace jsem se dohodli na 
nápravě. Hotovo by mělo být do 16. dubna, 
kdy byly Hustopeče v roce 1945 Rudou armá-
dou osvobozeny,“ informovala starostka 
města Hana Potměšilová.

Hustopeče podpoří pořízení nového auta 
pro neziskovou organizaci Girasole. 

„Sociální automobil bude využívaný pro 
potřeby terénní pečovatelské služby, kterou 
zaměstnanci Girasole v Hustopečích a okolí 
zajišťují, a zaplatí se z velké části z peněz 
těch, kteří povrch karoserie auta využijí ke 
své propagaci. My jsme se rozhodli zaplatit si 
reklamu za částku 55 tisíc plus DPH, protože 
pomoc v oblasti sociálních služeb považujeme 
za jednu z hlavních priorit,“ uvedla Potměši-
lová. Stejný projekt podpořil v roce 2015 také 
terénní službu  

Radní se společně zúčastnili 
videokonference  ohledně participativního 
rozpočtu.
Do projektu, ve kterém o částce půl milionu 
korun rozhodnou přímo občané, se Husto-
peče zapojí i v době přísných bezpečnostních 
opatření kvůli pandemii. „Celá komunikace se 

Aktuality z jednání rady města
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Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvr-
tek 11. února sešlo na své 17. schůzi, první 
v roce 2021 – tentokrát rokovali v sále míst-
ního kina. Zasedání bylo netradičně zaháje-
no bodem „Projednání změny č. 3 územního 
plánu města Hustopeče“, na který navázalo 
sdělení starostky a další body programu. 

90 minut probíhalo veřejné projednání 
změny územního plánu
Územní plán stanovuje základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořá-
dání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; 
vymezuje zastavěné území a plochy.

Územní plán města Hustopeče vznikl v roce 
2013 a prošel již dvěma změnami – o aktuální, 
třetí změně se hovoří téměř rok a pozdržen byl 
kvůli pandemii. „Změna musí být projednána 
veřejně, jelikož se jedná o podstatné změny 
dané pro další rozvoj,“ popisuje starostka 
Hana Potměšilová. Po dopracování připomí-
nek by mohli zastupitelé fi nální podobu vzít 
na vědomí na příštím jednání zastupitelstva.

K tomuto bodu programu se mohli občané 
připojit online přes internet – tuto možnost 
využilo přes 30 z nich. Většina jejich dotazů 
směrovala k výstavbě za Křížovým vrchem. 

Sdělení starostky:
Byla dokončena přístavba MŠ Na Sídlišti. • 
Na ni navazuje budování zcela nové zahra-
dy a úprava okolí školky. Hotovo by mělo být 
na konci srpna. 
Probíhají jednání s Ředitelstvím silnic • 
a dálnic včetně zhotovitelů v souvis-
losti s realizací opravy povrchu dálnice 
D2 a budování nové protihlukové stěny. 
Práce začnou v březnu a hotovo by mělo 
být v listopadu tohoto roku. O přesném 
harmonogramu budeme občany infor-

movat všemi možnými kanály, jakmile 
ho budeme mít k dispozici. Dojde totiž 
k častému omezování dopravy na dálnici 
i na krajských komunikacích. V měsíci červ-
nu navíc bude souběh obou investičních 
akcí v úseku kolem Hustopečí.
Do 16. dubna (den výročí osvobození • 
města) by měly být přemístěny desky se 
jmény padlých vojáků a důstojníků Rudé 
armády, kteří jsou pohřbeni v Hustopečích. 
Jejich současné usazení totiž neodpovídá 
původnímu návrhu.

Společenský dům bude pro potřeby 
zdravotníků zapůjčen zdarma
Od 4. 1. se v sále Společenského domu mohou 
občané nechat otestovat na přítomnost viru 
SARS CoV-2. S testovacím místem se zatím 
počítá do 31. 7.

Zároveň bude od 1. 3. až do 31. 8. (s měsíč-
ní opcí) sál zapůjčen pro potřeby případného 
očkovacího centra. Pronájem sálu je place-
ná služba, obě výpůjčky jsou však zdarma 
z důvodu veřejného zájmu – platit se budou 
pouze energie a úklid. 

První rybník se dočká rekonstrukce
Povodí Moravy získalo dotaci na rekonstruk-
ci Prvního rybníka v Hustopečích – jedná 
se o investici 15 mil., dotace pokryje 10 mil. 
Hustopeče do projektu vstoupí darem 
6 300 m2 konkrétních pozemků v okolí rybní-
ka, které budou dotčeny stavbou. Rekonstruk-
ce by měla započít v září tohoto roku. Darovací 
smlouva zaručuje vrácení pozemků, pokud by 
se stavba nerealizovala.

Hustopeče daly zelenou 
projektování rozšíření ČOV
Město se rozšiřuje a s tím je spojena i potře-
ba navýšení kapacity čistírny odpadních vod. 

Nabytím pozemků tak mohla být zahájena 
diskuze s Vodovody a kanalizacemi Břeclav, 
a.s. Zastupitelé na svém jednání schválili 
smlouvu o spolupráci s VaK k vypracování 
projektové dokumentace za cenu 5,2 milionu 
korun – VaK požádá o dotaci na projektovou 
dokumentaci Státní fond životního prostředí 
a Jihomoravský kraj. 

Ve vyhláškách se upravily výrazy
Zastupitelé schvalovali také změny v obecně 
závazných vyhláškách:

O místním poplatku za provoz systému • 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů;
O místním poplatku z pobytu;• 
Stanovení školských obvodů základních • 
a mateřských škol. 

Úpravy se netýkaly výše poplatků, šlo pouze 
o úpravu terminologie spojenou s legislativou. 
Poslední zmíněná vyhláška určuje, které škol-
ské instituce ve městě budou navštěvovat děti 
z nově budovaných ulic. 

Aktualizován byl také akční plán města
Město Hustopeče má svůj plán rozvoje, 
ten hraje důležitou roli např. v žádostech 
o dotace. Pro rok 2021 byl akční plán města 
aktualizován a byl rozšířen např. o výdejnu 
jídel v ZŠ Nádražní. 

Zastupitelé schválili dotace pro spolky
I letos si mohly hustopečské spolky a organi-
zace požádat o dotace z města. V první fázi 
bylo rozděleno 2,7 milionu korun, ty poputu-
jí za 26 žadateli. Na druhé kolo dotací zbývá 
v pokladně téměř 350 tisíc korun. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 12. 2. 2021 na webu města. 

Z jednání zastupitelstva: Diskutovalo se o změně územního plánu

místo osobních setkání a diskuzí přesouvá do 
online prostoru. Další schůzka s externí fi rmou, 
která zajištuje administrativu, se uskuteční 
v  pondělí 15. února. Výstupem budou pravi-
dla pro projekty a harmonogram. Občanům 
podáme informace dostupnými informačními 
kanály města,“ uvedla Potměšilová.

Plánovaná stavba výdejny obědů v ZŠ 
Nádražní má šanci na získání dotace. 
Vhodnou výzvu vypsalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj, týká se rekonstrukcí a přesta-
veb veřejných budov, je určená pro podporu 
měst a obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel a zaplati-
la by až 70 % uznatelných nákladů. „Rozhod-

li jsme se využít tuto příležitost a o dotaci 
požádat. Výdejna obědů je naplánovaná 
ve dvorním traktu ZŠ Nádražní a stavební 
projekt máme připravený k realizaci,“ dopl-
nil Švásta.

-hrad-
Článek byl zveřejněn 3. 2. 2021 na webu města. 

Opět po 14 dnech, v úterý 16. 2., se radní města 
sešli na své 65. schůzi a na programu měli 
například výběr zhotovitele výmalby hřbitovní 
kaple, výměnu oken ve startovacích bytech či 
úpravu parkování.

Původní malby budou obnoveny
Při rekonstrukci hřbitovní kaple byly objeve-
ny původní malby, které se nyní skrývají pod 
bílou výmalbou. „Rádi bychom je obnovili 

a ukázali jejich krásu. Ústav památkové péče 
nám naše rozhodnutí schválil a na schůzi rady 
jsme vybrali zhotovitele s nejpříznivější nabíd-
kou,“ raduje se starostka Hana Potměšilová. 
Z pokladny města tak poputuje na renovaci 
350 tisíc s DPH. Rada také schválila zařazení 
rekonstrukce do programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. „Je tedy možné, že 
na obnovu maleb získáme fi nanční podporu 

– bavíme se až o 200 tisících,“ dodává místosta-
rosta Bořivoj Švásta. 

Startovací byty získají nová okna
132 tisíc bez DPH, to je částka, za kterou bude 
pořízeno šest nových francouzských oken do 
startovacích bytů v ulici Svatopluka Čecha. 

„Okna chceme měnit před generální opravou 
střechy, která by mohla proběhnout v tomto 
roce“ dodává starostka.

Z jednání Rady: Původní malby ve hřbitovní kapli budou obnoveny
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Další z umělých trávníků bude vyčištěn
Na základě plánu Městských služeb Husto-
peče byl vytipován další z umělých trávní-
ků na venkovních sportovištích, který je na 
řadě s čištěním. „Jako první se čistil povrch 
za ZŠ Nádražní a letos se zaměříme na hřiště 
v ulici Lipová,“ říká místostarosta. Jedná se 
o  fi nančně náročnou záležitost, proto čištění 
ploch po městě probíhá v jednotlivých fázích. 
Pracovat se začne v dubnu a cena se pohybuje 
ve výši 107 tisíc bez DPH.

Návrhy na úpravu parkování schváleny
Na návrh dopravní komise dojde ke dvěma 

změnám v parkování ve městě. V ulici Svato-
pluka Čecha bude u nových parkovacích zálivů 
umístěno značení zakazující parkování náklad-
ních vozidel. „Je to ryze z důvodu bezpečnosti 
při vjíždění na komunikaci,“ osvětluje rozhod-
nutí rady starostka. Druhá úprava se týká 
osmi parkovacích míst v ulici Tábory naproti 
SOŠ a SOU. „V pracovní dny budou moci řidiči 
využívat parkoviště maximálně 2 hodiny, a to 
mezi 7.00 a 18.00. Stačí, když si za okno dají 
parkovací kotouč nebo pro začátek lísteček 
s časem příjezdu – budeme ho zatím tolero-
vat,“ vysvětluje starostka. Obě označení budou 
umístěna v průběhu měsíce března.

Mobilní očkovací tým Girasole
Od středy 17. 2. funguje mobilní očkovací tým 
Girasole, který bude v mikroregionu očkovat 
imobilní seniory proti nemoci Covid 19. „Pro 
nepohyblivé seniory je to příznivá zpráva. 
V Hustopečích máme občany starší 80 let, kteří 
jsou těžce pohybliví nebo dokonce imobilní 
a je problém s jejich dopravou do očkovacího 
centra,“ říká starostka města Hana Potměši-
lová. Senioři, kteří tuto službu využijí, musí 
být zaregistrováni nebo přeregistrováni na 
Nemocnici Břeclav.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 17. 2. 2021 na webu města. 
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V nové čekárně se můžete ohřát či osvěžit.

Otevřeno je většinu dne.

Teplá čekárna, nové toalety a automat na 
kávu čekají na cestující v nově opravené 
a vybavené drážní budově na vlakové zastáv-
ce v Hustopečích. Zástupci města ji převzali 
do pronájmu v pátek 29. ledna. „V rámci 
celého projektu modernizace a elektrifikace 
tratě bylo počítáno i s opravou drážní budo-
vy, nicméně ta se zpozdila. A proto v době, 
kdy už nám naplno jede zkušební provoz, 
teprve otevíráme novou čekárnu. Cestujícím 
je k dispozici od pondělí 1. února, a to každý 
den v době od 3.45 do 21.00,“ vysvětlila 
starostka Hana Potměšilová.

Budova je vybavena kamerovým systé-
mem a moderním zabezpečovacím zaříze-
ním, včetně automatického zamykání dveří. 
Toalety jsou zpoplatněny rozhodnutím 
Správy železnic a úklid zde budou zajišťovat 

pracovníci Městských služeb. „Správa želez-
nic ani České dráhy nechtěly budovu provo-
zovat, takže jsme s nimi uzavřeli smlouvu 
o pronájmu s tím, že ji budeme udržovat,“ 
dodává starostka.

Co v nové čekárně chybí, je pokladna a auto-
mat na jízdenky. Ty si však cestující mohou 
zakoupit přímo ve vlaku. „S prodejem jízdenek 
nebylo v projektu počítáno. Nicméně cestující 
si mohou zakoupit jízdenky v každém vlaku ve 
speciálně označeném vagónu.“

Celá trať stále funguje ve zkušebním 
režimu. Naplno rozjet by se měla do dvou let, 
ale už v červnu bude dokončeno zabezpeče-
ní dvou přejezdů nedaleko zastávky a po trati 
začnou vlaky jezdit v plné rychlosti.

-nov-
Článek byl zveřejněn 1. 2. 2021 na webu města. 

Nová čekárna zpříjemní cestujícím čekání na vlak
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Názvy vlakových nádraží Hustopeče u Brna 
a Šakvice. To bylo téma ankety, ve které se 
mohli občané do konce tohoto ledna vyjádřit 
v hlasování. Obě železniční stanice spadají do 
katastru Hustopečí a od roku 1992 je název 
našeho města pouze Hustopeče, a to bez 
upřesnění „u Brna“.

Město Hustopeče zareagovalo na popud 
občanů a ti tak mohli hlasovat o podobě 
názvu vlakových nádraží. Jak se hlasovalo? 

Anketa je ukončena – znáte výsledky? 

Hustopeče se připojí k městům, které mají 
participativní rozpočet. Ten umožní lidem 
navrhnout konkrétní záměr na zlepšení 
života v našem městě. Pro letošní rok vedení 
radnice vyčlenilo půl milionu korun.

Participativní rozpočet je část peněz měst-
ské kasy, o jejímž využití rozhodnou obča-
né. A jak to funguje? „Občané můžou přijít 
s náměty, co v Hustopečích vylepšit, postavit, 
opravit a nevyhýbáme se ani vzdělávacím, 
kulturním, společenským či sportovním 
akcím pro děti i dospělé. Po posouzení, zda 
je nápady možné realizovat, lidé hlasová-
ním sami vyberou pro ně ty nejzajímavější,“ 
vysvětlil koordinátor projektu a radní města 
Michal Stehlík. 

Samozřejmě i zde platí určitá pravidla. 
Těmi základními jsou přínos pro město 

a jeho občany, možnost využití výstupů širo-
kou veřejností a realizovatelnost projektu, 
která spočívá například v souladu záměru 
s územním plánem, dořešenými vlastnický-
mi vztahy u pozemků a podobně. Náklady na 
jeden podaný návrh nesmí přesáhnout část-
ku 250 tisíc korun.

Zajímavé náměty na zlepšení života ve 
městě může podat každý obyvatel Husto-
pečí (mladší 15 let se souhlasem zákonného 
zástupce) v termínu od 3. do 31. března 2021. 
Po formální stránce má mít odevzdaný návrh 
zejména název, popis výchozí situace a navrho-
vaného řešení, odhadované náklady, kontakt 
na autora, ilustrativní obrázek, případně další 
vysvětlující materiály. Odevzdat jej lze třemi 
způsoby, a to pomocí online formuláře umístě-
ného na www.tvorimehustopece.cz, osobně na 

podatelnách městského úřadu nebo zasláním 
na mail: zm.stehlik@hustopece.cz. A další 
postup? „Po shromáždění všech podkladů 
přijde na řadu jejich kontrola, při níž budeme 
komunikovat přímo s jednotlivými navrho-
vateli a v případě nedostatků se je budeme 
snažit společně odstranit. Začátkem červ-
na finální náměty představíme veřejnosti 
všemi dostupnými info kanály a zahájíme 
hlasování,“ doplnil Stehlík. Fyzickou realiza-
ci těch vítězných, stejně jako úhradu nákla-
dů, zajistí město. 

Více informací získáte na www.tvorimehusto-
pece.cz, nebo se obraťte přímo na koordinátora 
celého projektu, Michala Stehlíka. Kontaktní 
údaje jsou: tel.: 725 438 060, mail: zm.stehlik@
hustopece.cz. Těšíme se na Vaše nápady! 

-hrad-

Tvoříme Hustopeče. Občané sami rozhodnou o půl milionu korun

Hustopeče soutěží o milion korun na rodinnou politiku
Město Hustopeče se letos opět přihlásilo 
do soutěže Ministerstva práce a sociálních 
věcí Obec přátelská rodině a seniorům, 
 jejímž cílem je podpora různých sociál-
ních skupin. Vítězné obce a města získávají 
v jednotlivých kategoriích příslib poskytnu-
tí neinvestiční dotace ze státního rozpoč-
tu. „Neinvestiční znamená, že dotace není 
určená na velké nemovité objekty či věci 
pevně spojené se zemí, ale spíše na akce 

a aktivity, které podporují prolínání seni-
orské a rodinné politiky. Příkladem může 
být třeba den rodiny, tábory a výlety, den 
sociálních služeb a podobně. Velký důraz je 
kladen na spolupráci napříč organizacemi,“ 
představuje účel dotace radní pro rodinnou 
politiku Josef Horák.

Zástupci města oslovili a oslovují 
neziskové organizace a spolky ve městě 
s nabídkou participace. Vítězná částka by 

totiž mohla pokrýt i aktivity, na které se 
dříve nedostávaly prostředky. „V současné 
době spolupracujeme s našimi projekto-
vými manažerkami a se sociálním odbo-
rem a všechny obesíláme. Pokud jsme na 
někoho zapomněli, pak apeluji, aby se 
nám ozvali a mi mu pošleme krátký dotaz-
ník, kde představí svůj projekt. Dá se říci, 
že čím více aktivit bude, tím lépe,“ usmívá 
se Horák.
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Vážení rodiče, od letošního roku se bude 
vyplácet dar 5 000,- Kč všem dětem naroze-
ným od 1. 1. 2021 s trvalým pobytem mamin-
ky v době narození v Hustopečích.

Komise obřadů a slavností navrhla vede-
ní města předávat dar vždy za uplynulé 
čtvrtletí (tzn. první předání za děti naro-
zené v lednu, únoru a březnu by proběhlo 
koncem dubna).

Předání proběhne v zasedací místnos-
ti městského úřadu, finanční dar předá 
starostka nebo místostarosta. Rodiče budou 
pozváni formou dopisu.

Tato nová iniciativa města nenahrazu-
je slavnostní vítání občánků, které je plně 
v režii komise a kde jsou kromě rodičů 
s miminkem účastni také rodinní příslušníci.

Hana Potměšilová, starostka města

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pande-
mie a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vedení 
Charity České republiky rozhodlo, že po dobu 
trvání 5. stupně PES koledníci zkrátka nevy-
jdou. Koleda však zrušena nebyla. Částečně se 
přesunula do online prostředí a do 12 pokladni-
ček jste mohli přispět i v Hustopečích. „Jednak 
byla vyhlášena sbírka online, po Hustopečích 
byly plakáty a na městě nám inzerovali, aby 
lidé přispívali online. Zároveň jsme zorgani-
zovali umístění pokladniček na některá místa 
v Hustopečích – do obchodů, na městský úřad, 

do kostela, aby mohli přispět lidé, pro které 
je jednodušší vhodit peníze do pokladničky,“ 
seznamuje nás letošním koledováním husto-
pečský děkan Jan Nekuda, který převzal zášti-
tu nad Tříkrálovou sbírkou ve městě.

Ve středu 27. 1. zavítala na městský úřad 
paní Jana Studýnková z Oblastní charity Břeclav, 
která si spolu se zaměstnankyněmi z úřadu vyhr-
nula rukávy a pustila se do přepočítávání obsa-
hu pokladniček. „Naší činností je poskytovat 
sociální a zdravotní služby pro znevýhodněné 
občany, kteří se ocitli v nouzi,“ popisuje působe-

ní charity paní Studýnková. Oproti loňskému 
roku, kdy se v Hustopečích podařilo po domác-
nostech vybrat 132 684,- korun, nastal propad. 
Ten se týká prakticky celého okresu. Absence 
koledování dům od domu je znát, v Charitě 
zatím evidují propad téměř o 2/3 oproti před-
chozím letům. „I tak si myslím, že lidé byli 
štědří a přispěli do pokladniček, které byly 
umístěny v obchodních domech, na poštách 
a na různých místech v obcích a městech,“ vypo-
čítává Studýnková. Částka, která se v Tříkrá-
lové sbírce vybere, poslouží na charitativní 

Kdy a kam pro nový příspěvek rodičkám?

Hustopečští se snažili, na Tříkrálovou sbírku přispěli téměř 54 tisíc
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Konkrétní projekty, které by z dotace mohly 
být podpořeny, se teprve rýsují. „Rámcově si 
dovedu představit, že z toho budou hrazeny 
třeba volnočasové aktivity, které dokáží propo-
jit seniory s rodinami, které podpoří pěstoun-
ské rodiny, semináře pro pečující a podobně,“ 
vypočítává Horák.

Prorodinná politika a sociální oblast je 
pro město Hustopeče klíčová a vítězství 
v soutěži by mohlo pomoci rozšířit nabíd-
ku podpory. A to ještě v tomto roce. „Za 
sebe můžu říct, že se snažíme dělat v této 
oblasti maximum a byli bychom velmi rádi, 

kdybychom touto dotací dokázali podpořit 
další rozvoj. V současné době jsme na konci 
auditu family-friendly community, v jehož 
rámci jsme se zavázali a letos už i začali 
přispívat částkou 5 000 korun rodičkám 
s trvalým pobytem v Hustopečích. Mimo 
tento audit jsme již v loňském roce odpus-
tili poplatky za komunální odpad za děti do 
jednoho roku. Věříme, že budeme pokračo-
vat úspěšně dál, našlápnuto máme dobře,“ 
usmívá se Horák.

-nov-
Článek byl zveřejněn 10. 2. 2021 na webu města. 



STR 7HUSTOPEČSKÉ LISTY   3 | 21

 projekty – tedy pečovatelská služba, mobilní 
hospic sv. Martina, nízkoprahové denní zaříze-
ní a charitní záchrannou síť. „To je pro lidi, kteří 
propadli sítem státní sociální podpory, takže se 
jim snažíme pomáhat – poskytujeme potravi-
ny, oděvy,“ osvětluje paní Studýnková.

A jak to dopadlo? Oproti předchozím letům 
je částka nižší, avšak i tak se podařilo vybrat 
53 713,-. „Děkujeme všem hustopečským obča-
nům za přispění, opravdu byli štědří a mile mě 
to překvapilo,“ 

Sbírka probíhá i nadále, a to online. Přispět 
můžete na webu Tříkrálové sbírky až do konce 
dubna 2021.

-vyh-
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POKUD JSTE NESTIHLI 
PŘIHODIT DO KASIČKY, 

je tu ještě stále možnost přispět na účet: 66008822/0800, 
VS: 77706300. Děkujeme.

Jedním z očkovacích míst v Jihomoravském 
kraji bude společenský dům v Hustopečích. 
Právě proto i zde hledají zástupci Krajského 
úřadu JMK a iniciativy chcipomoct.cz dobro-
volníky ochotné zapojit se, více informací 
naleznete na www.chcipomoct.cz

V první vlně pandemie dobrovolníci pomáhali 
hlavně s výrobou a distribucí ochranných pomů-
cek a dezinfekce potřebným. Hodně využívaná 
služba byla i Kamarád na telefonu, v průběhu 
jara přibyl i Kamarád na videohovoru.

Ve druhé vlně jsou dobrovolníci hlavně 
vyhledáváni sociálními a zdravotnickými zaří-
zeními, aby jim pomohli s řešením personální 
krize, způsobené onemocněním zaměstnance, 
případně karanténou. Aby se vyslaní dobro-
volníci ve službě neztratili a byli opravdu 
nápomocni, je pro ně připravenbezplatný kurz 
Základy ošetřovatelství. Na začátku listopa-
du pomáhali i se službou „Haló, volám domů 
z nemocnice“ díky které pomohli propojit 
pacienty na COVID odděleních v nemocnicích 
s jejich rodinami pomocí videohovorů.

Pokud by někdo z vás chtěl pomoci jako 
dobrovolník ve společenském domě, bude-
me moc rádi. Vždy budou potřeba dva. Město 
zřídilo speciální mailovou adresu, na kterou se 
můžete přihlásit: dobrovolnici@hustopece.cz. 
Budeme vás kontaktovat.

Hledají se dobrovolníci do očkovacího centra v Hustopečích
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V pátek 26. února si připomínáme šedesát let od 
tragédie, která zasáhla do mnoha životů a navž-
dy změnila tvář Dukelského náměstí v Husto-
pečích. Pád původního kostela sv. Václava.

Marketing a kultura města Hustopeče u této 
příležitosti připravil výstavu ve výloze domu 
paní Nohelové, kam se určitě zajděte podí-
vat. Na facebookových stránkách Městského 
muzea a galerie najdete odborné příspěvky 
věnované historii i příčinám tragédie. Přečtěte 
si, jak na tuto událost vzpomínají pamětníci. 

„Vždycky, když si na starý kostel vzpomenu, 
mám slzy v očích. To bylo něco tak krásného. 
Byla to obrovská, monumentální a nádherná 
stavba s takovým opevněním kolem dokola. 
Celý kostel lemoval chodníček a rostlo tam 
několik okrasných stromů s červeným listím. Ke 
hlavnímu vchodu se chodilo po asi 10 nebo 12 
schodech a před samotným vstupem byl malý 
plůtek. Dovnitř se vcházelo velkými oplechova-
nými vraty. Pamatuji si, že byly hrozně těžké.

Vevnitř byl kostel bohatě zdobený, plný soch 
a obrazů. Po stranách měl několik oltářů 
a pamatuji si, že v jedné boční kapli byla i zlatá 
prosklená truhla se sochou Krista. K této truhle 
se o Velikonocích chodilo jako k Božímu hrobu. 

Pocházím z věřící rodiny a v tomto kostele 
jsem strávila celé své dětství. Pamatuji si na své 
první svaté přijímání, někde mám i fotky, jak jsme 
vyfotografovaní před nazdobeným kostelem. To 
jsou věci, na které prostě nejde zapomenout.

Dodnes si přesně pamatuji, jak probíhalo 
to ráno, kdy jsme se dozvěděli, že nám kostel 
spadl. S maminkou jsme vstaly a začaly se 
chystat na mši. Já jsem vyšla ven a zdálo se mi, 
že je nějaká mlha. Řekla jsem o tom i mamin-
ce, která odvětila, že se mi něco jen zdá. Ale po 
chvíli jsme ucítily i takový štiplavý dým. A to byl 
právě prach, který se valil z náměstí.

Utíkaly jsme ke kostelu a viděly, co se 
stalo. Místo věže byla v chrámové lodi jen 
díra, z trosek vykukovaly nějaké sochy, všude 
stáli lidé, někteří plakali, jiní jen nevěřícně 

koukali. Byli jsme z toho úplně v šoku. 
Zpočátku se nikdo neodvažoval k troskám 
ani přiblížit, ale po čase se našli tací, kteří 
si začali některé věci odnášet domů. Třeba 
píšťaly z varhan nebo střešní tašky. 

Za pár dní přijela odklízecí četa, která 
zbytek té stavby zajistila. Já jsem tehdy praco-
vala na náměstí v prodejně textilu a z okna 
jsem všechno to dění sledovala. Padl mi tam 
do oka jeden šikovný mládenec, kterého jsem 
si za pár let vzala za manžela. Takže i něco 
dobrého ta tragédie přinesla.

Ale jinak jsme viděli, jak několik měsíců se 
s torzem kostela nic neděje a stále kolem něj 
někdo obcházel. To víte, komunisté si nepřáli 
kostel zachovat a prosadili jeho demolici. Tako-
vá byla doba. Dneska by se asi zachránil. 

Při tom samotném odstřelu vyklidili celé 
náměstí a okolí, nic jsme neviděli. Jen slyšeli 
ohromnou ránu. Celé se to sesypalo jako dome-
ček z karet. Když odklidili všechny trosky, tak na 
tom místě řadu let nic nebylo. Jen záhony se 
spoustou květin. Až později s příchodem pana 
děkana Fišera se věci daly do pohybu. A jenom 
díky němu tady dneska máme kostel nový. Ale 
to je úplně jiný příběh...“ Karla Hendrychová

„V době zřícení kostela jsem byl předsedou 
komise výstavby MěNV Hustopeče a pracovní-
kem odboru výstavby a územního plánování 
ONV Břeclav. Obecně se má za to, že ke zřícení 
kostela a jeho věže došlo v důsledku válečných 
a poválečných událostí při průjezdu těžké 
vojenské techniky, především tanků, náměstím. 
Avšak skutečná příčina nebyla nikde zazname-
nána a prakticky nikdo o ní neví. 

Po ukončení války se na zdivu věže kostela, 
především v jeho horní části, začaly objevovat 
trhliny, které se postupně zvětšovaly. Proto 
bylo v roce 1961 rozhodnuto věž kostela opra-
vit. Tehdejší odbor výstavby a ÚP ONV Břeclav 
zahájil jednání se Stavoprojektem Brno zpraco-
vání projektu na její opravu. Finanční prostřed-
ky pro tuto akci byly zajištěny u ONV Břeclav.

Smutné výročí: Šedesát let od pádu hustopečského kostela
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V roce 1961 došlo k náhlému a nepředvída-
telnému zřícení kostela a jeho věže. Teprve 
potom byla zjištěna pravá příčina jejich zřícení. 
Tou příčinou byla sama věž. Původně byla totiž 
postavena nižší, a to z dusaného zdiva, převáž-
ně z mikulovského vápence. Teprve později byla 
provedena její nádstavba, a to z cihelného zdiva. 
Původní nevázané zdivo pochopitelně nemohlo 
trvale unést zátěž cihelné nástavby. Provozem 
v okolí kostela a tím způsobenými otřesy byla 
věž postupně narušována, až byla její statická 
soudržnost narušena natolik, že došlo k jejímu 
sesutí (podlomení) na přední chrámovou část.

Je tedy zřejmé, že k sesunu mohlo dojít 
i tehdy, bylo-li by kolem ní postaveno lešení 
a začaly na ní mechanické a strojní práce. Sesun 
věže byl v podstatě nevyhnutelný. Naštěstí se 
tak stalo v době, kdy nedošlo k žádnému zraně-
ní ani ztrátě na životech.

Vlastní odklízecí práce byly provedeny 
ve dvou etapách. V první provedly vojenské 
jednotky částečnou demolici zbylého nefunkč-

ního zdiva a odvoz sutin. Z této demolice jsem 
pořídil několik fotografi í. Prostor kolem zbytku 
kostela se následně upravil.

Nepoškozená část kostela zůstala zajištěná 
a řešila se situace, zda kostel dostavět nebo jej 
zdemolovat. V tehdejší době nebylo společen-
ské zřízení nakloněno tehdejšímu náboženské-
mu dění a bylo by tak velmi složité zajišťovat na 
případné opravy fi nanční prostředky. Tehdejší 
ONV Břeclav proto vydalo k vyšším orgánům 
státu doporučení k provedení demolice zbyt-
ku kostela. A to především z důvodu omezení 
náboženské činnosti. Ve druhé etapě demolič-
ní práce provedeny Pozemními stavbami Brno. 
Já, jako pracovník odboru výstavby a ÚP ONV 
Břeclav, jsem pro naši archivaci celou demo-
liční akci detailně nafi lmoval. Avšak po jejím 
ukončení mi tento záznam odebral pracovník 
Krajské státní bezpečnosti v Brně s tím, že si 
jej zarchivují sami. O výstavbě nového kostela 
v Hustopečích se do roku 1989 vůbec neuvažo-
valo.“ Ing. arch. Jaroslav Šponer

„Na starý kostel pamatuji velice dobře. 
A hlavně si pamatuji na tu noc, kdy spadl. 
Byla jsem mladá holka, bylo mi asi 18 roků. 
Tu noc ze soboty na neděli jsem se se svými 
přáteli vracela domů z vinárny. Tehdy to bylo 
náramně moderní navštěvovat takové podni-
ky, to si dneska asi už nikdo nepamatuje. 
A tu noc jsme šli kolem kostela a najednou 
jsme uslyšeli zvláštní rachot. Hrozně jsme se 
lekli a utíkali jsme se schovat právě k tomu 
kostelu. Vůbec nás nenapadlo, že padá věž. 
Nalepili jsme se úplně na boční zeď. Bylo 
velké štěstí, že ta věž padala směrem dolů, 
jinak by nás zavalila.

Pamatuji si, že se třásla zem a kolem 
nás padaly drobné kamínky a písek, žádné 
ohromné kusy zdiva. Měli jsme velký strach 
a teprve když to celé utichlo, tak jsme se 
odvážili jít dál a podívat se, co se stalo.

Když sednul prach, tak jsme uviděli tu 
zkázu. Utíkali jsme domů a ráno už se tam 
sešly celé Hustopeče. Hned se to rozkřiklo 
a každý to chtěl vidět. Ale nikdo nebyl schop-
ný slova. Jen jsme tam tak stáli a koukali. 

Můj budoucí manžel tehdy pracoval na 
veterině vedle radnice a tu noc měl služ-
bu. V noci ho vzbudil stejný rachot, ale on si 
myslel, že jen padá anténa z věže. Lezl tedy na 
půdu a když viděl, že anténa je na svém místě, 
šel zase spát. Co se stalo, zjistil až ráno.

Několik dalších let na tom místě bylo 
prázdno. Zasadily se tam trvalky. A jestli to 
byl smutný pohled? Časem jsme si zvykli. 
A třeba když jsem v roce 1970 rodila svého 
syna, přinesl mi tehdejší starosta do porod-
nice kytici růží, které natrhal právě na té 
zahrádce. 

Pak jsme si zvykali na nový kostel, který 
už dnes taky patří k Hustopečím. Je to ale 
ohromná škoda, ten kostel byl nádherný 
a byla to velká vzácnost. Myslím si, že se 
zboural jen kvůli režimu. Kdyby se to stalo 
dneska, určitě by ho stát chtěl opravit." 
Emílie Boleslavová

-nov-
Článek byl zveřejněn na webu města 

přesně po 60 letech od pádu, tedy 26. 2. 2021.
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Sociálně-terapeutické centrum Radost stře-
diska Betlém Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické funguje v Hustopečích od 
září roku 2019 a zabydlelo se v prostorách 

Centra volného času Pavučina. Ve zdejších 
dílnách se klienti s mentálním postižením 
každý všední den učí základním pracovním 
návykům. „Denní kapacita je 10 klientů, ale 
v současné době pandemie jich sem dochá-
zí okolo osmi. Někteří si docházku zkrátili 
nebo kvůli obavám přestali na nějakou dobu 
chodit úplně,“ seznamuje nás s provozem 
vedoucí centra Ivana Kronovetová.

Další komplikaci pandemie přinesla 
i v podobě znemožnění prodeje výrobků 
místních klientů. „Nemůžeme jezdit na 
prodejní akce, kde bychom se mohli prezen-
tovat, proto v současnosti vyrábíme na sklad. 
Jsou to svíčky, keramika, mýdla, textilní 
výrobky a podobně,“ představuje nabídku 
Kronovetová.

Samotné služby sociálně-terapeutických 
dílen jsou ze zákona poskytovány bez úhrady 
a jejich provoz je hrazen z dotací od Jihomo-
ravského kraje. Prodej výrobků přináší další 

rozšiřování sortimentu. „Výtěžek se nám 
vrací zpět na dílny v podobě nových materi-
álů a pracovních pomůcek.“

Chcete-li místní dílny podpořit, můžete 
si koupi výrobků domluvit individuálně. 

„Vlastní e-shop zatím stále nemáme, i když 
se nám už rýsuje, ale je možné nás kontak-
tovat prostřednictvím našich facebookových 
stránek, kde se domluvíme na individuál-
ním předání.“

Kromě omezených možností vyjít ze 
zázemí Pavučiny si však zdejší klienti na 
nic nestěžují a snaží se dění kolem sebe 
brát s nadhledem. „Snažíme se vidět věci 
pozitivně. Nepříjemné je nošení roušek, 
ale i to se dá zvládat. Co je pro nás naopak 
velkým přínosem je to, že se našim klientům 
můžeme věnovat více individuálně,“ usmívá 
se Kronovetová.

-nov-
Článek byl zveřejněn 11. 2. 2021 na webu města. 

Chodby místní knihovny zejí prázdnotou, niko-
liv však regály, kde na své čtenáře čeká téměř 
30 tisíc svazků, z nichž je více než 11 tisíc nauč-
ných – na své si tak přijdou milovníci všech 
žánrů. Aktuálně v knihovně registrují kolem 
tisícovky čtenářů, kteří se ke své duševní potra-
vě dostanou, avšak za určitých podmínek.

„V současné době si můžete knížky objednat 
telefonem nebo e-mailem. Informace nalezne-
te na našich webových stránkách a Facebooku. 
Je potřeba si zavolat, bez předchozího zavo-

lání to nelze, protože musíte přijít v určitý čas. 
Zezadu zazvoníte a můžete zde i vracet, opět 
po předchozí domluvě. Jedná se o bezkontakt-
ní výdej,“ ubezpečuje čtenáře paní Horáková, 
místní knihovnice. Kromě půjčování knížek 
pokračuje také univerzita třetího věku

„Už v prosinci jsme pro naše studenty Virtuál-
ní univerzity třetího věku, aby nezaháleli, orga-
nizovali minikurz trénování paměti. Spočívalo to 
v tom, že jsem jim posílala různá cvičení a poté 
pak správná řešení, aby nezaháleli a tříbili si 

HUSTOPEČE SE BAVÍ
Nejisté tábory a covidové kratochvíle na Pavučině

Udělejte (si) radost drobnostmi z Betléma

Knihovna funguje i v nouzovém stavu

Centrum volného času Pavučina a Sportovní stáj 
Valkýra vypsaly pro letošek dohromady přes 
20 pobytových a příměstských táborů. Většina 
z nich byla zaplněna pár minut po zveřejnění 
navzdory nejisté situaci s pandemií koronavi-
ru. „Nevíme, co bude zítra, a nevíme, co bude 
o prázdninách, ale na táborovou sezonu jsme 
připraveni stejně, jako v loňských letech. Máme 
vypsáno pět pobytových a 10 příměstských 
táborů. V této chvíli už je drtivá většina z nich 
plně obsazena,“ popisuje přípravy vedoucí Cent-
ra volného času Pavučina Petr Fridrich.

„Nabídku máme stejnou jako v loňských 
letech, dokonce chceme navýšit kapacitu poby-
tových táborů nákupem stanů s podsadou. Ale 
všechno je to s otazníkem,“ kroutí rameny Jana 
Sigmundová ze Sportovní stáje Valkýra.

Pořadatelé jsou odhodláni tábory, byť 
v omezené formě, uskutečnit. Mezi nejprav-
děpodobnější opatření patří snižování kapacit 
jednotlivých turnusů. Poslední volné termíny 

jsou vypsány na webových stránkách Pavučiny 
i ranče Valkýra. „Omezili jsme počty příměst-
ských táborů do 20 dětí, protože si myslíme, že 
budou probíhat kapacitní úpravy táborů. Ale 
nevíme,“ potvrzuje Fridrich.

Než vůbec nastane sezona táborů, nabízí 
Pavučina několik tipů na zkrácení dlouhých 
chvil. U vchodu do Pavučiny můžete zanechat 
malovaný kamínek do Kamínkové galerie, do 
mailové schránky mohou malí i velcí poslat 
básničku na téma Očima zvířete a velký ohlas 
na sociálních sítích vyvolala i Křížovková cesta. 

„Je to 15 zastavení v Hustopečích a blízkém 
okolí, které musíte poznat podle fotografi e 
a na daných stanovištích jsou skryty předmě-
ty, která tam evidentně nepatří. Ty vepíšete do 
naší křížovky a celou nám ji pošlete na Pavuči-
nu. Získat můžete zajímavé ceny,“ láká Fridrich. 

O jarních prázdninách pak Pavučina potěší 
všechny předškoláky. V areálu Křížového kopce 
vznikne pohádková stezka. „To bude aktivita 

spíše pro menší děti s doprovodem, nebo třeba 
pro školky. Od jarních prázdnin zhruba na tři 
týdny budou mít k dispozici několik pohádkových 
aktivit, abychom děti motivovali k pobytu venku 
a pohybu na čerstvém vzduchu,“ těší se Fridrich.

-nov-
Článek byl zveřejněn 9. 2. 2021 a webu města. 

Při malování kamíků se meze fantazii nekladou.
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Nabídka se neustále rozšiřuje.
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Vybírat můžete z 30 tisíc knih.
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Všem vinařům se otevírá možnost přihlásit se 
na 17. ročník tradiční soutěžní přehlídky vín 
O hustopečskou pečeť 2021. Přihlášení probíhá přes 
systém ELWIS (www.elwis.cz) a podání přihlášky 
je nutné uskutečnit do 19. března 2021 (včetně). 

Přehlídky se mohou účastnit vína odrůd 
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Ryzlink 
rýnský, Tramín, Svatovavřinecké, Frankovka, 
André a Modrý Portugal ze sklizně ročníků 
2017, 2018, 2019 a 2020.

Registrační poplatek se nevybírá. Vzorek 
vína obsahuje 2 láhve o objemu 0,75 l. Hodno-

cení přihlášených vín proběhne 14. dubna 2021 
a v letošním roce se uskuteční pouze soutěžní 
část bez veřejné přehlídky vín.

K hodnocení slouží 100bodová stupnice 
a důležité aspekty jsou například barva, vůně 
nebo čistota. Všechny vzorky vína, které získají 
nad 86 bodů obdrží zlatou Hustopečskou pečeť, 
nad 84 bodů stříbrnou a bronzovou pečeť získa-
jí vína, jejichž hodnocení bude nad 82 bodů.

Vážení vinaři, těšíme se na vaše vzorky 
a v příštím roce snad již oslavíme Hustopeč-
skou pečeť společně.

Kvůli bezpečnostním opatřením jsou již 
několik týdnů uzavřena místa, kam jsme 
byli zvyklí běžně chodit ať už za zábavou či 
vzděláním. Co se děje za jejich zavřenými 
dveřmi a na co se můžete těšit, až se zase 

otevřou? Minule jsme vám otevřeli dveře 
do knihovny, nyní pokračujeme v městském 
muzeu a galerii.

Nad hustopečským náměstím v renesan
čním domě „U Synků“ sídlí od roku 1999 
muzeum a galerie města Hustopeče. Jeho 
dveře jsou momentálně pro veřejnost 
uzavřeny, jsme však rádi, že se nám podařilo 
navštívit vedoucí muzea Mgr. Soňu Nezho-
dovou, Ph.D., která se s námi podělila o infor-
maci, jak v současné době muzeum a galerie 
funguje a jaké jsou jeho plány do budoucna.

„Muzeum funguje, akorát je bohužel 
nepřístupné veřejnosti, ale neustále se zpra-
covávají badatelské dotazy a návštěvníci-
badatelé mají v nějakém režimu umožněn 
přístup. Jinak jsme museli zrušit spoustu 
přednášek a výstav, protože skutečnost je 
taková, jaká je,“ říká vedoucí muzea. Jedním 
ze spolků, spolupracující s muzeem, je 
výtvarná skupina Alfons, kterou čekala 
výstava s jejich kolegy z Otrokovic a Vídně. 

„Rakouská kurátorka tohoto projektu navrhla, 
že jelikož i u nich je situace nevyzpytatelná, 
že v tomto roce se výstava uskuteční formou 
katalogu,“ dodává Nezhodová. S katalogem, 
který by měl být hotov v červnu tohoto roku, 
jsou spojeny náročné překlady a korektu-

ry, takže se v muzeu opravdu nenudí. Ještě 
v únoru však čeká Hustopeče významné 
výročí, tušíte jaké?

„K 60. výročí pádu věže kostela se připra-
vuje pro facebookové stránky muzea seriál, 
který připomíná osudy budovy a souvislosti 
v nichž byla stavěna, věřím, že to Hustopeča-
ny osloví. Jinak všechny výstavy rušíme. Počí-
táme s tím, že v dubnu bude výstava žáků 
hustopečských škol. Ta je tradiční a zatím 
nám hustopečské školy přislíbily účast,“ 
doufá vedoucí muzea. 

V dlouhodobějším horizontu vše směřuje 
k příštímu roku, který slibuje nabitý program. 

„Zmínila bych 450. výročí povýšení Hustopečí 
na město, 700 let od doby, kdy město patřilo 
cisterciačkám na Starém Brně, tedy odkou-
pení Hustopečí dvojnásobnou královnou 
Eliškou Rejčkou, a 400. výročí vyhnání novo-
křtěnců, kteří v Hustopečích vytvořili odnož, 
která žije doteď, tzv. huterské bratry,“ popisu-
je plány do budoucna paní Nezhodová.

Plány jsou tedy velké a věříme, že se na 
oslavách těchto výročí již setkáme a budeme 
moci zavítat i do muzejní kavárny, která je 
připravena a na své otevření netrpělivě čeká.

-vyh-
Článek byl zveřejněn 17. 2. 2021 na webu města. 

mozečky i v této těžké době,“ popisuje paní 
Horáková univerzitu, která pokračuje online 
i v současné době a pro svých 16 účastníků připra-
vili kurz na téma „Barokní sochařství v Čechách“.

V běžném roce se v knihovně odehrávají 
přednášky, soutěže či besedy. Jednou z nejoblí-
benějších je „Lovci perel“, tedy čtenářská soutěž 
pro děti, kterou dámy již vyhodnotily. „Ofi ciální 
vyhlášení nebude, ale čekáme na to, až bude 
knihovna otevřena, abychom mohli dětem 
předat osobně výhry. Tímto bych chtěla dětem 
vzkázat, že již začal nový ročník – i když nemo-
hou do knihovny. Kdyby měli doma knihu, která 
je perlorodka, stačí napsat a mail a my jim pošle-
me pracovní list, i takto to lze řešit,“ vyzívá malé 
čtenáře paní knihovnice. 

-vyh-
Článek byl zveřejněn 10. 2. 2021 na webu města. 

Přihlašování vín na Hustopečskou pečeť spuštěno

Za zavřenými dveřmi: V městském muzeu a galerii
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Bezkontaktní výdej funguje na jedničku. 

Na otevření muzea si budeme muset ještě počkat.
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Celé karnevalové období v naší školce bylo plné událostí

Nádražka bezbariérová a s výdejnou obědů

Předškoláček spuštěn, ale v „omezeném režimu“

ZA ŠKOLNÍMI VRATY

MŠ PASTELKA

Děti si užily spoustu pohybu při tradičních 
masopustních hrách, naučili jsme se nové 
písničky, vyráběli klauny a plnili různé úkoly. 
Naše dovádění vyvrcholilo v pondělí 8. února, 
kdy rodiče dětem nachystali pěkné a nápa-
dité kostýmy a veselý karnevalový rej mohl 
začít. Soutěže střídalo tancování, a nakonec 
se našla i nějaká ta dobrota. Nic nám nevadi-
lo, že si to kvůli covidovým opatřením užíva-
la každá třída zvlášť a po svém. Za rok snad 
už bude lépe a my si užijeme společný velký 
školkový karneval pod „taktovkou“ Pavla 
Nováka, který byl v plánu letos…

Kolektiv MŠ Pastelka

Základní školu Nádražní již několik měsíců 
obývají místo žáků dělníci. Po získání 11milio-
nové dotace na modernizaci a bezbariérovost 
se ve škole pilně pracuje už od listopadu. 

„Z žáků jsou ve škole jen prvňáci a druhá-
ci, což bylo pro nás takové štěstí v neštěstí, 
protože těch je pouze stovka. Kdyby tady byli 

všichni žáci, tedy asi 370, tak by to bylo kompli-
kovanější, ale i na tuto variantu jsme byli 
připraveni. V současnosti je škola po stavební 
stránce hotová asi ze dvou třetin. Primárně 
jsme chtěli zmodernizovat pomůcky, což bylo 
ale z dotačního titulu provázáno s bezbariéro-
vostí,“ vysvětluje již započaté a téměř hotové 
práce ředitelka školy Ivana Matějíčková.

Hotová sociální zařízení pro žáky se 
budou předávat v druhé půlce února, inten-
zivně se pracuje na výtahové šachtě ve dvoře 
a bezbariérové úpravy se dočká i hlavní vchod. 

„U vchodu přibude plošina a musí se vyměnit 
celé vstupní dveře tak, aby to nenarušovalo 
ráz budovy. Ve vestibulu pak bude vstup do 
výtahu,“ dodává Matějíčková.

Škola se netají tím, že hlavní motivací k získá-
ní dotace byla modernizace pomůcek. Pilotní 
částí je nejmodernější jazyková učebna, jaká 
je momentálně na trhu k dostání. „Budeme tu 
mít jazykovou laboratoř Robotel s hnízdy pro 
25 žáků, která bude ale zároveň multifunkční 
pro jiné předměty jako přírodopis nebo země-
pis. Už tu máme tři mobilní učebny a tato bude 
nadstandardní,“ těší se Matějíčková na třídu.

Po dokončení výtahové šachty konečně dojde 
i na vyhlíženou výdejnu obědů v prostorách 
malého dvora. Vhodnou výzvu vypsalo Minis-
terstvo pro místní rozvoj a dotace by zaplati-
la až 70 % uznatelných nákladů. „Projekt je 
připraven už dlouho. Celé to bylo vlastně tak, 
že než začala pandemie a než jsme dostali 
dotaci z IROPu na stávající práce, zastupitel-
stvo nám výstavbu výdejny už odsouhlasilo. 
Nyní se však ukázala možnost zafi nancovat to 
z dotace, tak jsme se do výzvy ihned přihlásili 
a uvidíme, jak to dopadne.“

Jedinou neznámou tak zůstává návrat žáků 
do nových prostor a jejich avizované testová-
ní. „Víme jenom to, co probíhá v médiích, jinak 
s námi nikdo nekomunikuje. Jsou to jen doha-
dy a já s napětím čekám, co se na nás přihrne, 
protože si to opravdu nedovedu představit. 
Takže čekám na nějaké vyjádření a na tu povin-
nost, kterou nám to přinese.“

-nov-
Článek byl zveřejněn 18. 2. 2021 na webu města. 

Název projektu: 
MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003942

Každým rokem nabízíme našim předškolá-
kům, kteří potřebují podpořit v nějaké oblasti 
vývoje, kurz edukativně-stimulačních skupi-
nek: Předškoláček. Ve skupinkách procvičuje-
me všechny oblasti předškolního vzdělávání. 
Na tyto skupinky doprovází děti rodiče a vidí, 

co se dětem daří a kde by naopak potřebovaly 
trošku dopomoct. Letos se bohužel nemohly 
tyto skupinky uskutečnit v takové formě, na 
kterou jsme zvyklí. Nicméně jsme je i přesto 
spustili, dalo by se říct „v omezeném režimu“. 
Skupinek se účastní pouze děti a paní učitelky. 

S rodiči o jejich průběhu komunikuje pomo-
cí online videokonferencí paní psycholožka 
Mgr. Forejtníková. Věříme, že i tato forma 
je pro děti velice přínosná a pomůže jim 
k dobrému startu na základní škole.

Kolektiv MŠ Pastelka
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Korona-nekorona. Modernizace jde do fi nále.
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S oteplením začnou práce na zahradě U Rybiček

MŠ U RYBIČEK

Děti z Mateřské školy U Rybiček si už téměř 
měsíc užívají nových tříd. Další práce v okolí 
školy však teprve začínají. S příchodem 
jara se začne budovat zcela nová zahrada. 

„V lednu jsme předali staveniště a tehdy se 
i vykácelo deset stromů a spousta letitých 
keřových porostů, rozebraly se stávající dlaž-
by zpevněné plochy tak, aby se celý areál 
mohl udělat nový. Všechno začne s prvními 
teplejšími dny,“ vysvětluje situaci investiční 
technik Radek Krušina.

Projekt za 3,7 milionu korun bude hotový 
v srpnu tohoto roku a jedná se o unikátní 
koncept herního prostoru pro děti. „Vytvo-
říme dětem širokou škálu aktivit a nabíd-
neme jim takové prvky, které v nich budou 
motivovat fantazii a kreativitu tak, že si 
jednotlivé hry budou vymýšlet samy. Ono 
je totiž jednoduché zavést děti k houpačce, 
na které se mohou v podstatě „jen“ houpat. 
Těžší je zavést děti k hromadě klacků 
a nechat pracovat jejich představivost. Tak 

jako je jednoduché dát dítěti tablet, aby 
koukalo na video nebo dát dítěti tablet, 
aby na něm hrálo nějakou interaktivní hru,“ 
snaží se vysvětlit hlavní myšlenku areálu 
inženýr projektu Ján Salanci.

Důraz tedy bude kladen na jednoduché 
prvky s multifunkčním využitím tak, jak tomu 
bude chtít divoká dětská fantazie. Celou 
zahradu bude například protínat pryžový 
chodník, který mohou děti využít ke kreslení, 
běhání, ježdění na koloběžkách a malé dámy 
třeba i jako přehlídkové molo. 

„Z dalších prvků určitě nebude chybět 
vodní svět, kde si děti budou pomocí hrazdi-
ček, korýtek a dalších pomůcek vytvářet ten 
SVŮJ vodní svět. A bude jen na nich, jestli 
si postaví závodní dráhu, hrad nebo třeba 
vodou poháněný stroj,“ popisuje Salanci.

Chybět nebudou ani klasické prolézačky, 
variabilní stoličky, ohniště nebo čím dál oblí-
benější vyvýšené záhony, kde si děti budou 
pěstovat vlastní rostliny. „Tam je nepřeberné 
množství příležitostí, jak v dětech probou-
zet starostlivost, odpovědnost, zvědavost 
a podobně,“ dodává Salanci.

Zásadní změnou projde i předzahrádka 
a hlavní vstup do školky, který již několik let 
hyzdil přerostlý keřový koberec a betonové 
sousoší s nefunkční fontánou. Celkově vznik-
ne moderní a účelný areál. „O co se budeme 
maximálně snažit je to, aby celá zahrada 
měla i architektonickou hodnotu tak, aby 
se propojila s novou budovou. Všechno to 
učitelkám nabídne úžasný prostor k tomu, 
aby z dětí rostla nová generace kreativních, 
spolupracujících a nadšených lidí,“ neskrý-
vá radost ze spolupráce s vedením školky 
i zřizovatelem Salanci.

K řešení už tak zůstává pro rodiče ta nejdů-
ležitější část projektu – složitá dopravní situ-
ace v okolí školky. „Dočasně se parkování pro 
rodiče školčátek vyřešilo tím, že jsme vymezili 
část parkovacích míst v ulici Školní. Současně 
jsme zadali studii prověření možnosti parko-
vání vedle štítové zdi bytového domu v ulici 
Školní naproti hlavního vchodu ZŠ Komen-
ského. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat 
dál,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta.

-nov-
Článek byl zveřejněn 22. 2. 2021 na webu města. 
Název projektu: MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010039 
Stávající stav školkové zahrady.

Ilustrační obrázky budoucích prvků.
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Jsme rádi, že jsme v novém!

V únoru jsme začali zvesela v naší zrekonstru-
ované školce. Děti si užívají v krásných, barev-
ných třídách, které voní novotou. 

Při stěhování z náhradních prostor pod 
kostelem jsme se všichni pořádně zapotili. 
Naštěstí jsou na světě i lidé s velkým srdcem, 
a tak bychom chtěli moc poděkovat tatín-
kům a maminkám, kteří přiložili ruku k dílu. 
Děkujeme!

Zima se nám ukazuje v bílém kabátku, tak 
toho využíváme co nejvíc a hrajeme si venku 
na sněhu. Děti také pozorují ptáčky, kteří na 
zimu zůstali a učí se, co jim sypat do krmítek.

U předškoláků se konaly zimní olympij-
ské hry. Děti si, jako praví členové olympij-
ského týmu, vyzkoušely správnou mušku na 
terč při biatlonu, nacvičily důležitou práci 

rukou u rychlobruslení, na snowboardu 
se snažily udržet rovnováhu a zjistily, jak 
je důležité trénovat spolupráci v pravém 
rychlobobu. V naší „školkové“ olympiádě 
bylo nejdůležitější hrát fér. Každý sporto-
vec dostal malé překvapení a převzal zlatou 
medaili na stupních vítězů.

Třídy Žabiček, Želviček a Motýlků si užily 
barevný karneval. Ve třídách se nám sešli 
piráti, princezny, zvířátka, rytíři, gladiátoři, 
víly, spidermani, kouzelníci a nespočet dalších 
masek. Všichni jsme si zatančili, zasoutěžili 
a parádně jsme si to užili.

I když ne vždy je jen veselo a ani nám se 
nevyhnula karanténa, snažíme se každý den 
strávit co nejlépe a radovat se z maličkostí.

Kolektiv MŠ Na Sídlišti

Děti si užívají v nových, krásných a barevných třídách.

U předškoláků se konaly zimní olympijské hry.

Žáci se nejdříve se šicím strojem seznamovali.

Třídy Žabiček, Želviček a Motýlků si užily barevný karneval.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Učíme se šít
Snad každý z nás, kteří jsme chodili do základ-
ních škol v minulém století, dostal v hodinách 

„pracáku“ do ruky jehlu a nit a pokoušel se něco 
ušít nebo přišít.

V dnešní době je na školách časová dotace pro 
výuku pracovních činností zúžena asi na jednu 
hodinu týdně nebo zcela chybí. A možná i proto 
si málokteré dítě školou povinné dokáže předsta-
vit, že by ve škole šilo stejně jako jeho rodiče.

A přece se najdou školy, kde se těmto 
činnostem v rámci pracovního vyučování věnu-
jí. Jednou z nich je Základní a praktická škola 
v Hustopečích, kam dochází žáci s různým 
stupněm mentálního postižení, autismem či 
kombinovaným postižením.

O to těžší a důležitější je naučit tyto žáky 
všemu, co budou v životě potřebovat. K tomu 
kromě čtení, psaní a počítání patří i praktické 
dovednosti. Škola v Hustopečích učí své žáky 
pracovat na zahradě, v dílně, učí je připravo-
vat pokrmy a pečovat o domácnost. A právě 
v posledně jmenované oblasti se žáci učí, 
mimo jiné, i základům šití. A to jak ručnímu 
šití, tak šití na šicím stroji.

Škola už dlouhá léta disponuje několika elektric-
kými šicími stroji, které nechala odborně seřídit, 
popřípadě opravit, aby děti mohly začít s nácvi-
kem šití. Zpočátku se chlapci i děvčata ostýchali 
a nastalou situaci většinou komentovali slovy 

„já se toho bojím“ nebo „co mi ten stroj udělá?“
Nejdříve se s šicím strojem seznamova-

li – jak správně šlapat na pedál, kde je patka, 
zpětný chod, jak navléknout nit apod. Poté 
přešli k samotnému nácviku šití, zprvu na listu 
papíru a pak na kousku látky. Po několika hodi-
nách strávených u šicích strojů se jim podařilo 
ušít velké pytlíky, do nichž každoročně sbírají 
různé léčivé byliny nebo šípky.

Žáci byli sami překvapeni, co dokáží a měli 
opravdovou radost ze svých výrobků.

Aleš Pavlů, třídní učitel 
a Eva Fröhlichová, 

asistentka pedagoga
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Jak se chovat bezpečně na internetu?
Přestože základní školy jsou dlouhodobě 
uzavřeny, na naší škole výuka probíhá. Větši-
na plánovaných akcí musela být bohužel 
zrušena, proto jsme vděční za jakoukoliv 
aktivitu, která přinese zpestření výuky. Štěs-
tí se na nás usmálo ve středu 10. 2., kdy nás 
navštívili lektoři Petra a Michal z organizace 
Podané ruce. V době, kdy je omezena většina 
mimoškolních aktivit a dětem zůstává jako 
jediný kamarád počítač, tablet nebo mobil, 

jsme byli za tuto návštěvu obzvlášť rádi. Téma 
Bezpečný pohyb na internetu je v současnosti 
velmi aktuální. Petra a Michal se s žáky připo-
jili k pomyslné síti a po vzájemném předsta-
vení si sdělili své nejoblíbenější internetové 
aktivity. Petra všem zjednodušeně vysvětlila, 
jak vlastně internet funguje. Formou háda-
nek představil Michal sociální sítě, které však 
většina žáků již dobře znala. Z následných 
aktivit vyplynulo, že všichni žáci používají 

pravidelně sociální sítě, sledují různá videa 
a mají svého oblíbeného youtubera. V mode-
lových situacích představili lektoři žákům 
nástrahy sociálních sítí, vysvětlili základní 
pravidla, bezpečné chování a využívání těchto 
sítí a internetu. Žáci se s nadšením zapojovali 
do všech aktivit, vyprávěli své zážitky a řešili 
konkrétní modelové situace. Děkujeme za 
příjemný a věřme, že i přínosný den.

Yvona Bartoňková, učitelka

ZŠ KOMENSKÉHO

Únorové dění ve škole
Prvního února odpoledne vyšli od školy žáci 
pátých tříd směrem na Mikulov. Jejich úkolem 
bylo během měsíce virtuálně obejít státní 
hranice České republiky. Děti zapisovaly kilo-

metry, které ušly, najely na kole, bruslích či 
uběhly. Myslíte, že se jim to podařilo?

Starší žáci se zapojili do několika projek-
tů. A to jak těch, jejichž vypracování či 

splnění jim trvalo hodinu až po ty, nad 
nimiž strávili několik hodin.

S koncem ledna ukončili čtvrťáci ve vlas-
tivědě zeměpisné učivo. Jejich výstupem 
byla rozsáhlejší práce o Jihomoravském 
kraji. Ač bylo zadání jednotné, vznikly 
osobité plakáty. 

Někdy se nám, učitelům, při kontrole 
úkolů sbíhají sliny. Vymyslet pokrm, v jehož 
hlavní roli bude vejce, bylo zadání úlohy 
pro sedmáky. I páťáci jsou při distanční 
výuce v kuchyni jako doma, připravit pokrm 
ze studené kuchyně pro ně nebyl žádný 
problém. Na co máte chuť vy? 

V hodině anglického jazyka tvořily děti 
plakáty k tématu Our school. V gramatice 
sice mají ještě trochu mezery, ale každý by 
jim rozuměl, a o to nám přeci jde.

Páťáci si začali dopisovat s etwinningo-
vými partnery z řeckého Kozani. Zatím se 
v dopisech seznamují se svými zájmy, záliba-
mi, rodinou. Uvidíme, kam až jejich konver-
zace povede. 

A co během distanční výuky tvoříme? 
I když není dost sněhu, třeťáci přesto své 
sněhuláky mají. V rámci pracovních činností 
se pustili do vytváření a seznámili se se zákla-
dy šití. Šikovní jsou kluci stejně jako děvčata.

V osmém a devátém ročníku se žáci inspi-
rovali v dějinách umění  tématem tvorba 
plakátů. Žáci vytvářeli podle svých zájmů 
a fantazie vlastní plakát. I samotný Mucha 
by koukal. 

Sedmé třídy se v rámci dějin umění inspi-
rovaly technikou z historie, mozaikou. Žáci 
vytvořili ornament, obrázek sestavený a nale-
pený pomocí nastříhaných malých čtverečků 
z barevných papírů.
V další kreativní hodině se žáci šestého roční-
ku vydali do historie dějin umění starověké-
ho Egypta. Zaměřili se na sarkofág – schránku 
určenou k uložení rakve. Pomyslný sarkofág 
bohatě zdobili podle vlastní fantazie. 

Kolektiv ZŠ Komenského

Šesťáci malovali sarkofágy.Učili jsme se vařit.

Děti poznávaly kraj, ve kterém žijí.

(rubrika pokračuje na str. 20)
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U šálku čaje

s pastorem Karlem Káňou
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        Celý život žije v Břeclavi, 

jeho rod pochází ze Šitbořic.


        S výjimkou vysoké školy neopustil 

Břeclav, navštěvoval místní 

gymnázium a poté nastoupil na obor 

lesnictví na brněnskou univerzitu. 


        Po studiu nastoupil k Lesnímu 

závodu v Židlochovicích 

a potom pracoval 

na Státní správě lesů v Břeclavi.


        Momentálně působí jako pastor 

Apoštolské církve v Břeclavi a od 

roku 2020 také v Hustopečích.


        Je 30 let šťastně ženatý. 


        S manželkou vychovali 

dvě dcery a syna.


        Miluje vše živé – přírodu i zvířata. 


        Má spoustu koníčků – sází stromy, 

střílí z luku, pracuje se dřevem, chodí 

do sauny, nebojí se ani vařečky.

Krásného přivítání se nám dostalo v Břeclavi, 
kam jsme tentokrát zavítali vyzpovídat pasto-
ra Apoštolské církve Ing. Karla Káňu, který je od 
loňského roku administrátorem také v Husto-
pečích. Jaká byla jeho cesta životem a jak se 
mu líbí v Hustopečích?

Mohu se pro začátek zeptat, 
jak vás mám oslovovat? 
To záleží na vás, ale u nás se obvykle říká tomu, 
kdo vede sbor, pastor.

Jak se z lesního inženýra 
stane pastor Apoštolské církve?
Břeclavský sbor se do roku 2001 rozrostl 
natolik, že tehdejší pastor František Cupal 
potřeboval pomocnou ruku a požádal 
mě, zda bych neopustil lesnickou dráhu 
a nešel mu pomoci. Pán Bůh mi ukazoval 
ještě na lesním závodě, že Mu budu jednou 
sloužit naplno, tak jsem nabídku přijal. Stal 
jsem se zástupcem pastora na plný úvazek, a po 
jeho odchodu do důchodu v roce 2011 jsem jeho 

pozici převzal. V mém životě 
se po vnější stránce nezměnilo nic – 

zůstal jsem v Břeclavi se svou milovanou rodinou, 
ale zvýšilo se břemeno zodpovědnosti.

Od loňského roku působíte jako pastor také 
v Hustopečích. Jak k tomu došlo? 
To je dáno tím, že jsem seniorem jihomoravské 
oblasti, což znamená, že mám zodpovědnost za 
naši církev na jižní Moravě. A z toho titulu jsem 
stal administrátorem v Hustopečích, když se zde 
uvolnilo místo pastora. Mám za úkol vést sbor, než 
se najde náhrada. 

Jste z věřící rodiny?
Ano, od malička jsem chodil do evangelické církve 
v Břeclavi. K víře jsem byl veden již od mládí a jsem 
za to velmi rád. Ale teprve v pozdním dospívání jsem 
si přiznal, že přes to všechno žiju v hříchu. Nechtěl 
jsem to tak, ale nedokázal jsem jinak. Byl jsem ze 
sebe nešťastný. Až tehdy jsem Pána Ježíše opravdo-
vě požádal, aby vedl můj život a zachránil mě. On 
to udělal. To byl pro mne klíčový moment života.  
Nesmírně se mi ulevilo. Vím, že Bůh je opravdu živý 
a svého Syna poslal, aby nás zachránil. 

Říkáte, že jste začal v evangelické církvi, 
jak jste se dostal k apoštolské?
Mezi mladými evangelíky probíhalo v 80. letech 
na více místech duchovní probuzení. Lidé toužili po 
osobní zkušenosti s Duchem svatým, rostl zájem 
o modlitby, o Bibli, o duchovní písně, o společná setká-
ní... Mládež v Břeclavi na tom byla podobně.  Byl jsem 
jeden z nejmladších z nich. Odešel jsem na vysokou 
zhruba v době, kdy část mládeže z evangelické círk-
ve odešla a scházela se k bohoslužbám zvlášť. Ocitl 
jsem se na rozcestí. Jít s nimi, nebo zůstat v evange-
lické církvi? Bylo to pro mne velice těžké, měl jsem 
rád jedny i druhé. Hledal jsem, co si přeje Bůh. V urči-
tém momentu mi dal porozumět, že mám jít s nimi. 
Připojili jsme se k jiné podobné skupině a vytvořili 
v regionu těsně před pádem komunismu sbor Apoš-
tolské církve. Zpočátku jsme se scházeli v Nejdku 
u Lednice a v roce 1992 jsme se přesunuli do Břeclavi. 
Momentálně máme sídlo v Poštorné.

Vrátím se ještě k vašemu studijnímu oboru. 
Po vysoké škole jste nastoupil do lesního 
závodu. V čem vaše povolání spočívalo?
Pracoval jsem jako technolog, plánovali jsme těžbu, 
přibližování a odvoz dřeva. Na závodě jsme měli 
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celé technologické oddělení, které se odchodem 
kolegů do důchodu redukovalo, a nakonec jsem 
zůstal jako technolog sám. K tomu se přidaly další 
zodpovědnosti a mimo jiné jsem dostal na starost 
vodohospodářství. Náš tehdejší ředitel si mě zavo-
lal do kanceláře, že lužní lesy kolem soutoku Dyje 
s Moravou trpí nedostatkem vody a abych s tím 
něco udělal. To byl obrovský úkol. S manželkou 
jsme se za to modlili, protože jsem nevěděl jak na 
to. Nakonec se to rozjelo do takových rozměrů, že 
do toho bylo zapojeno několik fořtů na polesích od 
Židlochovic po Lanžhot, investovali jsme miliony 
do obnovy vodního režimu, stavěli jsme stavidla 
na lesních tocích, bagrovali jsme kilometry kaná-
lů… I v tom jsem viděl Boží ruku. Myslím, že jsme 
tehdy udělali pro přírodu opravdu hodně. Štve mě, 
když v některých pořadech nevalné úrovně slyším 
narážky, že lesáci se nedostatečně starají o ochra-
nu přírody. Ta práce mi dávala velký smysl a moc 
rád na ni vzpomínám.

Chybí vám ta práce?
Les mám pořád ve svém srdci. Kdykoliv mohu, 
tak se do něj rád vracím. Ale vím, že to, co dělám 
teď, je přece jen důležitější.  Změny nelituji 
a s kolegy-lesáky jsem stále v kontaktu. Úplně 
jsem z toho nevypadnul . 

Loňský rok byl náročný asi pro nás pro 
všechny. Jak byste rok 2020 zhodnotil vy?
Co se týče Apoštolské církve v Hustopečích, tak 
byl moc pěkný. Jsem velice vděčný za toto spole-
čenství. Jsou to vzácní a milí lidé, se kterými si 
rozumím. Nesmírně ochotní, citliví, opravdoví 
ve vztahu k Bohu i jeden ke druhému. Sbor je 
malý, ale také velmi operativní . Ale zpět ke 
zhodnocení roku. Byl to rok intenzivní, přes-
tože jsme trávili podstatnou část v lockdownu. 
Prožívali jsme i spontánní společné chvíle a dám 
vám příklad. Měl jsem sen vysadit na počest 
mého kamaráda nový les a jednou jsem se o této 
myšlence zmínil před hustopečskými.  Jako 
jeden muž řekli: „Přijedeme ti pomoct“. Tak se 
taky stalo a les jsme společnými silami vysadi-
li, za což jim ještě jednou patří velké díky. Loni 
v prosinci se dva lidé nechali pokřtít, což byl 
taky krásný závěr roku.

Takže si hustopečský sbor ještě ponecháte, 
když se tak pěkně osvědčili? 
Ano, ponechám rád. Hledám sice za sebe náhra-
du, ale můj plán, že toho za rok nechám, se 
rozplynul. Nemám časový výhled, jak dlouho 
tam budu. Nechávám to otevřeno, vkládám to 
do rukou Pánu Bohu a jeho představám. 

Trošku odbočím. Dočetla jsem se o vás, že 
jste pomáhal s následky požárů v Izraeli. 
Mohl byste mi to tom říct víc? 
V Izraeli jsem byl poprvé v roce 2010 a stal se 
mou srdeční záležitostí. Náš tehdejší průvodce 
nás upozornil, že se v Izraeli s pravidelností 90 
let opakují zemětřesení. V té době byl zrovna 
čas, kdy mělo další z nich přijít. Přijel jsem domů 
a zanedlouho nepřišlo zemětřesení, ale obrovský 
lesní požár. Jelikož mám s lesy zkušenosti, tak 
jsem oslovil pověřené osoby a nabídl pomoc. Spolu 
s dalšími dobrovolníky jsme vyrazili a pomáhali 
přímo v terénu. Potřeba pomoci byla velká, takže 
jsme se tam vraceli rok co rok až do loňska. Větši-
nou jsme dělali prořezávky, občas jsme zalesňo-
vali. Našli jsme tam vzácné přátelé a vlastně i na 
tento podnět vznikl Den Izraele, který jsme slavili 
loni v srpnu také v Hustopečích. 

Už si nějakou dobu povídáme a všimla 
jsem si, že se neustále usmíváte a že vírou 
skutečně žijete. Ale chtěla bych se zeptat, 
zda máte i nějakou neřest?
Čeho si poslední dobou všímám, tak že sedím 
u počítače víc, než je potřeba. Budu si na to muset 
dávat více pozor. 

Pane pastore, poslední rok jste poznával 
Hustopeče. Co byste Hustopečským vzkázal? 
Rád bych poděkoval vedení města, za kterými 
jsem přišel s nápadem pořádání Dne Izraele. 
S radostí, energií a ochotou mi vyšli vstříc, a to 
není samozřejmost. Velice mě potěšila spoluprá-
ce s místními médii, vždy jsem se setkal s milým 
a ochotným jednáním. Chtěl bych ještě dodat, že 
jsem mile překvapený z kolegů-duchovních. Sešli 
jsme se poprvé, když jsme připravovali ekumenic-
kou bohoslužbu, a hned jsme si potykali.  Zjistil 
jsem, že oba jsou nesmírně milí lidé, kterých si 
cením. Jejich farnosti za ně mohou být vděčné.  

Hustopeče na mne zkrátka udělaly velmi 
dobrý dojem. A co bych vzkázal občanům? V této 
době bych všem přál víru v Boha, protože si myslím, 
že to bez ní nejde a nepůjde. Začíná se ukazovat, 
že jsou tu věci, na které jsme krátcí a poznáváme, 
že je zde něco, co nás přesahuje. 

-vyh-

Brigáda v Izraeli. Výsadba lesa s hustopečskými.

Se svými kolegy z Hustopečí.
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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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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Profesionální komentovaná videoprohlídka

Pomůžu i Vám s prodejem Vaší nemovitosti

Pro své klienty aktuálně hledám
Rodinný dům ideálně se zahradou

Rodinné domy

Jan Vystoupil
Realitní makléř

+420 774 999 016
www.janvystoupil.cz

Vinné sklepy

Stavební pozemky

Výkup nemovitostí

Vinohrady Pole, sady

Vinné sklepy, nejlépe s vlastním vinohradem

Stavební pozemky různých velikostí

Dům ke kompletní rekonstrukci

Samostatnou registrovanou vinici

Ovocný sad ideálně s chatkou
Finance Reality Investice In

ze
rc

e
In

ze
rc

e



HUSTOPEČSKÉ LISTY    3 | 21STR 20

Kovidová omezení stále nedovolují realizovat 
prezenční výuku, a tak vymýšlíme, co zajíma-
vého pro žáky a studenty po návratu do lavic 

přichystat. Samozřejmě výuka bude na prvním 
místě, ale i tak se mohou těšit na zajímavé 
přednášky ve spolupráci s Národním úřadem 

pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
se Státním zdravotním ústavem, Občanskou 
poradnou Brno, Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a dalšími trvale spolupracujícími 
organizacemi. Dále se skupiny žáků zúčast-
ní jednotlivých programů v rámci projektu 
iKAP JMK II, kterými jsou „Třída plná nápadů“ 
nebo např. „Firemní dny“. Tak jako v minu-
lých letech chceme i nyní pro naše budoucí 
studenty uspořádat adaptační kurz, a to za 
přispění dotačního programu vyhlášeného 
Jihomoravským krajem „Preventivní progra-
my škol v roce 2021“. Pokud to situace dovo-
lí, stranou nezůstanou ani návštěvy divadel 
nebo vzdělávací exkurze. Zájemci o studi-
um si mohou na naší škole vybrat ze dvou 
studijních oborů – Informační technologie 
a Veřejnosprávní činnost a z učebních oborů, 
a to Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Malíř-
lakýrník, Strojní mechanik a Zedník. Pokud 
máte zájem, můžete si videoukázky z naší 
školy prohlédnout na webových stránkách 
www.sou-hustopece.cz, nebo na facebooku.

Stanislava Gergelová

ZŠ NÁDRAŽNÍ 

SOŠ A SOU HUSTOPEČE

Nádražka se hýbe 

Pro naše současné i budoucí studenty připravujeme atraktivní akce 

Protože je v dnešní době nemožné navštěvovat 
sportovní kroužky, je pro žáky velice obtížné se 
pravidelně věnovat pohybové aktivitě, která je 
(nejen) pro ně velice důležitá. Proto jsme rádi, 
že se nám daří většinu žáků (i učitelů) motivo-
vat k pravidelnému pohybu.

Zjišťovali jsme, jak jsou na tom žáci druhé-
ho stupně s pohybem během distanční výuky, 
a výsledek nás mile překvapil. Více jak dvě 
třetiny se věnují pohybu min. 4–6× týdně. 
Nejvíce se věnují chůzi a domácímu posilo-
vání. Oblíbené jsou také aktivity jako napří-
klad běh, jóga a navzdory zimnímu období 
cyklistika, in-line či jízda na skateboardu. Je 
vidět, že pevnou vůli a chuť k pohybu máme. 
I proto jsme se přihlásili k výzvě KLIKUJ, BEHĚJ, 
PLANKUJ, kterou zorganizovali učitelé těles-

né výchovy ze ZŠ a MŠ Husova v Brně. Každý 
den se nejen žáci, ale i učitelé snaží uběhnout 
co nejvíce kilometrů, udělat co nejvíce kliků 
nebo vydržet co nejdéle v planku (tzv. prkně). 
Každý den se výsledky sčítají a pak porovnávají 
s ostatními školami v soutěži. 

Dalším způsobem, jak žáky k pohybově 
zaktivovat, jsou online hodiny tělesné výcho-
vy. U nás na Nádražce je pravidelně pro dívky 
z druhého stupně vede učitelka tělesné výcho-
vy Radmila Vrbová. „Každý týden mají žákyně 
možnost si se mnou zacvičit a udržovat se tak ve 
fyzické i duševní kondici. Náplň hodin obměňu-
ji, aby nebyly pro dívky stereotypní. Jeden týden 
si projdeme správnou techniku cviků, další 
týden si dáme hodinu zaměřenou na zlepšová-
ní úrovně fyzické kondice, potom zase zvolníme 

a zařadíme prvky jógy apod. Je fajn být se žáky-
němi v kontaktu alespoň touto formou a jsem 
ráda, že se ke mně holky přidávají“. 

Tak nám držte palce, ať se nás chuť k pohy-
bu drží a ať toho společně naklikujeme, uběh-
neme a naplankujeme co nejvíce. 

Kolektiv ZŠ Nádražní
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno

Jan Kadrnka oceněn v celostátní soutěži

Titul „škola spolupracující s Mensou“ udělu-
je Mensa ČR základním a středním školám, 
které se nadstandardně věnují práci s nadaný-
mi dětmi. Od roku 2015 se mezi školy s tímto 
označením řadí i naše gymnázium.

Aby škola mohla užívat toto označení, 
musela a musí plnit následující předpoklady: 
vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných 
žáků a studentů, provádět na škole testování 
IQ Mensou ČR, každoročně se účastnit Logic-
ké olympiády, zveřejnit na webu školy odkaz 
na webové stránky Mensy, informovat žáky/
studenty o aktivitách Mensy, zasílat jednou za 
dva roky zprávu o plnění spolupráce a dbát na 
šíření dobrého jména Mensy.

Školy spolupracující s Mensou mají potom 
právo získávat aktuální informace o jejich 
aktivitách, v případě akcí pořádaných školou 
a směřujících k rozvoji intelektu zveřejnit tuto 
akci na jejích stránkách, konzultovat aktivity 
vedoucí k rozvoji intelektu s Mensou a uvádět 
na propagačních materiálech titul „škola 
spolupracující s Mensou ČR.

Největší a nejkonkrétnější dopad má tato 
spolupráce na aktivity, které naše škola nabí-
zí nadaným žákům a studentům: zapojení 
do řešení předmětových olympiád a soutěží, 
do projektů „100 vědců SŠ“, „Otevřená věda“, 

„Nadáči“ a ,,Erasmus+ KA2“, spolupráce s JCMM 
v Brně, organizování SOČ, pořádání jazykových 
a výměnných pobytů a spolupráce s Masaryko-
vou univerzitou v Brně.

V prosinci a v lednu se žáci zapojili online 
do několika soutěží. Proběhl 13. ročník školní-
ho kola celostátní soutěže Bobřík informatiky 
(účast 30 žáků): v kategorii Benjamin pro primu 
a sekundu byli 4 úspěšní řešitelé a nejvíce bodů 

získal Max Blinka ze sekundy. V kategorii Kadet 
pro tercii a kvartu bylo 6 úspěšných řešitelů 
a nejlepším byla Jitka Stritzlová z kvarty.

Do školního kola 18. ročníku Astronomické 
olympiády se přihlásilo 7 žáků a v kategorii CD 
zvítězil Petr Soudek z kvinty a v kategorii EF 
Matěj Šrubař z tercie. Josef Fojtík ze sekundy 
si zajistil v kategorii GH vítězství i postup do 
krajského kola.

10. ročníku Finanční gramotnosti se zúčastni-
lo 23 žáků. V kategorie II. bylo následující umís-
tění: 1. Jeroným Kamenský, 2. Julie Jurišicová 
a 3. Zuzana Rubášová. Všichni vítězové jsou z kvar-
ty a postupují do okresního kola.  V kategorii III. byli 
nejlepší: 1. Lukáš Witpeerd ze septimy, 2. Kateřina 
Folková ze 2. A a 3. místo získal Lukáš Zemene ze 
sexty – opět postupují do okresního kola.

Všem žákům děkujeme za aktivní účast 
v soutěžích a postupujícím přejeme hodně 
úspěchů v dalších kolech.

Jarmila Čeperová, 
koordinátorka práce s nadanými žáky

I v této náročné době se studenti našeho 
gymnázia zúčastňují nejrůznějších online 
akcí a soutěží. Výrazným talentem v literární 
oblasti je bezesporu student Jan Kadrnka z 2. 
ročníku čtyřletého studia. V loňském roce 
uspěl v literární soutěži Skrytá paměť Moravy 
a nyní se jeho práce s názvem ,,Až zazní táhlý 
tón“ líbila hodnotitelům literární soutěže 
O cenu Ludvíka Kundery Městské knihovny 
v Kunštátě, kde získal krásné 2. místo. 

Jan není jen talentovaným literátem, ale 
jeho práce dokazují rozhled i v oblasti filo-

zofie, historie a života, ač jde teprve o 17leté-
ho chlapce. Úryvek z úspěšné práce je jen 
malou ochutnávkou Honzova umění:

 ,,Na tomto místě měla být nyní postavena 
zeď z červených cihel. Jošuova žena v poslední 
době vykazovala jistou bezohlednost vůči rostli-
nám Rohrerové, nemilosrdně stříhala a vytrhá-
vala ty, které prorůstaly blízko k jejím záhonům 
a nebránila Kříženci, aby prolezl plotem a půso-
bil škody tam, kam ona nedosáhla. Rohrerové 
byla zahrada drahá, a tak bylo po úvaze rozhod-
nuto pro zeď. Rohrer nepovažoval za nutné 

najímat dělníky, před lety u prarodičů pomáhal 
stavět cihlovou boudu na nářadí. A i když to bylo 
dávno a příliš si nepamatoval, kam přesně se ty 
cihly dávaly, nemyslel si, že zeď bude příliš složi-
tá. Domluvil se tedy s několika přáteli a začali 
se stavbou.“ 

Kdo je Kříženec, vydrží zeď z cihel a bude 
zrát jako literární Honzovo nadání? Odpo-
věď si můžete přečíst na stránkách našeho 
gymnázia. A my Honzovi k úspěchu moc 
gratulujeme! 

Kolektiv školy

AKTUÁLNĚ Z HUSTOPEČÍ

Společnost Hantály a.s., která v Hustope-
čích zajišťuje svoz odpadu, slaví v letošním 
roce 30 let od založení. Při té příležitos-
ti jsme navštívili ředitelku paní Ing. Janu 
 Krutákovou, která nás seznámila s fungová-
ním společnosti a naznačila jaké jsou odpa-
dové vyhlídky do budoucna. 

Když se řekne skládka odpadů, tak si mnozí 
s vás představí hory a kopce odpadků z vyve-
zených popelnic. O to větší bylo naše překva-
pení, když jsme v areálu svozové společnosti 
Hantály objevili jeden větší prostor odpadků 
a jinak pořádek a čisto. Paní ředitelky Jany 
Krutákové jsme se na začátek zeptali na nový 
zákon o odpadech, který se dotkne nás všech. 

„Máme daný termín, kdy bude ukončeno sklád-

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Začněme omezovat množství odpadu. 
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Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřej-
ňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí 
informace a pomoc s vyplněním daňových 
přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abys-
te nemuseli podstupovat rizika spojená 
s dopravou a osobní přítomností na fi nanč-
ním úřadě a jeho územních pracovištích.

DO KDY SE V ROCE 2021 PODÁVÁ 
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA 2020
Listinná podoba
Termín pro podání daňového přiznání je v roce 
2021 stanoven na čtvrtek 1. 4. Navíc také platí, 
že pozdější odevzdání do pěti dnů fi nanční 
úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.
Elektronicky
MF pak letos zavedlo speciální výjimku. 
Pokud budete odevzdávat daňové přizná-
ní elektronicky, termín se o měsíc posouvá. 
Povinnost dodat přiznání bude do 1. 5. 2021. 
Tento den však spadá na sobotu, takže 
elektronickou formou se mohou poplatníci 
přiznávat k dani z příjmu až do 3. 5. 2021.
Kam doručit daňové přiznání
Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu 
při zdaňování příjmů je podání nejen správ-
ného, správně vyplněného a včas odevzda-
ného formuláře, ale také jeho odevzdání na 
správné místo. Daňové přiznání se podává 
místně příslušnému fi nančnímu úřadu, 
což neznamená nic jiného, než že adresá-
tem vašeho doporučeného dopisu (pokud 
posíláte přiznání poštou) bude fi nanční 
úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k poby-
tu. Není tedy důležité, u které fi rmy pracu-
jete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte 
trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, 
velmi často se stává, že přiznání je doru-
čeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání 
osobně na přepážce, měla by úřednice 
zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené 
a na nesrovnalosti vás upozornit.
Pokud vlastníte datovou schránku, tak je 
vaší povinností odevzdat daňové přizná-
ní tam. Odevzdat ho také můžete elek-
tronicky, pokud vlastníte elektronický 
podpis anebo přes daňovou informační 
schránku. Termín pro podání je pro vás 
v roce 2021 do 3. května.

kování komunálních odpadů, je to rok 2030, 
a to je mezník, který se dotkne občanů – bude-
me muset změnit systém sběru komunálního 
odpadu, ale především chování a myšlení nás 
jako spotřebitelů,“ říká paní ředitelka. 

Svozová společnost zajíždí do třicítky obcí 
za 45 tisíci občany na Břeclavsku, a sváží nejen 
komunální odpad, ale také další komodity, 
které mají občané ze zákona povinnost třídit. 

„To znamená třídit papír, plasty, kovy, sklo, biood-
pad. Od příštího roku to bude textil a poté i jedlé 
tuky a oleje. To jsou základní komodity, které 
bychom měli jako občané třídit a obce by měly 

zajistit občanům možnost toto vytřídit,“ vysvět-
luje Krutáková. Nejlépe se dá zpracovat sklo, 
které můžeme recyklovat donekonečna, dále 
pak papír a plastové výrobky, které se dají dobře 
vytřídit. „Bohužel máme zhruba 55 % plastů, se 
kterými si nevíme rady, protože nemáme dosta-
tečně zpracovatelské kapacity.“ 

V roce 2019 vyprodukoval občan Hustope-
čí průměrně 232 kilo a dostal pochvalu také 
za třídění. Paní ředitelka si však v souvis-
losti s tříděním mírně posteskla. „Lidé třídit 
umí, dáme jim k tomu podmínky, ale co pak 
vytříděným odpadem? Neumíme – v rámci 

republiky i Evropy – dál zpracovávat vytří-
děný odpad. Nebo ho naopak třídíme, ale 
nevyplatí se ho dále zpracovávat. Pak je na 
řadě spalování a energetické využití odpadu,“ 
shrnuje Krutáková.

Odpady jsou velké téma, které by nikdo 
z nás neměl brát na lehkou váhu. Paní ředi-
telka přidává na závěr našeho povídaní radu. 

„Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Začně-
me u sebe, začněme omezovat množství odpa-
dů – zejména plastů.“

-vyh-
Článek byl zveřejněn 22. 2. 2021 na webu města. 

Nechoďte – volejte – podejte! Daňová přiznání letos po telefonu
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Jak jsme již informovali v aktualitách z rady města, Ředitelství silnic a dálnic bude na dálnici D2 v okolí Hustopečí realizovat hned dvě stavby. 
V polovině března bude zahájena oprava povrchu dálnice v délce asi 7 km a v červnu stavba nové protihlukové stěny. Přinášíme vám důležité infor-
mace o jednotlivých etapách, termínech dopravních omezení a uzavírkách do května 2021. Další etapy budou následovat. Komplikace v dopravě 
budou v souvislosti s těmito stavbami v průběhu celého roku 2021. 

Hana Potměšilová, starostka

Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9–24,3 vlevo od 14. 3. 2021 do 19. 5. 2021
Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při stavebních pracích na akci Rekonstrukce vozovky D2 km 
31,9–24,3 vlevo. Silniční provoz bude, z důvodu uzavření EXITU 25 Hustopeče, převedený po objízdných trasách ve správním obvodu ORP Hustopeče, 
po silnici II/425 k EXITU 41 Podivín a k EXITU 11 Blučina. Dopravní omezení je rozděleno do jednotlivých etap podle harmonogramu prací:

etapa 0: od 14. 3. 2021 do 24. 3. 2021. Uzavřen bude nájezd směr Břeclav, sjezd od Břeclavi a od Brna.
a)  Objízdná trasa (OT) z exitu 41 (za uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče), OT směr Břeclav (za uzavřený nájezd Hustopeče–Břeclav) – po silnici 

II/425 přes obec Hustopeče a Starovičky a OT (za uzavřený sjezd Brno–Hustopeče) na exit 41 Podivín a sil. II/425.
b) upozornění na uzavřený sjezd 25 na přilehlých komunikacích II/416, II/425. 

etapa 1.1: od 28. 3. 2021 do 19. 5. 2021
Podetapa 1.1a – 28. 3. 2021–2. 4. 2021 – uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče• 
Podetapa 1.1b – 2. 4. 2021–23. 4. 2021 – uzavřený nájezd Hustopeče–Brno• 
Podetapa 1.1a – 23. 4. 2021–19. 5. 2021 – uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče• 

Objízdné trasy etapy 1.1:
a)  OT Hustopeče–Brno (za uzavřený nájezd Hustopeče–Brno) -Z Hustopečí po silnici II/425 a II/416 přes obce Velké Němčíce, Nosislav, Židlo-

chovice. V Židlochovicích doprava rozdělena. Pod 16 tun před Blučinu a sil. II/416. Doprava nad 16 tun bude svedena na sil. III/41619 kolem 
Hrušovan u Brna a na dálnici D52 směr Brno.

b) OT z exitu 41 (za uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče) – po silnici II/425 přes obec Hustopeče a Starovičky.

Ostatní etapy jsou již bez objízdných tras. Stavba končí termínem 31. 5. 2021, bude na ni však navazovat stavba nové protihlukové stěny u Hustopečí. 
Provoz na dálnici bude v souvislosti s opravami zachován, komplikace se týkají pouze nájezdů a sjezdů EXIT 25 Hustopeče.

Plánované opravy na D2 přinesou omezení v dopravě

Rekonstrukce mostu ev. č. D2-030 2 od 12. 4. 2021 
do 18. 4. 2021 omezení na podjezdu číslo 4217-0 A 
(km 0,075 provozního staničení silnice II/4217)

Rekonstrukce mostu ev. č. D2-032 2 od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021. 
Omezení na podjezdu číslo 420-001 
(km 6.44 provozního staničení silnice II 420).
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

HUSTOPEČE VZPOMÍNAJÍ NA ZKÁZU KOSTELA

Skauting za časů korony

Když jsme minulé jaro museli kvůli covid-
19 zrušit naše pravidelná setkání, nedělali 
jsme si z toho velkou hlavu. To přece nebu-
de trvat dlouho, to se zvládne. A opravdu 
to v létě začalo vypadat nadějně. Jenže pak 

přišla další vlna… A my jsme se zase nemoh-
li vídat. Bylo tedy načase vymyslet plán B. 
A tak jsme všichni vedoucí zasedli k interne-
tu a hledali inspiraci. Teď už se téměř všech-
ny družinky scházejí online.

Ze začátku to šlo ztuha: děti se učily ovládat 
mikrofon a kameru, přihlašování, používání 
chatu a další nástroje. Naštěstí měla větši-
na dětí zkušenosti z distanční výuky. Teď 
už jsou naše virtuální schůzky bez zádrhelů 
a užíváme si je. Společně vyrábíme, vaříme 
i cvičíme rozcvičky z domova. Přes sdílenou 
obrazovku se učíme poznávat stopy zvířat 
nebo se vydáváme na průzkum divočiny 
v Google mapách. Každotýdenní úkoly se 
různí: jedním z nich bylo postavit doma 
bunkr a přenocovat v něm. To se ukázalo 
jako velká výzva, správný skaut ale postaví 
přístřešek i v bytě.

Další aktivity už se odehrávají venku. Před 
nedávnem jsme odstartovali etapovou hru 
po Hustopečích – cílem je podle souřadnic 
najít místo, kde se skrývá obálka s úkolem.

Skaut si vždycky najde cestu.
Matylda Střelcová, rádkyně družiny Lišek

Dnes v noci to bude přesně 60 let od okamžiku, 
kdy se zřítila věž kostela a tím byl odstartován 
jeho zánik. Nestalo se tak z ničeho nic, už od 
konce 18. století docházelo k opakovaným 
opravám kostelní věže a presbytáře kvůli 
nestabilnímu podloží, naposledy na konci 
30. let 20. století. Bohužel stavbu poškodi-
ly i osvobozovací boje města v dubnu 1945. 
Po válce se i kvůli boji komunistické strany 
s náboženstvím k potřebným opravám nena-

šla vůle ani peníze. V bezprostřední blízkosti 
kostela vedla hlavní státní silnice Brno–Brati-
slava, jejímž provozem stavba rovněž značně 
trpěla. Roku 1953 se ve věži začaly objevo-
vat trhliny. Na přelomu let 1960 a 1961 bylo 
rozhodnuto omezit rychlost motorových 
vozidel na silnici vedoucí okolo svatostánku 
a zakázat zde průjezd tanků a těžkých vozidel. 
Tato ustanovení se však nedodržovala. Řeše-
ní havarijního stavu věže se stále oddalovalo 
a důsledkem toho došlo 26. února 1961 v noci 
ke zřícení věže kostela, jež prolomila střechu 
a klenbu lodi. Presbytář, sakristie a boční 
kaple však zůstaly neporušeny. Přesto byl 
4. března 1961 vydán komisí Odboru výstavby 
ONV Břeclav příkaz ke zbourání celého koste-
la, tedy i zachovalých částí. Za zachování 
neporušených částí chrámu podepsalo tehdy 
petici 1 207 občanů. Hustopečský děkan otec 
Veselý objížděl všechny zainteresované orgá-
ny a osoby. Proti vydanému demoličnímu 
výměru se postavily rovněž osobnosti z řad 
odborníků. V březnu 1961 sepsal Ing. Zdeněk 
Budinka, stavební inženýr z Ústavu státní 
památkové péče a ochrany přírody v Praze, 
zprávu týkající se zabezpečení zbytku 
kostela. Shledal neporušené části stavby 
staticky naprosto vyhovující a sepsal nutná 
doporučení pro záchranné stavební práce. 
Tyto stavební práce shledal jako ekonomicky 
únosné a napsal, že: „Vzhledem k historické 
a umělecké hodnotě nelze doporučiti tyto 
vzácné objekty k vynětí z památkové ochra-
ny“. V rámci jednání Ústřední komise státní 
památkové péče 16. března 1961 se rovněž 
historik umění profesor V. V. Štech v posudku 

vyslovil za záchranu kostela. Rozhodující roli 
však sehrála zvůle místních okresních činov-
níků v čele s Emilem Horčičkou, kteří v plném 
odstranění kostela spatřovali i významný 
přínos k upevnění takzvaného vědeckého 
světového názoru, tedy ateistického komu-
nismu. Předseda ONV v Břeclavi Emil Horčič-
ka v přípisu ministerstvu školství ze dne 
5. dubna 1961 píše: Hustopeče svým složením 
jsou středem vysoce religiosního okruhu 
obyvatel a dle názoru byra OV KSČ i rady ONV 
je předpoklad, že pokud budou v tomto místě 
stát poslední zbytky kostela, do té doby bude 
vytvářen tlak na jeho celou obnovu v původ-
ním stavu. Na dotvrzení tohoto důvodu 
podotýkáme, že v současné době se projevují 
ohlasy mezi katolickým obyvatelstvem na 
uspořádání sbírek na obnovu kostela... Kostel 
má sloužit k udržování starých předsud-
ků. Boj o zrušení demoličního výměru mezi 
odborníky a veřejností na jedné straně a mezi 
představiteli ONV v Břeclavi byl velice urput-
ný a trval až do září 1962, kdy po soustavném 
nátlaku konečně upustilo ministerstvo škol-
ství a kultury od další památkové ochrany 
kostela v Hustopečích... Poslední překážka 
k likvidaci stavby byla odstraněna. Dne 4. září 
1962 provedl Průmstav Brno destrukci zbytku 
kostela. Rumovisko kostela bylo rozvezeno 
na některé komunikace mimo jiné třeba do 
ulice na Hradbách a na skládku. A tak Husto-
peče přišly o památku a symbol nedozírné 
 hodnoty. Komunismus se na téhle zemi pode-
psal strašlivě, a na našem městě o to hůř...

Pavel Košulič z vyprávění Nadi Prokešové, 
Johanna Peschiny, Vaclava Fišera a Jana Veselého

Potkáváme se online.
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Přijatá epidemiologická opatření se 
promítla do fungování české i světové 
ekonomiky a důsledky se teprve postupně 
projeví. Jaký bude další vývoj hospodář-
ství zatím nelze odhadnout.

Pokud by ceny nemovitostí klesly, 
banky by pak měly potíže s likviditou 
nesplacených úvěrů. Zatím se tak neděje. 
V našem regionu máme opačnou zkuše-
nost. Evidujeme pořád vysokou poptávku 
po nemovitostech všeho druhu, a tak ke 
snižování cen není důvod. Klienti, kteří 
měli našetřené peníze, popřípadě dosáhli 
na hypotéku, ke konci roku i nyní nakupují 
vše, co je rozumné na trhu.  

Situace na trhu pronájmů bytů ovliv-
nilo především v Praze uzavření hranic, 
kvůli kterému byli nuceni majitelé Airbnb 
krátkodobého ubytování pro turisty 
přenastavit podmínky svého podnikání 
na běžný dlouhodobý nájemní vztah. Tím 
především v centru Prahy narostla nabíd-
ka nájemních bytů, která nájemní ceny 
v těchto oblastech snížila. Něco podob-
ného nastalo i v Brně a ceny pronájmů se 
dostaly na úroveň cen pronájmu v Husto-

pečích (a to už je co říct). Jak se bude situ-
ace vyvíjet dál, to přinese budoucí vývoj. 
Do výše nájemních cen může zasáhnout 
i ekonomická recese, kdy lidé nebudou 
moci platit současnou výši nájmů.

Nouzový stav snad bude brzo minu-
lostí a čekají nás všední dny. Z dlouhodo-
bého hlediska je investice do nemovitosti 
bezpečnou investicí, která se časem zhod-
notí. Přitom obecně platí, že čím je kvalit-
nější nemovitost a lokalita, tím je cena 
nemovitosti stabilnější. V souvislosti 
s jarním obdobím a rovněž s uzavřením 
hranic je momentálně vyšší poptávka po 
chalupách a chatách.

Rozhodnutí, zda v tuto chvíli koupit 
nebo prodat nemovitost, může být obtíž-
né. Pokud o tom uvažujete, je dobré vzít 
v potaz i to, že peníze mají pro každého 
z nás v různé době různou hodnotu.

Pokud se chcete poradit o svém konkrét-
ním záměru koupit či prodat nemovi-
tost, rádi Vám pomůžeme získat větší 
perspektivu pro rozhodování. Pokud jste 
se již rozhodli prodávat, tak nás neváhej-
te kontaktovat. Lidově bych řekl, že máme 

na nemovitosti ,,frontu’’. Dokážeme tak 
Vaši nemovitost prodat efektivně a za co 
nejlepší ceny s kompletním servisem od 
právních služeb až po katastrální úřad. 

Nadále jsme tu pro Vás naše stávající 
i nové klienty v Hustopečích hned vedle 
kina. Stojíme Vám po boku v každé době.
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	       Rádi bychom si pořídili dům. Může být 
i k rekonstrukci. Zahradu uvítáme, máme dva 
psy. Za jakoukoliv informaci budeme rádi. 
Tel.: 739 115 814.

	       Hledáme ke koupi chatu/chalupu 
k rekreaci, nabídněte. Tel.: 602 185 147.

	       Prodám kamennou dlažbu šedé barvy, 
nepravidelné tvary k dispozici je 9 m2. 
Hustopeče. Cena dohodou. Tel.:723 258 111.
E-mail:janabilko@seznam.cz.

	       Hledáme pozemek/dům na 
Hustopečsku a okolí. Tel.: 721 500 609.

	       Nabízím k prodeji závěsné hodiny, originální 
provedení, cena dohodou. Hustopeče. 
Tel.:723 258 111. E-mail:janabilko@seznam.cz.

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

INZERCE

SPOZAM HLEDÁ BRIGÁDNÍKY NA POZICI PLAVČÍK
letního koupaliště na letní sezónu 2021 období červen–srpen. Požadujeme: dovršení 18 let v roce 2021, dobrou fyzickou kondici a úsměv :-) 

nutnost absolvování kurzu ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VODNÍCH AREÁLŮ zabezpečí a zaplatí Vám SPOZAM – termín 
kurzu upřesníme květen nebo červen. Směnný provoz včetně sobot a nedělí, příplatky za práci v sobotu a neděli.

SPOZAM HLEDÁ BRIGÁDNÍKY NA DPP NA ÚKLID 
letního koupaliště v měsících červen–srpen.Vhodné pro studenty/ky a ženy v důchodovém věku. Nepravidelný (dle počasí) směnný provoz 

včetně sobot a nedělí. Pracovní doba a směny si lze domluvit dle potřeby. Příplatky za práci v sobotu a neděli.

ŽÁDOSTI NEBO DOTAZY PROSÍM ZASÍLEJTE NA PROSCHEK@HUSTOPECE.CZ 
NEBO VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 702 204 600 – PROSCHEK ALEŠ.

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

Realitní trh v období pandemie
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Usnesení z 61. schůze RM Hustopeče 
konané dne 22. 12. 2020

Usnesení č. 2/61/20: RM schválila vyhlášení záměru 
pronájmu 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 
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 
nájmu vedle nemovitostí je i část vybavení 
objektu. Navrhované nájemné zohledňuje stav 
objektu a míru jeho vybavení. Text záměru je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/61/20: RM schválila odložení 
splatnosti měsíčního nájemného za 
pronajaté nebytové prostory, jejichž užívání 
je omezeno v souvislosti s Usnesením vlády 
České republiky ze dne 30. září 2020 
č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro 
území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na 
území České republiky. Splatnost se posunuje 
z důvodu nemožnosti řádného užívání 
pronajatých prostor v důsledku vyhlášeného 
nouzového stavu. Splatnost se posunuje 
o 60 dnů po ukončení vyhlášeného nouzového 
stavu nebo opětovného povolení k zahájení 
činnosti. O snížení nájmu nebo jeho odpuštění 
bude jednat zastupitelstvo města. 

Usnesení č. 5/61/20: RM schválila nájemní 
smlouvu na část pozemku p.č. 3163/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna o výměře 1180 m2 vedeného 
jako lesní pozemek, a to s Moravskoslezským 
kynologickým svazem základní organizací 
č. 10406 Kynologickým klubem Hustopeče, 
Tyršova 375/14, 693 01 Hustopeče, IČ: 
64520366 za částku 5310 Kč/rok na dobu 
neurčitou. 

Usnesení č. 6/61/20: RM schválila smlouvu 
o zřízení služebnosti „16010-050238 VPIC 
Hustopeče – ul. Brněnská-Žižkova“ se 
společností CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 
za částku 100 Kč na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 7/61/20: RM ukládá dopravní 
komisi prověřit podnět k vybudování 
přechodu pro chodce na ul. Svat. Čecha 
k ZŠ Nádražní. Bratislavská 1/6, 695 01 
Hodonín, IČ: 03293734, kterým se z důvodu 
protiepidemických opatření mění termín 
dokončení kabelizace VO na ul. Brněnské na 
31. 3. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/61/20: RM souhlasí s realizací 
projektu zateplení objektu PČR Hustopeče 
s případným zásahem do již pronajatých 
pozemků. O případném prodeji pozemků 
ve prospěch žadatele bude město jednat po 
předložení projektu. 

Usnesení č. 15/61/20: RM neschvaluje souhlas 
se vstupem do chodníku na pozemku parc. 
č. 1047/27 a 1047/16 v k.ú. Hustopeče u Brna 
na ul. Žižkova. 

Usnesení č. 16/61/20: RM schvaluje provedení 
kanalizačních přípojek protlakem až do 
silnice na pozemku parc.č. 1047/12. Zásyp 
a skladbu vstupů do pozemní komunikace 
provést odstupňovaně po 30 cm. 

Usnesení č. 17/61/20: RM neschvaluje výjimku 
z poplatku za parkování na ulici Herbenova 
pro zde umístěná ubytovací zařízení. Ubytovací 
zařízení by měla mít zajištěno parkování hostů 
na vlastních parkovacích místech. Bezplatné 
užívání veřejných parkovacích míst ubytovacími 
zařízeními by bylo diskriminační vůči ostatním 
obyvatelům ulice, potažmo města. 

Usnesení č. 19/61/20: RM schválila dodatek č.2 ke 
smlouvě o dílo s VS - build, s.r.o., Družstevní 
369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015, kterým se 
snižuje cena 1.etapy nástavby MŠ Na Sídlišti 
v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, 693 01 
Hustopeče o nevyčerpanou část rezervy ve 
výši 237 107,43 Kč bez DPH. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/61/20: RM schválila dodatek č.2 ke 
smlouvě o dílo s Viadesigne s.r.o., Na zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880, kterým 
se mění termín dokončení zpracování PD 
„Hustopeče – ul. L. Svobody, chodník a podélné 
parkování“. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení č. 21/61/20: RM schválila dodatek č.3 ke 
smlouvě o dílo s Viadesigne s.r.o., Na zahradách 
1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880, kterým 
se mění termín dokončení zpracování PD 
„Víceúčelové hřiště – část in-line dráha“. Text 
dodatku je přílohou zápisu 

Usnesení č. 22/61/20: RM schválila objednávku 
u Jiřího Třináctého DiS., Za Bankou 4, 690 02 
Břeclav, IČ: 75705273 na inženýrkou činnost 
a zhotovení PD na odvodnění atletického 
stadionu v Hustopečích za cenu 26 000 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 23/61/20: RM schválila uzavření 
Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 
města se společností Úsporné bydlení s.r.o., 
Dubňany, IČ 26781981 na stavbu chodníku 
a veřejného osvětlení na ulici Herbenova. 
Smlouva je přílohou. 

Usnesení č. 24/61/20: RM bere na vědomí žádost SBD 
Mospol, Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče 
o bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 
města na bytových jednotkách budovaných 
za spoluúčasti státní dotace na ul. Husova 
a Sv. Čecha v Hustopečích a ukládá MPO 
MěÚ Hustopeče vypracovat právní stanovisko 
k převodu majetku. 

Usnesení č. 25/61/20: RM schválila aktualizovaný 
ceník úhrad za poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších novelizací. 
Text ceníku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/61/20: RM bere na vědomí stavebně 
historický průzkum domu po paní Nohelové. 

Usnesení č. 28/61/20: RM neschvaluje žádost 
…, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, 
o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, 
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, do 31. 5. 2021. 
Důvod neprodloužení nájemní smlouvy je 
takový, že se jedná o startovací byt a nájemce 
za celou dobu nájmu neprojevil žádnou 
snahu o řešení bytové situace. 

Usnesení č. 29/61/20: RM schválila úpravu 
poplatků pro ubytovnu Mostař: zvýšení 
částky za přespání osoby (návštěvy) starší 
15 let v ubytovně Mostař ze současných 100 
Kč/noc na 130 Kč/noc a zvýšení za přespání 
u dítěte do 15 let včetně v ubytovně Mostař 
ze současných 60 Kč/noc na 80 Kč/noc, a to 
s platností od 1. 1. 2021. 

Usnesení č. 30/61/20: RM schválila smlouvy na 
pronájem bytových jednotek na ubytovně 
Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. 
Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností 
od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 s právem opce 
1 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2021. 

Usnesení č. 32/61/20: RM schválila realizaci WC 
na ZŠ Nádražní. RM pověřuje projednat 
s dodavatelem cenu za realizaci, zda odpovídá 
vysoutěžené ceně. 

Usnesení č. 33/61/20: RM schválila rozpočty 
na rok 2021 a střednědobé rozpočtové 
výhledy na roky 2022–2023 jednotlivých 
příspěvkových organizací města Hustopeče 
dle přiložených předloh. Provozní příspěvky 
a odvody z investičních fondů navazují na 
schválený rozpočet města pro rok 2021. 

Usnesení č. 34/61/20: RM bere na vědomí 
předpokládaný hospodářský výsledek 
SPOZAM za rok 2020. 

Usnesení č. 35/61/20: RM ukládá řediteli SPOZAM 
nefakturovat neodebrané hodiny v případech, 
že na sportovištích nebylo otevřeno z důvodu 
nařízení vlády. Vypořádání musí proběhnout 
do 31. 12. 2020. 

Usnesení č. 37/61/20: RM bere na vědomí návrh 
na úpravu školného pro MŠ Školní, RM 
doporučuje projednat s ředitelkami MŠ, 
aby daly stejné podmínky pro všechny MŠ 
v Hustopečích. 

Usnesení č. 38/61/20: RM projednala návrh 
Zdeňka Rybáře a schvaluje dar města na 
transparentní účet města pro Ivu Záděrovou 
ve výši 2 Kč/obyvatele, tj. 11950 Kč.

Usnesení z 62. schůze RM Hustopeče konané 
dne 5. 1. 2021

Usnesení č. 2/62/21: RM schválila krátkodobou 
zápůjčku od 4. 1. 2021 do 3. 2. 2021 
prostor Společenského domu na ulici 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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Herbenova pro Nemocnici Tišnov pro provoz 
odběrového místa na provádění vyšetření 
na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS CoV- 2 prostřednictvím POC antigenních 
testů pro veřejnost. Zápůjčka zdarma je 
z důvodu veřejného zájmu obce dle § 38, 
odst. 1 zákona o obcích, kterým je zajištění 
protiepidemických opatření v mimořádné 
situaci. Současně rada města pověřuje 
starostku města dojednáním podmínek 
náhrady nákladů (např. energie, vodné, 
stočné) spojených se zápůjčkou prostor. 

Usnesení č. 3/62/21: RM schválila vyhlášení 
záměru zápůjčky na dobu neurčitou prostor 
Společenského domu na ulici Herbenova pro 
Nemocnici Tišnov pro provoz odběrového 
místa na provádění vyšetření na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 
prostřednictvím POC antigenních testů pro 
veřejnost. 

Usnesení č. 4/62/21: RM bere na vědomí stavební 
zaměření domu po paní Nohelové.

Usnesení č. 5/62/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy o dílo na zpracování prováděcí 
projektové dokumentace řešící interiér 
a expozici objektu Střelnice v Hustopečích dle 
nabídky ze dne 21. 12. 2020, s MADADORS 
ARCHITEKTI, IČ 07786808, se sídlem 
Brno-Královo Pole, Sadová, Kociánka 8/10, 
za cenu 155 500 Kč bez DPH, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 6/62/21: RM schválila Dohodu 
o spolupráci partnerů mezi městem Hustopeče 
a obcí Habovka pro podání žádosti o dotaci 
z Fondu malých projektů včetně schválení podání 
žádosti o dotaci a spolufi nancování projektu ve 
výši 15 %. Text dohody je přílohou zápisu.

Usnesení č. 7/62/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, Nosislav na stavbu 
"Novostavba RD, parc.č. 4792/220" lokalita 
Křížový vrch a pověřuje starostku podpisem 
situačního výkresu. 

Usnesení č. 8/62/21: RM schválila neuznat 
požadavek manželů …, bytem …, Hustopeče 
na započtení dlužného nájemného za 
byt č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího 
se v 1. a 2. podlaží domu č.p. … na ul. … 
v Hustopečích na investice do bytu dle jimi 
předloženého seznamu.

Usnesení č. 9/62/21: RM schválila vyzvat 
manžele …, bytem …, Hustopeče, počínaje 
od ledna 2021, k řádné úhradě nájemného 
za byt č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího 
se v 1. a 2. podlaží domu č.p. … na ul. … 
v Hustopečích, a to v souladu se smlouvou 
o nájmu bytu a evidenčním listem.

Usnesení č. 10/62/21: RM schválila žádat po 
manželech … úhradu dlužného nájemného 
(bezdůvodného obohacení) za užívání bytu 
č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího se v 1. 
a 2. podlaží domu č.p. … na ul. … v Hustopečích 
za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve výši 
246 168 Kč a to do 25. 1. 2021 s tím, že pokud 
nebude do tohoto data částka uhrazena, 
případně jimi dluh písemně uznán co do 
důvodu a výše, bude vymáhán soudně. 

Usnesení č. 11/62/21: RM schválila ukončení nájmu 
k bytové jednotce č. 210 na adrese Kpt. Jaroše 
1001/1 pro …, trvale bytem Kpt. Jaroše 1001/1, 
Hustopeče, a to k datu 28. 2. 2021. 

Usnesení č. 12/62/21: RM nedoporučuje ZM 
ke schválení koupě id. 1/2 pozemku p.č. 
4740/51, orná půda o výměře 2501 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM 
a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, 
IČ:  04817320. 

Usnesení č. 13/62/21: RM schválila návrh vedení 
nové trasy kabelu VN z nádraží Šakvice 
k Hustopečím a dále směrem na Starovice. 
Město požaduje před dalším projednáváním 
doplnit detailnější informace o podmínkách 
(šířkách) ochranných pásem podél 
plánovaných nových tras VN.

Usnesení č. 14/62/21: RM schválila provedení nové 
dlažby před vstupem do budovy MŠ Na Sídlišti 
fi rmou VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 
664 43 Želešice, IČ: 28312015, za cenu 
199 980 Kč bez DPH. Náklady na novou 
dlažbu budou hrazeny z úspor a méněprací 
projektu Rekonstrukce a vybudování nových 
tříd MŠ Na Sídlišti.

Usnesení z 63. schůze RM Hustopeče 
konané dne 19. 1. 2021

Usnesení č. 2/63/21: RM schválila Smlouvu 
o poskytování fi nanční podpory na poskytování 
sociálních služeb s Jihomoravským krajem 
na zajištění Pečovatelské služby. Smlouva je 
přílohou zápisu

Usnesení č. 3/63/21: RM schválila udělení daru pro 
Svaz Čechů v Republice Chorvatsko. Trg kralja 
Tomislava 7. Daruvar, Chorvatsko, ve výši 
20 000 Kč Jedná se o pomoc českým rodinám 
po zemětřesení v Chorvatsku v lednu 2021. 

Usnesení č. 5/63/21: RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s Jakubem 
Cahou, Dlouhá 1207/14, 693 01 Hustopeče, 
IČ: 74599054 na zpracování projektové 
dokumentace na novostavbu kabin a zázemí pro 
sportovní stadion Hustopeče za cenu 645 000 Kč, 
kdy zhotovitel dodrží cenu bez ohledu na svoji 
případnou změnu plátcovství DPH do předání 
díla. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/63/21: RM odložila projednání 
záměru pronájmu části pozemku p.č. 908/2 
o výměře 7 m2 vedeného jako ostatní plocha na 
LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 
umístění autobusové zastávky. RM ukládá 
pozvat zájemce k vedení města pro objasnění 
a upřesnění záměru. 

Usnesení č. 8/63/21: RM ukládá MPO vyzvat 
nájemce pozemku p.č. 4682/6 k dodržování 
podmínek pachtovní smlouvy. S termínem 
odstranění nedostatků do konce února 2021.

Usnesení č. 10/63/21: RM schválila smlouvu 
o zřízení věcného břemene Šakvice, nádraží, 
přel. v.VN, SŽDC na pozemku p.č. 4669/1 v k.ú. 
Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného 
města Hustopeče s oprávněnou z věcného 
břemene EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za 
částku 6 600 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 11/63/21: RM schválila smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v rámci výstavby 
STL plynovodu a přípojek v rámci projektu 
„Hustopeče – inženýrské sítě za Generála 
Peřiny, I. etapa" za úplatu celkem 500 Kč bez 
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 12/63/21: RM odkládá schválení žádosti 
o souhlas se stavebním záměrem zastřešení 
dvorního traktu domu Dukelské náměstí 
97/26, od společnosti REFIA, s.r.o. do doby 
předložení závazného stanoviska Národního 
památkového ústavu Brno a odboru územního 
plánování MěÚ Hustopeče.

Usnesení č. 13/63/21: RM odkládá projednání 
a předává do stavební komise projektovou 
dokumentaci investora KŘP JmK, Kounicova  24, 
Brno na stavbu "Realizace úspor energie OOP 
Hustopeče". 

Usnesení č. 14/63/21: RM schválila Dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě s Českou republikou – 
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského 
kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, 
kterým se snižuje nájemné na 8 619 Kč a do 
předmětu nájmu se začleňuje nově vytvořený 
pozemek p.č.27/3 vedený jak ostatní plocha 
na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 
dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 19/63/21: RM schválila žádost vlastníka 
pozemku parc.č. 2879/11 a 2879/12, o zřízení 
příjezdové cesty přes část pozemku p.č. 2879/48 
za podmínky zřízení odvodu povrchových vod.

Usnesení č. 22/63/21: RM schválila záměr pachtu 
pozemku p.č. 3098, vedeného jako orná půda na 
LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru 
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/63/21: RM bere na vědomí žádosti 
Boženy Fialové, Svat. Čecha 4, 693 01 
Hustopeče, IČ: 66621356 a Jany Maděrové, 
Strachotín 209, 693 01 Strachotín, 
IČ: 63437449 o prominutí nájemného na 
prostory provozovny v objektu Žižkova 
960/1, Hustopeče. O prominutí části či celého 
nájemného bude jednat Zastupitelstvo města 
Hustopeče po ukončení nouzového stavu. 

Usnesení č. 27/63/21: RM ukládá oslovit nájemce, 
pokud chtějí od města slevu na nájemném 
v důsledku uzavření provozoven z důvodu 
vládních opatření, tak aby si nejprve podali 
žádost o dotaci z programu „Covid – Nájemné 
Výzva 3“. Jinak se jejich žádostí o slevu nebude 
město zabývat.

Usnesení č. 28/63/21: RM schválila smlouvu 
s Projekcí dopravních staveb, s.r.o., Školní 
1793/13, 690 03 Břeclav, IČ: 09669698 
na zhotovení projektové dokumentace na 
opravu částí povrchů Dukelského náměstí 
a inženýrskou činnosti za cenu 35 000 Kč. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 29/63/21: RM schválila Souhlas 
s využitím místní komunikace na ul. 
Herbenova farma po dobu modernizace D2 pro 
účely mobilní betonárny. 
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Usnesení č. 30/63/21: RM schválila dodatek č. 9 
k pojistné smlouvě s ČSOB Pojišťovnou, a.s., 
který řeší pojištěné bytového domu Žižkova II. 

Usnesení č. 33/63/21: RM schvaluje přípravu 
participativního rozpočtu. Kontaktní osobou 
bude Michal Stehlík. Ukládá oslovit fi rmu 
Agora Praha na administrativu a řízení 
participativního rozpočtu.

Usnesení č. 34/63/21: RM ukládá ekonomickému 
odboru zahrnout částku pro participativní 
rozpočet do nejbližšího rozpočtového opatření 
města, 500 000 Kč na akce, a 50 000 Kč na 
administrativu. 

Usnesení č. 35/63/21: RM neschvaluje Smlouvu 
o nájmu nebytových prostor uzavřenou 
mezi Sportovním zařízení města Hustopeče, 
p.o. a Házená Legata Hustopeče, z.s., 
Herbenova 983/2b, Hustopeče, IČ 26609223. 

Rada města požaduje, aby nájemce platil běžné 
nájemné, protože zvýhodněné nájemné je 
formou dotace nájemci a nájemce žádá o další 
dotaci na nájemné od města v samostatné 
žádosti. Dále ve smlouvě není uvedeno 
nájemné za kancelář, kterou Legata má pro 
vlastní potřebu.

Usnesení č. 36/63/21: RM schválila zadání 
poptávky na výměnu 6 ks francouzských oken 
v bytech v majetku města v domech Svat. 
Čecha 1,3 v Hustopečích. 

Usnesení č. 37/63/21: RM schválila realizaci 
administrace programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností v roce 2021 a ukládá 
Odboru územního plánování MěÚ Hustopeče 
zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem 
kultury ČR. 

Usnesení č. 38/63/21: RM schválila v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, odvolání z pozice člena 
památkové komise Mgr. …, a jmenuje do této 
funkce paní PaedDr. Hanu Potměšilovou, 
s účinností od 20. 1. 2021. 

Usnesení č. 39/63/21: RM schválila potvrzení pro … 
o jeho setrvání na pozici ředitele příspěvkové 
organizace Centrum volného času Hustopeče, 
v následujícím funkčním období, tj. od 
1. 7. 2021 do 30. 6. 2027 

Usnesení č. 40/63/21: RM schválila změnu 
zařazení u dvou tabulek na ekonomickém 
odboru, první změna z pokladní nyní tř. 6 – na 
pokladní – účetní tř. 7, druhá změna účetní – 
nyní 10. platová třída – na účetní tř. 11, 
současně s tímto dochází ke změně platového 
zařazení u vedoucí odboru z 10. do 11. platové 
třídy. Počty úvazků se nemění. 

Usnesení č. 41/63/21: RM schválila uzavření 
provozu MŠ Na Sídlišti v dočasných prostorách 
pod kostelem ve dnech 27. 1.–29.  1. 2021 
z důvodu stěhování tříd zpět do prostor Na 
Sídlišti 5. 

Usnesení č. 42/63/21: RM schválila pokácení níže 
uvedených dřevin v rámci stavby „Rekonstrukce 
VN Hustopeče I“ Přední rybník:

Pozemek p. č. 4511/1, v počtu 91, druhy (rody) 
dřevin Jilm habrolistý, jasan ztepilý, topol 

černý, javor klen, obvody kmenů ve výšce 
130 cm nad zemí 80–160 cm. 

Pozemek p. č. 4512, v počtu 8, druhy (rody) 
dřevin Javor jasanolistý, jasan ztepilý, třešeň 
ptačí, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad 
zemí 80– 210. 

Pozemek p. č. 4508/4, v počtu 5, druhy (rody) 
dřevin Jilm habrolistý, javor jasanolistý, 
obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 
80–210. 

Pozemek p. č. 3810/7, v počtu 2, druhy (rody) 
dřevin Javor klen, obvody kmenů ve výšce 
130 cm nad zemí 80–95 cm.

Pokácení zajistí žadatel VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
Usnesení č. 43/63/21: RM neschvaluje pokácení 

borovice s obvodem kmene 130 cm rostoucí 
na pozemku p. č. 991/59 před bytovým 
domem Okružní 3. Městské služby Hustopeče 
provedou ořez suchých větví a větví směřujících 
k bytovému domu. 

Usnesení č. 44/63/21: RM schválila vyvěšení 
Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka pro 
Tibet" dne 10. 3. 2021 na budovu Radnice 

Usnesení č. 46/63/21: RM schválila roční členský 
příspěvek v DSO Čistý jihovýchod pro rok 
2021 ve výši 76 800 Kč. 

Usnesení č. 48/63/21: RM schvaluje Statut 
17. ročníku soutěžní výstavy vín 
"O Hustopečskou pečeť 2021".

Usnesení č. 49/63/21: RM ukládá zadat MPO 
projektování Pitnerovy ulice (chodníku 
a komunikace). 

Usnesení č. 50/63/21: RM ukládá podat žádost na 
stanovení dopravního značení zákaz stání po 
dobu delší než 15 minut na konci ulice Školní 
pro 7 parkovacích míst vpravo směrem k ulici 
Komenského. Platnost omezení bude pro 
stanovena pro čas od 7.00 hod. do 16.30 hod. 
v pondělí–pátek. Mimo toto omezení se zde 
může parkovat.

Usnesení č. 51/63/21: RM ukládá zpracovat 
analýzu stavu chodníků v lokalitě ulici Na 
Sídlišti. 

Usnesení z 64. schůze RM Hustopeče 
konané dne 2. 2. 2021 

Usnesení č. 6/64/21: RM bere na vědomí žádost 
obyvatel ulice Dvořákova. Město Hustopeče 
na výstavbu nových parkovacích míst na 
ul. Dvořákova nemá žádný projekt, ani jej 
neplánuje pořizovat. 

Usnesení č. 7/64/21: RM schválila uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností itself s.r.o., Pálavské 
nám. 4343/11, Brno na stavbu "Hustopeče, 
Hradní – Habánská, rozšíření sítě", která 
bude realizována na pozemcích města parc. 
č. 1236/1, 3116/12, 3116/13, 3121/1, 3121/2, 
3121/4, 3121/5 a 3121/7, k.ú. Hustopeče u Brna 
za podmínek uvedených ve smlouvě. 

Usnesení č. 10/64/21: RM schválila smlouvu 
o zřízení věcného břemene "Hustopeče, 
Tábory, přel. VN, NN, město" na pozemku p.č. 
1833/2, 1753, 1682, 1761/2, 1761/18, 1221/1, 
1226/1 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 
povinného města Hustopeče s oprávněnou 

z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem: 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
IČ: 28085400 za částku 11 500 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 11/64/21: RM schválila smlouvu 
o zřízení věcného břemene "Hustopeče, 
Vinařská, obnova NN sýpka" na pozemku 
p. č. 1261/2, 1243/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 
ve vlastnictví povinného města Hustopeče 
s oprávněnou z věcného břemene EG.D, a.s., se 
sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno, IČ: 28085400 za částku 8 000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 12/64/21: RM schválila smlouvu 
o zřízení věcného břemene „Hustopeče, 
Bratislavská, obn. NN, VN, TS“ na pozemku 
p. č. 192/1, 192/2, 192/5, 192/6, 192/7, 195, 
217, 218/5, 1255/3, 3150, 3151/4, 3163/3, 
3165, 3167/1, 3168, 3169/1, 3176/1, 3176/4, 
3178/2, 3178/3, 3178/6 v k.ú. Hustopeče 
u Brna ve vlastnictví povinného města 
Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene 
EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 
157 500 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 13/64/21: RM schválila smlouvu 
o zřízení věcného břemene „Hustopeče, 
Šakvice, přel. VN, ČD“ na pozemku p.č. 
4727/43, 4740/19, 4754/99, 8390, 8420/1 
v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 
povinného města Hustopeče s oprávněnou 
z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem: 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
IČ: 28085400 za částku 6 300 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 14/64/21: RM odkládá projednání 
smlouvy o společném postupu přípravy 
a realizace stavby: "Rekonstrukce VN 
Hustopeče I" s Povodím Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 
70890013. RM požaduje prověřit podmínky 
závazku města – zajištění souhlasu města 
dle ust. Čl. III odst. 2 smlouvy.

Usnesení č. 15/64/21: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru uzavření 
darovací smlouvy na pozemky či jejich částí: 
Darovací smlouva bude uzavřena z důvodu 
rekonstrukce vodního díla (rekonstrukce 
vodní nádrže) s rozvazovací podmínkou, 
podle níž účinnost této darovací smlouvy 
zanikne, jestliže obdarovaný nepoužije 
předmět darování k účelu rekonstrukce 
vodního díla, tj. nebude na předmětu 
darování do 5 let od účinnosti této smlouvy 
zahájena realizace stavby „Rekonstrukce 
VN Hustopeče I“. V takovém případě pak 
bude obdarovaný povinen na prokazatelnou 
výzvu dárce dar vrátit a dárce bude oprávněn 
požadovat vrácení daru. 

Usnesení č. 17/64/21: RM schválila výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce – „Stavební 
práce na objektu Střelnice, Hustopeče“. RM 
požaduje doplnit do podmínek ještě reference 
dodavatele na práce obdobné jako jsou 
uvedeny ve výzvě. 
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Usnesení č. 19/64/21: RM doporučuje ZM ke 
schválení vyhlášení záměru na uzavření 
směnné smlouvy, a to k pozemku p.č. KN 
3277/5 o výměře 82 m2 ve vlastnictví města 
Hustopeče v k.ú. Hustopeče u Brna za část 
pozemku p.č. KN 245 v k.ú. Hustopeče u Brna 
v rozsahu dle návrhu geometrického plánu 
č. 977-177/2020 nově vytvořený a vyčleněný 
pozemek p.č. KN 245/2 o výměře 56 m2. 

Rozdíl ve výměře bude vypořádán za cenu 
1 030 Kč/m2. 

Usnesení č. 24/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora …, Hustopeče na 
stavbu "Lisovna, Vinařská č. ev. 488 - 
plynovodní přípojka" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 26/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a …, Hustopeče 
na stavbu "RD, nástavba a stavební úpravy" 
a pověřuje starostku podpisem situačního 
výkresu. 

Usnesení č. 27/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora KŘP JmK, 
Kounicova 24, Brno na stavbu "Realizace 
úspor energie OOP Hustopeče" a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 28/64/21: RM ukládá jednat se 
žadatelem o odkupu (pronájmu případně 
směně) části pozemku p. č. 1370/1 
o podmínkách, o přesném umístění a výměře 
pozemku. 

Usnesení č. 29/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … na stavbu 
"Novostavba zázemí pro vinný sklep - 
Kpt. Jaroše, parc.č. 1329/19" a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 30/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a … na stavbu 
"Novostavba RD, parc.č. 4792/158, k.ú. 
Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 31/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a … na stavbu 
"Novostavba RD, parc.č. 4792/221, k.ú. 
Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 32/64/21: RM odkládá schválení 
a požaduje po investorovi, aby předložil 
plán organizace výstavby včetně výkresu 
zabezpečení staveniště při bouracích pracích. 
Doplnit termíny realizace celé stavby. Bude 
součástí oplocení i přilehlý chodník? Jak je 
zajištěna likvidace případného azbestu? 
Jak bude zajištěna doprava na staveniště? 
V blízkosti staveniště se nachází základní 
škola a autobusové nádraží. Jak bude 
zajištěno nerušení provozu školy? 

Usnesení č. 33/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … , … na stavbu 
"Novostavba RD, parc.č. 4792/157, k.ú. 

Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 34/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci investora … a … na stavbu 
"Novostavba RD, parc.č. 4792/251, k.ú. 
Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku 
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 35/64/21: RM schválila projektovou 
dokumentaci na stavbu „Hustopeče, Na 
Hradbách, příp. NN, Sedláček“ investora EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno, která bude umístěna na pozemku parc. 
č. 387/1, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 36/64/21: RM schválila uzavření 
smlouvy o budoucím věcném břemenu na 
stavbu „Hustopeče, Na Hradbách, příp. 
NN, …“ se společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, která 
bude umístěna na pozemku parc.č. 387/1, 
k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 37/64/21: RM schválila revokaci 
usnesení č.7/55/20 a schválila odvolání 
souhlasu se stavbou parkovací plochy ze 
zasakovací dlažby investora …, …. Hustopeče 
na pozemku p.č.1186 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 38/64/21: RM schválila smlouvu 
o smlouvě budoucí darovací s …, a …, oba 
bytem … na budoucí darování parkovacího 
místa ve prospěch vlastníka pozemku na 
části pozemku p.č.1186 o výměře 15 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Vybudované parkovací 
místo se stane veřejným parkovacím místem. 

Usnesení č. 39/64/21: RM bere na vědomí 
stanovisko Majetkoprávního odboru ke 
smluvnímu převodu podílů na bytech 
ul. Husova a Svat. Čecha v Hustopečích 
a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit 
žádost o bezúplatný převod 16 podílů na 
bytech ul. Husova a Svat. Čecha v Hustopečích 
žadatele Mospol, družstvo, Dukelské nám. 2, 
693 01 Hustopeče, IČ: 25559311. 

Usnesení č. 40/64/21: RM ukládá vedení města 
jednat se zástupci SBD Mospol o podmínkách 
převodu bytů. 

Usnesení č. 42/64/21: RM schválila záměr pachtu 
pozemků p.č.5593/129 a p. č. 5593/130 
vedených jako zahrada na lv. č. 10001 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, zapsaných u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hustopeče. 

Usnesení č. 43/64/21: RM schválila dodatek 
k pachtovní smlouvě č.117/2015 s pachtýřem 
ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké 
Němčice, IČ: 63470381, kterým se snižuje 
propachtovávaná plocha o část pozemku p. č. 
982/52 o výměře 313 m2 v k.ú. Hustopeče 
u Brna za současného snížení pachtovného. 
Rada města pověřuje starostku města 
podpisem dodatku. 

Usnesení č. 46/64/21: RM schválila podání žádosti 
o poskytnutí dotace MMR z podprogramu 
Podpora obcí s 3001–10000 obyvatel pro 
dotační titul Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov na projekt „ZŠ Nádražní 
Hustopeče – přístavba školní jídelny“

Z: Ing. Miroslav Pipal, Ing. Jana Fabigová 
T: 30. 6. 2021

Usnesení č. 47/64/21: RM neschvaluje 
žádost o odpuštění části nájemného za 1. 
čtvrtletíroku 2021 pro HALP PRINT, s.r.o., 
Šafaříkova 40, 693 01 Hustopeče. 

Usnesení č. 48/64/21: RM schválila smlouvu 
o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi 
Sportovním zařízení města Hustopeče, p.o. 
a Házená Legata Hustopeče, z.s., Herbenova 
983/2b, Hustopeče, IČ 26609223. Platnost 
smlouvy od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020. Text 
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/64/21: RM ukládá EO zpracovat 
analýzu nákladů provozu sportovní haly 
za roky 2019 a 2020. Případně spočítat 
hodinový náklad provozu.

Usnesení č. 53/64/21: RM doporučuje ZM ke 
schválení udělení následujících dotací a darů, 
včetně následného uzavření veřejnoprávní 
smlouvy pro žadatele a schválený účel: …

Usnesení č. 54/64/21: RM bere na vědomí zápis 
z komise obřadů a slavností ze dne 6. 1. 2021. 
RM souhlasí s komisí navrženým způsobem 
předávání blahopřání jubilantům. 

Usnesení č. 58/64/21: RM schválila předloženou 
inventarizační zprávu o provedené 
inventarizaci majetku města Hustopeče 
ze rok 2020. Rozdíly v evidenci a fyzickém 
stavu nebyly zjištěny. 

Usnesení č. 59/64/21: RM schválila smlouvu 
o reklamě se společností Kompakt spol. s.r.o. 
se sídlem Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, 
v ceně 55 000 Kč bez DPH za reklamní 
plochu „C“ na dveřích na obou stranách 
automobilu poskytujícího sociální služby na 
území ORP Hustopeče. 

Usnesení č. 60/64/21: RM neschvaluje žádost 
o úpravu polní cesty mezi ulicí Herbenova 
a dálnicí D2 vedoucí za zahradami. 
O případné úpravě bude jednáno nejdříve 
v období podzim 2021 z důvodu plánovaných 
prací na protihlukové stěně u dálnice D2 
v průběhu roku 2021. 

Usnesení č. 61/64/21: RM pověřuje MPO zpracovat 
návrh na úpravu parkovacích míst naproti 
ZŠ Komenského 2 a úpravu parkoviště 
u křižovatky ulic Stodolní a Na Sídlišti.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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K narozeninám Vám přejeme, jak to zvykem bývá, 
aby se Vám splnilo, co Vaše srdce skrývá. 

Dne 2. března oslavil 92. narozeniny náš tatínek, děda, praděda a manžel, 
pan Bohumil Hönig z Hustopečí a dne 22. března oslaví 90 let paní Anděla Hönigová. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí Vám přejí děti s rodinami, sedm vnoučat a deset pravnoučat. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti Blahopřání
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 
členky komise osobně. Až to situace dovolí, 
dodatečně Vás s gratulací a nabídkou uveřej-
nění Vašeho jubilea v Hustopečských listech 
navštíví. Přejeme zatím jen touto cestou 
pevné zdraví, mnoho štěstí i radostí.

Komise obřadů a slavností.

In
ze

rc
e
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Vzpomínky

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 13. března by se dožila 70. narozenin 
paní Marie Dočkalová a dne 13. dubna 
vzpomeneme 17. smutné výročí úmrtí. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Odešla, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žije dál.

Dne 13. března by se dožila 70 let paní 
Marie Dočkalová z Hustopečí a 13. dubna 
uplyne 17 let ode dne, kdy nás navždy opustila. 

S láskou vzpomíná sestra s rodinou, 
bratři s rodinami a rodiče.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál. 

Dne 29. března uplyne 15 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Oldřich Babáček. 

Stále vzpomínají manželka a rodina Grünova.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází.
 
Dne 2. března uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Zálešák.
 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka a děti s rodinami. 

Kdo poznal tě, ten měl tě rád. 
uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát. 
Takoví lidé by neměli umírat. 

Dne 11. března by se dožil 61 let pan Ivan Vetr 
a současně dne 29. března vzpomeneme 
2. smutné výročí jeho úmrtí. 

S bolestí a láskou stále vzpomíná manželka 
a syn Zdeněk s rodinou.

Nikdy již nezazní Tvůj hlas, 
ruku Ti v tento den nepodáme, 
abychom Ti mohli popřát k Tvým narozeninám. 
život s Tebou byl krásný a my Ti za něj děkujeme. 

Dne 22. března 2021 
by se dožil 85 let náš manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Čestmír Babáček. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 
Milan s rodinou, syn Čestmír, dcera Dana s rodinou. 
Přátelé a známí, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

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

Dne 7. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 
paní Ludmily Kiliánové z Hustopečí.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Neplačte, ztište v srdci žal,
já dobré dílo v žití vykonal
a po práci chci tiše spát,
i bez slz možno vzpomínat.
 
Dne 18. 2. 2021 uplynulo 2. smutné výročí chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Vlastislav Hlávka.
 
Stále vzpomíná manželka Dagmar a sestra Dagmar 
s rodinou a veškeré příbuzenstvo.

Ve středu 24. března 2021 uplynou již tři roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka, sestra, babička, švagrová 
a teta, paní Ivana Štěpánková.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manžel Josef, dcera Iva a syn Vratislav s rodinami, 
bratr Vratislav s rodinou.






