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Obsluhu mlýnských
Strojů / Vojkovice
Řidiče sk. B, C
/ Břeclav
www.kariera.penam.cz
tel: 721 969 019 (Vojkovice)
ƚĞů͗ϳϮϭϵϲϴϵϱϮ;ƎĞĐůĂǀͿ

Skladové vozy
Ihned k odběru
Oblíbené modely Kia

Kontaktujte naše
prodejce:
Kompletní
nabídka vozidel

Petra Leskourová

Jakub Škotnár

M +420 724 111 662
E leskourova@agrotec.cz

M +420 702 001 091
E skotnar@agrotec.cz

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 − 6,9 l/100 km, 99 − 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 − 9,8 l/100 km, 123 − 180 g/km. Kia Sorento: 5,4 − 6,2 l/100 km, 129 − 158
g/km. Vyobrazená sleva až 245 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické
osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. 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.
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STR 1

Vážení spoluobčané,
skončily druhé letní prázdniny s příchutí koronaviru. Jaksi jsme
si na jeho přítomnost zvykli. Dovolenou jsme trávili doma,
většinou jsme cestovali po naší krásné zemi, část populace
volila s opatrností a podle situace dovolenou v zahraničí.
Méně se bojíme, méně se chráníme. Spoléháme na protilátky,
očkování, promoření a pokrok vědy. Chceme žít alespoň
relativně normálně.
Chodíme na návštěvy, na koncerty, do kina, na festivaly, na
svatby. S opatrností, ale chodíme.
Také v Hustopečích se uskutečnilo několik úspěšných letních
akcí, kterým přálo počasí, a měly velmi slušnou návštěvnost.
Pod heslem „Žijem létem“ se skrývala divadla, akce pro
děti či letní kino pod M-klubem, nově byly hudbou obohaceny
vinařské uličky. Veselo bylo na hody i při zarážení hory.
Ve výlohách domu po paní Nohelové vystavovali po celé
prázdniny různí umělci, kteří jsou spojeni s Hustopečemi,
a to díky uměleckému spolku Alfons. Novinkou tohoto léta
byla slavnost Mandlobraní, které nahradilo již dva roky
neuskutečněné Slavnosti mandloní a vína. Koronavirus omezil také aktivity s partnerskými městy. Jediná velká akce
se pořádala v Milevsku v jižních Čechách. Ta nesla název Den vína a mandlí z Hustopečí a již potřetí jsme do Milevska
přivezli jihomoravský folklor v podání Hustopečské chasy a Jožky Šmukaře, brněnského hudebníka Pietra Falcone
a hlavně stánky s vínem a mandlovkou. V září a říjnu by měly proběhnout společné aktivity měst Benátky nad Jizerou,
slovenské Modry a Hustopečí. Snad se konečně budou moci potkat senioři na táboře v Tatrách, skauti v Hustopečích
a žáci v Benátkách.
Letošní vrtkavé počasí není úplně ideální pro zemědělce, ale ani pro stavebníky a investory. Přesto bylo dokončeno
vybudování chodníků a parkovacích míst v ulici L. Svobody a chodník kolem kina. Z rozdělaných investic města
pokračuje revitalizace zahrady MŠ Na Sídlišti nebo rekonstrukce Střelnice v ulici Na Hradbách. Budovu chceme
zachovat i pro další generace, i když její rekonstrukce je více než náročná. Snad proto, že byla různě přestavována
a opravována, a ne vždy zcela šetrně. V nejbližší době ji čeká nová střecha. Zatím se většina zásahů odehrávala uvnitř.
Jaké investice plánujeme v září? Měla by se rozběhnout výstavba parkovacích zálivů a chodníku v ulici Alšova
spolu se zvýšenou křižovatkou. Firma je vybrána a máme stavební povolení. Na etapy bude probíhat budování
bezbariérového chodníku v ul. Brněnská přes Tyršovu na Šafaříkovu, a to až do poloviny příštího roku. Velkou radost
jsme měli z přiznání dotace na Pavučinu, a to zpětně. Informaci o této možnosti jsme získali od řídícího orgánu před
rokem. Po měsících kontrol a šetření nám byla koncem srpna přiznaná dotace více jak 15 milionů korun.
Úspěšně probíhají také velké investice kraje i státu na území našeho města. Jedná se především o výstavbu
krajského domova pro seniory, který plánuje kolaudaci na jaro příštího roku a plný provoz od poloviny roku. Postupně
vám budeme sdělovat informace, kam se budou moci obracet zájemci o různé pracovní pozice nebo jak postupovat
při podání žádosti o umístění v domově. Vznikají webové stránky, kde veškeré novinky najdete. Koncem měsíce září
získá budova novou fasádu. Druhou významnou stavbou, jejímž investorem je ŘSD, je stavba nové protihlukové
stěny. Největší hluk a prašnost bychom měli mít za sebou. Menší problémy ještě pocítíme dalším omezením dopravy
v podjezdu pod dálnicí směrem na Kurdějov.
Vážení spoluobčané,
skončil čas dovolených; žákům a studentům začal nový školní rok. Přejme si, aby mohli školní dny trávit v lavicích se
svými spolužáky, aby se neopakoval scénář loňského roku s nekonečnou online výukou.
Věřím, že se potkáme na Burčákových slavnostech. A nezapomeňte na naše krásné kino a zhlédněte některý
z ﬁlmů či divadelních představení. Přeji vám krásný podzim a pevné zdraví.
Hana Potměšilová,
starostka

Širší nabídku vinařských publikací najdete v zadní části časopisu Vinařský obzor, nebo na výše uvedených internetových stránkách.
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Z MĚSTA
Zastupitelstvo uvolnilo peníze pro tornádem postižené obce
Hustopečští zastupitelé se sešli mimořádně
o prázdninách, ve středu 7. července. Hlavním
bodem programu byla pomoc obcím, které
koncem června poničilo tornádo. Zastupitelé zvedli ruku pro poskytnutí 500 tisíc korun
z rozpočtu města, kvůli snazšímu čerpání
pověřili radu města k uvolňování peněz z veřejné sbírky pro zasažené obce a vzali na vědomí
také okamžité peněžité dary města ve výši
20 tisíc korun pro Hrušky, Moravskou Novou
Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín (Pánov) na
bleskový nákup chybějícího benzínu.
Tornádo udeřilo ve čtvrtek 24. června a po
jeho řádění zemřelo šest lidí, zůstaly desítky
zraněných a nevyčíslitelné škody na majetku.
Mezi lidmi se zvedla obrovská vlna solidarity, pomoc nabídli jednotlivci, spolky, města
a další. „Ještě ve čtvrtek večer jsme měli první
informace z Jihomoravského kraje, další informace k nám přicházely od pátečního rána
z krizových štábů. Dostávali jsme pokyny
i žádosti o výpomoc. Průběžně jsme spolupracovali a pomáhali“, uvedla starostka Hana

Potměšilová.
Po jednání krizového štábu v Hustopečích se sešli radní, aby odsouhlasili okamžitou pomoc 20 tisíc korun pro každou obec (je
v kompetenci rady – pozn. redakce) na zajištění chybějícího materiálu, aktuálně především
na nákup benzínu. „Také jsme svolali zástupce starostů hustopečského mikroregionu.
Rozhodnuto bylo o zřízení transparentního
účtu – veřejné sbírky na pomoc postiženým
obcím,“ uvedla Potměšilová.
Následovaly další kroky v podobě nabídnutí techniky (kontejnery, vozidla), opakovaného
vyslání tříčlenného krizového štábu přímo do
určených obcí a svolání mimořádného jednání zastupitelů. Právě v jejich kompetenci je
rozhodnutí o uvolnění vyšší částky z rozpočtu
města. „To se také stalo, zastupitelé dali zelenou půlmilionové sumě, která podpoří nejvíce
potřebné obce, a akceptovali rovněž okamžitě poskytnuté částky na nákup nezbytného.
V rámci rozpočtového opatření tak vyčlenili
na pomoc celkem 620 tisíc korun,“ doplnila

Potměšilová. A ani tato částka nemusí být
ﬁnální. Jasné je, že vrátit obcím alespoň částečně podobu před tornádem, bude během na
dlouhou trať.
Zastupitelé jednali rovněž o způsobu,
jakým budou peníze z veřejné sbírky uvolňovány. Po připsání částky od města je na
transparentním účtu již více než 2,5 milionu
korun. „Peníze poputují na základě konkrétních projektů přímo do rozpočtů jednotlivých samospráv poničených obcí. Právě ty se
starají o školy, školky, kulturní domy nebo
veřejná osvětlení a na jejich bedrech teď leží
rekonstrukce a opravy poničených objektů,“
vysvětlila Potměšilová. Zastupitelé pověřili
k uvolňování ﬁnancí radu města, a to zejména kvůli tomu, aby celý proces byl operativní, snadný a peníze se co nejrychleji dostaly
k potřebným.
-hradČlánek byl zveřejněn 8. 7. 2021 na webu města.

Z jednání rady: Ve společenském domě končí očkovací centrum
V úterý 13. července se konalo již 77. jednání
městské rady. Radní měli na programu kromě
ukončení výpůjčky Společenského domu
v ulici Herbenova či veřejné zakázky na komunikace v ulici Alšova také výsledky participativního rozpočtu pro letošní rok.

Foto: Richard Skoumal

Město přijalo dotaci na rekonstrukci
Střelnice
Z Ministerstva pro místní rozvoj dorazilo
rozhodnutí o poskytnutí dotace na revitalizaci
Střelnice. „Celková cena díla je 6 milionů korun,
obdrželi jsme necelou polovinu – 2,7 milionu
korun,“ seznamuje nás s výsledky dotačního
řízení starostka Hana Potměšilová. Na rekon-

strukci se již několik měsíců pracuje, probíhají pravidelné kontrolní dny. Jakmile se práce
přesunou ven, bude kolem stavby přechodně
omezována doprava. Zároveň se pracuje na
projektu interiérového vybavení, na které taky
zažádáme o dotaci,“ dodává starostka. S hotovým projektem rekonstrukce Střelnice se počítá nejpozději v březnu příštího roku.
Očkovací centrum na „Spoláku“ bude
bilancovat
Od března letošního roku fungovalo
v budově Společenského domu v ulici Herbenova očkovací centrum – k pondělku 9. srpna
ukončí svou činnost. Rada schválila uzavření dohody s FN u sv. Anny v Brně o ukončení
výpůjčky prostor k datu 11. srpna. „V pondělí
9. srpna bude poskytnuto poslední druhé
očkování, další dva dny se bude uklízet a poté
bude společenský dům volný pro pořádání
kulturních akcí. Jednou z prvních budou krojové hody,“ vysvětluje starostka.
V ulici Alšova přibude chodník i parkování,
ale až po zásahu vodařů
Radní se zabývali veřejnou zakázkou
malého rozsahu na stavební práce v ulici
Alšova, kde se bude pracovat na nových chodnících či parkovacích zálivech. „Nyní probíhá rekonstrukce vodovodního řadu, co
nejdříve po dokončení prací bude zahájena investice města. Již nyní jsme ale vypsali
zakázku, abychom byli na podzim připraveni,“
dodává starostka. Zakázka by měla být hotova

asi za tři měsíce od zahájení prací.
Venkovní schody do domu paní Nohelové se
sjednotí
Po konzultaci s Ústavem památkové péče
a Odborem územního plánování města Hustopeče byla doporučena oprava schodů u všech
tří vstupních dveří domu paní Nohelové, který
má od listopadu 2019 město ve svém majetku. „Může se zdát, že se na domu nepracuje,
opak je však pravdou, ač jde o malé krůčky.
Jedná se o kulturní památku a veškeré úpravy
se musí konzultovat s odborníky a památkáři.
Jedním z prvních kroků tak bude oprava schodů u vstupů do domu – schody tak budou stejné, což nyní nejsou,“ vysvětluje Potměšilová.
Radní schválili opravu za cenu 45 tisíc bez DPH.
Celková suma participativního rozpočtu se
navýší
Radní po svém jednání doporučili realizovat tři projekty, které v součtu překračují
plánovaný rozsah (500 tisíc korun) o 150 tisíc.
„Hovoříme o discgolfovém hřišti na Křížovém kopci, pásu zeleně v ulici Generála Peřiny a dětském hřišti na levé straně Hustopečí,“
říká starostka. V plánu je schůzka jednotlivých autorů vítězných návrhů s městem kvůli
možnostem realizací. Vedení města schválí
navýšení ﬁnancí o 150 tisíc korun.
V prvním ročníku participativního rozpočtu
se rozhodovalo mezi 18 projekty.
-vyhČlánek byl zveřejněn 14. 7. 2021 na webu města.
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Z jednání rady: Participativní projekty se začínají realizovat
Na své druhé prázdninové schůzi dne 3. srpna
měli radní na programu 53 bodů. Zabývali se
veřejnými zakázkami na chodníky či kotle
nebo opravou střechy na Formance.
V ulici Alšova se čeká na stavební povolení,
pak se bude budovat
Radní města schválili výběr nejvhodnější
nabídky na stavební práce v ulici Alšova. „Práce
na opravě vodovodního řadu jdou do ﬁnále,
nyní čekáme na stavební povolení a mohou
začít práce na chodnících (na pravé straně)
a na parkovišti. Součástí rekonstrukce bude
také vyvýšená křižovatka,“ popisuje stav v ulici
místostarosta Bořivoj Švásta. Z osmi přihlášených ﬁrem byla vybrána ta s nejlepší nabídkou
– smlouva je uzavřena na 2,75 milionu korun
bez DPH. Pracovat by se mělo začít v polovině
září.
Chodníky se budou měnit i v dalších ulicích
ve městě
Do veřejné zakázky malého rozsahu se
mohou přihlásit ﬁrmy zabývající se stavebními
pracemi – v ulicích Šafaříkova, Tyršova a Brněnská se budou opravovat chodníky. „Na realizaci jsme obdrželi dotaci od Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 2,5 milionu,

zbytek doplatíme z městské kasy. Chodníky
se budou opravovat postupně a budou bezbariérové,“ doplňuje místostarosta. Dotace by
měla být vyčerpána do června 2022, do té doby
budou chodníky hotovy.
Vítěz participativního rozpočtu již má
zhotovitele
Na prvním místě prvního ročníku hustopečského participativního rozpočtu se umístilo discgolfové hřiště na Křížovém vrchu. „Byly
osloveny tři ﬁrmy, dvě poslaly zpět cenovou
nabídku a radní tak vybrali zhotovitele, který
za částku 246 vybuduje sedm jamek, odpaliště, informační cedule a další prvky, které jsou
nutné ke hraní,“ vysvětluje Švásta. Realizace
proběhne rychle, od podzimu mohou začít
zájemci hrát.
Na Staré poště se budou měnit kotle
Radnice na Staré poště je vytápěna starými kotly, jejichž oprava nemá z ekonomického hlediska smysl, radní města tak podpořili
návrh kotle vyměnit. „Za necelých 400 tisíc bez
DPH se vymění kotle do zahájení topné sezony,“ říká Švásta.

Nad ubytovacími kapacitami Formanky je
narušená izolace střechy. Radní na své schůzi
rozhodli o výběru zhotovitele, které za necelých
400 tisíc bez DPH střechu zaizoluje. „Jedná se
o investici, kterou plánujeme zaﬁnancovat
pravděpodobně z pronájmu Formanky, která
je v majetku města,“ vysvětluje místostarosta.
Další krok v rekonstrukci domu paní
Nohelové
Za 135 tisíc opraví truhlář výkladce (dřevěné
vitríny) a hlavní dveře v domu paní Nohelové.
Jedná se tak o další opravu, která se na historickém domu uskuteční.
Vybrána ﬁrma na údržbu trávníku na novém
stadionu
Tělovýchovná jednota převzala od zhotovitele hřiště i atletickou dráhu a o vše je nyní
potřeba se starat. „Schválili jsme ﬁrmu na
specializované práce, například vertikutace,
odlehčení zhutnělého podloží nebo zapískování,“ říká Švásta. V současné době mohou
návštěvníci zavítat pouze na atleticky ovál,
otevírací dobu naleznou na webu města.
-vyhČlánek byl zveřejněn 4. 8. 2021 na webu města.

Do Formanky zatíká, musí se opravit střecha

Z jednání rady: Dotace pro Pavučinu zpětně schválena
79. schůze v úterý 24. srpna přinesla množství
bodů do programu.
Pavučina zpětně dosáhla na ﬁnance
Již od roku 2020 město pracuje s informací o získání zpětné dotace na vybudování CVČ
Pavučina. „Celé měsíce probíhaly kontroly
a ověřování řídícím orgánem Integrovaného
regionálního operačního programu (ŘO IROP),
který v minulých dnech toto ověřování dokončil. V pondělí 23. srpna jsme obdrželi krásnou
zprávu, že na účet města dostaneme zpětně
vyplaceno 15 385 740 korun,“ neskrývá radost
starostka Hana Potměšilová. Finance poputují
do dalšího rozvoje Hustopečí.
Zeleni ve městě se věnuje pozornost
∙ Představitelé města schválili výzvu k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku
na založení územního systému ekologické stability (ÚSES) a provedení parkových
úprav na dvou místech ve městě – směrem
k Tesárkovu údolí a v ulici Generála Peřiny.
„Veřejnou zakázku jsme vyhlásili na základě poskytnutí dotace od OPŽP a s realizací
počítáme hned po podpisu smlouvy,“ říká
starostka.
∙ Zároveň rada schválila podání žádosti
o dotaci na výsadbu stromů z Národního
programu životního prostředí. „Ve vytipovaných lokalitách Na Výsluní a Nad

Úvozem bychom rádi vysadili ovocný sad.
Plody budou určeny obyvatelům,“ těší se
Potměšilová.
∙ Radní schválili pořízení „Územní studie
S2 ozelenění“ a uložili Odboru územního
plánování její zajištění. „Hovoříme o lokalitě za Křížovým vrchem, kde bychom rádi
doplnili studii ozelenění veřejných ploch,
abychom zjistili, které keře a stromy by se
do lokality hodily,“ objasňuje starostka.
∙ Čtyři stromy pod kostelem v průběhu září
okusí medicínu v podobě půdní injektáže.
Jedná se o technologii, která do půdy dodá
látky důležité pro růst rostlin. Stav letitých
stromů se tak má rapidně zlepšit. Cena
s DPH je necelých 50 tisíc.
Město získalo dotaci na další etapu
bezbariérového chodníku
Hustopeče obdržely od SFDI dotaci ve
výši 2,5 milionu na opravu chodníků v ulicích
Šafaříkova, Tyršova a Brněnská. „Na našem
zasedání jsme schválili výběr zhotovitele
s nejvýhodnější nabídkou. Práce budou probíhat na etapy,“ říká starostka.
Nové chodníky také od Pavučiny na ulici
Nerudova
S předpokládanou částkou 1,3 milionu
korun počítají radní při realizaci chodníku
podél stávající asfaltové komunikace. „Máme

hotovou projektové dokumentaci, na jejímž
základě vyhlásíme veřejnou zakázku,“ dodává
Potměšilová.
Projektanti pracují na další zakázce pro
město
Radní schválili smlouvy na zpracování
projektové dokumentace, které obsahují dvě
části týkající se hřbitova a ulice Na Úvoze.
„V plánu investic pro rok 2022 je výstavba nové
hřbitovní zdi a přivedení vodovodu na evangelický hřbitov. V rámci úprav okolí je počítáno s vyprojektováním chodníků, parkování
a komunikace tak, aby se v případě dostatku
ﬁnancí mohlo dobudovat a upravit i přilehlé
okolí hřbitova. Podobně neutěšené jsou chodníky a zpevněné plochy v ulici Na Úvoze, které se
soutěžily v jednom balíku,“ vysvětluje starostka.
V domě paní Nohelové se tentokrát řešily
okrasné „vázy“
Dvě okrasné vázy nad okapem na uliční
fasádě jsou velmi poškozené a zdegradované, navíc hrozí jejich uvolnění a pád do ulice.
„Radní na základě doporučení odborníků
schválili snesení váz a vytvoření jejich přesných
kopií, originály již bohužel zachránit nejdou,“
zakončuje povídání starostka. Částka za realizaci se pohybuje ve výši 150 tisíc bez DPH.
-vyhČlánek byl zveřejněn 25. 8. 2021 na webu města.
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Obrazy završily rekonstrukci Boží muky

Foto: Veronika Nováková

Boží muka v lokalitě Nové sady východně
od Hustopečí. Chátrající kulturní památka
města se během tří let změnila k nepoznání.
V roce 2018 získala novou stříšku z pálených
tašek zdobenou kovovým křížem kováře Františka Pechora. O rok později se obnovily omítky

Boží muka je hotová.

a přibyl i cihelný okapový chodník. A pomyslnou tečkou celé rekonstrukce je letošní výzdoba v podobě malovaných obrázků malíře Jana
Klimeše. „Byl to dlouhý proces. Zhruba v lednu
jsme s památkovou péčí města Hustopeče
začali domlouvat první návrhy, a to ikonograﬁcky i výtvarně. Po menší pauze jsme se k tomu
ke konci jara znovu vrátili a malovat jsem začal
teprve před několika týdny,“ popisuje práci
malíř Jan Klimeš.
Čtyři hliníkové desky s obrazy Kristova
utrpení byly umístěny do výklenků pod stříškou tak, jak je u podobných staveb zvykem. „Je
to olejová malba na silnějším plechu. Hliník
jsem vybral proto, že dobře odolává povětrnostním podmínkám, má minimální rozpínavost a v podstatě neoxiduje,“ vysvětluje postup
Klimeš.
Samotné obrazy vychází z historických materiálů. „Je dochovaná fotograﬁe
z 20. století, která snímá kapličku od východu. Když jsme si přiblížili detail, tak je dobře
patrné, že ve východním výklenku kapličky
byl umístěn obraz Veroničiny roušky s otiskem
Kristovy tváře. Je to obraz, který se v historii
několikrát kopíroval, objevoval se i na kartičkách s modlitbami v kostelích. Takže předpokládáme, že autor původních obrázků na

kapličce se nechal inspirovat právě některým
z těchto obrázků,“ vysvětluje Klimeš.
Zbývající tři strany kapličky dochovány
nebyly a několik měsíců proto probíhaly debaty o tom, jaké obrázky do výklenků umístit.
Vybrány nakonec byly tři předměty ze souboru Arma Christi, což jsou posvátně křesťanské
symboly spojené s mučením a smrtí Ježíše Krista. „S tím, že právě původní Veroničina rouška
z toho souboru jakoby vypadává, protože to
není nástroj umučení. Každopádně zbývající
obrazy tvoří sloup s kohoutem jako symbol
Petrova zapření Krista, džbán s vodou, který
poukazuje na Pilátovo mytí rukou, a konečně
dřevěný kříž, na kterém Kristus zemřel,“ říká
Klimeš a dodává, že na všech obrázcích se objevují ornamenty a detaily z historických budov
či materiálů města Hustopeče. Například kříž
byl namalován podle fotograﬁe bočního oltáře
původního hustopečského kostela.
Tmavé obrazy na běloskvoucím podkladu září do okolí a vybízí ke kratičké zastávce
a odpočinku. A kdo má dar víry, jistě zde rád
pronese několik slov modlitby – třeba za naše
město.
-novČlánek byl zveřejněn 22. 7. 2021 na webu města.

Letní pauza krytého bazénu byla opět
využita k opravám. Po rozsáhlé rekonstrukci
zázemí před dvěma lety se letos dostalo i na
bazénové technologie. „Město Hustopeče pro
nás uvolnilo 2 miliony korun, takže jsme mohli
začít s pracemi na nových technologiích, což je
vlastně „srdce krytého bazénu“. Jedná se o ﬁltrační nádoby, dva nové bojlery a výměníky, UV lampu, dávkování chemie do bazénů
a další. To vše nám pomůže zkvalitnit plavcům
vodu. Výhoda je, že se nám to podařilo naplánovat na letní měsíce, takže koncem července
bude hotovo a v srpnu máme naplánováno
první soustředění,“ neskrýval radost z investice
ředitel Sportovních zařízení města Hustopeče
Aleš Proschek.
Stávající technologie byly zastaralé a zanesené množstvím odpadních látek. „Nebyla to
vyloženě havárie, ale bazén už má za sebou
30 let provozu, a protože zařízení už měla to
nejlepší za sebou, tak se kdykoliv mohlo stát,
že dojde k nějaké poruše, čímž by se nám
znehodnotila investice z předchozích let. Navíc
je to komplexní systém, stačila by jediná porucha a odstavilo by nám to celý bazén – tomu
jsme chtěli zabránit,“ vysvětluje Proschek.
Po uvedení nového zařízení do provozu by
měli plavci poznat rozdíl v kvalitě vody. „Voda
by měla mít větší jiskru, protože máme nejen

Foto: Veronika Nováková

Krytý bazén se dočkal nových technologií

Výměna technologií již byla nutná.

novou ﬁltrační nádrž, ale i samotný ﬁltrační Jsou to věci, které by ještě počkaly, ale snažíme
písek je samozřejmě nový,“ usmívá se Proschek. se ve spolupráci s městem najít vhodný dotačVýměna bazénových technologií je dalším ní titul, případně to řešit i jinak, abychom byli
krokem v dlouhodobé modernizaci krytého připraveni,“ uzavřel Proschek.
-novbazénu a další na řadě budou samotné bazéČlánek byl zveřejněn 23. 7. 2021 na webu města.
nové vany. „Máme připraveny dva projekty,
které bychom v nejbližší době chtěli uskutečnit.
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Dvoupodlažní objekt v ulici Na Hradbách
patří k nejstarším budovám ve městě a byl
postaven za účelem obrany města. V posledních letech, navíc i po požáru, budova chátrala – nyní se v interiéru již čile pracuje. „Stavba
byla zhotoviteli předána v dubnu letošního
roku, kompletně se vyklidila, nyní se dělají zabezpečovací práce. Bylo zjištěno, že celý
objekt je potřeba staticky zabezpečit, na čemž
se momentálně pracuje. Firma si vyřizuje
zvláštní užívání komunikace, aby se mohlo
postavit venkovní lešení a mohla se demontovat střecha, od které se začne,“ popisuje aktuální stav historické budovy místostarosta města
Bořivoj Švásta.
Na stavu budovy se podepsal také požár,
který ji zachvátil v roce 2008. Vedení města
tak v minulosti řešilo, co s ní – prodat či zbourat? Rozhodlo se o záchraně Střelnice. S opravami pomůže také dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj, kterou město bude moci
čerpat v následujících třech letech. „Dostali
jsme asi 2,7 milionu korun, zhotovitel projekt
vysoutěžil tuto akci za 4,7 milionu korun, něco
tedy budeme muset zaﬁnancovat z rozpočtu
města, ale s tím se víceméně počítalo,“ osvětluje ﬁnancování místostarosta.

Foto: Klára Vyhňáková

Jak to vypadá aktuálně na Střelnici?

Práce zbývá dost, výsledek bude stát za to.

Termín dokončení má zhotovitel do konce
roku, na listopad je naplánováno převzetí díla
a může se začít pracovat na vybavení interiéru.
„Má to být muzeum vinařství, fotograﬁe starých
budov a bude zde umístěna historická mapa

Hustopečí, myslím, že prostor bude moc hezký
a bude využíván ke spoustě kulturních i společenských akcí,“ zakončuje povídání Švásta.
-vyhČlánek byl zveřejněn 27. 7. 2021 na webu města.

Součástí původního kostela sv. Václava v Hustopečích byla od jeho počátku až
po smutný konec v roce 1962 vzácná freska
o rozměru 20 m2. Dochovala se pouze její část,
ta se nyní vrací zpět do Hustopečí.
Freska od neznámého autora zdobila
původní kostel na hustopečském náměstí
již od 16. století. Její osud, který si můžete od
neděle 1. srpna do konce října připomenout
v místním muzeu a galerii, byl velmi spletitý. Po
zřícení kostela v roce 1961 se dochovala jen část
zobrazující Marii na lůžku obklopenou apoštoly. „Freska se zachránila tím, že byla uložena
v boční kapli, kde nedošlo k takovému fatálnímu zničení, jaké postihlo hlavní loď a věž
kostela. Freska byla pod velkou vrstvou suti –
šlo asi o 170 cm – takže její následný transfer
byl velmi obtížný. Suť se musela odstranit a na
její záchranu byla použita metoda, která do
té doby nebyla vyzkoušená, ale naštěstí vyšla
100%,“ seznamuje nás osudem fresky vedoucí
muzea Soňa Nezhodová.
Dlouhé roky po zbourání kostela byla freska
„Smrt Panny Marie“ v majetku Moravské galerie v Brně. Záchranný průzkum a transfer řídil
památkový úřad a jelikož nebylo fresku kam
umístit, rozhodlo se o jejím uložení v Moravské galerii. S tou se také o fresku Hustopečská
farnost soudila. Městský soud v Brně již v roce
2016 rozhodl ve sporu o držení vzácného díla
tak, že určil vlastnictví fresky ve prospěch místní farnosti. „Vedly se argumenty o tom, že se

Foto: Veronika Nováková

Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ se vrátila domů

Fresku můžete až do konce října navštívit v místním muzeu.

freska vrací do původního kostela a že byla
její původní součástí. Nyní jednáme s farností Hustopeče, v současné době je v kostele
umístěna kopie. Pro tuto fresku není bohužel
v kostele důstojné místo, je dost velká (má
220 na 180 centimetrů), takže počítáme s tím,
že pro ni bude v muzeu vytvořena speciální
stěna, na kterou bude instalována,“ doplňuje
Nezhodová.
O návrat gotické fresky do Hustopečí se

usilovalo již od vybudování nového kostela
v roce 1994. Na její záchraně má lví podíl malíř
a restaurátor František Sysel. Jeho jméno nese
výstava, kterou si nechcete nechat ujít… Kromě
fresky samotné budou k vidění i další díla malíře Sysla a také návrh 3D vizualizace původního
hustopečského kostela, na kterém pracovníci
muzea pracují u příležitosti připomínky 60 let
od tragického pádu věže.
-nov-, -vyh-

STR 6

HUSTOPEČSKÉ LISTY

9 | 21

Automatické zneplatnění občanského
průkazu po změně v údajích, biometrické
čipy, zrušení vydávání potvrzení. To jsou jen
některé z velkých změn, které s sebou přinesl
nový zákon o občanských průkazech platný od
2. srpna 2021.
Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července bylo po
celé republice pozastaveno vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem
byl přechod na nový systém, který bude vydávat doklady tak, jak to požaduje nový zákon
v rámci bezpečnostních opatření Evropské
unie. „Měli jsme z toho přechodu trochu obavy,
protože vše proběhlo v docela rychlém tempu,
ale už v pondělí jsme se systémem začali
pracovat a všechno funguje, jak má,“ usmívá se
vedoucí Odboru správních činností Městského i s vynecháním rodného čísla.
úřadu Hustopeče Miroslav Svoboda.
Co však držitelé průkazů pocítí mnohem
Největší změnou je, že se občanské průka- citelněji, je automatické zneplatnění po jakézy budou vydávat s biometrickými údaji, což koliv změně v na něm uvedených údajích.
je fotograﬁe a otisk dvou prstů. Biometrické Hlavně tedy v případě změny trvalého bydliště
údaje nezůstanou uloženy v žádném vlád- či jména. Uvedete-li na občanku rodinný stav,
ním systému, ale pouze se přenesou do čipu. tak i po jeho změně je třeba doklad vyměNehrozí tak případné zneužití průkazu. U dětí nit. „Doteď platilo, že občanka byla platná,
do 12 let se pořizuje pouze fotograﬁe. Na první dokud jste nezažádali o novou. Teď je to tak,
pohled nebude čip viditelný, bude zataven že občanka se sama zneplatní po 45 dnech od
v plastu.
změny v údajích,“ vysvětluje Svoboda.
Zajímavostí je, že se v novém typu občanZtrátu i odcizení nově není možné hlásit na
ského průkazu neuvádí tituly. Rodinný stav matričních úřadech, ale buď na policii nebo na
pak pouze na vyžádání. Do budoucna se počítá úřadech s rozšířenou působností, kde doklad

Foto: www.mvcr.cz

Nové občanky a postupy v jejich vyřizování

zneplatní. Je však nutné si ihned vyřídit doklad
nový. Stejně jako při každé změně v údajích.
„Dosud se k dokladům vydávala i potvrzení,
například na matrice, když došlo k nějakým
změnám v údajích,“ vysvětluje Svoboda.
Čekací lhůty na doklady se nezměnily, došlo
však k navýšení některých správních poplatků.
Nařízení Evropské unie počítá s postupnou
obměnou dokladů. Dosud platné občanky
tak budou platit do skončení jejich platnosti,
nejdéle do 3. srpna 2031.
-novČlánek byl zveřejněn 5. 8. 2021 na webu města.

Konec očkovacího centra v Hustopečích

Foto: Veronika Nováková

V pondělí 9. srpna bylo slavnostně ukončeno fungování očkovacího centra ve Společenském domě v Hustopečích. Centrum
provozovala ve spolupráci s Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) od 8. března 2021.
Celkem tady zdravotníci podali 48 tisíc

Doočkováno jest.

„Myslím si, že očkovací centrum v Hustopedávek (1. + 2. dávka) vakcíny Comirnaty od
výrobce Pﬁzer/BioNTech. Vystřídalo se v něm čích splnilo to, co se od něj očekávalo – totiž že
několik desítek zdravotníků a administrativ- jsme očkování přiblížili lidem z okolí tak, aby
ních pracovníků z FNUSA, která ještě provozu- nemuseli jezdit do krajských nebo fakultních
je očkovací centrum přímo v nemocnici a také nemocnic,“ konstatoval ředitel FNUSA Vlastiv OC Olympia, kam mohou přijít neregistrova- mil Vajdák a dodal, že velké poděkování patří
nejen zaměstnancům FNUSA, ale také dobroní zájemci.
volníkům, kteří v očkovacím centru v Hustopečích pomáhali.
Zaměstnancům
FNUSA,
dobrovolníkům a všem spolupracovníkům poděkovala
také starostka Hustopečí Hana Potměšilová
a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Jan Zámečník.
Posledním očkovaným dnes byl místní rodák Stanislav Kralovič. „Hraji v kapele
a očkování jsem potřeboval, vůbec jsem
neváhal. Bydlím sice v Brně, ale vybral jsem
si Hustopeče, protože jsem očkování spojil
s návštěvou rodiny.“
Očkovat v Hustopečích se zájemci mohou
ještě v Nemocnici Hustopeče, která také
provozuje antigenní testování.
Prostory společenského domu budou moci
opět sloužit tomu, k čemu jsou určeny – zábavě.
Zdroj: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Článek byl zveřejněn 9. 8. 2021 na webu města.
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Protihluková stěna odlehčí Hustopečím

Foto: Veronika Nováková

Nejen občané Hustopečí v současné době
pociťují omezení na dálnici D2 u našeho města.
Důvodem je výstavba nové protihlukové stěny

na 25.–27. kilometru dálnice, která začala
28. června a pomůže s eliminací rámusu způsobeného projíždějícími vozy. Jeho výstavba byla
plánována již minulém roce, přednost dostala
výstavba nového povrchu dálnice. „Stavba je
teď zhruba v šestém týdnu od svého zahájení,
stavba samotná bude trvat necelého půl roku,
respektive 25 týdnů, čili se nacházíme zhruba
v jedné čtvrtině v rámci výstavby,“ vysvětluje
Vilém Huryta, výrobní ředitel ﬁrmy Firesta-Fišer, která má výstavbu protihlukové stěny na
starosti.
Jak bude samotná stěna vypadat? „Je
vidět, že stavba je zhruba 1,9 kilometru dlouhá. Vlastní protihluková stěna má výšku od
3,25 do 5,25 metru. Máme zde takovou zvláštnost, že se zde střídají dvě různá pole šířky
2 a 3,2 metru, a to proto, aby se co nejvíce snížilo omezení hluku ve městě Hustopeče. Byla
tedy snaha vyhnout se stávající protihlukové
stěně a vyhnout se zasažení bývalých sklepů,
Stěna se měla stavět již v minulém roce, přednost
dostal nový povrch dálnice.

které se zde nacházely,“ vysvětluje Huryta.
Protihluková stěna bude s pohltivou výplní,
Hustopeče tak budou dostatečně odkloneni
od hlukové zátěže.
Jakékoliv výstavby na silnicích či dálnicích
jsou spojeny s dopravními omezeními, stejně
tak i při výstavbě této stěny. Pan ředitel však
přináší dobré zprávy. „Od 12. srpna se změní
dopravní omezení tak, že bude ne režim 3 + 0,
ale 2 + 1 + 1, čili na tomto pásu směrem na Břeclav bude jeden jízdní pruh provozovaný,“ slibuje pan ředitel. Tento režim bude trvat až do
října, to už bude výstavba mířit do svého cíle.
„Celá výstavba by měla stavebně být dokončena v letošním roce, máme snahu, abychom do
konce listopadu všechno bez problémů zvládli.
Zatím nám okolností přejí. Myslím si, že splníme a možná to i o nějaký týden zkrátíme,“ těší
se pan Huryta.
Částka za výstavbu protihlukové stěny se
pohybuje ve výšce 87 milionu korun bez DPH
a ﬁnance poputují od Ředitelství silnic a dálnic.
-vyhČlánek byl zveřejněn 10. 8. 2021 na webu města.

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku

Jsme potravinářská firma zabývající se zpracováním, balením a prodejem sušeného ovoce, oříšků a dalších potravin zdravé výživy. Z důvodu navyšování našich výrobních kapacit hledáme
pro náš výrobní závod ve Starovicích pracovníky na následující pozice:

Jaké znalosti byste měli mít:
x
SOU s výučním listem
x
Praxe ve výrobě-obsluha balících strojů výhodou
x
Manuální zručnost, samostatnost, pečlivost
SKLADNÍK/SKLADNICE
Co vás na dané pozici čeká:
x
Příjem surovin na sklad
x
Zaskladnění, vyskladnění a příprava k expedici
x
Kontrola a údržba čistoty skladu
x
Provádění inventur
x
Obsluha VZV
Jaké znalosti byste měli mít:
x
Znalost ovládání VZV
x
Praxe ve skladovém hospodářství
x
Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
x
Fyzickou zdatnost
x
Práce s PC
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ
POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ
Co vás na dané pozici čeká:
x
Obsluha termo-stabilizační linky, obsluha řídící jednotky
x
Manipulace se surovinami, výrobky
x
Kontrola surovin dle stanovených specifikací
Jaké znalosti byste měli mít:
x
Zodpovědný přístup k práci, samostatnost, spolehlivost
x
Znalost ovládání VZV
x
Vazačský a jeřábnický průkaz (výhodou)
x
Technické myšlení
x
Praxe není podmínkou, zaučíme

ÚČETNÍ
Co vás na dané pozici čeká:
x
Účtování a kontrola skladů a E-shopu
x
Kontrola a účtování vydaných faktur
x
Kontrola svěřených analytických účtů
x
Spolupráce s hlavní účetní na závěrkových operacích
x
Další administrativní činnosti spojené s chodem oddělení
Jaké znalosti byste měli mít:
x
Min. SŠ vzdělání v ekonomickém oboru
x
Znalost podvojného účetnictví
x
Praxe v oblasti účetnictví, znalost skladového účetnictví výhodou
x
Zodpovědný přístup k práci, samostatnost, spolehlivost
x
MS Office na uživatelské úrovni
VEDOUCÍ SMĚNY VE VÝROBĚ
Co vás na dané pozici čeká:
x
Vedení pracovníků směny
x
Organizace práce a dohled nad průběhem výroby
x
Zaškolování nových zaměstnanců
x
Podílení se na zlepšování procesu výroby
x
Evidence a dohled nad výstupy výroby
Jaké znalosti byste měli mít:
x
Uživatelskou znalost PC
x
Praxi na obdobné pozici ve výrobní společnosti
x
Zkušenost s vedením zaměstnanců
MECHANIK ÚDRŽBY POTRAVINÁŘSKÝCH STROJŮ
Co vás na dané pozici čeká:
x
Seřizování potravinářských strojů
x
Zjišťování vzniklých poruch a jejich následné odstranění
x
Provádění preventivní údržby
Jaké znalosti byste měli mít:
x
Min. SOU v oboru strojní mechanik, elektromechanik
x
Zodpovědný přístup k práci
x
Samostatnost, spolehlivost
x
Technické myšlení, praxi na obdobné pozici

Inzerce.

OPERÁTOR VÝROBY/OBSLUHA BALÍCÍ LINKY
Co vás na dané pozici čeká:
Obsluha balící linky
x
Manuální balení našich produktů
x
Práce potravinářském provozu
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Hustopečský městský úřad míří do nové éry
Město Hustopeče se rozhodlo udělat výraz- kterou jistě většina z nás zná ze svého internený krok ke zjednodušení a zefektivnění přístu- tového bankovnictví.
pu občanů k vyřizování běžné agendy, kterou
v současné době musejí vyřizovat přímo na Přihlašování do Portálu občana bude mít
úřadu. Projekt Automatizace a inovace pro několik výhod:
město Hustopeče je spoluﬁnancován Evrop- ∙ Je jednoduchý. Nebude potřebovat žádné
skou unii a do ostrého provozu bude uveden
nové heslo, můžete využít to, které máte
na počátku roku 2023. Jaký bude výsledek
například do internetového bankovnictví
projektu?
nebo svůj nový občanský průkaz. Nebudete
Občan bude moci komunikovat s úřadem
si muset pamatovat několik dalších hesel, či
pomocí moderních technologií z pohodse někde složitě registrovat.
lí domova či kanceláře. Nový Portál obča- ∙ Je bezpečný. Nemusíte se bát, že získáme
na, který bude výsledkem projektu, využívá
takto přístup k údajům do banky. Vaše
k ověření také princip bankovní identity,
banka nám jen potvrdí, že Vy jste Vy. Je to
podobné jako u plateb v e-shopech.
∙ Je zdarma. Za přihlášení či ověření bankovní
identitou nic neplatíte.
∙ Své záležitosti můžete vyřizovat odkudkoliv. Už nemusíte čekat fronty v přesné dny

a hodiny. Vše si vyřídíte odkudkoliv online.
Z mobilu, počítače nebo tabletu.
∙ Vyřešit můžete několik věcí zároveň.
V Portálu občana můžete vyřídit agendy,
kvůli kterým jste museli zavítat na městský
úřad. Nově budete moci z domova vyřídit
platby za svoz odpadu, poplatky za psy,
provedení plateb, vítání občánků, vyřizování
svateb či jubilea občanů města.
Portál občana bude velmi jednoduchý
a intuitivní a není se čeho bát. Pro ty konzervativnější z nás samozřejmě zůstává možnost
řešit svou agendu přímo na úřadu.
-vyhProjekt AUTOMATIZACE A INOVACE PRO
MĚSTO HUSTOPEČE, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_10
9/0016661 je spoluﬁnancován Evropskou unií.

HUSTOPEČE SE BAVÍ
Přijďte nakoupit na Sousedský blešák
Udělejte si místo ve skříni, v komoře či te! Nudit se u toho nebudeme
na půdě a přijďte prodat či vyměnit, co už - zajištěn je hudební doprovod,
nepotřebujete - oblečení, knihy, drobnou opékání špekáčků, vyhlídky ze
elektroniku, nábytek, dekorace, hračky, nádo- střechy kostela, pro děti mini
bí... co vás napadne! V sobotu 11. září od koblížky zdarma a hravá zóna
13 hodin vás srdečně zveme na SOUSEDSKÝ v parku u kostela, pro dospělé
BLEŠÁK na Dukelské náměstí. Rezervujte degustace vín zdarma (skleničku s sebou).
si zdarma městský stánek na novakova@ Podrobnosti na www.hustopece.cz.
hustopece.cz nebo tel.: 776 234 202 a přijďMoc se na vás těší holky z MaKu.

Letňák letos naposled? Zájem diváků klesá

Foto: Veronika Nováková

Bývaly doby, kdy se na letní kino v Hustopenedovoluje pustit premiéry, ale snažíme se
čích stávaly fronty a diváci byli ochotní sednout
vybrat takové ﬁlmy, které by diváci mohli chtít
si před ﬁlmové plátno třeba na zem. Již několik
vidět,“ popisuje Tupá.
let však zájem diváků o promítání pod širým
Řešením by byl pronájem speciální technebem klesá a pořadatelé tak zvažují, jestli
nologie, která by umožňovala promítat i prepříští rok kdysi oblíbenou letní akci opět uskumiérové ﬁlmy. To by se však jistě promítlo na
teční nebo ne.
výši vstupného a vzhledem k dlouhodobému
Od otevření moderního sálu Kina Hustoodkládání premiér a nedostatku nových ﬁlmů
peče citelně poklesla návštěvnost letního kina
kvůli pandemii koronaviru by se i toto mohlo
pod ořechem. Oblíbená letní akce, kam běžně
minout účinkem. A jak potvrzují sami diváci,
chodily stovky diváků už několik let zazna- Letní kino v Hustopečích je stálicí kulturního
kteří v letošním roce dorazili, kouzlo promítámenává pokles zájmu. „Je to škoda, protože programu.
ní na čerstvém vzduchu se dá vychutnat i bez
letní kino v Hustopečích má dlouhou historii.
premiérových trháků. „Máme tu stálice, které
Já sama si ještě pamatuji, kdy se promítalo tou v čase a Šarlatána,“ doplňuje Tupá.
k nám přijdou vždycky a je v podstatě jedno,
na Křížovém kopci, potom na dvoře Základní
Právě nabízené ﬁlmy jsou možná důvo- co zrovna promítáme. Dají si pivo nebo vínko
školy Komenského. Posledních pět let promí- dem nízké návštěvnosti, a proto pořadatelé a něco dobrého na zub. Vždycky k nám zabloutáme na zahradě M-klubu a dařilo se nám to budou ještě zvažovat, zda a jak budou ﬁlmy dí i několik turistů a jsou překvapeni, že je tu
tady vždy naplnit. Ale diváků bohužel ubývá,“ pod širým nebem promítat i za rok. „Filmy poloprázdno. Myslím si, že je to taková typická
posteskla si produkční Jana Tupá.
vybíráme podle toho, co nám dovolí tech- letní akce, které by byla škoda,“ krčí rameny
V letošním roce se promítalo pět ﬁlmů nologie. Letní kino nemáme zdigitalizované, Tupá.
během jednoho týdne a každý večer dorazilo takže musíme vybírat takové tituly, které jsou
-novprůměrně 20 diváků. „Promítali jsme Yester- dostupné na DVD, Blue-ray discích nebo alesČlánek byl zveřejněn 22. 7. 2021 na webu města.
day, Rande naslepo, Bábovky, Princeznu zakle- poň v mp4 formátech. To nám samozřejmě
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Pod ořechem na M-klubu se po dlouhé
době odehrálo divadelní představení. To si
střihli herci z pražského Studia Dva, kteří tak
rozehráli neobvyklou love story s názvem
Vzpomínky zůstanou.
Ve hře neexcelovali pouze manželé Zlata
Adamovská a Petr Štěpánek, ale také Vilém
Udatný a Lucie Štěpánková. V prozrazení toho,
o čem hra pojednává, byli herci opatrní. „Na
to je krátká odpověď, je to o životě, a myslím
si, že si v tom každý divák najde něco pro sebe,“
popisuje obezřetně herec Štěpánek. „Je to čtyřúhelník lidí, kteří se kříží, někdy se potkávají,
jindy nepotkají, ale nebudeme prozrazovat,
jak to dopadne,“ dodává kolega Udatný.
Představitelky dámských rolí pro změnu
zlehka nastínily jejich vzájemný mateřský
vztah jevišti. „Musím říct, že my spolu nemáme úplně ideální vztah, a dokonce se to říká
v textu, že ten vztah je zvláštní, jedna druhou
respektujeme, ale že bychom spolu nějak extra Herci zavítali do Hustopečí poprvé.
vycházely, to ne,“ vysvětluje Zlata Adamovská.
„Možná si k sobě nakonec najdeme cestu, ale to vybaveno pláštěnkami a ani nevydařené počadiváci musí vydržet až do konce,“ varuje hereč- sí je od napínavého příběhu neodtrhlo. Diváci
ka Štěpánková.
měli v ceně vstupenky na představení také
A taky že vydrželi. A to i přesto, že chvílemi skleničku vína, možná právě díky tomu celou
velmi vydatně pršelo. Naštěstí bylo publikum situaci snášeli lépe!
Víno bylo v tento moment opravdu na
správném místě a své o tom ví také herci,
přičemž většina to hustopečské okusila úplně
poprvé. „My jsme tu ještě nehrály, já si dokonce myslela, že jedeme do Hustopečí nad
Bečvou, a bylo to milé zjištění, že jedeme sem,“
usmívá se Lucie Štěpánková. Víc než na jevišti ale Hustopeče okusit nemohly. „Budeme
muset dojet extra! Kdyby se to naplánovalo
někdy i s přespáním, že bychom potom hráli
v Brně, to by se nám líbilo…“ zasnila se herečka
Adamovská.
Publikum všechny vystupující dobře zná
z televizních obrazovek, ať už jak ztvárňují
nebo jen dabují jiné postavy, tou nejvýraznější
bude bezpochyby Zlata Adamovská. Co má na
starost a kde ji můžeme v nejbližší době vidět?
„Mám na starost svoji starou maminku, občas

Předprodej na Světový duel vín zahájen
Světový duel vín letos zahajuje další dekádu a opět nabídne skvělá vína z vinařských
velmocí i tuzemska.
Na jaká vína se můžete těšit, informujeme
průběžně na facebookové události, kde naleznete také fotograﬁe z cest. Již tradičně se uskuteční 20. listopadu v hustopečském Amande
Hotelu a začne v 10.00 hodin dopoledne.
Předprodej odstartoval 1. 8. 2021 a vstupenky budou až do pátku 19. listopadu v předprodeji za zvýhodněnou cenu 1 400 korun na
webu nebo v Turistickém informačním centru.
Na místě pak za cenu 1 600 korun. Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

Foto: 2× Tereza Slámová

Vzpomínky na Hustopeče hercům jistě zůstanou

taky vnoučata na hlídání, a starostí mi brzy
taky bude nové učení textů, protože se rozeběhlo znovu natáčení Ordinace, ale to jsou
takové milé starosti,“ líčí všestranná umělkyně.
Jak herci, tak diváci si představení velmi
užili, a někteří vytrvalci, kteří po představení
počkali, než se herci převlečou do civilu, ulovili
dokonce i autogram.
-slamČlánek byl zveřejněn 9. 8. 2021 na webu města.

„Barokní mozaika“
Na první pohled se může zdát, že estetika barokní éry je již minulostí, takže se stala
irelevantní, těžko pochopitelná a odtržená
od reality.
Témata nastolená před několika staletími však zůstávají otevřená dodnes, mění
se pouze výrazové prostředky. Například
hudebníci, kteří hrají i moderní díla, vidí určité spojení s předchozími obdobími. Proto
můžeme s jistotou říci, že estetika barokní
éry je živá a relevantní. Je pestrá, podivná
a poněkud heterogenní, jako vitráže nebo
mozaiky v gotických kostelech. Kupodivu
právě tato rozmanitost spojuje estetiku
doby dohromady.
8. října vás absolventi Moskevské konzervatoře a nyní studenti Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně, laureáti mezinárodních soutěží, Nikita Ruzhavinsky (violoncello) a Daria Savvateeva (varhany) zvou na
koncert, abyste si poskládali tuto nádhernou barokní mozaiku! Na koncertě zazní
komorní a sólová hudba barokních skladatelů z různých zemí: Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Josef
Dall'Abaco, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck.
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O Františku Syslovi, malíři a restaurátorovi
činnost, pro kterou je zásadní, aby restaurátor byl
vyzbrojen nejen vědeckými a technickými znalostmi, ale aby měl i výtvarné dovednosti a vztah a úctu
k restaurovanému dílu, neboť jeho zodpovědnost
je veliká – prochází mu rukama nenahraditelné
a penězi nevyčíslitelné hodnoty. Umělecké dílo je
křehký organismus, ať se skládá z tónů, veršů či
tvarů nebo barev, a porušení jakéhokoliv detailu
ovlivní vyznění celé skladby. Restaurátor v úloze
dirigenta a zároveň interpreta musí dbát na každé
znaménko, vycítit každý odstín, musí umět naladit
všechny struny, oživit a rozehrát celou skladbu tak,
aby vyzněla v plné kráse a sdílnosti, jak ji zkomponoval autor.“
Vedle restaurátorství se František Sysel
věnoval i malířství. Ve volných chvílích i na
svých cestách po světových galeriích bral do
rukou skicák a zaznamenával viděné. Jeho
autorská díla tak vznikala jako jakýsi osobní
deník, intimní záznam parafrázující běh času.
František Sysel a jeho Portrét dětí.
Zpočátku se ve volné tvorbě Františka Sysla
objevovaly krajinomalby městských a příměstmezinárodní kontakty a uskutečnit studijní ských motivů z okolí Loštic, Prostějova nebo
pobyty v zahraničí.
Kroměříže. Tvůrčí energii věnoval i portrétům,
Sysel se nevzdával ani společenských akti- které představovaly především členy rozsáhlévit a byl u založení Tvůrčí skupiny restaurátorů ho rodinného okruhu a z něj v prvé řadě vlastní
R 64, kterou tvořili absolventi Slánského školy. děti, jejichž portréty patří k umělcovým nejPo převratu v roce 1989 se Sysel i přes svůj zdařilejším dílům.
seniorský věk stále podílel na řadě význačných
Výstava věnovaná tvorbě Františka Sysla
restaurátorských akcí, účastnil se odborných se uskuteční od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021. Na
konzultací, byl soudním znalcem v oboru výstavě bude prezentován i originál fresky
oceňování uměleckých děl a restaurování.
Smrt Panny Marie, který se do Hustopečí vrací
Život Františka Sysla se uzavřel 23. září po 60 letech natrvalo, a 3D vizualizace koste2013 v Kroměříži, která mu byla domovem díky la, kterou ve spolupráci s MMG vytvořil graﬁk
řadě restaurátorských příležitostí. Tím se zavr- Vojtěch Chalupa.
šila profesní kariéra, která trvala téměř 60 let.
Soňa Nezhodová, Lubomír Krůza,
Svůj vysoce odborný přístup bez kompromisů,
Městské muzeum a galerie Hustopeče
které by mohly poškodit umělecké dílo, shrnul
Sysel do tohoto kréda: „Restaurování je umělecká
Zdroj: Archiv M. Dočekalové-Syslové

Gotická freska Smrt Panny Marie a její
transfer ze zničeného kostela sv. Václava
v Hustopečích.
V letošním roce uplynulo 60 let od pádu
věže kostela sv. Václava v Hustopečích. Po
osudové události z 26. února 1961 se realizoval záchranný průzkum a došlo k zajištění
cenností z trosek i z ještě stojících částí kostela. Až v roce 1962 pak navázal náročný transfer gotické fresky Smrt Panny Marie, která se
nacházela v boční kapli sv. Jana Nepomuckého.
Provedením transferu byl pověřen restaurátor
František Sysel, jehož dílu je věnována výstava
v Městském muzeu a galerii Hustopeče.
František Sysel se narodil 8. října 1927 v Prostějově. Po absolvování středoškolského studia
pokračoval od podzimu 1949 studiem na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, na
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě
u prof. Karla Veselého (oddělení restaurování) a nakonec na Akademii výtvarných umění
v Praze, kde na Speciální škole pro malířské
techniky a restaurování obrazů absolvoval
v roce 1954 u prof. Bohuslava Slánského. Zásluhy Slánského a jeho ateliéru, jehož absolventi
byli později souhrnně označováni jako „československá restaurátorská škola“, jsou mimořádné, protože svými znalostmi a výsledky
povýšili tento obor na mezinárodní úroveň.
Již Syslovy první práce patřily k restaurátorským výkonům, které byly náročné jak po
odborné stránce, tak organizačně. Díky své
erudici restauroval Sysel v letech 1961–1968 dílo,
které se stalo jeho nejslavnějším pracovním
odkazem vůbec. Jde o nejvýznamnější poklad
světového umění, uchovávaný v českých sbírkách o Tizianův obraz „Apollón a Marsyas“.
Restaurování učinilo jméno Františka Sysla
známým v celém světě, umožnilo mu navázat

Na Pavučině se učí anglicky hrou

Foto: Klára Vyhňáková

Není tábor jako tábor. Na ten, který se konal
spojenu s příjemnými zážitky. Což tedy děti
třetí červencový týden v Centru volného času
určitě mít spojeny budou. „Poté, co jsme si
Pavučina, by chtěl zavítat každý z nás. K výuce
dneska sami nachystali svačinky, máme připraangličtiny tady přistupují hrou a ve středu 14.
venou hru, při které děti zavřou oči a dostanou
července hrou z nejpříjemnějších – probíralo
od nás něco tajného do pusy. Trošku se bojí, že
se jídlo! „Jste na Pavučině a máme příměstský
to budou žížaly, ale opravdu se bát nemusí…
tábor s angličtinou pro dvacítku dětí. DopoA podle toho, co mají v puse, mají uhodnout
ledne se věnujeme angličtině, kdy se učíme
o co jde a zkusit to napsat v anglickém jazyrůzná témata jako jsou zvířata, barvy nebo
ce – jestli to opravdu byla ta žížala nebo třeba
číslice a dneska se věnujeme jídlu, takže vařílentilka,“ usmívá se Vedrová.
me a ochutnáváme,“ přibližuje průběh tábora Na anglickém táboře se ochutnávaly dobroty.
Obavy, že jim táboroví vedoucí připravili
hlavní vedoucí Michaela Vedrová. Odpoledne
nějakého chrobáka či již zmiňovanou žížalu,
pak děti tráví venku v areálu Pavučiny či na ni učí hrou, takže si hrajeme,“ usmívá se vedou- se ukázaly jako liché, na děti čekaly laskominy
výletě po okolí.
cí. Cíl tohoto způsobu výuky vidí Vedrová v tom, v podobě ovoce, zeleniny či sladkostí.
K výuce angličtiny tady přistupují po svém. že anglický jazyk bude děti bavit a tím lépe si
-vyh„Hrou! Angličtina se obzvláště na prvním stup- slovíčka zapamatují a budou mít angličtinu
Článek byl zveřejněn 14. 7. 2021 na webu města.

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku
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Burčákové slavnosti nabídnou novinky i stálice

Účastníci slavností se můžou těšit i na
stálice v nabitém programu. Čeká na vás oblíbený historický průvod. Vládu nad Hustopečemi převezme již tradičně v době Burčákovek
Horenská rada, dohlížet na kvalitu burčáku
a jeho poctivé pití bude Burčáková policie
a stejně jako každý rok zasedne velectěná
Burčáková unie.
Náměstí ovládne středověký jarmark,
dobové hudby, cimbálové muziky, rytířská klání či ohňová show. Program myslí
i na vyznavače modernější hudby. Na hlavním
pódiu vystoupí Lucie Bílá a kapela Arakain,
Michal Hrůza či Pokáč.

Foto: Richard Skoumal

Burčákové slavnosti mají v kulturní nabídce
Hustopečí pevnou pozici a během let se vyšvihly do čela pomyslného žebříčku akcí našeho
města. I přesto si stále drží svou originalitu
a nezaměnitelnou atmosféru, kterou utváříte
především vy, místní. Letos se na Burčákovky
můžete těšit od čtvrtku 30. září do soboty
2. října.

Poslední Burčákové slavnosti se konaly v říjnu 2019.

Burčák poteče proudem v otevřených
mázhausech, víno nabídnou místní vinaři
v otevřených sklepích v ulici Na Hradbách.
Samozřejmostí je soutěž ve váleční beček. Na
své si přijdou i milovníci vína. Připraveno bude
několik stovek vzorků vín z prestižní Národní
soutěže vín Velkopavlovické oblasti.
Prostor v programu dostanou i děti. Pro ty
bude postaveno dětské šapitó s pohádkami,
hrami a soutěžemi, chybět nebude zvěřinec,
ani dřevěné atrakce.
Toto je jen ochutnávka všeho, co na vás čeká.
Pro aktuální informace sledujte sociální sítě
a webové stránky města Hustopeče nebo www.
burcakoveslavnosti.cz.
Burčákové slavnosti se do Hustopečí vrací
po loňské nucené pauze. Za pořadatele si
přejeme, aby to byl návrat veselý a s nezapomenutelnou atmosférou. Takovou, na kterou
se dlouho v dobrém vzpomíná!
Marketing a kultura města Hustopeče

Dohodovali jsme. Bez deště a s úsměvem!

Foto: 2× Tereza Slámová

Hody na celé Moravě se letos konečně
přiblížily své klasické podobě a všichni folklorní nadšenci si užívají poslední víkendy hodové
sezony. Jeden ze srpnových patřil právě hodům
hustopečským.
Veselení začalo už v pátek, kdy statní hoši
postavili tolik důležitý symbol hodů – máju.
„Stavitele“ i přihlížející však zaskočilo počasí – v dobrém slova smyslu – po dvou letech
se Hustopečím vyhnul déšť. „Letos stavění
proběhlo normálně, oproti loňskému roku
bych řekl, že to byla nuda,“ směje se hlavní
stavitel Pavel Košulič. Drobná komplikace
nastala pouze při shazování máje v lese. „Když
se mája shazovala, tak se jí zlomila špička, ale

Mája byla za necelou hodinu postavená.

to nebyl žádný velký problém, protože se mája
napojuje. Důležité je, že stojí,“ pochvaluje si 1.
stárek Štěpán Sigmund.
Mája byla za 40 minut postavená a program
se přesunul k hochům z CM Lašár. Stárci i chasa

však museli být s oslavami opatrní, před sebou
měli náročnou sobotu, kdy si museli především vyprosit povolení hodů od paní starostky.
Ta hody povolila a chasa se tak mohla vydat do
ulic a domů, aby všechny občany Hustopečí
na hody osobně pozvala. Už dopoledne však
v Hustopečích opravdu sluníčko peklo a krojovaní se tak museli potýkat s obzvláště vysokými teplotami. „Při zvaní jsme to moc nezvládli,
bylo přes 40 stupňů a ve velkých krojích je to
náročné, skončili jsme o dost později než jsme
měli, ale dodržovali jsme pitný režim, takže se
to dalo vydržet,“ konstatuje 1. stárka Andrea
Bohatcová.
Sobotní náročný den končil večerní zábavou, ke které vyhrávala DH Hovorané. Nedělní den otevřela hodovní mše v kapli sv. Rocha,
na kterou později navázal krojovaný průvod
městem a odpolední i večerní zábava za
doprovodu DH Sokolka. „Myslím, že hody
zatím probíhají skvěle, všechno se nám daří
tak, jak má, hlavně organizace je super,“ zhodnotila průběh 1. stárka.
-slamČlánek byl zveřejněn 16. 8. 2021 na webu města.
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Mandlobraní ukázalo, že to jde...

Soutěžilo se v rozbíjení mandlí.

Vyfotili jsme se u nového fotorámu.

Foto: 10 × Veronika Nováková

Ten plán byl celkem
riskovali pokuty či zdraví.
jednoduchý – vynahradit si
Proto si velmi vážíme
dva zrušené ročníky Slavností
každého, kdo k nám v sobomandloní v době, která se zdá být
tu 21. srpna přijel. Na první
pro návštěvníky i pořadatele bezpečnou.
pohled by se mohlo zdát, že návštěvMístním nabídnout originální foodfestivalový níků nebylo moc – náměstím prošlo okolo
program na náměstí, a přespolním zase krásu 2 500 lidí a další stovky mířily do sadů či vinařmandloňových sadů, i když bez typických ských ulic. Z března jsme zvyklí na jiná čísla,
běloskvoucích kvítků. Zato ovšem s možností pravda. Na druhou stranu komorní atmosféra
vlastníma rukama si natrhat a ochutnat husto- dala vyniknout jedinečným zážitkům, vyhnuli
pečské mandle.
jsme se dopravním zácpám i frontám u poklaObecně se dá říci, že pořádat v dnešní době den, všude vládla pohoda.
jakoukoliv kulturní akci je tak trochu velká
Podařilo se nám sehnat nádherné zboží do
neznámá. Nebo spíš hodně velká neznámá. řemeslného jarmarku, rodiny s dětmi si hrály
Epidemiologická i ekonomická situace je v parku u kostela nebo tvořily s mandlovými
nestabilní. Návštěvníkům komplikuje kultur- vílami. Kapely Ukulele orchestra jako Brno,
ní vyžití očkování či testy, a pořadatelům zase Z horní dolní a dál na jih, La Bande a Buty
jejich kontrola. Pokyny jsou nejednoznačné, rozproudily diváky k tanci pod pódiem. Popílidé se bojí a raději zůstávají doma, než aby jelo se a hlavně jedlo.

Akce se točila kolem mandlí.

I v sadu čekal na návštěvníky bohatý program.

Výtěžek z prodeje brýlí udělá Radost.

Velkou poklonu skládáme týmům restaurací, které k nám přijely a po celý den vařily
mandlová menu. Šly do toho rizika, a přestože
se sami potýkají s personálními či ekonomickými potížemi, popustily uzdu kreativitě a my
jsme tak mohli ochutnat pokrmy z mandlí či
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Na návštěvníky čekaly stánky s bohatou nabídkou.

U mandlových víl se vyráběly buttony.

Proběhla soutěž jedlíků.

s mandlemi. V první řadě to byla místní hustopečská Formanka s vynikajícími krevetami
a kachnou, dále vegetariánská Bájomlska se
svými quesadillas, restaurant Tukan z Brna
s mandlovými hotdogy a borci z U Dřeváka
z Brna a jejich monster hamburgery. Vše jsme
ochutnaly a vše bylo vynikající!
Ani v sadech se nezahálelo. Připravily jsme
nový dřevěný fotorám, u kterého se návštěvníci nadšeně fotili. Obrovský úspěch sklidila
soutěž v rozbíjení mandlí, která se zvrhla
v loupání mandlí. Každý zde mohl ochutnat
mandlové pivo i mandlovici, mandlové jednohubky a nasbírat si vlastní mandle.
Velkou motivací pro nás
byla nejušlechtilejší část
programu – prodej brýlí
s originálními handmade přáníčky klientů
sociálně terapeutických
dílen Radost, které od

roku 2019 sídlí v CVČ Pavučina. Vyrobili je
pro nás už na Slavnosti mandloní v roce 2020,
které musely být zrušeny. Výtěžek z prodeje
brýlí poputuje právě jim, potřebují totiž větší
prostory a plánují v Hustopečích postavit chráněné bydlení. Všechny brýle se sice neprodaly,
ale my určitě vymyslíme, jak a kde vám je ještě
nabídneme...
Během příprav jsme několikrát musely
samy sobě i ostatním zodpovědět otázku: Proč
to vlastně děláte? A odpověď na ni byla překvapivě jednoduchá. Protože chceme vrátit do
Hustopečí život. Nejen jednou megalomanskou akcí, ale pokaždé, když připravujeme promítání v Kině, když vás
zveme na divadla a koncerty,
když už teď připravujeme
Burčákové slavnosti.
Vidíme v Hustopečích
prázdné sály, prázdné sklepy,
prázdné restaurace. A možná

si někteří právě na Mandlobraní uvědomili, že
je to vlastně fajn, když si v dnešní nejisté době
můžeme ve svém městě stále ještě dopřát
ten kousek radosti a setkat se u dobrého jídla,
u dobré muziky, nad sklenkou vína. Protože
i když to zní jako klišé – v první řadě jsou akce
Marketingu a kultury města Hustopeče určeny
obyvatelům Hustopečí.
Máme opravdu velkou radost z toho, že
jsme na Mandlobraní potkávaly spoustu
známých tváří. Že to byli právě místní, kteří to
při koncertech rozjeli pod pódiem a zakončili
ve sklepích.
Děkujeme vám, že jste s námi oslavili konec
letních prázdnin a těšíme se na další setkávání. Ať už na těch „našich“ menších, či na těch
velkých.
MaKové panenky z Marketingu a kultury
města Hustopeče
Článek byl zveřejněn 23. 8. 2021 na webu města.

Pod rozhlednou bylo živo.

Děkujeme všem, kteří dorazili.
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Na táborech s míčem, řemeslem i tancem
dit loňskou pauzu, kdy nemohly vůbec sportovat, a tak jsme se rozhodli pro tento příměstský
tábor. Chceme tímto způsobem děti přivést
k tomuto hezkému sportu, který se v Hustopečích začíná slibně rozvíjet. Slibujeme si od
toho, že v příštím školním roce do volejbalového kroužku přihlásí hodně dětí,“ netají se svým
přáním trenér Petr Groh.
-slam-

Foto: Tereza Slámová

Centrum volného času Pavučina tábory pro se tanečnice a lektorka Karolína Citterbardová.
děti zkrátka umí a nabízí jich tolik, že si vybeTanečního příměstského táboru se zúčastre opravdu každý. I letos o tom přesvědčují nilo 18 dětí a mezi děvčaty se dokonce našel
nejen rodiče, ale především děti, které se jich i jeden odvážlivec z mužského osazenstva.
pravidelně účastní. My jsme navštívili s kame- To bylo o něco více zastoupeno na sportovrou hned tři, které zaplnily prostory Pavučiny ním příměstském táboře Hrátky s míčem
i sportovní haly.
aneb Minivolejbal, který probíhal současně
Nejdříve proběhl příměstský výtvarno- s táborem tanečním. „Máme tu děti před první,
-keramický tábor s podtitulem Řemeslo má druhou a třetí třídou. Chtěli jsme jim vynahrazlaté dno, kde se děti seznamovaly s poctivými a tradičními profesemi. „Na děti čeká
každý den jiné řemeslo, většinou je to některé
z tradičních, starodávných řemesel. Měli jsme
tu třeba kováře, mlynáře i pekaře, dnes máme
truhláře a čeká nás ještě tkadlec. Včera jsme
byli na výletě v kovárně, dnes děti zatloukají
hřebíky, vyrábí si ježka, s Inkou v keramice
potom dělají třeba truhličku, misky, keramické
koláčky a odpoledne máme většinou i sportovní aktivity, aby se děti i vyřádily. Myslím, že si
to tady všichni maximálně užívají,“ prozrazuje
vedoucí Aneta Šedivá.
Děti ruční práce opravdu bavila a domů
si tak mohly odnést několik svých výrobků.
Trochu jiný pohyb zažívají účastníci tanečního
tábora skupiny Move Around, kteří si odnáší
především nové kroky a taneční sestavy. „Pro
děti máme připraveny především taneční
tréninky, ale není to tak, že by jen tančily. Dnes
jsme měli karneval a v pátek nás čeká taneční
battle, který zakončí náš příměstský tábor,“ těší Nabídka letošních táborů byla velmi pestrá.

Zábavné odpoledne nalákalo stovku dětí

Foto: Veronika Nováková

Už dlouho nebyla zahrada M-klubu při
letních kulturních akcích tak zaplněná diváky,
jako v sobotu 31. července. Postaraly se o to
děti, které přišly na zábavné odpoledne s Divadýlkem Mrak.
„Divadýlko Mrak jsou dva herci z Havlíčkova Brodu. Do Hustopečí jezdíme tak dlouho,
jak dlouho hrajeme, což je 30 let. Jezdíme na
Burčákovky, hráli jsme i ve starém kinosále
a vždy se k vám moc těšíme,“ představila se
nám energická herečka Yvonna Kršková.
Při každé návštěvě s sebou soubor přiveze nějakou pěknou divadelní hru a letos
poprvé ji spojil i se soutěžemi a diskotékou,
což dětské publikum náležitě ocenilo. „Je to
takový pohádkový karneval, kdy děti soutěží
v disciplínách, se kterými zápolily i postavy
z pohádek. Takže hledají princezny, staví věže,
hledají prsteny, sbírají jablíčka a podobně. Za
odměnu dostanou nějakou tu sladkost a vše
je prokládáno tanečky,“ popisuje osvědčený Úsměvy na tváři se to jen hemžilo.
program Kršková.
A přestože se při soutěžích a tanečcích děti li přátelé z Brněnského národního divadla, „Máme zkušenosti s tím, jak děti úžasně reagudosyta vyřádily, se stejným zaujetím vyslech- máme krásné loutky, vypadá to moc hezky,“ jí na loutky, komunikují s nimi. Takže přestože
ly i divadelní pohádku, která reji předcháze- pochlubila se Kršková.
je doba docela technická, tak se nebojím, že
la. „Je to staronová pohádka, kterou jsme pro
Z reakcí dětí bylo patrné, že klasické diva- by se změnil vztah dětí k loutkám a divadlu,“
potřeby dnešního dne trochu zkrátili. Máme delní pohádky u dětí stále bodují a nenahra- spoléhá na malé diváky Kršková.
krásnou novou výpravu, kterou nám vyrobi- dí je ani celovečerní animované velkoﬁlmy.
-nov-

09

2021
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kulturní a společenský kalendář

Martina Klaková: šperky a keramika
– výstava ve výlohách domu paní Nohelové, Dukelské náměstí.

st 1.–30. 9.

Leny Shine: Světlo do tmy – výstava
obrazů, vestibul knihovny.

pá 3. 9.

čt 9. 9.

19.00

po 23. 8.–12. 9.

Ovčí bál – k tanci a poslechu zahrají La
Bande, Poollitters, Atack a Emtolog. Výtěžek z akce půjde na výsadbu stromů v
Zoo Hodonín po tornádu. Občerstvení
zajištěno, ovčárna za prvním rybníkem.

17.00

ne 1. 8.–31. 10.

Gotická freska Smrt Panny Marie a její
transfer ze zničeného kostela v Hustopečích – výstava malíře a restaurátora
Františka Sysla. Městské muzeum a
galerie.

Zasedání zastupitelstva – zasedací
místnost na radnici (vstup z náměstí).

19.30

inzA4-podzim.indd 1

Laskonky – divadelní představení. Hrají
Jitka Asterová, Ivana Jirešová a Daniela
Choděrová. Vstupné 450 Kč (náhradní
termín, vstupenky zůstávají v platnosti),
kinosál.
Sousedský blešák – pojďte vyměnit či
prodat věci, které už doma nevyužijete.
Součástí akce bude hudební program,
opékání špekáčků a hravá zóna pro děti.
Dukelské náměstí.

16.06.21 11:02

čt 9. 9.

so 11. 9.

Fotoklub Hustopeče – výstava ve výlohách domu paní Nohelové, Dukelské
náměstí.

ne 26. 9.

Inzerce.

úäĢäŅÂěĢĈłÁŅőĢäŅή

ĂěÁŪĢĈġäàĆÂěĢĈłÁŅőĢäŇĆ

čt 30. 9.–2. 10.

17.00

čt 23. 9.

19.30

st 22. 9.

České tajemno – beseda s Arnoštem
Vašíčkem, učebna knihovny.
Zdeněk Izer na plný coole! – zábavný
pořad. Vstupné 400 Kč (náhradní termín,
vstupenky zůstávají v platnosti), kinosál.

19.30

čt 16. 9.

Blázinec – divadelní představení. One
man show Miroslava Táborského. Vstupné
450 Kč, kinosál.

15.00

po 13.–26. 9.

za podpory

Letní otevřené sklepy – každý pátek a
sobotu budou mít otevřeno minimálně
dva místní vinaři, a to od 18 do 21 hodin,
dle dohody i déle.

13.00

Inzerce.

pá 4. 6.–25. 9.

18.00

města Hustopeče

Vítání podzimu – projděte s dětmi několik stanovišť a přivítejte Podzimní královnu. Pořádá CVČ Pavučina, Křížový vrch.
Burčákové slavnosti – tradiční třídenní
oslavy sladkého bouřlivého moku provází
originální dávka humoru a recese.
Součástí programu je jarmark a hudební
vystoupení (Lucie Bílá a Arakain, Michal
Hrůza, Pokáč…), Dukelské náměstí.
Předprodej vstupenek online (www.kinohustopece.cz) nebo v TIC Hustopeče. Více
informací: www.burcakoveslavnosti.cz.
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JAKÉ CÍLE JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ?
Užívat si pohodlného důchodu a nespoléhat se jen na
peníze od státu?
Pobírat pasivní příjem od 40/50 let?
Naspořit si dostatek prostředků na koupi nemovitosti?
Splatit hypotéku o 10-15 let dříve?

Milí kulturní příznivci,
vlastníte dárkové karty?

Finančně podporovat děti při studiích či startu do života?

Vyčerpejte jejich kredit nákupem vstupenek
z bohaté kulturní nabídky, kterou pro vás připravujeme
na podzim tohoto roku. Jistě je z čeho vybírat!

Většině aktivních karet končí platnost
k 31. 12. 2021.
V případě nejasností či potřeby ověření nového data
platnosti nás kontaktujte
na e-mailu: kino@hustopece.cz.

Kontaktujte mě pro informační schůzku, kde probereme
Vaše cíle, představy a možnosti.

Bc. Jaroslav Rybář, IČ: 09792732, spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je
registrována jako IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.

Inzerce.

Bc. Jaroslav Rybář
Finanční a investiční plánování
+ 420 776 045 329
j.rybar@msquatro.cz

ne 10. 10.
út 12. 10.
pá 15. 10.

19.30 19.30 10.00

Připravujeme:

Veselá pouť – představení pro děti plné
kouzel, zábavy a legrace. Kinosál.
Nerez & Lucia – koncert obnovené folkové legendy. Kinosál.
Chlap na zabití – divadelní představení.
Kinosál.

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
∙ papír, plast, nápojové kartony: 7. 9.
∙ bioodpad: 13. 9. | 27. 9.
Sběrný dvůr: areál Technických služeb Hustopeče, Nádražní 35
Slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.
pondělí 14.00–18.00
pátek 14.00–18.00
středa 08.00–12.00
sobota 09.30–18.00
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – Hantály a. s. V. Pavlovice
6. 9. | 20. 9.

Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 15, tel.: 530 351 418

hustopece.cz ∙ kinohustopece.cz

Inzerce.

Kontakt:

30. 9.—2. 10. 2021 HUSTOPEÜE

BURÚÁKOVÉ

SLAVNOSTI

Ú8:R8EK 30.

9. 2021

Dukelské námëstí
16.00 HustopeÜe se baví – vystoupení
hustopeÜských dëtí a dospëlých
19.00 &lrox – koncert rockové kapely
PÁ8EK 1.

10. 2021

Dukelské námëstí
17.00 Zahájení slavností
17.10 Divadlo
18.00 Uvítací fanfáry z radnice
18.05 lavnostní otevírání mázhausł
20.00 3ovus 4rigo – ohęová show
20.30 Michal Hrłza a Kapela Hrłzy
22.00 8he People
4B48& 2.
Dukelské námëstí
9.00 tĬedovëký jarmark
9.30 Bakchus – historická hudba
10.30 RytíĬské klání (HŠ 8aranis)
11.00 Zasedání BurÜákové unie
12.00 3ešlapeto – jarmareÜní hudba
13.00 Folklórní pásmo s cimbálkou
13.45 Historický prłvod mëstem
14.30 1aškovnë i vážnë o vínë a historii
16.30 Pilsner jazz band – koncert
17.45 4hlédnutí na minulými roÜníky
18.30 PokáÜ – koncert
21.00 &rakain + 1ucie Bílá – koncert

Malá scéna – dłm 9 ynkł
18.30 Quanti Minoris – hradrock aneb
stĬedovëký pouliÜní bigbeat
20.30 HarmonikáĬ Pavel :intrlík

10. 2021
Dëtská scéna Šapitó 10.00—17.00
Program pro dëti (kouzelník, pohádky,
soutëže a hry...)
Malá scéna – dłm u ynkł 10.00—19.00
FlašinetáĬ – harmonikáĬ – historická
a cimbálová hudba
VinaĬská uliÜka Na Hradbách
17.00 outëž ve válení beÜek
9lice Mrštíkova 22.00—24.00
HarmonikáĬi 8. Kniežová a P. :intrlík

5Ĭedprodej vstupenek (do 30. 9. 2021): 8.C, Dukelské nám. 42/15, HustopeÜe - 200 KÜ/dvoudenní. 4n-line pĬedprodej na www.kinohustopece.cz.
5rodej na místë: pátek 1. 10. - 150 KÜ | sobota 2. 10. - 250 KÜ | dvoudenní - 300 KÜ. tudenti a dłchodci od 60 let,
držitelé prłkazł Z8P a Z8P/P - 200 KÜ/dvoudenní . Doprovod Z8P/P, dëti do 15 let a návštëvníci v historických kostýmech vstup zdarma.

P4DR4B3Ý PR4GR&M 3& BURCAKOVESLAVNOSTI.CZ
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U šálku kávy

s učitelkou Ludmilou Beránkovou
Začátek školního roku si žádá rozhovor
s pedagogem. Přemýšleli jsme, kterého učitele či učitelku pro naše povídání oslovit. Rozhodování bylo jednoduché a rychlé – volba padla
na paní učitelku Ludmilu Beránkovou, která
učila několik generací hustopečských dětí.
Tedy možná i vás, milí čtenáři.

Ludmila Beránková

Jste ráda, že jste se tak rozhodla? Nelákalo
vás v průběhu života jiné povolání?
Jsem nesmírně ráda. Za celých těch dlouhých
50 let jsem měla jen pár krizí, ale věřím, že jsem
se rozhodla správně. Nikdy jsem neměla tendence
utéct někam jinam.

Narodila se v nedalekých
Bořeticích. Je nejstarší ze tří sester.
Po absolvování základní školy
si vybrala 11letou střední školu
v Hustopečích. Následoval
Pedagogický institut, kde se stala
promovanou učitelkou.
Jako učitelka pracovala 50let –
40 let v Hustopečích, zbývajících
10 let v Bořeticích.
Je vdaná. Má syna, dceru a tři
vnučky.
Ráda pracuje na zahrádce nebo
plete.

Foto: 5× Archiv Ludmily Beránkové

Paní Beránková, jak se z vás stala učitelka?
Už na základní škole jsem byla rozhodnutá,
že budu učitelkou. Myslím, že na mé rozhodnutí
mělo také velký vliv to, že se mnou chtěla jít na
pedagogickou školu také moje spolužačka a velká
kamarádka Zdeňka. Bohužel mne po základní
škole nepozvali k přijímacím zkouškám, proto
jsem se rozhodla pro 11letou střední školu v Hustopečích.
Můj tatínek velmi toužil po tom, abych se stala
paní učitelkou, byl velký milovník vzdělání. V těch
dobách mi však bylo řečeno, že jsem ze zemědělské
rodiny, tak musím do zemědělství. Tatínek se však
svého snu nechtěl vzdát, takže mi přijímací zkoušky na mou vysněnou pedagogickou školu zařídil.
Vystudovala jsem a pak 50 let učila
Můžete nám prozradit, kde všude jste působila?
Poslední půlrok školy jsem působila v Kloboukách u Brna na tzv. řízené praxi, kde se nás ujala
paní učitelka Lydie Kvardová. Ta mě pro mou
učitelskou praxi naučila nesmírně mnoho. Bohužel v té době nebylo v kloboucké škole místo, takže
jsem dostala umístěnku do Hustopečí na Základní
školu Komenského k paní ředitelce Fouskové. Ta
mne shodou okolností na gymnáziu učila, velmi
mile mne přivítala. To se psal rok 1963, v Hustopečích jsem učila dlouhých 40 let. V důchodovém
věku mne oslovilo ředitelství Základní školy
v Bořeticích s prosbou tříleté výpomoci…no a v mé
rodné vesnici jsem učila 10 let. Paní ředitelku mi
pak shodou okolností dělala moje mladší sestra
Maruška.
Volají si vás školy ještě nyní?
Už ne. Sedmdesátku jsem oslavila ještě ve
školství, ale nyní si již užívám důchodového věku,
práce na zahrádce, luštím křížovky, sudoku
a velmi ráda čtu.
Po těch 10 letech v Bořeticích jsem se ještě
vrátila k občasné výpomoci na „Komendě“.

Jaké předměty jste vyučovala?
Nejraději matematiku a český jazyk, učila
jsem ještě přírodopis, vlastivědu, prvouku, tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu.
Co vás na tom nejvíce bavilo?
Bavilo mne učení jako takové, ráda jsem předávala dětem své znalosti. Vítala jsem, že každý den
byl jiný a přinášel nové výzvy. Jsem velmi šťastná
za kolektiv, který se na „Komendě“ sešel – některá
z paní učitelek něco objevila a okamžitě jsme si to
předaly, vzájemně jsme se tak obohacovaly. Dá se
říct, že jsem se povolání paní učitelky oddala a bylo
to skvělé rozhodnutí, svou práci jsem milovala.
Co bylo na povolání učitelky nejtěžší?
Začátky mé pedagogické praxe byly náročné, ale myslím, že tak to je v každém povolání. V průběhu mého učení mi pak občas dělalo
problém proniknout do dětí a poznat je. Když jsem
některou třídu učila pouhý rok, tak bylo obtížné
děti poznat a naučit se s nimi pracovat a správně
s nimi komunikovat. Jak kdysi, tak i nyní platí, že
každé dítě je jiné…
S učením jsem sice již skončila, ale jelikož jsem
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vyučovala takové kvantum hustopečských dětí,
tak se stává, že se ke mně na ulicí hlásí. A zařadit si,
kam obličej patří? S tím mám občas také problém
Jak jste se vyrovnávala se zlobivými žáky?
Jak jsem stárla, tak těch zlobivých žáků bylo
míň… když jsem do školství nastoupila, tak jsem
měla velkou třídu o 35 žácích. S těmi jsem trošku
bojovala, pár kluků mi dávalo opravdu zabrat.
Než jsme si na sebe zvykli, tak to trvalo téměř půl
roku. Tehdy byl základ ve vzájemné komunikaci
mezi pedagogem a rodiči. Co řekla paní učitelka,
bylo svaté. To bohužel v současné době už moc

STR 19

neplatí.
Na prvním stupni mě učila vaše sestra Maruška. Vnímala jsem ji jako druhou maminku,
pohladila nás po tváři, neustále se usmívala
a byla na nás velmi hodná.
Co myslíte, je to správné nebo si měla paní
učitelka držet odstup?
Myslím, že ano. Určitě sama vnímáte, že jste
se do školy mnohem více těšila a tak to má být.
Když jsem učila v Bořeticích, ze kterých pocházím,
učila jsem navíc potomky svých sestřenic, bratranců, vlastnic a vlastníků, takže tam byl přátelský
a vřelý přístup základ

zřejmě přináší doba. Mrzí mne i přístup současných rodičů, kteří z problémů či špatných známek
viní pedagogy.
Jak se díváte na distanční výuku při pandemii koronaviru?
Paní učitelky i páni učitelé mají můj velký
obdiv. Já bych to nezvládla – chyběl by mi přímý
kontakt s dětmi, zároveň bych si ve svém věku
už neporadila s technikou. Zažila jsem měsíční
uhelné prázdniny, kdy se pak zrušily školní výlety,
prázdniny a vše se muselo dohnat. Takže si moc
neumím představit dohánět tak velký výpadek, ač
online výuka probíhala.

Jaké vlastnosti by měl mít pedagog?
Jaký je váš názor na dnešní děti a mládež?
Správný pedagog by měl vědět, co chce. NeobeDěti a mládež jsou pořád stejné, jen to kolem
jde se bez tolerance vůči dětem. Neuškodí ani nich je jiné. Myslím si, že na ně rodiče nemají tolik
menší odstup od dětí, základem je udržet si peda- času, dětem chybí mantinely a důslednost rodičů.
gogickou autoritu.
Vliv má samozřejmě také doba – počítače, mobily,
tablety jsou velkým žroutem času, děti pak nemaCo byste na současném školství změnila?
jí čas navazovat kontakty mezi sebou. Je to smutMám problémy s moderní výpočetní technikou, né, ale nelámu nad nimi hůl.
se kterou neumím zacházet, ale to s sebou samo-vyh-

STR 20

HUSTOPEČSKÉ LISTY

Volební okrsky, seznam ulic a volební místnosti
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
VO 1

VO 2

VO 3

VO 4

VO 5

ZŠ Komenského

ZŠ Nádražní

KINO

MěÚ - RADNICE

PENZION

Dvořákova

Bratislavská

Dobrovského

Dlouhá

Habánská

Dukelské nám.

Javorová

Havlíčkova
Hradní
Kpt. Jaroše

Herbenova farma

Masarykovo nám.

Husova

Komenského
Krátká

Herbenova

Nádraží místní

Janáčkova
Jiráskova

Lipová

Nádraží Šakvice

Kollárova

Na Sídlišti

Nádražní

Kosmákova

Na Výsluní

Pitnerova

Kurdějovská

Nová

Mrštíkova
Svat. Čecha
Vinařská

Na Úvoze

Habrová

Nerudova

Stodolní
Střední

Na Hradbách

Akátová

Palackého
Smetanova

Školní

Dubová

Šafaříkova

U Vodojemu

Kaštanová

Třebízského

Družstevní

Alšova

Alejní

Brněnská

Alfonse Muchy

Hybešova
L. Svobody

Gen. Peřiny
Mírová
Kuberova

Okružní

Lékořicová

Pionýrská

Mandloňová

Tábory

Na Vyhlídce

Tyršova
U Dálnice

Polní
Údolní
Starovická

Vrchlického

U Větrolamu

Zahradní

Větrná

Žižkova
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Jak volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají každé čtyři roky. Ty letošní
připadají na 8. a 9. října 2021. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do
22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Hlasovací
lístky pro volby do Poslanecké sněmovny
jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Volič vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve
volební místnosti, jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volební lístky a bližší informace
o hlasování obdrží každý občan starší 18 let do
své poštovní schránky.
Kdo může volit?
∙ Občan ČR, který dosáhl alespoň druhý den
voleb věku 18 let.
∙ Každý volič při příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Neprokáže-li se volič
uvedenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Kde může volič volit?
∙ V místě svého trvalého pobytu ve volebních
místnostech příslušných volebních okrsků,
ve kterých je občan zapsán ve stálém seznamu voličů.
∙ Ve městě Hustopeče probíhá hlasování
v pěti stálých volebních okrscích. Přehled
těchto volebních okrsků, volebních místností a seznam konkrétních ulic, náležejících pod jednotlivé volební okrsky je uveden
– viz níže, viz mapka.
∙ Ze závažných důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky, opět
v místě svého trvalého pobytu v příslušných
volebních okrscích, ve kterých je občan
zapsán v seznamu voličů.
∙ Mimo místo svého trvalého pobytu na
základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Pokud bude volič v době voleb hospita

lizován v nemocnici nebo jiném obdobném Kde lze nahlásit požadavek na uskutečnění
zařízení, může, prostřednictvím správy volby do přenosné volební schránky?
tohoto zařízení, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů v místě, kde se toto zaří- ∙ Do data voleb lze o hlasování do přenosné
zení nalézá. V tomto případě bude vyškrtnut
schránky požádat Městský úřad Hustopeze stálého seznamu voličů v obci svého trvače. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče
lého pobytu.
jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037,
∙ Zvláštní seznamy voličů vedou rovněž zastu702 207 366 nebo paní Simona Procházková,
pitelské úřady pro voliče, kteří mají bydlitel. 519 441 064, 606 743 656.
ště mimo území ČR, a to na základě jejich ∙ Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat
písemné žádosti. Žádost musí být doručena
přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
Zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb.
Kde máme volební místnosti v Hustopečích?
∙ Na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti v rámci celé České republiky.
∙ VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1
Základní škola Hustopeče, Komenského
776/2
Kde požádat o voličský průkaz?
∙ VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 2
Základní škola Hustopeče, Nádražní 175/4
∙ osobně u Městského úřadu Hustopeče, ∙ VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 3
odbor správních činností, pracoviště evidenVíceúčelové kulturní centrum (KINO),
ce obyvatel (ohlašovna) do středy 6. 10.
Dukelské nám. 42/15
2021 do 16.00 hod. Žadatel je v tomto přípa- ∙ VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 4
dě povinen prokázat svou totožnost platMěstský úřad Hustopeče (RADNICE),
ným občanským průkazem nebo cestovním
Dukelské nám. 2/2
pasem.
∙ VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 5
∙ písemně – žádost musí být doručena na
Dům – Penzion pro důchodce Hustopeče,
úřad nejpozději do pátku 1. 10. 2021. Podpis
Žižkova 960/1
na žádosti musí být úředně ověřen.
∙ v elektronické podobě žádostí zaslanou
Tento článek vychází z platného zákona
prostřednictvím datové schránky. Tato k datu 3. 9. 2021. Vzhledem ke zhoršení epidežádost musí být doručena na příslušný úřad miologické situace vlivem „koronaviru“ mohou
nejpozději do pátku 1. 10. 2021.
nastat změny. Pro přesné a aktuální informace sledujte webové stránky města Hustopeče:
www.hustopece.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8. a 9. října 2021
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ZA ŠKOLNÍMI VRATY
Vizualizéry ve školách obohatí výuku
Realizační tým projektu MAP (Místní akční ho programu umožní učiteli nasnímaný objekt Nikolčicích, Popicích, Starovičkách, Šakvicích,
plán vzdělávání) pro ORP Hustopeče se na dále upravovat.
Šitbořicích, Velkých Němčicích, a také EKC
základě podnětu ze základní školy na ulici
Přístroje byly zapůjčeny na dobu do 31. 5. Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Komenského v Hustopečích rozhodl nabíd- 2022 třinácti subjektům z našeho regionu,
Tyto moderní výukové pomůcky budou
nout základním školám pro zkvalitnění výuky které projevily o tuto možnost zájem v průbě- využívány v průběhu prezenční a v případě
vizualizéry. Mnozí si asi položí otázku, co tento hu rychlého šetření, provedeného realizač- potřeby i distanční výuky ve školách. Stanou se
přístroj umí a v čem je pro výuku přínosem. ním týmem v měsíci dubnu 2021. Od 1. 6. důležitým prvkem v názornosti výuky. Máme
Vizualizér dokáže nasnímat fotku, list papíru 2022 přejdou vizualizéry do majetku jednotli- radost, že i na podporu této formy výuky se
s textem, předměty a mnohé další a převést vých subjektů jako dar.
v projektu MAP našly ﬁnanční prostředky.
je do digitální podoby. Následně je zobraPodpořili jsme takto obě základní školy
Realizační tým MAP vzdělávání pro ORP
zí na obrazovce počítače nebo je promítne v Hustopečích a dále ZŠ v Borkovanech,
Hustopeče II
prostřednictvím projektoru. Pomocí speciální- Kloboukách u Brna, Krumvíři, Němčičkách,

MŠ U RYBIČEK
Ani o prázdninách se nenudíme
prázdniny se svými rodiči a prarodiči. Provoz
byl i pro děti z MŠ Pastelka, které se u nás brzy

Foto: Archiv školky

V srpnu se to v naší MŠ hemžilo usměvavými dětmi, které bohužel nemohly trávit

zabydlely. Děti si povídaly o dalekých krajích,
moři a dovolené. Vyráběly medúzy, skládaly
lodičky z papíru a zpívaly si u toho prázdninové písničky.
Když nám přálo počasí, chodili jsme na
zahradu na odloučené pracoviště, protože
zahrada v budově Na Sídlišti je stále v rekonstrukci. Děti skotačily na průlezkách, stavěly
si hrady a tunely na pískovišti nebo si hrály
s míčem. Ne vždy ale svítilo sluníčko. Když
pršelo, hrály si děti ve třídě, kde vařily různé
dobroty v kuchyňce, stavěly domečky z velkých
kostek, skládaly puzzle nebo si malovaly
obrázky.
Poslední srpnový týden se nesl v duchu
úklidů tříd a všech prostor ve školce, aby byly
na nový školní rok připraveny v plné parádě.
Čas letí, za chvilku bude září. Už teď se na
všechny děti moc těšíme. Čeká nás spousta
akcí a zajímavých aktivit. Budeme se snažit,
aby ten další školní rok byl, jako vždy, plný
smíchu, dobrodružství a nových zážitků.
Kolektiv mateřské školy

GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA
Ohlédnutí za ukončením školního roku
Závěr školní roku 2020–2021 poznamenaného od října do května distanční výukou
probíhal k radosti pedagogů a většiny studentů již tradiční formou – standardní výukou ve
škole. A jako každoročně, tak i letos se uskutečnilo mnoho akcí: zájemci o studium skládali
v květnu přijímací zkoušky, v červnu nejstarší
ročníky uzavíraly svá studia maturitou a všichni studenti usilovali o pěkné ohodnocení svých
vědomostí a dovedností. A v tomto nabitém
programu vrcholila postupová kola soutěží

v matematice a v dějepise.
kou revoluci, stalinizmus, fašizmus, kulturu,
Největším úspěchem v matematice je vědu, sport, literaturu, ﬁlozoﬁi atd. Tříčlenný
umístění studentů v celostátním kole soutěže tým ve složení Adama Šperky ze sexty a KatePangea, a to Lenky Burešové (15. místo) a Jaro- řiny Klímové a Filipa Sykory ze septimy byl
slava Ondry (24. místo). Na detailnější přehled velmi úspěšný a v online soutěži pořádané
umístění se můžete podívat na stránkách školy. 17. 6. obsadil nádherné 6. místo.
Letošní krajské kolu XXIX. ročníku dějeTento rok nepřál kvůli epidemii koronapisné soutěže bylo zaměřené na období let viru také konání kulturních akcí. Studenty
1900–1939 a hlavně na události vedoucí k mrzelo, že se nemůže uskutečnit každoroční
1. světové válce, na její průběh, mezinárodně- školní akademie, a proto přišli s vlastním návr-politické vztahy ve 20. a 30. letech, bolševic- hem: školní parlament vymyslel projekt KDO

STR 23

Z KOHO. Jednalo se o mezitřídní soutěž v kreativitě, organizování, umění spolupráce a vystupování při příležitosti ukončení školního roku.
Akce proběhla 25. 6. 2021 na školním dvoře.
V jejím průběhu nejprve žáci a učitelé zareagovali na katastroﬁcké řádění tornáda na
Břeclavsku a Hodonínsku a vyhlásili ﬁnanční
sbírku na pomoc těmto oblastem. Následně předvedli studenti své hudební nadání
a zahráli na hudební nástroje. Následovala
soutěž v improvizaci tříd – na vylosované téma
přichystali žáci během 45 minut vystoupení. Školní porotu nejvíce zaujala sexta, která
soutěž vyhrála. Program uzavřel pan ředitel
Radim Šebesta, který zhodnotil uplynulý rok,
vyhlásil nejlepšího studenta školního roku
2020–2021 Jana Bartoně z kvarty, který zazářil v krajských a republikových kolech mnoha
olympiád a soutěží, a zdůraznil podporu
oblastem, jež poničilo tornádo.
Dagmar Langarová Nikola Hauková a Dominika Kňůrová z tercie při hře na ukulele

Foto: Archiv školy
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Foto: Archiv školy

Úspěch studentů v literární soutěži Skrytá paměť Moravy
V letošním ročníku soutěže získali pomy- prací v dané věkové kategorii. Je potěšitelné, že se nejen vnějškově, ale i vnitřně. Autorčin styl
slnou stříbrnou medaili ve své kategorii dva mezi těmito nominovanými autory se i letos je vyspělý a její text se vyznačuje vyzrálou
naši studenti, a sice Jitka Stritzlová a Jan Valí- objevila jména čtyř studentů našeho gymná- schopností psychologického ponoru.
ček. Úspěšní byli i další dva studenti našeho zia.
V kategorii starších autorů ocenila
gymnázia Jan Bartoň a Matylda Střelcová.
Druhé místo v kategorii 12–15 roků kate- II. místem porota povídku Sestra Julie septiTéma 15. ročníku literární soutěže Skrytá gorii získala Jitka Stritzlová z kvarty. Porotu mána Jana Valíčka. Zaujal příběhem zdravotní
paměť Moravy, jejímž vyhlašovatelem je Rada zaujala povídkou Maskovaná, která odráží sestry, která intenzivně prožívá nelehké chvíle
Jihomoravského kraje a Památník písemnictví náladu doby, ve které jsme nechtěně strávili v době pandemie. Autor se zaměřuje na krizi,
Rajhrad, znělo Život v době korony a odráže- několik měsíců.
kterou si mladá sestra prochází, a na to, jaké
lo aktuální společenskou situaci. Soutěže se
Do pochmurně laděného příběhu vyprávě- nachází východisko, když se stará o mladého
zúčastnilo více než 200 mladých autorů z celé ného na pomezí snu a skutečnosti je zasazen pacienta s nemocí covid-19.
republiky.
tragický příběh hrdinky. Důležitým motivem
Čestné uznání, tedy 4.–5. místo, si rozhodKaždý rok odborná porota hodnotí literární je zde právě nošení masek, tyto masky ovšem nutím poroty vydobyl Jan Bartoň (rovněž
práce mladých autorů a vybírá pět nejlepších mohu mít i podobu přenesenou. Maskujeme z kvarty) s tklivě humornou povídkou Lampa.
Povídka zachycuje pocity mladého hrdiny,
který tráví „čas korony“ ve svém pokoji a pocity opuštěnosti se projeví zvláštními rozhovory
právě s lampou.
Třetí oceněnou autorkou z našeho gymnázia je již zkušená autorka Matylda Střelcová z třídy sexta (4.–5. místo ve II. kategorii).
V povídce Korunovaný vir pracuje s originálně
pojatou personiﬁkací. Povídka se vyznačuje
jazykovou originalitou a osobitým přístupem
k tématu.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se uskuteční 22. září
2021 v Památníku písemnictví na Moravě
v Rajhradě. Oceněné texty budou zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska
a také publikovány v literárním sborníku Skrytá paměť Moravy, který vyjde na podzim tohoto roku.
Anna Růžková

Popis studentů na foto zleva doprava: J. Bartoň (4.C), J. Stritzlová (4.C), M. Střelcová (6.C) a J. Valíček (7.C).

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku
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CÍRKVE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Slavíme výročí sv. Ludmily
V letošním roce si v naší zemi připomíná- by a víry. V srpnu jsme se také s několika pout- aby ničemu nedůvěřovali a věřili jen jejich
me 1 100. výročí mučednické smrti první české níky vydali na pěší pouť z Hustopečí a Křepic slibům a podrobovali se jejich plánům. Výsledkněžny a světice – sv. Ludmily. Ludmila byla na Velehrad, kde před nějakým časem odstar- kem toho je povrchní život zaměřený na krásu
manželkou prvního známého Přemyslovce tovala velká pěší pouť po stopách sv. Ludmi- a vnější dojem. Přitom je pravá krása i v postarBořivoje a společně s ním přijala křesťanství. ly. První část putování vedla z Velehradu do ší manželce, která nešetří své síly a zdraví
Spolu nasměrovali vývoj české státnosti vstříc Tišnova, druhá z Tišnova do Sázavského klášte- a vytrvale pečuje o svého nemocného manžeevropskému křesťanství, písemné kultuře ra a třetí bude směřovat do Tetína na Beroun- la. Ve věrnosti manželů, kteří se milují i na
a středověkému státu. Po smrti manžela se sku, kde se ve dnech 17. a 18. září uskuteční podzim svého života. V mužích a ženách, kteří
Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Národní svatoludmilská pouť. I když jsou tyto nezištně slouží společnosti a vlasti, obětavě
Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích iniciativy spojené s rokem sv. Ludmily trochu pracují pro štěstí rodiny i druhých lidí. Proto je
synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vycho- ve stínu jiných událostí, i když se v září určitě pro náš život velkým darem přítomnost prarovatelkou vnuka Václava.
soustředí pozornost především na návštěvu dičů a starších lidí, kteří nám mohou předáSpory o výchovu či přímo o politickou moc papeže Františka na Slovensku, tak nás může vat jako sv. Ludmila svou moudrost, vyprávět
ale vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, postava sv. Ludmily i v dnešní době inspiro- příběhy plné životní zkušenosti, ukazovat, jak
která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín vat. Zvláště tím, jak naplňovala svou úlohu velikým darem v životě člověka je víra v Boha.
15. září 921. Václav nedlouho poté při nástupu maminky, babičky a vychovatelky v rodině.
Prarodiče, starší lidé nám pomáhají, abychom
k moci nechal ostatky své babičky přenést do
V dnešní době jsou mladí lidé sváděni, aby neztratili kontakt se svými kořeny a vybuPrahy a Ludmila se tak stala světicí.
odmítali zkušenosti starších lidí, pohrdali dovali svůj život na pevných základech. Ať si
V naší farnosti jsme si sv. Ludmilu připo- minulostí a vzhlíželi jen k budoucnosti, která jich vážíme a dokážeme si udělat čas na jejich
menuli 20. června, kdy jsme v našem kostele se jim nabízí. Jako prostředek k tomu je využí- návštěvu, na setkání s nimi, ať jsme vynalézaví
přivítali putovní ikonu sv. Ludmily, která byla ván falešný kult mladosti, jako kdyby všecko, v hledání způsobů, jak se s nimi spojit, aby se
požehnána na Levém Hradci a v bazilice sv. Jiří co není mladé, bylo zavrženíhodné a neplat- necítili osamocení.
na Pražském hradě a z těchto míst putuje do né. Je to způsob, jak si chtějí druzí lidé mladé
Jan Nekuda, děkan
farností po celé republice s poselstvím modlit- přitáhnout, aby pak dělali jen to, co jim řeknou,

SPOLKY
Dobročinný obchůdek Narana se těší na vaši návštěvu

Foto: FB Narana Hustopeče

V budově Apoštolské církve v Hustopečích
vzniklo místo s tajemným názvem Narana. Pod
ním se skrývá anglický výraz, který v překladu
znamená: „naslouchání a učení se pro život“.
Můžeme to chápat jako poučku, že v průběhu života bychom se měli naučit naslouchat
a učit se tomu, co nám zanechali naši předkové. Tím se řídí také zakladatelky dobročinného
obchůdku, které by rády povzbudily lidi v tom,
aby věci, které doma zavazí, poslali dál do
světa. „Něco potřebujete, nemusíte si koupit
věc novou, můžete přijít sem k nám a pořídit
si ji z druhé ruky samozřejmě v únosné kvalitě
a zároveň přispět na dobrou věc,“ říká jedna ze
zakladatelek Petra Fekete. Výtěžek z prodeje
poputuje na sociálně-terapeutické dílny sídlící
v Hustopečích.
Po několikatýdenních přípravách se Narana slavnostně otevřela.
v pondělí 19. července obchůdek otevřel pro
veřejnost a na návštěvníky čekaly regály plné me dost,“ láká k návštěvě Fekete. Informace začátku září. ,“ těší se Petra Fekete.
zboží od dětského oblečení a knih po vyba- o obchůdku naleznou občané na facebookoAž na výjimky budou v obchůdku věci
vení domácnosti. Na své by si tak mohl přijít vých stránkách Narana Hustopeče a v budouc- k zakoupení za jednotkovou cenu v řádu desíkaždý milovník hledání pokladů. Kdy mohou nu mohou navštívit také webové stránky.
tek korun. Chcete-li nějakou věc přinést, měla
návštěvníci obchůdku dorazit? „Přes léto zatím
Zakladatelky však mají kromě provozu by být nerozbitá a funkční. Co se týče oblečení,
budeme fungovat od úterý do čtvrtka od 10 do obchodu i další plány. „Máme za sebou jednu noste věci čisté, bez děr a hezky poskládané.
17 hodin, i během této otevírací doby mohou besedu na téma domácí a komunitní vzdě-vyhlidé nosit své věci, protože jich zatím nemá- lávání a na ni chceme tematicky navázat na
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SPORT
Nově zrekonstruovaný Městský stadion
v Hustopečích uvítal během letních prázdnin nejen atlety a sportovce z řad veřejnosti,
ale také účastníky prvního atletického tábora pořádaného ve spolupráci CVČ Pavučina
a oddílu atletiky TJ Agrotec Hustopeče. Děti
ve věku 7–10 let se celý týden zdokonalovaly v různých atletických disciplínách, aby
na konci tábora porovnaly své síly v malém
olympijském klání. Běh na 60 a 300 m, skok
daleký a hod raketkou, to byly disciplíny, kde
mohli malí atleti získat medaile, diplom a také
drobné ceny, které jim spolu s olympijským
vlastnoručně malovaným trikem, budou krásnou vzpomínkou na letošní týden plný sportu
a zábavy. O děti se během týdne starali trenérky a praktikanti z atletického oddílu TJ Agrotec
Hustopeče a kompletní zázemí poskytlo CVČ
Pavučina. Spolupráci si velmi pochvalovala
hlavní vedoucí a trenérka Karolína Houdková,
která se dětem celý týden věnovala a spolu Sportovní talenty z Hustopečí.
s dalšími pomocníky připravila celý program.
„Děti trávily každé dopoledne atletickým ková. A protože právě probíhaly Olympijské
tréninkem, zdokonalovaly si běh, skok dale- hry v Tokiu, sledovaly děti během poledního
ký, překážkový běh, ale vyzkoušely si i takové klidu souboje těch nejlepších atletů. Možná,
disciplíny, jako je hod oštěpem, hod kladivem že i Hustopeče budou jednou fandit nějakéči vrh koulí, samozřejmě s nářadím určeným mu atletovi, který začínal v našem atletickém
pro ty nejmenší atlety,“ řekla Karolína Houd- oddíle. Během letošního atletického tábora

Foto: Archiv TJ Agrotec Hustopeče

První atletický příměstský tábor měl velký úspěch

se objevilo hned několik talentovaných dětí,
které rozšíří základnu atletického oddílu. A na
další příměstský atletický tábor se mohou děti
i rodiče těšit opět v příštím roce.
Michaela Houdková,
trenérka

Mayerhofer a Paulík vezou medaile z Mistrovství Moravy
První červencový den se uskutečnilo
v Ostravě atletické Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců v kategorii staršího žactva.
Na stadionu, kde ještě nedávno startovaly
takové hvězdy atletického nebe jako byl Bolt,
Duplantis, nebo Špotáková, se představila
i skupinka mladých závodníků z atletického
oddílu TJ Agrotec Hustopeče. Domů si přivezli dvě medaile a historicky nejvíce umístění
v elitní desítce.
„V letošní „covidové“ sezóně jsme měli
opravdu jen omezené možnosti přípravy, a tak
jsme do Ostravy odjížděli sice s očekáváním,
ale také i s trochou obavy, jak na tom budou
soupeři. Letos moc závodů nebylo, a tak se
dalo tušit, že všichni ladí formu na tento závod.
Výkony a umístění našich atletů však předčily
naše očekávání,“ spokojeně konstatuje trenér
Zbyněk Háder.
Obě medaile jsme vybojovali ve vrhačských
disciplínách. Štěpán Paulík v silné konkurenci
vybojoval bronz v osobním rekordu 48,84 m.
Výborně se dařilo oběma kladivářkám. Nikita Mayrhofer potvrdila, že letos patří mezi
nejlepší a nejstabilnější závodnice na Moravě
a vybojovala rovněž bronzovou medaili výkonem 32,07 m. Výborné 5. místo v kladivu přida-

la Daniela Fadrná ve svém osobním maximu
27,26 m. Mayerhofer se ještě probojovala do
užšího ﬁnále disku, kde skončila osmá.
Těsně pod stupni vítězů skončil ve skoku
vysokém Vojtěch Homola. Za výkon 1,68 m bral
4. místo, stejně jako chlapecká štafeta 4 × 60 m
(Homola, Machala, Paulík, Březovič). Skvělým
osobákem 41,94 s a 5. místem se blýskla na
trati 300 m Adéla Fojtová. Své dosavadní
maximum překonala o více jak jednu sekundu
a zařadila se v českých tabulkách mezi nejlepší dvacítku. I díky ní se dařilo oběma našim
štafetám. Ve složení Fojtová, Seďová, Hajná
a Daněčková skončila děvčata v běhu na 4 ×
300 m na 5. místě a v běhu na 4 × 60 m obsadila 9. místo. První desítku výsledkové listina pak
uzavíral Vojtěch Homola ve skoku dalekém.
„Navázali jsme na výborné výkony na
krajském přeboru a ukázali, že se můžeme
v mnohých disciplínách měřit s českou špičkou.
Výkony z Ostravy dávají naději na to, že i letos
by se mohli naši nejlepší představit na vrcholu
celé sezóny Mistrovství České republiky,“ vyhlíží do budoucnosti předseda atletického oddílu
TJ Agrotec Hustopeče Zbyněk Háder.
-had-

ATLETICKÝ ODDÍL
TJ Agrotec Hustopeče
pořádá
NÁBOR do ATLETIKY
dětí od ročníků
narození 2016 a starší
pondělí 13. 9. 2021 v 17.00
Městský stadion v Hustopečích
www.atletikahustopece.com
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Naši atleti vybojovali 12 cenných kovů na krajském přeboru
Krajský přebor jednotlivců staršího žactva hustopečských atletů předseda oddílu Zbyněk
v atletice byl letos uspořádán netradičním Háder.
způsobem. Kvůli zkrácené jarní sezóně
Mladým atletům z Hustopečí se tentose uskutečnil ve dvou závodech v Břeclavi krát dařilo jak v tradičně silných vrhačských
a Hodoníně. V každém závodě byla polovina a skokanských disciplínách, tak i na běžeckém
disciplín vypsána jako krajský přebor. Tento oválu. Zlato a titul krajského přeborníka vybozajímavý model umožňoval závodníkům start jovala v kladivu Nikita Mayerhofer a běžecká
ve více disciplínách a naši závodníci z atletické- štafeta chlapců v běhu na 4 × 60 m (Homola,
ho oddílu TJ Agrotec Hustopeče toho bohatě Paulík, Březovič, Dvoriak). Celkem šestkrát
využili.
vystoupali naši závodníci na pomyslný stříbr„Krajský přebor je pro nás vždycky jedním ný stupínek. Nikita Mayerhofer získala stříbro
z nejdůležitějších závodů sezóny. Ukazu- v kouli i disku a stala se jednou z nejúspěšje, zda patříme mezi nejlepší oddíly v kraji. nějších závodnic celého krajského přeboZiskem 12 cenných medailí, a dalšími umístě- ru. Štěpán Paulík byl druhý v hodu oštěpem
ními v první desítce, jsme opět dokázali, že se a Nikola Seďová překvapila skvělým výkonem
můžeme směle měřit s těmi největšími kraj- a stříbrnou medailí v běhu na 200 m překáskými oddíly,“ spokojeně bilancuje výsledky žek. Stříbrné byly obě naše dívčí štafety, a to

jak 4 × 60 m, tak i 4 × 300 m. Medailový výčet
pak doplňují čtyři bronzové medaile. Daniela
Fadrná ji vybojovala v hodu kladivem, Vojtěch
Homola a Nikola Seďová ve skoku vysokém
a poslední cenný kov získala štafeta chlapců
v běhu na 4 × 300 m.
„V porovnání s minulými roky je to obrovský
nárůst výkonnosti,“ porovnává letošní výsledky s těmi minulými předseda oddílu Zbyněk
Háder. „Loni jsme získali pět medailí, předloni
jenom jednu a před třemi lety čtyři. Letošních
12 cenných kovů je výsledkem skvělé práce
našich závodníků a jejich trenérů, kterým
děkuji za čas, který svým svěřencům věnují,“
dodal Zbyněk Háder.
-had-

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z XIX. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konanou dne 25. 5. 2021 v sále
Kina Hustopeče
Usnesení č. 1/XIX/21: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce.
zrušení v bodě V f) Rozpočtové opatření města Hustopeče 2021 – přesunuto na ZM na
17.06.2021 doplnění v bodě V. f) Změna stanov společnosti VaK Břeclav, zrušení bodu III.
Zpráva Finančního výboru – přesunuto na ZM
17.06.2021, přesun projednávání bodu Zpráva
kontrolního výboru za bod f) Změna stanov
spol. VaK Břeclav bude jako bod g)
Program:
Zahájení
Sdělení starostky
Hlavní body:
Aktualizace Plánu rozvoje sportu města
Hustopeče v roce 2018-2025
Finanční garance sociálních služeb 2022
Smlouva o bezúplatném převodu majetku Němec Jiří, stavitel s.r.o.
Darování pozemku pod OK Brněnská, Žižkova Contera Park Hustopeče
Žádost o odkoupení městských pozemku p.č.
3963, 3964 a 3967 v k.ú. Hustopeče u Brna
Změna stanov společnosti VaK Břeclav
Zpráva Kontrolního výboru
Informace o postupu realizace Městského
stadionu
Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
Příspěvky členů ZM
Diskuze občanů (pokračování)
Kontrola přijatých usnesení
Závěr
Usnesení č. 2/XIX/21: ZM schvaluje ověřovatele
zápisu … a …
Usnesení č. 3/XIX/21: ZM schvaluje průběh
diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy
se samostatně přečte usnesení a na konci

zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení č. 4/XIX/21: ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky paní …, administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.
Usnesení č. 5/XIX/21: ZM schvaluje aktualizovaný Plán rozvoje sportu města Hustopeče v roce
2018–2025.
Usnesení č. 6/XIX/21: ZM schvaluje Finanční deklaraci sítě sociálních služeb ORP Hustopeče
pro rok 2022. Dokument Finanční deklarace
sítě sociálních služeb ORP Hustopeče pro rok
2022 je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7/XIX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu věci nemovitých, a to pozemku parc. č. 4542/319, orná
půda, o výměře 1366 m2 v obci Hustopeče, k.ú.
Hustopeče u Brna, na listu vlastnictví č. 12219 s
Němec Jiří stavitel, s.r.o., Vídeňská 125a, 619 00
Brno, IČ: 26957841
Usnesení č. 8/XIX/21: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Contera Park Hustopeče s.r.o.,
Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 07959966,
kterou město získává darem pozemek p.č.
1086/123 v k.ú. Starovice, zapsaný na LV č. 201.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 9/XIX/21: ZM schvaluje setrvání na
Usnesení ZM č. 33/XXII/14, kterým ZM prohlašuje , že město nehodlá prodávat pozemky v
„Mandloňových sadech“ p.č. 3824/1, 3906/3,
3907/3, 3908/3, 3913/1, 3913/2, 3913/3, 3913/4,
3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3918, 3922/1,
3924, 3925, 3929, 3933, 3934/1, 3934/2, 3935,
3936/2, 3937, 3938, 3939/1, 3939/2, 3940, 3941,
3942, 3943, 3949, 3953, 3954, 3955, 3956/1,
3956/2, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 3963, 3964,
3965, 3966, 3977/1, 3977/2, 3977/6, 3977/7, 3978,
3979, 3981, 3986, 3987, 3993, 3994, 3995, 3996,
3997, 4028/2, 5403/1, 5406/5, 5415/14, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna. Veškeré žádosti o prodej
těchto pozemků budou automaticky odkládány. O prodeji bude jednáno pouze v případě, že

zastupitelstvo z vlastní iniciativy rozhodne o
jejich prodeji.
Usnesení č. 10/XIX/21: ZM neschvaluje vyhlášení
záměru prodeje pozemků p.č. 3963, o výměře 214 m2; druh pozemku: zahrada; p.č. 3964,
o výměře 887m2; druh pozemku: vinice; p.č.
3967, o výměře cca 150m2, druh pozemku:
ostatní plocha; vše v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 11/XIX/21: ZM schvaluje ve smyslu
ust. § 84 odst. 2) písm f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, delegaci … (náhradník: …) jako zástupce města Hustopeče na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s,,
v níž má majetkovou účast.
Usnesení č. 12/XIX/21: ZM schvaluje ve smyslu
ust. § 84 odst. 2) písm e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, změnu stanov společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav a.s,, v níž má majetkovou
účast, a pověřuje svého delegáta … (náhradník:
…) k hlasování o jejich změně ve valné hromadě společnosti. Hlasování delegáta musí být ve
shodě s tímto usnesením zastupitelstva města
Hustopeče, které souhlasí se změnou stanov.
Usnesení č. 13/XIX/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne:
26.04.2021.

Usnesení ze 73. schůze Rady města
Hustopeče konanou dne 8. 6. 2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 2/73/21: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Ivou Litrbackou,
Kosmákova 581/2, 693 01 Hustopeče, IČ:
08662053 na užívání části pozemku p.č.81/8 o
výměře 15 m2 vedeného na LV č.10001 v k.ú.
Hustopeče u Brna za měsíční nájemné 680 Kč
+ DPH za účelem umístění restaurační předzahrádky. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu
na dobu neurčitou. Text dodatku je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 3/73/21: RM doporučuje ZM ke
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schválení vyhlášení záměru na uzavření
směnné smlouvy, a to části pozemku p.č. KN
251/1, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým parcelním číslem
251/4, vzniklého dle geometrického plánu č.
3977-177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako
zahrada, v k.ú. Hustopeče u Brna, za část městského pozemku p.č. KN 251/2, v rozsahu nově
vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým
parcelním číslem 251/5, vzniklého dle geometrického plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2,
vedeného jako zahrada, ve vlastnictví města
Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 4/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření směnné smlouvy, kde předmětem směny bude pozemek p.č. KN 3277/5, o
výměře 82 m2, ve vlastnictví města Hustopeče,
za část pozemku p.č. KN 245 a to v rozsahu
geometrickým plánem č. 3977-177/2020 nově
vyděleného a vyčleněného pozemku p.č. 245/2,
o výměře 56 m2, vedeného jako zahrada vše v
k.ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude uhrazen za cenu
26.780 Kč.
Usnesení č. 5/73/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku za účelem
provozování restaurační rozebíratelné zahrádky a umístění stojanu na kola podél objektu
restaurace U Halmů na ulici Brněnská 447/1
(zahrádka: 64 m2; parkování pro kola: 16 m2),
na části p.č. 1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 6/73/21: RM schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
KN 1032, vedený jako zahrada, o celkové výměře 294 m2, zapsán u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec
Hustopeče. Nájemní smlouva bude uzavřena
na zahrádkářské účely.
Usnesení č. 7/73/21: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu vybavených nebytových prostor
baru s uzamykatelným skladem, kuchyňkou,
šatnou a samostatnou toaletou pro personál v
budově zrekonstruovaného víceúčelového kulturního centra v Hustopečích, Dukelské nám.
42/15, za účelem provozování baru s kavárnou,
které budou sloužit návštěvníkům kulturních a
společenských akcí i ostatním subjektům.
Usnesení č. 8/73/21: RM schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti
– budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú.
Hustopeče u Brna (Společenský dům) na adrese Herbenova 4, Hustopeče, a to sálu s přísálím
se spoluužíváním vestibulu a WC, vše včetně
vybavení, zpravidla každé pondělí v měsíci od
16:30 do 18:00 hod, počínaje od 1. září 2021 do
30. června 2022 za snížené nájemné ve výši 90
Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
Usnesení č. 9/73/21: RM schválila záměr pronájmu
části objektu občanské vybavenosti - budova
č. p. 42 na pozemku parc. č. 48 - zast. plocha a
nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna (víceúčelového
kulturního centra) na adrese Dukelské nám.
42/15, 693 01 Hustopeče, a to přednáškového
sálu v 1. patře budovy, spoluužívání kuchyňky
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a WC, vše včetně vybavení, zpravidla každou
středu v měsíci tři hodiny od 15:00 do 18:00
hod, počínaje od 1. září 2021 do 30. června 2022
za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
Usnesení č. 10/73/21: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností EG.D a.s.,
Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, MŠ, přeložka NN, č. stavby
1030060804", která bude realizována na pozemku města parc. č. 1673/1, k.ú. Hustopeče u
Brna z jednorázovou úplatu 6.650 Kč bez DPH.
Smlouva v příloze.
Usnesení č. 11/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení Dodatek č. 13 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace města Hustopeče
Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres
Břeclav, příspěvková organizace se sídlem
Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, PSČ 693 01, IČ
70882291. Dodatkem se mění označení školní
jídelny, text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení zrušení usnesení č. 24/XVII/21 ze
dne 11.02.2021, kterým schválilo OZV 1/2021 a
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 01.01.2022. Text
vyhlášky je přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení Obecně závaznou vyhlášku města
Hustopeče o stanovení koeﬁcientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text vyhlášky je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 14/73/21: RM bere na vědomí žádost
spol. RUSTIKAL, s.r.o. v zastoupení společnosti
BUILDSTEEL, s.r.o. o moderaci k rozhodnutí RM
46/65/21 a postupuje tuto žádost do dopravní
komise.
Usnesení č. 15/73/21: RM trvá na nadzemní přípojce NN pro stavbu „Hustopeče, příp. NN,
Staněk, parc.č.5661“.
Usnesení č. 16/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení záměru na prodej pozemků a části
pozemků, a to p.č. 322, vedeného jako zahrada,
o výměře 56 m2, dále p.č. 323, vedeného jako
zahrada, o výměře 33 m2, dále p.č. 321/5, vedeného jako zahrada, o výměře 190 m2, dále p.č.
376/22, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 88 m2 a dále části pozemků p.č. 3327, 3328,
3331 a 3332/1 v rozsahu dle geometrického plánu č 2855-52/2010 nově vytvořené a vyčleněné
pozemky p. č. 3327, o výměře 15 m2, p.č. 3328 o
výměře 22 m2, p.č. 3331 o výměře 46 m2 a p.č.
3332/1 o výměře 15 m2 vše zapsáno na LV č.
10001, v obci Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, a to za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem
pozemků.
Usnesení č. 17/73/21: RM schválila účast města na akci „Den vína a mandlí z Hustopečí v
Milevsku“. Bude uspořádán autobusový zájezd, dopravu autobusem uhradí město.

Usnesení č. 18/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4544/20, vedeného jako ostatní
plocha – zeleň, zapsáno na LV č. 10001, v obci
Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u
Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
Usnesení č. 19/73/21: RM schválila dodatek č. 3
ke smlouvě o realizaci reklamních kampaní s
H-Media, s.r.o., Řeznická 662/17, 110 00 Praha,
IČ: 25069713, kterým se snižuje využití reklamních ploch na městském úřadě na polovinu a
na 2. polovinu roku 2021 se snižuje úhrada na
1000 Kč + DPH a nevyužitý reklamní nosič přechází do majetku města. Rada města pověřuje
starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 20/73/21: RM schválila dodatek č.
2 ke smlouvě o realizaci reklamních kampaní s H-Media, s.r.o., Řeznická 662/17, 110 00
Praha, IČ: 25069713, kterým se ukončuje využívání reklamních ploch v objektu polikliniky
v Hustopečích a H-media přenechává městu 3
reklamní nosiče namísto hrazení odměny za 1.
polovinu roku 2021. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 21/73/21: RM neschválila záměr pronájmu částí pozemků p.č. 4677/64 vedeného
jako orná půda a p.č.4712/3 vedeného jako
ostatní plocha o souhrnné výměře 550 m2, vše
vedené na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 22/73/21: RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Vodovody a
kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 1300/23,
690 02 Břeclav, IČ: 49455168 při rekonstrukci
části vodovodu na ul. Alšova v Hustopečích.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/73/21: RM schválila dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo se STRAET ARCHITECTS s.r.o.,
Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha, IČ: 27864618,
kterým se prodlužuje termín o 3 měsíce na
odevzdání dokumentace a předání stavebního
povolení v rámci projektu „Stavební úpravy a
modernizace Společenského domu Hustopeče.
RM pověřuje starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 24/73/21: RM schválila výzvu k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Hustopeče - ul. Bratislavská,
chodník". Text výzvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 25/73/21: RM schválila složení komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Hustopeče - ul. Bratislavská,
chodník": …, …, …, náhradníci: …, …., ….
Usnesení č. 26/73/21: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Hustopeče
- ul. Bratislavská, chodník":
Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186
00 Praha,
Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, IČ: 48035599,
Jahodová 60, 620 00 Brno,
Pavel Urbánek, IČ: 64456986, Uherčice 189, 691
62 Uherčice,
TD LKW s.r.o., IČ: 29380421, Mrštíkova 13/15, 693
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01 Hustopeče,
HaSt, spol. s r.o., IČ: 25325043, Havlíčkova 540/28,
693 01 Hustopeče
Usnesení č. 27/73/21: RM schválila vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru
budovy městského úřadu Hustopeče, Dukelské
nám. 22, 693 01 Hustopeče (Stará pošta): část
chodby o výměře 1x1 m k umístění nápojového
automatu. Budova je součástí pozemku p.č. 82
zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u
Brna. Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 28/73/21: RM bere na vědomí výpověď
nájemní smlouvy se spol. OLMIKA s.r.o., Lidická
700/19, 602 00 Brno, IČ: 04579968 na část prostor v přízemí Městského úřadu Hustopeče,
Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče za účelem
umístění nápojového automatu.
Usnesení č. 29/73/21: RM neschválila záměr
pronájmu části pozemku p.č. 4813/79 o výměře 2x1m vedeného jako ostatní plocha na LV
č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem
umístění reklamního zařízení. Text záměru je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/73/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora Jednota,
spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám.
157/9, Mikulov na stavbu: "Nákupní středisko
COOP Hustopeče - demolice stávajících objektů" a pověřuje starostku podpisem situačního
výkresu.
Usnesení č. 31/73/21: RM schválila projektovou
dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická
1873/36, Brno na stavbu "VN388 posílení, kabel
VN HU-Starovice", která má být realizována
na pozemcích parc.č. 4718/1; 4718/5; 4723/3;
4712/7; 4712/3; 4677/64;4671/4; 4732/1; 4657/50;
4657/24; 4657/25; 4567/1; 4650/36; 2879/47;
2879/53; 4733/4; 3029/88; 3029/80; 3029/1;
3093/5; 2879/87; 2879/114; 3095/20; 2879/99;
3095/3; 3100/1; 2930/5; 2600/16; 2600/27;
2599/5; 2600/28; 260025; 8384/161; 2600/36;
2617/153; 2617/152; 2617/149; 2617/145; 2617/136;
4545/45; 4545/32; 4545/30; 4545/48; 4545/22;
4545/25; 4544/43; 4544/44; 4544/21; 4544/20;
4544/19; 4544/154; 4544/149;4544/79; 1115/41,
k.ú. Hustopeče u Brna. Tento souhlas je určen pro územní řízení, neřeší majetkoprávní
vztahy mezi městem a investorem. Rada města pověřuje starostku podpisem situačního
výkresu.
Usnesení č. 32/73/21: RM schválila podporu projektu Ekonomická optimalizace fungování
sběrných dvorů. Město Hustopeče se bude podílet osobní účastí.
Usnesení č. 33/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření dohody o narovnání se
SBD MOSPOL, družstvem, Dukelské nám.
2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 25559311 na úpravu vzájemných práv a povinností ze smlouvy
o sdružení ze dne 25.06.1999 a ze závazku k
bezúplatnému převodu podílů města na nově
vybudovaných nadstavbách po uplynutí závazků státní dotace. Text dohody je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 34/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
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převodu části bytu č. 25 Svat. Čecha 965,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných částí domu Svat.
Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu
889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou
dohodou o narovnání a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 35/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.24 Svat. Čecha 965,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1671 a společných částí domu
Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na
pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v
podílu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 Z 25.06.1999.
Usnesení č. 36/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 23 Svat. Čecha 965,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1671 a společných částí domu
Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na
pozemku p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v
podílu 1167088/22780784, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 37/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 22 Svat. Čecha 965,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1671 a společných částí domu
Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na
pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v
podílu 791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 38/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 21 Svat. Čecha 965,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1671 a společných částí domu
Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na
pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v
podílu 1133236/22780784, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 39/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 25 Svat. Čecha 966,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1670 a společných částí domu
Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na
pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v
podílu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče
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u Brna v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 40/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
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 pozemku p.č. 1670, obojí v podílu
444912/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou
o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 41/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 23 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
podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar....,a …, nar..., oba bytem...,v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL ,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 42/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 22 Svat. Čecha 966,
Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na
pozemku p.č. 1670 a společných částí domu
Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na
pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v
podílu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 43/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
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
podílu 1131624/22761440, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar...., bytem...,v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 44/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatného
převodu části bytu č. 7 Husova 5, Hustopeče
v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí domu Husova
5, Hustopeče, umístěného na pozemku
p.č.19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu
915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou
dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 45/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
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části bytu č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu
658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a
společných částí domu Husova 5, Hustopeče,
umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozemku
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 schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 46/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 9 Husova 5, Hustopeče
v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí domu Husova
5, Hustopeče, umístěného na pozemku
p.č.19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu
1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou
o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 47/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 7 Husova 6, Hustopeče
v podílu 658/1658 umístěném na pozemku
p.č. 20/1 a společných částí domu Husova
6, Hustopeče, umístěného na pozemku
p.č.20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu
906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou
dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 48/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 8 Husova 6, Hustopeče
v podílu 658/1658 umístěném na pozemku
p.č. 20/1 a společných částí domu Husova
6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.
20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu
1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
p. …., nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou
dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 49/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
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 pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu
1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou
dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 50/73/21: RM schválila uzavření dohody o narovnání s Prahem Jižní Moravy, z.ú.,
Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101,
kterým se narovnávají sporná práva a závazy
z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v
rámci vyrovnávací platby na poskytování sociální služby č. 7587852/2/2020
Usnesení č. 51/73/21: RM schválila uzavření dohody o narovnání s Girasole, sdružením pro
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pomoc a rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1, 693 01
Hustopeče, IČ: 26991560, kterým se narovnávají sporná práva a závazy z veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyrovnávací platby na poskytování sociální služby č.
4430135/2/2020.
Usnesení č. 52/73/21: RM schválila souhlas s
umístěním parkovacího místa na pozemku
města pod patou dálnice p.č. 3349/1 pro potřeby domu č.p. 462 v ul. Herbenova. Parkovací
plocha bude provedena ze zatravňovacích
tvárnic. Současně bude nájemce využívat jiné
pozemky města, a to. p.č. 349/1, 376/30 a 3353/1
jako přístup do svého dvorního traktu.
Usnesení č. 53/73/21: RM schválila uzavření
smlouvy o poskytování servisních služeb a
uzavření smlouvy o dílo na připojení objektu
do modernizovaného systému centralizované ochrany objektů PČR, se společností Trade
FIDES, a.s, se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno,
IČO: 6197473, v rámci akce: „Modernizace systému SCO Policie ČR“.
Usnesení č. 54/73/21: RM schválila uzavření
Smlouvy o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací se společností ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A,
Ostrava - Muglinov, IČ 25354973, za cenu 4.500
Kč/ měsíc bez DPH, na dobu 24 měsíců, pak se
smlouva změní na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 1 měsíc. Smlouva, včetně speciﬁkace je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 55/73/21: RM neschválila předložený
návrh na úpravu nájemní smlouvy na objekt
areálu kempu, hotelu a restaurace Formanka
na ul. Šafaříkova 48, 693 01 v Hustopečích,
kterým se má snížit nájemné do konce r. 2021
a odstranit inflační doložka. Rozsah nutných
investic města do objektu bude předmětem
jednání na některé z dalších schůzí RM.
Usnesení č. 56/73/21: RM schválila rozsah oprav
hrazených městem v objektu Formanky:
- střecha,
- rekonstrukce kuchyně, mimo vybavení,
- drobné opravy a úpravy si bude hradit nájemce objektu po upřesnění s vedením města.
Usnesení č. 57/73/21: RM schválila návrh na
vyřazení majetku v hodnotě 36.745,98 Kč.
Majetek bude vyřazen likvidací. Pouze u 2 ks je
likvidace prodejem. Jedná se o konvektomat,
prodejní cena je 15.000 Kč a chladící stůl s prodejní cenou 5.000 Kč.
Usnesení č. 58/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení rozdělení dotací pro sociální služby
působící v ORP Hustopeče na základě smluv o
příspěvku na spoluﬁnancování sítě sociálních
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče
pro rok 2021, které město Hustopeče uzavřelo
s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro
jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí dotace jsou přílohami zápisu.
Usnesení č. 59/73/21: RM schválila provedení
doplnění obrázků do boží muky ve směru na
Kurdějov za cenu 20.000 Kč. Obrázky dodá
pan …, …, ….
Usnesení č. 60/73/21: RM schválila Provozní a
návštěvní řád sportovního areálu Hustopeče.

Provozní řád je přílohou zápisu.
Usnesení č. 61/73/21: RM schválila uložení písku z
beach volejbalového hřiště v areálu SPOZAMu.
Písek bude využit na úpravu chodníků (zásyp
spár mezi dlaždicemi).
Usnesení č. 62/73/21: RM schválila pokračovat
v jednání o možnostech pořízení nádrže na
zachytávání závlahové vody pro potřebu fotbalového hřiště.
Usnesení č. 63/73/21: RM schválila uzavření
Smlouvy o umístění reklamy (baneru) v areálu SPOZAM, mezi Sportovním zařízením
města Hustopeče, p.o., IČ 499963147, jako
pronajímatelem a panem Drahomírem
Herzánem, Starovice 14, IČ: 67611150. Na dobu
1.6.2021 – 31.8.2021, za cenu 750 Kč. Smlouva je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 64/73/21: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 12.05.2021.
Projednala návrhy komise.
Usnesení č. 65/73/21: RM nesouhlasí s pokácením
smrku rostoucího u bytového domu Na Sídlišti
8 na pozemku p. č. 1673 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 65/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení podle § 6 odst. 5 písm. c) a po ověření dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydání Změny
č. 3 územního plánu Hustopeče jako opatření
obecné povahy.
Usnesení č. 67/73/21: RM doporučuje ZM ke
schválení 4.rozpočtové opatření města
Hustopeče 2021.
Usnesení č. 68/73/21: RM schválila majetek k
vyřazení
ORJ 208 - místní komunikace v hodnotě 36 300
Kč
ORJ 255 - vnitřní správa v hodnotě 7 536 Kč
ORJ 269 - zeleň, parky, hřiště v hodnotě 54 692 Kč
Způsob likvidace - odvoz do šrotu.
Usnesení č. 69/73/21: RM schválila vypsání veřejné zakázky na výměnu kotlů v budově Staré
pošty I. etapa v ceně do 540.000 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 70/73/21: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku
„výměna kotlů v budově Staré pošty I. etapa“:
Bytop - gas s. r. o.; Jiří Matocha; Štambacher s. r.
o.; VS TOP s. r. o.; GETEC s. r. o.; Vodo-topo-plyn
Jiří Tomek; Instalatér Jiří Kavalíř
Usnesení č. 72/73/21: RM schválila výměnu kuchyňských linek 5 sestav kuchyňských linek na
Penzionu pro seniory ﬁrmou Interia 3000 s.r.o.,
Sportovní 101, Opatovice, IČ 29284252. Celková
cena za 5 sestav bude do 200.000 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 73/73/21: RM schválila provedení výměny osvětlení chodeb na Penzionu Žižkova 1
dodavatelem ﬁrmou Libor Nasadil, Sv. Čecha
46, 693 01 Hustopeče, IČ: 64454801, za nabídkovou cenu 147.365 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 74/73/21: RM bere na vědomí žádost
ředitelky MŠ Na Sídlišti o navýšení příspěvku
města na činnost.
Usnesení č. 75/73/21: RM bere na vědomí organizaci akce Sportovní den mládeže s TAJV v
Hustopečích – 2021. Město se na akci nebude
podílet.
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Usnesení č. 76/73/21: RM schválila uzavření
smlouvy o poskytování servisních služeb,
se společností Trade FIDES, a.s. ., se sídlem:
Dornych 57, 617 00 Brno, IČO: 6197473, na dobu
neurčitou, v rámci akce: „Modernizace systému SCO Policie ČR“.
Usnesení č. 77/73/21: RM schválila uzavření
smlouvy o dílo na připojení objektu do modernizovaného systému centralizované ochrany
objektů PČR se společností Trade FIDES, a.s., se
sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno, IČO: 6197473, v
rámci akce: „Modernizace systému SCO Policie
ČR". Celková cena za plnění dle této smlouvy o
dílo činí: 120.465,00 Kč bez DPH. Termín předání díla je: do 180 dnů ode dne účinnosti této
smlouvy o dílo.
Usnesení
č.
78/73/21:
RM
ukládá
Majetkoprávnímu odboru připravit smlouvu
o umožnění parkování na parkovištích města
pro polyfunkční dům na Dukelském náměstí
na p.č. 441, dle vzoru, kterým bude smlouva pro
Penzion pod Radnicí.
Usnesení č. 79/73/21: RM schválila udělení
osobního ohodnocení v původní výši řediteli
SPOZAM Aleši Proschkovi od 01.07.2021.

Usnesení z XX. schůze Zastupitelstva města
Hustopeče konané dne 17. 6. 2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 2/XX/21: ZM schvaluje ověřovatele
zápisu … a ….
Usnesení č. 3/XX/21: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.
Usnesení č. 4/XX/21: ZM bere na vědomí určení
zapisovatelky paní …, administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.
Usnesení č. 5/XX/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
15.06.2021
Usnesení č. 6/XX/21: ZM schvaluje podle § 6 odst.
5 písm. c) a po ověření dle § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
vydání Změny č. 3 územního plánu Hustopeče
jako opatření obecné povahy.
Usnesení č. 7/XX/21: ZM schvaluje rozdělení dotací pro sociální služby působící v ORP
Hustopeče na základě smluv o příspěvku
na spoluﬁnancování sítě sociálních služeb
obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro
rok 2021, které město Hustopeče uzavřelo s
jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí
dotace jsou přílohami zápisu.
Usnesení č. 8/XX/21: ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání se SBD MOSPOL, družstvem,
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ:
25559311 na úpravu vzájemných práv a povinností ze smlouvy o sdružení ze dne 25.06.1999
a ze závazku k bezúplatnému převodu podílů
města na nově vybudovaných nadstavbách po
uplynutí závazků státní dotace. Text dohody je
přílohou zápisu.
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Usnesení č. 9/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných
částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č.
1671, obojí v podílu 889824/22780784, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. …, bytem …, v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 10/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných
částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č.
1671, obojí v podílu 480376/22780784, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna p. …, nar. …, bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a
smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 Z 25.06.1999.
Usnesení č. 11/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných
částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.1671 a pozemku p.č.
1671, obojí v podílu 1167088/22780784, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, bytem …, v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 12/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
22 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných
částí domu Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.1671 a pozemku p.č.
1671, obojí v podílu 791492/22780784, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a
smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 13/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1671 a společných
částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č.
1671, obojí v podílu 1133236/22780784, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna p. …, nar. …, … v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č.14/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1670 a společných
částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č.
1670, obojí v podílu 893048/22761440, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, bytem …, v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
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Usnesení č. 15/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném 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 pozemku p.č.
1670, obojí v podílu 444912/22761440, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, …, v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 16/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
23 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 podílu 1150968/22761440, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. … a …, nar. …,
oba bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 17/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č.
22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612
umístěném na pozemku p.č. 1670 a společných
částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č.
1670, obojí v podílu 822120/22761440, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, bytem … v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 18/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném 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 podílu 1131624/22761440, vše v
k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. …, bytem … v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 19/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatného převodu části bytu
č. 7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658
umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných
částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného
na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí
v podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna p. …, nar. …, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou
o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 20/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu
č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658
umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných
částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1,
obojí v podílu 1208682/9332882, vše v k.ú.
Hustopeče u Brna p. …, nar. … bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a
smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
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Usnesení č. 21/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu
č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658
umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných
částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného
na pozemku p.č.19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí
v podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna …, nar. … a …, nar. … , oba bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a
smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 22/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu
č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658
umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných
částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného
na pozemku p.č.20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí
v podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna p. …, nar. …, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou
o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 23/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu části bytu
č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658
umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných
částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného
na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí
v podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar. … a …, nar…., oba bytem … v
souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL ,
družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 24/XX/21: ZM schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném 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 pozemku p.č. 20/1, obojí
v podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče
u Brna v p. …, nar. …, bytem … v souladu se
schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ:
25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 25/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení
záměru prodeje části městského pozemku p.č.
1370/1, o výměře cca 104 m2, vedeného jako
ostatní plocha v katastrálním území Hustopeče
u Brna za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem pozemků.
Usnesení č. 26/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení
záměru prodeje části pozemku p.č. 4544/20,
vedeného jako ostatní plocha – zeleň, o výměře do 30 m2, zapsáno na LV č. 10001, v obci
Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče
u Brna, za cenu dle znaleckého posudku minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s převodem pozemku.
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Usnesení č. 27/XX/21: ZM schvaluje záměr na
prodej pozemků a části pozemků, a to p.č. 322,
vedeného jako zahrada, o výměře 56 m2, dále
p.č. 323, vedeného jako zahrada, o výměře 33
m2, dále p.č. 321/5, vedeného jako zahrada, o
výměře 190 m2, dále p.č. 376/22, vedeného jako
ostatní plocha, o výměře 88 m2 a dále části pozemků p.č. 3327, 3328, 3331 a 3332/1 v rozsahu
dle geometrického plánu č 2855-52/2010 nově
vytvořené a vyčleněné pozemky p. č. 3327, o výměře 15 m2, p.č. 3328 o výměře 22 m2, p.č. 3331
o výměře 46 m2 a p.č. 3332/1 o výměře 15 m2 vše
zapsáno na LV č. 10001, v katastrálním území
Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem
pozemků.
Usnesení č. 28/XX/21: ZM neschvaluje vyhlášení
záměru prodeje části pozemku p.č. 1032, vedený jako zahrada, na LV 10001, na ul. Údolní, v
k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 29/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení
záměru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, kde předmětem směny bude
ideální polovina pozemku p.č. 3671, o výměře
632 m2, ve vlastnictví města Hustopeče, vedena jako ostatní plocha, na LV č. 10001, v k.ú.
Hustopeče u Brna, za ideální spoluvlastnický
podíl poloviny pozemku p.č. 498/14, o výměře
628 m2, vedená jako orná půda, na LV č. 3307,
v k.ú. Hustopeče u Brna; s možností budoucího
převodu zbývajícího spoluvlastnického podílu.
Usnesení č. 30/XX/21: ZM schvaluje záměr na
uzavření směnné smlouvy, a to části pozemku p.č. KN 251/1, v rozsahu nově vyděleného a
vyčleněného pozemku, s novým parcelním číslem 251/4, vzniklého dle geometrického plánu
č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako
zahrada, v k.ú. Hustopeče u Brna, za část městského pozemku p.č. KN 251/2, v rozsahu nově
vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým
parcelním číslem 251/5, vzniklého dle geometrického plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2,
vedeného jako zahrada, ve vlastnictví města
Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 31/XX/21: ZM schvaluje uzavření
směnné smlouvy, kde předmětem směny bude
pozemek p.č. KN 3277/5, o výměře 82 m2, ve
vlastnictví města Hustopeče, za část pozemku p.č. KN 245, a to v rozsahu geometrickým
plánem č. 3977-177/2020 nově vyděleného a vyčleněného pozemku p.č. 245/2, o výměře 56 m2,
vedeného jako zahrada vše v k.ú. Hustopeče u
Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků
bude uhrazen za cenu 26.780 Kč.
Usnesení č. 32/XX/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Starovice, Starovice
180, 69301 Starovice, IČ: 00283584 na část pozemku p.č. 1086/65 v k.ú. Starovice v rozsahu

geometrickým plánem č. 930-4458/2021
nově vytvořeného a vyděleného pozemku p.č.
1086/129 o výměře 19 m2 za cenu 950 Kč s tím,
že kupující město Hustopeče uhradí náklady
spojené s převodem pozemku.
Usnesení č. 33/XX/21: ZM schvaluje vstup do
chodníku na pozemku p.č. 1243 v k.ú. Hustopeče
u Brna na ulici Nádražní v Hustopečích u domu
č.p. 252, a to za účelem vybudování přípojky
sdělovacího kabelu společnosti itself s.r.o. ke
stavbě pod názvem FTTH Hustopeče – BD
Vinařská za podmínek uvedení chodníku do
původního stavu a jeho celoplošném předláždění a složení kauce ve výši 50.000 Kč. Detail
umístění vstupů do chodníku je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 34/XX/21: ZM schvaluje vstup do
tělesa rekonstruovaného chodníku na pozemcích 1226/7, 1228/6, 1228/27, 1228/28, 1228/29 v
k.ú. Hustopeče u Brna v souvislosti se stavbou:
"Nákupní středisko COOP Hustopeče – demolice stávajících objektů" investora Jednota,
spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám.
157/9, Mikulov.
Usnesení č.35/XX/21: ZM schvaluje Dodatek č.
13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
města Hustopeče Mateřská škola Hustopeče,
Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti 961/5,
PSČ 693 01, IČ 70882291. Dodatkem se mění
označení školní jídelny, text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 36/XX/21: ZM schvaluje zrušení
usnesení č. 24/XVII/21 a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství, s
účinností od 01.01.2022. Text vyhlášky je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku města Hustopeče č. 5/2021 o stanovení koeﬁcientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí. Text vyhlášky je přílohou zápisu.
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Usnesení č. 37/XX/21: ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na základě
kterého činí:
příjmy rozpočtu města 231.699.000 Kč,
výdaje rozpočtu města 259.832.000 Kč,
ﬁnancování 28.133.000 Kč.
Usnesení č. 38/XX/21: ZM bere na vědomí 3. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2021.
Usnesení č. 39/XX/21: ZM schvaluje uzavření
dohody o provedení práce pro zastupitele Ing.
Zdeňka Tupého na práci „promítače“ v kině pro
období od 20. 6. 2021 do 31. 10. 2022.

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

Sledujte reportáže on-line

Mějte informace z první ruky

vysíláme na YouTube

jsme s vámi na Facebooku
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v měsíci červnu 2021

Jubilanti v měsíci červenci 2021

5. 6. 1936 Pavlína Fridrichová
10. 6. 1941 Jiřina Šindlerová
16. 6. 1931 Anežka Jerglová

1. 7. 1941 Felicitas Proschková
8. 7. 1941 Libuše Průdková
11. 7. 1941 Naděžda Nováková
12. 7. 1936 Václav Schejbal
19. 7. 1941 Maria Seidlová

20. 6. 1941 Jan Šafrata
23. 6. 1941 Alois Urbánek

22. 7. 1936 Erich Proschek
23. 7. 1927 Bohuslav Kadrnka
24. 7. 1936 Štefan Brenkus
26. 7. 1927 Anna Paarová

Zpracovala: Simona Procházková, komise obřadů a slavností

Vzpomínky
Dne 24. srpna 2021 uplynulo 100 let od narození
naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní
Antonie Horákové, bývalé vrchní sestry Interního
oddělení Nemocnice Hustopeče.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

S láskou vzpomínají synové Petr, Pavel a Josef s rodinami.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr Pavel s rodinou, sestra
Dagmar s rodinou.

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

Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci
zůstává a nedá zapomenout.

Dne 22. září uplyne 10. smutné výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Karel Trilla.

Dne 1. září jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
pana Karla Kosche z Hustopečí.

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

S láskou vzpomínají manželka Zdeňka, děti,
vnoučata a pravnoučata..

Naše hodná maminko, už je to 11 let, co nejsi s námi, ale
stále nám chybíš – Ty, naše máma. Vnoučatům o babičce
jen vyprávíme, tak moc jsi je chtěla, až tu s námi nejsi, je
jich chalupa celá.

Je těžké hledat slova, která by vyjádřila náš smutek.
Vzpomínky na Tebe, Lucinko, se stále vracejí a bolest
v srdci nezahojí ani čas.

Dne 10. září 2021 tomu budou již dva roky, co nás
navždy opustil syn, bratr, pan Zoltán Šilling.

Dne 31. srpna uplynulo 11 let, od chvíle, kdy odešla
maminka, babička, švagrová, teta Marie Bartlová.
Vzpomíná syn Daniel s rodinou.

Dne 9. září uplyne již 17 roků plných smutku
a bolesti, kdy od nás navždy odešla ve věku
nedožitých 20 let naše milovaná dcerka
Lucie Vintrlíková z Hustopečí

Život byl s tebou krásný, měl jsi nás všechny rád,
ten, kdo Tě nejvíce miloval, nepřestane nikdy vzpomínat.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Její
odchod od nás nikdy nepřebolí. Zarmoucení rodiče
a bratr Miloš s rodinou

Dne 22. srpna by se dožil 66 let pan
Otto Wetter z Hustopečí.
S láskou a bolestí vzpomínají maminka, manželka, bratr,
syn a dcera s rodinami.

Na stránkách Hustopečských listů můžete uveřejnit
blahopřání, vzpomínky a poděkování.
Text a foto můžete zaslat na: tupa@hustopece.cz, tel.: 530 351 412

INZERCE
 Zahradnictví u Langů, Vranovická 306, Přísnotice nabízí podzimní
rostliny. V nabídce např. macešky velkokvěté a drobnokvěté v různých
barvách, chryzantémy, drátovec, vřesy, hebe. Sazenice drobného
ovoce kanadské borůvky, angrešt, rybíz, sadba jahod v 10packu, dále
bylinky, okrasné dýně. Otevřeno: pondělí – pátek 13.00–18.00, sobota
8.00–12.00 hodin.

 Prodám dlouhodobě budovanou sbírku kaktusů a sukulentů i po
jednostlivých rostlinách. Ve sbírce jsou zastoupeny rostliny různého
stáří a velikostí až po výstavní dekorativní kusy. Při eventuální
návštěvě, prosím, volat den dopředu. Děkuji. Radomír Knápek, Dlouhá
11, Hustopeče, tel.: 773 165 188

nově až
Kč

na očkování
pro dítě
až 5 000 Kč
na očkování pro
nu
čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do 30. září 2021
Klientské centrum Břeclavv
nám. T. G. Masaryka 10

