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Vážení spoluobčané,

skončil vskutku zvláštní měsíc, měsíc plný teplotních 

zvratů, proměnlivého a chladného počasí. Letošní duben se 

do dějin meteorologie zapíše jako jeden z nejchladnějších 

od roku 1961. Mandloně nebo meruňky ale odkvetly docela 

slušně, úroda (na rozdíl od loňska) na Hustopečsku bude. 

A další dobrá zpráva je, že se zvedla hladina spodních vod, 

které likvidovala suchá posledních let. Pozitivních zpráv 

není v této nelehké době nikdy dost, tak pojďme na další. 

V očkovacích centrech v nemocnici i ve společenském domě se 

úspěšně očkuje proti nemoci covid-19, čekací doby jsou krátké 

a naděje na poražení koronaviru se tak zvyšuje s počtem 

naočkovaných. Osobně bych přivítala věkové uvolnění, aby 

se do systému mohli zaregistrovat ti dospělí, kteří chtějí. 

Rezervace se řídí věkem, tudíž stát by získal lepší představu 

o množství zájemců a lépe by mohl plánovat dodávky vakcín. 

S velkým potěšením sleduji iniciativy jednotlivců a organizací 

k zabavení dětí i dospělých. Ve městě vznikla místa, kam se 

dá chodit s dětmi a skákat třeba „panáka“; koncem měsíce 

chodili děti a dospělí hledat čarodějnice, které vylétly z Magického bestiáře v okolí centra města; úkoly se daly plnit 

i Na Hradbách nebo na Křížovém kopci. Toto ani distanční výuka ale nemůže nahradit sociální kontakty. Naši žáci 

a studenti jsou již řadu měsíců bez bezprostředního kontaktu se svými spolužáky a učiteli. Proto jim i nám přeji, aby 

se mohli vzdělávat v lavicích škol, diskutovat a vzájemně se obohacovat. 

Jak pokračují ve městě investiční akce? Úspěšnou kolaudací byla zakončena modernizace ZŠ Nádražní, která se 

navíc instalací venkovního výtahu stala školou bezbariérovou. Nelze přehlédnout rekonstrukci ulice Údolní, kde 

kromě chodníků vzniknou nová parkovací místa. Při zahájení prací se odhalil špatný stav vodovodního řadu, který 

se, spolu s veřejným osvětlením, dá rovněž do pořádku. Celý měsíc už probíhá rekonstrukce Střelnice – nevzhledné 

budovy v ulici Na Hradbách. Práce se naplno rozjely, ale pracuje se zatím stále uvnitř budovy, proto není kolem 

stavby žádný velký ruch. Práce pokračují také na mimořádně sledované rekonstrukci stadionu. Problémy, které 

u stavby vznikly, se postupně řeší v rámci kontrolních dnů. Hotovo by mělo být koncem června. Aby se vzhled 

stadionu nebil s nevzhledným okolím, uvolnilo město fi nance na úpravu tribuny, zábradlí a laviček. Rozsáhlá 

rekonstrukce stadionu je rozdělena na 3 etapy. Ta první a zásadní se blíží do fi nále. Tak jí přeji úspěšný fi niš.

Vážení spoluobčané,

naše organizační složka Marketing a kultura nebo Centrum volného času Pavučina, ale i jiné instituce a organizace 

se chystají na postupné uvolňování vládních opatření v rámci boje se zákeřným koronavirem a jeho mutacemi. 

Snad se situace ustálí natolik, abychom se mohli potkávat na společných kulturních nebo sportovních akcích. 

Jednou z prvních by měl být v sobotu 22. 5. další ročník cyklistické tour Kolo pro život. Na červen je již připraveno 

několik skvělých akcí, které jsme oželeli již v loňském roce – Hustopečský slunovrat a cyklistická akce mikroregionu 

Krajem André. 

Je máj, krásný, květy zdobený měsíc. Přeji vám hodně zdraví, lásky, optimizmu a naděje. A víry v to, že vše špatné 

musí jednou skončit. Záležet bude i na nás.

Hana Potměšilová, starostka
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Z jednání rady: Ulice Generála Peřiny se díky dotaci zazelení

Z MĚSTA

Schůze rady města v úterý 30. března započa-

la sdělením starostky, na které navázaly další 

důležité body programu. 

Pořádná porce zeleně pro ulici Generála 

Peřiny

Skvělá zpráva dorazila z Ministerstva život-

ního prostředí – město obdrželo dotaci na 

projekt „Založení sídelní zeleně u bytových 

domů na ulici Generála Peřiny“. Občané Husto-

pečí se tak mohou těšit na 2 858 m2 plochy, na 

kterých bude vysazeno 26 stromů, 1  267 keřů, 

920 trvalek, 1 200 cibulovin a 1 500 m2 trávníků. 

Zároveň přibude i mobiliář v  podobě 10 lavi-

ček, 2 stolů a 4 odpadkových košů. „Vše musí-

me připravit tak, aby se letos na podzim mohlo 

začít,“ těší se starostka Hana Potměšilová. 

Vyprojektované náklady jsou 1 250 000 korun. 

Dotace pokryje 60 % plánovaných nákladů, 

zbytek se doplatí z městské kasy. 

Kapacita MŠ Na Sídlišti navýšena

Nástavba mateřinky Na Sídlišti je hotová 

a radní na své schůzce schválili podání žádosti 

o zápis změny v rejstříku škol a školských zaří-

zeních. Kapacita se díky nástavbě navýšila na 

celkový počet 183 dětí s účinností od 1. září 2021. 

„S tím také souvisí navýšení kapacity přípravy 

stravy ve školní jídelně na 211 z původních 150, 

což umožňuje nová technologie v  kuchyni,“ 

vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. 

Hustopečský bazén obnoví některé své 

technologie

Radní se zabývali veřejnou zakázkou malé-

ho rozsahu na rekonstrukci technologie úpra-

vy vody a TUV bazénu Hustopeče, do které se 

přihlásily tři fi rmy. „Vysoutěžili jsme fi rmu, 

která zpracuje projektovou dokumentaci na 

technologii a podle ní se bude projekt reali-

zovat – jedná se o metodu Design & Build. 

U výběru zhotovitele je pro nás velmi důležitá 

cena, reference dané fi rmy a rychlost reali-

zace,“ objasňuje zakázku místostarosta. Na 

investici je v rozpočtu města 2,5 milionu korun.

Radní schválili úpravu dvou ceníků

Od 1. května vejde v  platnost upravený 

ceník Senior Dopravy. „Cena za jednu jízdu 

se od května navýší z  původních 20 korun na 

30 korun. Ani nová cena zdaleka nepokryje 

náklady spojené s  dopravou – službu dotuje-

me z města. Abychom se aspoň přiblížili reálu, 

musela by se cena pohybovat kolem padesáti-

koruny,“ vysvětluje starostka. 

Od 1. září 2021 se změní sazby také v cení-

ku sportovní haly. „Ceny jsme upravovali podle 

reálných nákladů, aktuální ceník naleznou 

občané na webu města,“ říká místostarosta. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 31. 3. 2021 na webu města. 

Z jednání zastupitelstva: V plánu je oprava dalších chodníků
Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 8. dubna 

na XVIII. zasedání zastupitelstva města 

Hustopeče. Vybíráme pro vás nejdůležitější 

informace z jejich schůze.

Sdělení starostky: 

Územní studie S2 vyčleněna

Odbor územního plánování obdržel námit-

ky týkající se Změny č. 3 územního plánu, 

z  toho pouze tři se netýkaly lokality S2 za 

Křížovým kopcem. Vedení města proto zaúko-

lovalo Odbor územního plánování aktualizací 

územní studie na základě podaných námitek. 

Bylo dohodnuto vyčlenění územní studie S2 ze 

Změny č. 3 územního plánu tak, že bude studie 

řešena samostatně. Změna č. 3 ÚP města je ve 

stadiu kontroly příslušných orgánů a ke schva-

lování bude předložena nejdříve na  dalším 

zasedání zastupitelstva v červnu 2021.

Zastupitelé schválili uzavření smluv

Kupní smlouva s Jednotou, kterou na svém 

jednání schválili zastupitelé, je posledním 

střípkem, který chybí do skládačky s  názvem 

Cyklostezka Starovice–Hustopeče. „Máme 

splněny podmínky dotačního titulu – všech-

ny pozemky pod cyklostezkou budou tímto 

krokem v majetku města,“ říká starostka Hana 

Potměšilová. Město pozemky zakoupilo za 

částku, za kterou byly původně nabyty. 

Na programu měli zastupitelé také daro-

vací smlouvu s  Povodím Moravy na městské 

pozemky pod prvním rybníkem v  souvislostí 

s  jeho rekonstrukcí. „Hustopeče do projektu 

vstoupí darem 6 300 m2 konkrétních pozemků 

v okolí rybníka, které budou dotčeny stavbou – 

většina nákladů je kryta dotací a zbytek zaplatí 

Povodí Moravy,“ vysvětluje místostarosta Boři-

voj Švásta. Práce by měly být zahájeny letos na 

podzim.

V plánu je oprava dalších chodníků

Město chystá další projekty na rekonstrukce 

chodníků ve městě – tentokrát v ulicích Brněn-

ská a Bratislavská. „Jsme poměrně úspěšní 

v  získávání dotací; abychom však na nějakou 

mohli dosáhnout, musíme být majiteli pozem-

ků, kterých se dotčený projekt týká,“ vysvět-

luje starostka. Z  tohoto důvodu zastupitelé 

schválili podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemků z  Jihomoravského kraje na město 

Hustopeče. „Neměl by to být větší problém, 

jedná se o chodníky ve špatném stavu a my je 

chceme dát do pořádku a udržovat,“ doplňuje 

místostarosta. 

Dotace na atletický stadion nevyčerpána

Díky dalším fi nančním zdrojům se nevy-

čerpá 10milionová dotace od města na rekon-

strukci městského stadionu. Zastupitelé 

schválili dodatek ke smlouvě, který snižuje 

poskytnutou dotaci pro TJ na 7,9 milionu 

korun. „Zbývajících 2,1 milionu korun však 

zůstane sportovcům – dodatek upřesňuje, že 

fi nance poputují na údržbu a dovybavení spor-

tovišť,“ vysvětluje starostka. 
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Stávající stav v ulici Generála Peřiny.
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69. schůze rady města připadla na úterý 

13. dubna a radní se na ní věnovali několika 

důležitým bodům. 

„Rajhradská studna“ v ulici Svatopluka 

Čecha se dočká renovace

Středověká studna u Pittnerovy uličky 

dopřává i v  období sucha občanům Husto-

pečí užitkovou vodu. U této studny si v  roce 

1531 koupili dům novokřtěnci (habáni), kteří 

v Hustopečích vytvořili významnou komunitu. 

„V roce 2022 vzpomeneme 400. výročí vyhnání 

novokřtěnců z našeho města. Chceme studnu 

a její okolí zrekonstruovat, neboť je s  půso-

bením novokřtěnců úzce spojena,“ popisuje 

záměr radních starostka Hana Potměšilová. 

„Obdrželi jsme návrh renovace, který odpoví-

dá strohosti, jež byla pro novokřtěnce typická,“ 

dodává místostarosta Bořivoj Švásta. 

V  současné době je renovace ve fázi oslo-

vování fi rem, které by na nové podobě studny 

měly pracovat – jedná se například o umělec-

ké kováře, protože bude obnoven naznačený 

baldachýn vycházející z  původního vzhledu 

studny. 

Hráči beachvolejbalu se mohou těšit na 

nová hřiště

První akce, na kterou se budou čerpat 

ušetřené peníze z  rekonstrukce městského 

stadionu, se týká beachvolejbalových hřišť na 

městském koupališti. „Čeká nás rekonstrukce 

hřiště, upraví se oplocení a použijeme i certi-

fi kovaný písek ze Střelče – tedy speciální písek 

určený pro beachvolejbal,“ těší se místosta-

rosta. Brněnská fi rma na dvě hřiště dodá 

vše potřebné tak, aby bylo do půlky května 

2021 hotovo – v letní sezoně tak mohou milov-

níci sportu nová hřiště vyzkoušet. 

Pomůže koupališti nový dotační titul? Radní 

provedli další krok

Začala příprava na vypsání dotačního titu-

lu z  Integrovaného regionálního operačního 

programu – občanská vybavenost, který by 

mohl pokrýt plánovanou rekonstrukci měst-

ského koupaliště. „Zadali jsme zpracování 

revize a doplnění projektové dokumentace ve 

vazbě na již zpracovanou projektovou doku-

mentaci, která se týká stavebních úprav na 

koupališti,“ vysvětluje starostka. Nová projek-

tová dokumentace bude odpovídat podmín-

kám dotačního titulu, který byl vypsán. 

„Jelikož se jedná o poměrně vysokou částku, 

tak nechceme přípravu projektové dokumen-

tace podcenit – poskytnutí dotace by nám 

velmi pomohlo. Bude se jednat o rozsáhlou 

rekonstrukci zahrnující například výměnu 

bazénových van či tobogánu,“ říká místosta-

rosta. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 14. 4. 2021 na webu města.

Z jednání rady: 400. výročí přinese zajímavou renovaci

Zastupitelé schválili dokumenty 

k hospodaření města

Účetní závěrka za rok 2020 a závěrečný účet 

města za rok 2020 byly jednohlasně schváleny. 

„Město Hustopeče hospodaří dobře, máme 

i fi nanční přebytky, které by mohly pokrýt 

i neplánované investice,“ raduje se starostka. 

Z diskuze občanů

�       Na zastupitelstvo dorazila obyvatelka Her-

benovy farmy, která se dotazovala na hluk 

a prašnost v  okolí jejich bydliště. „Na sou-

kromém pozemku u Herbenovy farmy je 

umístěna drtička betonu a mobilní beto-

nárka pro Ředitelství silnic a dálnic, které 

realizují rekonstrukci povrchu dálnice D2. 

Jako kompenzaci za stavební ruch budou 

asfaltovým recyklátem upraveny přístupové 

cesty,“ vysvětluje starostka. Občané budou 

informovaní včas o této akci, která bude rea-

lizovaná průběžně na etapy fi rmou Skanska. 

�       Dalším diskutovaným tématem byly pozem-

ky za ulicí Generála Peřiny. „Občané připo-

mínkovali projektování inženýrských sítí 

městem, které je v  souladu se schváleným 

územním plánem a územní studií. Navrho-

vali např., aby parkovací místa, která sousedí 

s jejich zahradami, byly přemístěny,“ vysvět-

luje místostarosta. Náměty se budou prově-

řovat. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 9. 4. 2021 na webu města.
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Česká Ves – dnes ulice Svatopluka Čecha. Nákres 

původní studny.

V roce 1943 byly studny dvě.

Současný vzhled studny. Rajhradská studna a její budoucí vzhled.
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Přes tři měsíce jsou dveře Turistického 

informačního centra pro návštěvníky zavře-

ny. Kolegyně z  TICka se tak přesunuly o pár 

set metrů dál do společenského domu, kde 

na očkovacím centru vypomáhají se vším, co 

je potřeba. Co nám holky prozradí o svém 

působení u očkování? „S kolegyní z  Infocen-

tra tady sedíme na registru pacientů, lidé 

se u nás při příchodu nahlásí, obdrží od nás 

číslo, podle kterého je potom vyvolávají do 

ordinací. Zároveň zapisujeme do počíta-

čů, aby nedošlo k  nějakému omylu a člověk 

nebyl náhodou naočkovaný dvakrát,“ usmí-

vá se za respirátorem Martina Radkovičová 

z TIC, u které si v  normálních časech můžete 

zakoupit vstupenku do kina či se přeptat na 

cestu k  mandlovým sadům. „Budeme tady 

minimálně do znovuotevření TIC, zatím 

předpokládáme, že to bude do konce dubna. 

I po otevření sem však budeme chodit vypo-

máhat,“ říká Martina. Pomoc při registraci pa-

cientů není první práce, kterou kolegyně z TIC 

při koronavirové pandemii vykonávaly. „Před 

rokem, když přišel první lockdown, tak jsme 

s kolegyní byly v Boleradicích šít roušky,“ dodá-

vá Martina.

I přes fyzicky a psychicky náročnou práci ve 

společenském domě pokračují i přípravy na 

letní sezónu, kterou všichni s  nadějí a optimi-

zmem vyhlížíme. „Pro letošní sezonu máme 

samozřejmě i nějaké novinky a překvapení. 

Chystají se dvě brožurky a zbrusu novou zále-

žitostí budou komentované prohlídky města,“ 

láká budoucí návštěvníky TICka Klára Knápko-

vá. V připravovaných brožurkách naleznete jak 

tipy na cyklotrasy v okolí, tak i na výlety pěšky, 

na kole či autem. Stále to však není všech-

no. „Také u nás můžete zakoupit novou knihu 

hustopečské rodačky Ilse Tielsch, která se 

jmenuje Vzpomínky na dědečka. A také bude-

me mít znovu k dostání časopis Pálava,“ zakon-

čuje naše povídání Klára.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 1. 4. 2021 na webu města.

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrátily úřední 

hodiny Městského úřadu Hustopeče v původ-

ním rozsahu.

Pondělí 08.00–12.00 hod 12.30–17.00 hod

Úterý 08.00–12.00 hod 12.30–14.00 hod

Středa 08.00–12.00 hod 12.30–17.00 hod

Čtvrtek 08.00–12.00 hod 12.30–14.00 hod

Pátek pouze po předchozím objednání

Polední přestávka vždy 12.00–12.30 hod

Pokud jste již objednání na některý násle-

dují den, nadále platí objednaný termín. 

Pro online objednání platí pravidla zada-

ná při registraci. U telefonických objed-

návek budou pracovníci úřadu objednané 

osoby postupně vyvolávat v objednaný čas.

Může nastat situace, že v důsledku vyřizová-

ní záležitostí předchozího klienta může dojít 

k drobnému zdržení ve vyvolávání objednané-

ho klienta.

Pavel Michalica, 
tajemník Městského úřadu Hustopeče 

Vrací se původní úřední hodiny městského úřadu
Fo

to
: K

lá
ra

 V
yh

ňá
ko

vá

Očkování je v plném proudu.

Pracovnice z Infocentra vypomáhají v očkovacím centru

Z jednání rady: Muzejní kavárna je po rekolaudaci připravena
Radní se sešli již na své 70. schůzi. V úterý 

27. dubna na ně čekalo více jak 50 bodů 

programu. 

Kavárna v Domě U Synků připravena 

k otevření

Již několik měsíců je vybrán nájemce nově 

vybudované Muzejní kavárny v renesančním 

domě U Synků, otevření však překazila pande-

mie. „Čas byl využit na řešení připomínek vzne-

sených při rekolaudaci, takže nyní prostory 

splňují všechny přísné normy,“ říká starostka 

Hana Potměšilová. Připomínky se týkaly napří-

klad výlevky, odvětrávání či kuchyňského vyba-

vení tak, aby se zde mohly připravovat teplé 

pokrmy. „Kavárna je tedy nyní připravena a těší 

se na své první návštěvníky,“ dodává místosta-

rosta Bořivoj Švásta. 

Nová parkovací místa v ulici Údolní až po 

úpravě vodovodních trubek

Starý vodovodní řád v ulici Údolní je ve 

špatném stavu a zub času vykonal své.  „Nemá 

smysl budovat parkování nad vodovodním 

řádem, u kterého hrozí havárie. Proto nejdříve 

necháme vyměnit trubky a parkovací místa tak 

nebudou ohrožována následným rozebíráním 

při opravách,“ vysvětluje místostarosta neplá-

novanou investici, která bude činit 261 tisíc bez 

DPH. „Finance poputují z městské pokladny, 

ač se jedná o majetek Vodovodů a kanalizací 

– ti však nemají současnou opravu v plánova-

ných investicích, proto jsme se rozhodli řešit 

situaci z našich zdrojů,“ dodává starostka. 

Zároveň s parkováním se v ulici Údolní řeší 

i veřejné osvětlení, kdy se mění uhnilé sloupy. 

Výměna bude stát 296 tisíc bez DPH – zde se 

jedná o plánovanou investici. 

Kolo pro život snad 22. května 

i v Hustopečích

Radní schválili zábor Dukelského náměstí 

v sobotu 22. května 2021 pro start cyklistic-

ké akce Kolo pro život, součástí je i zábor ulic 

Hybešova, Šafaříkova a Tyršova za účelem 

parkování účastníků. „Otázka je, zda bude 

epidemiologická situace příhodná, avšak nyní 

s akcí počítáme,“ říká místostarosta. 

Startovací byty získají nová okna

V půdní vestavbě bytových domů v ulici 

Svatopluka Čecha vlastní město 6 nájemních 

bytů, které poskytuje jako startovací. V každém 

bytě jsou střešní okna a velké francouzské 

okno, obojí je po letech používání v dezolát-

ním stavu – zatíká jimi a profukuje. „Radní 

schválili výměnu oken a cenovou nabídku za 

132 tisíc,“ dodává Švásta.

Tribuna městského stadionu v novém 

kabátu

Radní schválili cenovou nabídku na úpravu 

tribuny na městském stadionu. Součástí úprav 

bude výměna střechy či nátěr zábradlí a reno-

vace laviček. „Tribuna tak bude alespoň částeč-

ně korespondovat s novým stadionem, jehož 

rekonstrukce míří do cílové rovinky,“ vysvětluje 

Potměšilová. Plánovaných 300 tisíc poputuje 

z fi nancí ušetřených při rekonstrukci stadionu 

– peníze tak poputují opět do sportu.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 28. 4. 2021 na webu města. 
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Dezinformace, hoax, fake news, misinforma-

ce. Pojmy, se kterými už se dozajista každý 

z nás, kdo užívá sociální sítě a sleduje zprávy, 

setkal, ať už vědomě nebo nevědomě. Vlivem 

současné situace jsme zprávami doslova 

zahlceni a orientovat se v nich je těžké i pro 

ty nejostřílenější. A proto jsme se zeptali Mgr. 

Barbory Vackové, Ph.D., působící na Masa-

rykově univerzitě v Brně, jak s informacemi 

nakládat a jaká úskalí na nás mohou čekat.

Jaký je rozdíl mezi hoaxem a dezinformací?

Obojí znamená nějaký typ zavádějící nebo 

záměrně mylné, lživé informace. Já bych řekla, 

že rozdíl je v podstatě ve zdroji. Když mluví-

me o dezinformaci, tak spíš mluvíme o svého 

druhu hotové zprávě v nějakém dezinformač-

ním online médiu. Hoax se zažil pro ty zprávy, 

které buď chodí e-mailem nebo po sociálních 

sítích. Takto pojatá dezinformace by nevyzýva-

la k nějakému sdílení, kdežto hoax se celkem 

snadno pozná podle toho, že burcuje k tomu, 

aby se přeposílal dál. Často se jedná o řetězové 

emaily atd. V zásadě se jedná o lež nebo něja-

ký klamavý, zavádějící příspěvek.

Můžeme hoax nebo dezinformaci poznat 

okamžitě?

Myslím, že nejjednodušší cestou je využí-

vat takové zdroje, které je s sebou nenesou, ale 

když už se člověk dostane k nějaké takové zprá-

vě, dá se to rozeznat relativně snadno, i když 

to vyžaduje nějaký cvik. Co by nás na první 

pohled mělo zarazit, je, když to není úplně 

správně česky. Na zpravodajských webech 

– nebo webech, které se tváří jako zpravodaj-

ské weby – jsou většinou tučně zvýrazněná 

písmena nebo je tam nadbytek vykřičníků. To 

jsou věci, které „normální“, nezavádějící média 

a e-maily nepoužívají. Takže pokud je to takto 

grafi cky „divoké“, řeknete si: „Pozor, toto může 

být zavádějící“.

Takže zarazit nás může už grafi cká stránka 

zprávy. A co obsah?

Takové zprávy jsou hojně mířeny na emoce, 

vyvolávají až fyzický strach o vlastní osobu, 

pocit ohrožení. Mluví o nějakém riziku, stra-

ší, co na nás kde číhá a útočí tak na náš pocit 

bezpečí. Velmi často se v nich objevují přísliby 

skandálního odhalení a obvykle v nich nejsou 

žádné konkrétní zdroje. Je to spíše takové to 

„někdo někde říkal, že…“. To jsou právě první 

znaky, při kterých by člověk měl být ostraži-

tý. Dá se ale pracovat i s tím zdrojem. Obecně, 

pokud – hlavně v online zdrojích – není snad-

no dohledatelný autor, vlastník média, šéfe-

ditor, editor vydání nebo tam není napsáno 

něco o fi nancování, je to pro nás další varování. 

Druhý krok, který není úplně komplikovaný, 

je, když v článku nenalezneme žádné zdroje, 

anebo pokud tam jsou, tak nejsou hyperak-

tivní. Když je něco v online zpravodajství nebo 

publicistice citováno z jiné publicistiky, tak by 

ten odkaz měl být hyperaktivní. To napomáhá 

čtenáři jít dál po té trase, aby dopátral, odkud 

pramení veškeré informace.

Kde všude se mohou klamavé zprávy 

objevovat?

Já myslím, že ze všeho nejnebezpečnější je 

to na sociálních sítích, nebo když přijde emai-

lem, protože to má široký dopad. Pak typic-

ky na neseriózních nebo dezinformačních 

webech. Ale sociální média jsou asi nejběž-

nější, dobře se na nich sdílí, a proto se tam 

také tolik objevují. Někdy se ale může stát, že 

takovou zprávu vyprodukují i seriózní média, 

což může mít spoustu důvodů. Je to třeba 

nepozorností novináře, který pro ně pracuje, 

což může být vyvoláno nějakým redakčním 

tlakem, rychlostí atd. Může se to stát, když si 

člověk neověří zdroje dostatečně pečlivě. Takto 

můžou vznikat zprávy, které jsou jenom mírně 

zavádějící.

Jak lživé zprávy vznikají? Mají za úkol 

někoho cíleně poškodit?

Může se stát třeba jen to, co jsem uváděla 

před chvílí – že si novináři něco špatně přebe-

rou nebo interpretují, což se může stát každé-

mu – nejedná se o cílenou dezinformaci. Tady 

bychom mluvili spíš o omylu. Když už mluví-

me o hoaxu nebo dezinformaci, tak je to něco, 

co opravdu vzniklo záměrně. Je důležité si 

představit řetězec vzniku specifi cky na sociální 

síti. Někdo to vypustí a síť je silná v tom, že si 

to lidé přeposílají dál a sdílejí. V tomto přípa-

dě ale nemůžeme mluvit o tom, že by to lidé 

dělali schválně se záměrem někoho poško-

dit, ale jedná se o publikum, které informaci 

věří. Je potřeba oddělovat prvotní producen-

ty a čtenáře. Obecně asi nejzávažnější jsou 

takové dezinformace, které se šíří s nějakým 

politickým ideologickým podtextem. V této 

souvislosti se používá termín „hybridní válka” 

– to se může zdát jako silné slovo, ale pokud 

mluvíme o válce, jde o nějakou snahu opano-

vat území, mocensky na něm působit a mít 

na něm vliv. Takže může jít opravdu o nějaký 

politický ideologický boj, jež má za cíl určitým 

způsobem destabilizovat systémy v demokra-

tickém státě atd. Dost často může jít také jen 

o peníze, protože lidé, kteří na takovou zprávu 

kliknou, zvyšují sledovanost webu, a tím se 

zvyšuje publikum, kterým může daná strán-

ka prodávat jako reklamní sdělení. A někdy 

může jít jen o potřebu mít pozornost v online 

prostředí.

Můžu si nějak zprávy ověřovat?

Stále funguje web www.hoax.cz, což je 

jakási sběrna těch méně či více známých 

dezinformací, které putují online prostředím. 

Jinak je to dost těžké, protože už existují i tzv. 

deepfake, kde už je to těžké odhalit, protože 

vypadají opravdu věrohodně. Asi nejlepší stra-

tegií je tomu úplně předcházet a číst zdroje, 

které jsou ověřené, seriózní a ví se to o nich. Za 

mě je pro běžnou veřejnost nejlepší soustředit 

se na média veřejné služby. Na Českou televi-

zi a Český rozhlas, protože jsou to pořád ještě 

nezatížená média bez nějakých vnějších vlivů. 

Potom bych se soustředila na taková média, 

která jsou nějakým způsobem dlouhodobě 

etablovaná. Ještě bych odkázala na stránky 

Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (www.

nfnz.cz), kde jsou hodnocení publicistických 

i žurnalistických médií, online i tištěných, 

a také seznam dezinformačních webů. Tam se 

dozvídáme, že aktuálně patří mezi nejdůvěry-

hodnější média Aktuálně.cz, Deník N, iRozhlas, 

Deník Referendum nebo Echo 24.

Je možné v současné době přemíru 

informací nějak fi ltrovat?

Česká média jsou typická tím, že nás krmí 

spíše tím horším než lepším, čímž se zabývají 

i psychologové. Já doporučuji užívat opravdu 

jeden nebo dva ověřené zdroje a z těch vychá-

zet. Není třeba číst všechno. A myslím, že pro 

psychickou pohodu je dobré se zprávám nevy-

stavovat pořád. To je ale už taková všeobecná 

rada.

-slam-

Článek byl zveřejněn 7. 4. 2021 na webu města.

Zachovejte klid fi ltrováním informací
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Za normálních okolností bychom si dne 

16. dubna připomínali 76. výročí osvobození 

Hustopečí při pietním aktu na hřbitově Rudé 

armády, ale i letos jsme nuceni tuto přelomo-

vou událost reflektovat mnohem komorněji. 

Většina obyvatel Hustopečí je dobře 

obeznámena s  historií konce nacistic-

ké nadvlády v  našem městě, proto si jen 

v  krátkosti připomeňme, že osvobození 

Hustopečí připadlo na pondělí 16. dubna 

1945. Bitva o město začala v  9 hodin a do 13. 

hodiny Rudá armáda opanovala Hustope-

če. Za rychlý průběh bojů mohou Hustopeče 

vděčit i ranní bitvě u Staroviček, kdy osádka 

tanku T-34 vedená tehdy 21letým poručíkem 

Ivanem Mirenkovem zlikvidovala pět němec-

kých tanků. Němci pak v  obavě, že se dosta-

nou do obklíčení, rychle ustoupili směrem na 

Velké Němčice... 

Zatímco vloni jsme zmiňovali okolnos-

ti vzniku hustopečského pohřebiště Rudé 

armády a osud jednoho z  řadových vojáků 

(mladičkého Nikolaje Starostina), pohřbe-

ného ve  zdejší mohyle, připomeňme si letos 

příběh statečného důstojníka, který patřil 

k těm šťastlivcům, kteří se dožili konce války…  

Rozvědčík Viktor Ivanovič Šabelnik

Viktor I. Šabelnik se narodil 17. června 

1924 v  obci Sosnovka v  Záporožské oblasti 

Ukrajiny.

Ve 2. světové válce bojoval už od svých 

17 let, kdy se stal rozvědčíkem v partyzánském 

oddíle č. 234. Účastnil se útoků na německé 

posádky ve vesnicích Radivonovka a Veliká 

Ternovka. V říjnu se jeho skupina stala součás-

tí Rudé armády a Šabelnik pak bojoval na Jižní 

a Stalingradské frontě. 

V  únoru 1942 a v  lednu 1943 byl těžce 

zraněn. Od července 1943 působil jako 

rozvědčík 103. jezdeckého pluku 20. kozácké 

jezdecké divize. Účastnil se brjanské a gomel-

sko-rečické operace a přispěl k debaklu kalin-

kovičsko-mozyrské akce protivníka. Za to byl 

vyznamenán řádem Vlastenecké války 1. stup-

ně.  V  lednu 1944 byl znovu těžce raněn. Po 

vyléčení byl zařazen k  50. gardovém jezdec-

kému pluku 13. gardové jezdecké divize; tedy 

k  Plijevově skupině v  rámci 2. ukrajinském 

frontu. Účastnil se Budapešťské operace. 

V  období 27. března do 20. dubna 

1945 bojoval v  řadách vojsk nastupujících na 

osvobození Československa. Mimořádným 

způsobem se zasadil o osvobození města 

Nové Zámky, o překročení řeky Váh a o přeru-

šení komunikace německých vojsk západně 

od Trnavy. Vyznamenal se i v bojích o Brodské 

76. výročí osvobození města Hustopečí a příběh průzkumníka

Viktor Šabelnik

Za dodržení všech bezpečnostních nařízení 

se letos opět sešli na hřbitově Rudé armády 

v Hustopečích zástupci města, ruského velvy-

slanectví, ruského konzulátu a dalších historic-

kých organizací, aby oslavili památku padlých 

vojáků, kteří položili život v bojích 2. světové 

války. „Hustopeče byly osvobozeny 16. dubna 

1945 a každý rok si tuto událost připomínáme. 

Právě u nás totiž máme pohřebiště, kam byli 

svezeni padlí sovětští vojáci nejen z Hustopeč-

ska, ale i Břeclavska a Mikulovska, takže je to 

rozsáhlé území a vzpomínkových aktů se vždy 

účastní i starostové a zástupci z těchto lokalit. 

Letos už podruhé je to však kvůli koronaviru 

velmi komorní,“ posteskla si starostka Hana 

Potměšilová.

Přesto se podařilo uctít památku padlých 

rudoarmějců kromě tradičního pokládání 

věnců také čestnou stráží v dobových unifor-

mách a salvou, kterou vystřelili členové klubu 

vojenské historie odění do kozáckých unifo-

rem. „Jsme tu zejména proto, že si připomí-

náme výročí osvobození Československa od 

fašizmu a myslím si, že je to událost, která se 

týkala a týká nás všech,“ vysvětlil svou účast 

vedoucí skupiny Rex – Vojenská historie, který 

se svými kolegy držel u památníku čestnou 

stráž v dobových uniformách.

Již začátkem roku přibylo u hustopečské-

ho památníku 12 žulových desek, na kterých 

jsou vypsána jména všech zde pochovaných 

vojáků. Obnovy se dočkaly i jmenovky na 

pomníčcích důstojníků. „Ruská strana přišla 

s nápadem, že by vypsala jména padlých vojá-

ků, jejichž ostatky jsou uloženy v hromadném 

hrobě v okolí mohyly tak, aby nebyly anonym-

ní. Jména důstojníků jsou totiž vypsána na 

pomníčcích, ale o těch ostatních se toho moc 

nevědělo. Teď si je tu příbuzní mohou třeba 

i dohledat,“ popisuje důvod instalace nových 

desek starostka.

Za normálních okolností by se pietního 

aktu účastnila i širší veřejnost a žáci místních 

škol. Právě těm je, dle tajemníka konzulá-

tu, důležité připomínat a objasňovat tuto 

část historie. „Je dobře, když na taková místa 

přichází děti se svými rodiči a ptají se na to, 

kdo byli ti lidé a proč jsou tu pohřbeni. A naším 

úkolem je zachovat pravdu o světové válce 

a o všech událostech tak, jak se skutečně staly, 

aby se chyby minulosti už nikdy neopakovaly,“ 

pronesl tajemník ruského konzulátu v Brně 

Georgij Akajemov.

-nov-

Článek byl zveřejněn 19. 4. 2021 na webu města. 

Hřbitovem zazněla čestná salva obětem války
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U pomníku se držela čestná stráž.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

a 9. dubna přeplavil jako první v čele eskadro-

nu řeku Moravu a dostal se do Lanžhota, kde 

se účastnil pouličních bojů. 

Po osvobození Staroviček byl k  ránu 

16. dubna poslán na jezdecký průzkum 

13. gardové jezdecké divize směrem na Uher-

čice k  zajištení přechodů přes řeku Svratku. 

Zde se s Šabelnikem setkal starovičský občan 

Kadrnka, jehož příběh byl kronikářsky zazna-

menán: 

V noci z 15. na 16. dubna obsadili Sověti Staro-

vičky. Místní občan Kadrnka byl vyzván sovět-

ským vojákem, aby ho následoval. Byl zaveden ke 

skupině důstojníků, kteří měli před sebou mapu. 

Zeptali se ho, zda zná zdejší krajinu. Musel jim na 

mapě ukázat, kde jsou Šakvice, Hustopeče a Uher-

čice. Sověti ho pak odvedli do meruňkového sadu, 

kde pobývala velká skupina kozáků. Jejich velitel 

se rozhodl, že Kadrnka s nimi pojede na průzkum 

k Uherčicím. V pět ráno byl dán rozkaz k pochodu. 

Kadrnka jel v čele skupiny 60–80 kozáků k šakvic-

kému nádraží, kde se dostali pod německou palbu. 

Kozáci pobídli koně k  trysku. Kadrnka se skupin-

kou 4 jezdců se dostal pod palbu kulometu na 

trati. Němci se vzdali. Pak přejeli silnici Šakvice–

Hustopeče, kde se znovu dostali pod palbu kulo-

metů. Postoupili dále k  Popicím, kde se táhly ke 

Starovicím drátěné zátarasy; zde se znovu dostali 

pod palbu, tentokráte z děl. Skupina našla spásu 

v lese „Na Kolbách“. Zde velitel sledoval dalekohle-

dem Uherčice. Kozáci přivedli tři německé vojáky, 

Kadrnka s nimi hovořil a dostal se do podezření, že 

je Němec. Složitě pak vysvětloval, že je Čechem, co 

pouze hovoří německy. V  15 hodin sovětská leta-

dla bombardovala Uherčice. Potom následoval 

přímý útok kozáků na most, který ovšem prcha-

jící Němci stačili vyhodit do povětří. Občané vyšli 

po dobytí obce z  úkrytů a hostili své osvoboditele. 

Velitel kozáků ke Kadrnkovi prohodil: „Jiščo paje-

chaj s nami na Berlin!“ Pak se ale zasmál, poděko-

val mu a dal mu propustku.

Teprve po 30 letech se pan Kadrnka dozvě-

děl, že ten důstojník se jmenoval Šabelnik a že 

je „Hrdinou Sovětského svazu“. 

Po skončení války dokončil gardový poru-

čík Viktor Ivanovič Šabelnik Frunzeho vojen-

skou akademii a v roce 1958 odešel do zálohy. 

Působil jako zástupce vedoucího Záporožské-

ho oblastního obchodního úřadu. 

Zemřel 6. července 1995 a byl pochován na 

Kapusťjanském hřbitově v Záporoží, staletém 

centru neohrožených kozáků.

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

Téměř dva měsíce funguje ve Společen-

ském domě v  Herbenově ulici očkovací cent-

rum. Očkování proti novému typu koronaviru 

však zajišťuje také mobilní očkovací tým Gira-

sole, který dojíždí za těmi, kteří se do očkova-

cích míst nedostanou – začátky byly náročné, 

zájemců bylo dost. „Jsou to senioři na vozíku, 

či ležící, nemají se k  očkování jak dostat. Už 

od začátku jsme viděli, že tam díra je, že šanci 

nemají. A jelikož máme lékaře a sestry v teré-

nu každý den, tak jsme to viděli jako možnost 

pomoci, aby byli co nejdříve naočkováni,“ říká 

ředitel Girasole Miroslav Prchal.

Od 16. února do dnešního dne pomohli 

naočkovat 200 seniorů a pokračují i nadále. 

„Je fajn, že těch zájemců už není tolik jako na 

samotném začátku, tím, že se do toho zapojili 

praktičtí lékaři a vznikla další očkovací místa, 

tak nám přibývá asi desítka zájemců týdne,“ 

popisuje současný stav Prchal. 

Aktivitu očkovacího týmu přijela ocenit 

také delegace z  Jihomoravského kraje. Hejt-

man Jan Grolich vyzdvihl jeho přínos a inspi-

raci i pro další města. „Jsem rád, že díky této 

službě od Girasole se podařilo naočkovat 

200 lidí. Za mě je to výborná zpráva, jsem moc 

rád, že tady něco takového vzniklo – nikdo se 

nám neozývá, že potřebuje peníze nebo coko-

liv jiného – prostě to funguje samo, to je pro 

mě ta nejlepší zpráva,“ neskrývá radost náš 

hejtman. Výjezdy do terénu nezůstávají pouze 

na hustopečském mobilním týmu. Hejtman 

dodal, že podobný tým funguje i v Brně, záro-

veň se kraj snaží apelovat na praktické lékaře, 

aby očkovali imobilní pacienty.

Grolich spolu s  Janou Leitnerovou, radní 

pro sociální politiku, zavítali také na nedale-

kou stavbu Domova pro seniory, ta od loňské-

ho podzimu viditelně poskočila a budování 

jde podle časového harmonogramu – nejpoz-

ději do léta 2022 bude hotovo. „Tady nejde 

o nějaké extra velkokapacitní zařízení, tam 

bude 52 lůžek a myslím, že to je vhodná příle-

žitost ukázat, že se péče dá dělat jinak – že sem 

půjdou lidé, kteří tam budou chtít jít, budou 

potřebovat nepřetržitou péči. Ruku v  ruce 

s  tím musí jít podpora terénní péče nejen 

v  Hustopečích, ale v  celém Jihomoravském 

kraji,“ těší se Leitnerová. 

Vzácné hosty z nového vedení kraje uvítala 

starostka Hana Potměšilová, se kterou jsme si 

na závěr návštěvy popovídali. „Pro mě to bylo 

velmi poučné a věřím, že pro ně taky, protože 

jsme se mohli pobavit o fungování domova 

a o tom, co nyní proběhne. Jihomoravský kraj již 

nyní uvažuje o výběru ředitele zařízení, proto-

že bude muset připravovat jeho chod. To mě 

překvapilo, ale myslím, že to je velmi rozumné.“

-vyh-

Článek byl zveřejněn 15. 4. 2021 na webu města.

Vedení kraje chválí směřování Hustopečí v sociální sféře
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Aktivitu očkovacího týmu přijela ocenit také delegace 

z Jihomoravského kraje.

Hejtman zavítal i na stavbu domova pro seniory.

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 
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Jarní sbírka potravin překonala podzim
Charitativních akcí a způsobů, jak fi nančně 

či materiálně pomoct sociálně znevýhodně-

ným občanům, už existuje bezpočet. Sbírka 

potravin je ale ojedinělá. Zapojuje se do ní 

celá Česká republika a pomáhají především 

obchodní řetězce. Volání po uskutečnění jarní-

ho kola sbírky potravin bylo hlasité. Už přes 

rok trvající koronavirová krize zapříčinila vyšší 

počet lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

„Klientů za poslední rok přibylo neskutečně 

moc. Čísla nevedeme, ale co od spolupracu-

jících organizací víme, tak klientů přibývá, 

a to právě vlivem pandemie, jelikož spousta 

spoluobčanů přišla o práci. Pokud bych měla 

vyzdvihnout přímo konkrétní skupinu, tak za 

ten poslední rok se nám nejvíce začaly ozývat 

maminky samoživitelky,“ potvrzuje Romana 

Sýkorová, koordinátorka Potravinové banky 

Brno.

Rodiče samoživitelé ale nejsou jedinou 

skupinou, které sbírka potravin pomáhá. 

Orientuje se také na seniory, pěstounské rodi-

ny, děti z dětských domovů, hendikepované 

občany či lidi bez domova. Hustopeče se letos 

už podruhé zapojily také. Kromě toho, že se 

v místních obchodech objevily nákupní koší-

ky, kam lidé mohli do sbírky přispívat, byla 

pod věží kostela sv. Václava vyhrazena míst-

nost, odkud vybrané potraviny putovaly přímo 

lidem z Hustopečska. „Máme v současné době 

přes 100 odběratelských organizací a určitě 

nejsme schopni pokrýt potřeby všech klientů, 

protože se jedná o zhruba 4 000 koncových 

klientů. Takže v momentě, kdy vy jako město 

pořádáte sbírku pro farnost u vás ve městě, tak 

je to super, protože my pak potraviny použije-

me právě pro maminky samoživitelky, na které 

se často zapomíná,“ libuje si Sýkorová.

Hustopečská sbírka potravin probíhala dva 

dny – v pátek a sobotu. A už na konci prvního 

dne bylo záhodno akci hodnotit jako úspěš-

nou. „Troufnu si říct, že je toho snad ještě víc, 

než minulý rok, kdy jsme pořádali první kolo,“ 

raduje se Jana Hrádková, vedoucí Marketingu 

a kultury. „Lidi nejvíc nosí výživy i sladkosti 

pro děti, zavařeniny a druhé největší zastou-

pení mají konzervy a trvanlivé potraviny, 

které nejsou náročné na vaření nebo dlouhou 

přípravu,“ dodává.

Jarní kolo potravinové sbírky si opět vzala 

pod křídla děvčata z Marketingu a kultury 

města Hustopeče a oproti podzimnímu kolu 

měla sbírka jednu velkou výhodu – uvolnily se 

prostory bývalé skautské klubovny. V té ještě 

na podzim dočasně sídlila mateřská škola. „Je 

to pro nás určitě lepší na manipulaci, může-

me si to víc roztáhnout, lépe se nám počí-

tá a můžeme snadněji třídit,“ pochvaluje si 

vedoucí Marketingu a kultury.

Celá akce proběhla s ohledem na stávající 

epidemiologickou situaci. Přebírání veškeré 

materiální pomoci bylo velmi rychlé a děvčata 

z Marketingu odvedla skvělou práci. „Spoluob-

čané sem potraviny přinesou rovnou z obcho-

du, v taškách, my si to vyskládáme, rozložíme 

a třídíme dle sortimentu, aby se v tom paní 

z farnosti, které potraviny potom předávají 

klientům, lépe orientovaly a měly to jednoduš-

ší,“ popisuje Jana Hrádková.

Sečteno podtrženo – v Hustopečích 

se vybrala více než tuna potravin a téměř 

500 kusů drogistického sortimentu, což je 

téměř o čtvrtinu více než v podzimním kole:

�       mléko 86 l,

�       konzervy 109,8 kg,

�       sirupy, džusy 35,7 l,

�       olej 67,75 l,

�       luštěniny 71,43 kg,

�       mouka 123,3 kg,

�       rýže 81,74 kg,

�       zavařeniny 50,62 kg,

�       těstoviny 166,5 kg,

�       cukr, sůl 40 kg,

�       kakao, čaje, káva 18,96 kg,

�       instantní polévky apod. 24,67 kg,

�       dětská výživa a sladkosti 129,597 kg,

�       slané pochutiny 6,97 kg,

�       drogerie: 470 kusů šamponů, sprchových 

gelů, pracích prášků, krabic respirátorů 

apod.

Trvanlivé potraviny nenosily pouze jednot-

livci či rodiny, ale také kolektivy. Do sbírky 

velkou měrou přispěly také některé odbory 

Městského úřadu, neziskové organizace nebo 

třeba žáci prvního stupně Základní školy 

Klobouky u Brna. Všem opravdu děkujeme za 

pomoc. 

-slam-

Článek byl zveřejněn 25. 4. 2021 na webu města. 
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Podařilo se vybrat přes tunu potravin, děkujeme! Kolegyně z MaK měly plné ruce práce.

Opět se vybíralo pod kostelem sv. Václava.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Na Velikonoční pondělí dne 5. dubna 

2021 zemřel v  bavorském městě Erlangen 

profesor Franz Machilek, čestný občan Husto-

pečí.

Franz Machilek se narodil 9. ledna 

1934 v  Hustopečích v  rodině ředitele zdejší-

ho daňového úřadu. Protože otec zemřel už 

roku 1936, měla rozhodující podíl na Machil-

kově výchově matka s  pevnými křesťanskými 

zásadami, která byla učitelkou obecné školy. 

To mělo pozitivní vliv na Machilkovo dětství, 

které se odehrávalo v  době nacizmu. Malý 

Franz se jako většína ostatních dětí toužil zařa-

dit mezi Hitlerovu mládež, ale silně religiózní 

matka mu v  tom všemožně bránila. Později 

vzpomínal, že jeho dobové šílenství šlo tak 

daleko, že když mu tvrdošíjná matka odmítla 

pořídit uniformu Hitlerovy mládeže, pohrozil, 

že ji udá.

Po osvobození města v  dubnu 1945 zůstá-

vali Machilkovi ve svém domě v Nové ulici. 

V  srpnu 1945 se matka od českého souseda 

dozvěděla, že její tehdy 15letá dcera Anna 

má být pracovně nasazena na Slovensku. 

Protože se obávala rozdělení rodiny, odešla 

s  oběma dětmi k  sestře do Vídně. Tento krok 

tehdy udělalo cca 500 německých Hustope-

čanů. Hned po osvobození utekli především 

ti, kteří se obávali postihu kvůli své předchozí 

politické činnosti. Mnozí také věřili, že je pro 

ně Rakousko z  důvodu zeměpisné, kulturní 

a jazykové blízkosti vhodnější a že tak zároveň 

zůstanou v blízkosti hranice, protože stále věři-

li v pozdější návrat do Československa. Rakous-

ký stát je však odmítal přijmout. Rakousko 

bylo značně zdecimováno a po konci války 

se prezentovalo jako oběť nacizmu. Sudetští 

Němci byli i v Rakousku pokládáni kolektivně 

za německé občany (dne 4. 12. 1938 většina 

českých Němců přijala německé říšské občan-

ství) a nacisty, kteří měli být na základě Postu-

pimské dohody vysídleni do Německa, resp. 

do Bavorska. Také Machilkova rodina byla po 

krátkém pobytu ve Vídni odsunuta do tábora 

v Melku, a poté k Augsburku. 

Ve své generaci patřil Franz Machilek 

k výjimkám, protože málokteré dítě „z táboro-

vých poměrů“ mohlo usilovat o vyšší vzdělání. 

Po maturitě v  roce 1953 studoval až do roku 

1963 fi lozofi i, teologii, germanistiku, dějiny 

a pomocné vědy historické, a to na vysokých 

školách v Augsburku, v Dillingenu a v Mnicho-

vě.

Profesně se Franz Machilek věnoval archiv-

ní a pedagogické činnosti ve Státním archivu 

v  Norimberku a v Bamberku, na Mnichovské 

univerzitě a Univerzitě Otto-Friedricha 

v  Bamberku. Jeho stěžejními historickými 

tématy byly dějiny Bavorska, Moravy a církevní 

dějiny (především postava Jana Husa a husit-

ství). I jeho rozsáhlá publicistická činnost se 

často zaměřovala na dějiny rodné země.

Profesor Machilek byl členem prestiž-

ních historických společností a komisí nejen 

v Německu, ale i v České republice. V 60. letech 

minulého století navázal kontakty s  před-

ními českým vědci a od roku 1969 se podí-

lel na jednáních Československé akademie 

věd. Českým historikům zase zprostředkoval 

kontakt ke Collegiu Carolinum v  Mnichově. 

Na obou stranách se pak mohlo pracovat na 

smíření a na netendenčním bádání o minu-

losti. 

Díky přátelským vztahům k rodišti a k Mora-

vě se Franz Machilek neuchýlil ke stěžování si 

na osud a k obvyklému svalování vin na české 

obyvatele jeho staré vlasti. Naopak – už od 

gymnazijních let se zasazoval o dobré vztahy 

mezi Čechy a Němci. Vřelý a nedeformovaný 

patriotizmus, přínos moravské historiografi i 

a autorská spoluúčast na realizaci monografi e 

svého rodného města (vyšla v roce 2010) byly 

v  roce 2010 důvodem pro udělení čestného 

občanství Hustopečí. 

Jak sám připouštěl, jeho celoživotním 

nedostatkem byla omezená znalost češti-

ny. Mohl sice číst českou literaturu, ale přes 

mnohá předsevzetí se nikdy češtinu nenau-

čil používat aktivně. Na to konto pronesl: „To 

je zlé manko a vlastně ostuda. Je mi líto, že 

jsem se česky nenaučil už jako dítě. Byl bych 

k tomu měl mnoho příležitostí. I oba mí starší 

nevlastní sourozenci – Stefanie a Karl – měli 

české partnery. Byla ovšem válka! Když jsem 

v roce 1966 – poprvé od roku 1945 – byl znovu 

v  Hustopečích, zaklepala mi na sklo auta 

jedna žena, abych prý pozdravoval její býva-

lou učitelku, slečnu Stöhrovou (to bylo dívčí 

příjmení mé matky).“

Spolu s Milošem Traplem a Johannem 

Wolfgangem Brügelem tvořil Franz Machilek 

triumvirát vynikajících osobností historické 

vědy 20. století, které spojilo jedno rodiště – 

Hustopeče. 

Budiž čest jeho památce!

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče
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In memoriam prof. em. Dr. Franze Machilka

F. Machilek s hustopečským starostou L. Kuchyňkou 

pred bamberskou Starou radnicí ( rok 2011).

Profesoři Machilek (vlevo) a Trapl při uvedení monografi e jejich rodných Hustopečí (rok 2010).
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Upozornění pro chovatele (především psů)
Na podzim minulého roku byl novelizo-

ván zákon na ochranu zvířat proti týrání, do 

kterého bylo doplněno ustanovení ukládající 

všem povinnost zajistit, aby zvíře, které chová, 

nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chova-

tele. Porušení této povinnosti je posuzováno 

jako přestupek, za který může být fyzické 

osobě udělena pokuta až 1 000 000 Kč. Záko-

nodárce tak zareagovali na množství případů, 

ke kterým dochází a podle vysoké horní hrani-

ce možné pokuty přestupek považuje za spole-

čensky nebezpečný. Bohužel také na našem 

úřadu se při řešení přestupků s těmito případy 

setkáváme stále častěji. Tohoto přestupku se 

může dopustit i chovatel, který vede psa na 

vodítku! Chovatelé agresivních nebo „nepo-

slušných“ jedinců by se měli této povinnosti 

přizpůsobit a buď zamezit jejich kontaktu 

s jinými zvířaty, nebo psy opatřit náhubkem, 

případně provést jiná vhodná opatření.

V naší praxi se také stále častěji setká-

váme s řešením přestupků chovatelů, kteří 

neučinili opatření proti úniku zvířete. Jedná 

se především o volné pobíhání psů bez vlivu 

chovatele. Kvůli velké početnosti případů 

byla při podzimní novelizaci zákona zvýšena 

horní hranice pokuty za tento přestupek na 

100 000 Kč (dříve „jen“ polovina). Upozorňuje-

me, že toto ustanovení platí na celém území 

obce (resp. všech obcí) bez ohledu na případ-

né obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro 

pohyb psů na veřejných prostranstvích!

Chovatele upozorňujeme na výše uvede-

ná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti 

týrání a vyzýváme je k jejich důslednému 

dodržování. Pokud je nebudou respektovat, 

možná se u nás setkáme při projednávání 

přestupku…

Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, 
odbor životního prostředí
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Dvě hasičská auta, sirény, majáky, strojov-

na krytého bazénu zahalena v  hustém kouři 

a stateční požárníci. Poslední březnový pátek 

to u místního krytého bazénu vypadalo jako 

v  pravém akčním fi lmu. Naštěstí se žádná 

nehoda nestala, šlo o pouhé prověřovací cviče-

ní Hasičského záchranného sboru. Hustopečš-

tí hasiči si tak mohli nanečisto vyzkoušet, jaké 

to by to bylo, kdyby hořela strojovna místního 

bazénu.

„Námět cvičení byl takový, že se jednalo 

o evakuaci krytého bazénu Sportovní zaříze-

ní města Hustopeče. Zúčastnilo se ho jedno 

hasičské družstvo s  velitelem stanice. Výsled-

kem cvičení měly být dvě věci: první bylo 

důležité hlavně pro hasiče, kdy se zkusili prově-

řovací cvičení v místech, kde ještě nikdy nepro-

váděli žádný zásah. Mohli si tak projít veškeré 

místnosti a technické zázemí. Druhým cílem 

byla zkušební evakuace zaměstnanců,“ říká 

pan Tomáš Karásek, který s  nápadem prově-

řovacího cvičení přišel. Myslíte si, že nápad na 

cvičení vznikl jen tak z dlouhé chvíle? Naopak 

– páteční manévry pomohou nejen hasičům 

a zaměstnancům krytého bazénu, ale i samot-

nému panu Karáskovi, který se tomuto tématu 

věnuje při svém studiu: „Napadl mě námět 

mojí bakalářské práce, že by se mohlo jednat 

o evakuaci tohoto krytého bazénu. Jednou, 

když jsem šel zaplatit permanentky, tak jsem 

se zeptal pana ředitele, zda by bylo možné 

takové cvičení zde udělat.“

Vedení krytého bazénu na nabídku kývlo 

s  tím, že spokojenost bude na obou stranách 

– cvičení pomůže jak ve zdárném dokonče-

ní studia, tak ve zlepšení bezpečnostních 

znalostí zaměstnanců bazénu. Začaly přípra-

vy, které bohužel narušila naše stará známá 

pandemie – původně totiž bylo plánováno 

cvičení v plném provozu. Avšak i tak byli účast-

níci akce s výsledky spokojeni. „Zatím, co jsem 

viděl, tak jsem spokojený. Jsem rád, že si to 

mohli hasiči zkusit, že se podařilo zadýmení 

zázemí, pokračování dýmu, který vnikl do celé 

budovy bazénu. Jsem spokojen i s tím, že si to 

mohli vyzkoušet zaměstnanci, protože praxi 

nic nenahradí,“ shrnuje náročné dopoledne 

pan Karásek.

Spokojen je také ředitel krytého bazénu. 

„Nejenom, že nám vyšlo krásné počasí, takže 

se evakuovali do příjemného počasí – jinak 

by asi vypadala evakuace do sněhové vánice 

nebo do deště. Bylo to určitě přínosné a budu 

to komunikovat s  vedením hasičů i na jejich 

pohled – bylo to poprvé, kdy jsme vyzkoušeli 

příjezd a orientaci v  areálu. Prostor strojov-

ny byl zahalen do kouře, imitace požáru byla 

věrohodná, takže věřím, že bude oboustranná 

spokojenost.“ 

-vyh-  
Článek byl zveřejněn 30. 3. 2021 na webu města.

Na krytém bazénu „hořelo“, naštěstí šlo jen o cvičení

Hasiči by při reálném požáru uspěli.

AKTUÁLNĚ Z HUSTOPEČÍ
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Za pány Hlaváčkem a Koniklecem

Tipy k cestování z Hustopečí do Břeclavi a Brna

Měsíce v nouzovém stavu moc neprospí-

vají  sociálním vazbám ani na psychice člově-

ka. Člověk je tvor společenský, a tak je rád 

mezi kamarády, přáteli, známými. Při každém 

potkání slýchám ta samá slova, kdy už se 

něco bude konat. A jaro přichází, příroda láká 

k vycházkám. 

Když jsme si s manželkou vyšli v závěru 

března na Kamenný vrch, kde právě zača-

la rozkvétat jarní květena, chtěli jsme tuto 

radost nabídnout i některým našim přátelům. 

Mysleli jsme v tomto okamžiku zejména na 

naše tanečnice nebo účastníky workshopu 

nordic walking. Byla to pro ně také příležitost 

provětrat svoje hůlky. Na Zelený čtvrtek jsme 

je pozvali učinit něco málo pro své „faldy“. Ve 

vší počestnosti (roušky – rozestupy) jsme 

uspořádali výšlap za panem Hlaváčkem 

a panem Koniklecem. Nepočítali jsme, že se 

sejde dav nadšenců, trasu dlouhou cca 9 km 

by také každý nezdolal. Potěšila mě také reak-

ce, zda to není apríl, bylo totiž 1. dubna. Pět 

zájemkyň, které přišly, bylo tak akorát. I když 

už byla část po očkování, vzorně jim kryla rouš-

ka obličej, což se nedá říci o většině těch, které 

jsme míjeli. Cesta vedla okolo Valkýry vzhůru 

k rozhledně, a právě rozkvétajícím mandloním, 

pokračovala po turistické cestě až Kamenný 

vrch, kde svahy zářily žlutou barvou od hlaváč-

ku jarního. Po krátké zastávce na vrcholu jsme 

obdivovali opačný fi alový svah plný koniklece 

lučního. Při zpáteční cestě naše oči spočinu-

ly na kobercích fi alek. Naše kroky vedly ke 

druhému rozkvetlému mandloňovému sadu, 

stromy obalené květy v řadách působily jako 

nevěsty. Pomalu jsme sešli k farmě M. Vodáka 

plné zvířecího života a po krátké zastávce na 

odpočívce u tůněk pomalu míříme ke svým 

domovům. Slunečné odpoledne doplněné 

záplavou kvetoucích mandloní, rozvíjející se 

jarní přírodou doplněné super výhledy stálo 

opravdu za to. V následujících dnech nás 

počasí sice zaskočilo, ale určitě se vydáme i do 

dalších koutů našeho blízkého okolí. 

V současné době ještě nevíme, jak součas-

ná opatření budou vypadat v průběhu prázd-

nin, ale pokud to bude reálné, očekávají nás 

v areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích 

na Strakonicku na Táborech na stará kole-

na. Letošní termíny turnusů jsou: 17.– 24. 7. 

a 7.–14. 8. 2021. Jeden turnus bude určen 

tancechtivých, druhý nabídne relaxační pobyt 

s výlety po okolí. 

Dušan Průdek, předseda

V redakci jsme zaznamenali několik dotazů 

na cestování vlakem či autobusem, přede-

vším do Břeclavi. To, že výluky na nové trati ve 

zkušebním režimu jsou nutné, aby se doladily 

všechny detaily a cestování bylo co nejbez-

pečnější, to lze pochopit, ale nový jízdní řád 

zkomplikoval cestujícím v dopoledních hodi-

nách cestování do Břeclavi. O vysvětlení jsme 

proto požádali koordinátora IDS JMK, společ-

nost Kordis. 

Cestování z Hustopečí do Brna je velmi 

snadné, a to jak v pracovní dny, tak i o víken-

dech. Nejpohodlnější spojení je přímý vlak 

S2 odjíždějící přímo z Hustopečí. Doba jízdy 

do Brna je max. 45 minut. Srovnatelně rychlá 

je pak přeprava přípojným autobusem nebo 

autem na nádraží Šakvice, odkud je spojení 

vlaky R13. Zde cesta trvá 33 minut. 

Cestování z Hustopečí do Břeclavi je možné 

více způsoby. Bez přestupů dojedete linkou 

542, s níž trvá cesta do centra Břeclavi 50 minut. 

Výhodou je, že můžete vystoupit už v centru 

a nemusíte chodit od nádraží. Jezdí přibližně 

každou hodinu. Druhou možností je svézt se 

autobusem 543 nebo vlakem S2 na nádra-

ží Šakvice a zde přestoupit na vlak S51 nebo 

R13 směr Břeclav. Takto trvá cesta přibliž-

ně 35 minut. V pracovní dny dopoledne lze 

využít spojení z Hustopečí do Břeclavi v 7.51 

(linka 543), v 8.40 (S2) a v 10.51 (linka 543) a ve 

12.51 (linka 543). V dopolední době se počítá 

s menším počtem spojů, protože jezdí méně 

cestujících. 

Všechna spojení si najdete ve vyhledávači 

na www.idsjmk.cz. 

Rady pro cestování


       V rámci IDS JMK na území Jihomoravského 

kraje s krátkým přesahem do několika kra-

jů cestujete s jednou integrovanou jízden-

kou IDS JMK kamkoliv bez ohledu na počet 

přestupů a použité dopravní prostředky 

(vlak, autobus, MHD).


       Pokud jedete z Hustopečí kamkoli po Jiho-

moravském kraji, např. do Brna nebo Břecla-

vi, jízdenky na celou cestu si koupíte přímo 

ve vlaku u průvodčího (při cestě z Hustopečí 

bez přirážky) nebo i v autobusu u řidiče. Do 

Brna včetně další cesty městskou dopravou 

je to celkem 6 tarifních zón, do Břeclavi jsou 

to 4 tarifní zóny. To řidiči autobusu i průvod-

čí znají. V Hustopečích na vlakovém nádraží 

není pokladna ani automat na jízdenky.


       Jízdenku pro zpáteční cestu si kupte až 

v Brně nebo Břeclavi po příjezdu na vla-

kovém nádraží. Označíte si ji v označovači 

např. ve vozidle městské dopravy, až svou 

cestu skutečně začnete. Případně si můžete 

jízdenku z Brna do Hustopečí koupit v kaž-

dém vozidle městské dopravy v oranžovém 

označovači a zaplatit přiložením bankovní 

karty. 


       Ve všech autobusech IDS JMK a ve všech 

vozidlech městské dopravy v Brně lze platit 

jízdenku bezkontaktně – tj platební kartou 

a dále mobilem či hodinkami, které tuto 

funkci podporují.


       Ke koupi levnějších jednorázových jízdenek 

můžete použít aplikaci v chytrém telefonu 

„POSEIDON“. 


       Předplatní jízdenky kupujte z domu onli-

ne na e-shopu: https://eshop.idsjmk.cz. Tyto 

elektronické měsíční, čtvrtletní či roční jíz-

denky jsou uloženy na Vaší bankovní kartě, 

nepotřebujete řešit průkazku a kupón.


       Pokud chcete mít informace o výlukách 

a změnách v dopravě, přihlaste se na 

www.idsjmk.cz k odběru týdenních info-

mailů. 

-společnost Kordis-
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Čekala nás 9kilometrová trasa.
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CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Hospodin jest můj pastýř aneb Jak je v této době těžké psát kázání
Jistě mnozí znáte nejznámější z Dvořáko-

vých Biblických písní. Tento Žalm 23 se také 

často čte na pohřbech a mnozí křesťané ho umí 

zpaměti. To pro jeho schopnost dodat člověku 

útěchu a jistotu. V evangeliích jsou podobná 

slova o pastýři. Ježíš říká: Já jsem dobrý pastýř, 

dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. Ten, kdo 

není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou 

jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží 

vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Já jsem dobrý pastýř; 

znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná 

Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce 

(Jan 10. kap.). Miluji Ježíše jako dobrého pastý-

ře, mám ráda Žalm 23. Vždy při těch slovech 

prožívám pocit bezpečí a vnímám tu Pastýřovu 

hůl, kterou zahání všechno, co mi škodí. Tento 

text připadá na druhou neděli po Velikonocích. 

A tak jsem sedla k počítači a chystala se psát 

kázání o pastýři. 

Nejprve si vždy prohlédnu zprávy, které ten 

den byly dosti znepokojivé a pak jsem si dokon-

ce řekla, že se podívám na fotografi e, které 

vyhrály nějakou novinářskou cenu, protože 

zachycovaly uměleckým způsobem klíčové 

události roku 2020. No neměla jsem to dělat. 

Byly na nich záběry, jak stará paní po měsí-

cích izolace objímá pečovatelku přes tři vrstvy 

igelitu, autobus předělaný na polní nemocnici, 

hořící lesy, uprchlické tábory, nájezd kobylek 

ve východní Africe, strhávání soch, nepokoje 

v Americe, Náhorní Karabach, zničený Bejrút. 

Sklonila jsem se k modlitbě a říkám: „Pane 

Ježíši, nevidím na těch fotkách, že bys byl 

naším pastýřem, nic o tom nesvědčí. Co mám 

dělat, jak mám kázat o tobě jako o pastýři?“ 

Ještě chvíli jsem zůstala v onom ztišení. Znovu 

mi v mysli proběhly fotky, co jsem před tím 

viděla a pochopila jsem, že zlo a utrpení, které 

je na nich zachyceno, je ten vlk, který ty Ježíšo-

vy milované ovce rozhání a trhá. A za mnohé 

z těch scén mohou námezdní hlídači, kteří se 

drali do pozice pastýře jen pro dobrou mzdu. 

Různí zkorumpovaní vůdci a politici. Nás lidi 

nikdy neměli jako své vlastní a když se ukázal 

vlk, opouští ty, o které se měli starat, a utíkají. 

A pokud Ježíš je skutečně pastýřem nás lidí, jak 

je asi jemu, když vidí na zemi podobné výjevy? 

Je mu do pláče, do vzteku… Protože někdo ubli-

žuje tomu, co je mu drahé, za co život položil. 

Ale jak je tedy možné, že ovečky toho 

nejlepšího pastýře takto trpí, bloudí a strádají?

Našla jsem jen jeden případ, kdy se o tom 

píše. Kdy se pastýř přestává starat o své stádo 

a ovce se rozprchnou. Nedávno byly Veliko-

noce a s nimi i příběh v Getsemanské zahradě, 

kde byl Ježíš zatčen a veden na popravu. Tam 

se naplnilo proroctví Zachariáše, který řekl: 

budou bít pastýře a ovce se rozprchnou. To je jedi-

ný případ, kdy je pastýř donucen opustit stádo, 

když ho lidé bijí, vyhání a nakonec zabijí. Vzpo-

meňte kdy v dějinách lidé rozháněli a ničili 

církev, kolikrát lidé prohlašovali: Bůh je mrtev. 

Vyhnali ho ze škol, z politiky, z trestního práva, 

ze svého svědomí. Pranýřují ho za všechno 

zlo ve světě. A nakonec ho umlčeli. Proto svět 

vypadá takto. Nevím za kolik přírodních kata-

strof může člověk a co je přirozený vývoj plane-

ty, ale když vidím plasty v moři, týraná zvířata, 

opuštěné děti, které když vyrostou mají na 

svědomí mnohé násilí, tak to stačí k nalezení 

viníka. Mysleli si, že mohou zabít Boha, zabít 

dobrého pastýře, ale to se spletli. O Velikonoč-

ní neděli Ježíš vstal z mrtvých. Pán žije … a své 

stádo neopouští.

Prorok Ezechiel vyřizuje ujištění od Pastý-

ře: Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu 

zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím (Ez 

34,16) Já věřím, že Ježíš hledá a ovazuje rány 

i v těch uprchlických táborech, i v těch záko-

pech v Náhorním Karabachu, ve zničeném 

Bejrútu… Je se všemi nemocnými, nakaženými, 

izolovanými doma nebo v nemocnici a drží je 

za ruku až do posledního jejich dechu a mnozí 

jsou díky jeho lásce a moci i uzdraveni. Zná 

své ovce a jeho ovce znají jeho. Tak důvěrně se 

nám dává poznat, tak jako on zná Otce a Otec 

jeho – tak úzký vztah chce mít i s každým z nás. 

Protože v tom úzkém vztahu najdeš ty zelené 

pastviny z Žalmu 23, ty živé vody, odpočinek 

a dostatek.  Skloň se každý k tiché modlitbě 

a směle Dobrého pastýře požádej: Pane Ježí-

ši, pastýři můj, ozvi se mi, chci vědět, že jsi 

se mnou v mé samotě, v mém utrpení, v mé 

únavě... a chci tě vidět i ve světě, jak se skláníš 

k těm, které miluješ. Dej se mi poznat, vím, že 

mě nezklameš. Amen. 

Krásné jaro a odpočinek na pastvách zelených 
a u tichých vod přeje Katka Rybáriková, 

kazatelka sboru 

Na květen je plánovaná 

NOC KOSTELŮ, pátek 28. 5. od 18.00.

Nevíme, jaká budou v tu dobu platit 

omezení, a proto program bude vznikat 

postupně. Už teď ale víme, že budeme mít 

od 18.00 do 24.00 otevřeno 

a budeme tu pro vás.

Roušky, dezinfekce, prohlídky, povídání. 

Přijďte, těšíme se na vás.

Z REDAKČNÍ POŠTY

Není žádná novinka, že máme v Husto-

pečích silný provoz cyklistů. Jsou 

účastníky silničního provozu, 

proto s nimi na silnici musí-

me počítat. Vím, že hodně 

věcí kolem provozu cyklis-

tů vyřešily cyklostezky, 

ale nyní přemýšlím, co 

v Hustopečích udělá 

s cyklistikou nový zákon, 

který stanovuje, že při 

objíždění cyklisty musí 

řidič dodržet boční odstup 

1,5 metru. Něco o silničním 

provozu vím, ale nějak se mi nedaří pocho-

pit, co dobrého tento zákon přinese 

v běžném provozu. Zkouším to 

zjistit i prostřednictvím Břec-

lavského deníku, když jsem 

se obrátil na čtenáře s pros-

bou o vysvětlení přínosu 

v běžném provozu, zatím 

nemám výsledek.

Nechci házet řidiče 

i cyklisty do jednoho pytle. 

Viděl jsem řidiče osobního 

automobilu na ulici Brněnská, 

který míjel cyklistu na můj vkus 

velmi těsně, ale také cyklisty, které řidič krát-

kým zatroubením upozornil, že je bude objíž-

dět a když je začal předjíždět, začali najíždět 

vlevo, do jeho jízdní dráhy. Takových situací 

se u nás v silničním provozu odehraje denně 

spousta. Když si představím hustopečský 

silniční provoz, kvůli opravě dálnice zhuště-

ný, vyjde mi jen jedno. Na silnici musíme být 

k sobě ohleduplní, respektovat jeden druhého, 

hlavně musíme používat zdravý rozum, bez 

toho to nejde. Je jedno, zda vyjedeme na kole, 

motocyklu či autem, vždy se chceme v pořád-

ku vrátit. Abychom to dokázali, je jen na nás.

Vlastimil Tělupil

Nový zákon o bočním odstupu při objíždění cyklistů
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Jak proběhly lockdownové Velikonoce v Hustopečích?

Velikonoční svátky jsme již podruhé proži-

li s bezpečnostními omezeními, která nám 

znemožnila užívat si je tak, jsme byli vždyc-

ky zvyklí – ve společnosti rodiny a přátel, na 

návštěvách a s koledou v ulicích. 

Ani tak ale nebylo ve městě smutno. Orga-

nizace, spolky i městské organizační složky 

připravily několik aktivit obzvláště pro děti 

a rodiny.  

Podívejte, co z toho se nám podařilo zachy-

tit...
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Mnozí využili volno k návštěvě právě kvetoucích mandloňových sadů...

Na Velikonoční pondělí obcházel město lockdownový 

zajíček a zanechával po sobě nadílky pro děti. Našli 

jste také nějakou?

Čokoládové berušky zpříjemnily Velikonoční pondělí. Už na Zelený čtvrtek připravily paní učitelky z MŠ 

U Rybiček Velikonoční stezku pro své děti.

Od Velkého pátku mohli děti i s rodiči hledat 

zastavení velikonočního zajíčka po městě. Úkoly 

vyladěné do detailu připravilo CVČ Pavučina.

Po celý velikonoční víkend byla otevřená kaple 

sv. Anežky, kde mohli věřící i nevěřící najít klid 

a ztišení.

Velikonoční neděle patřila v kostele sv. Václava 

tradičnímu žehnání pokrmů.
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Umění v katalogu vyjde již brzy

V květnu 2021 vyjde katalog umělecké-

ho projektu, na němž se podíleli výtvarníci 

z Hustopečí, Otrokovic a Vídně. Jeho název zní 

Umění v katalogu a jeho iniciátorkou a autor-

kou grafi ckého designu je vídeňská výtvarnice 

a kurátorka Silvia SIKO Konrad.

Protože také v Rakousku je více než rok 

paralyzována muzejní a galerijní sféra, usou-

dila Silvia Konrad, že místo zamýšlené společ-

né výstavy, která se nemohla uskutečnit kvůli 

protiepidemickým opatřením, vytvoří prezen-

taci formou katalogové výstavy s předsevzetím, 

že „umění mluví jazykem, který nepotřebu-

je překlad“ a že podle Josepha Beuyse platí: 

„umění = člověk = kreativita = svoboda“.

Výtvarného projektu se účastní 10 umělců 

z Výtvarné skupiny ALFONS – Hustopeče (ve 

složení Robert Buček, Marie Grůzová, Bohu-

slav Janovský, Pavel Klak, Martina Klaková, 

Jiřina Kulíšková, Michal Mikulič, Jarmila Milo-

tová, Roman Müller, Jana Rozková), 10 umělců 

z otrokovického spolku ROZUMĚNÍ a 20 uměl-

ců z  Vídně. Každý z  nich je zastoupen foto-

grafi emi čtyř děl a údaji o svém životě a cestě 

k výtvarnému umění. 

Katalog představuje soudobá mnohovrs-

tevná díla (malba, grafi ka, koláž, ilustrace, 

kombinovaná technika, práce z ručního papí-

ru, fotografi e, keramika, plastika, sochařství, 

objekty z kůže a dřevořezba) a je zatím posled-

ním výstupem již 12leté intenzivní spoluprá-

ce (projekt Brücken bauen – Stavění mostů) 

hustopečské výtvarné scény s  vídeňským 

uměleckým prostředím, která započala v říjnu 

2009 výstavou Sturm und Drang, jíž se v Měst-

ském muzeu a galerii Hustopeče prezentovali 

Silvia Konrad, Ernst Zdrahal a Martina Tineda 

Eder.

Katalog je dvoujazyčný a má 102 stran; 

kvalita papíru umožňuje co nejvěrnější zachy-

cení barevných předloh. Vydání katalogu se 

uskutečňuje díky fi nanční podpoře Rakouské-

ho ministerstva kultury. Katalog si lze prohléd-

nout na stránkách www.sikoart.com; cena 

jednoho výtisku činí 10 eur. Případní zájemci 

mohou napsat na: sikoart@sikoart.com.

Je určitě velmi potěšitelné a optimistické, 

že i navzdory koronavirové krizi, která těžce 

dopadla i na kulturu, může být prezentováno 

aktuální výtvarné umění, a to navíc na vysoké 

estetické úrovni a s přeshraničním přesahem…

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

Výtvarná skupina ALFONS z Hustopečí. 
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Titulní strana publikace Umění v katalogu. 

Poslední červnový víkend snoubí lásku 

k cyklistice a vínu a bude tradičně náležet 

akcím Slunovrat s vínem a cykloputování 

městy a obcemi mikroregionu Hustopečska 

Expedice Krajem André.

Slunovrat s vínem se uskuteční 25. a 26. červ-

na a láká na otevřené sklepy v ulicích Vinařská 

i Na Hradbách a recesistické souboje vinařů. 

V pátek otevřené sklepy startují v 18.00 hodin, 

v sobotu vás pak vinaři ve svých sklepech přiví-

tají od 14.00 hodin a v 16.00 hodin se utkají 

na náměstíčku Vinařské ulice. Vítězná ulice 

si odnese kovanou plastiku hroznů, kterou se 

bude pyšnit po dobu jednoho roku. V podve-

černích hodinách ke sklence vína zahraje 

harmonikář.

Otevřenými sklepy víkendový program 

v Hustopečích rozhodně nekončí. V sobotu 

26. června odstartují z náměstíčka Vinařské 

ulice milovníci cyklistiky v rámci Expedice 

Krajem André. Trasa povede přes devět obcí 

hustopečského regionu a nabídne krajové 

speciality, zajímavosti jednotlivých vesnic, 

překrásnou přírodu s výhledy, rovinky, ale 

i strmější stoupání. Krajem André odstartuje 

hromadně v sobotu v 9.00 hodin a startovací 

průkazy budou k dispozici v Hustopečích po 

celé dopoledne. Navečer se v cílové stanici, 

kterou je opět náměstíčko na Vinařské, může-

te těšit na hudební program.

-mak-

Poslední červnový víkend bude patřit Krajem André a Slunovratu

Na webu a našem Youtube kanále naleznete videa 

z minulých ročníků. 
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Knihovna se vrací 
k běžné výpůjční době

Knihovna oznamuje, že od pondělí 

19. dubna 2021 je otevřena v běžné výpůjční době. 

Provoz knihovny je omezen pouze na vracení

 a půjčování dokumentů, případně kopírování.  

Při vstupu do knihovny je třeba použít dezinfekci, 

dodržovat 2metrové rozestupy a pobyt v knihovně omezit 

na nezbytně nutnou dobu.
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NABÍZÍM VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ PRÁCE  

 
+ DEZINFEKCI PÁROU, 
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Pro květnový rozhovor jsme si zajeli do neda-

lekých Staroviček, kde nás přivítal farmář-

-sympaťák, pan Stanislav Bíza. Povídali jsme 

si o levanduli, jeho sportovní kariéře, ale 

i o úspěchu, na který se nedá připravit.

Pane Bízo, Hustopečští vás asi nejvíce znají 

v souvislosti s Levandulovou farmou, kterou 

jste v roce 2014 založil. Jak nápad na farmu 

vznikl?

Spojilo se více faktorů dohromady. Dlouhá léta 

jsme měli rodinnou fi rmu na opravu kamionů. 

Když se rodiče rozhodli jít na odpočinek, přemýšlel 

jsem, co bych tak mohl dělat, protože jsem si nedo-

kázal představit, že bych nebyl svým pánem. Přeci 

jen v rodinné fi rmě máte svůj klid, můžete se zaří-

dit podle sebe. Dalším důvodem byla vzpomínka 

na dědečka, se kterým jsme chodili do vinohradu 

a na pole. Třetím důvodem je to, že levandule se 

Moravu vyloženě hodí – jsou tady příhodné klima-

tické podmínky. Říkal jsem si, proč to nezkusit? 

Kdyby to nevyšlo, tak bychom to zaorali a šli dělat 

něco jiného.

Hospodaříte na poměrně velké ploše, nyní 

máte okolo 80 000 keříčků, což je požehna-

né číslo. Jak se o levanduli vlastně pečuje?

Dneska už převážně všechno obstarají stroje. 

Na začátku jsme využívali ruční práce – odplevo-

vali jsme ručně. V tomto množství už se to ručně 

dělat nedá, navíc k těm motykám už neseženete 

ruce. 

Ani v rámci fi remního teambuldingu? Zdá 

se mi, že vyžití tohoto tipu je poměrně žáda-

né nebo se pletu?

Spíš jsme cílem fi remních akcí. Lidé si tady 

odpočinou, vyfotí se a jedou dál. Stále jsme ale 

lákadlem mnoha brigádníků, pro které jsou 

levandulové lány něčím zajímavým, za čím nemu-

sí jezdit až do Francie. Za každou pomocnou ruku 

jsme velmi vděční.

Když jsem přišla 

k vám do obchůd-

ku s levandulovým 

zbožím, tak první 

věc, která doslova praští 

do nosu, je omamná bylinková vůně. Je vaše 

práce jenom voňavá?

My už ty vůně ani nevnímáme.  Když se vám 

poštěstí, že na 14 dnů odjedete, tak samozřej-

mě se vám po návratu vůně připomene. Myslím 

ale, že nevoňavého u nás nemáme nic – když vás 

práce baví, tak je voňavá se vším všudy. Práce je to 

náročná, obzvlášť v létě, kdy jsme tady od rána do 

večera, ale stojí to za to. Plusem farmy je navázání 

nových přátelských i obchodních vztahů – poznal 

jsem tak spoustu skvělých lidí. 

U šálku kávy

s levandulovým farmářem Stanislavem Bízou
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�        Pochází ze sousedních Staroviček, 

také zde pracuje.

�        V Brně se vyučil automechanikem.

�        Od dětství je, jako správný Moravák, 

spjat s půdou.

�        V roce 2014 založil ve Starovičkách 

Levandulovou farmu.

�        Zvítězil v národním kole Evropského 

mladého farmáře roku – národní 

kolo (v Evropském jsme byly ve 

fi nální pětce – ale určoval se již jen 

vítěz).

�        Stál u zrodu Chráněné dílny 

Hands, která zaměstnává osoby se 

zdravotním postižením.

�        Je bývalý reprezentant 

v handbikingu.

�        Letos oslaví kulaté narozeniny.
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Říkáte, že letní sezóna je pro vás náročná. 

Dá se na zástupy návštěvníků nějak připra-

vit?

Absolutně se na to nedá připravit. Loňský rok 

byl kvůli covidu extrémní. Návštěvnost nám stou-

pá každý rok a už to není moc únosné. V současné 

době se snažíme najít nějaký balanc, abychom 

mohli zdárně fungovat. 

Jste alergik? 

Musím zaťukat na dřevo, ale naštěstí ne. 

Když jsem se připravovala na náš rozhovor, 

tak jsem narazila na informaci, že jste byl 

oceněn titulem Evropský mladý farmář 

roku v národním kole. Jak to dopadlo v tom 

evropském?

Měli jsme jet do Bruselu na evropské kolo, ale 

kvůli covidu to bohužel nešlo, což nás velmi mrze-

lo. Vyhlašování výsledků se neustále odsouvalo, až 

nakonec proběhlo online. Máme velkou radost, že 

jsme se dostali do fi nálové pětky, avšak určen byl 

pouze vítěz – vyhráli Řekové. Když jsem sledoval 

fi nále, tak jsem si všiml, že šlo hodně o přípravu 

a vytvoření toho správného PR – správně vytvoře-

né video a komentář udělá mnoho, když se nemů-

žete obhájit osobně. Nemrzí mě, že jsme nevyhráli, 

spíše mě mrzí, že jsem se nemohl potkat se svými 

kolegy-farmáři a načerpat nové zkušenosti. 

Nyní se nacházíme v chráněné dílně, u její-

hož zrodu jste byl. Jak fungujete?

Máme tady šicí dílnu, další dílna je čistě potra-

vinová. V současné době pracujeme s 12 kolegy, 

kteří mají tělesné, mentální či kombinované posti-

žení. 

To je velmi záslužná práce, jak ji mohou lidé 

ocenit?

Nejlépe návštěvou farmy či nákupem v obchůd-

ku, zboží máme na výběr snad dost :)

Pojďme si ještě popovídat o vaší sportovní 

kariéře. Co nám řeknete o reprezentaci na 

handbicích?

Závodil jsem necelých 10 let. Podařilo se mi 

závodit na Mistrovství České republiky, které se 

konalo v Hustopečích. Jezdil jsem také Evrop-

ský pohár. Byl jsem na dvou Mistrovstvích světa 

– v Kanadě a ve Španělsku. Trénoval mě Marek 

Svoboda z Hustopečí a ten pozvedl mou úroveň, 

stejně jako Milan Bohdálek, který mě udržoval 

ve fyzické kondici. Oběma patří velké díky. Bylo 

to super období, získal jsem vytrvalost, která se mi 

hodí i nyní v práci. Sice jsem skončil, ale rád si na 

handbikové období zavzpomínám a vyrazím na 

projížďku – pokud to tedy práce dovolí.

Pane Bízo, moc děkuji za rozhovor! 
-vyh-
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Dostali jsme od vás 20 námětů. Děkujeme! 
Nyní vám návrhy i prostřednictvích Husto-

pečských listů představujeme (více o nich na 

www.tvorimehustopece.cz) a zveme vás ke 

společné diskusi. Ta se uskuteční v pondělí 

17. května v 17 hodin a bude se konat jak online 

(odkaz pro přístup bude zveřejněný 24 hodin 

před zahájením na webu a FB města), tak také 

prostřednictvím osobního setkání v sále kina, 

samozřejmě s ohledem na aktuální počet 

povolených osob ve vnitřních prostorech. 

Jana Hrádková, 
vedoucí MaK Hustopeče

RENOVACE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

SMĚR NA ŠAKVICE

Námět zahrnuje renovaci zastávky v ulici 

Nádražní, vybudování přístupového chodní-

ku k ní z ulice Sv. Čecha a umístění lavičky.

Odhadované náklady: 250 000 Kč

HRAJEME SI NA CHODNÍKU

Návrh zahrnuje rozšíření míst, kde mohou 

trávit volný čas děti (a nejen ony ), o barev-

ná zákoutí s namalovanými hrami přímo 

na chodníku. Ty rozvíjejí logické myšlení, 

početní dovednosti, motoriku, fyzickou 

zdatnost a také sociální vazby. Vytipovány 

jsou 3 lokality, a to chodník na Masarykově 

náměstí, asfaltová cesta vedoucí z ulice 

Komenského k větrolamu a prostor před 

krytým bazénem.

Odhadované náklady: 75 000 Kč

DISCGOLFOVÉ HŘIŠTĚ NA KŘÍŽ. VRCHU

Návrh zahrnuje vybudování discgolfového 

hřiště v lesoparku Křížový vrch. Jednalo by 

se o instalaci výhozišť, košů a informačních 

tabulí. Discgolf je sport vhodný pro všechny 

věkové kategorie, při kterém se hráči snaží 

disk dostat ze startu do koše co nejmenším 

počtem hodů. 

Odhadované náklady: 250 000 Kč
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VYBÍJENÍ FRUSTRACE Z PANDEMIE 

pomocí boxovacích pytlů

Návrh zahrnuje umístění boxovacích auto-

matů, které by sloužily k vybíjení frustrace 

z pandemie, na dostupných místech

Odhadované náklady: 138 000 Kč

PARČÍK ZA HALOU

Návrh zahrnuje vybudování parku na 

volné travnaté ploše za sportovní halou 

směrem do ulice Nerudova. Park by měl 

zahrnovat ovocné stromy i relaxační zónu 

s keři, trvalkami a trávníky. Přístupný by 

měl být pro všechny obyvatele.

Odhadované náklady: 200 000 Kč

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

Návrh zahrnuje vybavení učebny počítači pro 

cca 10 lidí včetně příslušenství, která bude 

sloužit široké veřejnosti pro potřeby dalšího 

vzdělávání. Vzniknout by měla v prostorách 

centra celoživotního vzdělávání (knihovna).

Odhadované náklady: 109 380 Kč

LEZECKÁ STĚNA HUSTOPEČE

Návrh zahrnuje vybudování venkovní lezec-

ké stěny pro děti i dospělé. Lezecká stěna by 

mohla doplnit nevyužitou plochu starého 

pódia na Křížovém vrchu. Opláštila by jeho 

venkovní část, vnitřní prostory by případně 

sloužily jako kabinky pro návštěvníky, úloži-

ště tréninkových pomůcek či občerstvovací 

okénko. 

Odhadované náklady: 250 000 Kč

PING-PONGOVÝ STŮL

Návrh zahrnuje umístění ping-pongových 

stolů, které budou přístupné široké veřejnosti. 

Navrhovaná místa jsou v areálu před krytým 

bazénem a na hřišti Lipová. Stůl by měl být 

betonový s pevnou síťkou.

Odhadované náklady: 50 000 Kč

VENKOVNÍ POSILOVNA SE ZÁVAŽÍM

Návrh zahrnuje vybudování posilovny 

zahrnující stroje se závažími a šlapadlem 

pro silové i rekreační cvičení v areálu Křížo-

vého vrchu. Součástí návrhu jsou rovněž 

informační cedule a hygienický stojan na 

dezinfekci rukou.

Odhadované náklady: 250 000 Kč

KROJOVÝ PLAC PRO NAŠI CHASU

Návrh zahrnuje vybudování adekvátního 

prostoru s „placem“ na tancování, pódiem 

pro kapely a zázemím pro pořadatele, kde 

by bylo možné pořádat tradiční srpnové 

hody, případně další kulturní akce. 

Odhadované náklady: 250 000 Kč

BEZODPADOVĚ A HRAVĚ 

V HUSTOPEČÍCH

Námět zahrnuje uskutečnění série 

přednášek na téma „domácnost bez 

odpadu“, z nichž by každá byla zaměřená 

na jinou oblast. Součástí jsou také dílny, 

kde si účastníci vyzkouší například vyrobit 

vlastní čistící prostředky do domácnosti, 

kosmetické doplňky, probiotické kultury 

nebo vyhotoví plán na redukci spotřeb-

ních věcí. Přednášky by se měly uskutečnit 

v místní knihovně a v budově Pavučiny.

Odhadované náklady: 20 000 Kč

DĚTSKÉ 3D HŘIŠTĚ

Návrh zahrnuje vybudování dětského 

hřiště s barevnými 3D herními prvky, které 

nejsou náročné na údržbu a mají dlou-

hou živostnost. Vzniklo by v ulici Větrná 

a nahradilo by stávající málo využívané 

hřiště pro pétanque. Herní prvky (ježek, 

krtek a šnek) jsou určeny pro děti do 8 let 

a jejich okolí by doplnila vhodná dopadová 

plocha.

Odhadované náklady: 250 000 Kč
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA LEVÉ STRANĚ 

HUSTOPEČÍ

Návrh zahrnuje vybudování dětského 

hřiště mezi ulicemi Šafaříkova a Nerudova 

(za sportovní halou). Jednat by se mělo 

o oplocený prostor s herními prvky, kterými 

jsou například houpačky, žebřík, skluzavky, 

pískoviště, doplněný o odpadkové koše 

a lavičky. Počítáno je také s doplněním 

zeleně.

Odhadované náklady: 250 000 Kč

REPREZENTATIVNÍ VJEZDY DO MĚSTA

Návrh zahrnuje úpravu vjezdů do Hustope-

čí například pomocí vysázené zeleně (stro-

mové aleje, okrasné keře.) nebo uvítacích 

tabulí s texty typu „vítejte v Hustopečích, 

vítejte ve městě dobrého vína a mandloní“.

Odhadované náklady: 200 000 Kč

AGILITY PARK

Návrh zahrnuje vybudování jednoduchého 

parku s několika překážkami pro psy, který 

bude pejskařům kdykoliv k dispozici. Umís-

těn by měl být na nevyužité travnaté ploše 

v blízkosti ulic U Vodojemu a Generála Peři-

ny, případně v dalších vhodných lokalitách 

v Hustopečích. 

Odhadované náklady: 80 000 Kč

PÁS ZELENĚ ODDĚLUJÍCÍ PLÁNOVANOU 

ZÁSTAVBU ZA ULICÍ GENERÁLA PEŘINY

Návrh zahrnuje výsadbu zeleně v šířce mini-

málně 5 metrů, která by oddělila stávající 

zástavbu rodinných domů v ulici Generála 

Peřiny od plánované nové výstavby směrem 

na Starovice. Zahrnuty by byly keře a jehlič-

naté i listnaté stromy a pás by vedl od ulice 

Starovická dolů k ulicím Kuberova, Alfonse 

Muchy a Údolní.

Odhadované náklady: 50 000 Kč

HUSTOPEČE ČISTOU BOTOU

Návrh zahrnuje instalaci cedulí s nápisy 

typu „uklízej po svém psovi, sbírat je 

normální, děkujeme, že uklízíte po svém 

psovi“. Umístěny by byly v ulicích, na sídli-

štích, v okolí parkovišť, obchodů, ale i na 

méně frekventovaných trasách, jakými jsou 

například cesty pod dálnicí či k mandlo-

ním. Na vybraných místech cedule doplní 

odpadkové koše se sáčky na psí výkaly.

Odhadované náklady: 50 000 Kč

ZASTÍNĚNÍ DĚTSKÉHO PÍSKOVIŠTĚ

Námět zahrnuje zastínění pískoviště na 

horním hřišti v ulici Větrná. Stínicí plachta 

s regulovatelným sklonem by umožnila 

celodenní využívání pískoviště dětmi, a to 

i v letních měsících. 

Odhadované náklady: 25 000 Kč

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ U DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Námět zahrnuje vybudování a údržbu 

sociálních zázemí u dětských hřišť v Husto-

pečích, možnou alternativou jsou mobilní 

buňky s toaletami a umyvadlem. 

Odhadované náklady: 250 000 Kč

DOBROČINNÝ OBCHŮDEK NARANA

Návrh zahrnuje podporu činnosti obchůd-

ku, který dále posouvá věci nepotřebné 

v jedné domácnosti do druhé, navíc bez 

výrazného zatížení rodinného rozpočtu. 

Provoz zajistí nezisková organizace 

Narana z.s. v Hustopečích, která se 

zaměřuje na vzdělávání v oblasti ekologie, 

bezodpadového přístupu a seberozvoje 

jednotlivců i skupin. Veškerý výtěžek popu-

tuje na aktivity Sociálně-terapeutického 

centra Radost Hustopeče.

Odhadované náklady: 30 000 Kč
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TIPY NA VÝLETY
Přírodní hry arboreta v Němčičkách osloví celé rodiny

Najít místo, kde si děti pohrají a rodiče si 

odpočinou, se může zdát jako něco nepřed-

stavitelného. Opak je ale pravdou. Přírodu, 

zábavu i detaily v sobě skrývá arboretum 

v Němčičkách, které nově otevřelo svou bránu 

pro veřejnost. 

Povolený vstup jen tak kdekomu dříve 

nebyl možný. Až doteď sloužilo arboretum 

jen pro soukromé účely, tomu už je nyní konec. 

„Arboretum jsme začali budovat asi před 

10 lety, ale v poslední době mě přesvědčily 

dcery, abychom arboretum otevřeli pro veřej-

nost – aby si mohly maminky s dětmi chodit 

hrát, do přírody, posedět si a hodit se do klidu,“ 

prozrazuje majitelka Klára Stávková. Jakmile 

do arboreta vstoupíte, pochopíte, že se jedná 

o opravdovou oázu klidu. Najdete tu jezírka, 

několik míst k posezení, velké i malé cestičky 

a tajná zákoutí. „Kromě toho tu máme připra-

veny ručně vyráběné hry pro děti. Ty se snaží-

me vytvářet v přírodních materiálech, aby 

sem hezky zapadly,“ dodává Stávková. Jejich 

hry, které neustále přibývají, cílí především 

na pohyb, jemnou motoriku i rozvíjení dětské 

fantazie. 

Svačinu si můžete vzít s sebou nebo si ji 

koupit přímo na místě. V samoobslužném 

domečku se zasytí jak malí, tak velcí. Najde-

te tu něco dobrého na zub i na zahnání žízně 

a útratu si spočítáte i zaplatíte do kasičky sami.

Už dříve tu probíhaly tematické dny pro 

děti a každý prosinec se v arboretu otevírá 

brána do opravdového pekla plného čertů. 

Majitelka už vymýšlí další takové dny, kde 

na návštěvníky budou mimo jiné čekat třeba 

pohádkové postavičky. Poslední akce, která se 

v arboretu konala, byl Slet čarodějnic spojený 

s opékáním špekáčků.

-slam-

Článek byl zveřejněn 20. 4. 2021 na webu města. 
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V Němčičkách vás čeká oáza klidu. Arboretum najdete naproti koupaliště.

Mrštíkovo divadelní jaro také v Hustopečích
Stejně jako v loňském roce je město Husto-

peče partnerem divadelní přehlídky Mrští-

kovo divadelní jaro, kterou pořádá Divadelní 

spolek bratří Mrštíků v Boleradicích. Přehlídka 

je vyhlašována Svazem českých divadelních 

ochotníků a záštitu nad ní převzal hejtman 

Jihomoravského kraje.

Tato celostátní soutěž probíhá formou 

postupových regionálních přehlídek a vrcholí 

národní přehlídkou venkovských divadelních 

souborů Krakonošův divadelní podzim ve 

Vysokém nad Jizerou. Prvotně je přehlídka 

určena pro vesnické divadelní soubory z  Jiho-

moravského kraje, ovšem je otevřena všem 

souborům v republice.

Přehlídka se bude konat (pokud epidemio-

logická situace dovolí) v  Divadle Boleradice 

od 3. do 6. června 2021. Program zahrnuje 

pět soutěžních představení. Přehlídkové tituly 

jsou žánrově pestré – uvidíme dva muzikály, 

komedii, krimikomedii a revuální show.

Všechna soutěžní představení bude sledo-

vat a hodnotit lektorský sbor, který bude mít 

možnost nominovat nejlepší inscenaci na 

národní přehlídku. 

V  rámci soutěže bude jedno představení 

odehráno také v Hustopečích. Těšit se můžete 

na revuální show Televarieté 2019 aneb Ein 

Kessel Buntes pro 21. století, kterou uvede 

Divadelní soubor AMADIS Popůvky v pátek 4. 

června ve 20 hodin v sále kina. 

Vstupenky bude možné zakoupit v  před-

prodeji na webových stránkách kina a na TIC 

Hustopeče.

Iva Kahounová, 
DS bratří Mrštíků Boleradice

pátek 4. června 2021 ve 20.00

kino Hustopeče

Divadelní soubor AMADIS Popůvky

Vladimír Dvořák a další

Televarieté 2019 aneb Ein 
Kessel Buntes pro 21. století
revuální show, režie: Klára Havránková 

a Josef Širhal

Revuální show, při které si pamětníci 

zavzpomínají a později narození zjistí, že skvělá 

zábava tu byla i před mnoha desítkami let.

Vstupné 100,- Kč
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Po měsíci březnu, kdy musely být mateřské 

školy kvůli vládnímu nařízení zavřené, se ze 

tříd zase rozléhá dětský smích a všude se to 

hemží dětmi. Nastoupit sice mohly jen děti 

s  povinným předškolním vzděláváním a děti 

rodičů z IZS, ale i tak jsme zaplnili čtyři třídy po 

15 dětech.

V  březnu probíhalo distanční vzdělávání, 

kdy paní učitelky posílaly dětem zpracovaná 

témata a snažily se rodičům ulehčit čas, který 

doma trávili s dětmi, různými nápady a tipy, co 

dělat ve společném volném čase. Na oplátku 

jim rodiče posílali fotografi e dětí s výrobky, se 

splněnými úkoly a pozdravy od dětí. Také jsme 

si chystali různé didaktické pomůcky a hry, 

které s dětmi budeme využívat ve školce.

V budově Na Sídlišti jsme vytvořili zázemí 

pro třídy z  odloučeného pracoviště, protože 

v budově na ulici Komenského probíhá rekon-

strukce vodovodního řadu.

Každé pondělí a čtvrtek probíhá povinné 

testování dětí a zaměstnanců školky. Všechno 

se odehrává hladce a bez slziček nebo pláče. 

Děti s rodiči opravdu zvládají testování skvěle.

Během dopoledních činností začali před-

školáci pracovat v  edukativně stimulačních 

skupinách – v „Předškoláčku“, kde se připra-

vují na vstup do základní školy. Zatím s dětmi 

pracují paní učitelky za pomocí asistentek, ale 

věříme, že když to situace dovolí, budou moci 

s dětmi kroužek navštěvovat i jejich rodiče.

Na zahradě naší školky stále probíhají 

práce v  rámci projektu na rekonstrukci zahra-

dy.

Uvidíme, co přinesou další dny a třeba se 

budou moci do školky vrátit i menší děti. Snad 

už se probudí i jaro a nám všem bude se sluníč-

kem veseleji.

Kolektiv MŠ U Rybiček

V naší školce už je veseleji

MŠ PASTELKA
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Období před Velikonocemi bývá ve školce 

vždy velmi rušné a činorodé. Ve třídách s dětmi 

tradičně sejeme jarní obilíčko do květináčů, 

tvoříme veselé velikonoční dekorace, učíme 

se kolednické básničky. Letos jsme však toto 

krásné období spolu sdílet nemohli. Školka 

bez dětí byla tichá a smutná. A tak jsme děti 

s rodiči pozvali alespoň na procházku ke školič-

ce. Na vstupní bránu jsme připravili velikonoč-

ní pozdrav od p. učitelek. Děti měly za úkol 

přinést a přivázat barevnou mašličku. A jak 

to dopadlo? Po Velikonocích nás vítala veselá 

brána školky plná mašliček se vzkazy a podpi-

sy. Našli jsme dokonce i velikonoční přáníčka 

a obrázky! Takové my máme u nás děti a rodiče.

Už se na všechny naše školčátka moc těší-

me. Snad se už brzo ve třídách sejdeme.

Kolektiv MŠ Pastelka

Velikonoční mašličku pro mou školičku

MŠ U RYBIČEK
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Děti měly za úkol přinést a přivázat mašličku. Mašliček bylo požehnaně, děkujeme!
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V době distanční výuky v pátek 2. dubna 

proběhl Světový den autismu. Jelikož byla naše 

škola uzavřena pro prezenční výuku, oblékli 

jsme se do modré barvy, která je symbolická 

pro tento den, až v úterý 20. dubna, abychom 

tak vyjádřili podporu a sounáležitost s lidmi 

s poruchou autistického spektra. Modrá barva 

symbolizuje schopnost porozumění a komu-

nikace, tedy oblasti, se kterými mají osoby 

s PAS (porucha autistického spektra) největší 

potíže. I na naší škole se vzdělávají žáci s PAS.

PAS označují celou řadu poruch (dětský 

autismus, atypický autismus, Rettův syndrom 

a jiné). Termín „spektrum“ značí nejenom 

rozsah symptomů, ale také závažnost těchto 

poruch. PAS se vyznačují celou škálou symp-

tomů, především v oblasti sociální interakce, 

narušené komunikační schopnosti a omeze-

nými vzorci chování, aktivit a zájmů. S někte-

rou z forem autismu žijí více než 2 % světové 

populace a více než 200 tisíc obyvatel České 

republiky.

Cílem porozumění autismu je zlepšit kvali-

tu života lidem s PAS a umožnit jim vést kvalit-

ní a smysluplný život v rámci naší společnosti. 

Do osvěty se zapojují nejen školy a školky, ale 

také veřejné instituce, organizace pomáhající 

lidem s PAS a zdravotnická zařízení.

L. Matějková

Spolu s otevřením naší školy pro prezenční 

výuku jsme, jako všude jinde, na základě opat-

ření MŠMT spustili i testování zaměstnanců 

a žáků. Testujeme pomocí testů Singclean. Po 

nejistých začátcích, nyní v naprosté většině 

všichni naši žáci testování zvládají bez potíží, 

někteří s větší či menší mírou dopomoci, ale 

většina zcela samostatně. Testujeme v pondělí 

a ve čtvrtek, první žáci chodí už po 7. hodině 

ranní, díky tomu se před školou netvoří fron-

ta, žáci čekají maximálně pár minut, než se 

uvolní a vydezinfi kuje místo pro dalšího žáka 

na testování. Jsme rádi, že jsme to tak dobře 

zvládli a můžeme se teď učit ve škole.

L. Matějková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

I my jsme se testovali

Vyjádřili jsme sounáležitost s lidmi s poruchou autistického spektra.
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Duben je měsíc porozumění autismu

Žáci ze 4. B pro místní seniory vyrobili 

a napsali velikonoční přáníčka. Co kus, to origi-

nál. Snad přinesla opět radost i takto na dálku. 

V kreativní hodině žáci z  druhého stupně 

vytvářeli jarní přání pro blízké, se kterými se 

bohužel letos nemohou vidět. A aby si užili 

krásnou atmosféru i doma, pomáhali vyzdobit 

své domovy velikonočními a jarními dekorace-

mi.

A Velikonoce do třetice. Žáci 3. C se totiž 

tématem Velikonoc zabývali v  rámci eTwin-

ningového projektu Velká noc. Jednu z  hodin 

si zpříjemnili online setkáním s kamarády ze 

Slovenska. Představili se a pověděli si o tom, 

jak Velikonoce prožili. Zopakovali si tradice 

u nás i našich kamarádů. Videohovor zakončili 

soutěžním kvízem a rozloučením se slovy, že 

určitě nespolupracují naposledy.

I letos byli bohužel předškoláci ochuzeni 

o tradiční zápis do první třídy. I když jsme se 

neviděli z očí do očí, třebas se nám ještě podaří 

setkat se před zářijovým startem. 

Dlouho očekávané se naplnilo a do škol se 

nám vrátilo ševelení dětských hlasů, zatím jen 

dětí prvního stupně, ale kdo ví…

A protože duben není jen o svátcích jara, 

ale i o připomenutí si Dne Země, využili jsme 

stezky připravené paní speciální pedagožkou 

a prošli si jednotlivá stanoviště. Luštili jsme 

křížovku, debatovali nad tím, jak můžeme naší 

planetě pomoci my, zasadili si bylinky a zrecy-

klovali staré plastové nádoby na květináče. 

Z  žáků se snažíme nenásilně vychovávat 

malé aktivní občany, kterým nebude pomoc 

ostatním cizí a nebudou se k  problémům 

otáčet zády. Děti z  prvního stupně se zapoji-

ly do potravinové sbírky pořádané městem 

a kdo mohl, přinesl dobroty pro děti, které si je 

obvykle nemohou dovolit koupit. Děti dětem. 

Kolektiv školy

ZŠ KOMENSKÉHO

Začátek dubna jsme pojali jako oslavu jarních svátků
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Děti z prvního stupně se vrátily do lavic.
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Od roku 1993 patří díky OSN 22. březen vodě, 

připomínáme si totiž Světový den vody. Důvo-

dem k jeho vyhlášení byl fakt, že stále více než 

miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné 

vody nebo k vodě nemá přístup. Rozhodli jsme 

se tomuto dni věnovat celý týden, a to napříč 

ročníky i předměty. 

Češtinu s prvoukou propojili ve své hodině 

třeťáci i druháci. Třeťáci svou hodinu zahájili 

písní Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan, 

poté děti v textu hledaly slova mnohoznačná 

a vysvětlovaly přirovnání. Pak se pokoušely 

sluchem rozpoznat zvuky vody – déšť, sprcha, 

potok,... Vymyslely podstatná jména a slovesa, 

která se týkají vody a společně vkládaly tipy, 

jak i dítě může šetřit vodou, a tak pomoci chrá-

nit naši planetu. Děti ze 2. A lovily z rybníč-

ku “ryby “ se slovy, která obsahovala párové 

souhlásky. Každé z těchto slov nějak souviselo 

s vodou, o každém si popovídali. V prvouce si 

vyprávěli o tom, jak je voda pro celou planetu 

důležitá a jak s ní šetřit.

Proč se tento den slaví? Proč je voda důle-

žitá? Jak dlouho můžeš vydržet bez vody? 

Jak můžeš doma šetřit vodou? Tyto a mnoho 

dalších otázek a odpovědí padalo na online 

setkání 2. B. Děti se podívaly na video o kolo-

běhu vody a zkusily si i nějaké pokusy s vodou. 

Teorii koloběhu vody si připomněli i čtvrťáci, 

kteří, oblečeni v modré, zapojili vodu i v mate-

matice a počítali např. spotřebu pitné vody 

v rodině, kolik lidí na světě trpí nedostatkem 

vody nebo jaká je spotřeba vody při jednotli-

vých činnostech v domácnosti. 

Nezaháleli ani žáci na druhém stup-

ni. V hudební výchově plnili různé úkoly 

s písněmi o vodě – spojovali název písně 

s interprety, hledali slova písně a spojovali je 

s názvem, ve vybraných písních hledali, zda 

se v nich zpívá o vodě nebo hledali co nejvíc 

písní o vodě. Podařilo se nám společným 

úsilím najít 78 písní, kde se aspoň jednou 

zmiňuje slovo voda. Žákům se práce líbila 

a posílali videa, kde si s chutí zazpívali, zatan-

čili nebo hráli na hudební nástroj. V němčině 

pak tvořili tzv. slovní mraky ze složených slov 

obsahující slovo Wasser, rozšiřovali si tak svoji 

slovní zásobu. Sedmáci se zapojili do výzkumu 

o spotřebě vody a možnostech jejího šetření, 

výsledná data potom podle grafů analyzovali.

Věříme, že si děti díky tomuto týdnu uvědo-

mily důležitost vody a že budou ve svém 

zacházení s ní brát v potaz dopady na životní 

prostředí a snažit se vodou šetřit. 

Kolektiv školy
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Enviromentální výchova na Nádražce, část první 

ZŠ NÁDRAŽNÍ

O tom, že naše škola má dlouholetou 

tradici, není pochyb. 14. dubna navštívil školu 

náměstek hejtmana Mgr. Jiří Nantl, který 

je pověřen zabezpečováním úkolů v  oblasti 

vzdělávání, za doprovodu vedoucího odboru 

školství Mgr. Hynka Nespěšného. Při jedná-

ní s  ředitelem školy byli seznámeni s  histo-

rií, současnou činností i plány rozvoje školy 

do budoucího období. V  časově náročném 

programu byla zařazena pouze prohlídka 

Malířského centra, během které byly projed-

návány možnosti zvýšení zájmu žáků o řemes-

la a zapojení privátního sektoru do procesu 

vzdělávání a podpory školy. Vzhledem k množ-

ství zajímavých podnětů se můžeme těšit na 

další přislíbené setkání.

Pokud máte chuť na výlet spojený 

s  prohlídkou práce našich žáků, zavítejte ke 

kapli Loučení Krista Pána s  Pannou Marií do 

Kurdějova, která byla nominována do soutěže 

o „Nejlépe opravenou kulturní památku Jiho-

moravského kraje v roce 2020“. Tu každoročně 

vyhlašuje odbor kultury a památkové péče KÚ 

JMK. Snaží se tímto šířit povědomí o kulturním 

dědictví jižní Moravy. Vyhlášení výsledků bude 

v  květnu–červnu 2021, všem hlasujícím děku-

jeme za podporu.

A nyní zpět do školy! Od 19. 4. se na 

chodbách opět potkáváme s žáky a studen-

ty posledních ročníků. Ve třídách probíhají 

konzultace zaměřené na přípravu k  maturitě 

a závěrečným zkouškám. 

Abychom všichni už nebyli unavení ze 

stále trvající online výuky, přichází SOŠ a SOU 

s „Jarní challenge, aneb hýbej se, poznávej 

a překonávej!“. Akce je určena pro žáky 

i zaměstnance školy. Hlavním cílem je dostat 

se ven od počítačů, získat zážitky a podpořit 

zdravý životní styl. Těšíme se na účast!

S  radostí všem také oznamujeme ukon-

čení rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně, 

a s tím spojené zahájení stravovacího provozu 

od pondělí 3. května. Žáci a veřejnost se mohou 

stejně jako doposud obracet na vedoucí školní 

jídelny paní Chrastinovou, tel. 601 361 431.

Zájemce o učební i studijní obory informu-

jeme o probíhajícím přijímacím řízení, jehož 

první kolo bude ukončeno z  důvodu naříze-

ných opatření po 19. květnu. Pro doplnění 

volných míst bude následně vyhlášeno druhé 

kolo. 

Bližší informace na SOŠ a SOU Hustopeče 

(sou-hustopece.cz)

Stanislava Gergelová, učitelka

Na naší škole se stále něco děje

Vodě jsme věnovali celý týden. Už víme, jak je voda důležitá.

SOŠ A SOU HUSTOPEČE
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Tým kvarty postupuje do celostátního kola 

soutěže Finanční gramotnost

V krajském kole, které se konalo online 

29. 3., tým ve složení Zuzka Rubášová,  Jero-

ným Kamenský a Jan Bartoň obsadil vynikající 

3. místo. Soutěžilo 12 týmů z krajů Jihomorav-

ského, Zlínského, Olomouckého a Vysočina. 

Soutěž se skládala ze dvou částí: vědomostní-

ho testu a vlastní prezentace zadaného úkolu. 

Žáci měli za úkol kreativně zpracovat téma Jak 

byste se chtěli učit o fi nancích u vás ve škole?.

Krajské kolo bylo součástí celosvětové 

kampaně Global Money  Week  (22.–28. 3.), 

který byl zakončen 31. 3. odbornou konferencí 

za účasti ministryně fi nancí Aleny Schillerové 

a všech bankovních institucí, které podpo-

rují výuku fi nanční gramotnosti. Národním 

koordinátorem je Ministerstvo fi nancí České 

republiky a hlavními národními organizátory 

této iniciativy je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. 

Letošní téma bylo  Postarej se o sebe, postarej 

se o své peníze. Hlavní myšlenkou je vychovat 

generaci, která bude schopná předcházet 

budoucím krizím díky rozvoji fi nančního vzdě-

lání a přístupu k fi nančním službám. Celo-

státní kolo se koná 21. 4. 2021. Více na www.

fi nancnigramotnost.cz.

Jarmila Čeperová

Skvělé výsledky v krajském kole zeměpisné 

olympiády 

Ve středu 17. 3. se kvůli stávajícím protie-

pidemickým opatřením uskutečnilo online 

krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se 

skládala ze tří částí – práce s  atlasem, ověře-

ní teoretických znalostí a praktického úkolu. 

Naši školu reprezentovali Josef Fojtík (sekun-

da), Martina Knoflíčková (sekunda), Jan 

Bartoň (kvarta) a Jan Valíček (septima), kteří 

se kvalifi kovali díky svým výborným výkonům 

v okresním kole.

V kategorii B určené sedmákům a sekun-

dánům jsme měli dva soutěžící a oběma se při 

jejich premiéře v  tomto krajském kole dařilo. 

Martina Knoflíčková obsadila v  konkuren-

ci 23 soutěžících velmi pěkné 13. místo a její 

spolužák Josef Fojtík dosáhl dokonce na vyni-

kající 5. místo. 

V kategorii C určené 8. a 9. ročníkům nebo 

terciím a kvartám uspěl nejlépe kvartán Jan 

Bartoň, obsadil nádherné 2. místo a svým 

bodovým ziskem se zařadil mezi nejlepší 

desítku zeměpisců v  celé republice. Tímto 

výkonem se kvalifi koval do celostátního kola 

olympiády, kde poměří své znalosti s absolutní 

špičkou soutěžících. 

V kategorii D určené středoškolákům obsa-

dil septimán Jan Valíček 19. místo. 

Postupem Jana Bartoně do celostátního 

fi nále se naše škola zařadila mezi nejúspěš-

nější v  okrese v  této soutěži. Všem reprezen-

tantům děkujeme za úžasné výkony. Věřím, že 

soutěž jim přinesla zajímavé zkušenosti. Janu 

Bartoňovi gratulujeme k  postupu do celostát-

ního fi nále a přejeme mu v  něm hodně úspě-

chů!

Petr Dvorník

Uspěli jsme i v dalších olympiádách

Matěj Šrubař (3. C) je úspěšným řešitelem 

krajského kola Astronomické olympiády kate-

gorie EF.

Do krajského kola postoupili tři žáci. V kate-

gorii GH J. Fojtík (2. C) obsadil 27. místo a v kate-

gorii CD P. Soudek (5. C) 11. místo. Nejvíce se 

dařilo právě Matěji Šrubařovi (3. C), který skon-

čil v kategorii EF na 9. místě (ze 32 soutěžících). 

Zadání krajského kola bylo náročné – skládalo 

se ze čtyř oblastí. Část A – online test, část B – 

řešení úkolů „ Betlémská hvězda“, téma části C 

bylo Mimozemská pozorování včetně výpočtů 

a část D tvořila praktická úloha „Pozorování 

hvězdy“. (Více na www.olympiada.astro.cz).

Jan Bartoň z  kvarty se poprvé probojoval 

v  dějepisné olympiádě až do krajského kola. 

Ve velmi silné konkurenci se umístil na krás-

ném 22. místě. Tematické zaměření letošního 

ročníku bylo „Labyrintem barokního světa 

(1556–1781)“. Jedná se o období velmi náročné 

na pochopení a porozumění událostí, a proto 

je jeho umístění velmi cenné. 

Za kolektiv pedagogů
Dagmar Langarová

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Naši studenti bodují v krajských kolech

Je obdivuhodné, že žáci Gymnázia T. G. 

Masaryka věnují během distanční výuky tolik 

času a energie dobrovolným úkolům a soutě-

žím. Studenti francouzštiny jsou toho důka-

zem. 

Skutečnou výzvou pro ně byla celostátní 

soutěž Frankofonie, jejíž podstatou byla oslava 

francouzského jazyka skrze výtvarné zpracová-

ní. Gymnázium reprezentovala v  kategorii ZŠ 

Nikola Hauková z tercie svou minimalistickou 

prací „Vzlétající křídla“. Za kategorii SŠ poslal 

svůj příspěvek Adam Šperka ze sexty. Porotu 

okouzlil svým videem „Hodný Zlý a Francouz-

ský“, za které získal zvláštní cenu za kreativitu.

Další poděkování za odvahu patří Matyldě 

Střelcové ze sexty, která se zúčastnila soutěže 

Dictée francophone (Frankofonní diktát). 

Netradiční soutěž organizovala Francouzská 

aliance v Brně v rámci Dnů frankofonie.

Po roční odmlce se letošní ročník Francouz-

ské olympiády konal distanční formou. Do 

krajského kola postoupila Veronika Krušinová 

ze sexty a ve velké konkurenci se umístila na 

pěkném 6. místě.

Všem francouzštinářům přejeme mnoho 

úspěchů chuť do další práce!

Darina Honsová

Le français en avant!

Obrázek Nikoly Haukové.

V krajském kole, které se konalo online 29. 3., tým ve 

složení Zuzka Rubášová, Jeroným Kamenský a Jan 

Bartoň obsadil vynikající 3. místo.
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Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

SPORT

Přestože Město Hustopeče rozhodlo pone-

chat všechna dětská hřiště ve městě otevřená, 

v půlce dubna bylo uzamčeno víceúčelové 

hřiště na Lipovce. Důvodem však nebyl koro-

navirus, ale obnova plochy, tedy její čištění 

a dezinfekce. „Toto čištění je dlouhodobě 

naplánované, povrch si to zasluhuje. Odborná 

fi rma nám tlakovým čištěním vytlačí z povr-

chu zašlý křemičitý písek, provede dezinfek-

ci a následně zapraví i nový křemičitý písek,“ 

popisuje práce vedoucí Městských služeb Ivan 

Chrastina.

Vybavení i lajny zůstaly zachované tak, jako 

doposud. „Lajny sice vypadají, že by potřebo-

valy přemalovat, ale právě tím čištěním vysko-

čí barvy zpět. Krásně to šlo vidět na hřišti u ZŠ 

Nádražní, kde jsou obdobnou plochu takto 

čistili v loňském roce,“ ujišťuje Chrastina.

Zbytek areálu Lipovky zůstal nadále veřej-

nosti otevřený. Důležité je ale stále zacho-

vávat všechna bezpečnostní opatření, která 

jsou vyhlášena vládou. „Je nutné zachovávat 

rozstupy a nosit respirátory. Návštěvnost hřišť 

v uplynulých týdnech ukázala, že dodržování 

rozestupů je složité, ale minimálně ten respi-

rátor by každý z rodičů nasazený mít měl,“ 

prosí Chrastina.

Návštěvníky v areálu čeká několik dalších 

novinek. „Objednali jsme novou lavičku 

v podobě slona a postavíme také zastínění nad 

pískovištěm,“ těší se Ivan Chrastina.

-nov-

Článek byl zveřejněn 14. 4. 2021 na webu města. 

Čištění uzavřelo víceúčelové sportovní hřiště na Lipovce
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Dvojice, rozestupy, omezený počet spor-

tovců. Takto momentálně vypadají tréninky 

mladých atletů při TJ Agrotec Hustopeče. I tak 

jsou všichni rádi, že mohou sportovat spolu, 

do nedávna tomu tak nebylo. Děti sportovaly 

doma a s trenéry byly v kontaktu pouze přes 

sociální sítě. „Trénovali všichni individuálně. Se 

žactvem trénujeme tak, že jim připravujeme 

individuální tréninkové plány a snažíme se je 

motivovat, aby nám posílali zpětnou vazbu ve 

formě videí nebo fotografi í,“ vysvětluje trenér-

ka Michaela Houdková.

Tento způsob tréninků je však poněkud 

nešťastný a brání v plné přípravě na závodní 

sezonu. Zimní závody musely být zrušeny, což 

nesli mladí sportovci špatně – závody jsou pro 

ně totiž vrcholem jejich snažení. „Závody jsou 

pro malé děti odměna a pro ty větší je motiva-

ce, cíl, proč trénují. Nyní cíl a motivaci neměli 

a pro nás bylo velmi složité je udržet – trenéry 

i děti,“ říká Houdková. 

V současné době se však již starší atleti 

scházet mohou, ale musí dodržovat rozestu-

py, trénovat po dvojicích a zároveň nemohou 

trénovat tak, jak jsou zvyklí. Tréninkový výpa-

dek je znát i na sportovních výsledcích. „Je to 

poznat jednak na jejich fyzičce, vrátili jsme se 

hodně zpátky a budeme začínat znovu. Je to 

znát i na fyzických proporcích, přišli o svalstvo, 

mají bolesti zad. Necvičili, ani v tělocviku, ani 

na tréninzích. Děti tráví čas v křesle u počítače, 

v posteli, na gauči. Budeme napravovat vady 

držení těla, aby se opět zpevnili a my elimino-

vali zdravotní dopady,“ zakončuje naše povídá-

ní trenérka. 

Zatím atleti trénují na hřišti u ZŠ Komen-

ského, všichni však vyhlížejí nový atletický 

stadion, kde se budou moci realizovat dosyta. 

-vyh-

Článek byl zveřejněn 21. 4. 2021 na webu města. 

Mladí atleti mohou opět trénovat, ale…
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Atleti musí stále dodržovat opatření.
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SPOZAM HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 

PLAVČÍKA  NEBO MISTRA PLAVČÍKA 

(ženu/muže) na HPP

Požadujeme: ÚSO/SŠ, dobrý plavec, dobrá 

fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav, 

komunikační schopnosti a příjemné vystupování, 

osvědčení o odborné způsobilosti pro pracovní 

činnost Plavčík je výhodou, ale není podmínkou. 

Kurz Záchranářské minimum pro pracovníky 

vodních areálů Vám zajistíme.

Pracovní náplň: dozor na dodržování 

provozního a návštěvního řádu návštěvníky, 

dozor nad bezpečností návštěvníků krytého 

bazénu a letního koupaliště, úklid, sanitace 

areálu a manipulace s fi nančními prostředky 

(pokladna).

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, nástup: 

srpen 2021, pracovní doba: ranní, odpolední 

směny a víkendy (1× za 3 týdny), příjemný 

kolektiv a pracovní prostředí.

Mzdové podmínky: dle nařízení vlády 

č.341/2017 Sb. & 5 odst.1

Nabízené benefi ty: 5 týdnů dovolené, 

příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, 

příspěvek na penzijní připojištění.

Vhodné i pro absolventy.

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.: 702 204 600 – Proschek Aleš

Usnesení z 67. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 16. 3. 2021 v zasedací místnosti 

Radnice

Usnesení č. 1/67/21: RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/67/21: RM projednala stížnost 

petičního výboru z ul. Kpt. Jaroše ohledně 

nerespektování dopravního značení na zá-

kaz vjezdu nákladních vozidel na této ulici 

a již je požádáno o stanovení dopravního 

značení se zákazem vjezdu nad 3,5 t již na ul. 

Nádražní. 

Usnesení (úkol) č. 3/67/21: RM ukládá prověřit 

stav instalace dopravní značky „zákaz vjez-

du vozidel nad 3,5 T“ v horní části ulice Kpt. 

Jaroše. Zejména její viditelnost při nájezdu 

od Křížového vrchu.

Usnesení č. 4/67/21: RM doporučuje v rám-

ci schvalování změny č. 3 územního plánu 

města Hustopeče, vyjmou z dalšího pro-

jednávání plochy Z132 a Z135 (Na Vyhlídce) 

a plochy řešené územní studií S2 (Křížový 

vrch). 

Usnesení č. 5/67/21: RM ukládá OÚP jednat s 

projektantem na zapracování připomínek 

ze změny územního plánu č. 3 na aktualizaci 

Územní studie S2. Současně ukládá pořízení 

studie pro lokalitu S3 pro plochy Z 132 a 135.

Usnesení č. 6/67/21: RM doporučuje ZM 

neschválení záměru bezúplatného pře-

vodu pozemků a jejich částí p.č. 27/1, 27/2 

a 27/3 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných 

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče. 

Usnesení č. 7/67/21: RM schválila Smlouvu 

o právu provést stavbu bezbariérového 

chodníku na pozemcích Jihomoravského 

kraje p. č. 1252/56, p. č. 1252/58, p. č. 1252/59, 

p. č. 1252/60, p. č. 1252/61, p. č. 1252/68, p. č. 

1252/74 v k. ú. Hustopeče u Brna. Text smlou-

vy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/67/21: RM schválila Smlouvu o 

právu provést stavbu bezbariérového chod-

níku na pozemcích Jihomoravského kraje p. 

č. 108/1, p. č. 108/6, p. č. 108/10, p. č. 108/12, p. č. 

108/16, p. č. 1252/37, p. č. 1252/38, p. č. 1252/39, 

p. č. 1252/40,p. č. 1252/41, p. č. 1252/44, p. č. 

108/20, p. č. 108/21, p. č. 108/22, p. č. 108/23, 

p. č. 108/24, p. č. 108/25, p. č. 108/26, p. č. 

180/27, p. č. 218/3, p. č. 1252/36, p. č. 1252/53, 

p. č. 1252/54, p. č. 1252/55, p. č. 1252/65, p. 

č. 1252/66, p. č. 1252/67, p. č. 1252/72 a p. č. 

1252/76, vše v k. ú. Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/67/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozem-

ku města s …, … na stavbu "Přípojka plynu 

pro stavbu lisovny na pozemku parc.č. 5661, 

5829". Smlouva v příloze. 

Usnesení č. 10/67/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města s investorem …, …, Hustopeče na stav-

bu sjezdu k objektu zázemí vinného sklepa 

na ulici Kpt. Jaroše. Smlouva přílohou. 

Usnesení č. 11/67/21: RM schválila smlouvu 

o zřízení věcného břemene "Hustopeče, 

Brněnská, rozšíření NN Rada" na pozem-

ku p.č. 655/3 v k.ú. Hustopeče u Brna ve 

vlastnictví povinného města Hustopeče s 

oprávněnou z věcného břemene EG.D, a.s., 

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 

00 Brno, IČ: 28085400 za částku 5.000 Kč 

bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 12/67/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení vzorovou smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní o koupi části pozemku p.č. 

...…, vedeného jako zahrada, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, v rozsahu 

nově vyděleného a vyčleněného pozemku, 

s novým parcelním číslem …, vzniklého dle 

geometrického plánu č. 3977-177/2020, o 

výměře …, za účelem majetkoprávního vy-

pořádání vlastnictví účelové komunikace na 

ul. Herbenova. Smlouva bude po uzavření 

všech smluv o smlouvě budoucí. 

Usnesení č. 13/67/21: RM schválila 

uzavření Příkazní smlouvy na výkon autor-

ského a technického dozoru investora při 

realizaci stavby „Stavební úpravy na objektu 

Střelnice, Hustopeče“ s OK Ateliér s r.o., IČ 

607 444 56, se sídlem Pod Zámkem 2881/5, 

690 02 Břeclav, za cenu 139.500 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 14/67/21: RM schválila uzavře-

ní Příkazní smlouvy na výkon autorského 

dozoru – zpracovatele studie objektu, při 

realizaci stavby „Stavební úpravy na objektu 

Střelnice, Hustopeče“ s MADADORS s r.o., IČ 

07786808, se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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612 00 Brno, korespondenční adresa Jana 

Babáka 2733/11, 612 00 Brno-Královo Pole, 

za cenu 50.400 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 15/67/21: RM schválila uzavření 

Příkazní smlouvy na výkon koordinátora 

BOZP při realizaci stavby „Stavební úpra-

vy na objektu Střelnice, Hustopeče“ se 

SafeThing s.r.o, IČ 05583390, se sídlem 

Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno, za cenu 

49.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílo-

hou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 16/67/21: RM neschvaluje žádost 

obyvatel BD Brněnská 60-66 na instalaci 

veřejného osvětlení ve dvoře BD. Jedná se o 

soukromý prostor. 

Usnesení č. 17/67/21: RM schválila realizaci 

oprav havarijního stavu vodovodního řádu 

budovy MŠ Hustopeče, objekt Komenského 

a ZUŠ Komenského. Za ceny dle nabídek fi r-

my Jiřího Kavalíře, Starovice 247. Nabídky v 

příloze.

Usnesení č. 18/67/21: RM neschvaluje doho-

du o narovnání spočívající v tom, že město 

nebude požadovat po manželech … nic na 

dlužném nájemném za byt. č. 6 o velikosti 

3 + 1, nacházející se v 1. a 2. podlaží domu 

č.p. 78 na ul. Smetanova 2 v Hustopečích, a 

naopak oni nebudou po městu Hustopeče 

uplatňovat nároky na vložené investice do 

tohoto bytu. 

Usnesení č. 19/67/21: RM neschvaluje návrh 

manželů … na prodej bytu č. 6 o velikosti 3 + 

1, nacházejícího se v 1. a 2. podlaží domu č.p. 

78 na ul. Smetanova 2 v Hustopečích do je-

jich vlastnictví v souladu se Zásadami města 

Hustopeče pro prodej bytů. 

Usnesení č. 20/67/21: RM doporučuje ZM 

neschválení záměru prodeje bytu. č. 6 o 

velikosti 3 + 1, nacházející se v 1. a 2. pod-

laží domu č.p. 78 na ul. Smetanova 2 v 

Hustopečích. 

Usnesení č. 21/67/21: RM schválila vý-

běr nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce 

„Hustopeče - ul. Údolní, chodník a parkova-

cí stání" uchazeče TD LKW s.r.o., Mrštíkova 

13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 s na-

bídkovou cenou 2.836.579,23 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/67/21: RM schválila pořadí 

nabídek uchazečů na dalších místech na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce „Hustopeče - ul. Údolní, chodník a par-

kovací stání":

2. VYSKOČIL RP s.r.o., IČ: 25336878, nabídko-

vá cena bez DPH: 3.008.888,45 Kč, 

3. Dopravní stavby silnic s.r.o, IČ: 07741561, 

nabídková cena bez DPH: 3.227.264,74 Kč, 

4. ŠEVČÍK GROUP a.s., IČ: 29182514, nabíd-

ková cena bez DPH: 3.420.683,97 Kč, 

5. J.D.P. stavby s.r.o., IČ: 09077286, nabídko-

vá cena bez DPH: 3.770.853,45 Kč, 

6. Stavby RUFA s.r.o., IČ: 29313449, nabídko-

vá cena bez DPH: 3.910.553,53 Kč, 

7. RONYTRANS, s.r.o., IČ: 27703568, nabíd-

ková cena bez DPH: 3.998.725,40 Kč. 

Usnesení č. 23/67/21: RM schválila smlouvu 

o dílo s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 

01 Hustopeče IČ: 29380421 na stavební 

práce z veřejné zakázky „Hustopeče - ul. 

Údolní, chodník a parkovací stání" za cenu 

2.836.579,23 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/67/21: RM schválila výzvu k po-

dání nabídek na opravu krytu komunikace v 

horní části Dukelské nám. Budou osloveni 

minimálně tito uchazeči: 

1. TD-LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče, 

2. Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 

Břeclav, 

3. SKANSKA a.s., divize Inženýrské stavitel-

ství Morava, Bohunická 133/50, Brno.

Usnesení č. 25/67/21: RM schválila pachtovní 

smlouvu s …, nar. …, … na užívání pozemku 

p.č.5593/129 zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za pachtovné 995 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 26/67/21: RM ukládá MPO 

připravit smlouvu o provádění úklidu v 

prostorách železniční stanice Hustopeče s 

účinností od 01.03.2021 s frekvencí 3x týdně.

Usnesení č. 27/67/21: RM schválila smlouvu s 

Davidem Klimšou Production s.r.o., Frýdecká 

700/475, 719 00 Ostrava, IČ: 01817043 na 

zajištění výstavby a 6měsíčního proná-

jmu vnitřního vybavení očkovacího centra 

Společenského domu v Hustopečích, vč. vý-

roby a instalace navigačních polepů a cedulí 

za cenu 161.704 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 28/67/21: RM bere na vědomí Zápis 

ze stavební komise ze dne 10.3.2021

Usnesení č. 29/67/21: RM doporučuje ZM 

neschválení vyhlášení záměru prodeje po-

zemků p.č. 4682/4, 4682/5, 4682/6 a 4669/1 

zapsáno na LV č. 10 001 v k.ú. Hustopeče u 

Brna. 

Usnesení č. 30/67/21: RM doporučuje ZM ne-

schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 3148 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 31/67/21: RM neschvaluje projekto-

vou dokumentaci žadatele EG.D pro stavbu 

"Hustopeče, Vinařská, přípojka NN …". RM 

souhlasí pouze se vzdušným vedením. Vstup 

do pozemku bude povolen pouze v případě 

vybudování zemních přípojek pro všechny 

domy v lokalitě. 

Usnesení č. 32/67/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci žadatele – EG.D pro stavbu 

"přeložka NN, MŠ Na Sídlišti". RM navrhuje 

dát kabel v celé trase chodníku do AROTky 

– předejde se tím případným komplikacím s 

výstavbou nad kabelem. 

Usnesení č. 33/67/21: RM schválila projekto-

vou dokumentaci pro stavbu "… novostavba 

RD S2 211" projektanta Ing. Václav Cichra. 

RM upozorňuje, že stavba se místy může 

nacházet v ochranném pásmu sítí. RM poža-

duje jejich doplnění do projektu. Teprve pak 

bude moci být PD podepsána. 

Usnesení č. 34/67/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci pro stavbu „… novostavba RD 

S2 250“. 

Usnesení č. 35/67/21: RM schválila vyřazení 

majetku: 

ORJ 208 – Komunikace 3.607,00 Kč 

ORJ 255 – Vnitřní správa Hustopeče 

196.857,64 Kč 

ORJ 258 – Městské muzeum a galerie 

13.049,00Kč 

ORJ 259 – Pronajímaný majetek 

756.039,50Kč 

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. 

Majetek bude vyřazen likvidací. 

Odpovědnými osobami jsou jednotliví 

příkazci operací.

Usnesení č. 36/67/21:RM schválila vyřazení 

majetku příspěvkové organizace MŠ Na 

Sídlišti Hustopeče v celkové hodnotě 315 

553,22 Kč. Seznam vyřazeného majetku je 

přílohou zápisu. 

Majetek bude vyřazen likvidací. 

Usnesení č. 38/67/21: RM schváli-

la Zprávu o pokrocích č. 2 k Auditu 

familyfriendly-community 

Usnesení č. 39/67/21: RM neschvaluje dodateč-

nou žádost … na stavbu pevné SDK příčky v 

bytě č.4, Žižkova 22a a naopak požaduje její 

neprodlené odstranění a uvedení bytu do 

původního stavu. Zároveň RM nařizuje svo-

lání všech nájemníků správcem nemovitosti 

k vysvětlení zásahů do stavební konstrukce 

domu (vrtání apod.) 

Usnesení č. 40/67/21: RM schválila ukončení 

nájmu bytu č. 28 na adrese Svat. Čecha 174/3 

dohodou pro …, nar. …, trvale bytem …, a to k 

datu 31.03.2021. 

Usnesení č. 41/67/21: RM schvaluje dohodu o 

ukončení nájmu bytu č. 28 na adrese Svat. 

Čecha 174/3 mezi městem Hustopeče a …, 

nar. …, trvale bytem …, k datu 31.03.2021. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/67/21: RM schválila HV příspěv-

kových organizací za rok 2021 dle přílohy. 

Vykázané ztráty dvou příspěvkových organi-

zací budou uhrazeny částečně z mimořádné 

dotace poskytnuté na úhradu zdůvodněné 

ztráty, jednak ze zlepšeného hospodářského 

výsledku následujících let. 

Zlepšený hospodářský výsledek jednotli-

vých příspěvkových organizací bude použit 

k úhradě ztrát z minulých let, zbývající část 

k tvorbě rezervního fondu. 

Usnesení č. 43/67/21: RM bere na vědomí vy-

jádření ředitele SPOZAM k hospodářskému 

výsledku organizace za rok 2020 

Usnesení č. 44/67/21: RM neschválila nový ce-

ník Sportovní haly Šafaříkova na rok 2021.

Usnesení č. 45/67/21: RM doporučuje pro ceník 

Sportovní haly sjednocení ceny pro všechny 

stejně bez ohledu na způsob využití a věk 
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uživatelů, Případně souhlasí s rozdělením 

(odstupňováním) ceny podle hodiny využi-

tí (dopoledne, odpoledne, cizí subjekt). RM 

požaduje předložení variant, včetně komen-

táře variant. 

Usnesení č. 46/67/21: RM schválila přehodno-

cení práce ředitelů příspěvkových organizací 

za rok 2020 a schválila nové platové ohod-

nocení ředitelů s účinností od 17.03.2021. 

Souhrnná tabulka změn je přílohou. 

Usnesení č. 47/67/21: RM schválila pověření 

vedoucí EO k provedení veřejnosprávních 

kontrol u všech příspěvkových organizací 

zřízených městem Hustopeče Vzhledem 

k objemu prací je možné v souladu s ust. § 

6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-

trolní řád), v platném znění, a zákonem č. 

320/2001 Sb. o fi nanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o 

fi nanční kontrole), v platném znění, přizvat 

třetí osobu. 

Usnesení č. 48/67/21: RM schválila uzavře-

ní darovací smlouvy mezi ZŠ Hustopeče, 

Komenského 163/2, Hustopeče jako obda-

rovaným a Mikroregionem Hustopečsko, 

Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 

70824134 na 5 ks notebooků. Text smlouvy 

je přílohou. RM pověřuje ředitele školy pod-

pisem smlouvy. 

Usnesení č. 49/67/21: RM schválila realizaci 

projektu "Hrej si v ulicích" organizovaného 

o.s. Marketing a kultura, na chodnících a ve-

řejných plochách ve městě. 

Usnesení č. 50/67/21: RM bere na vědomí 

Zápis z jednání komise státní památkové 

péče s posouzením žádostí o podporu obno-

vy kulturních v programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností. 

Usnesení č. 51/67/21: RM bere na vědomí 

grafi ku participativního rozpočtu města 

Hustopeče 2021 

Usnesení č. 52/67/21: RM schválila úhradu 

členského příspěvku města Hustopeče za 

členství v Českomoravské unii maškarní za 

rok 2020, současně schvaluje i úhradu pří-

spěvku pro rok 2021. Výše příspěvku je 3.000 

Kč/rok. 

Usnesení č. 53/67/21: RM schválila cenovou 

nabídku na zpracování projektové doku-

mentace na ozelenění dopravních ostrůvků 

na II/425 v Hustopečích. Dokumentaci zpra-

cuje Ing. Martin Dratva, Příční 378, 

Hrušovany u Brna za cenu 39.800 Kč. 

Nabídka je přílohou. 

Usnesení č. 54/67/21: RM bere na vědomí 

předloženou studii vybudování parkoviště 

mezi ulicemi Školní a Na Sídlišti. 

Usnesení č. 55/67/21: RM schvaluje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/109/0016661 

z Operačního programu Zaměstnanost na 

realizaci projektu „Automatizace a inovace 

pro město Hustopeče“. Text rozhodnutí je 

přílohou

Usnesení (úkol) č. 56/67/21: RM ukládá prověřit 

možnost instalace nového svítidla veřejné-

ho osvětlení doprostřed ulice Kurdějovská. 

Usnesení z 68. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 30. 3. 2021 v zasedací místnos-

ti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/68/21: RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení uzavření darovací smlouvy na 

městské pozemky pod prvním rybníkem v 

souvislosti s realizací stavby: "Rekonstrukce 

VN Hustopeče I " s Povodím Moravy, s.p., 

IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00 Brno, na geometrickým plánem č. 

3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný po-

zemek p.č. 3985/16 o výměře 26 m2 vzniklý z 

pozemku p.č. 3985/8, geometrickým plánem 

č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleně-

ný pozemek p.č. 4244/79 o výměře 401 m2 

vzniklý z pozemku p.č. 4244/1, geometric-

kým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený a 

vyčleněný pozemek p. č. 4509/2 o výměře 293 

m2 vzniklý z pozemku p.č. 4509, geometric-

kým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený a 

vyčleněný pozemek p.č. 4512/2 o výměře 211 

m2 vzniklý z pozemku p.č. 4512, geometric-

kým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený 

a vyčleněný pozemek p.č. 4513/3 o výměře 

346 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4513/1, dále 

pozemky p.č. 4508/4 o výměře 3540 m2, p.č. 

4510/1 o výměře 666 m2, p.č. 4511/1 o výměře 

711 m2 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna s rozvazovací podmínkou zahájení 

rekonstrukce do 5 let od podpisu smlouvy. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/68/21: RM schválila souhlas s vy-

užitím části pozemku p. č. 3985/8 o výměře 

cca 2162 m2, a to v souvislosti s rekonstrukcí 

VN Hustopeče I pro uložení mezideponie 

materiálu za podmínky, že před vlastním 

využitím bude realizační fi rmou uzavřena 

nájemní smlouva na předmětnou plochu. 

Usnesení č. 4/68/21: RM doporuču-

je ZM ke schválení uzavření kupní 

smlouvy s Jednotou, spotřebním družstvem 

v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 

Mikulov, IČ: 00032247, kterou město kupu-

je pozemky p.č. 1047/21, 1047/33, 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. 5/68/21: RM bere na vědomí petici 

občanů města Hustopeče – výstavba za ulicí 

Generála Peřiny. Plánovaná výstavba vychá-

zí z územního plánu schváleného v roce 

2013, je v souladu s platným územním plá-

nem i schválenou územní studií. Současně 

postupuje petici zastupitelstvu města pro 

informaci.

Usnesení č. 6/68/21: RM projednala podnět 

občanů ulice Družstevní na úpravu křižovat-

ky Družstevní – Polní. Postupuje podnět do 

Komise pro dopravu.

Usnesení č. 7/68/21: RM bere na vědomí 

žádost o povolení stavby schodů k nemo-

vitosti na části městském pozemku na ulici 

Smetanova a postupuje žádost do Stavební 

komise. 

Usnesení č. 8/68/21: RM schválila ceník 

Sportovní haly s účinností od 01.09.2021. 

Nové ceny jsou: malá hala 380 Kč/hod. pro 

„místní oddíly“, 650 Kč/hod. pro jednorázo-

vé pronájmy („cizí“ oddíly); velká hala 870 

Kč/hod. pro „místní oddíly“, 1.000 Kč/hod. 

pro jednorázové pronájmy („cizí“ oddíly); 

380 Kč/hod. pro dopolední výuku školských 

zařízení. Ceník je přílohou. 

Usnesení č. 9/68/21: RM schválila projekto-

vou dokumentaci investora Pálava SBD, 

Dukelské nám. 2/2, Hustopeče na stavbu 

"Přístavba lodžií a související práce u BD 

Větrná 1011/43, Hustopeče" a pověřuje sta-

rostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 10/68/21: RM schválila projek-

tovou dokumentaci investora …, …, … na 

stavbu "Novostavba RD, parc.č. 4792/222, 

k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 11/68/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci Jednota SD Mikulov, Kostelní 

nám. 157/9, Mikulov na stavbu "Hustopeče, 

Jednota COOP, kiosková TS" a pověřuje sta-

rostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 12/68/21: RM schválila dohodu o 

ukončení nájmu pozemku p.č. 3736/3 v k.ú. 

Hustopeče u Brna s nájemcem RUSTIKAL, 

s.r.o., Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26291495. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/68/21: RM schválila v souladu s 

ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, podání žádosti 

o zápis změny v údajích vedených v rejstří-

ku škol a školských zařízení pro mateřskou 

školu, jejíž činnost vykonává příspěvko-

vá organizace Mateřská škola Hustopeče, 

příspěvková organizace, Na Sídlišti 5, 

Hustopeče, která se týká nejvyššího povo-

leného počtu žáků ve škole z 137 na 183, a 

nejvyššího počtu stravovaných ze 150 na 211 

jídel. S účinností od 1.9.2021.

Usnesení č. 14/68/21: RM schválila dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo se STAL-PE stavební s.r.o., 

Podolí 362, 664 03 Podolí, IČ: 05154006, kte-

rým se navyšuje cena za „Modernizaci ZŠ 

Hustopeče, Nádražní 4 – stavební práce" o 

vícepráce v hodnotě 113.627,53 Kč bez DPH. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 25 Svat. Čecha 965, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozemku 

p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 

965, Hustopeče umístěného na pozemku 

p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 

889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v…, nar..., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 16/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 
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části bytu č. 24 Svat. Čecha 965, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozemku 

p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 

965, Hustopeče umístěného na pozemku 

p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podí-

lu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna v … ., nar...., bytem...,v souladu se 

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , 

družstvo, IČ: 25559311 Z 25.06.1999. 

Usnesení č. 17/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 23 Svat. Čecha 965, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozemku 

p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 

965, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 

1167088/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v…, nar..., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 18/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 22 Svat. Čecha 965, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozemku 

p.č. 1671 a společných částí domu Svat Čecha 

965, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 

791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 19/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 21 Svat. Čecha 965, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozemku 

p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 

965, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 

1133236/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v…, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 20/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v 

podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 

1670 a společných částí domu Svat. Čecha 

966, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podí-

lu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 21/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 24 Svat. Čecha 966, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozem-

ku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. 

Čecha 966, umístěného na pozemku p.č. 

1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 

444912/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 22/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 23 Svat. Čecha 966, Hustopeče 

v podílu 612/1612 umístěném na pozem-

ku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. 

Čecha 966, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, 

obojí v podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna v …, nar....,a …, nar..., oba 

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.06.1999. 

Usnesení č. 23/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v 

podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 

1670 a společných částí domu Svat. Čecha 

966, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podí-

lu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 24/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 21 Svat. Čecha 966, Hustopeče v 

podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 

1670 a společných částí domu Svat. Čecha 

966, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 1670, a pozemku p.č. 1670, obojí v podí-

lu 1131624/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 25/68/21: RM doporučuje ZM 

ke schválení záměr bezúplatného převo-

du části bytu č. 7 Husova 5, Hustopeče v 

podílu 658/1658 umístěném na pozemku 

p.č. 19/1 a společných částí domu Husova 

5, Hustopeče, umístěného na pozemku 

p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu 

915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna 

v …, nar...., bytem...,v souladu se smlouvou 

o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 26/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 

658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a 

společných částí domu Husova 5, Hustopeče, 

umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozem-

ku p.č. 19/1, obojí v podílu 1208682/9332882, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar... a …, 

nar...., oba bytem...,v souladu se smlouvou 

o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 27/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 

658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a 

společných částí domu Husova 5, Hustopeče, 

umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozem-

ku p.č. 19/1, obojí v podílu 1125782/9332882, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., by-

tem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.06.1999. 

Usnesení č. 28/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 

658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a 

společných částí domu Husova 6, Hustopeče, 

umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozem-

ku p.č. 20/1, obojí v podílu 906926/9438994, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna v  …, nar...., by-

tem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.06.1999. 

Usnesení č. 29/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 

658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a 

společných částí domu Husova 6, Hustopeče, 

umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozem-

ku p.č. 20/1, obojí v podílu 1283292/9438994, 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna v  …, nar...., by-

tem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.06.1999. 

Usnesení č. 30/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení záměr bezúplatného převodu 

části bytu č. 9 Husova 6, Hustopeče v po-

dílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 

20/1 a společných částí domu Husova 6, 

Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 

20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu 

1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v …, nar...., bytem...,v souladu se smlou-

vou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

Usnesení č. 31/68/21: RM projednala žá-

dost o vybudování nového chodníku od 

ulice Brněnská do ulice U Dálnice. RM po-

věřuje MPO k prověření možností realizace 

chodníku. 

Usnesení č. 32/68/21: RM schválila žádost spo-

lečnosti Cosmonde a.s., Dusíkova 795/7, 638 

00 Brno, kterou město souhlasí s budoucím 

prodloužením STL plynovodu DN 160 přes 

pozemek p.č. 3821/3 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 33/68/21: RM schválila uzavře-

ní smlouvy o zřízení věcného břemene 

"Hustopeče, Havlíčkova, rozšíření NN …" na 

pozemku p.č. 3610, 3613 v k.ú. Hustopeče 

u Brna ve vlastnictví povinného města 

Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene 

EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá 

Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 

5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 34/68/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene „Reko 

SKAO Šakvice – Hustopeče, číslo stavby: 

39487“ na pozemku parc. č. 4727/41, parc. č. 

4733/27, parc. č. 5843/3, parc. č. 5843/7, parc. č. 

5843/8 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví 

povinného města Hustopeče s oprávněnou 

z věcného břemene GasNet s.r.o.., se sídlem: 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567 za částku 2.000 Kč bez DPH na 

dobu neurčitou. 

Usnesení č. 35/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení Přehled změn v majetku předané-

ho k hospodaření v roce 2020 a stav majetku 

předaného k hospodaření k 31.12.2020 pří-

spěvkových organizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 

163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace 
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Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres 

Břeclav, příspěvkový organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Centrum volného času Hustopeče, okres 

Břeclav, příspěvková organizace 

Usnesení č. 36/68/21: RM doporučuje ZM ne-

schválení záměru prodeje bytu č. 6 o velikosti 

3 + 1, nacházející se v 1. a 2. podlaží domu č.p. 

78 na ul. Smetanova 2 v Hustopečích 

Usnesení č. 37/68/21: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu části pozemku p.č.908/2 

o výměře 7 m2 vedeného jako ostatní plo-

cha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za účelem umístění autobusové zastávky v 

ceně 2.000 Kč za rok. Text záměru je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 38/68/21: RM schválila uzavře-

ní dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce s 

Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, státní 

příspěvkovou organizací, Pekařská 664/53, 

656 91 Brno, IČO: 00159816 na část po-

zemku p.č. 279, vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí jsou bu-

dova a prostory v přízemí společenského 

domu v Hustopečích, Herbenova 423, 693 01 

Hustopeče. Dodatkem se výpůjčka prodlu-

žuje do 31.08.2021 s možností měsíční opce. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 39/68/21: RM schválila uzavření 

smlouvy s Nemocnicí Tišnov, příspěvkovou 

organizací, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 

44947909 o výpůjčce části pozemku p.č.279, 

vedeného jako zastavená plocha a nádvoří v 

k.ú. Hustopeče u Brna na LV č. 10001, jehož 

součástí jsou budova a prostory společen-

ského domu v Hustopečích, Herbenova 423, 

693 01 Hustopeče za účelem zřízení a pro-

vozování odběrového místa na provádění 

vyšetření na stanovení přítomnosti antige-

nu viru SARS CoV2 prostřednictvím POC 

antigenních testů pro veřejnost na dobu 

do 31.07.2021 s měsíční opcí. Rada města 

pověřuje starostku podpisem smlouvy o 

výpůjčce. 

Usnesení č. 40/68/21: RM doporučuje ZM 

ke schválení uzavření dodatku č. 2 k veřej-

noprávní smlouvě o poskytnutí individuální 

dotace s TJ Agrotec z.s., Šafaříkova 22, 693 

01 Hustopeče, IČ: 13690655, kterým se 

snižuje míra poskytnuté dotace na rekon-

strukci městského stadionu Hustopeče 

na 7.900.000 Kč. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 41/68/21: RM schválila výběr 

nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci 

technologie úpravy vody a TUV bazénu 

Hustopeče uchazeče z veřejné zakázky ma-

lého rozsahu CENTROPROJEKT GROUP a.s., 

Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541 

Usnesení č. 42/68/21: RM schválila pořadí na-

bídek na dalších místech u veřejné zakázky 

malého rozsahu na rekonstrukci technologie 

úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče: 2. 

Hydrofi lter s.r.o., Fryčajova 256/63, 614 00 

Brno, IČ: 29279038. Hodnocení nabídek je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 43/68/21: RM schválila uzavře-

ní smlouvy o dílo s CENTROPROJEKT 

GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 

01643541na rekonstrukci technologie úpra-

vy vody a TUV bazénu Hustopeče za cenu 

1.977.612 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílo-

hou zápisu. 

Usnesení č. 44/68/21: RM schválila uzavření 

Nájemní smlouvy o umístění reklamy mezi 

Sportovním zařízením města Hustopeče, 

p.o., Brněnská 526/50, IČ: 49963147, jako pro-

najímatelem a MCS plus, s.r.o., Janáčkova 

888/4, Hustopeče, IČ: 25535391 jako nájem-

cem. Smlouva je přílohou zápisu. Současně 

RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 45/68/21: RM schválila uzavření 

Nájemní smlouvy o umístění reklamy mezi 

Sportovním zařízením města Hustopeče, 

p.o., Brněnská 526/50, IČ: 49963147, jako 

pronajímatelem a Pavlem Furchem, Za 

Kostelem 21, Přísnotice, IČ: 07223111 jako 

nájemcem. Smlouva je přílohou zápisu. 

Současně RM pověřuje ředitele SPOZAM 

podpisem smlouvy. 

Usnesení (úkol) č. 46/68/21: RM ukládá ředite-

li SPOZAMu předložit seznam všech reklam 

umístěných v areálu SPOZAMu, včetně kal-

kulace ročních výnosů. 

Usnesení č. 47/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení účetní závěrku města Hustopeče 

za rok 2020. 

Usnesení č. 48/68/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení závěrečný účet města Hustopeče 

za rok 2020 s vyjádřením: souhlas s celoroč-

ním hospodařením, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 49/68/21: RM doporučuje ZM 

ke schválení 2.rozpočtové opatření města 

Hustopeče 2021 

Usnesení č. 50/68/21: RM schválila zrušení 

usnesení RM č. 41/65/21, kterým RM schvá-

lila Smlouvu o nájmu bytu č. 301 v Domě 

– Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, 

v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a manžely 

… (…, nar. …, …, nar. …), oba trvale bytem …, …, 

jako nájemníkem. 

Usnesení č. 51/68/21: 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 manžely … ze … (…, nar. … a 

…, nar. …), oba trvale bytem …, …, jako nájem-

níkem. Smlouva se uzavírá od 01.04.2021 do 

31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 52/68/21: RM schválila žádost o 

přidělení bytové jednotky č. 210 v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, … nar. 

…, trvale bytem …, … . 

Usnesení č. 53/68/21: RM schvaluje uzavře-

ní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 

210 v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, 

Hustopeče, pro … nar. … trvale …, …, s plat-

ností od 1. 4. 2021. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 54/68/21: RM schválila poříze-

ní nového odmetače pro HAKO CM1200 

v ceně do 105.000 Kč vč. DPH od fi rmy 

UNIKONT GROUP, s.r.o., 2. května 685, 763 

61 Napajedla. Bude hrazeno z ORJ - 208 

komunikace. 

Usnesení č. 55/68/21: RM bere na vědomí zápis 

z jednání sociální komise ze dne 24.03.2021. 

Usnesení č. 56/68/21: RM schválila uza-

vření smlouvy na zajištění vybavení a 

značení očkovacího centra na SPOLÁKu se 

spol. David Klimša Production, s.r.o. za cenu 

161.704 Kč bez DPH. O proplacení těchto ná-

kladů budeme žádat JMK.

Usnesení č. 57/68/21: RM schválila předání 

přístupových chodníků k jednotlivým byto-

vým domům na ul. Větrná a U Větrolamu 

vlastníkům bytových domů. Tyto soukromé 

chodníky k soukromým nemovitostem si již 

budou udržovat a opravovat jejich vlastníci 

Usnesení č. 58/68/21: RM schválila nový ceník 

Senior dopravy s účinností od 01.05.2021. 

Cena jedné jízdy bude 30 Kč. 

Usnesení č. 59/68/21: RM schválila uzavření 

smlouvy s M.S.QUATRO, s.r.o., Na Hradbách 

424/3, 69301 Hustopeče, IČ: 26219182 o vý-

půjčce části pozemku p.č.620/1 o výměře 75 

m2, zapsaného na LV č.3220 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na dobu do 31.12.2021. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.

Plná verze zápisu a usnesení rady města 

jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

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

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

pevná vazba 184 stran celobarevná 295 Kč

VZPOMÍNKA 
NA DĚDEČKA

a jiné povídky 
z jižní Moravy 

Ilse Tielschová

Po ús
a hus
jižní M

Idylic
nervo
léta i 

Ilse

www.bookspipes.cz 

Knihu můžete zakoupit na Turistickém informačním centru v Hustopečích.
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Vzpomínky

Tato svíce ať dnes hoří jen pro tebe,

já posílám tichou vzpomínku do nebe...

Na krásné chvíle, teplo tvých dlaní, laskavé oči....

...jsi stále se mnou, navždy v mém srdci!

Dne 12. května vzpomeneme nedožité 

42. narozeniny pana Viktora Janoška z Hustopečí.

S tichou vzpomínkou maminka s rodinou.

Dne 17. května uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan Jan Vincour. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Manželka 

s rodinou

Dne 22. května 2021 vzpomínáme 17. výročí 

ukončení životní dráhy pana Jaroslava Ševčíka 

z Hustopečí, rodáka z Kostic.

Vzpomíná syn Radomír, vnuci Filip s Jakubem a celá 

pozůstalá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 27. května vzpomeneme 15. smutné výročí 

úmrtí naší maminky a babičky, paní Marie Hájkové 

z Hustopečí, a dne 7. června si připomeneme 

nedožitých 80 let. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

…větší bolesti na světě není, 

než žal z náhlého rozloučení…

Dne 25. května vzpomeneme 7. smutné výročí 

úmrtí pana Ladislava Sadílka.

S láskou vzpomínají přítelkyně Kristýna s rodinou, 

maminka a bratr s rodinou.

A za vše, za vše dík. 

Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl….

Dne 15. května vzpomeneme 4. smutné výročí 

úmrtí pana MVDr. Eduarda Boleslava. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 31. května 2021 uplyne 1. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, pan Josef Svoboda.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. 

Dne 15. května 2021 vzpomínáme 10. výročí 

ukončení životní dráhy pana Pavla Ševčíka 

z Hustopečí. 

Vzpomíná bratr Radomír, syn Jakub a celá pozůstalá 

rodina.

�       Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ, PÁVek či 

Simson. Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.

�       Hledám byt ke koupi 1+kk nebo 1+1. 

Hustopeče a okolí. Bez RK. Tel.: 721 377 410.

INZERCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení jubilanti slavící v tomto období svá životní jubilea, myslíme na Vás. Bohužel 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.

Jubilanti



MRŠTÍKOV
DIVADELNÍ JARO
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