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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW  
a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; 
pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění  
HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny 
UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy  
a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 30. 6. 2021.

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850

www.agrotecauto.cz
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Vážení spoluobčané,

květen přinesl aprílové počasí, střídání teplot, chladná rána, 

častý déšť a jen zubaté sluníčko. Ale také přišlo rozvolňování 

protiepidemických opatření, děti po měsících online výuky 

zasedly do školních lavic, proběhly přijímací zkoušky na 

střední školy i první písemné maturitní zkoušky. Odborné 

školy a učiliště se snaží dohnat praktickou výuku. Rozvolnění 

přineslo otevírání obchodů, služeb, muzeí, či zoologických 

zahrad, ale též restauračních zahrádek. V květnu se život 

začal pozvolna vracet k normálu. Tak snad se to nepokazí. 

Podle zveřejněných údajů je přes 30 % populace naočkováno 

alespoň první dávkou vakcíny proti koronaviru. Další důvod, 

proč věřit ve zlepšení celkové situace.

Z investičních akcí ve městě pokračuje rekonstrukce 

chodníků v ulici Údolní, kde se současně budují parkovací 

zálivy a nové veřejné osvětlení. Stavbu zdržely práce na 

opravě havarijního stavu vodovodního řadu společností 

VaK. Pravidelně každý týden se také konají kontrolní dny na 

rekonstrukci budovy Střelnice a stadionu. Stadion fi nišuje a koncem měsíce června budeme stavbu od zhotovitele 

přebírat. Za zcela zbytečné a nešťastné považuji šarvátky kolem této investice Tělovýchovné jednoty, do které 

město vstoupilo téměř osmi miliony korun. Věřím, že zprovoznění stadionu, jeho využívání sportovními oddíly 

i veřejností pomůže na tyto nepříjemné chvilky brzy zapomenout. Hlavním cílem je dát postupně celý městský 

stadion do pořádku tak, aby mohl sloužit další desítky let všem, kdo milují pohyb a sportování vůbec.

Do seznamu budoucích investic jsme nově zahrnuli další rekonstrukce chodníků a parkovišť. Začali jsme 

zadáním projektových dokumentací. Za důležité považuji sladění času zhotovení parkoviště u polikliniky 

s otevřením krajského domova pro seniory, který je naplánovaný na druhou polovinu roku 2022.

V květnu proběhlo několik důležitých setkání. První bylo se zástupci Jednoty Mikulov. Seznámili nás se 

záměrem vybudování nového obchodního domu COOP na místě stávajícího. Další se týkalo dlouho plánovaných 

vysokorychlostních tratí, z nichž jedna bude vedena z Brna za stanici Šakvice a měla by být zahájena v roce 2026. 

Neméně významné bylo jednání o plánované výstavbě obchodního centra za kruhovým objezdem směrem na 

Velké Němčice, kde by měl vyrůst Kaufland a několik menších obchodů.

Vážení spoluobčané,

začínám věřit, že se z obýváků dostane do veřejného prostoru také kultura. Otevřeli jsme kino, proběhla první 

divadelní představení a 10. června také v kostele zazní stará hudba v rámci hudebního festivalu Concentus 

Moraviae. Čekají nás první větší akce jako Namalujme Hustopeče, Slunovrat, cyklistické putování Krajem André 

nebo pro milovníky automobilových závodů tradiční Agrotec Rally.

Vývoj epidemie v tuto chvíli vypadá velmi příznivě. To ale neznamená, že na sebe nebudeme opatrní, především 

při dovolených doma i v zahraničí. Přeji vám všem krásné léto, konečně teplo a sluníčko.

Hana Potměšilová, starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z jednání rady: Další parkování a chodníky již brzy

Z MĚSTA

Úterý 11. května patřilo radním a jejich 

71. schůzi. 

Energetické centrum může přinést do města 

technologie 3. tisíciletí

Radní se seznámili s materiály, které 

poslala soukromá fi rma Organic technology

Moravia ke své investici týkající se vybudování 

Energetického centra v  Hustopečích (infor-

movali jsme v  listopadu 2020). „Jedná se 

o moderní bioplynovou stanici, jejímž výsled-

ným produktem je organické hnojivo a biome-

tan,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová. 

Výstavba je navázána také na nový odpadový 

zákon, který ukládá likvidaci biologicky rozlo-

žitelného odpadu (např. jedlý olej a tuk, kaly 

z ČOV).

„Obrovským přínosem výstavby Energe-

tického centra vidíme také ve vybudování 

kanalizace, vodovodního řadu a plynovodu 

na Herbenovu farmu, která se nachází neda-

leko,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. 

„Jedná se sice o projekt soukromého investora, 

ale jsme rádi, že zástupci fi rmy vyvíjejí snahu 

a chtějí se setkat se členy družstva Agrofrukt 

i s  občany nedalekých bytových domů, aby 

je seznámili se záměrem a nabídli možnosti 

využití sítí,“ dodává místostarosta.

Další parkování a chodníky ve městě již brzy

Současné vedení města pracuje až do konce 

svého volebního období s investičním plánem, 

kde je místo také pro obnovu parkování 

a chodníků ve městě. „Vznikl tak balíček čtyř 

návrhů na rekonstrukce chodníků a parkovišť 

(chodníky a podélná parkování v ulici Nádraž-

ní, parkoviště u polikliniky, rekonstrukce ulice 

Pitnerova, zde se jedná o komunikaci, podélné 

parkování, chodník a pěší zónu, a chodníky 

v  ulicích Havlíčkova a Kollárova),“ vyjmenová-

vá starostka. „Abychom mohli rekonstruovat, 

potřebujeme projektovou dokumentaci. Rada 

města proto schválila znění Výzvy k  podá-

ní nabídky, podle které uchazeči mohou své 

nabídky podávat do 25. května buď na jednot-

livé dílčí akce, nebo na všechny, “ dodává Švásta.

Radní schválili smlouvu s novým nájemcem 

Formanky

Objektu Formanky, patřícímu městu, vypr-

ší v  květnu 2021 smlouva na dobu určitou se 

stávajícím nájemcem. Město tak vyhlásilo 

záměr pronájmu areálu Formanky, včetně 

kempu, pozemků, chatek a části vybavení na 

dobu 7 let s  možností opce. „Součástí podmí-

nek přihlášení byl podnikatelský záměr, 

souhlas se smlouvou a cenová nabídka,“ říká 

Švásta. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři 

fi rmy, vybrala se ta s nejlepší nabídkou. Vedení 

města počítá také s opravami kuchyně a jejího 

zázemí, které je v havarijním stavu.

-vyh-

Článek byl zveřejněn 12. 5. 2021 na webu města.

Z jednání rady: Jezírko na Pavučině bude revitalizováno
Dopoledne v úterý 25. května patřilo jednání 

rady. Představitelé města měli na programu 

podání žádosti o dotaci na rekonstrukci teni-

sových kurtů a krytých bazénů či revitalizaci 

jezírka na Centru volného času. 

Vytipovaná dotace může pomoci 

rekonstrukci městských sportovišť

Na popud hustopečských tenistů, kteří 

upozorňují na nevhodný stav tenisových 

kurtů, vytipoval Majetkoprávní odbor města 

vhodnou dotaci, která by mohla s rekonstruk-

cí pomoci. V současné době probíhá příjem 

žádostí o dotaci do výzvy vyhlášené Národní 

sportovní agenturou (NSA), projektový záměr 

odpovídá výzvě 12/2020 Sportovní infrastruk-

tura – Investice do 10 mil. Kč. Spolu s touto 

žádostí schválili radní také žádost o dotaci na 

rekonstrukci krytého bazénu. 

Podání obou žádostí předcházela spoluprá-

ce se sportovní komisí města, která zpracova-

la aktualizaci Plánu rozvoje sportu – ten byl 

předán zastupitelům ke schválení.

Jezírko u Pavučiny se dočká revitalizace

Protékající jezírko v areálu Centra volného 

času Pavučina si díky dotaci ve výši 116 tisíc 

korun udrží vodu. Projekt dotovaný z Národní-

ho programu Životní prostředí pokryje nejen 

velkou část revitalizace jezírka (odhadovaná 

cena 148 tis.), ale také pomůže s pořízením 

učebních pomůcek. 

Oprava komunikace v horní části 

Dukelského náměstí má svého zhotovitele

Radní města schválili zhotovitele s nejvhod-

nější nabídkou na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce na hlavním 

náměstí. S fi rmou již podepsali smlouvu o dílu 

na částku 564 tisíc bez DPH.

Ve veřejné zakázce na opravu komunikací 

nastal další krok

V pondělí 24. května otevřeli členové komi-

se obálky s nabídkami na veřejnou zakázku 

malého rozsahu a vybrali dva zhotovitele, 

kteří budou pracovat na čtyřech projektech*. 

„Jeden projekt získala jedna fi rma, tři projekty 

druhý uchazeč,“ říká starostka Hana Potmě-

šilová. Kritériem pro hodnocení byla nejniž-

ší nabídková cena bez DPH. „Uvítáme brzké 

zpracování projektové dokumentace na parko-

viště u polikliniky, stavba Domova pro seniory 

probíhá s časovým předstihem, takže bychom 

zároveň s otevřením krajského domova v létě 

příštího roku chtěli mít hotové i přilehlé parko-

viště,“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta. 

*Jedná se o chodníky a podélná parkování v ulici 

Nádražní, parkoviště u polikliniky, rekonstrukce 

ulice Pitnerova, zde se jedná o komunikaci, podélné 

parkování, chodník a pěší zónu, a chodníky v ulicích 

Havlíčkova a Kollárova.

-vyh-
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Jezírko na Pavučině už nebude protíkat.
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Městské služby s příchodem jara šlapou 

do pedálů a jejich zaměstnance teď můžete 

ve městě potkat častěji, než jste zvyklí. Využí-

vají totiž konečně příznivého počasí a vysazují 

novou zeleň, která je tolik důležitá pro příjem-

né a zdravé prostředí. „Každoročně vysazu-

jeme stromy jako náhradní výsadbu za ty 

pokácené, nebo doplňujeme stromořadí tam, 

kde nám to situace umožní, jelikož město je 

obrovským způsobem zasíťováno. Pro síťaře je 

samozřejmě jednodušší sítě vkládat do zelené 

plochy, takže je výsadba stromů vždy trochu 

boj,“ prozrazuje Ivan Chrastina, vedoucí orga-

nizační složky Městské služby.

Zaměstnanci městských služeb už jsou 

na stromy téměř odborníci. Ještě aby ne – 

zeleň v našem městě přibývá každoročně. 

„Letos vysazujeme 61 stromů a nekončíme, 

na podzim vysadíme další várku. Mimo to 

samozřejmě dosazujeme spoustu nových keřů 

kolem cyklostezek a sběrných míst,“ dodává 

Chrastina.

Největší příbytek zeleně momentálně zaží-

vá ulice Svatopluka Čecha. „Zde dosazujeme 

stromořadí, které jsme utvořili asi před třemi 

nebo čtyřmi lety na druhé straně, tak aby to 

bylo sourodé. Také jsme vysadili nové stromy 

v ulici Tábory a patří k tomu také náhradní 

výsadba po celém městě,“ upřesňuje vedoucí 

organizační složky Městské služby.

Většinou se jedná o akátovníky, konkrétně 

takzvané kulovité kultivary, duby a kvetou-

cí třešně či višně – zkrátka takové, které jsou 

vhodné do zástavby. Všechny stromy kromě 

okrasné funkce samozřejmě produkují čistý 

vzduch, snižují objem jemných prachových 

částic v ovzduší a pomáhají proti oteplování.

-slam-

Článek byl zveřejněn 28. 4. 2021 na webu města.

Město se odívá do zelené, první letošní stromy jsou vysazeny
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Hustopeče jsou zase o chlup zelenější.

V úterý 25. května měli představitelé města 

napilno. Po dopolední radě na ně odpoledne 

čekalo ještě setkání zastupitelstva. 

Sdělení starostky:

· Proběhlo jednání se zástupci Jednoty- 

COOP, kteří představili záměr nové stavby 

obchodního domu v Hustopečích. Odpo-

vědný projektant byl přizván také na setká-

ní komise pro územní rozvoj, aby představil 

záměr a vyslechl si názory kolegů architek-

tů.

· Vedení města přivítalo zástupce fi rmy 

KUTARI a projektovou manažerku obchod-

ního řetězce Kaufland, kteří je seznámi-

li s projektem vybudování obchodního 

centra za Westfalií. Jedná se o investici na 

starovickém katastru. Stavba by mohla být 

započata na jaře příštího roku. Investorem 

bude zajištěna dostavba chodníku z ulice 

Žižkova.

Město Hustopeče má aktualizován plán 

sportu

Zastupitelé města na doporučení rady 

schválili aktualizovaný Plán rozvoje sportu. 

„Plán jsme nechali zaktualizovat kvůli podání 

dvou žádostí o dotaci na rekonstrukci teniso-

vých kurtů a krytého bazénu,“ odůvodňuje bod 

programu starostka Hana Potměšilová. Obě 

žádosti jsou podány.

Proběhla diskuze k Energetickému centru

Velký zájem občanů vzbudil bod týkající 

se výstavby Energetického centra v Hustope-

čích. Ve středu 26. 5. proběhlo setkání obyva-

tel a družstva Agrofrukt s investory, kde mohli 

občané klást dotazy (více informací na straně 8). 

Zhotovitel odpovídal na otázky týkající se 

povrchů městského stadionu

Na setkání zastupitelstva byl přizván také 

statutární ředitel fi rmy SPORT Constructi-

on, pan Petr Klár, který odpovídal na dotazy 

zúčastněných občanů a zároveň odprezentoval 

použité technologie a postup prací při budo-

vání městského stadionu. O tomto tématu se 

hojně diskutovalo mezi představiteli města 

a zástupci fotbalového klubu, kteří mají připo-

mínky k provedeným pracím.

Stadion bude hotov do 30. června – v létě již 

bude přístupný všem občanům. 

Další jednání zastupitelů proběhne 17. 6. 2021.

-vyh-

Z jednání zastupitelstva: Aktualizovaný plán rozvoje sportu
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Dlouhé roky působil městský sportovní 

stadion zanedbaným dojmem a investice do 

něj byly minimální. Od loňského roku se zde 

však intenzivně pracuje. Tělovýchovná jednota 

Agrotec Hustopeče dosáhla na několik dota-

cí a ve spolupráci s fotbalovým i atletickým 

klubem za dozoru města vzniká za uzavřenými 

branami nový sportovní areál. 

„Stadion je vlastně hotový. Těsně před 

dokončením je pokládání tartanu, máme 

zasetý trávník, který začíná růst. Hotové jsou 

sektory pro hod koulí i doskočiště, takže jsme 

opravdu v samém závěru,“ popisuje stav 

stadionu předseda Tělovýchovné jednoty 

Zdeněk Rybář.

Rekonstrukce však neprobíhala vždy hlad-

ce a termín dokončení i předání hotového díla 

se musel dokonce odložit. „Předání stavby 

proběhlo v červenci loňského roku s tím, že 

termín dokončení byl dotačním titulem stano-

ven na 31. prosince. Kvůli situaci s pandemií 

a kvůli extrémně deštivému konci roku posu-

nul poskytovatel dotace termín dokončení 

do poloviny roku 2021. Tělovýchovná jednota 

následně podepsala se zhotovitelem doda-

tek o předání do 31. května. Uvidíme, jestli se 

to stihne, protože stejně jako byl loňský rok 

extrémně srážkový, tak ten letošní je velmi 

chladný. A všechny technologie, které se nyní 

provádějí, jako založení trávníku či polože-

ní tartanu, potřebují vysoké teploty a vodu,“ 

vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta.

Právě voda, respektive odvodnění celé 

plochy, se projevilo být největším problémem. 

„V průběhu stavby (během deštivých měsíců) 

se ukázalo, že projektantem spočítaný objem 

vsakovacích nádrží nepobere všechny sráž-

ky, které mohou kdykoliv spadnout. Město 

tomuto problému vyšlo naproti tím, že zadalo 

projektování havarijních přepadů těchto ná-

drží pro případ, že by znovu nastalo takové 

deštivé období, aby voda nestála pod stadio-

nem. Jejich vybudování bude stát řádově 

500 tisíc korun a momentálně jedná objed-

natel se zhotovitelem o tom, kolik z těchto 

nákladů zaplatí zhotovitel, nakolik uzná svou 

chybu při výpočtech. Město Hustopeče se snaží 

jen chránit svůj majetek tak, aby do budoucna 

nedošlo k jeho ohrožení,“ osvětluje kompliko-

vanou situaci investiční technik města Radek 

Krušina.

Se způsobem odvodnění ale třeba i s úpra-

vou povrchu trávníku zásadně nesouhlasí 

předseda Fotbalového klubu Hustopeče Jaro-

slav Šebesta, který své rozhořčení prezentu-

je na sociálních sítích. Tam dokonce ohlásil 

i své odstoupení z funkce. Na kameru se vyjá-

dřit odmítl, ale mimo záběr se nám svěřil, že 

zhotovitel opakovaně nebral zřetel na jeho 

připomínky.

„Celou situaci vnímám tak, že všechny 

postupy, které se tu dějí, jsou prováděny správ-

ně. Ostatně od toho tu máme i technický dozor, 

který si najala Tělovýchovná jednota. Věřím, že 

jak tento dozor, tak sama fi rma, která rekon-

strukci zhotovuje, jsou odborníci ve svém 

oboru, že to není jejich první stadion. Bouřlivá 

situace mě mrzí, ale chápu ty emoce, když se 

věci nedějí přesně tak, jak si někdo předsta-

vuje. Sám zhotovitel ručí za kvalitu i zvolené 

postupy a je připraven na případné reklamace, 

ovšem až po předání hotového díla.“

Všechny zúčastněné strany se shodnou na 

tom, že je důležité téměř hotový areál dokon-

čit, aby mohl plně sloužit svému účelu. „Věřím, 

že spory ustanou v momentu, kdy bude vše 

předané a bude to fungovat. Nejen pro fotba-

listy nebo pro atlety, ale pro celou veřejnost, 

protože to bude otevřený prostor,“ těší se 

Zdeněk Rybář.

Stejné naděje vkládá do dokončení stadio-

nu i vedoucí atletického oddílu Zbyněk Háder, 

kterého fanoušci fotbalu obviňují ze zničení 

hřiště kvůli atletickému oválu. „Myslím, že zde 

vznikne krásné sportoviště, kterým se budou 

Hustopeče moci chlubit. A opravdu se těším 

až na plochu vyběhnou společně atleti i fotba-

listé, až tam budou naše děti trénovat a třeba 

i závodit.“

Stavba byla vysoutěžena za 33 milionů korun, 

Původně se město mělo podílet spolufi nanco-

váním ve výši 10 milionů korun, ale díky dalším 

získaným dotacím z kraje se snížila spoluúčast 

města o 2 miliony 100 tisíc. Ty poputují zpět 

do sportu. „Už nyní se z ušetřených prostředků 

opravují například beachvolejbalová hřiště na 

městském koupališti,“ uzavírá místostarosta.

-nov-

Článek byl zveřejněn 5. 5. 2021 na webu města.

Také veřejnost může nově využít výsled-

ky realizovaného projektu zaměřeného na 

vytvoření strategických dokumentů pasporti-

zací veřejného majetku. V rámci projektu bylo 

realizováno celkem šest pasportů (veřejného 

osvětlení, městského mobiliáře a dětských 

hřišť, hřbitova, zeleně, sběrných míst, infor-

mačního systému), vytvořen návrh zimní údrž-

by, sdílená open data a vytvořena interaktivní 

mapa. Tímto došlo k  získání prvotních chybě-

jících dat a grafi ckému zobrazení plošných 

a bodových prvků, které budou využívány 

nejen zaměstnanci MěÚ Hustopeče, ale i obča-

ny např. přes mapu závad. 

Na webových stránkách města Hustope-

če (https://mapazavad.hustopece-city.cz/) 

mohou občané nahlásit závady na mobiliáři, 

nefunkční osvětlení apod. Po výběru kategorie 

závady se jim zobrazí ikony městského majet-

ku (např. jednotlivé body veřejného osvětle-

ní, sloupky s  názvy ulic, sběrná místa), které 

mohou označit. Dojde tak k přesnému určení 

konkrétního prvku/místa a zrychlení celého 

procesu řešení.

Volně přístupná data získaná z projektu 

budou postupně doplňována a jsou dostupná 

na webové stránce https://www.hustopece.cz/

otevrenadata.

Zdokumentované trasy veřejného osvětle-

ní jsou k dispozici v mapové aplikaci dostupné 

na https://hustopece.gis4u.cz/mapa/zaklad-

ni-aplikace. Jejich zveřejnění přispěje k  lepší 

přípravě staveb v jejich okolí.

Projekt realizovaný od dubna 2019 do 

dubna 2021 byl hrazen z  Operačního progra-

mu Zaměstnanost a spolufi nancován městem 

Hustopeče ve výši 5 %. 

Název projektu: 

Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče.

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010098.
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Městské pasporty

Stavba byla vysoutěžena za 33 milionů korun.

Rekonstrukce stadionu fi nišuje navzdory překážkám
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Vůbec poprvé mají občané města 

Hustopeče možnost rozhodnout o využití 

500 000 korun z městské pokladny. Inovativ-

ní projekt města Hustopeče, v rámci kterého 

nechává své občany rozhodovat o tom, jak 

bude použita část rozpočtu, se posunul do 

další fáze. V pondělí 17. května se v sále kina či 

dálkově pomocí online konference sešli autoři 

20 odevzdaných návrhů i další zájemci, kteří 

se chtěli dozvědět podrobnější informace. 

„Jsem nadšený. Přišli nejen autoři projektů, ale 

i ti, kteří se o celém participativním rozpočtu 

chtěli dozvědět více. Osobně přišly na tři desít-

ky lidí a dalších asi 20 nás sledovalo online. 

Takový zájem jsem nečekal, takže za mě velká 

spokojenost,“ neskrýval radost z příjemného 

večera koordinátor projektu Michal Stehlík.

Moderace večera se ujal Vojtěch Černý, 

zástupce organizace Agora CE, která se zabývá 

participativními rozpočty a obdobné projekty 

řídí i v dalších desítkách měst Česka. „Počet 

podaných návrhů není nijak hvězdný, ale 

s ohledem na to, jak málo času bylo na podává-

ní nápadů, je výsledek skvělý,“ pochválil husto-

pečské.

Mezi navrhovanými projekty nechybí třeba 

počítačová učebna pro seniory, několik aktivit 

pro děti i sportovce, výsadba zeleně, sociální 

projekty nebo opravy veřejných prostor. Všech-

ny musely projít kontrolou realizovatelnosti. 

„Z dvacítky návrhů diskutujeme o třech, které 

jsou z hlediska náročnosti či nákladů na hraně 

proveditelnosti. Ale po drobných úpravách se 

i ty mohou dostat do hlasování, takže zatím 

žádný není vyloženě nerealizovatelný,“ vypočí-

tává Stehlík.

Autoři návrhů, které mají za cíl zlepšit kvali-

tu života ve městě, během večera odpovídali 

na otázky a nyní mají poslední šanci upravit 

své projekty tak, aby získali co nejvíce hlasů.

Veřejné hlasování bude probíhat 

od 1. do 22. června osvědčenou metodou 

pouze online na webu tvorimehustopece.cz. 

„Každý respondent má k dispozici šest pozi-

tivních a jeden negativní hlas, kterými může 

říct, o jaký projekt stojí a se kterým nesouhla-

sí. Vše bude vysvětleno a popsáno na webu. 

Průběh hlasování bude tajný, aby nedochá-

zelo k ovlivňování,“ představil systém Vojtěch 

Černý. 

Výsledky budou zveřejněny 23. června 

a vítězné návrhy zrealizuje město Hustopeče 

letos na své náklady do výše 500 000 korun. 

Aby však celý projekt Tvoříme Hustopeče byl 

opravdu hlasem široké veřejnosti, musí se do 

hlasování zapojit minimálně 250 hlasujících. 

Ti, kteří si s hlasováním nebudou vědět 

rady, se mohou obrátit na pracovnice Turistic-

kého informačního centra, které s hlasováním 

pomohou.

-nov-

Článek byl zveřejněn 18. 5. 2021 na webu města. 

Sousedské setkání představilo participativní projekty
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Přišli nejen autoři projektů, ale i ti, kteří se o celém 

participativním rozpočtu chtěli dozvědět více.

Ve dnech od 3. do 7. května hledalo Rádio 

Jih na svém Facebooku nejlepší jihomoravské 

úřednice a úředníky. Mezi šesti nejlepšími se 

objevil i Městský úřad Hustopeče v čele s úřed-

nicí Martinou Šíblovou z odboru správních 

činností, jejíž jméno v soutěži zaznělo nespo-

četněkrát.

Po dobu pěti pracovních dnů umožni-

lo Rádio Jih svým posluchačům nominovat 

zaměstnance úřadů na pozici nejlepší jiho-

moravské úřednice a úředníka. Ty nejčastěji 

jmenované pak vybralo a zařadilo do šestice 

nejlepších. Výherkyně z Městského úřadu 

Hustopeče se o své nominaci dozvěděla mezi 

posledními. „Až ve čtvrtek mi o soutěži volal 

kamarád z Bořetic. Říkal, že slyšel moje jméno 

zaznít v rádiu. Později jsem se dozvěděla, že 

to celé spustila jedna mladá paní z Němči-

ček, která rádio Jih poslouchá a jako první mě 

v té soutěži označila,“ vypráví Martina Šíblová. 

„Tímto bych chtěla poděkovat jí i všem, kteří 

si našli čas na to napsat moje jméno a zmínit 

hustopečský úřad,“ dodává.

Úřednice Martina Šíblová v červnu na 

hustopečském úřadě započne svůj 18. rok 

práce a tvrdí, že ji stále baví. Má na starost 

agendu cestovních dokladů, vyřizuje tedy 

především cestovní pasy dětí i dospělých. Dále 

k ní chodí i žádosti o vydání cestovních dokla-

dů, které přijímají zastupitelské úřady ve světě. 

Paní Šíblová vypomáhá také na přepážce 

občanských průkazů, aby se občanům zkrátila 

čekací doba a odbavilo více lidí. 

A jak by podle ní měl vypadat správný úřed-

ník? „Úředník by měl být profesionál a měl 

by si umět představit, že stojí na druhé stra-

ně té přepážky. Měl by si uvědomit, že větu, 

kterou ten den řekne třeba i 30krát, ten jeden 

člověk slyší poprvé. Každý má svoje problémy 

a starosti, ať už je to úředník nebo ne. Toho 

člověka, který na přepážku přijde, nezajímá, co 

mě trápí. Dorazil si vyřizovat svoje povinnosti. 

Proto je dobré netahat si své osobní záležitos-

ti do práce a už vůbec nepoužívat toho, kdo 

přijde, jako svůj hromosvod,“ říká věčně usmě-

vavá úřednice Šíblová.

Názvy šesti nejúspěšnějších úřadů a jejich 

nejlepších úředníků opakovalo Rádio Jih po 

celý víkend. „Myslím, že je dobře, že ve vysí-

lání hustopečský úřad zazněl, protože si to 

dle mého názoru zaslouží. Na našem úřadě 

je spousta skvělých úředníků,“ kvituje úřed-

nice Šíblová. Kromě toho si velmi cení práce 

kolegyň z registru vozidel a řidičských průkazů 

a paní matrikářky.

Přístup Městského úřadu v Hustopečích 

si občané pochvalovali především během 

nouzového stavu, kdy místní úřad fungoval 

jako jeden z mála v podstatě bez omezení. 

„A protože občanům padla místní příslušnost 

k jednotlivým úřadům, tak jsme byli dost 

vyhledávaným místem i pro ty, kteří mají trva-

lý pobyt jinde a spadají třeba i pod Břeclav 

nebo Brno-venkov,“ vysvětluje Martina Šíblo-

vá. I přes to, že v této době měli lidé vyřizovat 

především nejnutnější záležitosti, realita byla 

jiná. Protože značná část obyvatel pracova-

la z domu a žáci nechodili do škol, hodilo se 

lidem vyřizovat záležitosti, na které by jindy 

neměli čas. Patřily mezi ně změny údajů na 

občanských průkazech, přepisy vozidel nebo 

třeba i první občanské průkazy. 

Právě při tvorbě občanských průkazů dojde 

od srpna tohoto roku ke změnám. Nově budou 

doplněny o tzv. biometrické údaje, obdob-

ně jako u cestovních dokladů a plánovaných 

změn bude pravděpodobně více.

-slam-

Martina Šíblová nejlepší z jihomoravských úředníků
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Vážení obyvatelé Hustopečí, 
rozhodněte o využití půl milionu korun z městské kasy! Hlasováním vyberte z odevzdaných návrhů Vašich  

spoluobčanů ty, které budou zrealizovány. Hlasování potrvá od 1. do 21. června prostřednictvím zvláštního webu  

www.tvorimehustopece.cz. 
O Vaši podporu se uchází 18 realizovatelných návrhů z celkově 20 podaných. Všechny návrhy s popisem, cenou 

realizace, umístěním a hodnocením realizovatelnosti najdete v galerii webu. Realizovatelné návrhy uvidíte přímo  

v hlasování. Hlasovat budete tak, že jednomu návrhu můžete dát maximálně jeden kladný nebo jeden záporný hlas. 

K dispozici máte 6 kladných a 1 záporný hlas. Záporný hlas můžete udělit jen v případě uplatnění minimálně 

4 kladných hlasů. K hlasování budete potřebovat určitě svůj mobilní telefon. Hlasování bude totiž vždy ověřeno  

pomocí unikátního PIN kódu bezplatně zaslaného na vaše telefonní číslo. Své telefonní číslo můžete použít jen jednou.  

Po úspěšném odeslání hlasování na něj už další PIN kód nepřijde. 

Hlasování probíhá pouze on-line. Pokud nemáte doma internet, nevadí! K hlasování můžete využít veřejný počítač 

v turistickém informačním centru nebo v místní knihovně. Zaměstnanci Vám rovněž poradí a pomůžou se samotným 

hlasováním. Nezapomeňte si jen sebou vzít telefon.Hlasování a zpracování jeho výsledků zajišťuje společnost Agora, 

která zaručuje jeho anonymitu a férovost. 

Na základě výsledků hlasování sestaví žebříček, v jakém pořadí se jednotlivé návrhy umístily na základě získaného 

počtu hlasů. Realizovat pak budeme ty, na které bude v rozpočtu Tvoříme Hustopeče dost financí.

Za vaši spolupráci děkujeme a těšíme se na vaše hlasy.
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V souvislosti s nově přijatým zákonem 

o odpadech je nejvíce skloňováno slovo „třídě-

ní“. Čím více vyseparujeme odpadu, tím lépe 

– tím méně budeme platit obecně. Cílem je 

snižování množství směsného odpadu na 

občana. Při množství větším, než říká zákon, 

se zvyšují poplatky pro obce.

Jak je to v Hustopečích? Doplácí město za 

likvidaci odpadů nebo stačí poplatek od 

občanů?

Od roku 2020 stoupl místní poplatek za 

odpad na 600 Kč. Pokud by měl pokrývat 

náklady spojené s využitím nebo likvidací 

odpadů, musel by být daleko vyšší. A nový 

zákon zvyšuje sazby poplatků za ukládání na 

skládku, zvyšují se ceny ve spalovnách apod. 

Rok od roku se náklady města zvedají (viz 

tabulka).

Budou změny na sběrném dvoře?

Sběrný dvůr se možná dočká rozšíření 

provozní doby a zvýší se počet pracovníků 

obsluhy, abychom dosáhli kvalitnějšího vytří-

dění. Naproti zvýšenému třídění musí stát 

snížený podíl směsného odpadu. Ten snad 

docílíme recyklačním úsilím, rozhodně chce-

me zabránit zneužívání sběrného dvora 

nezapojenými subjekty, kdy se bez systémo-

vé evidence těžko obejdeme. Někdy to bude 

nepříjemné, zdržující, ale těžko to půjde zaří-

dit jinak. Doba, kdy odkládání odpadů bylo za 

hubičku (mám platit za něco, čeho se zbavuji?), 

je minulostí. Velmi pravděpodobně a brzy 

zmizí možnost bezplatného ukládání suti na 

sběrném dvoře.

Co nás čeká? 

Ve sběru využitelných odpadů jsme byli 

v Hustopečích vždy dobří, nadprůměrní. Nyní 

musíme být ještě lepší. Proto chystáme opat-

ření, která v tom všem snad budou dávat smysl. 

Přemýšlíme nad zkvalitněním sběru tříděných 

odpadů přímo od domu (uvítali byste domů 

barevné popelnice na plast a papír?); nejsme 

zastánci motivačních programů, ale zkusíme 

nad některými prvky uvažovat. Základem ale 

zůstane paušální platba na obyvatele. 

Určitě budeme muset přistoupit ke 

změnám, a nejen o nich Vás chceme pravidel-

ně informovat.

Hana Potměšilová, starostka
Bořivoj Švásta, místostarosta

Ondřej Němeček, 
odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče

Třídění, třídění, třídění… na pokračování
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Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Cílem je snižování množství směsného odpadu na občana.

 Kalkulace nákladů na třídění komunálního odpadu v letech 2018–2020

PŘÍJMY 

za odvoz odpadu 

odměna EKO-KOM

VÝDAJE

mzdové 

náklady

odhad 

celkové náklady 

na zpracování

odpadu

počet

obyvatel

náklady celkem 

občan/ za rok 

doplatek  

města

občan/za rok

 

2018   1 220 300 Kč   4 930 400Kč   258 300 Kč   3 968 400 Kč 5 964   665,39 Kč   217,39 Kč 

2019   926 200 Kč   5 307 400 Kč   200 900 Kč   4 582 100 Kč 5 975   766,88 Kč   318,88 Kč 

2020   994 800 Kč   6 233 000 Kč   247 600 Kč   5 485 800 Kč 5 974   918,28 Kč   318,28 Kč 

POPLATEK 

osoba/rok

CELKEM 

vybráno na  

poplatcích za TKO 

Celkové 

náklady na 

zprac.odpadu

Nákady 

na vrub města 

za TKO 

2018   448 Kč   2 617 208 Kč   3 968 400 Kč   1 351 192 Kč 

2019   448 Kč   2 768 004 Kč   4 582 100 Kč   1 814 096 Kč 

2020   600 Kč   3 523 054 Kč   5 485 800 Kč   1 962 746 Kč 

Provozní doba sběrného dvora 
od 1. 4. do 30. 11.:

 Pondělí  od 14.00 do 18.00 hodin

 Středa  od 8.00 do 12.00 hodin

 Pátek  od 14.00 do 18.00 hodin

 Sobota od 9.30 do 18.00 hodin
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CÍRKVE

AKTUÁLNĚ Z HUSTOPEČÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Požehnali jsme polím
V neděli 25. 4., v den svátku sv. Marka, který 

je vzýván jako přímluvce za dobré počasí 

a dobrou úrodu, jsme se sešli u kříže na Křížo-

vém kopci na společné pobožnosti žehnání 

polí, luk, pastvin, abychom prosili za požeh-

nání pro naši práci na polích, zahradách a vini-

cích. Sv. Marek zemřel v  Alexandrii, kde byl 

při bohoslužbě přepaden zástupem pohanů, 

kteří mu hodili provaz na hrdlo a smýkali ho 

ulicemi po hrbolatých cestách, dokud nesko-

nal. Legenda vypráví, že když zemřel, přihnala 

se bouře s kroupami a jen díky ní se podařilo 

věřícím unést a důstojně pochovat jeho tělo. 

Rolníci považují Marka za důležitého patrona, 

protože v době jeho svátku je na polích zaseta 

setba a dobré počasí je pro růst setby rozho-

dující. Při obřadu žehnání polí jsme nejenom 

prosili o Boží požehnání pro naši práci, ale 

také jsme v  modlitbě vyjadřovali vděčnost za 

zemi, kterou Bůh stvořil a svěřil do naší péče, 

abychom ji moudře spravovali. 

V  současné době si stále více uvědomuje-

me, jak je péče o životní prostředí důležitá, že 

pečovat nemáme jenom o druhé lidi, nemoc-

né, slabé a potřebné, ale že musíme pečovat 

také o náš společný dům: o Zemi. Ve světě jsou 

všechny formy života vzájemně propojeny. 

Naše zdraví závisí i na zdraví přírody, ekosysté-

mů, které Bůh stvořil. Jejich zneužívání působí 

škody a choroby. V  poslední době mě zaujala 

myšlenka papeže Františka, že cestou k  tomu, 

abychom dovedli přiložit ruku k  dílu a měni-

li, co vede k  úpadku a škodám na přírodě, je 

rozjímání. Umět se zastavit, abychom obdivo-

vali krásu přírody. Dívali se a žasli nad tím, co 

vidíme: nad krásou blýskavého potůčku, voní-

cího květu, zářivým východem slunce, modrou 

oblohou, zasněženým vrcholkem hory. Když 

se nenaučíme zastavit se, abychom obdivovali 

krásu a dovedli ji ocenit, není nic divného, že se 

z každé věci stane jen předmět spotřeby. Rozjí-

mat s  otevřenýma očima o stvoření je také 

jednou z cest, kterou lze dospět k objevu Boha, 

uznání Boží existence.

Období jara a léta láká k  vycházkám do 

přírody, která je nyní plná svěžích barev a vůní. 

Ať máme otevřené oči pro krásu, která nás 

obklopuje. Ať nás pohled na krásnou přírodu 

vede k  touze o ni pečovat a chránit ji. Každý 

z nás k této péči můžeme přispět se svojí troš-

kou. Přeji Vám krásný čas prožitý v  přírodě 

a klidný čas konce školního roku.

Jan Nekuda, 
děkan

Investor představil záměr zbudování Energetického centra
Velké očekávání panovalo ve středu 26. 

května v prostorách hotelu Růženy na Herbe-

nově farmě, kam byli pozváni obyvatelé zdejší 

části i další občané, aby se seznámili se zámě-

rem soukromého investora vybudovat právě 

v této lokalitě moderní Energetické centrum. 

Ačkoli je celý projekt teprve ve fázi zvažo-

vání možnosti, okamžitě vyvolal vlnu nevole 

s tím, že obyvatelé o vybudování „bioplynky“ 

nemají zájem a za viníka označili vedení 

města, které se, dle jejich mínění, o zdejší loka-

litu málo zajímá.

Zástupci fi rmy Organic Technology, která 

s tímto projektem do Hustopečí přišla, sezva-

li všechny zájemce, aby jim vše představili 

a zodpověděli dotazy tak, aby nedocházelo 

k nedorozuměním ještě dřív, něž bude vůbec 

rozhodnuto o výstavbě.

Kromě obyvatel se schůzky účastnil i inves-

tiční technik města, který přítomným hned 

v úvodu vysvětlil, že se jedná o soukromý 

projekt na soukromém pozemku, který je 

v souladu s územnímu plánem pro danou 

lokalitu. Samospráva města Hustopeče není 

v současné době účastníkem žádného říze-

ní. „Pozemky kolem zdejších bytovek jsou 

zčásti soukromé, zčásti patří státu, a zčásti 

církve. Městu patří pouze zdejší komunikace. 

Firma Organic Technology nejprve předsta-

vila projekt radě města, nyní přišli předsta-

vit projekt vám. O ničem není rozhodnuto,“ 

vysvětlil přítomným občanům.

Zbytek podvečera moderoval Martin Kolín-

ský z fi rmy Setra-Artes, s.r.o., která je vlastní-

kem pozemku, kde by měl nový závod vyrůst. 

Zástupci fi rem odpovídali na dotazy přítom-

ných, kteří vyjadřovali obavy jak z nárůstu 

dopravy v okolí jejich bytových domů, tak 

především ze zápachu, který bývá často 

součástí podobných areálů.

Všichni byli během večera ujišťováni o tom, 

že se nejedná o klasickou bioplynovou stanici, 

ale o nový projekt „moderního závodu využí-

vajícího materiálově i energeticky bioodpad 

(BRO a BRKO) k výrobě organického hnojiva 

a zeleného zemního plynu (biometanu). Stav-

ba Energetického centra čerpá ze zkušeností 

z již provozované obdobné stanice v rakous-

kém městysu Zwentendorf an der Donau. 

Princip fungování je tedy vyzkoušený, nicmé-

ně v České republice se prozatím nevyskytu-

je s ohledem na fi nanční a technologickou 

náročnost výroby výstupních produktů,“ jak 

popisuje investor v prezentaci, kterou dostali 

k nahlédnutí zástupci města i přítomní obča-

né. První závod tohoto typu se v současné době 

staví v Horní Suché na Karvinsku.

Doprava spojená s provozem je denně 

plánována na 12–14 nákladních vozidel do 

8 tun. Aby z areálu unikal jakýkoliv zápach, je 

podle investora prakticky nemožné díky něko-

lika mechanizmům.

Po dvouhodinové diskuzi, která objasnila 

problematiku výstavby a provozu, sdělil inves-

tor, že podnikne kroky k získání potřebných 

povolení – EIA, územní řízení, příp. stavební 

povolení a další.

Po jednání je jasné, že tento projekt budou 

občané lokality i vedení města bedlivě sledo-

vat.

-nov-

Článek byl zveřejněn 27. 5. 2021 na webu města. 
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Investoři odpovídali na dotazy.
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KLUB HISTORIE A VLASTIVĚDY HUSTOPEČSKA

Náš klub se začíná probouzet…
Již první výšlap, o kterém jsem psal v minu-

lém čísle, naznačil, že má smysl v tomto počí-

nání pokračovat. Nestálost současného počasí 

však nenahrávala pravidelnosti vycházek. Až 

po delší době byla rozeslána nová pozvánka. 

Počet zájemců se lehce navýšil, což bylo ke 

prospěchu věci i k radosti ostatních. Vyda-

li jsme se na Křížový kopec, kde jsme prošli 

uličkou obklopenou osázenými trvalkami se 

jmenovkami. V té době kvetla teprve hrst-

ka z nich, ale povědomí, že tu máme něco 

takového, je někdy víc. Trasa vedla po polní 

cestě směrem na Starovičky a další směr se 

stáčel k hlavní silnici. Tu jsme přešli a vydali 

se směrem k farmě a dál cestou, která lemuje 

těleso dálnice směrem na Brno. Podchodem 

nedaleko společenského domu jsme prošli do 

ulic města a příslibem další vycházky jsme se 

postupně rozešli ke svým domovům.

Počasí se tváří stále nevyzpytatelně, ale i tak 

tu máme novou výzvu, tentokrát k výšlapu na 

Stolovou horu nad obcí Klentnice. Autobu-

sem jsme se přiblížili do Perné. Odtud vyráží-

me po silnici k prvnímu cíli. Prošli jsme obcí 

a po směrovkách jsme začali stoupat na kopec, 

který nám poskytl výhled zejména západ-

ním a jižním směrem. Výhled na okolní obce 

a přírodu byl ohromný, ale poryvy větru nás 

moc netěšily. Stráně se žlutily květy petrklíčů 

a stádo koz a ovcí, které zde spásá travní porost, 

mělo víc rozumu. Zahlédli jsme je ležet v závě-

tří. Sestup na opačné straně prokázal zdatnost 

i fyzickou odolnost účastníků. Počasí nic moc 

a my máme ještě pár kilometrů do Mikulova. 

Zpočátku po travnaté stezce cesta příjemně 

ubíhá, následuje úsek po turistické trase okolo 

jeskyně Turold. Doteď mě mrzí, že jsem tento 

úsek dosud sám neprošel, pak bych tuto varian-

tu asi nevolil. Zpočátku se šlo po vrstevnici, což 

SPOLKY
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Na kopec…
Nedávno jsme šli na kopec za městem. Moje 

2,5letá vnučka, její maminka – moje dcera, náš 

pes a já. Do kopce to bylo těžké: malé Sárce se 

nechtělo ťapat – maminko, nosit! Ještě že jsou 

babičky od tohoto tělocviku osvobozeny. Plou-

žení do táhlého svahu, hodně křiku kvůli noše-

ní, moje lapání po dechu, jak člověk odvykl 

pravidelnému pohybu, pes chce házet klacek, 

Sára chce házet klacek, pes nechce dát Sáře 

klacek, křik kvůli klacku, … 

Ale za to nahoře! Sáru velmi bavilo běhat 

za ruku z kopečka (s maminkou naštěstí). Její 

nadšený výskot byl odměnou za strastiplnou 

cestu vzhůru. Bezstarostné štěstí a čirá nepo-

skvrněná radost, jaké jsou schopné snad jen 

děti. Na přírodní památce, plné vápencových 

závrtů a škrapů (kdo je geolog nebo jeskyňář, 

tak ví…) bylo neskutečné množství dolíků, ve 

kterých se dalo běhat nahoru a dolů. Právě 

začínalo jaro, kytky nesměle vykukovaly do 

ještě syrové přírody… Náš roční pes běhal za 

dovádějící dvojicí a mohl se pominout rados-

tí z pohybu. Sedím na studené zemi, trochu 

s obavou o své ledviny, ale mé nitro zalévá štěs-

tí, které se zvolna přerodí v děkovnou modlit-

bu. Za život, za všechno, co jsem v něm mohla 

prožít a za to, že každá moje cesta na vrchol 

nebo jen na kopec byla odměněna něčím 

takhle niterným. Ať už jsem v životě zdolávala 

jakýkoli kopec – horu starostí, hromady knížek 

do školy nebo velehory prádla, ponožek nebo 

nádobí (kolikrát s knížkami současně), ať už 

jsem stoupala po úpatí dovednosti veřejné-

ho projevu nebo zdolávala klikatou stezku 

sebeposvěcení, vždy tam bylo něco, co bylo 

odměnou za námahu. I kdyby jen něčí radost-

ný smích. Vlastně jaképak „i kdyby“! Radostný 

smích je tou největší odměnou. Tituly, publi-

kační činnost, obecná známost, úspěch – to je 

proti čisté dětské radosti úplné nic. 

Jsou ale vrcholy, na kterých nic není. Jen 

zima, samota a úplné vyčerpání sil. A my se 

někdy na takové plahočíme roky, abychom 

zjistili, že tam nic není. Vždycky je dobré si 

položit otázku: Nelezu zrovna na nějaký tako-

vý kopec? Neinvestuju síly do něčeho, co nemá 

smysl? Možná. Rozhodně ale nelze říct, že je 

to k ničemu. I cesta na blbé místo a zjištění, že 

jdu špatně, je dobré poučení do života. Každá 

cesta něco naučí… A konec konců: i na ten náš 

kopec za městem (kde toho moc není) – to, 

co mi udělalo největší radost, tam přišlo se 

mnou. Radostný výskot malé holčičky, štěně-

cí hravost, vztah s dcerou, ze kterého mám 

radost, vděčnost Bohu v mém srdci, Bůh, který 

je se mnou vždycky. Ten, kdo si krásné věci nosí 

v sobě, nemusí za nimi někam šplhat. Naopak: 

„Hospodine, kdo smí pobývat na tvé svaté hoře? 

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spra-

vedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá 

pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, 

na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo 

je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí 

Hospodina… praví Žalm 15. 

Nutno ještě říct, že výše vyjmenované 

radosti v mém životě nebyly zadarmo, a přece 

jsou Božím darem. Nezasloužené, nesamo-

zřejmé. Ale o tom zas jindy. 

Krásné chození po horách, zdolávání život-

ních vrcholů a mnoho čisté dětské radosti 

přeje do letních dnů…

Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru
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HUSTOPEČE SE BAVÍ
Včely a včelaři na Hustopečsku

K typickým zvukům teplých dnů patří 

v našich končinách bezesporu bzučení včel. Při 

procházkách za Hustopeče a do okolí potkáte 

hned několik včelstev. Jejich majitelé jsou již 

po generace sdruženi v Základní organizaci 

Českého svazu včelařů Hustopeče. „Ve svazu 

máme 58 včelařů z obcí Hustopeče, Kurdě-

jov, Šakvice, Strachotín a Starovice. Starají se 

dohromady o 801 včelstev na 89 stanovištích,“ 

seznamuje nás s komunitou tajemník organi-

zace Ing. Vladimír Turzák.

Ve srovnání s okolními státy má Česká 

republika asi dvojnásobný počet včelstev na 

kilometr čtvereční a Hustopečsko je v zavče-

lování na předních místech. Přesto se i zde 

potýkají včelaři s dlouhodobým úbytkem včel, 

jehož příčin je hned několik. Klimatické změny, 

extrémní sucho, intenzivní zemědělství 

i globalizace, která k nám přináší nové nemo-

ci. „Největším škůdcem včel je roztoč varroáza, 

který se k nám právě kvůli globalizaci dostal 

někdy v 80. letech minulého století. Do té doby 

bylo včelaření mnohem jednodušší, v podsta-

tě jsme se potýkali jen s morem včelího plodu. 

Na varroázu naše včela nebyla připravena 

a dodnes si s ní neumí poradit. Navíc je sama 

nositelkou dalších virů, je to komplikované,“ 

krčí rameny Turzák.

Včel jsou tisíce druhů, těch medonosných 

je jen zlomek. Nejdůležitější službou lidstvu 

i celému ekosystému je jejich schopnost 

opylovávat rostliny. „Opylují 85 % všech keřů 

a rostlin na všech zahradách, lesích, země-

dělských plochách, polích, lukách a podobně. 

Zbytek připadá na čmeláky, včely samotářky 

a některé další druhy hmyzu, které mají také 

schopnost opylovat,“ vypočítává Turzák.

V době své největší slávy měly i hustopeč-

ské mandloňové sady vlastního včelaře a asi 

200 včelstev, které zajišťovaly včasné opylení 

a vysokou produkci mandlí.

Bez opylování bychom kromě medu ztra-

tili i mnoho dalších léčivých látek – mateří 

kašičku, květový pyl, zázračný propolis, plásty 

nebo vosk. „Včely se v našem středoevrop-

ském prostoru vyvíjely několik tisíciletí a po 

dobu svého vývoje si vytvořily několik léčivých 

látek, které jsou i pro člověka velmi prospěšné. 

Konečně existuje i Apiterapie, která se zabývá 

všemi těmito léčivými vlastnostmi jednot-

livých včelích produktů, a že jich je spousta,“ 

směje se Turzák.

Albert Einstein prohlásil, že až na Zemi 

uhyne poslední včela, vymře do 4 let i celé 

lidstvo. Současní odborníci mu ve velké míře 

dávají za pravdu, a proto se v posledních letech 

zvýšilo veřejné povědomí o ochraně včel. 

Pomoci může každý z nás. „Včelám by nejvíce 

pomohlo, kdybychom se obecně lépe chova-

li k přírodě. Kdybychom vysazovali pestřejší 

škálu rostlin, abychom nechali kvést přírodu 

samovolně bez zásahů. Míváme krátké tráv-

níčky, pár keříků, na polích řepku, ale to včelám 

nestačí. I ke konci roku potřebují pyl z květů, 

aby se mohly dostatečně připravit na zimu,“ 

nabádá k výsadbě Turzák a věří v lepší časy.

-nov-

Článek byl zveřejněn 4. 5. 2021 na webu města.
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Včelkám může pomoci každý z nás. Jak? Dozvíte se v článku.

Nejdůležitější schopností včel je opylovávat rostliny.

se ještě dalo. Následoval docela prudký sestup 

po neupravené cestě. Ještě, že ten blížící se 

mrak nespustil déšť, pak nevím, zda by zůsta-

li všichni na nohou. Ale nakonec jsme cíle 

v Mikulově dosáhli a autobus nás bezpečně 

dopravil domů.

Věřím, že některé strasti neodradí od 

dalších výšlapů, které máme v plánu. Vždyť 

jen  po katastru hustopečském  jsou některé 

trasy dosud pro mnohé neznámé. Za zvážení 

stojí také vycházka na pouzdřanskou step, kde 

se začíná rozvíjet stepní květena. Zajímavý 

bude i výlet do Přibic, kde je možnost návštěvy 

exotické zahrady, láká nás i např. arboretum 

v Němčičkách. 

Počítáme, že v  průběhu června se bude 

klub pomalu vracet k již tradičním akcím – 

například setkání na tradiční akci JUNÁLES, 

kde se pobavíme u táboráku a také domluví-

me na další činnosti. To proběhne u hájenky 

ve Velkých Němčicích. Druhý červnový víkend 

chceme pozvat na další akci – Víkend otevře-

ných zahrad.  Akademická zahrada a tema-

tické zahrady ZF v Lednici s komentovanou 

prohlídkou.

Začínáme také fungovat s  tančírnou 

a očekáváme nové zájemce. Roční přestávka 

nás vrací do začátků, a proto se žádný nově 

příchozí nemá čeho obávat. Herní odpoledne 

začnou až v  září a věříme, že už se přerušení 

nedočkáme. Prázdninové tábory budou. Klub 

nabírá nový dech a přejme jeho členům i příz-

nivcům, že nabídne pestrou paletu akcí pro 

všechny.

Dušan Průdek, 
předseda klubu
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Alfons zahájil výstavu na pokračování
Výtvarnou skupinu Alfons z  Hustopečí asi 

nemusíme představovat. Neformální spolek, 

který oslaví v příštím roce kulaté výročí založe-

ní, se musel v  posledních měsících obejít bez 

veřejných výstav a společných setkání. První 

výstavou-vlaštovkou po kulturním půstu před-

stavuje výstava v  domě paní Nohelové. „Před 

rokem v lednu jsme zamýšleli výstavu ve veřej-

ných prostorách města – tedy na radnici, v kině 

a možná nemocnici,“ vysvětluje prvotní záměr 

výstavy Roman Müller, člen Alfonse.

Do plánů výtvarníků však zasáhl náš starý 

dobrý koronavirus, i tak však přípravy pokra-

čovaly. „Na výtvarníka je nejlepší bič termín. 

Vymysleli jsme tedy nejen tuto výstavu, ale 

také virtuální katalog společně s  rakouskou 

výtvarníci Silvií Konrád a s  výtvarníky z  Otro-

kovic,“ říká Müller. Výtvarníci se dohodli, že 

součástí katalogu a v něm prezentovaných děl 

bude minimálně jedna věc zcela nová – aktuál-

ní díla tak nyní můžete zhlédnout v  oknech 

domu paní Nohelové. „Vitríny slouží obrazům 

a vnitřní prostory pak sochařům. Každý má 

šanci si udělat instalaci sám, záleží na něm 

Fo
to

: V
er

on
ik

a 
N

ov
ák

ov
a

Dům paní Nohelové bude místem mnoha výstav. 

Plán výstav v domu paní Nohelové pro rok 2021

3.–23. 5.  vitríny  Bohuslav Janovský/Roman Müller 

   v místnosti Pavel Klak  

24.5.–13. 6.   vitríny   Jana Rozková

   v místnosti Pavel Klak

17. 6.–4. 7.  vitríny   Jarmila Milotová/Robert Buček

   v místnosti  Robert Buček

5.–18. 7.  vitríny   fotoklub

   v místnosti  Robert Buček

19. 7.–1. 8.  vitríny   Dana Teinitzer

2.–22. 8.  vitríny  Marie Grůzová/Jiřina Kulíšková

23. 8.–12. 9.   vitríny  Martina Klaková (šperky, keramika)

   v místnosti  Martina Klaková

13.–26. 9.  vitríny   fotoklub

   v místnosti fotoklub

27. 9.–17. 10.  vitríny  Jiří Polešák

18.–31. 10.  vitríny  Máta Ateliér

   v místnosti Michal Mikulič

1.–21. 11.  vitríny  SUPŠ Uherské Hradiště

   v místnosti Michal Mikulič

22. 11.–12. 12.  vitríny  Hustopečský salon 

   v místnosti Hustopečský salon

13. 12.   vitríny  vánoční výzdoba

   v místnosti vánoční výzdoba

samotném, jak to bude vizuálně vypadat. Přes 

den je výstava trošku passé, svítí sem sluníčko. 

V  osm večer máme nastavený spínač a pak 

vynikne stínohra a samotná vystavovaná věc,“ 

láká Müller k večerní návštěvě domu na husto-

pečském náměstí.

Vystavovat se začalo na počátku května 

a pomyslný umělecký míč vykopli Pavel Klak, 

Bohumil Janovský a Roman Müller. Alfons 

plánuje oslovit také fotografy, základní 

umělecké školy či výtvarné kurzy, kteří by se 

měli střídat po 14 dnech. Levou stranu výsta-

vy obsadil svými černobílými kresbami pan 

Bohuslav Janovský se svými vtipy inspirovaný-

mi životem. „Většina vtipů je beze slov, jsou to 

němí svědkové minulých let.“

-vyh-, -nov-

Článek byl zveřejněn 11. 5. 2021 na webu města.

Od pátku 28. 5. znovu promítáme v našem kině!
Vstupenky můžete zakoupit online na 

www.kinohustopece.cz, na Turistickém infor-

mačním centru či 30 minut před zahájením 

promítání. · doložit negativní RT-PCR test starý nejvý-

še 7 dní,

· doložit negativní POC (tzv. antigenní) test 

starý nejvýše 72 hodin,

· doložit prodělání laboratorně potvrze-

ného onemocnění covidem-19 v době ne 

delší než 180 dnů přede dnem konání akce, 

· aplikaci alespoň první dávky očkování 

proti covidu-19, přičemž od této dávky 

musí uběhnout nejméně 22 dní.

· všichni přítomní musí mít po celou dobu 

nasazený respirátor bez výdechové-

ho ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N85). 

V hledišti není možné konzumovat jídlo 

ani nápoje.

Všechny návštěvníky prosíme o dodržování těchto pokynů:
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Malíř jižní Moravy má Hustopeče stále v srdci
Antonín Vojtek bývá pro svou lásku k rodné-

mu kraji nazýván „malířem jižní Moravy“. 

Narodil se v  roce 1934 v nedalekých Horních 

Bojanovicích a jeho život je úzce spjat také 

s Hustopečemi. Na vzpomínky na naše město, 

a nejen na ně, jsme se zajeli přeptat do jeho 

galerie v  Břeclavi, kde nás spolu se svou paní 

srdečně přivítal.

Pane Vojtku, pojďme si spolu popovídat. 

Část svého života jste prožil v Hustopečích. 

Ráda bych se zeptala, jak na naše město 

vzpomínáte a jestli vás inspirovalo k vaší 

tvorbě?

Antonín Vojtek: Hustopeče je město ze 

sedmi, kde jsem v  životě bydlel. Je to město, 

na které mám trošku hořkosladké vzpomín-

ky, ale samozřejmě i sladké. Pracoval jsem 

zde s  dětmi, nejdříve jsem prožíval všechno 

dobré a po roce 1968 i to horší… Vzniklo zde 

mnoho obrazů a měl jsem zde i svůj první 

ateliér u Provazníků – osobnosti Provazníků 

každý znal – a ještě u jedné paní v ulici Svato-

pluka Čecha, se kterou jsem kopal ve vinohra-

dě motykou. Hustopeče jsou moje město, byl 

jsem tam ve společnosti výtvarníků, přátelil 

jsem se s nimi a dodnes zůstal například pan 

Bohuslav Janovský.

Řekněte nám prosím něco o vaší kariéře 

pedagoga v Hustopečích.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu 

Masarykovy univerzity v Brně s aprobací těles-

ná výchova, přírodopis a také práce na pozem-

cích. V těchto třech oborech jsem fungoval na 

ulici Komenského, ale protože se vědělo, že 

jsem výtvarník, tak mě zvali i na ZŠ Nádražní, 

kde jsem učil i výtvarnou výchovu. 

Z vašich obrazů je vidět, že studium 

přírodopisu byla trefa do černého. 

Biologie a já jedno jsme. Vím, která bylinka 

kde roste, vím, která patří do mokřadů a která 

k rybníkům. 

V letošním roce měl proběhnout Lednicko-

valtický hudební festival s vaší účastí. 

Bohužel je přesunut až na příští rok, mohl 

byste nám však prozradit, na co se můžeme 

těšit?

Moje malování má úzkou souvislost 

s  hudbou. Všechny obrazy vznikly při muzice. 

Rád poslouchám Vltavu, a proto jsem velmi 

rád přijal pozvání, abych mohl při tomto festi-

valu ukázat naši krásnou krajinu, ze které je 

hudba cítit. 

Pane Vojtku, jste neustále velmi aktivní, 

jaké jsou vaše plány do budoucna? 

Nevím, zda to úplně souhlasí s  touto kraji-

nou, ale dovolil jsem si v 87 letech pohlédnout 

100 let dopředu a zamyslet se nad tím, jaký 

svět bude. Jsem totiž čtenář science-fi ction, 

miluji tuto literaturu a mám i trošku fantazii. 

Lidé se tak ještě letos dozví o projektu Mess-

age of hope (Poselství naděje) a doufám, že mi 

za půl roku umožníte o tomto projektu říct více. 

-vyh-
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Hustopeče zanechaly ve Vojtkovi stopu.

Strávil zde téměř 10 let života.

Letní otevřené sklepy v Hustopečích
červen–září 2021

Tradiční prázdninový festival Letní otevřené sklepy, během kterého můžete ochutnat vína od 22 místních vinařů.

Otevírací doba 18.00–21.00 (dle dohody i déle)

Více informací na Turistickém informačním centru v Hustopečích.

Užijte si léto v Hustopečích se skleničkou v ruce.

Letos na vás opět čekají
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Degustátoři hodnotili vína, rozdávali Hustopečské pečetě
Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou 

pečeť je stálicí v kulturním kalendáři města 

a vinaři každoročně usilují o získání oblíbe-

ného titulu. Hodnocení přihlášených vzorků 

se podařilo zorganizovat i v letošním roce, 

přestože o něco později, než bývá zvykem. 

„Kdyby byl klasický rok, tak už máme dávno 

ohodnoceno, protože se hodnotí v měsíci 

březnu tak, aby před Velikonocemi mohla 

proběhnout veřejná přehlídka. Hodnocení 

těchto vín je specifi cké v tom, že se koná pod 

dohledem Národního vinařského centra ve 

Valticích a hodnotiteli jsou degustátoři s plat-

nými zkouškami,“ vysvětluje Jana Unčovská 

z Marketingu a kultury města Hustopeče.

30členná komise se kvůli bezpečnostním 

opatřením sešla na dvě etapy v přednáško-

vém sále Kina Hustopeče v úterý 25. května. 

Hodnotili na 250 vzorků přihlášených vín. „Na 

Hustopečskou pečeť se mohou přihlásit vína, 

která jsou typická pro tento region, takže 

z červených vín jsou to Svatovavřinecké, Fran-

kovka, André a Modrý Portugal. Z bílých odrůd, 

které jsou ještě zatříděny do jednotlivých kate-

gorií podle obsahu zbytkového cukru, jsou to 

Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zele-

né a Tramín,“ vyjmenovává Unčovská.

I přes veškerou snahu se veřejná přehlídka 

přihlášených vín bohužel neuskuteční. „Letos 

to bohužel nejde, protože v březnu, kdy jsme 

zvažovali její uspořádání, ještě nic nenasvěd-

čovalo tomu, že bychom něco takového mohli 

opravdu zorganizovat, proto jsme v podsta-

tě už před dvěma měsíci rozhodli, že letos 

proběhne pouze hodnocení.“

Jste-li však zvědaví, která vína dosáhla na 

pomyslné stupně vítězů, můžete je ochut-

nat při jiných příležitostech. „Určitě připraví-

me elektronický katalog, vítěze zveřejníme 

a myslím, že už nám nic nebrání v tom, zajít 

vína ochutnat přímo k vinařům do jejich skle-

pů. Tady v Hustopečích k tomu bude skvělá 

příležitost třeba na Slunovratu s vínem, expe-

dici Krajem André nebo třeba při letních 

otevřených sklepech,“ nabádá Unčovská.

-nov-

Článek byl zveřejněn 26. 5. 2021 na webu města. 
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Degustovalo se 250 vzorků.

Přijďte namalovat Hustopeče
Máte už plány na sobotu 12. června? Ne? Co 

takhle užít si den se svým sousedy, s dobrým 

vínem a jídlem, a ještě u toho udělat něco 

krásného pro své okolí? Máme pro vás připra-

venou akci s názvem Namaluj Hustopeče, při 

které zkrášlíme zeď v ulici Vinařská. Našim 

záměrem je pomalovat tuto zeď motivy spoje-

nými s naším městem. Dorazí studenti míst-

ních středních škol a těšíme se i na vás.

Na co všechno se můžete těšit?

· Ti odvážní si mohou na zeď namalovat 

vlastní návrh. Nemáte nápad? Nevadí, 

připraveny budou i předlohy. 

· Samozřejmostí je zajištění občerstve-

ní. Pro děti budou připravené špekáčky 

a limonáda zdarma. Dospělí pak mohou 

bezplatně ochutnat vína regionálních 

vinařů (vezměte si z domu svou oblíbenou 

skleničku na víno. Když zapomenete, neva-

dí, budou zde sklenky i k prodeji). Pivo 

a drobné občerstvení bude k dispozici ve 

stánku za poplatek. 

· K ohýnku patří muzika. Tu jsme pozvali na 

14.00 – zahrají místní Hustí hudebníci. 

· Děti se mohou kreativně vyřádit také 

v dílničce. Odnést si mohou vlastnoručně 

malovanou placku. 

· Naše milé hospodyňky, máte recept na 

nejlepší pomazánku na světě? Přineste 

nám ji na ochutnávku, pečivo zajistíme. 

· Akce bude spojena s dopravním omeze-

ním. Upozorňujeme majitele garáží, že 

v den konání akce bude do ulice Vinařská 

zákaz vjezdu. 

-mak-
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Zeď už dlouho bílá nebude.
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TĚŠÍME SE NA VÁS PŘI AKCÍCH V ROCE 2021

4. 6. Mrštíkovo divadelní jaro – divadelní přehlídka – kinosál

10. 6. Concentus Moraviae – Hustopeče, kostel sv. Václava  a sv. Anežky České

12. 6. Namaluj Hustopeče 

18.–19. 6. Agrotec rally

20. 6. Zdeněk Izer – Na plný coole! – zábavný pořad – kinosál

25.–26. 6. Hustopečský slunovrat s vínem

26. 6. Krajem André

3. 7. Otevřené sklepy – hudba Osamělé palačinky – ul. Vinařská

4. 7. Otevřené sklepy – harmonikář – ul. Na Hradbách

10. 7. Otevřené sklepy – hudba CM Šmytec – ul. Vinařská

14.–18. 7. Letní kino – M-klub pod ořechem

24. 7. Otevřené sklepy – CM Lašár – ul. Na Hradbách

31. 7. Pohádka a zábavné hry pro děti – M-klub pod ořechem

6. 8. Vzpomínky zůstanou – divadelní představení – M-klub pod ořechem

13.–15. 8. Hustopečské hody

20.–21. 8. Slavnosti mandloní a vína

28. 8. Zarážení hory

9. 9. Laskonky – divadelní představení – kinosál

22. 9. Blázinec – divadelní představení – kinosál

1.–2. 10. Burčákové slavnosti

10. 10. Loudadlo – pořad pro děti – kinosál

15. 10. Chlap na zabití – divadelní představení – kinosál

5.–7. 11. Šmardovo sousedské divadlo – nesoutěžní divadelní přehlídka – kinosál

13. 11. Oslava svatomartinských vín a husí

19. 11. Světový duel vín – seminář – Amande hotel

20. 11. Světový duel vín – Amande hotel

23. 11. Třetí prst na levé ruce – divadelní představení 

27. 11. Adventní punčování – Dukelské náměstí

4. 12. Duchové vánoc - divadelní představení – kinosál

5. 12. Adventní koncert – Brno Gospel Choir

12. 12. Adventní koncert – Srdce

19. 12. Adventní koncert – Cimbal Classic

www.hustopce.cz  · www.kinohustopece.cz
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	       Honza má 15 let.

	       Od narození bydlí v Rakvicích.

	       Chodí do kvarty čili 4. ročníku 

osmiletého studia na Gymnáziu T. G. 

Masaryka v Hustopečích.

	       Část svého volného času se snaží 

věnovat sportu. Třikrát až čtyřikrát 

týdně chodí do posilovny.

	       Rád vyráží na procházky do přírody.

	       Velmi rád čte a nejraději sáhne po 

cestopisech.

V červnovém rozhovoru jsme se rozhodli 

oslovit studijní talent z místního Gymnázia T. 

G. Masaryka. Honza Bartoň ve svých 15 letech 

sbírá skvělá umístění v krajských i celorepub-

likových soutěžích. Takový talent jsme museli 

vyzpovídat.

Honzo, už před dvěma lety jste byl za své 

studijní výsledky oceněn starostkou města 

Hanou Potměšilovou. Připomenete nám, za 

co jste pamětní list obdržel?

Tenkrát to bylo hlavně za první místo 

v krajském kole Zeměpisné olympiády, kategorie 

B. V téže kategorii byla soutěž zakončena právě 

krajským kolem.

V našich Listech jste stálicí článků své školy 

(Gymnázium T. G. Masaryka). Proč jste si 

vybral právě tuto školu?

Důvodů bylo hned několik. Tím nejzásadněj-

ším pro mě byla dobrá dostupnost z místa mého 

bydliště. Navíc zde studovaly moje starší sestry. To 

celé podpořil fakt, že Gymnázium v Hustopečích 

je škola s dlouholetou tradicí a výbornými ohlasy. 

Pro mě tedy jasná volba.

Byl jste vždy studijní typ?

Určitě ano. Už odmalička 

jsem se rád učil novým věcem. 

Od svých starších sourozenců 

jsem pasivně přijímal vědo-

mosti, takže jsem měl dokon-

ce v některých předmětech ve 

škole náskok.

Mohl byste nám shrnout své 

dosavadní soutěžní výsled-

ky? Naposledy jsme 

například informovali 

o 3. místě v krajském 

kole Finanční gramot-

nosti...

Tento školní rok toho 

bylo opravdu hodně. Už 

v prosinci minulého roku 

se našemu tříčlennému týmu 

podařilo získat 3. místo v zají-

mavé soutěži „Co víš o energetice“. 

V březnu se mi podařilo obsadit v docela silné 

konkurenci 21. místo v krajském kole Matematic-

ké olympiády. Rovněž se mi povedlo dostat se do 

krajského kola Dějepisné olympiády, v níž jsem se 

stal úspěšným řešitelem. 

V dubnu jsem byl velmi úspěšný v krajském 

kole Chemické olympiády, kde jsem získal krásné 

8. místo. Zmiňovaným 3. místem v krajském kole 

Finanční gramotnosti jsme se jako tým kvalifi -

kovali do celostátního kola. Tam se nám obzvlášť 

dařilo a obsadili jsme 2. místo.

Mým největším úspěchem je Zeměpisná 

olympiáda. Přes okresní a krajské kolo jsem se 

probojoval až do celostátního, ve kterém se mi 

podařilo zvítězit. Také jsem postoupil na Evrop-

skou geografi ckou olympiádu EGEO. Ta proběhne 

uprostřed června a budeme soutěžit ve čtyřčlen-

ném týmu. Bohužel se v současné době bude ze 

zřejmých důvodů konat pouze online.

Jakého výsledku si nejvíce vážíte?

Nejvíce si vážím výhry v celostátním kole 

Zeměpisné olympiády. Avšak všechny úspěchy, 

menší i větší, mi dělají radost a motivují mě do 

budoucna.

Které předměty máte nejraději a bez 

kterých byste se obešel?

Obecně mám rád všechny přírodní vědy, hlav-

ně biologii a chemii. Dále mě baví matematika 

a zeměpis. Předmět, bez kterého bych se obešel, je 

hudební výchova.

U šálku čaje

s talentovaným studentem Janem Bartoňem

Fo
to

: 5
×

 A
rc

hi
v 

J.
 B

ar
to

ňe



STR 17HUSTOPEČSKÉ LISTY   6 | 21
Fo

to
: 3

×
 A

rc
hi

v 
šk

ol
y

A je nějaký předmět, který vám vysloveně 

nejde?

Na takový předmět jsem zatím nenarazil.

Vaše studijní výsledky jsou ohromující, jistě 

budete chtít pokračovat i na vysoké škole. Už 

víte, jaký obor si zvolíte? 

Chtěl bych studovat medicínu. Tento obor mi 

přijde užitečný a zároveň mi přijde velice zajíma-

vá biologie člověka. Proto bych chtěl svoje znalosti 

rozvíjet převážně tímto směrem.

Když přeskočíme vaše studium, tak se bude 

nabízet hledání nějakého pracovního uplat-

nění. Jde vám matematika, zeměpis, děje-

pis, fi nanční gramotnost... máte už nějaký 

pracovní sen, kde by se vaše znalosti daly 

uplatnit?

Mým snem je stát se lékařem. Zatím nemám 

vybranou konkrétní specializaci, které bych se 

chtěl věnovat. Věřím, že během studia na vysoké 

škole pro sebe naleznu tu správnou.

Čemu se věnujete ve volném čase?

Ve volném čase se částečně věnuji sportu, 

zejména chodím do posilovny. Rád chodím také na 

procházky. Když jsem doma, čtu knihy. Nejraději 

mám cestopisy. Občas se podívám na nějaký fi lm 

nebo seriál. Také mám rád a starám se o naše dvě 

kočky.

Záludná otázka na závěr: Jakou rozlohu mají 

Hustopeče a v jaké se nacházejí nadmořské 

výšce?

Musím přiznat, že takovouto otázku jsem 

opravdu nečekal. Nadmořská výška bude podob-

ná, v jaké se nachází Rakvice, takže kolem 

200 m n. m. Rozlohu tipuji kolem 25 kilometrů 

čtverečních.

(Ne nadarmo se Honza umísťuje na prvních 

příčkách v zeměpisných olympiádách. Nadmoř-

ská výška našeho města je 215 m n. m. a rozloha 

24,53 m3.)

Honzo, děkujeme za rozhovor a přejeme 

mnoho zdaru v dalším studiu.

-vyh-
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Profesionální komentovaná videoprohlídka

Pomůžu i Vám s prodejem Vaší nemovitosti

Pro své klienty aktuálně hledám
Rodinný dům ideálně s větší zahradou

Rodinné domy

Jan Vystoupil
Realitní makléř

+420 774 999 016
www.janvystoupil.cz

Vinné sklepy

Stavební pozemky

Výkup nemovitostí

Vinohrady Pole, sady

Vinné sklepy, nejlépe s vlastním vinohradem

Stavební pozemky různých velikostí

Dům ke kompletní rekonstrukci

Samostatnou registrovanou vinici

Ovocný sad ideálně s chatkou
Finance Reality Investice
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY

Základní škola Nádražní voní novotou. 

Před pár týdny v ní skončila rozsáhlá rekon-

strukce trvající od října. Ne všechny úpravy 

jsou viditelné na první pohled, pro školu a její 

fungování jsou však zásadní. Samotný nápad 

na modernizaci školy už ale vznikl mnohem 

dříve. O tento investiční záměr bylo zažádáno 

už v roce 2017. „Ten skončil u poskytovatele 

dotace pod čarou, ale vloni se ozval s tím, že se 

nějaké fi nance ještě našly. Letitý projekt bylo 

nutné zaktualizovat, aby splňoval potřeby 

a my mohli čerpat dotace,“ popisuje průběh 

realizace místostarosta Bořivoj Švásta. To vše 

se podařilo, vysoutěžily se fi rmy a stavební 

úpravy mohly začít.

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré – 

do celé akce nahrávala i současná situace, kdy 

děti nenavštěvovaly budovu školy. To zname-

nalo, že se investice dala realizovat dřív, než 

bylo původně zamýšleno. „To, že nejsou děti ve 

škole, nám určitě v žádném případě nevyhovu-

je, ale probíhaly opravdu rozsáhlé práce a bylo 

zde hodně prachu i hluku. Pokud by byl plný 

provoz, tak by to bylo komplikovanější,“ potvr-

zuje ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková.

Půl roku práce může ve stavební sféře 

znamenat velmi málo času. V případě Základ-

ní školy Nádražní však byla tato doba napros-

to dostačující. A že se toho podařilo stihnout 

opravdu hodně. „Postavil se výtah, zajistil se 

bezbariérový vstup do budovy, vyměnily se 

vstupní dveře, přimontovala se plošina a toale-

ty jsou nově také bezbariérové,“ vyjmenová-

vá novinky ředitelka. Ve škole také vznikla 

moderní multifunkční učebna, která bude 

primárně využívána pro výuku cizích jazyků 

a informatiky. 

Vedení školy také dlouho myslí na výdejnu 

obědů v rámci školní budovy. Z tohoto kroku 

muselo sejít – výstavba by probíhala ve stej-

ném místě, jako realizace výtahové šachty, 

a tak dostal přednost výtah. „O výdejnu obědů 

je momentálně požádáno v rámci dotace. 

Nyní se čeká do konce května a potom budeme 

vědět víc. Kdyby se začalo stavět, tak nejdříve 

za rok,“ odhaluje možnou budoucnost Matě-

jíčková. Kromě toho by byla ještě ráda, kdyby 

došlo k úpravě zadní fasády školy.

Stavební úpravy nejsou jedinou změnou. 

Díky dotacím do školy připutovalo také 

několik nových pokrokových učebních 

pomůcek a vybavení. Nejvíce z nich se stalo 

součástí multimediální třídy, obzvláště 

zábavné teď budou ale také hodiny biologie – 

preparáty bude možno pozorovat pod elektro-

nickým mikroskopem přímo na plátně.

-slam-

Článek byl zveřejněn 2. 5. 2021 na webu města.

Plošina zajišťující bezbariérový přístup nesmí chybět.
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Nádražka je bezbariérová a nově vybavená

Tak a je to tady... konečně můžeme všich-

ni do školky za kamarády. Od 10. května jsme 

se všichni po dlouhé době sešli v  naší školič-

ce. Spoustě dětí už se po kamarádech moc 

stýskalo, tak to bylo opravdu „velké vítání“ se 

vším, co k tomu patří. Během několika hodin si 

děti znovu vzpomněly na třídní pravidla, naše 

rituály i povinnosti. A máme chuť toho spous-

tu dohnat. Snad to do konce školního roku 

stihneme.

Předškoláky čeká ještě v  květnu beseda 

s hustopečskou spisovatelkou Markétou Hara-

símovou – budeme si užívat „Kočkohrátky“ 

podle jejich knih. Píše převážně pro dospělé, 

ale její kočičí knihy nás zaujaly. Právě čteme 

příhody „Z deníku kočičky Ťapičky“ a těšíme se 

na každý nový příběh.

Také nás čeká fotografování tříd a předško-

láky fotografování na tablo. 

Zábavný bude první týden v červnu – přije-

de divadlo Koráb s  pohádkou „O červené 

Karkulce“. Divadlo zhlédneme na školní zahra-

dě – zahájíme tak Týden radovánek pro děti 

k  jejich svátku – Dni dětí. Dětem chystáme 

několik překvapení. 

Poslední akcí bude rozloučení s  předško-

láky. To také plánujeme na školní zahradě. 

Akce proběhne za účasti rodičů, samozřejmě 

s  dodržením všech hygienických a bezpeč-

nostních pravidel. O tuto akci nechceme 

školáky připravit, loučení s  mateřskou školou 

je velkým mezníkem do nové životní etapy – 

etapy školáka.

Kolektiv školky

Znovu ve školce a nyní už všichni

Fo
to

: A
rc

hi
v 

šk
ol

ky

Konečně jsme zase spolu.

MŠ PASTELKA
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V  měsíci dubnu jsme oslavili Den Země 

dobrodružnou stezkou, při které se děti snaži-

ly vyčistit studánku, opakovaly si, jak se správ-

ně třídí odpad, učily se poznávat volně žijící 

zvířata a hmatem poznávaly přírodniny.

Na konci dubna k  nám do školky zavíta-

la čarodějnice, se kterou děti vařily lektvary, 

poznávaly čichem kouzelné koření, házely 

čarodějnou havětí na cíl a také se proletěly na 

koštěti.

V  květnu slavily svůj svátek všechny 

maminky a děti jim vyrobily krásné dárky, 

přání a naučily se pro ně písničky, ve kterých 

daly najevo, jak moc pro ně jejich maminky 

znamenají.

I přesto, že ledoví muži dostáli své pověsti 

a počasí není takové, jaké bychom si všichni 

přáli, chodíme na vycházky, sledujeme jarní 

přírodu, sbíráme bylinky, se kterými zkoušíme 

dělat různé pokusy.

Kroužek Předškoláček se blíží ke svému 

konci. S  dětmi kroužek navštěvují už i jejich 

rodiče, kteří bedlivě sledují, co by měli budoucí 

prvňáčci umět a jak to dětem jde.

V  naší mateřské škole proběhl na začát-

ku května zápis k  předškolnímu vzdělávání. 

Přihlášku podalo 86 zájemců. Paní ředitelka 

letos bude přijímat 70 dětí, aby zaplnila nové 

dvě třídy.

Snad si ledoví muži uvědomí, že už není 

jejich čas, počasí se umoudří a na týden 

dětských radovánek, který plánujeme na začá-

tek června, vykoukne sluníčko, které nás všech-

ny pohladí na duši.

Kolektiv školky

V naší školce máme pořád něco na práci
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MŠ U RYBIČEK

Na konci dubna se u nás sešlo nespočet čarodějnic.

Zápis do mateřské školy Pastelka

V  dnešní době jsou trendy farmářské trhy, 

kde kupujeme ekologické produkty. A takové 

produkty si s dětmi dokážeme sami vypěstovat. 

Jsou nepřehnojené, nestříkané, ošetřované 

s láskou. Kdo by si na nich nepochutnal. Jarní 

měsíce jsou ideální k  výsevu a sázení zeleni-

ny. Společně s  dětmi jsme upravili záhonek, 

do připravené půdy vyseli hrášek a zasadili 

cibuli. Po chladných dnech se konečně otepli-

lo a zasadili jsme rajčata a papriku. Zahrádka 

je báječným místem, kde můžeme pozorovat, 

objevovat, bádat a získávat nové poznatky. 

Díky zahradě a činnostem v  ní děti získávají 

nejenom poznatky, ale i blízký vztah k  příro-

dě. Pokud se děti na pěstování přímo podílejí, 

získávají hlubší poznání a zkušenost se živým 

světem.

Kolektiv školky

Zahráli jsme si na zahradníky
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Jarní měsíce jsou ideální k výsevu a sázení zeleniny.

Jako každoročně, tak i letos nadešel čas 

zápisů. Toto období je etapou nastávajících 

změn – hlavně pro naše předškoláky, kteří 

se chystají k  odchodu na prázdniny a poté 

do základní školy, tak i pro malé děti, kterým 

nástup do mateřské školy změní jejich dosa-

vadní jistoty. 

Pro vedení školy je nyní ta pravá doba zjistit 

přesný počet odcházejících dětí, zvolit kritéria 

pro přijímání nových dětí a určit termín zápi-

su v  souladu se Školským zákonem. Stalo se. 

A poté musíme čekat na nové žádosti. Kolik 

jich bude a které děti přijmeme? 

Již několik let je důležitým kritériem trvalé 

bydliště v  Hustopečích. Dalším – podle Škol-

ského zákona – důležitým kritériem jsou děti 

s  povinným předškolním vzděláváním, tedy 

děti 5leté. Na dalších místech se umístí děti 

podle věku narození.

Některá čísla již známe. Počet žádostí opět 

překročil naše očekávání – letos je jich u nás 

74. Naši radost mírně zchladilo zjištění, kolik 

shodných žádostí dostaly obě školy. Bude tak 

docházet k duplicitním rozhodnutím o přijetí. 

Vyvěšení konečných seznamů přijatých dětí se 

potom protáhne o dobu, kdy se rodiče budou 

muset rozhodnout pro jednu ze škol, a o dobu, 

kdy tyto změny budou mít ředitelky legislativ-

ně zpracovány. Nyní tedy kontrolujeme, zda 

všechny žádosti mají povinné přílohy, a přiřa-

zujeme body. Vyhodnocení potrvá několik dní 

a nebude jednoduché. Volných míst máme 26. 

Prosím tedy o trpělivost, termíny vyhodno-

cení a vyvěšení výsledků dodržíme. 

Blanka Nešporová, ředitelka školky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE

Na naší škole se nenudíme, co máme za sebou?
Ve čtvrtek 22. 4. proběhl na škole projekto-

vý den ke Dni Země. Žáci si připomněli zása-

dy ochrany přírody a nutnost třídění odpadu. 

V druhé části projektu se skupinky žáků vydaly 

do terénu. Mladší si udělali vycházku k rybní-

kům, starší se vydali na Křížový kopec, kde 

rozebírali ochranu životního prostředí, pozo-

rovali rostliny i živočichy. Při zpáteční cestě 

se zastavili u městské čističky odpadních vod, 

kde si vysvětlovali koloběh vody i průběh čiště-

ní vody. Všichni se společně shodli, že svou 

planetu musíme chránit a pečovat o ni.

R. Bartoněk

V pátek 30. 4. 2021 se žáci naší školy společ-

ně vypravili na Pálavu. Za přísného dodržování 

anticovidových opatření jsme se autobusem 

přemístili z Hustopečí do Horních Věstonic 

a odtud se vydali do kopce směrem k Martince. 

Po krátké zastávce a načerpání potřebných sil 

jsme pokračovali v túře. Po vrstevnici jsme se 

dostali na Dívčí hrady a odtud sešli do Dolních 

Věstonic. Zpět do Hustopečí jsme se přepravili 

opět autobusovou linkou. Pro žáky byl výlet do 

přírody velkým zpestřením výuky.

L. Mlčoch

Navazující zážitkový program proběhl 12. 5. 

a byl zaměřen opět na bezpečnost na sociál-

ních sítích. Lektoři ze společnosti Podané ruce 

zahájili své povídání odhalením emocí a nálad 

zúčastněných. Po dlouhé absenci školních akti-

vit se všichni těšili na změnu, a tak nálada byla 

u všech žáků víc než dobrá. Petra s Michalem 

zapojili žáky do mnoha her, snažili se žákům 

vysvětlit, jak důležitá je obezřetnost na sociál-

ních sítích a že ne vše, co se na internetu píše, je 

pravda. Společně jsme se snažili poukázat na 

jiné zájmové činnosti, které by mohly nahra-

dit zálibu, u některých už závislost, na tzv. vir-

tuálních drogách. Bohužel, tento nelehký úkol 

však škola sama nezvládne a je třeba, aby se 

zapojila především rodina.

Y. Bartoňková

Ve středu 12. 5. vyrazili všichni žáci ze IV. 

třídy na výlet do zoo Hodonín. Počasí nám 

vyšlo skvěle, jarní sluníčko příjemně hřálo. 

V zoo na nás čekalo mnoho zvířátek, která se 

také těšila po dlouhé pauze na návštěvníky, 

stejně jako my se těšili na výlet za zvířátky. 

Prohlédli jsme si rodinku bílých lvů, růžové 

plameňáky, velbloudy, zebry, papoušky, oran-

gutany, kozy a ovečky… velmi se nám líbily 

surikaty. Dali jsme si dobrou svačinku a také 

nějaké dobroty, potkali jsme spoustu dětí, 

které byly také na výletě. V Hodoníně se nám 

moc líbilo, užili jsme si prima dopoledne.

M. Kadrnková
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Žáci si připomněli nutnost třídění odpadu.

Z prvňáků se stali ostřílení školáci, kteří se 

při opakování učiva na stanovištích neztratí. 

V prvouce si poradili s každým úkolem. A co 

teprve, kdybyste je viděli při sčítání v matema-

tice či při čtení. 

Celé páteční vyučování věnovaly děti ze 

4. B. Karlu IV. Jednalo se o úkoly z matemati-

ky i češtiny. Stejně tak tvořily plakáty s  infor-

macemi o Otci vlasti. Zajímavosti, poznatky 

a nejdůležitější informace si vypisovaly a shro-

mažďovaly již během distanční výuky. Při 

společném závěrečném hodnocení jsme nena-

šli jediný plakát, který by se nepodařil. 

Ač nás čeká ještě pár týdnů ve školních lavi-

cích, některé eTwinningové projekty, na nichž 

žáci  5. B pracují, se blíží do fi nále. V  projektu 

Around the castle jsme se společně s partnery 

setkali na online meetingu, vyzkoušeli jsme si, 

jak jsme pohotoví v angličtině, no a pokud se 

někteří styděli, plachý úsměv každý tolerantně 

přijal. Jednou z posledních aktivit bylo sepsání 

legendy či pověstí z našeho okolí. Vybrali jsme 

si tu O třech pannách. 

Po závěrečném zhodnocení nás již čekají 

prázdniny… tedy vlastně ne, pracujeme tvrdě 

dál. V česko-slovenském projektu Zem pro nás 

– my pre Zem jsme si již jeden pokus vyzkou-

šeli, ale další na nás čekají. V  květnu na sobě 

i našich rodinách testujeme, jaké množství 

vody jsme schopni během týdne ušetřit. Myslí-

te, že zástupci naší školy budou nejšetrnější? 

Počkejte si a uvidíte. 

Kolektiv školy

ZŠ KOMENSKÉHO

Jak probíhal květen na naší škole?
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Žáci 4. B tvořili plakáty o Otci vlasti.



STR 23HUSTOPEČSKÉ LISTY   6 | 21

Každoročně si 22. dubna připomínáme 

Den Země. Tato událost by měla připome-

nout důležitost ochrany životního prostře-

dí. V loňském roce se nám podařilo Den 

Země oslavit vycházkami do přírody a sbírá-

ním odpadků a všeho, co tam lidé odhodili 

a co přírodě neprospívá a určitě do ní nepatří. 

Překvapilo nás, kolik žáků se loni do této akce 

zapojilo a jak úžasné výkony podali. Je skvělé, 

že jim už v tomto věku není stav naší planety 

lhostejný. Proto jsme se rozhodli, že letos akci 

zopakujeme, a ještě ji rozšíříme! Krásně jsme 

tak navázali na březnový Den vody a vznikl 

dvouměsíční blok environmentální výchovy. 

Na 1. stupni mohly některé třídy oslavovat 

naši planetu společně v rámci prezenční výuky. 

1. a 2. třídy tedy prožily projektový den, paní 

učitelky připravily nejrůznější aktivity zapo-

jené do mnoha předmětů. Na školním dvoře 

dokonce vznikla při skupinové práci nádherná 

kresba naší planety. Třeťáci při online hodi-

nách přemýšleli, kdy je naše planeta smutná 

a kdy veselá a co pro ni sami mohou udělat. 

Páťáci pak tvořili komiksy, ve kterých vyzývali 

k ochraně naší planety, nechyběly ani medai-

lonky ke Dni Země nebo domácí výtvarná tvor-

ba.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, se tak 

současně mohli účastnit dvou projektů, neboť 

i ta se tohoto environmentálního cyklu účast-

nila. 

Napříč předměty plnili žáci 2. stupně 

dobrovolné úkoly, které se nějak vztahovaly 

k ekologii či přírodě. Při procházce (tělesná 

výchova) tak mohli nejen sbírat odpadky 

(občanská výchova), ale na fotografi e zachy-

tit přírodní organizmus (výtvarná výchova 

+ informatika) a o tomto organizmu si pak 

zjistit informace (přírodopis) a napsat o něm 

medailonek (český jazyk). Navíc mohli přiložit 

mapku s vyznačeným místem nálezu daného 

organizmu (zeměpis). Manuálně zruční žáci 

také vyráběli domečky pro hmyz (pracovní 

činnosti). Aby jim práce lépe šla od ruky, mohli 

si vyhledat nějaký „eko song“, tedy píseň, která 

je o ochraně životního prostředí, a vymyslet 

k ní vlastní sloku – samozřejmě s dodržením 

básnických rytmů (hudební výchova + český 

jazyk). Nejstarší ročník 2. stupně trénoval 

fotografování v exteriéru. Žáci se snažili zachy-

tit krásu kvetoucí jarní přírody nebo naopak 

poukázat na odpadky v ní (výpočetní technika). 

Tyto a spoustu dalších aktivit mohli žáci plnit 

během dvou týdnů.

Jsme velice rádi, že se žáci do těchto aktivit 

zapojili a uvědomují si, jak je důležité o naši 

planetu pečovat, protože jinou nemáme. Snad 

si odnesli do života poznatky, které budou 

praktikovat i v ostatní dny roku. My jim je 

budeme neustále připomínat.

Kolektiv školy
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Enviromentální výchova na Nádražce, část druhá 

ZŠ NÁDRAŽNÍ

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA

Žáci vyrazili na očistnou procházku. Někteří vyráběli také hmyzí domečky.
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Soutěž fi nanční gramotnosti probíhala online.

Sledujte reportáže on-line
vysíláme na YouTube 

Mějte informace z první ruky
jsme s vámi na Facebooku 

Tým kvarty získal 2. místo v celostátním fi nále 
Druhé místo v  celostátním fi nále soutě-

že Finanční gramotnost v kategorii II. získal 

tým kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným 

Kamenský a Zuzka Rubášová. Výborné výsled-

ky  v okresním a krajském kole zajistily týmu 

kvarty postup do celostátního fi nále soutěže, 

které se konalo online v prostředí Teams 21. 4. 

2021.

V programu soutěže byla kromě testu, 

jehož otázky se vztahovaly k videu s téma-

tikou  fi nanční gramotnosti, také debata se 

zástupcem ČNB, který odpovídal žákům na 

připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů 

v kat. II je druhé místo týmu kvarty velkým 

úspěchem, který byl také oceněn dárkovým 

poukazem České spořitelny v  hodnotě 1 000,- 

Kč na nákup knih. Česká spořitelna prostřed-

nictvím projektu „Abeceda peněz“ poskytuje 

propracované materiály a metodické pomůcky 

pro výuku fi nanční gramotnosti. 

Téma fi nanční gramotnosti je aktuál-

ní a škola plánuje ve spolupráci se zástupci 

společnosti Broker Consulting pro žáky kvarty 

i realizaci projektového dne. Jeho cílem bude 

propojení matematické teorie s praxí.

Jarmila Čeperová
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C o  v á m  n a b í z í m e ?
 Vína od vinařky Libuše

- Lehká, svěží, ideální na letní večer
- Těžší, zrající na sudu pro fajnšmekry

Řízené degustace s prohlídkou vinařství
- Každou středu a sobotu 19:00

Tradiční občerstvení z kuchyně paní Vrbové
- Vepřová paštika
- Kachní rillettes
- Škvarkové sádlo

Vybrané lokální produkty
- Sýry Sir Morava
- Káva coffee square Lednice
- Pivo Frankies Břeclav 

A pro ty aktivní – bude se i cvičit! Pravidelné tréninky s Radmilou 
- A poté ideálně #vinopotreninku

V i n n ý  b a r  v i n a ř s t v í  U  V R BŮ
 Konečně si můžeme společně ťuknout na zdraví. MÁME OTEVŘENO.

Těšíme se, že si ťuknete s námi.  Po celé léto si můžete zpříjemnit dny
skleničkou vína v našem vinném baru, přímo v prostorách vinařství. Jsme
tu pro vás celý červen až srpen, každý den od 14 do 22 hod.

 

denně 14-22

Těš í m e  s e  n a  v á s !
T ý m  U  V R BŮ
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Asi jsem již starý, když si pamatuji, jaké byly 

služby na autobusovém nádraží v Hustopečích. 

Byla tam čekárna, Expreso, kde se dalo koupit 

nejen pivo, ale i dobře poobědvat. Jistě nejsem 

sám, kdo vzpomíná na Expreso, kam jsme 

chodili na svačinu, nebo i na „jedno“. Byla tam 

i čekárna, sice malá, ale dalo se tam schovat 

před deštěm nebo chladem.

Vím, že se doba změnila, přibylo více 

soukromých osobních automobilů, po zavede-

ní IDS v prosinci 2008 asi 2/3 cestujících přešlo 

z veřejné dopravy na individuální. Nechci roze-

bírat, že je to špatně, protože veřejná dopra-

va je i kvůli tomu, abychom chránili životní 

prostředí.

Pokud chci přilákat nazpět do veřejné 

dopravy cestující, musím jim nabídnout nejen 

spoje, které jim budou vyhovovat, ale i další 

služby, jako např. WC, nebo v neposlední 

řadě čekárnu, kde budou moci čekat na svůj 

spoj. Když vidím vlakové nádraží, připadá mi 

to autobusové jako chudý příbuzný a čekárna 

pořád chybí. Vím, že se propaguje jízda vlakem, 

ale všude koleje nevedou, někde jezdí stále 

autobus, který vozí cestující. Ti, když čekají 

na svůj spoj, se chtějí někde schovat, hlavně 

pokud je špatné počasí nebo chladno. Možná 

si řeknete, že je to „jen“ čekárna, ale i ta má 

důležitý význam pro cestující. Když na autobu-

sovém nádraží kdysi čekárna byla, nebylo by 

špatné ji obnovit. Je to zdánlivá maličkost, ale 

pro cestující má velký význam.

Vlastimil Tělupil

Chybějící čekárna na autobusovém nádraží
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Studenti bodovali také v krajském kole chemické olympiády
Krajské kolo chemické olympiády se kona-

lo 19. 4. 2021 a všem žákům naší školy se velmi 

dařilo. Nejúspěšnější byl Jan Bartoň z  kvarty, 

který v silné konkurenci 81 soutěžících obsadil 

vynikající 8. místo. I další reprezentanti byli 

úspěšní: Jitka Stritzlová z kvarty se umístila 23. 

a Matěj Šrubař z tercie na 35. místě.

Všichni zabodovali v předcházejícím okres-

ním kole v Břeclavi, kde se umístili na předních 

pozicích: Jan Bartoň vyhrál, Matěj Šrubař byl 

třetí a Jitka Stritzlová čtvrtá. Do tohoto kola se 

nominovali na základě školního kola, v  němž 

plnili velmi náročné úkoly teoretické i praktic-

ké v prostředí Moodle (více na https://olympi-

ada.vscht.cz/).

Všem žákům blahopřejeme ke skvělému 

umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

Jarmila Čeperová
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SPORT

Až do pondělí 3. května se mladí volejbalis-

té museli spokojit s individuálním tréninkem. 

Ve slunečné odpoledne se ale mladé talenty 

mohly konečně setkat a navázat na trénin-

ky, které byly od prosince zrušeny. „Největší 

strach jsem měl z toho, kolik dětí se dostaví 

na trénink. Zaplať Pán Bůh jsou tady všechny, 

takže to vypadá, že alespoň v této kategorii 

nebudeme mít žádné ztráty,“ raduje se trenér 

Petr Groh, za kterým jsme zavítali na tréninko-

vé hřiště do ulice U Větrolamu. Posledních pět 

měsíců děti trénovaly samy doma. „Svěřen-

ci měli individuální úkoly týkající se fyzické 

kondice. Nedělám si iluze, že všichni úkoly 

splnili, ale ani nevypadá, že by někdo přibral 

10 kilo, takže jsem spokojený,“ usmívá se Groh. 

Aby děti navázaly na předchozí formu, začnou 

trénovat dvakrát týdně. Půjde-li vše dobře, 

budou moci na podzim začít hrát svou soutěž 

– jestli budou mít děti zájem, trénovat se bude 

i v létě, například na tréninkovém kempu míst-

ního volejbalového oddílu.

Kromě hřiště v ulici U Větrolamu se již 

brzy dočkají milovníci volejbalu také zbrusu 

nového beachvolejbalového hřiště v areálu 

městského koupaliště. „V těchto dnech se 

dokončuje rekonstrukce beachvolejbalových 

kurtů. Tímto bych chtěl poděkovat městu 

Hustopeče, které fi nancuje celou rekonstrukci. 

Pátral jsem po stáří hřiště a myslím, že se baví-

me přibližně o 25 letech. Největší paseku nám 

na kurtech udělaly topoly se svým agresivním 

kořenovým systémem – prorostly do hřiště 

a místy už bylo pro sportování nebezpeč-

né,“ vysvětluje investici Groh. Zájemci se tak 

dočkají kvalitního písku či nového oplocení. 

„Kdokoliv – návštěvník koupaliště nebo přízni-

vec volejbalu – se může zastavit, budeme zde 

mít i pravidelné tréninky,“ láká Groh.

-vyh- 
Článek byl zveřejněn 4. 5. 2021 na webu města. 

Mladí volejbalisté obnovují formu
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Děti navazují na loňskou formu.

Písek například odráží sluníčko, nebude se tedy 

přehřívat.

Hustopeče v sobotu 22. května opět po roce 

hostily cyklistický seriál Kolo pro život, který 

je už 22 let největším amatérským závodem 

horských kol v Evropě. Zatímco v uplynulých 

letech byli fanoušci cyklistiky svědky strhují-

cích startů jednotlivých etap, letos zelo Dukel-

ské náměstí tak trochu prázdnotou. „Program 

jsme upravili do individuální formy, to zname-

ná, že trasy nemají jeden daný čas, kdy musí 

závodníci vyrazit. Máme pouze vymezené 

časové okno, v jehož rámci může každý odstar-

tovat, kdy chce. Má to své výhody, protože 

se nemačkáte na startu a můžete v podsta-

tě s kamarády vyjet v klidu, kdy chcete. Čas 

závodu pohlídají čipy po přejetí startu a cíle,“ 

vysvětluje omezení kvůli bezpečnostním opat-

řením ředitel komunikace pořádající organiza-

ce Petr Čech Sport Tomáš Pravenec. 

Mnohem veseleji však oblíbená sportovní 

akce vypadala v areálu fi rmy Agrotec, kde star-

tovaly dětské kategorie a všichni závodníci zde 

měli i veškeré zázemí a doprovodný program. 

Nikomu z přítomných nevadil ani vytrvalý 

déšť, který jízdu měnil v blátivé dobrodružství. 

Užívaly si především děti.

Odměnou každému účastníkovi byly kromě 

zabláceného kola i drobnosti na památku. 

Chyběly ale slavnostní ceremoniály s předává-

ním medailí. „Takto jsme to řešili již loni a jsme 

opatrní. Jsme rádi, že můžeme uskutečnit ales-

poň sportovní program a začínáme i s menšími 

doprovodnými aktivitami. Nicméně slavnostní 

vyhlášení na velkém pódiu jsme museli oželet 

jak na prvním letošním závodě na Karlštejně, 

tak i tady v Hustopečích, abychom zabránili 

shlukování lidí na jednom místě.“ 

Jestli se všechny závody Kola pro život 

ponesou v těchto omezených podmínkách, 

pořadatelé netuší. Připraveni jsou ale na vše. 

„Celkem máme letos 15 závodů a budeme 

končit začátkem října. Samozřejmě pokud 

vše dobře dopadne a akce nebudeme muset 

přesouvat,“ uzavřel Pravenec.

-nov-

Článek byl zveřejněn 24. 5. 2021 na webu města

Kolo pro život v Hustopečích na blátě
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Jízda se změnila v blátivé dobrodružství.

Déšť dětem nevadil. 
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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 OBSLUHU SAUNY

NA DPP.

 Pracovní doba pondělí až pátek 14.00–22.00 

(každý druhý týden tzn. cca 10 dní měsíc).

SPOZAM NABÍZÍ PLOCHY K UMÍSTĚNÍ 

REKLAMNÍCH BANNERŮ VE SVÉM 

AREÁLU. 

Žádosti nebo dotazy prosím zasílejte na 

proschek@hustopece.cz nebo volejte 

na tel. číslo 702 204 600 – Proschek Aleš

SPORTOVNÍ ODDÍL TJ AGROTEC – ODDÍL 

TENISU HLEDÁ SPRÁVCE KURTŮ. 

Více informací pan Roboš (tel.: 777 222 651).

Ve svém posledním článku jsem psal, že 

se letos může předpokládat mírný pokles cen 

nemovitostí. Zatím se tak neděje, alespoň ne 

u nás v Hustopečích. Naopak jsme svědky 

někdy až absurdních nabídek nemovitostí. Je 

potřeba si položit základní otázku, kdo ceny 

vymýšlí. Většinou jde o kooperaci mezi realitní 

kanceláří a klientem. Samozřejmě má posled-

ní slovo klient, ale tomu se hezky poslouchá, 

když mu realitní makléř nabízí i jednou tolik, 

než je normální a tržní cena v dané lokalitě. 

K tomu pár historek o 30 telefonátech denně 

a tahání za nos může pokračovat směle dál. 

A když to soused může prodávat za tolik, tak 

proč ne já, že? A už to jede. Realitní bublina je 

na světě. A kdo ji vytvořil? Odpověď nechám 

na vás, ale dám vám nápovědu – vždy je lepší 

oslovit místní realitní kancelář, která má 

přehled a dokonale pozná místní trh. 

Česká národní banka považuje ceny nemo-

vitostí za nadhodnocené o 17 %, v lukrativních 

lokalitách až o 25 %. Proto jsou taky banky 

opatrné. Nabízejí sice nízké úrokové sazby, ale 

některé profese vyřadily jako rizikové, zejmé-

na gastro, hotely, turizmus, aerolinky, kultu-

ru, sport i automotive průmysl. Opatrné jsou 

i v  bankovních odhadech – ty vycházejí hlav-

ně v  okrajových lokalitách i o 30 % nižší než 

aktuální prodejní cena. To znamená, že jsou 

z  úvěrů vyřazeni zájemci, kteří nemají našet-

řeno dost vlastních zdrojů, aby pokryli rozdíl 

mezi skutečnou prodejní cenou a odhadem. 

Proč ceny bytů ještě neklesly? Cenový vývoj 

zásadně ovlivňuje především to, že v  řadě 

českých měst je dlouhodobě obrovský nedo-

statek bytů, tedy poptávka výrazně převyšuje 

nabídku i v době krize. Svoji roli v tom sehrá-

la i krize v  roce 2009, protože stavebnictví 

se z  ní dlouho vzpamatovávalo. V  letech 

2011–2017 se dokončilo výrazně méně bytů 

než v letech před krizí. Tento nedostatek je 

na trhu stále velmi patrný, a to především 

ve větších městech, proto se nedá očekávat 

nijak výrazný pokles cen. Zároveň si musíme 

uvědomit, že byla před příchodem korona-

viru ekonomika v  dobré kondici. Lidé měli 

našetřené peníze, které se teď v  krizi snaží 

bezpečně investovat – a nemovitosti jsou 

ideální, konzervativní řešení. Z  dlouhodobé-

ho horizontu jde vždy o výnosnou investici. 

V krizi hrozí inflace. Vláda vynaložila rekordní 

sumy na podporu ekonomiky a fi rem. Peníze 

uložené v  nemovitostech jsou před inflací 

chráněny vždy lépe než na spořícím nebo 

termínovaném účtu. Investoři jsou proto 

motivováni právě teď nakupovat nemovitosti. 

Přišla řada vládních opatření, která zatím drží 

ekonomiku i realitní trh nad vodou. Přede-

vším to jsou programy na podporu zaměst-

nanosti, ale taky zrušení daně z  nabytí. Tyto 

zásahy odkládají dopady krize na později 

a motivují lidi kupovat nemovitosti, i když 

hrozí, že se mohou dostat v blízké budouc-

nosti do tíživé fi nanční situace. Přesto exper-

ti očekávají, že v  roce 2021 ceny některých 

nemovitostí klesnou. Vše bude záležet na tom, 

jak vážná ekonomická krize nás ještě čeká. 

Česká ekonomika se zatím podobá pacientovi 

na infuzi – až vládní podpora skončí, teprve 

se důsledky krize naplno projeví např. v míře 

nezaměstnanosti. Mnozí zájemci o koupi, 

kteří ještě loni úvěr dostali, se mohou letos 

už dostat do situace, kdy by pro banku nebyli 

bonitní – platí to nejen pro ty, kteří dostanou 

výpověď, ale také pro OSVČ, kteří by již před-

kládali daňové přiznání za rok 2020. Tehdy 

může přijít pokles poptávky. 

Další kapitolou jsou hotely. Ty jsou už dlou-

ho obsazené jen minimálně a brzy budou 

muset začít řešit svou fi nanční situaci, proto-

že turisté se v dohledné době do Česka nevrá-

tí. Očekávám, že dojde k  přestavbě mnoha 

hotelů, tak by mohly vzniknout tisíce nových 

bytů k prodeji. Uvidíme, jestli se to bude týkat 

i našeho regionu. Metr čtvereční bytu se totiž 

prodává podstatně dráž než metr čtvereční 

hotelu. Stejně tak dojde k  přestavbě někte-

rých kanceláří zpět na byty, protože home-

offi ce se stane novým standardem alespoň 

pro část pracovního týdne a fi rmy budou na 

pronájmu kancelářských prostor šetřit. 

Tolik, alespoň v kostce, můj pohled na situ-

aci. Když budete mít zájem probrat konkrétní 

vaše nemovitosti podrobněji, tak nás neváhej-

te kontaktovat či osobně navštívit. 

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

pobočka Hustopeče, tel: 774 241 009
email: erik.lipnicky@schmidt-reality.cz

Vzniká realitní bublina? In
ze

rc
e
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Usnesení z XVIII. schůze Zastupitelstva 

města Hustopeče konané dne 8. 4. 2021 v 

sále Kina Hustopeče

Usnesení č.1/XVIII/21: ZM schvaluje program 

dnešního zasedání v upravené podobě opro-

ti pozvánce s následujícími změnami: 

doplnění v bodě IV. k) Žádost o vstup do chod-

níku na ul. Hybešova.

Program: 

I.  Zahájení 

II.  Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru

IV. Zpráva Finančního výboru 

V.  Hlavní body

a) Kupní smlouva na pozemky p.č. KN 

1047/21, 1047/33, 8351/13 a 8351/14 v k.ú. 

Hustopeče u Brna od spol. Jednota, spo-

třební družstvo v Mikulově.

b) Darovací smlouva na pozemky pod 

prvním rybníkem v souvislosti s reali-

zací stavby: "Rekonstrukce Vodní nádrž 

Hustopeče I"

c) Podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemků pod chodníky či zelení od 

Jihomoravského kraje

d) Přístup k dolní části zahrad na ul. 

Herbenova – vzorová smlouva o smlouvě 

budoucí kupní

e) Žádost o převod pozemků pod objektem 

Policie

f) Žádost o odkoupení pozemků u 

Šakvického nádraží – p.č. 4682/4, p.č. 

4682/5, p.č. 4682/6 a část p.č. 4669/1

g) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 

3148, na ul. Vinařská

h) Žádost o prodej bytu – manželé Novákovi, 

Smetanova 78/2, Hustopeče

i) Převod nadstaveb bytů Husova + Svat. 

Čecha

j) Nabídka k odkoupení spoluvlastnických 

podílů na LV pozemku 1072, 782 a 131 v 

k.ú. Hustopeče u Brna

k) Žádost o vstup do chodníku na ul. 

Hybešova

l) Schválení přírůstků a úbytků majetku pří-

spěvkových organizací města za rok 2020

m) Snížení dotace na Atletický ovál TJ 

Agrotec z.s. 

n) Schválení účetní uzávěrky na rok 2020

o) Schválení Závěrečného účtu města 

Hustopeče za rok 2020

p) 2.rozpočtové opatření města Hustopeče 

2021

q) Petice občanů města Hustopeče – výstav-

ba za ulicí Generála Peřiny

VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů (pokračování) 

IX. Kontrola přijatých usnesení 

X.  Závěr 

Usnesení č. 2/XVIII/21: ZM schvaluje ověřova-

tele zápisu … a ….

Usnesení č. 3/XVIII/21: ZM schvaluje průběh 

diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zase-

dání se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení č. 4/XVIII/21: ZM bere na vědomí 

určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XVIII/21: ZM bere na vědomí 

zprávu z jednání Kontrolního výboru ZM ze 

dne 08.04.2021.

Usnesení č. 6/XVIII/21: ZM bere na vědomí zá-

pis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

06.04.2021. Zápis je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/XVIII/21: ZM schvaluje uzavření 

kupní smlouvy s Jednotou, spotřebním druž-

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

01 Mikulov, IČ: 00032247, kterou město ku-

puje 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. 8/XVIII/21: ZM schvaluje uzavře-

ní darovací smlouvy na městské pozemky 

pod prvním rybníkem v souvislosti s reali-

zací 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 pozemek p.č. 

3985/16 o výměře 26 m2 vzniklý z pozemku 

p.č. 3985/8, geometrickým plánem č. 3981–

3/2021 nově vytvořený a vyčleněný pozemek 

p.č. 4244/79 o výměře 401 m2 vzniklý z po-

zemku p.č. 4244/1, geometrickým plánem č. 

3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný po-

zemek p. č. 4509/2 o výměře 293 m2 vzniklý 

z pozemku p.č. 4509, geometrickým plánem 

č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek p.č. 4512/2 o výměře 211 m2 vzniklý 

z pozemku p.č. 4512, geometrickým plánem 

č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný 

pozemek p.č. 4513/3 o výměře 346 m2 vznik-

lý z pozemku p.č. 4513/1, dále pozemky p.č. 

4508/4 o výměře 3540 m2, p.č. 4510/1 o vý-

měře 666 m2, p.č. 4511/1 o výměře 711 m2 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna 

s rozvazovací podmínkou zahájení rekon-

strukce do 5 let od podpisu smlouvy. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/XVIII/21: ZM schvaluje podá-

ní žádosti o bezúplatný převod pozemků 

p.č. KN 108/1, 108/6, 108/10, 108/11, 108/12, 

108/16, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23, 

108/24, 108/25, 108/26, 108/27, 218/3, 

1252/36, 1252/37, 1252/38, 1252/40, 1252/49, 

1252/60, 1252/61, 1252/64, 1252/71, 4937/14, 

4937/15, 910, 944/6, 944/5, 944/4, 944/2, 

908/1, 908/3, 909/4 a části pozemků p.č. KN 

1252/56,1252/59 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 10/XVIII/21: ZM schvaluje vzoro-

vou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 

koupi částí pozemků, v rozsahu nově vydě-

lených a vyčleněných pozemků, s novým 

parcelním číslem, vzniklých dle geometric-

kého plánu č. 3977-177/2020 a to za účelem 

majetkoprávního vypořádání vlastnictví 

účelové komunikace ve spodní části zahrad 

na ul. Herbenova. 

Usnesení č. 11/XVIII/21: ZM neschvaluje 

vyhlášení záměru bezúplatného převo-

du 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. 12/XVIII/21: ZM neschvaluje vyhlá-

šení záměru prodeje pozemků p.č. 4682/4, 

4682/5, 4682/6 a 4669/1 zapsaného na LV č. 

10 001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/XVIII/21: ZM neschvaluje vyhlá-

šení záměru prodeje části pozemku p.č. 3148 

zapsaného na LV č. 10 001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna.

Usnesení č. 14/XVIII/21: ZM neschvaluje vyhlá-

šení 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. 15/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v po-

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

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

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 16/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v po-

dílu 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 p. …, nar...., bytem...,v souladu se 

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 Z 25.6.1999. 

Usnesení č. 17/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v po-

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

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

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 18/XVIII/21: ZM schvaluje 
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vyhlášení záměru 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 podí-

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

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

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 19/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v po-

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

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

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 20/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v po-

dílu 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 pí. …, nar...., bytem...,v souladu se 

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 21/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 24 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 

612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 

a společných částí domu Svat. Čecha 966, 

umístěného na pozemku p.č. 1670 a pozem-

ku p.č. 1670, obojí v podílu 444912/22761440, 

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

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 22/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 23 Svat. Čecha 966, Hustopeče v po-

dílu 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 podílu 

1150968/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna v p. …, nar....,a …, nar..., oba bytem...,v 

souladu se smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 23/XVIII/21: ZM schvaluje vyhlá-

šení záměru bezúplatného převodu části 

bytu č. 22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v po-

dílu 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 pí. …, nar...., bytem...,v souladu se 

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 24/XVIII/21: ZM schvaluje 

vyhlášení záměru 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 p. …, nar...., bytem...,v souladu se 

smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , druž-

stvo, IČ: 25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 25/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 

umístěném na pozemku p.č. 19/1 a spo-

lečných částí domu Husova 5, Hustopeče, 

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

ku p.č. 19/1, obojí v podílu 915216/9332882, 

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

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 26/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 

umístěném na pozemku p.č. 19/1 a spo-

lečných 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 p. …, nar... a …, 

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

o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 

25559311 z 25.6.1999. 

Usnesení č. 27/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 

umístěném na pozemku p.č. 19/1 a spo-

lečných 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 pí. …, nar...., 

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 28/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 

umístěném na pozemku p.č. 20/1 a spo-

lečných 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 p…., nar...., 

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 29/XVIII/21: ZM schvaluje vyhláše-

ní záměru bezúplatného převodu části bytu 

č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 

umístěném na pozemku p.č. 20/1 a spo-

lečných 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 p. …, nar...., 

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 30/XVIII/21: ZM schvaluje 

vyhlášení záměru bezúplatného převodu 

části bytu č. 9 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 1115834/9438994, 

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

bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení 

se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 

25.6.1999. 

Usnesení č. 31/XVIII/21: ZM neschvaluje koupi 

spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 

1072, 782 a 131 v k.ú. Hustopeče u Brna od 

společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 

186 00 Praha 8, IČ: 04817320. 

Usnesení č. 32/XVIII/21: ZM schvaluje povolení 

vstupu 2x do chodníku na pozemku p.č. 954/3 

v k.ú. Hustopeče u Brna na ulici Hybešova v 

Hustopečích u domu č.p. 808 za účelem vy-

budování přípojek vody a plynu pro domov 

pro seniory za podmínek uvedení chodníku 

do původního stavu, složení kauce ve výši 

10.000 Kč a omezení provozu na chodníku 

max. po dobu 14 dnů. Detail umístění vstu-

pů do chodníku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 33/XVIII/21: ZM schvaluje Přehled 

změn v majetku předaného k hospodaře-

ní v roce 2020 a stav majetku předaného k 

hospodaření k 31.12.2020 příspěvkových or-

ganizací města: 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace 

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. 34/XVIII/21: ZM schvaluje dodatek 

č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí in-

dividuální dotace s TJ Agrotec z.s., Šafaříkova 

22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655, kterým 

se snižuje míra poskytnuté dotace na re-

konstrukci městského stadionu Hustopeče 

na 7.900.000 Kč. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 35/XVIII/21: ZM schvaluje účet-

ní závěrku města Hustopeče za rok 2020. 

Výsledek hlasování: 18 pro 

Usnesení č. 36/XVIII/21: ZM schvaluje závě-

rečný účet města Hustopeče za rok 2020 s 

vyjádřením: souhlas s celoročním hospoda-

řením, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 37/XVIII/21: ZM schvaluje 2. roz-

počtové opatření města Hustopeče 2021, na 

základě, kterého budou 

příjmy města ve výši 227.157.000 Kč 

výdaje města ve výši 254.203.000 Kč 

fi nancování 27.046.000 Kč 

Usnesení č. 38/XVIII/21: ZM bere na vědomí 

petici občanů města Hustopeče - výstavba 

za ulicí Generála Peřiny. Plánovaná výstavba 
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vychází z územního plánu schváleného v 

roce 2013, je v souladu s platným územním 

plánem i schválenou územní studií. 

Usnesení z 69. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 13. 4. 2021 v zasedací místnosti 

na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/69/21: RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/69/21: RM bere na vědomí dopis 

od pana … ohledně špatného stavu obecní 

cesty k mandloňovým sadům. MPO se bude 

touto problematikou zabývat. 

Usnesení č. 3/69/21: RM schválila ukončení pa-

chtovní smlouvy s paní … ke dni 30.06.2021, 

k pozemkům p. č. 4682/4, 4682/5 a 4682/6 

v k.ú. Hustopeče u Brna, uzavřené dne 

26.06.2015, v souladu s bodem 2. článku III. 

smlouvy. 

Usnesení č. 4/69/21: RM schvaluje prodloužení 

termínu na vyklizení pozemků p. č. 4682/4, 

4682/5 a 4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna o 

celkové výměře 817 m2, do 30.06.2021. na 

základě žádosti paní …. 

Usnesení č. 5/69/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy s Nemocnicí TGM Hodonín, pří-

spěvkovou organizací, Purkyňova 2731/11, 

695 01 Hodonín, IČ: 00226637 o výpůjčce žid-

lí pro provoz očkovacího centra v Hodoníně. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/69/21: RM bere na vědomí od-

koupení pozemku p.č. 5638/8; o výměře 

1219 m2; druh pozemku: orná půda, v k.ú. 

Hustopeče u Brna, od společnosti VIAGEM 

a.s. Město hledá pro nabízené pozemky 

možné budoucí využití. 

Usnesení č. 7/69/21: RM vzala na vědomí 

záměr výstavby v lokalitě Kpt. Jaroše a po-

stupuje situační návrh Komisi pro územní 

rozvoj. 

Usnesení č. 8/69/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o dílo na zpracování revize a do-

plnění projektové dokumentace ve vazbě 

na již zpracovanou PD: „Zpracování PD 

stavebních úprav venkovního koupaliště v 

Hustopečích“, se společností HiARCH spol. 

s r.o., IČ 60709693, Dobrovského 1238/7, 612 

00 Brno – Královo Pole, za cenu 90 000 Kč 

bez PDH, a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 9/69/21: RM bere na vědomí zása-

dy pro investory a bude se jimi zabývat.

Usnesení č. 10/69/21: RM bere na vědomí a 

postupuje do Stavební komise souhlas s 

umístěním stavby, s dokumentací pro ohlá-

šení stavby a s vlastním prováděním stavby 

investora …., …, …, pro novostavbu RD na 

parc.č. 4792/201, v k. ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 11/69/21: RM bere na vědomí a 

postupuje do Stavební komise vyhlášení zá-

měru prodeje pozemků p p.č. 322, o výměře 

56 m2, druh pozemku: zahrada; č. p. : 323, 

o výměře: 33 m2, druh pozemku: zahrada; 

č.p.: 321/5, o výměře: 190 m2, druh pozem-

ku: zahrada; č.p.: 376/22, o výměře: 88 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha; č.p.: 3332/1, o 

výměře 27 m2, druh pozemku: trvalý trávní 

porost; p.č. 3331, o výměře 80 m2, druh po-

zemku: orná půda; č.p. 3328, o výměře: 40 

m2, druh pozemku: orná půda; č.p.: 3327, o 

výměře 31 m2, druh pozemku: orná půda; 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna.

Usnesení č. 12/69/21: RM bere na vědomí a 

postupuje do Stavební komise vyhlášení zá-

měru prodeje pozemků p.č. 3963 vedeného 

jako zahrada o výměře 214 m2, p.č. 3964, o 

výměře 887 m2; druh pozemku: vinice; p.č. 

3967, o výměře cca 150 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha; vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/69/21: RM schválila pachtov-

ní smlouvu s KLAS - družstvo Starovičky, 

Starovičky 344, 691 68 Starovičky, IČ: 

49434632 na pozemek p.č. 3975 v k.ú. 

Starovičky za pachtovné 3.399 Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/69/21: RM neschvaluje žádost 

nájemce Vošický s.r.o., IČ: 04524349 o do-

časné zmrazení inflace u nájemného za 

plochu pod stánkem u krytého bazénu na ul. 

Brněnská v Hustopečích. 

Usnesení č. 15/69/21: RM schválila uzavření 

pachtovní smlouvy s …, nar. …, …, … na poze-

mek p.č. 5593/130 vedený na LV č. 10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za roční pachtovné 820 Kč. 

RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/69/21: RM schválila zrušení 

usnesení RM č. 14/68/21 a nově schválila 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se STAL-PE 

stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí, 

IČ: 05154006, kterým se mění cena díla 

o vícepráce ve výši 113.627,53 Kč bez DPH 

a nevyčerpanou rezervu v rámci díla 

„Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – 

stavební práce". Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 17/69/21: RM bere na vědomí stíž-

nost pana … na nově instalovanou lampu 

veřejného osvětlení. RM se k bodu vrátí po 

provedených úpravách v nastavení směřová-

ní svítivosti. 

Usnesení č. 18/69/21: RM schválila smlou-

vu o dílo mezi Sportovním zařízením 

města Hustopeče, příspěvkovou organiza-

cí, Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 

49963147 a zhotovitelem A4BS s.r.o., 

Mokrohorská 550/17a, 644 00 Brno, IČ: 

56000944 na rekonstrukci beachvolejbalo-

vých kurtů za cenu 752.857,69 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 19/69/21: RM bere na vědomí 

přehled nájemních smluv k reklamním plo-

chám v areálu SPOZAMu. 

Usnesení č. 20/69/21: RM schvaluje převod 

pozitivního hospodářského výsledku z roku 

2020 ve výši 489 804,13 Kč do rezervního 

fondu SPOZAMu. 

Usnesení č. 21/69/21: RM schvaluje re-

alizaci projektu revitalizace zeleně v 

areálu SPOZAMu. Rozsah realizace nové 

výsadby bude upřesněn, aby nedošlo ke 

konfliktu s plánovanými stavebními úprava-

mi na koupališti. 

Usnesení č. 22/69/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o servisu a rozvoji a uživatelské 

podpoře webu www.hustopece.cz, s webPro-

gress, s.r.o., Wurmova 592/6, 602 00 Brno, IČ: 

26282143. Smlouva je uzavřena na dobu ne-

určitou, minimálně však na tři roky. smlouva 

je přílohou zápisu.

Usnesení č. 23/69/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o poskytování internetových slu-

žeb, s webProgress, s.r.o., Wurmova 592/6, 

602 00 Brno, IČ: 26282143. Smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva je pří-

lohou zápisu.

Usnesení č. 24/69/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o zpracování osobních údajů, s 

webProgress, s.r.o., Wurmova 592/6, 602 00 

Brno, IČ: 26282143. Smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou. smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č. 25/69/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení Finanční deklaraci sítě sociál-

ních služeb ORP Hustopeče pro rok 2022. 

Dokument Finanční deklarace sítě sociál-

ních služeb ORP Hustopeče pro rok 2022 je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/69/21: RM bere na vědomí nový 

ceník služeb společnosti Hantály a.s. od 

r.2021 k dodatku č.2 ke Smlouvě o provedení 

svozu TKO, který je současně novým zněním 

Smlouvy o poskytování komplexních služeb 

v odpadovém hospodářství a ke Smlouvě 

č.14/2013 bio.

Usnesení ze 70. schůze Rady města 

Hustopeče konané dne 27. 4. 2021 v zase-

dací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/70/21: RM schválila program jed-

nání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/70/21: RM schválila vyhlášení 

záměru na uzavření smlouvy na zajištění 

pětileté následné péče a údržbu zeleně v 

okolí vodního díla „nádrž Hustopeče II“, tj. 

na pozemcích p.č. 5550/8, 5550/10 a 5551/12 v 

k. ú Hustopeče u Brna. Jedná se o sečení 3-4 

x ročně na ploše cca 0,5 ha. 

Usnesení č. 3/70/21: RM schválila uzavření 

smlouvy o nájmu nebytových prostor v 

Domě U Synků na Muzejní kavárnu s Irenou 

Vrbovou se sídlem Nesvačilka 8, 664 54 

Těšany, IČ 04992873 od 01.05.2021 

Usnesení č. 4/70/21: RM bere na vědomí infor-

maci o stavu projektu na Společenský dům.

Usnesení č. 5/70/21: RM bere na vědomí 

informaci o předložení projektových doku-

mentací na rekonstrukci malého a velkého 

krytého bazénu, dodané na základě smluv 

uzavřených s Ing. Václavem Cichrou, IČ: 

41530047, se sídlem Šakvická 405, 691 05 

Zaječí. Dokumentace budou zkontrolovány 

pracovníky města, a s komentářem znovu 

předloženy na příští radu města.

Usnesení č. 6/70/21: RM vzala na vědomí 

předložené zásady fi nanční spoluúčasti in-

vestora na rozvoji města Hustopeče a vzor 

plánovací smlouvy či podobný smluvní typ. 

RM do materiálu požaduje doplnit:

- převzít pravidla a podmínky ze smlouvy na 

lokalitu S2 s Obnovou realit, 
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- zásady se budou vztahovat pro záměry nad 

2.000 m2, případně i nižší výměru, pokud se 

bude jednat o více než 3 bytové jednotky v 

jednom domě.

Usnesení č. 7/70/21: RM schválila objednávku 

č. 110/2021 a pověřuje starostku podpisem. 

Jedná se o objednávku na zemní práce pro 

úpravy vodovodu na Údolní ulici s fi rmou 

TD LKW s.r.o., IČ: 29380421, cena bez DPH 

261.071,19 Kč, termín 04/21 – 05/21. 

Usnesení č. 8/70/21: RM schválila objednávku 

se zhotovitelem Tomáš Holub, Hodslavice 

145, IČ: 47864150 na rekonstrukci VO na ulici 

Údolní za částku 296.727 Kč bez DPH, a po-

věřuje starostku podpisem. 

Usnesení č. 9/70/21: RM schválila projek-

tovou dokumentaci investora …, …, … na 

stavbu "Novostavba RD Hustopeče, parc.č. 

4792/201, lokalita S2" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 10/70/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora …, …. …, … na umístě-

ní schodů k novostavbě RD Smetanova na 

městském pozemku parc.č. 474/3. Investor 

je povinen uzavřít s městem smlouvu o sou-

hlasu se stavbou na pozemku města. 

Usnesení č. 11/70/21: RM doporučuje ZM 

neschválení prodeje pozemku p.č. 3963, o 

výměře 214 m2; druh pozemku: zahrada; 

p.č. 3964, o výměře 887 m2; druh pozem-

ku: vinice; p.č. 3967, o výměře cca 150 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha; vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna. RM doporučuje trvat na 

usnesení ZM č. 33/XXII/14.

Usnesení č. 12/70/21: RM odkládá doporuče-

ní do ZM na prodej části pozemku: p.č. 322, 

o výměře 56 m2, druh pozemku: zahrada; 

č.p. 323, o výměře: 33 m2, druh pozemku: 

zahrada; č.p. 321/5, o výměře: 190 m2, druh 

pozemku: zahrada; č.p. 376/22, o výměře: 

88 m2, druh pozemku: ostatní plocha; č.p. 

3332/1, o výměře 27 m2, druh pozemku: tr-

valý trávní porost; p.č. 3331, o výměře 80 m2, 

druh pozemku: orná půda; č.p. 3328, o vý-

měře: 40 m2, druh pozemku: orná půda; č.p. 

3327, o výměře 31 m2, druh pozemku: orná 

půda; vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 13/70/21: RM ukládá jednat se 

zájemcem Bentel Transport, s.r.o., 664 55 

Moutnice, o plánovaném využití objektu a 

žádaných pozemků. Po projednání se RM 

vrátí k projednání žádosti o prodej pozemků 

nad ulicí Herbenova.

Usnesení č. 14/70/21: RM odkládá schválení 

projektové dokumentace investora …, …, … a 

SBD Pálava Hustopeče na stavbu " Umístění 

balkonů - BD č.p. 1032/2, Hustopeče". Město 

nesouhlasí s umístěním jeřábu a staveniště 

na cyklostezku. RM žádá o zapracování po-

žadavku města do PD a předložení opravené 

PD.

Usnesení č. 15/70/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora …, …, … na stavbu 

"Posezení, sklad zeleniny a zahradních po-

třeb na pozemku parc.č. 4553/114" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 16/70/21: RM schválila projek-

tovou dokumentaci investora EG.D a.s., 

Lidická 1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, 

rozšíření NN, ….", která bude realizována na 

pozemku města parc.č. 870/1, k.ú. Hustopeče 

u Brna a pověřuje starostku podpisem si-

tuačního výkresu. 

Usnesení č. 17/70/21: RM schválila uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemena č. HO-001030065414/001 s 

budoucím oprávněným EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu 

"Hustopeče, rozšíření NN, …", která bude re-

alizována na pozemku města parc.č. 870/1, 

k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 

úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/70/21: RM neschvaluje projek-

tovou dokumentaci investora …, …, na stavbu 

"přípojka splaškové kanalizace pro objekt 

na pozemku parc.č. 1743, k.ú. Hustopeče u 

Brna". RM nesouhlasí s umístěním revizní 

šachty v chodníku. Po předložení opravené 

PD bude žádost znovu projednána. 

Usnesení č. 19/70/21: RM schválila projektovou 

dokumentaci investora …., …, …. na stavbu 

"novostavba RD parc.č. 4792/170, lokalita S2" 

a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu. 

Usnesení č. 20/70/21: RM odkládá do příští RM 

schválení projektové dokumentace investo-

ra ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 

na stavbu „kabelové vedení nízkého napětí 

0,4 kV uložené v zemi Celné“ a pověřuje sta-

rostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 21/70/21: RM odkládá do příští 

RM schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene s budoucím opráv-

něným ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 

Děčín, IČ: 24729035 na stavbu „kabelové ve-

dení nízkého napětí 0,4 kV uložené v zemi, 

Celné“, která má být provedena na pozemku 

ve vlastnictví města Hustopeče parc.č. st. 

110, 335/1 a 335/2 k.ú. Celné Těchonín za jed-

norázovou úplatu 1.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/70/21: RM nesouhlasí s pro-

jektovou dokumentací investora EG.D a.s., 

Lidická 1873/36, Brno na stavbu „Hustopeče, 

příp. NN, …, parc.č. 5661“. RM požaduje 

vzhledem k místní situaci přípojku nadzem-

ním vedením. 

Usnesení č. 23/70/21: RM nesouhlasí s pro-

jektovou dokumentací investora EG.D a.s., 

Lidická 1873/36, Brno na stavbu „Hustopeče, 

příp. NN, …, č.p. …“. RM požaduje vzhledem 

k místní situaci přípojku nadzemním vede-

ním, případně vybudování zemního vedení 

v celém dotčeném území (ulici).

Usnesení č. 24/70/21: RM schválila výjimku 

ze směrnice starosty č. 1/2018 k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a schvá-

lila objednávky č. 113/2021, č. 114/2021, 

č. 115/2021 a č. 116/2021 na pořízení škol-

ních pomůcek k projektu modernizace ZŠ 

Hustopeče, Nádražní 4.

Usnesení č. 25/70/21: RM schválila zábor 

Dukelského náměstí dne 22.05.2021 včetně 

poskytnutí odběru elektřiny pro účely pořá-

dání startu akce Kolo pro život Hustopeče 

Agrotec Tour 2021 a zábor ulic Hybešova, 

Šafaříkova, Tyršova v Hustopečích za účelem 

parkování účastníků závodu Kolo pro život 

Hustopeče Agrotec Tour 2021. 

Usnesení č. 26/70/21: RM doporučuje ZM ke 

schválení darovací smlouvu s Contera Park 

Hustopeče s.r.o. se sídlem Technická 2247, 

251 01 Říčany, IČ: 07959966, kterou měs-

to získává darem pozemek p.č.1086/123, 

vedený jako orná půda na LV č. 201 v k.ú. 

Starovice. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/70/21: RM schválila dohodu s …, 

nar. …, …, … o ukončení smlouvy o souhlasu 

se stavbou. Rada města pověřuje starostku 

sepsáním a podpisem dohody. 

Usnesení č. 28/70/21: RM schválila vyhlášení 

záměru pronájmu pozemku za účelem pro-

vozování restaurační rozebíratelné zahrádky 

a umístění stojanu na kola podél objektu re-

staurace U Halmů na ulici Brněnská 447/1, 

na p.č. 1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 29/70/21: RM neschvaluje s odvo-

láním na usnesení RM ze dne 19.01.2021 č. 

27/63/21 žádost p. … o slevu na nájemném 

pro nedoložení podmínek města pro slevu. 

Usnesení č. 30/70/21: RM schválila úhradu ná-

kladů na úklid polikliniky ve výši 9.560 Kč z 

prostředků města Hustopeče ORJ 259 - pro-

najímané nemovitosti. Rozpis vyúčtování je 

přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/70/21: RM neschvaluje poká-

cení bříz na pozemku města p.č. 4542/2 v 

sousedství pozemku p.č. 4542/23, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Stromy jsou v dobrém 

zdravotním stavu. 

Usnesení č. 32/70/21: RM neschvaluje udělení 

povolení úplné uzavírky chodníku na uli-

ci Kollárova žadateli Stavební společnost 

Čáslava s.r.o., Tomáškova 908/21, Brno dle 

přiložené situace. RM požaduje zachování 

trvalé průchodnosti chodníku.

Usnesení č. 33/70/21: RM schválila uza-

vření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

výměnu francouzských oken v bytech na 

ulici Sv. Čecha 1,3 v Hustopečích, s fi rmou 

PRAMOS, a.s., kde se upravuje cena za dílo 

(snižuje) z důvodu administrativní chyby. 

Dodatek je přílohou.

Usnesení č. 34/70/21: RM neschválila udělení 

povolení ZUK pro žadatele …, …, … dle žádos-

ti z odboru dopravy. RM požaduje zachování 

trvalé průchodnosti chodníku.

Usnesení č. 35/70/21: RM bere na vědomí zápis 

ze Sociální komise ze dne 19.04.2021. 

Usnesení č. 36/70/21: RM schválila přiděle-

ní bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, …, nar. …, od 01.05.2021 do 

30.04.2022. 

Usnesení č. 37/70/21: RM schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 29, na adrese Svat. Čecha 

174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 

a …, nar. …, a to s platností od 01.05.2021 do 

30.04.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 38/70/21: RM schválila 
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přidělení bytu č. 14 na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, …, nar. …, do nájmu s plat-

ností od 01.05.2021 do 30.04.2022. 

Usnesení č. 39/70/21: RM schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 14, na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče 

a …, nar. …, a to s platností od 01.05.2021 do 

30.04.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/70/21: RM schválila žádost o 

přidělení bytové jednotky č. 210 v ubytovně 

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

nar. …, trvale bytem …, …. 

Usnesení č. 41/70/21: RM schválila smlouvu 

o nájmu bytové jednotky č. 210 v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro 

…, nar. …, trvale bytem …, …, s platností od 

01.05.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/70/21: RM schválila přijetí …, 

nar. …, trvale bytem … do Domu – Penzionu 

pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče, byt 

č. 207, k datu 01.05.2021, případně k nejbliž-

šímu datu dle uvolnění bytu. 

Usnesení č.43/70/21: RM schválila uzavře-

ní Smlouvy o nájmu bytu č. 207 v Domě 

– Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, 

v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a …, nar. …, 

trvale bytem …, jako nájemníkem. Smlouva 

se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2021 

s možností opce. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 44/70/21: RM schválila přijetí pana 

…, nar. …, t.č. …, …, do Domu – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče, byt č. 

215, k datu 01.05.2021, případně k nejbližší-

mu datu dle uvolnění bytu. 

Usnesení č. 45/70/21: RM schválila uzavře-

ní Smlouvy o nájmu bytu č. 215 v Domě 

– Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, 

v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem 

Hustopeče jako pronajímatelem a panem 

…, nar. …, t.č. bytem …, …, jako nájemníkem. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 

31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 46/70/21: RM schválila poříze-

ní nového systému fi rewallu pro potřeby 

Městského úřadu Hustopeče na technologii 

Fortinet dodaného fi rmou C SYSTEM CZ a.s., 

Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, za cenu 

250.821 Kč vč. DPH. Cenová nabídka je přílo-

hou zápisu.

Usnesení č. 47/70/21: RM schválila pořízení 

nového poštovního serveru Exchange, včet-

ně potřebného počtu licencí pro potřeby 

Městského úřadu Hustopeče dodaného 

fi rmou C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 

938/56, 636 00 Brno, za cenu 374.834 Kč vč. 

DPH. Cenová nabídka je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 48/70/21: RM schválila ceník údrž-

bářských prací organizační složky Správa a 

údržba budov. Ceník je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/70/21: RM schválila 3.rozpoč-

tové opatření města Hustopeče 2021, na 

základě, kterého budou 

příjmy města Hustopeče ve výši 230.939.000 

Kč 

výdaje města Hustopeče ve výši 258.183.000 

Kč 

fi nancování ve výši 27.244.000 Kč 

Usnesení č. 50/70/21: RM schválila příspěvek 

pro DSO Mikroregion v roce 2021 ve výši 

100.600 Kč. 

Usnesení č. 51/70/21: RM schválila výměnu 

střešní krytiny na tribuně od zhotovitele VRT 

- střechy, s.r.o., Starovičky 342, IČ: 29364507 

za cenu 142.312.99 Kč bez DPH.

Usnesení č. 52/70/21: RM schválila malířské, 

natěračské a lakýrnické práce na tribuně od 

zhotovitele Drahomír Herzán, Starovice 14, 

IČ: 67611150 za cenu 139.240 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 53/70/21: RM schválila pořízení 

cílové kamery na atletický stadion od fi r-

my On line system s.r.o. za cenu 572.318 

Kč bez DPH. Cenové nabídka i nabídky 

ostatních uchazečů jsou přílohou. Bude hra-

zeno z úspory na dotaci pro TJ na realizaci 

Městského stadionu. 

Usnesení č. 54/70/21: RM schválila zrušení 

usnesení RM ze dne 30.03.2021 č. 13/68/21, 

kterým RM schválila v souladu s ustanove-

ním § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, podání žádosti o zápis 

změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž 

činnost vykonává příspěvková organizace 

Mateřská škola Hustopeče, příspěvková or-

ganizace, Na Sídlišti 5, Hustopeče, která se 

týká nejvyššího povoleného počtu žáků ve 

škole z 137 na 183, a nejvyššího počtu stra-

vovaných ze 150 na 211 jídel. S účinností od 

01.09.2021. 

Usnesení č. 55/70/21: RM schválila s účinností 

od 01.09.2021 v souladu s ustanovením § 

102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, změnu kapacity mateřské školy a 

školní jídelny v údajích vedených v rejstří-

ku škol a školských zařízení pro mateřskou 

školu a školní jídelnu, jejíž činnost vykoná-

vá Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, 

okres Břeclav, příspěvková organizace, která 

se týká zápisu údajů nejvyššího povoleného 

počtu dětí v mateřské škole ze 137 na 183, a 

nejvyššího počtu stravovaných ze 150 na 183 

strávníků. 

Současně RM pověřuje ředitelku Mateřské 

školy Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, 

Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková or-

ganizace k podání výše uvedené žádosti na 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 

Usnesení č. 56/70/21: RM schválila uzavření 

Servisní smlouvy se společností C System 

CZ, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 

27676645, na dobu 48 měsíců. Smlouva se 

uzavírá zpětně k 01.01.2021. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 57/70/21: RM schválila uzavře-

ní Smlouvy o poskytování servisní služby 

Garant se STAND CZ spol. s r.o., sídlem Řípská 

1153/20a, 627 00 Brno, IČ 2556306. Smlouva 

se uzavírá na dobu neurčitou, s měsíčním 

poplatkem 2.780 Kč bez DPH. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 58/70/21: RM bere na vědomí vý-

sledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

Plná verze zápisu a usnesení rady města 
jsou k nahlédnutí v Kanceláři tajemníka  

Městského úřadu Hustopeče

INZERUJTE v Hustopečských listech

tel.: 530 351 412 · tupa@hustopece.cz Dukelské nám. 42/15


       Koupím jakoukoliv Jawa, ČZ, MZ, PÁVek či 

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


       Hledám hospodyni-asistentku, nejlépe 

zdravotní sestru s ubytováním – Hustopeče. 

Tel.: 774 219 833.


       Prodám levně pěknou, zachovalou 

kuchyňskou linku (3,5 m). Barva hnědá. 

Kombinovaný sporák Mora, bílý, stav velmi 

dobrý. Tel.: 724 261 767.


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

Hustopeče a okolí. Bez RK. 

Tel.: 721 377 410.

INZERCE



HUSTOPEČSKÉ LISTY    6 | 21STR 32

Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit 

blahopřání, vzpomínky a poděkování. 

Text a foto můžete zaslat na:  tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412

Vzpomínky

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, 

své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se vrací. Kytičku 

přineseme, svíčku ti rozžhneme, 

na tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme. 

Dne 21. června vzpomeneme 9. výročí úmrtí 

pana Jaromíra Kameníka z Hustopečí. 

S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera s rodinou 

a sestra s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 

s námi.

Tvůj hlas se ztratil,

úsměv vítr vzal,

nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 28. června by se naše milovaná maminka, 

babička, paní Ludmila Kiliánová dožila 80 let. 

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova 

a starosti, zachováme v srdci, drahá maminko, pocit 

neskonalé vděčnosti. 

Dne 9. června vzpomeneme 11. výročí úmrtí paní 

Marie Vozdecké. 

Stále vzpomínají manžel, synové a vnoučata.

Dne 5. června vzpomeneme 7. výročí úmrtí pana 

Vlastimila Horáka z Hustopečí.

Vzpomíná přítelkyně Slávka s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 30. června by se dožil 71 let manžel, tatínek 

a dědeček pan Antonín Piech. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 

Zdeňka, dcera Monika a synové Radek a Mirek s rodinou.

Již 11 roků spíš svůj tichý sen. Tvůj hlas se ztratil. 

Tvůj úsměv vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky,

žal a bolest v srdci zanechal.

Dne 9. června 2021 vzpomínáme 11. výročí úmrtí 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Vlastimila Šaláška z Hustopečí a zároveň 

23. července 2021 vzpomeneme jeho nedožité 

86. narozeniny. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti 

s rodinami. 

26. června by se dožil 100 let pan Ladislav Nečas, 

kterého si ještě mnozí z vás budou pamatovat 

jako dlouholetého vedoucího Mototechny 

v Hustopečích.

Všem, kteří vzpomenou spolu s námi, děkuje dcera 

Miluše s rodinou.

Tak jak z Vašich očí zářila láska a dobrota, tak nám 

budete chybět do konce života. 

Dne 26. června tomu bude 15 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustila naše maminka a babička paní 

Růžena Halmová z Hustopečí a dne 7. července 

to bude 29 let, co nás navždy opustil náš tatínek 

a dědeček pan Václav Halm z Hustopečí. 

Stále vzpomínají syn Václav a dcery Věra a Jana 

s rodinami. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v měsíci březnu 2021
1. 3. 1936 Lydie Šalášková

2. 3. 1929 Bohumil Hönig

2. 3. 1931 Josef Pančochař

7. 3. 1930 Anna Straková

7. 3. 1936 Marie Doležalová

10. 3. 1936 Ladislav Martinec

12. 3. 1941 Rudolf Poslušný

13. 3. 1936 Josef Horák

13. 3. 1936 Antonín Kuchyňka

16. 3. 1941 Ludmila Herdová

18. 3. 1931 Jozef Rigó

25. 3. 1931 Marie Straková

27. 3. 1928 Josefa Lengálová

29. 3. 1936 Pavlína Kováčová

Zpracovala: Simona Procházková,

komise obřadů a slavností



www.agrotecrally.cz

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

... mezi vinohrady

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

FIA zóna střední Evropa | SONAX Mistrovství České republiky v rally | Mistrovství Slovenské 
republiky v rally | Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů | AUTOKLUB 
Juniorský mistr ČR | Dámský pohár ČR | AUTOKLUB Česká Trofej v rally historických automobilů 

Pohár Pirelli 2021 | Peugeot Rally CUP Czech Republic 2021

FIA zóna střední Evropa | SONAX Mistrovství České republiky v rally | Mistrovství Slovenské 
republiky v rally | Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů | AUTOKLUB 
Juniorský mistr ČR | Dámský pohár ČR | AUTOKLUB Česká Trofej v rally historických automobilů 

Pohár Pirelli 2021 | Peugeot Rally CUP Czech Republic 2021

Husova ulice | Hustopeče
START 18. června 2021 v 17:09 hod
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