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Volební okrsky, seznam ulic a volební místnosti
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

Hradní

Lipová

Herbenova

Kpt. Jaroše

Herbenova farma

Masarykovo nám.

Husova

Komenského
Krátká

Havlíčkova

Nádraží místní

Janáčkova
Jiráskova

Nádraží Šakvice

Kollárova

Na Sídlišti

Nádražní

Kosmákova

Na Výsluní

Pitnerova

Kurdějovská

Nová

Svat. Čecha

Na Hradbách

Vinařská

Na Úvoze

Habrová

Nerudova

Stodolní
Střední

Mrštíkova

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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Volby do zastupitelstev obcí již brzy
Kdy se budou volby konat?
■ V pátek 23. 9. 2022 od 14.00 hod do
22.00 hod a v sobotu 24. 9. 2022 od
8.00 hod do 14.00 hod.
Kdo může volit?
■ Občané ČR, kteří dosáhli alespoň druhý
den voleb věku 18 let a v den voleb jsou
v obci přihlášeni k trvalému pobytu.
■ Občané jiného členského státu EU, kteří
dosáhli alespoň druhý den voleb věku
18 let, jsou v den voleb v obci přihlášeni
k trvalému nebo přechodnému pobytu
a jsou, na svou vlastní žádost, zapsáni
v Dodatku stálého seznamu voličů, vedeného příslušným obecním úřadem.
■ Hlasování bude umožněno i voliči, který
prokáže své právo hlasovat v příslušném
volebním okrsku, ale který není zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů. Takového voliče
dopíše okrsková volební komise do tohoto
výpisu dodatečně a hlasování mu umožní
(např. občané, kteří se přihlásí k trvalému
pobytu do obce až po uzavření stálého seznamu
voličů).

Hustopečské listy
Speciální vydání - Komunální volby 2022
Periodický tisk územního
samosprávného celku.
Vydává město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2,
693 17, IČ: 00283193
Redakční rada:
Vedoucí vydání: Jana Hrádková
Volební vydání slouží jako prezentace
politických stran kandidujících v Komunálních
volbách 2022 ve městě Hustopeče.
Grafika: Barbora Kosinová
Titulní foto: Veronika Nováková

Každý volič si může v úředních hodinách na
obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.
Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE
volit na voličský průkaz.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství jiného státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

Kde v ČR může volič volit?
■ V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných volebních
okrsků, ve kterých je volič zapsán v seznamu voličů.
■ Ze závažných, zejména zdravotních důvodů mimo volební místnost do přenosné
volební schránky, a to v místě svého trvalého pobytu a pouze v příslušném volebním
okrsku, ve kterém je občan zapsán v seznamu voličů.

Kde najdu podrobnější informace o volbách?
www.mvcr.cz/volby/
www.jmk.cz/content/25279
www.hustopece.cz/volby2022
Kontaktní osoby MěÚ Hustopeče
– agenda voleb:
■ Ing. Martina Strnadová, tel.: 725 506 392
– vedoucí odboru kancelář tajemníka
■ Eliška Babáčková, tel.: 702 207 366
– referentka státní správy a samosprávy

Volič je po příchodu do volební místnosti
před vlastním hlasováním povinen prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem), popřípadě státní občanství jiného
členského státu Evropské unie (cestovním
pasem, průkazem povolení k pobytu).

Zaregistrováno MK ČR E 11775
Vydáno: 9. 9. 2022
Distribuce: do 14. 9. 2022
Náklad: 2.900 ks
Tisk:
Tiskárna CCB, spol. s r.o.,
Okružní 19, 638 00 Brno
tel.: +420 604 210 059
Místo vydání: Hustopeče
Podávání novinových zásilek povoleno českou
poštou s.p. Odštěpný závod Jižní Morava,
ředitelství v Brně, č.j. P/2 - 1936/95 ze
dne 16. 5. 1995.

Kontakt na redakci HL a Htv:
Dukelské nám. 2/15, Hustopeče 693 01
Inzerce:

530 351 412
inzerce@hustopece.cz
Redakce:
530 351 417
724 307 630
listy@hustopece.cz
Studio Htv: 530 351 416
htv@hustopece.cz
www.hustopece.cz/aktualne
Dotazy k distribuci:
Jiří Čado, tel.: 603 206 017
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

PRO OBČANY!
Děkujeme za důvěru v právě končícím
volebním období. Díky této podpoře jsme
společně s našimi koaličními partnery dokázali mnohé. Většina toho, co se povedlo, přicházelo právě od Vás, občanů Hustopečí. A tak
nám dovolte malou bilanci toho, čeho si ceníme nejvíc:
■ Zahájení provozu domova pro seniory
(DZR)
Výstavba 2 domů určených pro seniory a lidi
v tíživé sociální situaci
■ Zasloužili jsme se o titul Audit FamilyFriendlyCommunity
Provoz Seniordopravy (přeprava seniorů)
■ Odpuštění poplatků za komunální odpad
pro hustopečské děti do 1 roku věku
Jsme rádi za příspěvek při narození dítěte
■ Rozšířil se provoz městské pečovatelské
služby
Přispíváme na provoz dalších sociálních služeb
spravedlivě
■ Důležitá byla i rekonstrukce sportovního
stadionu…
…a samozřejmě i kina
■ Oprava/záchrana historické budovy střelnice
Nová budova CVČ Pavučina
■ Na potřeby občanů v době pandemie
pružně reagovala Hlídačka

Opravy na hřbitově a hřbitovní kaple
■ Potřebná byla oprava školky
Neméně důležité je zapojení občanů do rozpočtu města (participativní rozpočet)
■ Z oblasti zeleně jsme rádi, že se vysazují
další a další stromy
Zachování dědictví pro další generace – dům
Věry Nohelové
Za to vše jsme vděční, ale stále
máme i vize do budoucna.
Určitě je na co navazovat.

Kandidátní listina
1. Bc. Michal Vejpustek, kurátor muzea
a galerista
2. Miroslav Strouhal, učitel
3. Josef Wittner, obchodní a marketingový
ředitel
4. Antonie Koblihová, DiS., sociální
pracovnice
5. Pavel Strážnický, důchodce
6. Pavel Vejpustek, důchodce
7. Michaela Fekete, pečovatelka
8. Vlasta Vejpustková, dětská sestra
9. Tomáš Velecký, OSVČ
10. Ivan Vincour, důchodce
11. Lenka Poulíková, kosmetička
12. Pavlína Straková, OSVČ
13. Leoš Kobliha, OSVČ
14. Ing. Lenka Jurníková, úřednice
15. Michal Brychta, seřizovač
16. David Straka, kovoobráběč
17. Kateřina Benešová, administrativní
pracovnice města
18. Pavel Fiala, seřizovač vstřikolisů
19. Rudolf Hádlík, jednatel společnosti
20. Drahomíra Šillingová, důchodkyně
21. Ing. Vratislav Galousek, důchodce
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Jsem rodák z Hustopečí a především hustopečský
patriot. To, kam směřuje město a jaké to má
dopady na občany Hustopečí, je pro mě velmi
důležité. Z pozice voleného zástupce mohu tyto
věci ovlivňovat. Věřím, že jsem toto v minulých
letech prokázal. Umím se rozhodovat hlavou, ale
především srdcem.

3

Josef Wittner

2

Miroslav Strouhal

1

Michal Vejpustek

Seznamte se s našimi kandidáty do zastupitelstva města

Bydlím v Hustopečích přes 20 let a líbí se mi tady.
Rád bych podpořil všechny, kteří to s městem myslí
dobře a dělají svou práci jako službu těm, kteří zde
žijí nebo k nám z různých důvodů přijíždějí byť jen
na krátkou dobu. Celý život jsem pracoval (a ještě
pracuji) ve školství, není mi lhostejné to, co trápí
rodiče dětí. Proto bych se například rád podílel
na podpoře aktivit, které jim umožní smysluplné
využití volného času. Vím, že je v našem městě
spousta šikovných lidí a svou kandidaturou je chci
podpořit bez ohledu na jejich politické názory.

Jsem rodák z Rakovníka, strávil jsem spoustu
let v Praze a v zahraničí. V Hustopečích žiji
9 let a mám je za svůj domov. Cítím chuť vrátit
Hustopečím alespoň částečně to, jak mě přijaly.
Rád bych předal kus ze svých zkušeností
z mezinárodního obchodu, z psychologie,
z cestování, z kulturního a sportovního prostřední.
Chci zapojit do chodu města více mladých lidí,
zefektivnit chod města, zefektivnit ekonomiku
města, ze svých zahraničních cest přinést nové
nápady. Chci podporovat seniory, sport a kulturu.
„Politika se dělá pro lidi, a ne za lidi“

■ Jsme si vědomi, že na nás trápí klimatické
změny a tak by si zasloužila dětská hřiště
zastínění.

■ Hustopeče jsou srdcem Jižní Moravy
a my chceme podpořit takovou turistiku
v našem městě, ze které bude mít přínos
město i občané.

NAŠE VIZE A PLÁNY:
Pomoc v ekonomické krizi:
■ Děti jsou naše budoucnost, proto se chceme zasadit o to, aby každé hustopečské
dítě navštěvovalo kroužky bez ohledu na
finanční možnosti rodiny. Příspěvek města
v tomto ohledu je investice do budoucnosti.
■ Chceme nastavit i mechanizmus pro
příspěvek hustopečským dětem na obědy
ve školní jídelně.
■ Rádi se zasadíme o snížení energetické
náročnosti městských budov, kde vidíme
příležitost zejména u penzionu pro seniory
(solární panely, zateplení budovy, výměna
oken).
■ Krizí jsou zasaženi i senioři. Pomoci jim
můžeme například snížením poplatků za
TKO.
Podpora rodin s dětmi:
■ Město aktuálně odpouští poplatky za svoz
odpadů pro děti do 1 roku věku. Děti jsou
naší radostí, ale samozřejmě stojí i nějaké
peníze. Rodinám můžeme pomoci tím, že
odpuštění poplatků za svoz odpadů u dětí
prodloužíme na 3 roky věku dítěte.
■ Jsme přesvědčení, že rodiče novorozenců
by uvítali tzv. přebalovací lavičky vhodně
rozmístěné po městě.
■ Mladé rodiny mnohdy potřebují pomoci
v mnoha složitých záležitostech. Naší vizí
je právní poradna pro rodiny s dětmi pro
naše občany.

Podpora seniorů:
■ Na seniory se valí hromada povinností.
Stejně jako pro rodiny s dětmi vnímáme
jako důležitý vznik poradny pro naše starší
spoluobčany.
■ V Hustopečích máme kvalitní služby, ale je
třeba myslet na jejich rozvoj. Budeme rádi,
když by knihovna mohla přijít za seniory,
pokud oni nemohou přijít za ní.
■ Rádi bychom podpořili rozvoz obědů ze
školní jídelny pro naše seniory s tím, že
bychom dali příspěvek na výši obědu.
Společenský život:
■ Rádi podpoříme společenský život
a mezigenerační setkávání v Hustopečích.
Komunitní život je pro utváření města
velmi důležitý.
■ Dlouhodobě evidujeme fakt, že v Hustopečích chybí klub důchodců. Co ho v následujícím období rozjet? Společnými silami to
dáme.
■ Kulturní a sportovní život je také důležitý.
I v následujících letech budeme finančně
přispívat na tyto aktivity. Otevření jsme
i novým projektům.
■ Společenský dům si zaslouží nemalé investice. Rádi bychom, aby byl do budoucna
chloubou všech našich občanů.

Životní prostředí:
■ Výsadba zeleně je už tak trochu klišé, ale
pro nás je to důležitá součást práce na
městě. Rádi podpoříme každý zasazený
strom na veřejném pozemku.
■ Pokud to bude možné, budeme se snažit
o používání vsakovací dlažby (např. parkoviště a další plochy).
■ Na obnově našeho rybníka se už začalo
pracovat, rádi vše dokončíme a vybudujeme v okolí příjemné přírodní místo pro
odpočinek.
■ Chceme za využití nejmodernějších
technologií uspořit energie v obecních
domech, ale poskytneme tuto službu i pro
občany. Zejména v dnešní době jsou úspory vody, elektřiny i plynu zásadní.
A další jen bodově:
Rozšíření urnového háje ■ vznik pozice
pracovníka pro rodinnou politiku ■ lavičky ve
městě i při procházkách (podél cyklostezky
směr Starovice) ■ rozšíření potřebných služeb
ve městě ■ podpora vzniku nových zubních
ambulancí.
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Milí Hustopečáci,
jsem Olda Vachala. Vinař a také majitel psa Rufuse. Kandiduji na důležitou pozici. Na starostu
našeho města Hustopeče. A právě teď Vás žádám
o Váš hlas.
Ano, jsou volby do zastu
upittelsttvaa naašeehoo
měěsta. Už 23. a 24
4. zářří 20
022. A jssou
u záásaadn
ní..
Možná ani nevíte, že nějaké volby budou.
Třeba jste se o ně dosud nezajímali, protože
vlastně ani nevíte, k čemu vám je místní zastupitelstvo dobré.
Každý v našem městě by si však měl uvědomovat, že máme obrovské možnosti a že je na
každém z nás, chceme-li, aby se nám zde žilo
ještě lépe. K tomu potřebujeme, aby nás na
radnici zastupovali lidé schopní strategického
přemýšlení a manažerského řízení.
Takových skutečných manažerů při pohledu na aktuální kandidátky nenacházím mnoho.
Vidím spoustu fajn lidí, se kterými bych rád zašel
na skleničku dobrého vína a vím, že mnozí z vás
v politice na lokální úrovni vsázejí právě a jen na
osobní sympatie. Bohužel, pokud chceme naše
město posouvat dál, takový přístup ve volbách
nestačí a v praxi nefunguje.
Sám dobře vím, kolik úsilí stojí, když chcete
vybudovat úspěšný provoz. Musíte vědět, kam
chcete dojít a dát do toho všechno. Musíte mít
funkční tým a pevnou vůli uspět. A úplně to stejné potřebujete pro budování lepšího města.
V současnosti vidím v Hustopečích množství
příležitostí ke zlepšení kvality života místních
obyvatel:
Už příliš dlouho čekáme na přípravu obchvatu, který sníží automobilový provoz v našich
ulicích. Dosud nevidíme řešení parkování
u Základní školy Komenského a mateřské školy
U Rybiček, kde se rodiče a malé děti ráno motají
ve změti aut. Jak dlouho ještě mají čekat občané
v lokalitě na Farmě na nový vodovod a obyvatelé
Na Sídlišti na opravu chodníků? Proč musí tolik
z nás řešit nedostupnost zubařské péče, když
i k tomu může město s troškou vůle pomoci?
To jsou jen namátkové příklady toho, co se
neřeší a co by se rozhodně nemělo nadále odkládat.
Takže říkám, dost! Pojďme udělat změnu!
My se chceme věnovat problémům ve Vaší
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ulici, na Vašem sídlišti. Máme jasnou vizi pro
rozvoj celého města, ale budeme se detailně
zabývat i jednotlivými problémy, které trápí
hustopečské občany v jejich každodenním životě
a nejbližším okolí.
Dostaneme peníze z rozpočtu města tam,
kam patří. Město jste Vy!
Chceme přinést novou energii, úspěšného
manažera a silný tým. A také zkušeného politika, který bude bojovat za zájmy hustopečských
občanů. Chceme přivést víc peněz na obchvat, na
bydlení, na mateřskou školku a vodovody. Chceme přispět k zajištění zubařské péče o všechny občany, kteří za ošetřením nemohou jezdit
jinam.
Mám osobní vazby na nejvyšší vedení Jihomoravského kraje, kde působím jako zastupitel.
Díky mé pozici v ODS, kde jsem předsedou naší
oblasti, mám osobní vazby na některé členy
naší vlády. Tyto vztahy jsem připraven využít ku
prospěchu našeho města.
Jako starosta se zasadím o to, aby se o Vás ve
vedení města staral profesionální tým. Město
musí řídit lidé, kteří vědí, co to obnáší vydělat
peníze, odevzdávat daně, organizovat projekty a být schopen starat se sám o sebe či o své
zaměstnance. Potřebujeme zde tým osobností,
které samy něco ve svém osobním a profesním
životě dokázaly a nepotřebují angažmá v politice, jen aby se uživili.
Potřebujeme tým, který pro Vás udělá maximum. Proto jsme dali dohromady tuto kandidátku, složenou z lidí, kterým věřím, kterých si vážím
a jdeme do toho SPOLEČNĚ pro Hustopeče.
Najdete mezi nimi jak členy ODS, tak nestraníky,
bez kterých bych to ani nezkoušel.

Ing. Oldřich

Vachala

kandidát na starostu
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Kandidátní listina
1. Ing. Oldřich Vachala,
vinař a kandidát na starostu (ODS)
2. Hana Pregrtová, DiS, majitelka hudební
školy a moderátorka v rádiu (nezávislý
kandidát)
3. Zdenek Rybář, OVSČ (ODS)
4. Marek Svoboda, majitel fitcentra,
spolumajitel logistické společnosti (ODS)
5. Radek Homola, energetik společnosti
(ODS)
6. Libor Sadílek, jednatel společnosti (ODS)
7. Zdeněk Doušek, člen představenstva
bytového družstva a vedoucí střediska
správy budov (nezávislý kandidát)
8. Ing. Jiří Kadrnka, jednatel, spolumajitel
logistické společnosti (ODS)
9. Ing. Petr Čech, důchodce (nezávislý
kandidát)
10. Martin Beránek, krizový a interní
manažer (ODS)
11. MUDr. Peter Šándor, lékař, kardiolog
(ODS)
12. Mgr. Bc. Radmila Vrbová, učitelka
a trenérka (nezávislý kandidát)
13. Bc. Jakub Hytych, student a asistent
auditora (nezávislý kandidát)
14. Mgr. Václav Schejbal, zástupce ředitele
školy (nezávislý kandidát)
15. Mgr. Miroslav Unger, důchodce (nezávislý
kandidát)
16. Ivan Chrastina, vedoucí Městských služeb
(nezávislý kandidát)
17. Mgr. Petra Ebachová, majitelka jazykové
školy (nezávislý kandidát)
18. Ing. Jan Vrba, vinař (nezávislý kandidát)
19. Ing. Jiří Kukla, OSVČ (nezávislý kandidát)
20. Michal Zapletal, živnostník (nezávislý
kandidát)
21. Milan Bohdálek, veterinární technik
(nezávislý kandidát)
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Hana Pregrtová

Oldřich Vachala

1
Vinař a ekonom, kdy se koníčky a zájmy staly
náplní jeho práce. S nadšením se zajímá o politiku
a o dění ne jen na komunální úrovni. Je členem
hustopečského zastupitelstva, ale také krajským
zastupitelem. Město Hustopeče je jeho celoživotní
láskou. Od útlého dětství zde navštěvoval
školská zařízení od mateřské školy až po místní
gymnázium, vyrůstal zde a dlouhou dobu pracoval
ve svém oboru. Rád by se i nadále podílel na rozvoji
našeho města.

Marek Svoboda

Zdeněk Rybář

2
Majitelka soukromé hudební školy a moderátorka.
Dobrá hudba, divadlo a kultura jsou její zálibou,
stejně jako pořádání společenských, vinařských či
dobročinných akcí. Sportovní nadšenec je horlivý,
ale spíše doma u televize, nicméně, jako maminka
desetiletého syna si na nedostatek adrenalinu
stěžovat nemůže. V Hustopečích se narodila,
studovala a již 16 let zde vede svoji živnost, proto jí
dění ve městě rozhodně není lhostejné.

Pracuje, jako jednatel spolecnosti Moss logistics. Ve
volném čase ho baví sport, kdy se aktivně účastní
závodů v triatlonu. K jeho životu patří vinice, které
má v Kobylí, a s rodinou se stará jak o vinohrad,
tak o zpracování hroznů a následnou výrobu vína
ve sklepě. Takže přesně ví, jakou dřinu to obnáší.
Hustopeče jsou pro něj rodným městem, a proto mu
záleží na tom, jak se zde lidem žije, ale především,
jak se zde bude lidem žít i v budoucnu.

Hustopečský patriot, rodák a živnostník v oboru
elektroinstalace. Jeho největším koníčkem je
badminton, který chodí hrát do hustopečské haly.
Jako zastupitel města se vždy snažil podporovat
sportovní aktivity, zejména obnovu a rozvoj
veškerých sportovišť a zázemí k nim příslušných.
Svou přítomností také hojně podporuje kulturní
dění ve městě a má zájem na tom, aby Hustopeče
vzkvétaly a dobře se zde žilo.

SLEDUJTE NÁS

Radek Homola

4

3

Chcete se dozvědět více o jednotlivých
kandidátech či o našem
volebním programu?

5
Je zaměstnám jako energetik ve společnosti
SIGNUM Hustopeče. Volný čas tráví převážně na
chatě v malebné valašské vesnici jménem Rusava.
Jeho zálibou je rybaření a posezení s přáteli
u dobrého piva či vína. Město Hustopeče má rád,
proto by se chtěl podílet na jeho rozkvětu, a to
zejména v oblasti řešení energetických projektů
sloužících k úsporám energií nebo na projektech
v oblasti obnovitelných zdrojů.

Sledujte @odshustopece
nebo www.odshustopece.cz
Zajímají nás problémy Vaší ulice,
Vašeho sídliště.
Zveme Vás na kávu do Mandlárny
ve středu 14. září a v pondělí 19. září
vždy od 15.30 do 17.30 hod.
Přijďte nám říci, co Vás v Hustopečích
trápí, co byste chtěli změnit.

N E Z ÁV I S L Í
S
D
O
Í
J
U
R
O
PODP
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ZDRAVÉ HUSTOPEČE
ZDRAVÉ
HUSTOPEČE

Na čem chceme pracovat v následujícím volebním období?
■
■
■
■

ZDRAVÉ
HUSTOPEČE

■
■
■
■

Dokončit započaté investiční projekty města do zdárného konce / výdejna obědů
ZŠ Nádražní, zasíťování pozemků za Gen. Peřiny, amfiteátr, kabiny na stadionu, …
Připravit nové investiční záměry a k jejich realizaci využívat dostupné dotace
/ ZŠ Komenského, kuchyň a budova 1. stupně, ČOV, …
Snižovat energetickou náročnost městských budov / získávání energie z přírodních zdrojů,
modernizace technologií.
Realizovat zelené projekty ve městě i v okolí / zpracovat studii proveditelnost na
celoplošnou zádrž vody a komplexní adaptaci krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření.
Podporovat konání tradičních kulturních společenských a sportovních akcí.
Péče o kulturní a historické dědictví města.
Náměstí lidem – revitalizace náměstí a navrácení jeho původní funkce.
Kultivovat sběrná místa.

Osm let pracujeme pro Hustopeče. Co jsme již dokázali...

Rekonstrukce sportovního
stadionu (2021).
foto: 8 × archiv města Hustopeče

Zbrusu nová budova Centra
volného času Pavučina. (2020)

Nástavba MŠ Na Sídlišti,
kde vznikly dvě třídy (2021)

Postavili jsme sociální
domy v Žižkově ulici.(2020)
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1 Jmenuji se Bořivoj Švásta, jsem místostarostou 8 let a dost jsem toho už

zažil. Jsem přesvědčen, že ty nejlepší věci vznikají v atmosféře souznění,
úcty, tolerance, slušnosti a osobního nasazení. O to víc mne trápí současná agresivita, násilí, dezinformační kampaně.
Kandiduji za Zdravé Hustopeče, protože v Hustopečích mi chybí voda a les.
To je, mimo jiné, moje priorta do následujících let. Přetěžký úkol.

BOŘIVOJ ŠVÁSTA

ZDRAVÉ
HUSTOPEČE

2 Jmenuji se Beata Kynclová, jsem středoškolská učitelka a lektorka, matka

dvou synů. V minulém volebním období jsem pracovala v kontrolním
výboru města. Před 22 lety jsme si Hustopeče vybrali jako nejlepší místo
pro život a nespletli jsme se.

Kandidátní listina

Kandiduji za Zdravé Hustopeče, protože chci Hustopeče zachovat stejně krásné
i pro další generace.

BEATA KYNCLOVÁ

3 Jmenuji se Michal Stehlík, celý život pracuji ve stavebnictví a v minulém
volebním období jsem byl předsedou stavební komise města.

Kandiduji za Zdravé Hustopeče, protože nemám rád nicnedělání a kritizování.
Osobní angažovanost vidím jako jediný možný způsob něco změnit...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MICHAL STEHLÍK

4 Jmenuji se Helena Straková a jsem architektka. Kromě péče o vlastní

atelier a dvě děti již několik let vedu Komisi pro územní rozvoj. S ní jsme
radě města představili řadu zlepšujících návrhů, ne všechny se zatím
podařilo zrealizovat. Proto jsem se rozhodla zapojit do proměny města
více aktivně.

HELENA STRAKOVÁ

Kandiduji za Zdravé Hustopeče, protože věřím, že slušnost a poctivost jsou základem správného vedení.

5
Jmenuji se Lukáš Straka, je mi 43 let a jsem především manžel a táta tří
dětí. Pracuji jako vedoucí výrobního závodu a posledních 8 let jsem také
členem finančního výboru města.
Kandiduji za Zdravé Hustopeče, protože chci dělat to, co je opravdu potřeba.

LUKÁŠ STRAKA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bořivoj Švásta, 61 let, místostarosta
Beata Kynclová, Mgr., 47 let, pedagog
Michal Stehlík, 46 let, stavební dozor
Helena Straková, Ing. arch., 40 let,
architektka
Lukáš Straka, Mgr., 43 let, vedoucí výrobního závodu
Karolína Hrnčiříková, Ing., 26 let,
produkční
Pavel Jurák, Bc., 42 let, vinař
Kateřina Kopová, Ing., 43 let,
podnikatelka
Tomáš Greguš, 33 let, podnikatel
Blanka Cahová, Mgr., 62 let, pedagog
Jana Hrádková, Ing., 44 let, vedoucí
organizační složky
Petr Burget, 59 let, technik
Ivana Franková, Mgr., 56 let, pedagog
Jana Tupá, 52 let, produkční
Ingrid Florusová, 47 let, pedagog
Vladimír Klemeš, 64 let, OSVČ
Pavla Sedlářová, Mgr., 41 let, pedagog
Jiří Caha, Mgr., 62 let, OSVČ
Aneta Zatloukalová, 28 let, baristka
Jiří Potměšil, Ing., 63 let, důchodce
Zlata Heřmanová, Mgr., 66 let,
důchodkyně

Prioritou je pro nás dokončit již schválené a rozjeté investiční projekty.

Rekonstrukce
Společenského domu

Rekonstrukce historické
Střelnice

Výdejna obědů
pro ZŠ Nádražní

Více o naší práci na www.zdrave-hustopece.cz

zdravehustopece

Nová kuchyně a budova
1. stupně ZŠ Komenského
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SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ

6GUXçHQtQHVWUDQtNX

1

Hana Potměšilová

Pracujeme pro Hustopeče
Sdružení nestraníků je ve vedení města
dvě volební období. Za osm let máme zkušenosti a víme, jak dál město úspěšně řídit. Chuť
pracovat pro město nás neopustila. Pořád
přemýšlíme, co ve městě zlepšit, kam ho
posunout, aby se v něm občanům skutečně co
nejlépe žilo. Práci vykonáváme transparentně,
jsme otevřeni názorům občanů, přijímáme
konstruktivní kritiku.

3

2

Stanislav Ivičič

Ivana Bundilová

7

Blanka Nešporová

4

Zbyněk Háder

8

Tereza Machová

Vážíme si spolupráce se Zdravými Hustopečemi, uskupením, se kterým vedeme společně naše krásné město a které je nám ideově
i programem velmi blízké.
Opětovně chceme získat podporu voličů pomocí aktuálního volebního programu,
který se opírá o pět základních témat. Pokud
nás podpoříte, chceme pokračovat v započaté
práci a postupně se věnovat naplánovaným
vizím.

5

Martina Ondrová

9

Blanka Marková

6

Zdeněk Tupý

10

Jana Sigmundová

11

Tomáš Potměšil

HUSTOPEČSKÉ LISTY
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1. Udržitelná městská infrastruktura, zeleň
■ vyřešíme stravovací zařízení u ZŠ Komenského a vybudujeme výdejnu obědů na
ZŠ Nádražní
■ postupně zrekonstruujeme budovu ZUŠ
■ vybudujeme amfiteátr pod MěKS
■ budeme pokračovat v budování
bezbariérových tras a oprav chodníků
■ připravíme rozšíření ČOV
■ zajistíme inženýrské sítě na městském
pozemku za ul. Gen. Peřiny
■ zasadíme se o energetické úspory
na veřejných budovách
■ postavíme novou hřbitovní zeď a zajistíme
úpravy okolí včetně urnového háje
■ chceme využívat chytré technologie a stát
se SMART city
■ vysadíme zeleň v zastavěných částech
města i v jeho okolí
■ dále budeme řešit dopravní situaci
ve městě
■ podpoříme bezpečnost ve městě
rozšířením kamerového systému
2. Podpora drobných podnikatelů
■ dlouhodobě budujeme značku města jako
destinace cestovního ruchu zaměřenou na
vinařství a mandloně
■ zasazujeme se o rozvoj eGovernmentu
na principu servisu pro občany
■ budeme spolupracovat s Národním vinařským centrem s cílem podpořit hustopečské vinohradníky a vinaře
■ podporujeme co-working
(sdílené kanceláře)
3. Zabezpečení zdravotních a sociálních
služeb
■ prohloubíme spolupráci s vedením krajské
nemocnice i Domova pro seniory, abychom

udrželi dostupnou lékařskou péči
■ udržíme vysoký index kvality života
■ nadále podpoříme služby SENIOR TAXI
a Pečovatelské služby
■ budeme podporovat a rozvíjet spolupráci
se sociálními službami jako Girasole,
Betlém Klobouky – centrum Radost,
Podané ruce, Ratolest, Práh

5. Rozmanitá nabídka kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit
■ podpoříme alternativní formáty kulturních
akcí a produkce
■ s pomocí dotace zrekonstruujeme kabiny
na městském stadionu
■ rozšíříme oddechové zóny a dětská hřiště
■ podpoříme spolky, sdružení a občanské

13

Vendula Ivičičová

17

Petr Jurák

1.
2.
3.
4.

4. Spolupracující a vstřícná radnice
■ zavedli jsme a budeme dále podporovat
participativní rozpočet (občané mohou
rozhodovat, jak jsou vynakládány veřejné
finance)
■ umožníme (tak jako doposud) řízenou
diskuzi občanů v rámci veřejného zasedání
zastupitelstva
■ budeme dále organizovat setkávání vedení
města s občany
■ modernizujeme webové stránky a sociální
sítě města s cílem otevřené komunikace
s občany
■ budeme intenzivněji spolupracovat s dalšími obcemi a městy v rámci ČR
■ je naším cílem podporovat internacionalizaci města, zapojujeme se do mezinárodních rozvojových projektů a sítí (INTERREG
CENTRAL EUROPE, BRNO - Evropské
hlavní město kultury 2028 a další)
■ hledáme vícezdrojové financování pro
udržitelný rozvoj města

12

Tereza Vaculíková

Kandidátní listina

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.

iniciativy
■ zintenzivníme zapojení do inovativních
vzdělávacích projektů (MAS Hustopečsko,
Umělci do škol)
■ posílíme vzdělávání v oblasti klimatické
změny a ekologie za podpory finančních
zdrojů z Evropské unie
Osm let pracujeme pro Hustopeče
a výsledky naší práce jsou ve městě vidět.
Děkujeme za váš hlas.

14

Ctirad Šedý

15

Jiří Merlíček

19

18

Jana Hönigová

5.
6.
7.

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
Ing. Stanislav Ivičič, jednatel firmy
Ing. Ivana Bundilová, vedoucí provozu
Mgr. Ing. Zbyněk Háder, ředitel základní
školy
Martina Ondrová, produkční
Ing. Zdeněk Tupý, učitel
Mgr. Blanka Nešporová, ředitelka
mateřské školy
Ing. Tereza Machová, manažerka
Mgr. Blanka Marková, Ph.D., OSVČ
Jana Sigmundová, cvičitelka - chovatelka
koní
Ing. Tomáš Potměšil, strojní konstruktér
Tereza Vaculíková, studentka
Mgr. Vendula Ivičičová, učitelka
Ctirad Šedý, středoškolský učitel
Jiří Merlíček, důchodce
MgA. Juraj Háder, logistik
MUDr. Petr Jurák, lékař
Bc. Jana Hönigová, referentka státní správy
Jakub Kukumberg, masér
Aneta Prchalová, OSVČ
Mgr. Ivana Strachová, učitelka

Jakub Kukumberg

16

Juraj Háder

20

Aneta Prchalová

21

Ivana Strachová

400. VÝROČÍ OD VYKÁZÁNÍ NOVOKŘTĚNCŮ
-HUTTERSKÝCH BRATŘÍZ JIŽNÍ MORAVY
PROGRAM
Pátek 23. 9. 2022 v 15 hodin
nádvoří domu U Synků
Uvítání čestných hostů starostkou města
Hanou Potměšilovou,
setkání hutterských bratří s veřejností.
Sobota 24. 9. 2022 ve 14 hodin
Rajhradská studna v ulici Svat. Čecha
Odhalení pamětní desky
na počest náboženského reformátora
Jakoba Huttera, který v letech 1533–1535
ustavil v Hustopečích bratrský dvůr,
z něhož vzešla křesťanská komunita
hutterských bratří.

