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STR 1

Vážení spoluobčané,
máme opět, a prý už naposledy, letní čas. Hodiny jsme posunuli
o hodinu dopředu a konečně jsme se dočkali více sluníčka a
toužebně očekávaného jara. Chodíme více do přírody, vytáhli
jsme jízdní kola. Jsme ale svázaní nařízeními vlády, které nám
určují nebo nařizují, jakým způsobem můžeme jindy běžné
věci provádět nebo využívat.
Je tu s námi už víc jak rok. Kdo? Koronavirus. Již druhé
jaro žijeme jako ve snu. Jsme víc a víc nervózní, napjatí,
stresovaní, bojíme se o své nejbližší, o své kamarády. Půl
roku nouzového stavu znamená nejen velká omezení pro
jednotlivce, ale především zavřené školy, většiny obchodů
a služeb jako jsou restaurace a hotely, kina a divadla a
spousta dalších. Někteří drobní živnostníci svoje živnosti
ukončili nebo alespoň pozastavili, jiní změnili předmět
svého podnikání. Mnoho činností a aktivit probíhá v online
prostředí počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Chybí nám
osobní setkávání, bujaré oslavy, festivaly, zájezdy, obyčejný
všední život. To všechno nám vzal zákeřný koronavirus. Víc
než kdy jindy je potřeba myslet na hezké věci, radovat se z maličkostí, ale také umět kriticky myslet a nevěřit
všemu, co čteme nebo slyšíme. Je třeba si ověřovat zdroje informací, z nichž mnohé jsou tzv. hoaxy (podvodné
řetězové e-maily) nebo fake news (dezinformace), které se nás snaží přesvědčit, šokovat, manipulovat. Víc než
kdy jindy je třeba být obezřetný a zdroje informací si ověřovat.
Pojďme k tomu, co je nového u nás v Hustopečích. Dokončili jsme instalaci veřejného osvětlení v Brněnské ulici. Po
zimě se rozběhly práce na stadionu, které by měly být ukončeny v květnu, pokračuje rekonstrukce na ZŠ Nádražní,
kde se dokončuje plošina a výtah. V tomto měsíci se naplno rozběhnou práce na nové zahradě v MŠ Na Sídlišti, začne
rekonstrukce budovy Střelnice a budování nových chodníků, parkovacích zálivů a veřejného osvětlení v ulici Údolní.
Důležitá informace přišla od oblastního ředitele České pošty, který nám chtěl vysvětlit důvody, proč v Hustopečích
od dubna uzavírají sobotní provoz pošty. Cituji. „Provoz pobočky v Hustopečích je v pracovním týdnu výrazně
vytíženější než v sobotu. Sobotní provoz nám ubíral poměrně velkou část personálních kapacit z pracovního týdne.
Tato situace je navíc doprovázena nedostatkem personálu z důvodu uzavřených škol, zvýšené nemocnosti anebo
karantén pracovníků. Našim cílem je, aby obsluha byla co nejrychlejší, a v tom nám posílení přepážkových pracovníků
v týdnu velmi pomůže. Z těchto důvodů jsme vyhodnotili, že uzavření pobočky v sobotu přinese výrazné zlepšení pro
95 % klientů, kteří poštu navštěvují v pracovním týdnu. Pro zbývajících přibližně 5 % klientů nabízíme síť balíkoven,
které v Hustopečích vznikly v uplynulých pěti měsících anebo možnost si uložené zásilky nechat přeposlat na jinou
pobočku pošty, např. v místě přechodného pobytu z důvodu studia nebo práce.“
Výborně fungují očkovací a testovací centra ve Společenském domě. V prostorách bývalého M-klubu se můžete
nechat otestovat antigenními testy a nahoře v sále se od 8. března očkuje vakcínou Pﬁzer proti koronaviru. Za první
tři týdny bylo první dávkou naočkováno 1 500 zájemců. Nyní probíhá druhé očkování a zároveň i v menších počtech
první dávky. Cílem je, abychom ještě v dubnu dosáhli na denní počty očkovaných 500–700. Záležet bude na počtu
vakcín, které nám budou přiděleny.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v závěru poděkovala všem, kdo se podílejí na zdárném zvládání testování i očkování –
především profesionálním hasičům, zdravotníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům města a vůbec všem,
kteří pomáhají. Chci také poděkovat starostkám a starostům mikroregionu, kteří předávají svým občanům
informace tak, aby jejich cesta za vytouženou vakcínou byla co nejkratší a nejrychlejší. Přeji všem zdraví,
trpělivost, sílu a odvahu. Buďte stateční a odpovědní.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z MĚSTA
Z jednání rady: Dětská hřiště zatím zůstávají otevřená
Výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce říká starostka Hana Potměšilová. Firma začne
na Střelnici, výzva k podání nabídek na chod- pracovat v dubnu a bude hotovo do konce
níky a parkovací stání v ulici Údolní, výsadba letošního roku. „Zároveň se pracuje na projekzeleně či provoz dětských hřišť. Nejen tyto tu interiéru, který naváže na stavební práce.
body programu měli radní na své pravidelné Čekáme však na vypsání vhodného dotačního
titulu, který nám v budoucnu pomůže s ﬁnanschůzi, tentokrát v úterý 2. března.
cováním,“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta.
Další krok k rekonstrukci Střelnice
Celkem 12 ﬁrem zareagovalo na výzvu na V ulici Údolní se vybudují
veřejnou zakázku na stavební práce objektu chodníky a parkovací místa
Střelnice, který se nachází v neutěšeném stavu. Radní schválili výzvu k podání nabídky na
„Rozhodující byla cena, kdy vítězná ﬁrma přišla zakázku stavby chodníků a parkovacích stání
s nabídkou částky 3,9 milionu korun bez DPH,“ v ulici Údolní. „Máme stavební povolení

a víme, že nehrozí žádné komplikace, například přeložky nebo rekonstrukce sítí – vše je
hotovo a připraveno k realizaci,“ říká místostarosta. Spravena tak bude celá část od Alšovy
ulice k ulici Mírová. Vyprojektovaná částka je
ve výši 4,75 milionu korun bez DPH. „Jelikož
se do podobných výzev přihlašuje dost ﬁrem,
očekáváme, že by se částka mohla ještě snížit,“
doplňuje starostka.
Dětská hřiště zatím zůstávají otevřena
V současném mimořádném stavu vláda České
republiky důrazně doporučila zavřít dětská
hřiště v obcích a městech. Radní rozhodli, že
hustopečská dětská hřiště zůstanou otevřena,
avšak za přísných podmínek. „Zavřeny budou
pouze toalety. Hřiště budou průběžně dezinﬁkována, ale to je vše, co můžeme udělat. Důrazně žádáme o dodržování opatření, tedy nošení
roušek a respirátorů či dodržování rozestupů.
Nebudou-li tato pravidla plněna, přistoupíme
k uzavření dětských hřišť,“ vysvětluje starostka
a apeluje na občany, aby byli zodpovědní.
Pokračuje přeshraniční
spolupráce s partnerským městem
Proběhlo online jednání se slovenskou obcí
Habovka, která je iniciátorem projektu
s názvem „Společně a preventivně proti šíření
pandemických přenosných chorob na území
obcí“, který by například zajistil výměnu zkušeností, pracovní listy pro základní a mateřské
školy, pandemický plán či zajištění respirátorů, bezkontaktních teploměrů a jiných pomůcek. Projekt by měl probíhat od srpna 2021 do
února 2022 a je v režii slovenské strany.
Bohužel neuspěl projekt přeshraniční
spolupráce týkající se dvou folklorních slavností, na podzim se však bude žádat opětovně.

Foto: 2×Veronika Nováková

Hustopeče budou opět zelenější
Město schválilo zakoupení stromů a keřů
k výsadbě v ulicích Tábory, Svatopluka Čecha,
Nádražní a Bratislavská. Z pokladny města na
zeleň poputuje 155 tisíc bez DPH.
Od 3. března do 31. března
mohou lidé přicházet s náměty
do participativního rozpočtu
Občané mohou spolurozhodnout o využití
500 tisíc korun z městské kasy. Návrh může
podat každý obyvatel Hustopečí, ti mladší
15 let potřebují souhlas zákonného zástupce.
Letošní pilotní ročník je otevřený širokému
spektru nápadů od drobných staveb, rekonstrukcí, doplnění mobiliáře, výsadby zeleně až
po kulturní, společenské či sportovní akce. Více
informací o projektu a podání návrhů naleznete na stránkách www.tvorimehustopece.cz.
-vyhČlánek byl zveřejněn 3. 3. 2021 na webu města.
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Z jednání rady: V ulici Údolní bude do prázdnin hotovo
Přes 50 bodů měli na programu radní v úterý
16. března. Vybíráme pro vás ty nejdůležitější
z nich.

Dopravní ostrůvky se zazelení
Detaily k rekonstrukci kaple:
Radní schválili cenovou nabídku na zpraco- Kaple obdélného půdorysu s ustupující
vání projektové dokumentace na ozelenění půlkruhovou apsidou v závěru pochází
dopravních ostrůvků v Hustopečích. „Inspi- nejpozději z počátku 19. století. V posledNový vodovodní řád pro budovy školky a ZUŠ rovali jsme se v Židlochovicích a Holasicích, ních dvou desetiletích prošla rozsáhlou
Dvě budovy v majetku města – školka a ZUŠ kde mají bohatě osázené ostrůvky – rádi obnovou, která probíhala v řadě etap
Komenského – bojují s havarijním stavem bychom zazelenili i ty hustopečské, a proto (mj. obnova střešní konstrukce spolu
vodovodního řádu. Město se rozhodlo neutě- jsme oslovili architekta, který nám vypro- s konstrukcí stropu, zřízení oblázkového
šenou situaci řešit a schválilo realizaci oprav, jektuje jednotlivé ostrůvky a nacení jejich drénu a okapového chodníku, vybudování
na které z pokladny poputuje 400 tisíc bez osázení,“ říká místostarosta. Cena za projek- souvrství větrané podlahy). V roce 2020
DPH – částka zahrnuje například obkladačské tovou dokumentaci činí 40 tisíc.
byla realizována poslední fáze, v rámci níž
práce, nové toalety či výměnu vodovodních
byly obnoveny také vnitřní omítky a intetrubek. „Je potřeba udělat generální opravu. Město zadá vypracování
riér byl vymalován v odstínu lomené bílé.
Hotovo bude do dvou měsíců,“ popisuje stáva- poslední územní studie
Při odstraňování dožilých vrstev povrchojící situaci starostka Hana Potměšilová.
V roce 2013 byl schválen územní plán města – vých úprav v interiéru byly objeveny zbytpo architektonické soutěži v roce 2014 vznik- ky starší malířské výzdoby kaple, které
Chodníky a parkovací stání
ly jednotlivé územní studie, které zpřesňují dokládají dřívější celoplošnou výmalbu
na ulici Údolní budou do prázdnin hotové
daný územní plán. „Chybí nám uzemní studie iluzivní architekturou. Po nálezu fragmenV dubnu započnou plánované stavební práce S 3 – pověřili jsme Odbor územního plánování, tů bylo na základě jednání s pracovníky
v ulici Údolní, kde se občané mohou těšit na aby zadal její zpracování,“ vysvětluje starost- státní památkové péče rozhodnuto o jejich
nové chodníky a parkovací stání. „Do veřejné ka. Veškeré informace týkající se územních zachování, odborné konsolidaci a zajištění.
zakázky se přihlásilo sedm firem, rozhodova- studií jsou zveřejněny na webu města Husto- Cílem rekonstrukce výmalby kaple, která
li jsme podle ceny a jejich referencí. Vybrali peče – Odbor územního plánování.
v důsledku četných předchozích zásahů
jsme nejvýhodnější nabídku,“ vysvětluje
-vyh- a obnov ztratila autenticitu, je výrazová
místostarosta Bořivoj Švásta. Rozdíl v nabíd- Článek byl zveřejněn 17. 3. 2021 na webu města. rehabilitace památky.
kách byl přes milion korun, zvítězila firma
s rozpočtem 2,8 milionu korun bez DPH.
Práce budou zahájeny v dubnu a po novém
chodníku se budeme moci projít v červenci.

Na obnovení fresek v kapli
poputují peníze z Ministerstva kultury
Radní vzali na vědomí Zápis z jednání komise
státní památkové péče. „ORP získává od Ministerstva kultury ﬁnance, které přerozděluje na
projekty, o které si v daném roce obce ORP
zažádají – stejně jako loni bylo přerozděleno
509 tisíc korun,“ vysvětluje starostka. V letošním roce komise obdržela čtyři žádosti, z nichž
jedna byla i hustopečská. Jednalo se o žádost
„Rekonstrukce umělecko-řemeslné malířské
výzdoby stěn a stropu hřbitovní kaple na
základě fragmentů originální malby“. „Celkové
náklady jsou plánovány ve výši 355 tisíc, žádali jsme o 200 tisíc a obdrželi 150 tisíc – jsme
velmi spokojeni,“ seznamuje nás s výsledky
žádosti starostka. Zbytek ﬁnancí tedy poputuje z městské kasy. Více informací o projektu
naleznete na konci článku.

Očkování na Hustopečsku urychlí nově otevřené centrum
V pondělí 8. března se první stovka zájemců Hustopeče, i když tady to centrum bude menší,“
nechala naočkovat proti nemoci covid-19 v nově vysvětlil volbu hejtman Jihomoravského kraje
zřízeném velkokapacitním očkovacím centru ve Jan Grolich, který si připravenost prostor přijel
Společenském domě v Hustopečích. Jeho otevře- osobně prohlédnout.
„Právě ta spádovost je opravdu obrovská. Když
ní si nenechali ujít zástupci města i zřizovatele,
kterým je Jihomoravský kraj. „Hustopeče jsme jsme se bavili se starosty obcí ORP Hustopeče, tak
vybrali proto, že všechna ostatní velkokapacitní všichni projevili eminentní zájem o to, aby centočkovací centra jsou v podstatě po obvodu kraje rum bylo právě zde, aby k němu jejich občané
a tady uprostřed jsme měli bílé místo na mapě. měli co nejblíže. Začali jsme tedy spolupracovat
Proto jsme pro tuto spádovou oblast vybrali právě s krajem, s krizovým štábem, poskytli jsme prosto-

ry, vše zajistili a jsem moc ráda, že se to povedlo,“
neskrývala radost starostka Hana Potměšilová.
Kapacita centra se po rozjezdovém týdnu
bude pohybovat okolo 700 očkovaných denně.
Desítky očkování zajistí i další místa v Hustopečích. Třeba v místní nemocnici se očkuje už od
začátku roku. „Zatím jsme očkovali tři dny v týdnu,
a to asi 66 osob denně. Už od příštího týdne ale
budeme kapacity navyšovat, vznikne nám tu
druhé očkovací pracoviště, takže denně naočku-
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Foto: Richard Skoumal

dovém týmu jede lékař, který až po vyšetření na
místě rozhodne o tom, jestli se vakcína podá
nebo ne,“ popisuje službu, kterou již využilo přes
130 seniorů, ředitel Girasole Miroslav Prchal.
Všechny očkovací týmy mají společný cíl,
který vytyčil Jihomoravský kraj – do konce srpna
proočkovat 70 % obyvatel starších 15 let. „Máme
už jasně naplánované dodávky vakcín, takže
porovnáním s našimi očkovacími kapacitami
jsme to poměrně jednoduše vypočítali. Dokonce máme i velkou rezervu, protože nepočítáme
vakcíny, které teprve přijdou na trh. Budeme-li
mít vakcín více, jsme schopni je proočkovat
i dříve,“ je přesvědčený hejtman Grolich.
Právě proočkovanost populace se většině
odborníků jeví jako jediná cesta, jak porazit
koronavirovou pandemii. „Už teď se nám ukazuje, že je to správná cesta. Vidíme na našich zdravotnících, kteří prošli očkováním mezi prvními,
že nemocnost u nich výrazně klesla. Věřím
jeme až 160 osob,“ vypočítává primář Interního z pověření Nemocnice Břeclav.„Jezdíme k osobám tomu, že vakcíny budou fungovat a chtěl bych
nad 80 let věku, kteří mají jakoukoliv překáž- vyzvat občany, aby se nebáli a přišli. Věřím, že
oddělení Nemocnice Hustopeče Josef Morava.
Zájem očkovat své pacienty projevili i husto- ku v cestě za očkováním. Zájemci nás mohou nám to pomůže,“ vyzývá ředitel Fakultní nemocpečští praktici a pro ty zájemce, kteří se z nějaké- kontaktovat prostřednictvím našeho webu nebo nice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák.
-novho důvodu nemohou k očkování dostavit, funguje přes SeniorLinku. Očkování v domácím prostředí
Článek byl zveřejněn 8. 3. 2021 na webu města.
na Hustopečsku i mobilní očkovací tým Girasole splňuje všechny podmínky a požadavky. Ve výjez-

Kdo je připraven, není překvapen

Foto: Jana Hrádková

ných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení plánu, tak veškerá rozhodnutí hejtmana a nadříbezpečnostních rizik, plánování, organizování, zeného krizového štábu JmK, jejichž cílem je co
realizaci a kontrolu činností prováděných s řeše- nejlepší zvládnutí této velmi složité situace.
ním krizové situace.
V podstatě se jedná o to, že když v rámci Kdo je u nás v Hustopečích
správního obvodu dojde k mimořádné, případně hlavou krizového štábu?
krizové situaci a tuto nelze zvládnout běžnou RN: Všechno jde za paní starostkou. K ruce má
činností složek Integrovaného záchranného všechny odpovědné osoby, které jí poskytují
systému (hasiči, policie, záchranná služba), nebo kompletní servis a informace, potřebné k rozhodnuběžnou činností správních úřadů, nastupuje tí, aby vše fungovalo tak, jak má. Krizový štáb plní
krizové řízení. Bavíme se například o velkých úkoly, které mimo jiné vychází zejména z krizové
povodních, průmyslových haváriích, pandemii či plánovací dokumentace.
HP: Jsem sice „šéf“, ale bez týmu odborníků
sesuvech půdy, které nás v posledních letech několikrát zasáhly. Toto byly situace, které jsme nebyli nezmůžu nic. Za to jim patří velké díky a obdiv. Spoluschopni běžnou činností zvládnout, proto jsme je práce s IZS je klíčovou záležitostí – například bez
řešili v systému krizového řízení. Aby bylo možné pomoci a spolupráce hasičů si řešení krizových situvěc řešit v krizovém režimu, je nutné, aby starosta ací, zejména pandemie, vůbec nedokážu představit.
obce s rozšířenou působností, kterou Hustopeče Na začátku pandemie nám pomáhali s rozvážením
Dnešní článek bude trochu odlišný od těch, jsou, požádal hejtmana kraje o vyhlášení stavu ochranných pomůcek a dezinfekcí, dnes jsou hlavna které jste běžně zvyklí. Bude to tak trochu nebezpečí. Vyhlášení stavu nebezpečí nám dává ním pilířem při obsluze našeho testovacího místa
rozhovor, ale také osvěta o tom, co je a čím se spoustu dalších nástrojů a pravomocí k vyřešení v Hustopečích. Velice si jejich práce vážím.
zabývá Krizový štáb ORP Hustopeče. Ten měl krizové situace. Většinu mimořádných události
v posledních letech plné ruce práce a jeho jsme schopni vyřešit standardním postupem. Pro Za roky na pozici krizového manažera
členové si neodpočinuli nepřetržitě už rok, dokreslení můžeme uvést třeba případ, kdy v ulici jste měl na starosti řešení několika větších
kdy mají na starosti koordinaci prací spoje- Družstevní před pár lety vybuchl plyn v bytovém událostí, řekněte nám k nim prosím víc.
ných s koronavirovou pandemií. Nahlédněme domě. Tam jsme situaci zvládli běžnou činnos- RN: Dám vám příklad. Řešili jsme rozsáhlé
spolu pod pokličku krizového řízení… ptali tí, bez nutnosti vyhlášení stavu nebezpečí. Ale sesuvy půdy ve Strachotíně, které ohrožovaly
jsme se krizového manažera Roberta Nováka v případě složitých havárií se bez krizového štábu, zastavěnou část obce včetně několika domů. Zde
a starostky Hany Potměšilové, která je ze své složek IZS a bez vyhlášení stavu nebezpečí určitě byla mimo dalších opatření nařízena i dlouhofunkce přímo odpovědná za krizové řízení neobejdeme. Dalším nepostradatelným pomoc- dobá evakuace obyvatel. Na řešení mimořádníkem pro řešení krizových situací jsou dle mého ných situací máme v rámci ORP vyčleněné síly
v rámci obce s rozšířenou působnosti.
názoru velmi kvalitně zpracované dokumenty, a prostředky. V rozpočtu města jsou připraveny
které odborně označujeme jako havarijní, krizo- i peníze, které pak putují na řešení krizových
Pane Nováku, řekněte nám prosím
vé či pandemické plány. V současné době zasedá události. Jedná se například o zaplacení těžké
něco o tom, co obnáší krizové řízení.
RN: Když budeme mluvit jazykem legislativy, tak krizový štáb ORP Hustopeče již téměř rok nepře- techniky, evakuace obyvatel či zajištění ubytoKrizové řízení je souhrn řídících činností věcně přísluš- tržitě a řeší úkoly vycházející jak z pandemického vacích kapacit. Obyvatelům zasaženého území
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Foto: Jana Hrádková

zajišťuje krizový štáb kompletní servis včetně
materiální pomoci.
HP: V současné době nejvíce energie krizového
štábu putuje na zvládnutí koronavirové pandemie
včetně spolupráce při AG testování nebo provozu očkovacího centra. V souvislosti s tím musím
vyzdvihnout práci nejen krizového štábu, ale
také starostů našeho mikroregionu – spolupráce
funguje velmi dobře.
Tím se dostáváme k četným oceněním,
které náš krizový štáb obdržel.
RN: Ano, ocenění za tu dobu, co jsem na pozici tajemníka krizového štábu ORP Hustopeče,
máme již několik. Tato bývají zpravidla předávána konkrétní osobě – ale ocenění za skvělou práci
putuje vždy za celým týmem krizového řízení. Paní starostko, povězte nám něco
Nejnáročnější a nejsložitější určitě byly rozsáhKaždá zvládnutá krizová situace je kolektivní o ocenění od Krajské policie.
lé sesuvy v roce 2014. Při jejich řešení dokonce
zásluha stojící na erudici jednotlivých pracovníků Jedná se ocenění, které obdrželi také starosto- muselo dojít ke spojení krizových štábů Hustoa na jejich vzájemné pomoci. Jednotlivec je v systé- vé dalších ORP – Mikulova a Břeclavi. Byli jsme peče, Mikulova, Břeclavi a krizového štábu Jihomu krizového řízení jen jedním kolečkem v celém oceněni za to, že ORP fungují tak, jak mají – tedy moravského kraje. Tehdy celou technicky velmi
složitém soukolí a určitě by nebyl sám schopen za příkladnou spolupráci se záchrannými složkami. složitou situaci řešilo v terénu několik desítek
krizovou situaci zvládnout. Ocenění máme od
krizařů celý měsíc. Dnes, když projíždím obcemi
Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného Co byla největší a nejsložitější věc, kterou
Strachotín, Věstonice či Bulhary, už jen nostalsboru Jihomoravského kraje či okolních obcí – veli- jste museli řešit? Je to současná pandemie? gicky vzpomínám a ze zvládnuté krizové situace si toho vážíme. Je to odměna za náročnou práci. RN: Ne, pandemie sice trvá dlouho, ale jsou zde ce mám velmi dobré pocity.
Poslední ocenění jsme obdrželi v loňském roce od poměrně jasné úkoly a postupy, které vychá-vyhzejí jak z pandemického, tak krizového plánu.
Generálního ředitele HZS ČR.
Článek byl zveřejněn 11. 3. 2021 na webu města.

Dopravní komise zareagovala na výzvu občanů
Foto: Klára Vyhňáková

Parkování je téma, které se řeší všude po repub- dětského lékaře, případně dalších klientů služeb
lice, tedy i u nás v Hustopečích. Auto má ve své a lékařských zařízení působících v budově učilišdomácnosti už prakticky každý z nás, a mnoh- tě. Zároveň zde parkují senioři a další zájemci
dy nejen jedno. Vedení města často jedná o obědy ze školní jídelny. „K parkování je určen
o parkovacích kapacitách ve městě, zároveň se parkovací kotouč, pokud jej občané nemají, tak
však snaží udržovat a zajišťovat bezpečnost na stačí na papírek napsat čas příjezdu,“ doplňuje
parkovištích stávajících. Aktuální změny navrhla radní. Papírek bude zatím tolerován.
Popojedeme kousek dál, a to do ulice Svatodopravní komise na popud občanů. „Rada města
schválila omezení parkovací doby na parkoviš- pluka Čecha. Také zde si někteří řidiči budou Svatopluka Čecha náklaďáky již brzy nezaparkují.
ti u školní jídelny a učiliště v ulici Tábory. Osm muset v brzkých týdnech zvyknout na změnu.
parkovacích míst bude upraveno dopravním „Zde se bude jednat o zákaz parkování náklad- Připomínáme, že pro dlouhodobé parkování
značením. Parkování bude možné od pondělí do ních vozidel v parkovacích zálivech. Dodáv- mohou řidiči využívat záchytného parkoviště
pátku od 7 do 18 hodin na dobu stání maximál- ky brání ve výhledu v bezpečném vyjíždění u vlakového nádraží. S většími změnami v parkoně dvě hodiny,“ říká radní pro dopravu paní Ivana obyvatel od svých nemovitostí a brání bezpeč- vání ve městě se v dohledné době nepočítá.
Bundilová. Důvodem je velmi komplikované nému výhledu řidiči najíždějících z bočních
-vyhparkování zejména maminek, které navštěvují ulic,“ vysvětluje Bundilová.
Článek byl zveřejněn 11. 3. 2021 na webu města.

Obrovská vlna solidarity se projevila při radost, když jsem mohla rodinám s malými
podzimním kole Sbírky potravin, kdy se pro dětmi předávat v podstatě plnohodnotné
Potravinovou pomoc v Hustopečích podařilo „nákupy“ a ještě i drobnosti pro děti. Nicméně
vybrat neuvěřitelných 800 kg potravin a další i když se zdá, že těch potravin bylo mnoho, tak
půlrok je dlouhá doba a našich klientů přibývá.
stovky drogistického zboží.
Zásoby potravin však došly dříve, než by se Nevím, jestli to souvisí s pandemií, ale v tuto
chvíli máme potraviny na poslední dávku pomomohlo zdát a regály dnes zejí prázdnotou.
„Předně chci poděkovat každému, kdo se ci a od poloviny března už budeme muset opět
do sbírky zapojil, protože to bylo neuvěřitelně zajet do Brna do centrálního skladu, kde snad
krásné gesto a překvapilo mě, kolik štědrých lidí něco budou mít. Celkově jsou totiž potravinové
tu máme. Mohli jsme díky vám rozdávat našim banky poloprázdné,“ popsala situaci s potraviklientům potraviny, které běžně z centrální- nami vedoucí pomoci Jitka Lachmanová.
S Potravinovou pomocí Hustopeče úzce
ho skladu nedostáváme, nebo je dostáváme
s prošlou lhůtou trvanlivosti. Měla jsem velkou spolupracuje Sociální odbor města Husto- Vybrané potraviny jsou rozdány.

Foto: Veronika Nováková

Potravinová pomoc na Hustopečsku vyčerpala zásoby
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Hustopečští ukázali obrovskou sounáležitost.

peče, který aktivně vyhledává ty, kterým by
bylo potřeba pomoci. „Díky štědrosti občanů z podzimu se podařila jedna úžasná věc,
že jsme mohli potraviny rozvážet i do rodin,

o kterých víme, že objektivně jsou v nouzi, ale
hrdost jim nedovolí si pro potraviny zajít. To je
bohužel častý jev, že lidé se bojí říct si o pomoc,
přestože ji potřebují. Bojí se výsměchu okolí
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nebo si třeba myslí, že jiní jsou na tom ještě
hůř, proto se neozvou. Často tím ale trpí děti.
Proto jsme tyto rodiny navštěvovali, potraviny
předali a vyzvali je, aby v případě potřeby určitě využili Potravinové pomoci pod kostelem,“
popisuje vedoucí odboru Tomáš Laz.
Odbor Marketing a kultura města Hustopeče se rozhodl opět zapojit do jarního kola celostátního projektu Sbírka potravin, kdy výtěžek
opět poputuje pro Hustopečsko. A o příspěvek prosí každého z vás. Sbírka proběhne ve
dnech 23. a 24. dubna 2021.
Do té doby znovu upozorňujeme na potravinový Foodbox v prodejně Coop na Bratislavské ulici, kam můžete potraviny vhazovat při
každém nákupu. Schránka je pravidelně kontrolována a potraviny se okamžitě převáží so
skladu pod kostel, aby se dostaly potřebným.
Jaké potraviny je vhodné darovat do foodboxu? Obecně lze říci, že trvanlivé:
• konzervy a zavařeniny, instantní polévky
• trvanlivá mléka, oleje, sirupy
• těstoviny, rýže, mouka, sypké směsi
• drogerie a hygienické potřeby
• dětská výživa a potřeby pro děti
něco dobrého „na chuť“.
Za každý dar děkujeme!
Článek byl zveřejněn 5. 3. 2021 na webu města.

Co do přírody přinesete, to i odneste. A odkliďte i víc!
Způsobů, jak naložit s volným časem, se teď Každý rok v dubnu je možné se s Centrem
mnoho nenabízí. Proto není divu, že se tolik z nás volného času Pavučina zapojit do celostátvydává alespoň na procházky do přírody. Dobrý ní akce Ukliďme Česko. Její pořádání je však
pocit z pohybu, slunečních paprsků a přicházejí- letos nejisté. Pořadatelé proto věří, že do
cího jara však není to jediné, co bychom si s sebou „debordelizace“ svého okolí se zapojí každý,
měli odnést. Jsou to především obaly od různých kdo vyjde v těchto pandemických dnech na
pochutin, nápojů nebo kapesníčky, které s sebou procházku. Pohozených odpadků si totiž
na pěší túru vyneseme.
nejde nevšimnout. Nebojte se tedy zpestřit
„Odpadků kolem míst, kde se lidé shromaž- si výlet po katastru třeba soutěží, kdo jich po
ďují, je určitě víc, nyní nacházíme především cestě nasbírá více!
ubrousky, ale také roušky – ten nepořádek je
Městské služby momentálně neřeší pouze
opravdu zvýšen,“ potvrzuje vedoucí městských odpady. Mají především plné ruce práce s jarní
služeb Ivan Chrastina.
údržbou zeleně ve městě. „Stříháme a děláme
Nejedná se však o situaci, kterou by město údržbu keřů, současně děláme také prořezy
doposud neznalo. S větším množstvím smetí stromů, některé kácíme, hlavně ty, které jsou
se na jaře potýká každoročně. „Po zimě to náletové nebo se jedná o nepůvodní dřevinu.
bývá poměrně standardní, protože roztaje Za tyto staré stromy se chystáme vysadit strosníh a najde se spousta odpadků tam, kde by my nové, nyní jich máme objednáno asi za 180
je člověk ani nečekal. Přeci jen tomu ale napo- tisíc,“ dodává vedoucí organizační složky.
máhá i covid, kdy je znečištění o něco větší,“
-slamzamýšlí se Chrastina.
Článek byl zveřejněn 9. 3. 2021 na webu města.

VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV A.S., STŘEDISKO HUSTOPEČE
oznamuje, že bude od 1. 4. 2021 do 26. 4. 2021 provádět odečty vodoměrů.
Informace o všech možnostech odečtů včetně on-line formuláře najdete na webu
www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/odecty-vodomeru/.
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Vyjádření k dopisům X-Energie. Obdrželi jste je?
Město Hustopeče od roku 2013 spolupracuje se společností Terra Group v zajištění
aukcí energií pro občany města (projekt
Občanům, Šetříme občanům). Od té doby
společnost změnila svoji strukturu a stala
se součástí skupiny TGC, nicméně pro klienty se nic nemění.
V posledních týdnech byli naši občané kontaktováni telefonicky nebo dopisy
jednou z dodavatelských firem (X-Energie)
a dostávali informace, které mne znepokojily (jsme také jedni ze zákazníků Terra
Group), proto jsem požádala odpovědného
pracovníka skupiny TGC, aby nám, zákazníkům, situaci vysvětlil.
Hana Potměšilová, starostka
Článek byl zveřejněn 5. 3. 2021 na webu města.

Voda v bazénech je klidná, v létě se snad rozvíří

Foto: Klára Vyhňáková

To, že jsou některé dveře zavřené, neznamená, kolem bazénové plochy. V současné době se nátěru laviček v šatně a zázemí. Připravujeme
že se za nimi nic neděje. O tom jsme se přesvěd- začínáme připravovat na letní sezónu, protože také výměnu podhledů v tzv. špinavé chodbě,“
čili v areálu místního koupaliště a krytého sluníčko nás vyhání ven, takže rozšiřujeme seznamuje nás s pracemi Proschek.
Než se do vody bazénů ponoří první plavci
bazénu, který sice nemůže přivítat své návštěv- možnost úschovy cenností – budeme nabízet
níky, ale pilně se na ně připravuje. „V rámci svých větší množství skříněk. Opravujeme technolo- a rozvíří jeho hladiny, je potřeba zajistit pracovmožností jsme udělali údržbu, nátěry prostoru gie a zázemí pod velkým bazénem, ve spoluprá- ní personál, který bude dohlížet na chod areálu.
ci s TJ Agrotec připravujeme kompletní obnovu „Se svými klasickými, kmenovými zaměstnanci
beachvolejbalových kurtů,“ vyjmenovává ředi- bych nebyl schopen zabezpečit provoz letního
tel SPOZAM pan Aleš Proschek. Tato obnova koupaliště. Jedna věc je, že provoz koupaliště
má hotový projekt a v horizontu času se počítá je pro nás ekonomicky důležitou součástí celotaké s dalšími dvěma hřišti. Další plánovaný ročního provozu SPOZAM. Na toto zabezpečení
projekt je například obnovení oplocení kolem potřebujeme najmout určitý počet brigádnífotbalového areálu u vstupní brány. Zdá se, že ků – bavíme se o 14–16 brigádnících na pozici
čas bez návštěvníků využívají na bazénu efek- plavčíka a dvě pozice na úklid,“ vyzývá případné
tivně. A nejen zde. „Ve sportovní hale vzhledem zájemce Proschek. Žádosti nebo dotazy zasílejke klimatickým podmínkám, kdy topíme na 8–9 te na proschek@hustopece.cz nebo volejte na
stupňů, jsme se pustili do malování velké spor- tel. číslo 702 204 600.
-vyhtovní haly, domalování stolně-tenisové haly, do
Nezvykle klidná voda v místním krytém bazénu....
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Vzpomínáme na tři osobnosti Hustopečí
y 23. února zemřel dlouholetý člen Klubu historie a vlastivědy Hustopečska, bývalý redaktor
Hustopečkých listů a člen Českého zahrádkářského svazu, pan Radoslav Beneš.
y 13. února uplynul rok od smrti pana Jana
Horáka. Byl to dlouholetý vedoucí knihovny v Hustopečích a zapálený propagátor
hustopečského kraje, který v roce 2017 získal
i čestné ocenění z rukou ředitelky Knihovny
Jiřího Mahena v Brně.
y 9. března by se dožila 90 let paní Věra
Nohelová, nositelka Ceny města Hustopeče, členka výtvarné skupiny Alfons a jedna
z posledních znalkyň techniky kamenotisku
(litograﬁe) v České republice.
Tři výrazné osobnosti Hustopečí, jejichž
památku si v posledních dnech a týdnech
připomínáme, zasáhly do historie města odlišnými způsoby v odlišných oborech. Kromě
nesmazatelné stopy, kterou po sobě zanechaly,
je spojuje i jeden poněkud překvapivý fakt –
nejsou hustopečskými rodáky.
Přesto z jejich činnosti a práce budou
těžit i další generace Hustopečských. Jak na
ně vzpomínají ti, kteří je znali? A co o nich
vlastně víme?

ničí (např. v roce 2000 v Evropském parlamentu
ve Štrasburku, v roce 2007 v Galerii Bergerhaus
v dolnorakouském Gumpoldskirchen, v roce
2010 v galerii Palais Kabelwerk ve Vídni). Velký
zájem o dílo Věry Nohelové vzbudila reportáž,
kterou v její dílně natočila na jaře 2013 Česká televize v rámci seriálu Toulavá kamera. Posledním
uměleckým počinem Věry Nohelové byla účast
na mezinárodním výstavním projektu „3× Věra“.
Projekt spojil různá témata, techniky i národnosti. Věra Nohelová, zastupující Hustopeče, se
zde sešla s ruskou malířkou Verou Atkarskou,
absolventkou Polygraﬁckého institutu v Moskvě, a rakouskou výtvarnicí a textařkou Verenou
Prandstätter z Vídně. Projekt měl dvě části, první
proběhla v červenci a srpnu 2013 v Hustopečích
a druhá od konce října do poloviny prosince ve
Vídni. Zahájení výstavy dne 31. října 2013, kterou
pracovníci muzea 12. vídeňského okresu ocenili
jako jednu z nejúspěšnějších v uplynulých 20
letech, bylo poslední společenskou akcí, jíž se
Věra osobně zúčastnila. I přes značné zdravotní
K umění měla Věra blízko už v dětství. Její tatí- problémy stále působila stoicky a vznešeně.
nek Evžen Nohel byl výborným hudebníkem
Za necelý půlrok dne 16. března 2014 Věra
a fotografem. S uměním kamenotisku se Věra Nohelová zemřela. Její oblíbený autor BohuNohelová dostala do kontaktu v roce 1953 slav Reynek, jehož cyklus Don Quichotte také
v Praze, a to prostřednictvím Jaroslava Kadlece, prošel Věřinýma rukama, napsal: „Mrtví jsou
vynikajícího malíře a graﬁka, který se stal jejím Světlo, jež z této země už není.“
manželem. Své litograﬁcké počátky popsaPo Věře Aleně Marii Felicitas Nohelové nám
la takto: „Jaroslav Kadlec byl zamilovaný do všem, kteří jsme ji měli tu čest poznat, zůstává
graﬁckých technik, ale měl bohužel alergii na světlá památka.
terpentýn a jiné chemikálie. Tak jsem se umění Soňa Nezhodová, vedoucí Městského muzea a galerie
kamenotisku učila já. Byla to těžká učednická
léta, protože jsem se musela naučit hlubotisk, Radoslav Beneš
tisk z výšky a tisk z plochy… Tiskla jsem pilně, což Dlouholetý vedoucí Klubu přátel historie
mi potvrdily i dobré výsledky u státní zkoušky.“
a vlastivědy Hustopečska (KVH), člen a pokladVěra Nohelová studovala v graﬁcké speciál- ník Českého svazu zahrádkářů v Hustopečích,
ce prof. Vladimíra Pukla a na Akademii výtvar- a bývalý redaktor Hustopečských listů.
ného umění v Praze a po jejím absolvování
Pracoval jako průvodce v cestovní kancezačala působit jako umělecká tiskařka.
láři, což mu přineslo znalosti a um nabídnout
V 60. letech odešla do Brna, kde v roce 1965 při pořádání zájezdů maximální zážitky za
založila samostatný graﬁcký kabinet pro Český minimální náklady. Za jeho vedení se rozrůsfond výtvarných umělců (ČFVU), který vedla 10
let. Poté si splnila sen o vlastní dílně. Získala litograﬁcký lis (ﬁrmy Karl Krause Leipzig) s kameny
a příslušenstvím a v roce 1980 zprovoznila dílnu
v Hustopečích. Zde tiskla drobné graﬁcké práce
(exlibris, novoročenky, gratulace apod.) řady
českých umělců (Jaroslav Kadlec, Bohuslav
Reynek, Cyril Bouda, Kamil Lhoták, Jaroslav
Šerých…) a pracovala pro vydavatelství biblioﬁlských tisků Edice 33. V letech 1986 a 1988
organizovala výstavy graﬁky s přednáškami
a demonstracemi technik graﬁckého tisku.
Radoslav Beneš
Po politických změnách v roce 1989 se
okruh umělců kolem Věry Nohelové rozšířil tala členská základna KVH, byl vyhledávaným
o příchozí ze Švédska, Německa, Ruska, Fran- společníkem, měl výborný smysl pro humor
cie a Rakouska. Prostorný hustopečský dům a pro každého byl upřímným hostitelem.
Neustále se snažil rozšiřovat si své znalosVěry Nohelové jim skýtal nejen možnosti
ti, proto se účastnil všech možných přednášek
studia, ale i přístřešek.
V roce 1996 se Věra Nohelová zúčastnila a o každé z nich si dělal podrobné poznámky.
Dušan Průdek
workshopu v Muzeu práce v Hamburku. Své dílo
Článek byl zveřejněn 8. 3. 2021 na webu města.
prezentovala na výstavách, a to doma i v zahra-

Foto: 3× archiv města.

Jan Horák
Zapálený propagátor hustopečského kraje,
který v roce 2017 získal i čestné ocenění z rukou
ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Jan Horák se narodil 19. prosince 1936
v Boleradicích. Po vychození obecné a střední
školy v Boleradicích absolvoval Jedenáctiletku v Hustopečích zakončenou maturitou. Pak
nastoupil místo v bance, později pracoval
jako účetní a matrikář na MNV v Boleradicích.
Začal organizovat kulturní dění v obci, včetně
ochotnického divadla. V roce 1952 nastoupil na
místo metodika pro slovesné obory v tehdejším Domě osvěty Hustopeče – Břeclav.

Věra Nohelová
Dne 9. března 2021 by se 90 let dožila Věra
Nohelová, nositelka Ceny města Hustopeče, členka výtvarné skupiny Alfons a jedna
z posledních znalkyň techniky kamenotisku
(litograﬁe) v České republice.
Věra Nohelová se narodila 9. 3. 1931 v Novém
Jičíně, ale ještě v dětských letech přesídlila
s rodiči do Hustopečí, do renesančního domu
na Dukelském náměstí č. 27, který od roku 1921
vlastnili její prarodiče Jan a Vincencie Nohelovi. Dědeček v domě provozoval hodinářství.

Jan Horák

O rok později zakončil Střední knihovnickou
školu v Brně, obor osvěta a kultura, zakončenou maturitou a závěrečnou studií. V rámci
centralizace osvětové činnosti na okrese Břeclav byl přeřazen na místo vedoucího Městské
knihovny v Hustopečích, kde setrval až do
odchodu do důchodu.
Zdroj: Divadlo Boleradice
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Festival Concentus Moraviae se blíží – jaký bude program?
Kchun
Pátek 28. května v 21.00 v Kurdějově (kostel sv.
Jana Křtitele)
Martin Prokeš / tenor – Marek Šulc /
baryton – Atila Vörös, Rudolf Živec / videoart –
Vladimír Javorský / mluvené slovo
Purgatio
Creator omnium – Tvůrce, Mors – Smrt,
Infernum – Peklo, Purgatorium – Očistec,
Paradisum – Ráj

Foto: 4× Archiv Concentus Moraviae.

Hledání nebe
Tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek
Šulc tvoří duo Kchun. Vycházejí z lidského
hlasu a společně vzhlížejí k nebesům. Jejich
projekt Purgatio je obohacen o skvostný
videoart Rudolfa Živce, který koncertu dodává
nadpozemskou dimenzi. Kchun čerpá z Danteho Božské komedie, noří se do hudební a obrazové představy očistce – ospravedlnění, díky
kterému máme naději, že budeme přijati do
nebe. Průvodci na cestě duchovního hledání jsou jim Jacopo da Bologna, Johannes de
Florentia a hudba z kodexu Las Huelgas.
Ghalia Benali, Romina Lischka
a Vincent Noiret
Čtvrtek 10. června v 19. 30 v Hustopečích (kostel sv.
Václava a Anežky České)
Ghalia Benali / zpěv – Romina Lischka / viola
da gamba – Vincent Noiret / kontrabas

učitele, pana de Sainte-Colombe. Míchají
tuto hudbu s dhrupadem, nejstarším žánrem
hindustánské klasické hudby, a s melismatickými kousky inspirovanými azánem, muezzinovým voláním k modlitbě jako připomínkou
islámského světa. Přijměte hudební pozvání
k rozjímání a meditaci.

Hudební meditace
Zcela výjimečná belgicko-tuniská zpěvačka
Ghalia Benali ráda mísí různé hudební tradice,
což ji spojuje s rakouskou interpretkou na viola
da gambu Rominou Lischka. Obě umělkyně
Call to prayer / Volání k modlitbě
Ghalia Benali, Antoine Forqueray, Marin Mara- objevily také společnou vášeň pro gambové
skladby Marina Maraise i jeho tajemného
is, Monsieur de Sainte Colombe

Hrejte si na ulici – atrakce zdobí celé město!
dětským hřištím, které v době lockdownu
praskají ve švech a hrozilo jejich uzavření.
Aktivity pro děti proto namalovaly a připravily
po celém městě.

Čekají na vás skákací panáci,
bludiště, opičí dráhy a skákačky všeho druhu.

Projekt volně navazuje na práci
Centra volného času Pavučina

Projekt volně navazuje na práci Centra
volného času Pavučina, které v okolí města
připravilo Křížovkovou cestu a na Křížovém
kopci i Pohádkovou stezku. Skákací panáci,
bludiště, opičí dráhy a skákačky všeho druhu
však mají sloužit hlavně při každodenních
kratších procházkách a už při svém vzniku
poutaly pozornost kolemjdoucích, kteří se
do malování i zapojili.
Barevné malůvky najdete na náměstí, v okolí
kina a tržnice Pavlína, v parku u evangelického
kostela, na chodníku u ulice Dlouhé a dokonce u ovčárny směrem k mandloňovým sadům.
Barva by měla vydržet asi čtyři měsíce a bude-li
o jejich zachování zájem, není vyloučeno trvanlivější překrytí. Prozatím je ale jejich účel především zabavit děti ve městě během lockdownu.
Dámy z MaKu věří, že jejich bojová akce
udělá radost malým i velkým. Hrejte si!
-nov-

Foto: 2× Veronika Nováková

Ulice v Hustopečích se rozzářily barvami.
A nemohou za to ani tak první jarní květy, jako
spíš spreje a laky. Šikovné dámy z Marketingu
a kultury města Hustopeče chtěly odlehčit
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Lovci perel oceněni
nice soutěž vyhodnotily za „zavřenými dveřmi“ a výhry dětem či jejich rodičům předaly
prostřednictvím výdejového okénka.
V loňském roce se do soutěže zapojilo
42 dětí, ty nejvytrvalejší byly odměněny. A jak
to dopadlo?
1. Kučera Vítek – 65 perel
2. Kučerová Evelína – 58 perel
3. Konečná Ester – 46 perel
Odvářková Lucie – 38 perel
Forejtník Adam – 30 perel

Foto: Veronika Nováková

Již sedmým rokem děti z hustopečské knihovny sbíraly „perličky“ ve čtenářské soutěži „Lovci
perel“. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení
mění v dobrodružství a z práce s knihou se
stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům
zajímavý zisk v podobě opravdových perel.
Za správně zodpovězené pracovní listy jim na
jejich šňůrkách v knihovně přibývají perly.
Jelikož se letos vzhledem k situaci nemohlo
konat slavnostní vyhlášení výsledků, knihov-

Loni se zapojilo 42 malých čtenářů.

Konečný Adam – 25 perel
Odvářková Lenka – 22 perel
Očenášek Jakub – 20 perel
Straka Jakub – 20 perel
Potůček Karel – 18 perel
Forejtník Ondřej – 16 perel
Kerberová Linda – 16 perel
Nezhodová Karin – 16 perel
Kostrhoun Lukáš – 14 perel
Straka Jakub – 13 perel
Ziaťková Anežka – 10 perel
Hrdličková Amélie – 9 perel
Potůčková Zora – 9 perel
Robošová Klára – 9 perel
Sobotka Robin – 9 perel
Skokan roku:
Kalinová Beáta –1. tř. (7 perel od října)
Všem oceněným moc gratulujeme a věříme,
že se zapojí i do letošního ročníku soutěže.
Zároveň nabízíme i ostatním dětem, aby
účast v soutěži vyzkoušely. V současné době
je sice knihovna uzavřená, ale dá se do soutěže
přihlásit e-mailem na knihovna@volny-cas.cz
či telefonicky na čísle 775 095 524 a zažádat
si o zapůjčení perlorodek prostřednictvím
výdejového okénka.
Jitka Horáková

Veselá videa ze ZUŠky vyučují výtvarku online

Foto: Archiv ZUŠ

Prázdné třídy nejsou bohužel záležitostí jen ly se vést hodiny výtvarné výchovy online také – zásluhu také sourozenci Pinkavovi, přičemž
Nela videa hudebně i pěvecky doprovází
běžných školských zařízení, ale postihly také pomocí videí na YouTube.
Dvojice učitelek vymýšlí vždy takové výrob- a Štěpán se stará o kameru a střih. „Moje práce
základní umělecké školy. Děti své hudební dovednosti přenáší přes hovory, tančí za ky, na které děti nepotřebují nic speciálního. je natočit video a potom ho nějakým způsodoprovodu z obrazovky a aby nebyly ochuzeny Vše lze vyrobit z běžně dostupných domácích bem sestříhat a upravit,“ odtajňuje svoji roli
ani ty z výtvarného oboru, daly místní učitelky zdrojů. Videa začala vznikat na podzim minu- Štěpán Pinkava. „Práce to příliš velká není, je
Mertová a Grůzová hlavy dohromady a rozhod- lého roku, a kromě pedagožek nesou svou to vcelku jednoduché, paní učitelka moc chyb
nedělá, tak je to v pohodě a jedno video mi
zabere kolem půl hodiny,“ dodává Štěpán.
Kanál „Výtvarka Hustopeče“ už má na svém
kontě šest různě dlouhých videí. Primárně
jsou určena pro děti navštěvující výtvarný
obor, ale pustit si je může kdokoliv. Děti,
které tvoří, mají za úkol si svá díla schovávat, aby z nich na konci roku mohla případně
vzniknout výstava. „Ne každý na to vyrábění
má čas, ale doufám, že alespoň pár těch dětí
doma tvoří. Když nás na chvíli na podzim
otevřeli, tak část dětí opravdu splněné úkoly
donesla,“ raduje se učitelka Mertová.
Čím víc videí „výtvarkářský tým“ vytváří, tím
víc jsou na sebe tvrdí. Pokaždé se snaží, aby
se zase o kousek posunuli a pořád se zlepšovali. „Když jsme natočili první video, tak jsme
byli spokojení, jak nám to pěkně vyšlo. I přesto
jsme si ale všimli věcí, které by se daly udělat
jinak. To samé pak bylo i ve videu dalším.
Takhle jak postupujeme, tak si to děláme těžší
a těžší a musíme o tom více přemýšlet,“ prozradila paní učitelka Grůzová.
-slamNa ZUŠce se vrhli na online hodiny.
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Za zavřenými dveřmi: Hustopečské kino láká na domácí projekce
Za rok 2020 se uskutečnilo 243 ﬁlmových
projekcí, které navštívilo 9 671 diváků. Ke
konci letošního března do sedaček místního
kina neusedl divák žádný. Od poloviny října
loňského roku je tak v místním kině pusto,
prázdno a smutno. „Nemůžeme promítat,
nemůžeme se tady setkávat, nemohou se zde
konat žádné koncerty ani divadelní představení,“ říká Martina Ondrová, produkční v místním kině. I zde vyhlíží lepší zítřky. „Vyčkáváme
čas, kdy to tady znovu vypukne, ať už s omezeními – budeme rádi, že budeme moci pro vás
chystat program,“ těší se Martina.
Alespoň malou náplastí pro ﬁlmu chtivé fanoušky je nový projekt, do kterého se
rozhodli v kině zapojit. Kinem se tak může
stát například Váš obývací pokoj. Bouchněte
pytlík popcornu, pohodlně se usaďte a užijte si
ﬁlmové novinky u vás doma – jak na to?
„Od minulého týdne jsme se zapojili do nového projektu Kina spolu. Můžete si promítat
kvalitní a dobré ﬁlmy doma prostřednictvím
počítače a televize. Na každý den jsou připraveny dva ﬁlmy (18.30 nebo 20.30). Vy si zakoupíte
vstupenku za 100 korun a částečně tak podpoříte i naše kino tím, že doma zhlédnete projekci,“ láká k domácí podívané Martina. Veškeré

Udělejte si ze svého obývacího pokoje kino.

informace spolu s programem vybraných ﬁlmů
naleznete na www.kinohustopece.cz.
Místní kino není jen o promítání ﬁlmů – své
místo zde má kultura všeho druhu od koncertů
po výstavy a divadla. „Většinu představení se nám

podařilo přeložit na náhradní termíny – ty zveřejňujeme na webových stránkách kina či webových
stránkách města,“ informuje nás Ondrová.
-vyhČlánek byl zveřejněn 22. 3. 2021 na webu města.

ZA ŠKOLNÍMI VRATY
Pětice nových notebooků ulehčí Komendě distanční výuku
Počet žáků, kteří se kvůli nedostatečnému udělali rychlé dotazníkové šetření a ptali jsme Včas zareagovali právě na Komendě, kde již ví, za
technickému vybavení neúčastní online se škol, jak jsou na tom s distanční výukou, kým nové notebooky poputují. „Vytipovali jsme
výuky, klesl oproti minulému jaru ze zhruba s výbavou pro jejich žáky a zdali evidují v tomto devět,deset žáků.Pět počítačů,které jsme dneska
nějakou potřebu,“ vysvětluje Dominika Pudilová, obdrželi, využijeme a zbytek dokryjeme z našich
250 tisíc na 50 tisíc.
Počet žáků, které se vůbec nedaří zapojit vedoucí pracovních skupin MAP Hustopečsko.
vlastních zásob,“ vysvětluje ředitel ZŠ KomenŠkol se nezapojilo mnoho. To se však nedá ského pan Jaroslav Vysloužil. Jak tedy dosud
do výuky na dálku, zůstává podobný jako loni
na jaře, kdy jich bylo kolem 10 tisíc. To vyplývá říci o Základní škole Komenského, která na probíhala výuka dětí, které počítače k dispozici
ze zjištění České školní inspekce. Zlepšení této výzvu zareagovala a do projektu se zapo- neměly? „Máme situaci „pod kontrolou“, pokud
situace na Hustopečsku se rozhodl řešit reali- jila. Výsledkem je pět zcela nových počíta- se vyskytne někdo, kdo je momentálně bez sítě
zační tým projektu Místního akčního plánu čů, které ulehčí distanční výuku těm, kteří nebo počítače, tak se to řeší individuálně. Že by
vzdělávání pro ORP Hustopeče, který ve čtvrtek dosud s technikou bojovali. „Je to financo- byl někdo „off“ se říct nedá, přinejmenším to
18. března předal pět zbrusu nových počítačů váno z evropských dotací, tento projekt je není dlouhodobě. Když je nejhůř, tak si přijdou
financován Ministerstvem školství, mládeže děti pro své úkoly do školy.“
pro potřeby Základní školy Komenského.
„Vzhledem k tomu, že v projektu nyní není a tělovýchovy prostřednictvím operačních
Pět počítačů také putovalo na základní
možné realizovat některé naše plánované aktivi- programů EU,“ dodává Pudilová. Paní Pudi- školu v Kloboukách, po uplynutí zápůjční doby
ty, tak jsme došli k tomu, že bychom chtěli nějak lová zároveň apeluje na školská zařízení, aby přejdou počítače automaticky do majetku školy.
reagovat na tento aktuální stav a pomoci našim se nebála a na jejich výzvy reagovala – třeba
-vyhškolám. Proto jsme v průběhu ledna a února i dodatečně.
Článek byl zveřejněn 19. 3. 2021 na webu města.

MŠ PASTELKA
Provoz školy pro péči o děti rodičů krizových profesí
Situace v našem státě je nadále vážná a z toho
důvody byly uzavřeny všechny školy. Ta naše
byla vybrána jako jedna z těch, které fungují
pro děti rodičů krizových profesí.

Prozatím máme provoz pouze v jedné třídě, zek a poledního odpočinku. Máme nadále
děti mají běžný program dne, včetně vzdě- zvýšená hygienická opatření, dezinﬁkujeme
lávacích činností, výtvarných, hudebních a nosíme respirátory. Děkujeme rodičům za
i tělovýchovných chvilek. Užíváme si i vychá- jejich respektování.
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Každý týden myslíme i na naše děti. Předškoláčkům, kteří mají povinné vzdělávání,
chystáme úkoly pro distanční vzdělávání.
Jedná se o básničky, písničky a pracovní listy
s úkoly. Jsme vděční za fotografie a zprávy,
jak se dětem úkoly daří plnit a jestli je baví.
Obdivujeme rodiče, kteří dále téma týdne

Fungujeme v jedné třídě
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budoucím prvňáčkům školu a vypsat přihlášku. Základní informace od ředitelů škol jsme
rodičům již předali.
Dalším úkolem, na který máme letos více
času, je příprava zápisů do mateřské školy. Zápisy
probíhají podle školského zákona v měsíci květnu. Bohužel nebude možné uspořádat pro rodiče den otevřených dveří ani adaptační program
pro nové zájemce. Rádi se s rodiči seznamujeme
předem, odpovídáme na jejich dotazy a ukazujeme jim běžný provoz školky. To v době omezení
není možné a připravujeme se na bezkontaktní
způsob zápisu. Prozatím tedy dětem vyzdobíme
třídy, pořídíme nové hračky a upravíme zahradu.
Vedení školy zvolilo nová kritéria pro přijetí dětí
s ohledem na letošní zvýšený počet volných míst
v mateřských školách.
Na nové děti se již nyní těšíme. Zájemce
o umístění v naší MŠ zveme k návštěvě našich
webových stránek. Jsou zde všechny kontakty.
Telefonicky zodpovíme všechny vaše dotazy.
Kolektiv MŠ Pastelka

rozvíjí a sami vytváří s dětmi další aktivity.
Jste velmi tvořiví!
Situace nám pomáhá dohnat resty minulého období. Například činnosti spojené
s nepřímou vzdělávací prací, kterou je vedení povinné dokumentace. Největší díl času
věnujeme diagnostice vývoje dětí. V této době
běžně nabízíme hovorové hodiny. U malých
dětí slouží k informovanosti rodičů, jak se
jejich dítě zadaptovalo na provoz školy, jak
se dále rozvíjí a co si už osvojilo. U starších
dětí řešíme vyzrálost dítěte a jeho připravenost na školní docházku. Probíráme s rodiči
záznamy o dětech a společně se snažíme najít
cestu, která bude prospěšná danému dítěti.
Letos nemáme možnost společného setkání,
zvolili jsme tedy cestu telefonické konzultace
s nabídkou případného setkání. Nyní máme
všechny konzultace za sebou a máme pocit, že
spolupráce s rodiči funguje a je smysluplná.
Rodičům jsme připomněli datum zápisů do
základních škol. Čas běží a je potřeba vybrat

MŠ U RYBIČEK
Těšíme se na nová školčátka – jak se k nám zapsat?
miologické situaci, bohužel nutné organi- V letošním roce jsme zvolili jinou formu
zovat zápis stejně jako loni, a to distančním organizace zápisu k předškolnímu vzdělávázpůsobem bez přítomnosti dětí.
ní – tzv. „předzápis“, který bude probíhat od
1. 4. do 30. 4. 2021. Řádný zápis, kdy budou
rodiče odevzdávat v MŠ Na Sídlišti 5 podepsané přihlášky, se uskuteční ve dnech
3. 5. až 7. 5. 2021 od 10.00 do 15.00 hodin
v ředitelně školy.
Veškeré podrobné informace najdete na
webových stránkách www.msurybicek.cz.
Díky nástavbě školy se navýšila kapacita a je velký předpoklad, že budou všechny
podané přihlášky vyřízeny kladně.
Za celý kolektiv mateřské školy se vás těší Ivana
Kouřilová, ředitelka MŠ
Foto: Klára Vyhňáková

V měsíci dubnu nás čeká zápis do mateřské školy. Přestože je zápis pro děti i rodiče
významnou událostí, je, vzhledem k epide-

Nástavba navýšila kapacity.

ZŠ KOMENSKÉHO
I první jarní měsíc se děti zapojily do mnoha projektů
Prvouka se sešla s pracovními činnostmi a dala Spolužákům z pátého ročníku proběhla
vzniknout různorodým výtvorům lidského první lekce finanční gramotnosti. Provázel
těla. A to ať jako celku či jen jeho jednotlivým je lektor Honza z České spořitelny. S fiktivními spolužáky Alenkou a Tomášem začasoustavám, částem.
Znáte dny, kdy se vám zdá, že žijete v pravěku? li připravovat závody a učili se sestavovat
Jak by takový den vypadal? Nad tím se zamyslely jejich rozpočet.
Děti ze druhé třídy se doma snaží zabavit
děti, když se seznamovaly s našimi nejstaršími
dějinami. A aby to nebylo jen o psaní, tak se všelijak. Třeba skládají básničku o zajíčkovi.
pokusily vyrobit i jednoduchou pravěkou zbraň Některé z nich jsou velmi aktuální. Nakoukněte na školní stránky a přečtěte si je.
a vyzdobit jeskyni pravěkými kresbami.
V hodinách výchovy k občanství a ke zdraví
„Na svatého Řehoře čáp letí přes moře“, tvrdí
stará česká pranostika. V rámci výtvarné výcho- dostali žáci třídy za úkol nakreslit komiks na
vy děti čápy vítaly a těšily se na příchod jara, základě pověsti O praotci Čechovi. Práce se jim
podařila, velká pochvala všem!
které je již za dveřmi.

V kreativní hodině si žáci II. stupně vytvářeli iniciálu ze svého jména nebo příjmení.
Ozdobné počáteční písmeno doplnili ilustrací, která je vystihuje.
Vždy máme radost z úspěchů našich
žáků. A v době distanční výuky nás to těší
o to více. Některé děti neusínají na vavřínech
a přihlašují se do různých soutěží, například
do básnické soutěže, kterou vyhlásilo CVČ
Pavučina v Hustopečích. „Očima zvířete“ – to
bylo a je téma, na které stačí složit báseň dle
daných kritérií. V prvním kole byla vylosována Barbora Hoštická ze 3. C s její básničkou
„Franta“. Gratulujeme!
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Děti vařily pokrmy,
na kterých by si v 15. století jistě smsli hradní pánové.

Lidské tělo se nám podařilo,
nemyslíte?

V neděli 21. března jsme se zapojili do Ponožkového dne. Již několik let symbolicky podporujeme děti s Downovým syndromem. A co vy?
Měli jste také každou ponožku jinou?

V rámci etwinningového projektu Around the
castle na nás čekal příjemný úkol. Měli jsme
uvařit klasický pokrm podávaný na hradě
v 15. století. Děti si vyhledaly recepty, dostaly

několik tipů a pak se směle pustily do vaření a pečení. Samy připustily, že nyní se nám,
s mnohem širším spektrem potravin, vaří lépe.
Kolektiv školy

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Foto: 2× Archiv školy

Březen, měsíc knihy

Zátiší s knihou v podání šesťáků.

Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury,
dovednost číst s porozuměním je nezbytným
základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, učit, rozvíjet své chápání i cítění, přesto
spousta dětí čte nerada a dobrovolně ve svém
volném čase po knize sáhne jen malá hrstka.
My se dětem snažíme v dílnách čtení napříč
ročníky ukázat, že knihy nejsou nudné a dají se
využít i při další práci.
Páteční online hodiny proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry
s knížkou a cvičením. Společně si zacvičili
jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli.
Poté každý představil svou knížku a přečetl

Online čtenářská dílna ve 3. A.

nahlas úryvek. Společné sdílení čtenářské- Osmáci si vybrali z nabídnutých knih a nejdříve
předvídali, jak se bude děj dále vyvíjet, což je
ho zážitku motivuje ostatní k četbě.
Páťáci v rámci spojení hodin českého vede ke vnímání vodítek. Po přečtení celé knihy
jazyka a informatiky tvořili plakáty o své vytvořili ﬁktivní rozhovor s jednou z postav knihy,
oblíbené knize. Své první grafické dílo to žákům usnadňuje porozumění myšlenkám
a knihu poté svým spolužákům představili v textu, budují si vztah s postavou. Knihy, z nichž
na videokonferenci. Nechybělo ani předčí- vybírali, jsou součástí kánonu klasické literatury,
tání ukázky, hodnocení knihy a doporučení pokud si tedy zápis o knize zpracovali kvalitně,
může jim posloužit i k maturitě.
spolužákům.
Dovednosti, které si žáci v dílnách čtení
Žáci 6. tříd si prošli své domácí knihovničky a dali prostor kreativitě. Zadáním osvojí, nekončí za školními vraty. Porozumění
bylo najít místo, předmět, cokoliv jiného, co textu a schopnost o něm kriticky přemýšlet totiž
se týká děje či názvu knihy a vytvořit zátiší, využijí ve všech oblastech života.
Kolektiv školy
které potom zachytili na fotografie.
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GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Kde všude naši studenti uspěli?
V lednu až březnu letošního roku probíhaly víceletých gymnázií to byla Barbora Kršková.
jako každoročně okresní předmětové soutěže, V konkurenci 19 soutěžících obsadila celkočasto nazývané olympiády. I letos se do nich vé 13. místo. Kategorii B určenou sedmákům
naši studenti zapojili a obsadili pěkná před- a sekundánům jsme opanovali. Josef Fojtík
ní místa. Kvůli epidemii koronaviru měli ale ze sekundy dosáhl při své premiéře na vítězztížené, resp. jiné podmínky: všechny soutěže ství, Martina Knoflíčková se umístila na
se konaly online a na žácích zůstala nejen druhém místě a Emmě Střelcové jen těsně
snaha o správné řešení úkolů a pěkné umístě- uniklo třetí místo a získala „bramborovou“
ní, ale navíc i odpovědnost a samostatnost za pozici. V kategorii C určené osmým a devájejich online připojení se a jejich IT dovednosti. tým ročníkům nebo terciím a kvartám dosáhl
opět na bezkonkurenční vítězství Jan Bartoň
z kvarty a opakovaně potvrdil své kvality.
Matematická olympiáda
Naši školu reprezentoval v okresním kole této Další dva naši soutěžící z tercie také nezklasoutěže Jan Bartoň z kvarty a obsadil 2. místo mali: David Matýska obsadil 7. místo a Matěj
Šrubař 12. místo. V kategorii D určené středoa postupuje do krajského kola.
školákům obsadil výbornou druhou pozici
Finanční gramotnost
septimán Jan Valíček a jeho spolubojovníci
Již 10. ročníku se zúčastnil tým ve složení Jakub Havlík sedmé a Filip Sykora osmé místo.
Jeroným Kamenský, Julie Jurišicová a Zuza- J. Fojtík, M. Knoflíčková, J. Bartoň a J. Valíček
na Rubášová, který se stal i vítězem okres- postupují do krajského kola.
ního kola II. kategorie a zajistil si postup do
krajského. Tým ve složení Kateřina Folko- V tomto období probíhala i školní kola jazyvá, Lukáš Zemene a Lukáš Witpeerd získal kových soutěží. Jejich vítězové postupují do
v okresním kole III. kategorie druhé místo.
krajských kol.
Konverzační soutěže v německém jazyAstronomická olympiáda
ce více zaujala studenty v kategorii středV průběhu měsíce března probíhá 19. kraj- ních škol – školního kola se zúčastnilo šest
ské kolo. Josef Fojtík (2. C), Matěj Šrubař studentů, kterým byla losem zadána různá
(3. C) a Petr Soudek (5. C) řeší online úkoly, konverzační témata. Všichni se svých témat
jež se skládají z části A (30 testových otázek) zhostili dobře a jako první se umístila Simoa části B (vlastní řešení zadaných úloh). Termín na Žváčková ze 3. A, druhé místo obsadila
odevzdání a vyhodnocení je koncem měsíce.
Anna Procházková opět ze 3. A a třetí Kateřina Klímová ze septimy. Simona Žváčková
Dějepisná olympiáda
dále postupuje do krajského kola. S ohledem
Téma letošního ročníku znělo Labyrintem na současnou situaci se hlavní organizátoři
barokního světa (1556–1781). Školu reprezen- soutěže rozhodli zrušit okresní kolo jak pro
toval v kategorii základních škol a nižšího nižší, tak i pro vyšší kategorii.
stupně gymnázii opět Jan Bartoň z kvarty,
Březen je měsícem frankofonie a uživatelé
který obsadil krásné druhé místo a postu- francouzštiny si připomínají tento svátek po
puje do krajského kola. V kategorii středních celém světě. Ani Francouzská aliance v České
škol se na třetím místě umístil Adam Šperka republice nezůstala pozadu: připravila mimoze sexty. Na soutěžící čekaly těžké úkoly, při řádně bohatý program pro již 22. ročník Dnů
nichž si ověřili, jak dokáží zacházet s informa- frankofonie. Žáci se zapojili hned do několika
cemi obsaženými v historických pramenech, projektů: do soutěže Francophonie se zapopochopit je, zpracovat a vyhodnotit. Nepro- jila Nikola Hauková z tercie a Adam Šperka
věřovaly se pouze encyklopedické znalosti. ze sexty. Matylda Střelcová ze sexty našla
K získání odpovědi vedla i cesta skrze problé- odvahu zúčastnit se soutěže Frankofonní
mové úlohy, které byly do zadání zapojeny diktát. Všechny výsledky budou známy na
a využívaly např. faktograﬁi jako prostředek, konci měsíce. Tradičně se studenti zapojili
nikoliv jako cíl aktivity. Žáci se mohli více i do olympiády – 10. 3. proběhlo školní kolo,
setkat s různými prameny – obrázkem, foto- z něhož vítězka Veronika Krušinová ze sexty
graﬁí, karikaturou, sbírkovým předmětem postoupila do krajského kola.
z muzea, novinovým článkem, vzpomínkou
Ani současná situace nezabránila zájematd., které je navedly ke správné odpovědi.
cům o anglický jazyk, aby se zúčastnili
soutěže v anglické konverzaci. Ve třech kateZeměpisná olympiáda
goriích soutěžilo 30 studentů a všichni předSoutěž se skládala ze tří částí – z práce s atla- vedli pěkné výkony. V okresních kolech nás
sem, z ověření teoretických znalostí a z prak- budou reprezentovat – E. Střelcová (sekuntického úkolu. Naši školu reprezentovali da), J. Fojtík (sekunda), J. Kamenský (kvarta),
vítězové školního kola této soutěže. V kate- K. Kosová (tercie), L. Witpeerd (septima) a A.
gorii A určené žákům 6. ročníků nebo prim Procházková (3. A).

Březen je měsícem konání většiny krajských
kol, do nichž se zapojují i naši výše zmínění
studenti. Držíme jim pěsti, přejeme pěkná
umístění a gratulujeme k dosavadním
pěkným výsledkům!
Za kolektiv pedagogů gymnázia
Dagmar Langarová

Aktivní zapojení našich žáků
a studentů do soutěží
V úterý 9. února 2021 jsme oslavili 18.
ročník Dne bezpečnějšího internetu akcemi, které se konaly po celém světě. Letošní
motto znělo: „Společně pro lepší internet“.
Studenti se mohli vyjádřit k tématům
bezpečnějšího internetu, zejména pro děti
a mladé lidi, ke kyberšikaně přes sociální
sítě a např. k digitální identitě.
Každý rok si Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech a aktuálních
obavách. Naše škola se do této kampaně
pravidelně zapojuje, a i letos jsme pro
žáky a studenty připravili zajímavé aktivity, které nabízela webová stránka této
kampaně www.saferinternetday.org. Žáci
mohli vypracovat úvahu na téma, např. Mé
a tvé soukromí, Informace nejsou znalosti
(A. Einstein), vytvořit plakát nebo komiks
a také měli možnost vyřešit test znalostí. Ti,
kteří se zapojili, budou odměněni po návratu do škol po distanční výuce.
Jarmila Čeperová,
koordinátorka práce s talentovanou mládeží
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CÍRKVE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Rok 2021 je rokem sv. Josefa
Je to už více než rok, co trvá období pandemie, době a osobně těžkých okolnostech, často nás učí dát prostor tomu, co se děje, i když
které přineslo změny do celého našeho živo- procházel v životě cestami, kterým nerozu- tomu plně nerozumíme, přijmout svůj životta. Také i do obvyklého způsobu slavení boho- měl. Prožíval pokoření v Betlémě, kdy se pro ní úděl, přijmout zodpovědnost, nevyklidit
služeb. V loňském roce se u nás ani neslavily jeho těhotnou ženu nenalezl přístřešek, kde pole, nasadit se, být obětaví a vynalézaví.
V tomto období jsme svědky nasazení
velikonoční bohoslužby, protože se jich mohli by mohla porodit. Brzy po narození Ježíše
zúčastnit jen kněz se dvěma přisluhujícími. musel zase s rodinou utíkat a žít jako vyhna- mnoha lidí, kteří se snaží pomáhat druhým.
Ostatním nezbývalo, než využít sdělovací nec v cizí zemi. Přesto ve všech těchto událos- Někdo pomůže druhému tím, že ho převeprostředky a sledovat bohoslužby v televi- tech projevoval velikou citlivost, obětavost de přes řeku, někdo, kdo má větší možnosti,
zi nebo na internetu. Letošní svátky zřejmě a odvahu. Když nenašel v Betlémě příby- i tím, že nechá postavit most. Třeba ti, kdo
slavit budeme, i když ještě nevíme, s jakými tek, kde by Maria mohla porodit, připravil se snaží zřizovat a zajištovat provoz testovamožnostmi budeme moci počítat. Asi nebu- a upravil aspoň stáj, aby se stala přívětivým cích a očkovacích center. I jim patří v těchto
dou moci na všechny bohoslužby přijít všich- místem pro Ježíše, který přicházel na svět. dnech naše poděkování. Ať se každý z nás po
ni, kteří by chtěli, ale snad se při vzájemném Před hrozbou Heroda, který chtěl zabít dítě, vzoru sv. Josefa snaží zasazovat o společné
vystřídání každý alespoň na některou ze na základě varování ve snu, zorganizoval dobro tam, kde žijeme. Ať nás v našem úsilí
uprostřed noci útěk do Egypta. Josef se ve posiluje naděje, která vychází z Velikonoc,
svátečních bohoslužeb dostane.
V naší katolické církvi je letošní rok 2021 všech těchto situacích odvážně a statečně Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem.
Přeji Vám požehnané svátky, hodně síly
vyhlášen jako rok sv. Josefa, kdy si připo- nasazoval, chránil a pečoval o Marii i Ježíše.
I v našem životě dochází častokrát a trpělivosti.
mínáme světce, který plnil úkol pozemskéJan Nekuda, děkan
ho otce vůči Ježíšovi. I sv. Josef žil v těžké k událostem, jejichž smysl nechápeme. Josef

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Velikonoce – svátky jara nebo největší jackpot lidstva?
Neměla jsem ráda Velikonoce ani jako dítě, nočními tradicemi, s Velkým pátkem a nedělí
ani jako teenager. Vyrůstala jsem v ateistic- Vzkříšení. Už mě nikdo nemohl nutit prožívat
ké rodině a nejdůležitější bylo Velikonoč- tyto svátky způsobem, kterým nechci. Možná
ní pondělí. Barvila se vajíčka, u nás doma jsem to tady už někdy psala, ale píšu zas. Ano,
vařená ve slupkách cibule s obtisky, pekl se jaro je svátek nového života a patří k němu
mazanec a chystaly se chlebíčky pro kolední- bujaré veselí, ale pokud lidé neví, co je
ky. Když jsme byli doma na sídlišti, přišlo jen skutečný život, tak oslavy života naplní pouze
pár tatínků s chlapečky od nás z paneláku. jídlem a alkoholem. Bez toho si život a zábaV náctiletém věku šlo o to soutěžit s ostat- vu už neumí představit. Ale zkuste nabídnout
níma holkama, ke komu přijde víc kluků chlebíčky a štamprličku někomu, koho srazil
a trnout, jestli vůbec někdo přijde. Trochu náklaďák, a právě se po několikahodinové
lepší to bylo na chalupě v Jeseníkách. Někdy operaci probudil na JIPce, nebo někomu,
koledníky rozvážel opentlený kočár tažený kdo po nákaze koronavirem zápasil o každé
neméně opentlenými koňmi. Mohly jsme nadechnutí a teď po těžkých dnech na plicní
s kamarádkami ráno utéct do lesů a až do ventilaci může konečně dýchat sám. Takový
poledne se před vrbovými pomlázkami skrý- člověk k radosti ze života nepotřebuje alkovat jako partyzánky, dokud kluci nebudou hol a mísy masa. Tomu stačí, že žije. Že mu
muset domů na oběd. Někdy z toho byla život zůstal zachován. V duchu se už loučil se
honička po kopcích, to jediné asi bylo super. vším, co je mu drahé a teď zjistil, že to nemusí
Pokud ovšem pletená žíla mrskačka našla opustit. Dostal nový začátek.
svůj cíl, bylo to aspoň pro mě ponižující
Stejnou radost ze života jsem pocítila,
a trapné. Dospělí na návštěvách, ať ve městě když jsem pochopila smysl křesťanských Velinebo na chalupě, většinou dostávali alkohol konoc, toho, co se stalo na kříži a co znamená
místo vajíček, a tak když došli k nám, už měli prázdný hrob. Na kříži přijal Ježíš trest za
někteří popito a pod zástěrkou velikonoční všechno, co člověk napáchal a pokazil. Někotradice se projevila i jejich oplzlost. Prostě mu je to možná jedno, ale někdo se trápí tím,
nechutné. Možná si řeknete: jé, ta nadělá pro co v životě zkazil, propásl, nezvládl. Nikdo
pár skleniček. Ale někdy se zeptejte dětí, jak nejsme bez chyby. Kdo si svou vinu uvědovnímají vaše známé.
muje a bojí se odplaty, tak už nemusí. Dostal
A tak si asi dokážete představit, jaké osvo- milost, Ježíš vzal všechno na sebe. Zastal se
bození a úleva přišly, když v 16 letech do mého nás. Jak je asi odsouzenému, který dostal
života vstoupilo křesťanství se svými veliko- milost? Jaká je jeho radost z toho, že se může

zase svobodně nadechnout? Možná stejná
jako toho, kdo přežil srážku s náklaďákem …
nebo s kovidem. Takovou radost přináší Velikonoce – radost z nového života ve svobodě
a v Boží lásce. Dostali jsme všichni nový začátek, nový život, novou šanci. A neděle Vzkříšení obnovuje život v mých žilách, vrací mi
síly a chuť do toho, co už skomíralo. A dává
jistotu, že smrt není konečná. Že po životě na
této zemi, se otevře Boží náruč – usmířená
křížem – a začne nekončící párty se všemi, co
mám ráda. Především s Tím, který osvobozuje, odpouští, nekonečně miluje a přijímá za
své syny a dcery každého, kdo po tom zatouží.
Z radosti nad tímto novým životem si obarvím pár vajec, natrhám kočičky, udělám
selfíčko s petrklíčem, ale hlavně zazpívám
Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal. Přeji
všem pravou radost ze života, která spočívá
v tom, že víme, komu za něj poděkovat.
Krásné, barevné, hluboké, a přitom veselé
Velikonoce přes všechna omezení
přeje Katka Rybáriková
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U šálku kávy

s děkanem Janem Nekudou

Začnu klasickou otázkou,
kterou jsme zahajovali poslední dva rozhovory. Jak vás mám oslovovat?
Hodně lidí mi zde říká pane děkane.
Pane děkane, pocházíte z věřící rodiny?
Ano, rodiče i prarodiče chodili do kostela. Bylo
naprosto běžné navštívit v neděli i všední den mši
svatou. Také jsem ministroval. Ke konci základní školy jsem si ale kladl otázky, jestli má smysl
být věřící, protože jsem slyšel od druhých lidí na
víru různé narážky. Zhruba v 16 letech jsem se
ale dostal do skupiny věřící mládeže a začal se
účastnit různých mládežnických akcí, což mi

Vyrůstal ve vesnici Zakřany.
Je absolventem gymnázia
v Zastávce u Brna. Poté nastoupil

v konviktu v Litoměřicích, pak odjel
studovat do Olomouce.
Svou cestu započal v Brně-Králově
Poli jako jáhen a kaplan. Působil

velmi pomohlo. S mladými ve farnosti jsme pak
sami začali různé akce podnikat – bylo to období,
na které mám hezké vzpomínky.
Zmínil jste se,
že máte dva bratry – jsou také faráři?
Oba bratři jsou ženatí – jeden má tři, druhý čtyři
děti. Oba mají civilní zaměstnání.
Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Když jsem viděl na poli pracovat kombajnéry nebo
traktoristy, tak jsem chtěl být jako oni. To jsem ale
byl ještě hodně malý. Když se nás na základní škole
ptali nebo dávali psát úvahy, čím bychom chtěli být,
tak jsem tápal. Konkrétní představu jsem neměl….
Pak jste se tedy rozhodl,
že se stanete knězem?
Chvilku jsem uvažoval, že bych se stal učitelem.
Svým mladším bratrům jsem často vysvětloval
školní učivo, ale nebylo to nic vyhraněného. Postupně mě víc a víc přitahovalo povolání ke kněžství.

ná setkání s kněžími
v děkanátu a podněty
a materiály od nich zase předává výš. Také koordinuje akce přesahující rámec
farnosti – např. různá děkanátní setkání. Děkan
má také za úkol jednou za rok kněze navštívit
a zkontrolovat, zda vedou řádně matriky a jiné
knihy, sepisuje s nimi zprávu o tom, jak farnost
žije, co se v ní v uplynulém roce událo. Pan biskup
tak získává obraz, jak to u nás funguje. V koronavirové době se dohromady nesetkáváme, spíš
řešíme konkrétní záležitosti jednotlivě.
V Hustopečích sloužíte pátým rokem.
Jak se vám tady líbí?
Mám radost, že je zde mnoho obětavých lidí, kteří se
aktivně zapojují do života farnosti. Ať už jde o úklid

také ve Tvarožné a Blažovicích. Osm
let strávil v Náměšti nad Oslavou.
Do Hustopečí přišel v srpnu 2016.
Letos tedy oslaví 5 let v místní
farnosti.
Pochází z věřící rodiny.
Má dva mladší bratry.
Má rád přírodu a knihy.

Jak vás bavilo studium? Bylo to náročné?
Moc se mi líbilo v teologickém konviktu v Litoměřicích, byla tam milá atmosféra a přátelský kolektiv.
Přechod do Olomouce byl náročnější, přeci jen nás
tam bylo v semináři kolem 150 bohoslovců. Některé předměty mě příliš nebavily, např. ﬁlozoﬁe. Ale
jinak bych náročnost studia teologie přirovnal
k náročnosti jiných oborů.
Jste děkanem. Co to obnáší?
Chápu to tak, že děkan je jakási spojka mezi
kněžími v dané oblasti a biskupem. Jezdí s ostatními děkany na setkání s biskupem, odkud
přiváží různé materiály, informace a pokyny
pro kněze. Na druhou stranu pořádá pravidel-

Foto: Archiv J. Nekudy

Jan Nekuda

do semináře – nejdříve byl rok

Foto: Veronika Nováková

Jistě jste si všimli, že poslední dva rozhovory v Hustopečských listech patřily představitelům místních církví. Jsme rádi, že tento
rozhovor si můžete vychutnat v době velikonoční, v čase největšího křesťanského svátku.
Na čaj jsme pozvali pana děkana Jana Nekudu, který již téměř pět let slouží Kristu v místním kostele sv. Václava a sv. Anežky České. Co
nám o sobě prozradil?
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Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Máte vůbec nějaký?
Volného času, pokud není období koronaviru,
mnoho není. Pokud to jde, tak se jdu aspoň na
chvíli projít. Je třeba se odreagovat a vyčistit si
hlavu. Rád jezdím na hory, vícekrát jsem strávil
dovolenou na horách na Slovensku. Rád si také
čtu, vzhledem k omezeným časovým možnostem
převážně křesťanskou literaturu.
Farnost drží záštitu nad několika akcemi.
Dá se v současné době něco plánovat?

i druhému něco nepodařilo. Pořád se učíme… Co
se týče zpovědi, tak k ní také chodím ke knězi, ve
kterého mám důvěru.

Moc se plánovat nedá, spíše čekáme až pandemie
poleví a budeme se moci začít scházet. To nám
velmi chybí.

Součástí kněžského povolání je i svátost
V loňském roce bylo na Hustopečsku devět
smíření. To musí být pro vás hodně náročné. církevních sňatků oproti téměř šedesátce
Jak se s tím vyrovnáváte? Máte se vy komu
svateb na úřadě. Čím si to vysvětlujete?
svěřit?
Myslím, že už to je dobře, že sňatky jsou, že se lidé
Co bylo ve svátosti smíření, tím se nijak nezabý- berou. V nějakých statistikách jsem četl, že sňatvám, zůstává to uzavřeno zpovědním tajemstvím. ků u nás začíná přibývat. Církevní sňatek klade na
Co se týká jiných záležitostí, je pro mě důležitý páry velký závazek: před Bohem si přísahají lásku
režim dne, čas na modlitbu a možnost odpočinku. a věrnost na celý život. Má-li člověk zkušenosti
Pomáhá mi také mít přátele mezi kněžími, kdy s rozpadlými vztahy ve svém okolí, tak ho to může
si o tom, co prožíváme, co nás potkalo, můžeme zbavovat odvahy učinit deﬁnitivní rozhodnutí,
popovídat a předat si zkušenosti. Když se jako zavázat se na celý život.
kněží setkáváme, tak od těch druhých získáváme
jiný pohled na věci. Člověka povzbudí i to, že se V době, kdy vyjdou tyto Listy, budeme slavit
Velikonoce. Jak je oslavit doma?
Prožít tyto dny v modlitbě, přečíst si pašije. Využít
možnosti sledovat přenosy bohoslužeb ve sdělovacích prostředcích, pomodlit se křížovou cestu. Na
velikonoční neděli se svátečně obléci, prožít ji jako
svátek i s dobrým jídlem.
Jeden farník nemohl jít na Bílou Sobotu na mši,
protože hlídal děti, ale když začaly zvonit zvony na
kostele – bylo ohlášeno Vzkříšení – tak si šel ohřát
párek. Od Velkého Pátku až do vzkříšení držel půst.

Foto: Archiv J. Nekudy

a opravy kostela, potravinovou pomoc nebo farní
charitu, pomoc při organizování různých akcí pro
mládež a děti – například farní tábory, dětské mše
svaté, divadla. Zase jsou věci, které by mohly být lepší.

Pane děkane, na závěr záludná otázka.
Máte nějakou neřest?
Mám rád sladké, ale mám bezlepkovou dietu,
takže se musím hlídat. V kostele mám například
nízkolepkové hostie nebo si ulomím z obyčejné
hostie pouze kousíček.
Možná by se mou neřestí dalo nazvat to, že
propadám malomyslnosti a skleslosti, když se
něco nedaří. Občas bojuji s tím, že jsem netrpělivý.
-vyh-
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NA CO SE TĚŠIT
Léto v Hustopečích bude pestré
Pomáháme v očkovacím centru ve společenském domě, zapojili jsme se do potravinové sbírky a abychom udělali v této „divnodobě“ radost
nejen dětem, pomalovali jsme vybraná místa
skákacími panáky, opičími dráhami a nechybí
ani piškvorky nebo hra Člověče, nezlob se. Ve
druhé polovině března jsem se připojili k iniciativě KINA SPOLU a nabízíme Vám zajímavé
ﬁlmy online. Jasné je, že skutečnou atmosféru
kina s velkým plátnem a vysokou kvalitou obra-

Vážení občané, vinou pandemie se život v naší
organizační složce Marketing a kultura města
Hustopeče částečně zastavil. Zatímco redakce
Hustopečských listů a Hustopečské televize jede
na plné obrátky a prostřednictvím dostupných
médií Vás informujeme o novinkách v našem
městě i o situaci kolem covidu, kino i turistické
informační centrum jsme museli zavřít a zákaz
platí pro všechny venkovní i vnitřní akce. Aktuálně tedy pracujeme s možnostmi, které máme.

zu i zvuku k Vám domů do obýváku nepřeneseme, ale snad potěší i tato provizorní varianta.
S mírným optimizmem vyhlížíme další dny.
Epidemie pozvolna ustupuje, stoupá počet
naočkovaných lidí a venku se o slovo hlásí jaro.
Vidina světla na konci tunelu nám dodává energii k přípravě tradičních akcí i těch, které budou
letošními novinkami. Podívejte se, na co se
můžete už nyní těšit.
Jana Hrádková

Foto: Veronika Nováková

ABY BYLO LÉTO, JAK MÁ, MÁME PRO VÁS MENU S PESTROU NABÍDKOU
Pozorování západu slunce můžete spojit s návštěvou letního kina. Promítat budeme v areálu M-klubu „pod ořechem“ od 14. do 18. 7. Nebude chybět ani občerstvení, bez kterého letňák
nemůže být. Děti si přijdou na své 31. července, kdy pro ně bude připraveno zábavné odpoledne
a možná i veselá pohádka. K létu neodmyslitelně patří divadelní představení pod širým nebem.
Tentokrát uvedeme v pátek 6. 8. milostný příběh Vzpomínky zůstanou, ve kterém se v hlavních
rolích představí Petr Štěpánek a Zlata Adamovská. Na 20. a 21. srpna jsme přesunuli neuskutečněné jarní Slavnosti mandloní a vína, tentokrát pod názvem Mandlobraní s vínem. Těšit
se můžete na bohatý program, ale i mandlové speciality, mandlový jarmark, mandlové likéry,
mandlové pivo a samozřejmě na otevřené sklepy místních vinařů. Podrobné informace budeme průběžně zveřejňovat na www.hustopece.cz.
Jana Tupá, produkční
Program bude v létě opět bohatý!

Foto: Jana Unčovská

POKRAČOVÁNÍ CYKLOTOULEK S JANOU

Janča se těší, že vás opět inspiruje k výletům.

Taky se pokaždé, když nasednete na kolo, cítíte skvěle a okamžitě vám jízda vyčaruje úsměv
na tváři? A už se nemůžete dočkat, až se konečně oteplí a vy připravíte svůj bicykl na sezonu
a užijete si jeden z nejzdravějších a nejvíc uspokojujících způsobů cestování? Já se těším
každý rok jako malé dítě a protože věřím, že nadšenců cyklistiky je spousta, napadlo mě
minulý rok přispívat tipy na cyklovýlety, které jsem nazvala Cyklotoulky s Janou. Vyrazila
jsem na celkem sedm výletů do okolí, které jsem pravidelně přidávala na FB města, na web
města, ale také jsem trasu naplánovala na mapy.cz, kdy stačilo kliknout na odkaz a vyrazit! Cyklotoulky měly úspěch, a proto plánujeme pokračování. Plánů na výlety je mnoho
a radost z pohybu a možnost vyjet do přírody s přicházejícím jarním počasím láká čím dál
víc. Proto zprovozněte svá jízdní kola, ať si zase po roce můžeme říct „tak hurá do sedla!“
Jana Unčovská, produkční a nadšená cyklistka

Foto: Archiv MAK

NA CO SE TĚŠIT V KINĚ?

Taky se vám stýská po našem kině?

Už od 12. října loňského roku je hustopečské kino pro veřejnost uzavřeno. V tuto chvíli není
jasné, jak dlouho budou opatření omezující provoz našeho kina trvat, všichni ale věříme, že
se situace brzo zlepší a opatření vlády nám dovolí znovu otevřít. Z loňského roku bylo přesunuto na ten letošní několik očekávaných ﬁlmových premiér např. Karel, Večírek, Vyšehrad,
Gump – Pes, který naučil lidi žít, komedie Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel a další
a další ﬁlmy z dílen zahraničních i českých ﬁlmařů.
Od 20. března jsme se rozhodli zapojit do projektu KINASPOLU a nabídnout vám dobré ﬁlmy
alespoň prostřednictvím online projekcí (www.kinaspolu.cz).
Trochu horší je situace s naplánovanými divadelními představeními a koncerty. Některé jsme
museli zrušit a jiné jsme přesouvali na náhradní termín. Na měsíc duben máme v program dvě
abonentní divadelní představení Třetí prst na levé ruce (12. 4.) a Laskonky (27. 4.) a věříme, že
se bude moci uskutečnit několikrát přeložený koncert skupiny Nerez s Lucií Šoralovou (20. 4.).
Snad už v květnu u nás přivítáme nejmenší diváky na pohádce Mauglí (23. 5.) a dospěláky na
divadelním představení Znovu a líp (27. 5.) s herečkou Kristynou Frejovou. Na 20. června máme
sjednaný náhradní termín vystoupení pana Zdeňka Izera.
Jakmile se situace rozvolní, ať už s nějakými omezeními, budeme snažit pro vás
připravit opět zajímavý program. Už teď se na Vás móóóc těšíme!
Martina Ondrová, produkční
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Foto: Richard Skoumal

CO PRO VÁS CHYSTÁME NA TIC NA LETNÍ SEZÓNU?
Přesto, že současná situace turistice vůbec nepřeje, v informačním centru nezahálíme. Na letní
sezónu pro návštěvníky chystáme jako každý rok nějaké novinky. Pro tento rok se bude jednat
o dvě brožury a komentované prohlídky města.
Seriál cyklotoulky s Janou měl loni na facebooku kladné ohlasy, a proto jsme se rozhodli
vydat tyto tipy na cyklovýlety i v tištěné formě. Další novou brožurou bude Kam z Hustopečí 2.
Ta navazuje na první vydání brožury, která je již dostupná na TIC. V té najdete nápady na výlety
v okolí Hustopečí.
Největší novinkou budou komentované prohlídky města. V nabídce budou dva druhy
prohlídek – Dukelské náměstí s návštěvou kostela sv. Václava a sv. Anežky České a prohlídky
kaple sv. Rocha na Křížovém kopci. Příští rok na jaře pak přidáme ještě prohlídky mandloňových sadů, která nám současná situace letos neumožnila.
Snad se už brzy uvidíme, vaše TIC.
Martina Radkovičová, Klára Knápková
Na TICku nezahálíme.

Foto: Archiv MAK

VINNÉ LÉTO V HUSTOPEČÍCH

Vína k okoštování bude dost.

Víte, jaká je výhoda obcí a měst u nás na jihu Moravy v létě oproti zbytku
republiky? Všude je nějaký sklep, kde se dá zchladit při sklence dobrého vína!
A co teprve, když je těch sklepů víc? V letošním roce vinaři rozšíří otevírací dobu
sklepů od začátku června do konce září, a nově je zpestří hudební vystoupení ve vinařských ulicích. O letních prázdninách tak můžete klasicky očekávat
otevřené sklepy každý den, v červnu a září bude otevřeno o víkendech. Během
prodlouženého červencového víkendu se můžete těšit na violoncellové trio
Osamělé palačinky a hudební skupinu Urband. Následující červencové soboty se po vinařských ulicích rozezní CM Šmytec a CM Lašár. Poslední červnový
víkend snoubí lásku k cyklistice a vínu a bude tradičně náležet akcím Slunovrat
s vínem, kde místní vinaři pobaví návštěvníky svou rivalitou v soutěži o trofej
slunovratu a v nočních otevřených sklepech nabídnou to nejlepší ze svých vín
a cykloputování městy a obcemi mikroregionu Hustopečska Expedice Krajem
André. Letní prázdniny zakončí tradiční obřad „Zarážení hory“ spojený s ochutnávkou vín během otevřených sklepů. Užijte si léto se skleničkou vína v ruce!
Jana Unčovská, produkční
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HUSTOPEČE

Když jsme loni rušili jednu plánovanou akci
za druhou, tak nám to bylo líto, ale říkali
jsme si: „Nevadí, příští rok bude lepe“. A není!
V podvědomí nás stále trápí stín koronaviru.
Nemůžeme se setkávat na různých zájezdech,
besedách, relaxaci v teplé vodě. Chybí nám
osobní setkávání. Ale objevuje se světýlko na
konci tunelu – když se necháme všichni proočkovat. Díky Jihomoravskému kraji, městu
Hustopeče a Fakultní nemocnici sv. Anny vzniklo očkovací středisko v místním společenském
domě. Je senzační, že se tam denně proočkuje
několik stovek lidí a my senioři nemusíme na
očkování daleko. Další očkovací středisko je
v hustopečské nemocnici.
Všichni už s nadějí vyhlížíme jarní sluníčko. Ani v této době však nepropadáváme
trudomyslnosti. Někteří naši členové – vinaři – už pracují ve vinohradech. Chodíme Háčkované výrobky Marušky Fialové.
v hustopečském katastru na procházky, ale
jen jednotlivci. Hlídáme, kdy rozkvetou
mandloně, objevujeme poslíčky jara. Někteří doma tvoří krásné háčkované výrobky
nebo výrobky pletené z papíru. Jsou i takoví, kteří s úspěchem pěstují tropické ovoce.
Někdy pomůže knížka, křížovky či deskové
hry – dojde i na pexeso.
Plán akcí pro tento rok zatím nemáme, ale
jak se situace zlepší, hned ho zpracujeme.
Město Hustopeče vyhlásilo soutěž na nejlepší
využití 500 tisíc z rozpočtu města. Předložili
jsme návrh na vybavení počítačové učebny deseti počítači v hodnotě asi 109 tis. Kč.
Myslím, že je to velmi potřebná investice pro
nás seniory. Tak držte palce.
Prosím, buďte trpěliví, dodržujte pravidla,
buďte na sebe opatrní, vůči druhým ohleduplní. Dočkáme se, věda, naděje a víra zvítězí.
Bohumila Defeldová, předsedkyně Korona a zábava Ladislava Fialy.

Foto: 2× Archiv svazu

Ani v této době nepropadáme trudomyslnosti

KLUB PŘÁTEL HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA
Radek, o Radkovi, s Radkem, Radku!, bez Radka
Narodil se v Lošticích na Hané jako jedno i s cestovní kanceláří Čedok, kde působil žena, která jej přivedla do pěveckého sboru.
z osmi dětí. Vystudoval zootechnický obor jako externí průvodce po Čechách a Sloven- Velmi rád zpíval a když nasadil tón, jeho
na vysoké škole zemědělské, následovala sku. V roce 1992 odchází do důchodu a ze hlas byl nepřeslechnutelný. Manželka jej
praxe na několika státních statcích na severu školy, končí v Čedoku. V roce 1992 se stěhuje také přesvědčila k návštěvě přednášek, které
Moravy. Po několika stěhováních se i s rodi- rodina do Hustopečí. Ano, řeč je o Ing. Rado- pořádal Klub historie a vlastivědy Hustopečska a záhy do něj vstoupil jako člen (1998).
nou usadil v Zábřehu. V 70. letech minulého slavu Benešovi.
V Hustopečích se pouští do nutných 90. léta jsou v jeho životě i dalším meznístoletí si splnil svůj dlouhodobý sen – začal
učit na střední zemědělské škole v Šumper- oprav jejich domu, při kterých pečlivě sledu- kem – stává se redaktorem Hustopečských
ku. Svému povolání zcela propadl, jeho je kvalitu práce řemeslníků. Manželka Věra, listů a určuje pro ně nový směr. Jeho vztah
obětavost a přínos pro studenty se vracela zdejší rodačka, mapuje možnosti hodnot- k zemědělství, který byl u něj pěstován od
i v době důchodu v podobě koresponden- ného naplnění volného času. Radek se do dětství, mu začíná chybět a hledá proto
ce. V tomto období začal spolupracovat společnosti moc nehrne a byla to právě jeho místo v Českém zahrádkářském svazu. Tu
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u něj objevují brzy jeho kvality a angažují si občas listoval a pročítal si je. Ještě krátká
zastávka k počítači: jednak při psaní využího ve výboru organizace.
Na jaře 2003 jsme se ženou poprvé přijali val maximálně velikost stránky, přestože
nabídku účasti na zájezdu klubu. Při nastu- jeho texty byly velmi podrobné a málokdy
pování do autobusu jsem zaregistroval na se spokojil s tím, co jsem mu třeba napsal
předním sedadle mohutnou postavu muže, já. Jednou za rok mě k sobě povolal, abych
který nás všechny srdečně vítal. Jeho hlas mu pomohl natisknout adresy na pozvánky
nás cestou informoval o místech, kterými na schůzi ČZS. Měl aktuální seznam vzorně
projíždíme a která navštívíme. Obdivoval připraven dle abecedy v tabulce, takže bylo
jsem tyto jeho znalosti. Později se dozví- možné využít funkce hromadná korespondám, že se řadu let věnoval průvodcovské dence, kdy celý proces byla otázka několika
práci. Zájezd byl skvěle připraven. Při louče- minut. Vždy se chtěl postup naučit, jednou
ní jsme dostali plán činnosti klubu a také si jej podrobně popsal, za rok jsme se opět
přihlášku. Od toho dne se po očku navzájem sešli a akci provedli stejně jako předtím.
Pan Beneš byl v roce 2002 zvolen předsepozorujeme a netrvá dlouho a pan Beneš
mě i manželku k členství přemluvil, mě dou KHV, bral tuto funkci velmi zodpovědně
přesvědčil k užší spolupráci. Začal jsem se a měl vždy vše písemně připravené, v té době
více věnovat práci pro klub a on mě nená- vedl klub s MUDr. Mořkovským. Když jsem
padně zasvěcoval do různých postupů při se stal členem, záhy mě do výboru vtáhl také
organizaci zájezdů – tady se musím zmínit, a po pár letech mě přesvědčil převzít „kormiže se místa objížděla a dojednávaly se co dlo“. Několik let byl na pozici místopředsedy,
nejvýhodněji prohlídky i obědy v restaura- později pokladníka. V roce 2016 požádal
ci. To byl zkrátka on, udělal vše pro to, aby o ukončení práce ve výboru. Léta a zdraví
byli všichni maximálně spokojení. Dokon- ho již zmáhaly, a tak po 18 letech sledoval
ce mě přizval i na hodnotící komisi podoby činnost spíše z povzdálí. Do činnosti klubu
památníku TGM. Mnohé otázky jsme řešili přinesl nový vítr zejména organizováním
u něj doma. Zde se projevuje jako výborný kvalitních autobusových zájezdů, botahostitel. Nechybí sklenička vína nebo něče- nických vycházek, besed, ale i společných
ho ostřejšího a paní Benešová je donucena setkání. Ve společnosti projevoval smysl
nabídnout i něco na zakousnutí. Při loučení pro humor, pokud byla možnost zazpívat si,
měl potřebu rozloučit se s nějakým dárkem – tak ji využil. Byl vítaným skvělým společníkdyž nic, tak alespoň nějaké ovoce. Přestože kem. V době jeho působení v čele klubu byl
v té době je již zralý sedmdesátník, obdivuji v roce 2005 vydán Almanach, který mapoval
jeho přístup k práci na počítači nejen s inter- dosavadní činnost. Při jedné návštěvě mikunetem nebo texty či tabulkami, ale třeba lovské zámecké zahrady jej nadchla tamní
v obsluze účetního programu, který využíval botanická zahrada, a tak trval na tom, aby
jako pokladník ČSZ, později i klubu. Zúčast- bylo něco podobného v menším provedení
nil se dokonce počítačového kurzu obsluhy i v Hustopečích. Podařilo se, ale po někopočítače, kde dle svého zvyku trpělivě zazna- lika stěhování nakonec zanikla. Samozřejmenával každý poznatek. Byl vždy připraven mě k takovým akcím jsou třeba i finanční
zapisovat si do malých deníčků poznámky prostředky, ani to nebylo pro něho problém.
z přednášek, schůzí apod. Dle jeho paní nebyl Z dotace Jihomoravského kraje se zčásti
žádný velký čtenář, ale v těchto poznámkách uhradil Almanach, pořídil se nábytek do

klubovny a fotoaparát pro dokumentaci akcí,
na činnost klubu úspěšně žádal o příspěvek
i město Hustopeče. I přes to všechno jsem
občas zaslechl z úst některých, že klub se
ubírá jiným směrem, než byl původní záměr.
Činnost však do klubu přivedla řadu nových
členů, i když jeho touha po omlazení členské
základy nebyla vyslyšena.
Radek Beneš nebyl pro mě pouze příkladem v práci pro veřejnost, ale byl pro mě
i moji rodinu přítelem. Jeho vitalita, pracovitost a poctivost byla vždy pro nás inspirací,
kterou jsme se mu snažili oplácet. Pomáhali
jsme mu např při výstavbě bazénu či některých dalších činnostech v rámci zahrady či
domu. Tehdy jsem měl možnost nakouknout do jeho dílny. Byl jsem zde fascinován
vyskládanými kladivy dle velikosti. Taková
byl zkrátka on. Byl v kontaktu i s našimi kluky
zejména při pomoci s počítačem. Je také
morálně povzbuzoval v době studií. Velmi
nás překvapilo a zároveň potěšilo pozvání
na jejich zlatou svatbu, kde jsme se cítili
jako s vlastní rodinou. Když ležel v nemocnici po operaci srdce, byla pro něj naše návštěva překvapením, na kterou vzpomínal při
každé příležitosti. Pro nás bylo samozřejmostí pozvat jej na nedělní oběd, když byla
v nemocnici jeho manželka. Zkrátka přátelství, jak má být. Osobně jsme se bohužel
potkali více než před rokem, následovala
situace, kdy už mohl být návštěvou ohrožen,
a tak se neustále odkládala. V posledních
týdnech jsem na něj intenzivněji vzpomínal,
bohužel jeho životní cesta se před několika
týdny uzavřela.
Radku, sice už nejsi mezi námi, zanechal
jsi mezi těmi, co Tě znali, hlubokou stopu.
Lidi, jako jsi byl Ty, potřebujeme. Budeme se
pak dobře bavit, poznáme a uvidíme spoustu věcí, kterých bychom si ani nevšimli. Za
všechnu práci Ti děkujeme!
Dušan Průdek, předseda
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SPORT
Dlouhých 11 let bylo jméno automobilového
závodníka Jana Kopeckého neodmyslitelně spjato s automobilkou Škoda Auto a jejím továrním
týmem Škoda Motorsport. Ta ale pro další sezonu změnila strategii a Kopecký tak musel vybudovat vlastní tým. „Byla to nádherná léta a určitě
chci poděkovat škodovce a celému týmu. Nicméně teď před námi stojí nový projekt. Jedeme dál
se soutěžním speciálem Škoda Fabia Rally2 evo
a změnilo se pro nás to, že si musíme sehnat
nové partnery, kteří nám pomohou zajistit starty
v Mistrovství České republiky,“ vysvětlil jezdec.
Spojence Kopecký našel v Hustopečích. Již
v letošním roce bude se svým spolujezdcem
Janem Hlouškem reprezentovat nově vytvořený Agrotec Škoda Rally Team. „Myslíme si, že
je to top posádka, se kterou bychom rádi bojovali o titul mistra republiky. Doufáme, že nám Rally by měla odstartovat 18. června.
bezpečnostní opatření dovolí se tohoto mistrovství vůbec účastnit,“ obává se ředitel hustopeč- jsme připraveni i na diváckou verzi. Uvidíme, jaká
ského závodu a současně jezdec Martin Rada, bude situace a teprve někdy v dubnu či květnu
budeme řešit výslednou formu a rozsah. Ale věříkterý se na start hustopečské rally postaví také.
Nad letošním seriálem visí kvůli koronaviro- me, že se rally určitě pojede,“ přesvědčuje Rada.
Stejným způsobem se k přípravám staví
vým opatřením velký otazník, ovšem v Hustopečích jsou přípravy na oblíbenou rally mezi i Kopecký, který v Hustopečích bral sedmkrát
vinohrady v plném proudu. Startovat by měla 18. zlato. „Je to složité, pandemická situace není
června. „Letošní ročník jedeme v plném rozsahu, v Česku jednoduchá. Nicméně rally je profetakže připravujeme závody v plné verzi. Dokonce sionální sport stejně jako fotbal nebo hokej,

Foto: Veronika Nováková

Kopecký pojede rally v barvách Agrotecu

takže věřím, že když se vytvoří soubor opatření
a pravidel, kterými se budou všichni řídit, tak
bychom mohli fungovat normálně dál.“
Navzdory novým podmínkám si Kopecký
i letos věří na mistrovský titul. Doma už jich
má sedm. „S mými zkušenostmi nejsou naše
ambice nic menšího než titul mistra ČR, takže
určitě chceme vyhrát i v Hustopečích.“
-nov-

KRITICKÉ ČLÁNKY
Co ukázala anketa?
Když jsem na schůzi zastupitelstva konané To není k smíchu, na to stačí malá násobilka. Proč železniční stanice jsou v katastru nemovitostí
dne 11. 2. 2021 v sále kina v Hustopečích veřejně tedy vedení města dalo vytisknout údajně dalších „Hustopeče“, nikoliv „Hustopeče u Brna“. Doufám,
zpochybnil techniku provedení anonymní ankety 5 000 lístků? Toto číslo nikdo na zastupitelstvu že si vedení města –rada, či zastupitelé – uvědomí
o názvu železničních stanic, měl jsem mimo jiné nezpochybnil. V tom případě mohl kdokoliv nejen formální pochybení provedení ankety, a při
požadavek na vedení města: zveřejnění výsled- hodit do schránky kolik lístků chtěl. Proto čísla dalším rozhodování o podání žádosti na změnu
ku ankety s komentářem v příštím čísle (č. 3) uvedená v Hustopečských listech nevypovídají názvu ve svém usnesení přihlédne k argumenHustopečských listů. Když jsem uviděl čísla tajné- o skutečném zájmu občanů o danou problema- tům řadového občana. Tím spíš, že dle vyjádření
ho hlasování, tak se mi potvrdily pochybnosti tiku. Kdyby platilo pravidlo „1 občan = 1 hlas, tzn. paní starostky šlo jen o předběžné a nezávislé
o nevhodném provedení ankety, a tudíž její nevy- jako u voleb“ (které zmínil jeden zastupitel), tak hlasování. Nebo je již žádost podána?
Mimochodem: Je adekvátní výše zvláštní
užitelnosti. Anketa byla založena na výtisku 2870 byla anketa důvěryhodná. Naopak jeden zastulístků v Hustopečských listech, které jsou distribu- pitel zmínil malou účast občanů na anketě s tím, odměny pro vedení města k výši zadlužení
ovány do domácností – bytů. Pokud ctíme rodinu že 332 hlasů k počtu občanů města není adekvát- dle schváleného 8. rozpočtového opatření
při svobodném rozhodování, mohla tato např. se ní. To jen potvrzuje nezájem občanů zúčastňovat 57 628 000 Kč za rok 2020?
šesti příslušníky paní starostky zvolit z 15 možnos- se aktivně nejen zastupitelstva. Čí je to vizitka?
Antonín Karpíšek, občan z města dobrého vína
tí, které lze na hlasovacím lístku využít a znázornit. Paradoxem je uvedení už v zadání ankety, že obě

Reakce na článek
Na námět občanů vedení města vypsalo anke- lo 615 hlasujících, druhý zvítězil počtem 558 v uvedené výši neodpovídá zadlužení města.
tu, jejímž cílem bylo zjistit názory místních na hlasů. Radní respektovali výsledky a schválili Tento rozdíl je krytý prostředky na běžných
názvy vlakových stanic v hustopečském kata- předání dokumentu Správě železnic. V součas- bankovních účtech, tedy nevyčerpanými ﬁnanstru. Pro každého občana byl určený jeden né době se jedná o návrhy, deﬁnitivní rozhod- cemi z minulých let.
lístek. Lidé odevzdali celkem 1 113 vyplněných nutí nepadlo.
Stav úvěrů k 31. 12. 2020 byl 33 540 tisíc korun.
anket. Nejvíce hlasů získaly názvy HustopeHana Potměšilová, starostka města Jedná se o investiční úvěry s velmi nízkou
če – město, u kterého lidé vybírali ze tří variant,
úrokovou sazbou, které byly využity k budováa Hustopeče – dolní nádraží, kde bylo v nabíd- Rozdíl mezi příjmy a výdaji v 8. rozpočto- ní trvalých staveb v našem městě.
Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru
ce pět možností. K prvnímu z nich se přikloni- vém opatření města Hustopeče pro rok 2020
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Foto: SKANSKA

Na D2 začala rekonstrukce povrchu

V pondělí 15. března odstartovala rekonstrukce ci technologii přetahu cementobetonového
vozovky na dálnici D2 mezi km 24,3–31,9 v jízd- krytu tenkým živičným kobercem, přičemž
ním pásu směrem na Brno. Opravy 7,5 kilometru bude stávající cementobetonový kryt nasegdlouhého úseku provedou specialisté Skanska mentován, ponechán na místě a poté překryt
za částečného dopravního omezení, práce potr- živičnými vrstvami v tloušťce 14 centimetrů.
„Tuto technologii jsme použili už v roce 2015
vají do poloviny června.
„Začneme takzvanou nultou etapou, která na stejném úseku ve směru na Břeclav. Výhozahrnuje prodloužení přejezdu středního děli- dou je, že se nemusí odtěžit stávající cemencího pásu, opravu vozovky v pravém jízdním tobetonový kryt, pouze se přetáhne tenkým
pásu a opravu vozovky rampy mimoúrovňo- živičným souvrstvím, a dojde tak k úspoře
vého křížení Hustopeče. Od neděle 28. března materiálu,“ upřesnil Jiří Soják. Dalším způsopak začínáme s pracemi na hlavní trase, kde bem oprav bude odfrézování původního povrnajedou tzv. gilotiny, které budou rozbíjet chu a pokládka živičných vrstev v tloušťce 12
starý cementobetonový kryt. Následně se centimetrů a také vybourání cementobetonopustíme do frézování, demontáže svodidel, vého krytu, sanace podloží a v těchto místech
odkopů krajnic a dalších prací,“ popsal hlavní pak pokládka živičných vrstev.
Doprava během rekonstrukce celého úseku
stavbyvedoucí Skanska Jiří Soják.
Při rekonstrukci úseku se použije několik bude částečně omezena. Nejprve bude sveden
různých technologií. Zhruba na polovině trasy provoz do jízdního pásu směrem na Brno a bude
bude namísto vybouraného cementobetono- uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče
vého krytu položen nový cementobetonový ve směru z Brna na Hustopeče a z Hustopečí na
kryt. Na 1 700 metrech trasy využijí pracovní- Břeclav. Toto omezení potrvá od 15. do 25. břez-

na. Poté bude doprava svedena do pravého
jízdního pásu směrem na Břeclav, a to v režimu
2 + 1, tedy dva jízdní pruhy směrem na Břeclav
a jeden ve směru na Brno. V této etapě bude
uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče
ve směru z Břeclavi do Hustopečí. Toto omezení
potrvá od 28. března do 19. května. V termínu
od 2. do 23. dubna pak navíc bude uzavřena
mimoúrovňová křižovatka Hustopeče také ve
směru z Hustopečí na Brno. V úseku bude po
dobu rekonstrukce omezena rychlost.
Zhotovitel, společnost Skanska, nabídla
zkrácený termín provedení prací, a to ze 16 na 13
týdnů, hotovo tedy musí být do 12. června.
Název: D2 Rekonstrukce vozovky
km 24,3–31,9 vlevo
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Termín zahájení: 15. 3. 2021
Termín dokončení: 12. 6. 2021
Cena: 210 mil. Kč bez DPH
Jedná se o tiskovou zprávu ﬁrmy Skanska.

Rubrika pokračuje na straně 31.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konané dne 17. 12. 2020
Usnesení č. 1/XVI/20: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce.
I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Zpráva Finančního výboru
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body:
a. Směnná smlouva části pozemku p.č.
982/42 za pozemek 982/130 v k.ú. Hustopeče u Brna
b. Smlouvy k pozemkům pod parkovištěm –
Jednota, spotř. družstvo
c. Žádost o odprodej části pozemku p. č.
1249/71 na ul. Vinařská
d. Žádost o výmaz věcného břemene na
pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče
u Brna
e. Žádost o povolení vstupu do tělesa chodníku – itself, Nádražní
f. Žádost o povolení vstupu do tělesa
chodníku pro Jihomoravský kraj na ul.
Žižkova
g.Revokace – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě na poskytnutí individuální dotace na Rekonstrukci městského stadionu
Hustopeče
h.Rozpočtové opatření města Hustopeče
č. 8/2020
i. Rozpočet města Hustopeče pro rok
2021
j.Střednědobý výhled rozpočtu města
Hustopeče 2022–2023
k.Návrh mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele VI. Diskuze občanů
(18.00–18.30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr
Usnesení č. 2/XVI/20: ZM schvaluje ověřovatele
zápisu …. a ….
Usnesení č. 3/XVI/20: ZM schvaluje průběh
diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy
se samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení č. 4/XVI/20: ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky …., administrativní pracovnice
kanceláře tajemníka.
Usnesení č. 5/XVI/20: ZM projednalo předběžný
souhlas s prodejem pozemků pod trafostanicemi. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo
nezná detaily (poloha, výměry) dotčených
pozemků a současně nejsou splněny podmínky zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, týkající
se povinného zveřejňování záměru zcizení
nemovitého majetku, nemůže dát ZM ani
předběžný souhlas s prodejem pozemků
města.
Usnesení č. 6/XVI/20: ZM bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru ZM ze
dne 15. 12. 2020.

Usnesení č. 7/XVI/20: ZM bere na vědomí
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze
dne 16. 2. 2020.
Usnesení č. 8/XVI/20: ZM schvaluje uzavření
směnné smlouvy na část pozemku p.č. 982/42
ve vlastnictví města Hustopeče výměře 30
m 2 za pozemek 982/130 ve vlastnictví ...,
trvale bytem …, 693 01 Hustopeče, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna. Doplatek ze strany …. činí
19.600 Kč
Usnesení č. 9/XVI/20: ZM schvaluje kupní
smlouvu s Jednotou, spotřebním družstvem
v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov,
IČ: 00032247, kterou město kupuje pozemky
p.č.1047/21, 8351/13 a 8351/14, vše vedené jako
ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na
listu vlastnictví č. 11061 za cenu 135.000 Kč
a náklady spojené s převodem vlastnického
práva. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 10/XVI/20: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parkovací plochu na
pozemcích p.č. KN 1047/4 a p.č. 1047/2 o souhrnné výměře 360 m2 na ul. Žižkova s délkou
trvání smlouvy 20 let s možností opce. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 11/XVI/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č.
1249/71, na ul. Vinařská, v k.ú. Hustopeče
u Brna. Možnost prodeje řešit až po dokončení projektu elektrifikace trati Hustopeče – Šakvice, a vyhodnocení dopravní zátěže
na celou lokalitu a možnosti parkování
autobusů.
Usnesení č. 12/XVI/20: ZM schvaluje souhlas
s výmazem věcného břemene na pozemku
p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna, za cenu
dle znaleckého posudku na stanovení ceny
věcného břemene, případně stanovení rozdílu časové prodejní ceny pozemku s věcným
břemenem a bez břemene, plus náklady na
znalecký posudek. Zadavatelem posudku
bude město. Znalecký posudek bude zadán
po úhradě zálohy na znalecký posudek žadatelem o výmaz.
Usnesení č. 13/XVI/20: ZM schvaluje vstup do
tělesa chodníku na ulici Nádražní společnosti itself s.r.o., Pálavské nám. p.č. 1234/1,
1235/15, 1236/1, Brno z důvodu výstavby
optické sítě.
Usnesení č. 14/XVI/20: ZM schvaluje souhlas
se vstupem do chodníku na ul. Žižkova na
vybudování přípojky kanalizace z areálu
nemocnice pro žadatele Jihomoravský kraj,
s podmínkami, které budou stanoveny Radou
města Hustopeče na základě připomínek
stavební komise.
Usnesení č. 15/XVI/20: ZM schvaluje revokaci
usnesení č. 11/XV/20, kterým došlo ke schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s.,

Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655
pro poskytnutí příspěvku na spoluﬁnancování
projektu a díla Rekonstrukce městského stadionu Hustopeče v částce 10.000.000 Kč.
Usnesení č. 16/XVI/20: ZM schvaluje dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s., Šafaříkova 22,
693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 pro poskytnutí
příspěvku na spoluﬁnancování projektu a díla
rekonstrukce městského stadionu Hustopeče
v částce 10.000.000 Kč.
Usnesení č. 17/XVI/20: ZM schvaluje 8. rozpočtové
opatření města Hustopeče 2020, kdy:
celkové příjmy jsou 268.602.000 Kč,
celkové výdaje jsou 326.230.000 Kč a
ﬁnancování činí 57.628.000 Kč.
Usnesení č. 18/XVI/20: ZM schvaluje Rozpočet
města Hustopeče na rok 2021, kdy:
příjmy jsou ve výši 180.278.000 Kč,
výdaje ve výši 180.278.000 Kč
a ﬁnancování 0 Kč.
Usnesení č. 19/XVI/20: ZM schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2022–2023.
Usnesení č. 20/XVI/20: ZM schvaluje v souladu
s §76 zákona č.128/2000Sb. schválila mimořádnou odměnu starostce PaedDr. Haně Potměšilové ve výši jednonásobku odměny starosty.
Odměna se uděluje za mimořádný rozsah pracovních výkonů při investičních akcích, zejména
spolupráci s JMK při plánování domova pro
seniory. Dále za výkon při jednáních se Správou
železnic (dříve SŽDC) Kordisem a projektanty
při modernizaci a elektrizaci železnice.
Usnesení č. 21/XVI/20: ZM schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. schválila
mimořádnou odměnu místostarostovi Bořivoji Švástovi ve výši jednonásobku odměny
místostarosty.
Odměna je udělena za mimořádný rozsah
prací při řešení projektů ÚSES (konzultace,
vyjednávání s majiteli a nájemníky pozemků). O vynikající práci svědčí nově přiznaná
dotace na ÚSES III. Dále se odměna uděluje
za výbornou koordinaci při řešení realizace
cyklostezky a bezbariérových tras v Hustopečích (opakovaná jednání a další konzultace na
Státním fondu dopravní infrastruktury).
Usnesení ze XVII. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konané dne 11. 2. 2021
Usnesení ZM č. 1/XVII/21: ZM schvaluje program
zasedání dnešního zastupitelstva:
I. Zahájení
II. Projednání změny č. 3 územního plánu
města Hustopeče
III. Sdělení starostky
IV. Zpráva Finančního výboru
V. Zpráva Kontrolního výboru
VI. Hlavní body:
a) Zápůjčka prostor Společenského domu
na antigenní testování a očkování –
COVID-19
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b) Nabídka k prodeji id. 1/2 pozemku p.č.
4740/51 v k.ú. Hustopeče u Brna
c) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek
p.č. 3116/10 v k.ú. Hustopeče u Brna
d)Darovací smlouva na část pozemku p.č.
4536/172 v k.ú. Hustopeče u Brna
e) Podání žádostí o směnu pozemků p.č.
2615/2, 498/13, 3686 a 3685 v k.ú. Hustopeče u Brna na ČR – Státní pozemkový
úřad
f) Vyhlášení záměru na uzavření darovací smlouvy na pozemky či jejich části –
rekonstrukce vodní nádrže Hustopeče
g) Záměr vyhlášení směny pozemků p.č.
3277/5 za část p.č. 245 v k.ú. Hustopeče
u Brna
h) Žádost o odkoupení části městského
pozemku p.č. 1015/1 v k.ú. Hustopeče
u Brna
i) Smlouva o zániku věcného břemene - p.č.
2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna
j) Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě mezi
městem Hustopeče a VaK Břeclav
k) Smlouva s VaK Břeclav na zajištění PD
na intenziﬁkaci ČOV
l) Vstup do tělesa vozovky na ul. Vinařská
na p.č. 1329/83 a 1329/84
m) OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
n) Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku z pobytu
o) Obecně závazné vyhlášky, kterými se
stanoví školské obvody zákl. a mateřských škol
p) Aktualizace akčního plánu pro rok
2021
q) Schválení odměn předsedům komisí za
rok 2020
r) Schválení upřesnění odměny za výkon
více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
s) 1. rozpočtové opatření města Hustopeče
v roce 2021
t) Kontokorentní úvěr
u) Žádosti spolků o dotace – 2021
VII. Diskuze občanů (v 18.00–18.30 hod.)
VIII. Příspěvky členů ZM
IX. Diskuze občanů (pokračování) X.
Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr
Usnesení ZM č. 2/XVII/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Schejbala a Bc.
Petra Semeráda.
Usnesení ZM č. 3/XVII/21: ZM schvaluje průběh
diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení ZM č. 4/XVII/21: ZM bere na vědomí
určení zapisovatelky paní …, administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka.
Usnesení ZM č. 5/XVII/21: ZM bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru ZM ze
dne 9. 2. 2021.
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Usnesení ZM č. 6/XVII/21: ZM schvaluje výpůjčku
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.
Výpůjčka je schválena na období od 4. 2. 2021
do 31. 7. 2021, s měsíční opcí. Výpůjčka zdarma
je z důvodu veřejného zájmu obce dle § 38, odst.
1 zákona o obcích, kterým je zajištění protiepidemických opatření v mimořádné situaci.
Usnesení ZM č. 7/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení
záměru výpůjčky prostor Společenského domu
na ulici Herbenova pro provoz očkovacího
centra na provádění očkování proti viru SARS
CoV-2 pro veřejnost. Výpůjčka se vyhlašuje na
období od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021, s měsíční
opcí. Výpůjčka zdarma je z důvodu veřejného
zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona o obcích,
kterým je zajištění protiepidemických opatření
v mimořádné situaci. Současně zastupitelstvo
města pověřuje radu města výběrem vypůjčitele k užívání prostor společenského domu
k účelu stanovenému záměrem a následnému
schválení smlouvy o výpůjčce.
Usnesení ZM č. 8/XVII/21: ZM neschvaluje koupi id. 1/2 pozemku p.č. 4740/51, orná půda
o výměře 2.501 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od
společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86,
186 00 Praha 8, IČ: 04817320.
Usnesení ZM č. 9/XVII/21: ZM schvaluje smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. UZSVM/BBV/5827/2020BBVM, a to pozemku p.č. 3116/10 v k.ú.
Hustopeče u Brna, obci Hustopeče u Brna
z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Hustopeče.
Usnesení ZM č. 10/XVII/21: ZM schvaluje podání
žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.
KN 3116/1 v k.ú. Hustopeče od Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2,
do majetku města Hustopeče.
Usnesení ZM č. 11/XVII/21: ZM schvaluje uzavření
darovací smlouvy se společností Cosmonde,
a.s., se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ:
45272859 na část pozemku p.č. 4536/172 v rozsahu geometrickým plánem č. 3983-4458/2021
nově vytvořeného a vyčleněného pozemku
p.č. 4536/190 o výměře 429 m2.
Usnesení ZM č. 12/XVII/21: ZM schvaluje podání
žádosti o směnu pozemku p.č. 2615/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České
republiky, Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.
Usnesení ZM č. 13/XVII/21: ZM schvaluje podání
žádosti o směnu pozemku p.č. 3685 a 3686
v katastrálním území Hustopeče u Brna od
České republiky, Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.
Usnesení ZM č. 14/XVII/21: ZM schvaluje podání
žádosti o směnu pozemku p.č. 498/13 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České
republiky, Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.
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Usnesení ZM č. 15/XVII/21: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. KN 3125/21 v k.ú.
Hustopeče od Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, Žižkov, 13000. Praha 3, na kterém
se nachází komunikace ve vlastnictví města
Hustopeče.
Usnesení ZM č. 16/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření darovací smlouvy na
pozemky či jejich částí:
• p.č. 3985/8, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým
plánem číslo 3981-3/2021 p. č. 3985/16
o výměře 26 m 2, v katastrálním území
Hustopeče u Brna,
• p.č. 4244/1, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým
plánem číslo 3981-3/2021 p.č. 4244/79
o výměře 401 m 2, v katastrálním území
Hustopeče u Brna,
• p.č. 4508/4 o výměře 3540 m2,
• p.č. 4509, z něhož bude nově vytvořený
a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 3981-3/2021 p.č. 4509/2 o výměře
293 m2, v katastrálním území Hustopeče
u Brna,
• p.č. 4510/1 o výměře 666 m2,
• p.č. 4512, z něhož bude nově vytvořený
a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 3981-3/2021 p.č. 4512/2 o výměře
211 m2, v katastrálním území Hustopeče
u Brna,
• p.č. 5411/1 o výměře 711 m2,
• p.č. 4513/1, z něhož bude nově vytvořený
a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 3981-3/2021 p.č. 4513/3 o výměře
346 m2, v katastrálním území Hustopeče
u Brna.
Darovací smlouva bude uzavřena z důvodu
rekonstrukce vodního díla (rekonstrukce vodní nádrže) s rozvazovací podmínku, 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 ZM č. 17/XVII/21: ZM schvaluje 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. 3977-177/2020
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 ZM č. 18/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1015/1
o výměře do 100 m2 za částku dle znaleckého
posudku v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001. Znalecký posudek
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bude zadán po úhradě zálohy na zpracování
znaleckého posudku žadatelem.
Usnesení ZM č. 19/XVII/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zániku věcného břemene
k pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna
ve vlastnictví …, trvale bytem náměstí … Brno
a …, trvale bytem … Brno, každý id. 1/2, kdy
město Hustopeče za zánik věcného břemene
obdrží částku 250.000 Kč.
Usnesení ZM č. 20/XVII/21: ZM schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě
ze dne 17. 9. 2020 mezi městem Hustopeče
a Vodovody kanalizace Břeclav, a.s., Čechova
1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 v k.ú.
Hustopeče u Brna, při doplatku ze strany
města ve výši 56.000 Kč.
Usnesení ZM č. 21/XVII/21: ZM schvaluje smlouvu o spolupráci s Vodovody a kanalizacemi
Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav,
IČ 49455168 k získání projektové dokumentace
„Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV" za cenu 5.134.000 Kč a nákladů za
dotační management ve výši 70.000 Kč. Text
návrhu smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 22/XVII/21: ZM schvaluje vstup
do tělesa vozovky na ul. Vinařská nacházející
se na pozemku p.č. 1329/83 a 1329/84 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle
projektové dokumentace na stavbu plynové
přípojky "Lisovna, Vinařská č.ev. 488 - plynovodní přípojka" s kaucí ve výši 10.000 Kč
investorům manželé …, … Hustopeče.
Usnesení ZM č. 23/XVII/21: ZM schvaluje
přílohu k Obecně závazné vyhlášce města
Hustopeče č. 8/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení ZM č. 24/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č.
1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text OZV je
přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 25/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku z pobytu. Text OZV je přílohou
zápisu.
Usnesení ZM č. 26/XVII/21: ZM schvaluje
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, kterou
se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Hustopeče. Text OZV je
přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 27/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č. 4/2021, kterou se
stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Hustopeče. Text OZV je
přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 28/XVII/21: ZM schvaluje Akční
plán města Hustopeče - plán investic pro
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rok 2021. Text Akčního plánu je přílohou
zápisu.
Usnesení ZM č. 29/XVII/21: ZM schvaluje
udělení jednorázového peněžitého plnění
(odměny) předsedům komisí rady města,
kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny zastupitele předsedy komise
a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …,
…, …, .... Výpočet je přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 30/XVII/21: ZM schvaluje stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva města Hustopeče vykonávající funkci předsedy ve dvou komisích
rady 3.258 Kč. Zastupitelstvo města v souladu
s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví, že takto stanovené odměny
se budou poskytovat od 1. 3. 2021. Ostatní
předchozí pravidla (usnesení ZM č. 30/IX/19)
pro udělování odměny neuvolněných zastupitelů se nemění.
Usnesení ZM č. 31/XVII/21: ZM schvaluje 1.
rozpočtové opatření města Hustopeče na
rok 2021 následovně:
• příjmy jsou navýšeny o 43.268 tis. Kč na
233.546 tis. Kč,
• výdaje jsou navýšeny o 55.180 tis. Kč na
235.458 tis. Kč,
• financování ve výši 11.842 tis. Kč zajistí
vyrovnaný rozpočet.
Usnesení ZM č. 32/XVII/21: ZM schvaluje
smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha, IČ: 45244782 k bankovnímu
účtu č. 138 215 8309/0800 s. Úvěrový rámec
je 15.000.000 Kč, úroková sazba: 1M PRIBOR
plus marže 0,82% p.a. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení ZM č. 33/XVII/21: ZM schvaluje udělení
následujících dotací a darů, včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele a schválený účel:
1) Lukáš Troubil poskytnutí daru z rozpočtu
města Hustopeče na závody v kulturistice – Kategorie Men´s Physique ve výši
10.000 Kč
2) Asia Budo Center, z.s., poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na pronájem
nebytových prostor, reprezentaci a propagaci
bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti
a studenty ve výši 10.000 Kč
3) Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu
města na zabezpečení rybářských závodů
dětí ve výši 5 000 Kč
4) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů
v roce 2021 ve výši 221.700 Kč
5) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na úhradu startovného, cestovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v roce 2021 ve výši 330.000 Kč

6) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na nájemné
a pokrytí provozních nákladů v roce 2021
ve výši 650.000 Kč
7) Fitness Freedom race team, z.s., poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hustopeče na trenéry a jejich vzdělávání ve výši 31.777 Kč
8) Fitness Freedom race team, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče
na všeobecnou sportovní přípravu ve výši
40.000 Kč
9) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost v roce
2021 – účast v soutěžích mládeže a dospělých všech mužstev klubu, pořádání turnajů
mládeže na fotbalovém hřišti, ve sportovní
hale, reprezentace klubu a města Hustopeče,
pořádání letních příměstských a pobytových
soustředění, všeobecný rozvoj pohybových
schopností ve výši 310.000 Kč
10) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na údržbu hracích
ploch, kabin a pokrytí provozních nákladů
ve výši 185.000 Kč
11) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu trenérů
mládeže ve výši 101.243 Kč
12) Plavecký klub Hustopeče, z.s., poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hustopeče na
pronájem tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 2021 ve výši
136.000 Kč
13) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na podporu činnosti ve výši
300.000 Kč
14) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci
z rozpočtu města na podporu trenérů dětí
a mládeže (přípravka, mladší žáci, starší
žáci) ve výši 45.079 Kč
15) Malovaný kraj, z.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu
„Malovaný kraj“ ve výši 3.000 Kč
16) Modelářský klub Hustopeče, p.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče
na 9. ročník modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár – F5J“ konaný ve dnech
10. 7.–11. 7. 2021, ve výši 10.000 Kč
17) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G.
Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace
z rozpočtu města na činnost studentského parlamentu, podporu nadaných žáků
Gymnázia Hustopeče T.G. Masaryka, spolupráci s hustopečskými školami a rodiči
ve výši 15.000 Kč
18) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče
na činnost TS Danceversity a divadelního
kroužku v roce 2021 a spolupráci s evropskými partnery v rámci projektu EU Erasmus
ve výši 25.000 Kč
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19) Junák – český skaut, středisko Vranovice,
z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hustopeče na zabydlení skautské klubovny
ve výši 18.000 Kč
20) Junák – český skaut, středisko Vranovice,
z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hustopeče na uhrazení části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 18.000 Kč
21) Muzejní spolek Hustopeče z.s., poskytnutí
dotace z rozpočtu města na kulturní činnost
a aktivity Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka
ve výši 19.000 Kč
22) Fotoklub Hustopeče, z.s. poskytnutí dotace
z rozpočtu města na činnost spolku v roce
2021 – příprava a zpracování projektu
„Hustopečsko a okolí ve výtvarné fotograﬁi“ ve výši 10.000 Kč
23) L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na podporu
sportovní činnosti karate v Hustopečích,
účast na soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního vybavení a potřeb ve výši
30.000 Kč
24) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní
organizace Hustopeče, poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na osvětovou,
vzdělávací, poznávací a relaxační činnost
ve výši 70.000 Kč
25) Šachový klub Hustopeče, z.s., poskytnutí
dotace z rozpočtu města Hustopeče na
činnost šachového klubu v roce 2021 ve
výši 15.000 Kč
26) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace na rekonstrukci farní kuchyně,
výměnu podlahy v klubovně a místnosti
pro potravinovou banku, ve výši 300.000 Kč
Text veřejnoprávní smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení z 65. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 16. 2. 2021
Usnesení č. 1/65/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č.2/65/21: RM respektuje výsledky ankety
o názvech vlakových nádraží v Hustopečích,
a schvaluje podání žádosti na Správu železnic
o změnu názvu stanic na „Hustopeče - město“
a „Hustopeče - dolní nádraží“.
Usnesení č. 3/65/21: RM schvaluje případné spoluﬁnancování výměny označení názvů vlakových
nádraží v Hustopečích v případě změny názvů
dle návrhu předchozího usnesení.
Usnesení č. 4/65/21: RM neschvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvu na výkon služby Městské
policie s obcí Starovičky. Neuzavření je z důvodu
stávajícího vytížení strážníků Městské policie
Hustopeče na území města.
Usnesení č. 5/65/21: RM schválila dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí služeb s Diakonií
Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká
Ves, 550 01 Broumov, IČ: 49289977 za částku
1.000 Kč měsíčně za svoz textilu.
Usnesení č. 6/65/21: RM bere na vědomí informaci o přípravě nájemní smlouvy - pronájem
objektu občanské vybavenosti včetně pozemků
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a vybavení (Formanka) s vítězným uchazečem.
Ve smlouvě v článku II. odst. 10 je třeba doplnit
datum, do kdy nájemce investuje částku ve fázi
1 do předmětu nájmu. V nabídce k pronájmu
areálu je uvedeno, že to bude do doby před
otevřením samotného provozu. Čl. III. odst. 12
s nájemcem je třeba domluvit harmonogram
investic do fáze 3.
Usnesení č. 7/65/21: RM bere na vědomí smlouvu
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. Město čeká na doložení
upraveného projektu.
Usnesení č. 8/65/21: RM schválila souhlas města
jako vlastníka pozemků dotčených stavbou
„Rekonstrukce VN Hustopeče I“ s trvalým
odnětím pozemku plnění funkcí lesa (odnětím PUPFL).
Usnesení č. 9/65/21: RM ukládá Odboru územního
plánování a Majetkoprávního odboru společně
vytvořit zásady ﬁnanční spoluúčasti investora
na rozvoji města Hustopeče a vzor plánovací
smlouvy či podobný smluvní typ
Usnesení č. 10/65/21: RM schválila dodatek
č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 27. 11. 2017
s pachtýřem ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63
Velké Němčice, IČ: 63470381, kterým se snižuje propachtovávaná plocha o část pozemku
p.č. 982/21 o výměře 429 m2 v k.ú. Hustopeče
u Brna za současného snížení pachtovného.
Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku.
Usnesení č. 11/65/21: RM schválila pachtovní
smlouvu s …, nar. …, … Hustopeče na pozemek
p.č. 3098 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný na
LV č. 10001 za pachtovné 1.493 Kč. Text smlouvy
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/65/21: RM schválila revokaci usnesení č. 43/55/20 a schválila výpověď nájemní
smlouvy s Miroslavem Polívkou, Tábory 1182/34,
693 01 Hustopeče, IČ: 41012275 na část pozemku
p.č. 106/1 vedeného jako ostatní plocha na LV
č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem
umístění billboardu.
Usnesení č. 13/65/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci výmaleb hřbitovní
kaple v Hustopečích uchazeče Jaroslav Hasík,
Vrbice 297, 691 09 Vrbice, IČ: 10563369.
Usnesení č. 14/65/21: RM schválila pořadí
nabídek na dalších místech na rekonstrukci
výmaleb hřbitovní kaple v Hustopečích: 2. Ivo
Staněk, Ivančická 60, 664 64 Dolní Kounice,
IČ: 40461700, 3. Michal Navrátil, Dvorní 650,
691 03 Rakvice, IČ: 70291781.
Usnesení č. 15/65/21: RM schválila smlouvu o dílo
s Jaroslavem Hasíkem, Vrbice 297, 691 09 Vrbice na rekonstrukci výmaleb hřbitovní kaple
v Hustopečích za cenu 294.044 Kč bez DPH.
Text smlouvy je přílohou zápisu. Realizace díla
není podmíněna získáním dotace.
Usnesení č. 16/65/21: RM schválila o zařazení
rekonstrukci výmaleb hřbitovní kaple v Hustopečích do programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na rok 2021.

4 | 21

Usnesení č. 17/65/21: RM schválila zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce technologie úpravy vody
a TUV bazénu Hustopeče"
Usnesení č. 18/65/21: RM schválila oslovení
uchazečů na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce technologie úpravy
vody a TUV bazénu Hustopeče":
- BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21
Týniště nad Orlicí, IČO: 64791661, - G-Team
INOX SERVIS s.r.o., Nám. Osvobození 6,
753 61 Hranice, IČO: 27840816,
- CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova
167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541,
- AQUATECHNIK Moravia, s.r.o., Karlovo
náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČO:
02688379
Usnesení č. 19/65/21: RM schválila složení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce technologie úpravy vody
a TUV bazénu Hustopeče": …, …, … .
Usnesení č. 20/65/21: RM schválila smlouvu
o dílo na výměnu 6 ks francouzských oken
ve startovacích bytech na ulici Sv. Čecha 1,3
v Hustopečích se společností PRAMOS, a.s.,
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ: 63479087
ve výši 132.807 Kč bez DPH.
Usnesení č. 21/65/21: RM schválila smlouvy
o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností
Hustopeče na dobu neurčitou mezi městem
Hustopeče a obcemi: Boleradice, Borkovany,
Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí,
Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky,
Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany,
Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice,
Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké
Němčice, Velké Pavlovice a Vrbice.
Usnesení č. 22/65/21: RM schválila dodatek č.
1 k rámcové smlouvě na zajištění sociálních
pohřbů osob zemřelých na území města
Hustopeče s Leošem Jančim, trvale bytem:
Perná 194, 691 86 Perná, IČ: 72486406 za
částku 8.219 Kč za jeden sociální pohřeb
Usnesení č. 23/65/21: RM doporučuje ZM
neschválení koupi spoluvlastnických podílů
zapsaných na LV 1072, 782 a 131 v k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ:
04817320.
Usnesení č. 24/65/21: RM ukládá dořešit vlastnictví mostů, lávek a propustků na území města s vlastníky pozemků zapsanými v katastru
nemovitostí dle přiloženého seznamu.
Usnesení č. 25/65/21: RM schválila revokaci
usnesení č. 20/60/20 ze dne 8. 12. 2020.
Usnesení č. 26/65/21: RM ukládá zajistit znovuzprovoznění svítidla veřejného osvětlení
na ulici Vinařská v blízkosti nově vybudovaného mostku přes Štinkovku.
Usnesení č. 27/65/21: RM schválila servisní
smlouvu na čištění koberců v kině v Hustopečích s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a,
627 00 Brno, IČ: 25756966
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Usnesení č. 28/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců v budově
Městské policie Hustopeče s Elis Textil
Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno,
IČ: 25756966
Usnesení č. 29/65/21: RM schválila servisní
smlouvu na čištění koberců na poliklinice
v Hustopečích s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 30/65/21: RM schválila servisní
smlouvu na čištění koberců v budově Městského úřadu v Hustopečích na adrese 2/2
s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a,
627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 31/65/21: RM schválila servisní
smlouvu na čištění koberců ve smuteční síni
v Hustopečích s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 32/65/21: RM schválila servisní
smlouvu na čištění koberců v budově Městského úřadu v Hustopečích na adrese 2/2
s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a,
627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 33/65/21: RM schválila dodatek ke
smlouvě o spolupráci a poskytování úplaty
za sociální zařízení v žst. Hustopeče u Brna
z důvodu upřesnění povinností jednotlivých
smluvních stran se Správou železnic, státní
organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha, IČ: 70994234.
Usnesení č. 34/65/21: RM schválila změnu
projektové dokumentace 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. 35/65/21: RM postupuje žádost
o umístění závory na pronajatém pozemku
u firmy Frauenthal k posouzení do Komise
pro dopravu.
Usnesení č. 36/65/21: RM bere na vědomí
žádost obyvatel ulice Dvořákova a podněty z této žádosti budou brány v úvahu
při projednávání projektové dokumentace
rekonstrukce chodníků na ulici Dvořákova,
která je v současné době zpracovávána.
Usnesení č. 37/65/21: RM bere na vědomí informace z jednání o zahájení přípravy Participativního rozpočtu ze dne 15. 2. 2021.
Usnesení č. 38/65/21: RM schválila provedení
regeneraci umělého trávníku na hřišti Lipová
firmou FS Funny sport, Pod Babou 2515, 760 01
Zlín, DIČ: CZ47906171 za cenu 106.480 Kč bez
DPH. Bude hrazeno z provozních prostředků
Městských služeb, položka zeleň.
Usnesení č. 39/65/21: RM neschvaluje pořízení
vozidla Škoda Fabia Combi 1,0 od společnosti
Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče za
poptanou cenu 355.696,17 Kč, pro potřebu
Městského úřadu Hustopeče (OSPOD). RM
doporučuje pořízení vozidla se silnějším
motorem.
Usnesení č. 40/65/21: RM bere na vědomí zápis
ze Sociální komise ze dne 10. 2. 2021
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Usnesení č. 41/65/21: RM schválila Smlouvu
o nájmu bytu č. 301 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích,
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a manželi … (…, nar. …, …,
nar. …), oba trvale bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá od 1. 3. 2021
do 31. 12. 2021 s možností opce. Text smlouvy
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 42/65/21: RM schválila Smlouvu
o nájmu bytu č. 304 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích,
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem
…, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá
od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021 s možností opce.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 43/65/21: RM schválila Smlouvu
o nájmu bytu č. 313 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích,
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem
…, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá
od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021 s možností opce.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 44/65/21: RM bere na vědomí zápis
z komise pro dopravu ze dne 3. 2. 2021
Usnesení č. 45/65/21: RM schválila revokaci
usnesení RM č. 35/33/20 a schvaluje zřízení
"Komise pro dopravu města Hustopeče“ ve
složení … – předsedkyně komise, členové …,
…, …, …, …, … a tajemnice komise … . Současně
RM svaluje „Statut Komise pro dopravu města
Hustopeče“ a dokument „Jednací řád Komise
pro dopravu města Hustopeče“
Usnesení č. 46/65/21: RM neschvaluje udělení
výjimky povolení vjezdu a případné parkování autobusů pro hotel Rustikal v ulici Na
Hradbách. RM trvá na svém usnesení č. RM
č. 28/11/19
Usnesení č. 47/65/21: RM schválila osazení
dopravního značení zakazující parkování
nákladních vozidel v parkovacích zálivech v ulici Sv. Čecha Hustopeče. Realizaci dopravního
značení provedou v rámci údržby dopravního
značení Městské služby Hustopeče. MPO MěÚ
Hustopeče, jako správce komunikace, požádá
silniční správní úřad o stanovení dopravního
značení dle schváleného návrhu.
Usnesení č. 48/65/21: RM schválila omezení
parkovací doby na parkovišti u školní jídelny
a učiliště na ulici Tábory Hustopeče. Parkoviště
(8 parkovacích míst) bude osazeno dopravním značením IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatkovou tabulkou E13
s nápisem PO – PÁ 7.00 – 18.00 HOD., STÁNÍ
MAX. 2 hod. Realizaci dopravního značení
provedou v rámci údržby dopravního značení Městské služby Hustopeče. MPO MěÚ
Hustopeče, jako správce komunikace, požádá
silniční správní úřad o stanovení dopravního
značení dle schváleného návrhu.
Usnesení č. 49/65/21: RM neschvaluje udělení
výjimky z Nařízení města Hustopeče č. 4/2020,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené

úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, pro společnost itself s.r.o. Pálavské
náměstí 4343/11, Brno.
Usnesení č. 50/65/21: RM schválila podání žádosti
o dotaci z Dotačního programu JMK, DT č.
2 Následná péče o zeleň, za účelem dosadby stromů a keřů v zastavěné části města
Hustopeče.
Usnesení č. 51/65/21: RM schválila Dohodu
o spolupráci partnerů na malém projektu
mezi městem Hustopeče a obcí Habovka,
na projektu „Společne a preventivne proti
šírení pandemických prenosných ochorení na
území obcí Habovka a Hustopeče“. Dohoda
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 52/65/21: RM schvaluje upravený
seznam investic na rok 2021. Upravený seznam
je přílohou zápisu, nově doplněné akce jsou
označeny příznakem „a“.
Usnesení z 66. schůze Rady města Hustopeče
konané dne 2. 3. 2021
Usnesení č. 1/66/21: RM schválila program
jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/66/21: RM schválila záměr TJ
Agrotec Hustopeče z.s., IČ: 13690655 na
rekonstrukci hřiště na plážový volejbal včetně
zázemí dle varianty č.7 studie volejbalového areálu koupaliště Hustopeče vyhotovené
společností MATADORS, s.r.o.
Usnesení č. 3/66/21: RM neschválila navýšení
pachtovného o 1.000 Kč a souhlas se stavbou
dřevěného zahradního přístřešku s …, nar. …,
bytem: …, Hustopeče, k pachtovní smlouvě
k pozemkům p. č. 4682/4, 4682/5 a 4682/6
v k.ú. Hustopeče u Brna o celkové výměře
817m2. RM žádá, aby byl pozemek uklizen
a užíván k účelu dohodnutému v pachtovní
smlouvě.
Usnesení č. 4/66/21: RM schválila smlouvu 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.
Usnesení č. 5/66/21: RM doporučuje ZM ke
schválení Podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č. KN 108/1, 108/6, 108/10, 108/11,
108/12, 108/16, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23,
108/24, 108/25, 108/26, 108/27, 218/3, 1252/36,
1252/37, 1252/38, 1252/40, 1252/49, 1252/60,
1252/61, 1252/64, 1252/71, 4937/14, 4937/15
a části pozemků p.č. KN 1252/56,1252/59 vše
v katastrálním území Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 6/66/21: RM bere na vědomí podnět pro možný způsob převodu a investorství
pozemků určených pro výstavbu RD.
Usnesení č. 7/66/21: RM schválila uzavření
Smlouvy č. 1190900469 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky na akci „Výsadba stromů ve
městě Hustopeče“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 8/66/21: RM schválila oznámení
o výběru nejvhodnějšího nabídky na veřejnou
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zakázku malého rozsahu: Stavební práce na
objektu Střelnice, Hustopeče se společností
VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01
Hodonín, IČ: 26278553.
Usnesení č. 9/66/21: RM schválila umístění
uchazečů na dalších místech:
2. STAL-PE s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí,
IČ: 05154006
3. VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43
Želešice, IČ: 28312015
4. PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19,
602 00 Brno, IČ: 07794967
5. BRINGSTAV s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00
Brno, IČ: 25512111
6. REDAL AKTIV CZ s.r.o., Zábraní 589, 763 61
Napajedla, IČ: 03331903
7. JOŠISTAV s.r.o., Žižkova 780/36, 693 23
Ivanovice na Hané, IČ: 28302940
8. Gretes s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice,
IČ: 26235366
9. Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní
nám. 7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
10. DEST Morava s.r.o., Máje 180, 676 02
Moravské Budějovice, IČ: 09036547
11. PETRAlaan s.r.o., U Rybníčku 1080, 582 91
Světlá nad Sázavou, IČ: 04157010
12. OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00
Brno, IČ: 46901850
Usnesení č. 10/66/21: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo s VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy
3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553 za částku
3.905.000 Kč bez DPH
Usnesení č. 11/66/21: RM schválila výpověď
smlouvy o dílo se společností ELTODO
a.s.. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČ:
45274517 na provádění záručního a pozáručního servisu, pravidelných prohlídek a odstraňování havárií parkovacích automatů.
Usnesení č. 12/66/21: RM schválila výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Hustopeče - ul. Údolní,
chodník a parkovací stání“ text výzvy je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/66/21: RM schválila seznam
oslovených uchazečů na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. Údolní, chodník a parkovací stání“: H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28,
693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, TD LKW
s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ:
29380421,
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150,
628 00 Brno, IČ: 45474281, M - SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová, 464/60,
620 00 Brno, IČ: 48035599.
Usnesení č. 14/66/21: RM schválila složení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče - ul.
Údolní, chodníky a parkovací stání“: …, …,
…, náhradníci: …, …, … .
Usnesení č. 15/66/21: RM schválila dohodu
s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 o ukončení
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smlouvy č. 297 N 07/50 o nájmu pozemků
na LV č. 10002 v k.ú. Celné, Obec Těchonín.
Text dohody je přílohou zápisu.
Usnesení č. 16/66/21: RM schválila smlouvu
s Česko republikou – Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,
IČO: 01312774 o nájmu pozemků v areálu
turistické ubytovny Celné p.č. 335/6, p.č.st.
171/1, st. 172/1, st. 173/1, st. 174, st. 175, st. 176
a st. 177/1 v k.ú. Celné, zapsané na LV č. 10002
za roční nájemné 883 Kč. Text smlouvy je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 17/66/21: RM schválila záměr pachtu
pozemku p.č. 3975 vedeného jako orná půda
na LV č.1234 v k.ú. Starovičky.
Usnesení č. 18/66/21: RM schválila souhlas
s prodejem sortimentu firmy JUKKA (ovocné
a okrasné stromy a keře) v prostoru tržního
místa v dolní části Dukelského náměstí.
Usnesení č. 19/66/21: RM bere na vědomí informaci o jednání s projektantem demolice
objektu COOP na ul. Brněnská.
Usnesení č. 20/66/21: RM bere na vědomí
výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 21/66/21: RM schválila Smlouvu
o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností
Hustopeče pro rok 2021 s obcemi Křepice
a Popice. Smlouvy jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 22/66/21: RM schválila Směrnici
starosty č. 1/2021 k zajištění splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Usnesení č. 23/66/21: RM bere na vědomí
zprávu odboru územního plánu o připomínkách veřejnosti k projednávaným změnám
v rámci změny č. 3 územního plánu města
Hustopeče.
Usnesení č. 24/66/21: RM bere na vědomí
zápis u Komise pro územní rozvoj ze dne
10. 2. 2021.
Usnesení č. 25/66/21: RM schválila podání
žádost na pokácení břízy rostoucí před bytovým domem na ul. Větrná 1 a 2 na pozemku
p. č. KN 4542/2.
Usnesení č. 26/66/21: RM schválila zakoupení stromů a keřů k výsadbě v náhradních
výsadbách za cenu 155.833 Kč bez DPH od
společnosti Arboeko, s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství. Seznam a cenová
nabídka je přílohou zápisu.
Usnesení č. 27/66/21: RM schválila provedení
rekonstrukce koupelny na ubytovně Mostař
dle nabídky Jiřího Kavalíře, za cenu 76.484 Kč
bez DPH. Nabídka s rozpočtem je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 28/66/21: RM schválila rekonstrukci
koupelny a části obkladů v kuchyni v bytě
č. 30, na ulici Sv. Čecha 3, dle nabídky pana
Jiřího Kavalíře, Starovice, za cenu 61.230 Kč
bez DPH. Nabídka a rozpočet jsou přílohou
zápisu.
Usnesení č. 29/66/21: RM schválila Smlouvu
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK069794/21/OSV
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mezi městem Hustopeče a Jihomoravským
krajem.
Usnesení č. 30/66/21: RM schválila vybírání
jistiny ve výši 10.000 Kč u nových nájemníků v Domě-Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, pro krytí nákladů
spjatých s ukončením pobytu v tomto domě.
Účinnost tohoto usnesení se vztahuje na
nájemní smlouvy uzavřené od 3. 3. 2021.
Bude doplněno do nájemní smlouvy.
Usnesení č. 31/66/21: RM ukládá vedení města
jednat se stavebníky o dodržování zákazu
vjezdu vozidel nad 3,5 t pro výstavbu v lokalitě
na Křížovém kopci.
Usnesení č. 32/66/21: RM schválila pravidla participativního rozpočtu města Hustopeče 2021.
Pravidla rozpočtu jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 33/66/21: RM bere na vědomí vyřazení majetku města Hustopeče:
ORJ 208 – Komunikace 3.607,00 Kč
ORJ 255 – Vnitřní správa Hustopeče
196.857,64 Kč
ORJ 258 – Městské muzeum a galerie
13.049,00 Kč
ORJ 259 – Pronajímaný majetek
756.039,50 Kč
ORJ 267 – Čištění města 2.502,60 Kč
ORJ 269 – Parky, hřiště 18.267,00 Kč
ORJ 272 – Penzion 23.104,00 Kč
ORJ 273 – Městské služby Hustopeče
1.355,00 Kč
ORJ 283 – Bytové hospodářství
14.944,50 Kč
ORJ 284 – Mostař 34.115,00 Kč
ORJ 504 – Marketing a kultura Hustopeče 85.665,00 Kč. Seznam vyřazeného
majetku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 34/66/21: RM bere na vědomí vyřazení majetku MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5
v celkové hodnotě 315 553,22 Kč. Seznam
vyřazeného majetku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 35/66/21: RM schválila příspěvek
města Hustopeče na MAS Hustopečsko pro
rok 2021 ve výši 96.600 Kč.
Usnesení č. 36/66/21: RM schválila provedení
montáže stropních podhledů ve Sportovní
hale Šafaříkova za cenu 93.220 Kč bez DPH
a demontáž materiálu s obsahem azbestu
za cenu 106.800 Kč bez DPH. Práce si zajistí
ředitel SPOZAMu dodavatelsky za schválenou cenu.
Usnesení č. 37/66/21: RM schválila výpůjčku
prostor Společenského domu na ulici Herbenova pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
pro provoz očkovacího centra na provádění
očkování proti viru SARS CoV-2 pro veřejnost. Výpůjčka je uzavřena na období od 1. 3.
2021 do 31. 8. 2021, s měsíční opcí. Výpůjčka
zdarma je z důvodu veřejného zájmu obce
dle § 38, odst. 1 zákona o obcích, kterým
je zajištění protiepidemických opatření
v mimořádné situaci.
Usnesení č. 38/66/21: RM ukládá zajistit formou
poptávky u auditorských firem provedení
interní kontroly příspěvkových organizací
města.
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Informační linka do očkovacího centra
Očkovací centrum ve Společenském domě
oznamuje, že registrovaní zájemci o očkování v
případě změny rezervace či doplňujících dotazů mohou volat infolinku Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně:
Dvakrát se může člověk dostat do situace,
kdy potřebuje informace:
1. První dávka – nemohu se dostavit nebo nechci
a není zrušená rezervace. Co se stane? Přijde
mi SMS z MZCR-REZ, je mi nabídnuta další
rezervace nebo dostanu oznámení, že teď není
volno a až bude, že budu vyzvána. Takto chodí
SMS asi 14 dní – poslední SMS nakonec sdělí, že
když nedokončím rezervaci do určitého data
a určité hodiny, tak je moje registrace zrušena.
2. Druhá dávka – nemohu se dostavit z objektivních důvodů – volám infocentrum FNUSA
543 185 555.

ZAHRADNICTVÍ U LANGŮ, VRANOVICKÁ 306, PŘÍSNOTICE
nabízí letničky, balkónové rostliny, přísadu zeleniny, trvalky pro Vaše truhlíky, mísy a záhony. V nabídce např. muškáty, begonie, surﬁnie,
vějířovky, přísada rajčat, paprik, salátu, kedluben, bylinky, sadba jahod v10-packu, kanadské borůvky a brusinky.

OTEVŘENO OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 13.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00 HODIN.

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.

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

 Prodám Renault Laguna. Pojízdný.
Cena dohodou. Tel.: 735 175 773.

 Prodám kamennou dlažbu šedé barvy,
nepravidelné tvary, lze použít i jako obklad
k dispozici 9 m2. Hustopeče, cena dohodou.
Tel.: 723 258 111, e-mail: janabilko@seznam.cz.

 Prodám rotavátor, cena dohodou.
Tel.: 732 977 713.
 Sečení trávy od 0,65 Kč/m², Tel.: 608 065 337.

 Prodám závěsné hodiny, originální
provedení hlava kuchaře, cena dohodou.
Tel.: 723 258 111, e-mail: janabilko@seznam.cz.
 Hledáme pozemek/dům
na Hustopečku a okolí. Tel.: 721 500 609.
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Jsme tu pro vás stále CCB.

STR 32

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti

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

Vzpomínky
V srdcích zůstává navždy.
Dne 9. dubna uplyne 16 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní Věra Stehlíková.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Vzpomínají dcera Věra, vnučka Sylva
a pravnučka Bea s celou rodinou.

Dne 13. dubna vzpomeneme 7. smutné výročí
úmrtí paní Anny Kocmanové.
S láskou stále vzpomíná manžel a syn.

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

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

Dne 13. dubna vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí paní Marie Malíkové.

Dne 16. dubna vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný bratr, švagr,
strýc, pan Jiří Hamerník z Hustopečí.

Rodina děkuje všem, kteří vzpomenou s námi.

S bolestí a láskou vzpomíná sestra Dana s rodinou.

Dne 1. dubna 2021 uplynulo 3. smutné výročí chvíle,
kdy nás navždy opustila sestra, maminka, babička,
prababička, paní Marie Šuralová.

Když duše bolí a nedá si pomoci…

Stále vzpomínají sestra Božena,
syn Zdeněk, dcery Miroslava a Marcela s rodinami.

Dne 7. dubna 2021 uplyne 1. smutné výročí,
kdy ve věku nedožitých 19 let tragicky zemřel
náš syn Martin Horák.
S velkou bolestí a láskou vzpomínají rodiče,
bratr Ladislav a sestra Lenka s rodinou.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vryta.
Jen vzpomínka nám zůstane,
je v našich myslích skrytá.
Dnes už jen můžeme v tento den u hrobu stát
a s kyticí růží, co jsi měl rád, vzpomínat.
Dne 15. března by se dožil 88 let pan Jiří Tesař
z Hustopečí. Dne 5. dubna tomu bude 17 let, kdy
nás navždy opustil.
S velkou bolestí a žalem v srdci vzpomíná manželka Ludmila,
dcery Ludmila a Eva, syn Jiří, vnoučata a pravnoučata.
Těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích
těch, kteří mě milovali.
Dne 3. dubna uplynou dva roky, kdy zemřel manžel,
tatínek, dědeček, švagr, strýc a dobrý kamarád, pan
Václav Kaňa z Hustopečí.
Za tichou vzpomínku za celou rodinu děkuje manželka
a děti s rodinami.

