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PŘEDSTAVENÍ KRONIKÁ ŘE 

Od roku 2019 je prací kronikáře pověřena hustopečská rodačka Mgr. Nina Veselá, 

která získala magisterský titul v oboru Management v kultuře na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. Kronikářka působila od roku 2016 jako redaktorka 

Hustopečské televize HTV a měsíčního periodika (vyjma prázdninového dvojčísla) 

Hustopečské listy, v roce 2019 nastoupila na rodičovskou dovolenou.  

Kontakt: kronikahustopece@gmail.com 

Pokud u fotografií není uvedeno jinak, jejich zdrojem je Fotografický archiv Měst-

ského úřadu Hustopeče, který spravuje organizační složka Marketing a kultura města 

Hustopeče. 

VÝBĚR SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ 

Nedošlo k brexitu 

Rok 2019 měl být rokem, kdy dojde k odchodu Velké Británie z Evropské unie. 

Původně se tak mělo stát už na konci března. Britští poslanci ale odmítli schválit 

brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Po prosincových 

mimořádných volbách, které drtivě vyhráli Johnsonovi konzervativci, bylo jasné, že 

v roce 2020 se brexit uskuteční.  

Požár katedrály Notre - Dame v Paříži 

V pondělí 15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála Notre - Dame 

v Paříži. Celý svět 

sledoval, jak se 

oheň šíří, a během 

hodiny zaplavila 

internet videa bortí-

cí se střechy a sank-

tusové věže. Na 

obnovu památky se 

ihned začaly pořá-
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dat finanční sbírky. 

Zdroj:www.denik.cz (https://www.denik.cz/galerie/slavna-katedrala-notre-dame-v-

parizi-v-plamenech.html?photo=1&back=2024716593-37-1) 

Eurovolby a nová komise 

Květnové volby do Evropského parlamentu s nejvyšší účastí za poslední dvě deseti-

letí přinesly vzestup ekologických a také nacionalistických či populistických stran. 

Tradiční vládní strany neuspěly v Německu, ve Francii ani v Británii, svých nejlep-

ších výsledků naopak dosáhli vládní pravicoví nacionalisté v Itálii, v Maďarsku či v 

Polsku. Následně europarlament zvolil šéfkou Evropské komise dosavadní němec-

kou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Ta za jeden ze svých hlavních 

cílů prezentovala boj s klimatickými změnami a dosažení uhlíkové neutrality v Evro-

pě. 

Masové demonstrace nejen v Hongkongu 

V Hongkongu vyvolal mnohaměsíční masové protesty připravovaný zákon, který by 

umožňoval vydávat do komunistické Číny odsouzené lidi. Protesty neustaly ani poté, 

co byl problematický zákon stažen z projednávání. Demonstranti dále požadují pře-

devším demokratické reformy a záruky omezení vlivu Číny.  

Téměř celý rok probíhaly každý pátek až milionové demonstrace v Alžírsku . Libe-

rálně orientovaní demonstranti odmítali, aby prezident Abdalazíz Buteflika znovu 

kandidoval na post hlavy státu. Nakonec byl novým prezidentem v mimořádných 

volbách zvolen Abdal Madžíd Tabbúni.  

Greta Thunbergová a klima 

Dalším tématem roku 2019 byly klimatické změny a otázka, jak jim čelit. Tváří toho-

to problému se stala švédská šestnáctiletá studentka Greta Thunbergová, která 

vyplula z anglického Plymouthu na solárně poháněné jachtě přes Atlantik. Jejím cí-

lem byl klimatický summit v New Yorku. Gretin projev měl ohromnou mediální 

odezvu a stal se terčem výsměchu ze strany odpůrců globálních opatření na ochranu 

klimatu.  
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Američtí meteorologové ovšem potvrdili, že letošní červenec byl nejteplejším mě-

sícem na planetě v historii dosavadního měření od roku 1880. A v září vyšly 

stovky tisíc lidí po celém světě do ulic, aby demonstrovaly za lepší ochranu klimatu. 

V listopadu vyhlásil Evropský parlament symbolicky stav klimatické nouze v celé 

unii. 

Přírodní katastrofy 

Ani rok 2019 se neobešel bez přírodních katastrof. Jednou z nejviditelnějších bylo 

řádění tropické bouře Dorian na přelomu srpna a září na jihovýchodě USA a přileh-

lých ostrovech. Dorian přinesl vítr o průměrné rychlosti 295 kilometrů v hodině. Vy-

rovnal se tak rekordu nejsilnějšího atlantického hurikánu. Napáchal největší spoušť 

na Bahamách, kde bylo potvrzeno 70 obětí a téměř 300 nezvěstných. Australské lesy 

naopak zachvátily děsivé požáry, které plošně zdecimovaly zvířata a vegetaci. Podle 

odhadů zemřela až třetina koal medvídkovitých. Kvůli vysokým teplotám a nepří-

stupnému terénu se nedařilo plameny zastavit. Nebývalou katastrofu zvýšila velká 

vedra, která kontinent týdny sužovala.  

Turecká invaze do Sýrie 

Ve středu 9. října začala turecká operace Pramen míru na Severu Sýrie. Šlo o vpád 

ozbrojených sil Turecka do severní Sýrie, která byla pod kontrolou kurdských milic, 

jež Turecko považuje za teroristickou organizaci. Následovaly kruté boje, které si 

vyžádaly ztráty i na civilním obyvatelstvu. Dohodu mezi stranami sjednalo Rusko a 

Kurdové se z vytyčeného území stáhli. V druhé polovině prosince turecký prezident 

Erdogan oznámil, že chce ve velmi krátké době provést přesídlení až milionu syr-

ských uprchlíků z Turecka. Do oblasti se podle něj přitom už vrátilo přes 370 000 

uprchlíků. 

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 se objevil v čínské provincii Chu-pej 

Na začátku prosince se v čínské provincii Chu-pej, kde se nachází jedenáctimiliono-

vé město Wu-chan, objevil nový typ koronaviru COVID 19. Virus se na člověka 

přenesl z divokých zvířat, za zdroj nákazy je označováno wuchanské tržiště. Přenos 

nákazy nastal pravděpodobně od luskounů – chráněných savců. Onemocnění zasahu-
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je sliznice dýchacích cest. Typický je suchý kašel, teplota a nejčastější komplikací je 

zápal plic.  

VÝBĚR ČESKÝCH UDÁLOSTÍ 

Pražskou Letnou zaplnilo čtvrt milionu lidí 

Do Prahy se sjeli lidé z celého Česka na doposud největší protest za nezávislost 

justice a žádali demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Akci svolal spolek Mili-

on chvilek pro demokracii. Policie odhadla počet demonstrantů na 200 tisíc, mobilní 

operátor na 258 tisíc. Demonstrace se dostala do většiny velkých světových médií. 

Spolek v roce 2019 organizoval hned několik protestů proti premiérovi, které probí-

haly napříč celou republikou. V červnu se na pražském Václavském náměstí sešlo 

120 tisíc lidí. 

Premiér An-

drej Babiš 

nicméně udá-

losti komen-

toval tak, že 

k odstoupení 

z funkce ne-

má a nikdy 

neměl žádný 

důvod. 

Zdroj: www.respekt.cz (https://www.respekt.cz/politika/uplne-plna-letna) 

V Brn ě přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí 

Zdravotníkům Fakultní nemocnice Brno se podařilo přivést na svět dítě, které se 

vyvíjelo v těle ženy, u níž před časem nastala klinická smrt. Děvčátko se narodilo cí-

sařským řezem a do péče si jej převzal otec. Následně byla vypsána finanční sbírka, 

která by měla otci pomoci se o své dva potomky důstojně postarat. 

Třicetileté výročí sametové revoluce 
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Česká republika si připomněla třicetileté výročí sametové revoluce. Oslavy, vzpo-

mínkové akce a piety se konaly napříč celou zemí. Jejich centrem byla ovšem Praha, 

kde se 17. listopadu začalo hroutit socialistické Československo. Do ulic vyšly de-

sítky tisíc lidí. Součástí oslav svobody byla po celé zemi vedle happeningů, průvodů, 

výstav a přednášek, také řada hudebních koncertů. 

Audit Evropské komise potvrdil střet zájmů českého premiéra 

Audit Evropské komise potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů 

a porušuje české i evropské právo. Začalo se spekulovat o tom, kolik miliard bude 

muset Česko vracet z unijních dotací vyplacených koncernu Agrofert. Babiš jakákoli 

obvinění odmítl.  

Zemřel Karel Gott 

Dne 1. října podlehl leukémii jeden z nejvýznamnějších českých umělců Karel 

Gott, který v červenci oslavil osmdesáté narozeniny. Mnohonásobný Český slavík 

zemřel v rodinném kruhu. Pietním místem za zesnulého se stal jeho dům v Praze. 

Pohřeb proběhl se státními poctami ve Svatovítské katedrále. Příležitost rozloučit se 

s umělcem na pražském Žofíně využilo přes padesát tisíc lidí.  

VÝBĚR UDÁLOSTÍ M ĚSTA HUSTOPEČE 

Pietní akt připomněl výročí osvobození města 

V úterý 16. dubna si významní hosté spolu se zástupci vedení města, škol i veřejnosti 

připomněli výro čí uplynutí 74 let od osvobození Hustopečí na hřbitově Rudé ar-

mády. Starostka města v 

úvodu připomněla osvobo-

zovací boje i historii vzni-

ku hřbitova Rudé armády. 

Bitva začala po deváté 

hodině ráno a před třinác-

tou hodinou bylo město již 

osvobozeno. Na území 

katastru padlo nebo na následky zranění zemřelo 378 vojáků. Ještě na podzim pěta-
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čtyřicátého roku bylo rozhodnuto, že v Hustopečích bude zřízeno centrální pohřebiš-

tě pro příslušníky Rudé armády. Na místě je pochováno téměř dva tisíce vojáků pad-

lých na Břeclavsku, Hustopečsku a Mikulovsku, většina z nich v hromadném hrobě.  

Hustopeče navštívil prezident Masaryk 

V pondělí 28. října, na svátek připomínající den vzniku samostatného Českosloven-

ska, se ulicemi města procházel sám prezident a zakladatel první republiky Tomáš 

Garrigue Masaryk. Jednalo se samozřejmě o jeho dvojníka, který si prošel zastavení 

naučné stezky mapující Masarykovo dětství a navštívil hrob Masarykových rodičů.   

Naposledy se Masaryk zastavil v Hustopečích v červnu roku 1924, kdy v rámci své-

ho druhého zájezdu na Moravu objížděl místa, kde byl „doma“, tedy rozlehlý pás již-

ní Moravy od Hodonína k Hustopečím.  

 

Starostka města Hana Potměšilová provázela dvojníka T. G. Masaryka místy jeho minulosti. 

Oslavy Sametové revoluce 

Město Hustopeče v rámci oslav připravilo několik akcí. V neděli 17. listopadu se 

v Kině konala beseda s pamětníky , jejímž účelem bylo vzpomenout a nezapome-

nout dramatické události 17. listopadu 1989 a hlavně to, co jim předcházelo a co po 

nich následovalo. Pro rodiny s dětmi byly připravené výtvarné dílny a celá oslava vr-

cholila na Dukelském náměstí, kde při svitu lampionů zazněla státní hymna 
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v podání zpěváků Matyáše Kyncla, studenta konzervatoře z Hustopečí, a Ondřeje 

Rumla, který v rámci oslav vystoupil v sále Kina. V 17 hodin a jedenáct minut se na 

oslavu 30 let svobody v celé vlasti rozezněly kostelní zvony.  

 

V nově zrekonstruovaném Kině se rodiny společně pustily do výroby lampionů. 

Na hustopečském náměstí se také po půl třetí odpoledne konala demonstrace přízniv-

ců spolku Milion chvilek pro demokracii. 

Hustopečský kostel slavil čtvrtstoletí 

Nedělní mši svatou sloužil 22. září ve zcela zaplněném hustopečském kostele brněn-

ský biskup Vojt ěch Cikrle, který tehdy nově postavený kostel 25. září 1994 slav-

nostně 

vysvětil. 

Oslavy 

čtvrt 

století 

od po-

svěcení 

chrámu 

byly 

spojeny 
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s udělováním svátosti biřmování. Biskup v kázání citoval slova starozákonního pro-

roka, podle kterého z chrámu proudí živá voda do okolí. Připomněl, že svátost biř-

mování má napomoci tomu, aby se i lidé stávali živými chrámy, zdroji života.  Pa-

tronem hustopečského kostela je svatý Václav, kterého viditelně připomíná svato-

václavská koruna na věži. Od postavení nového kostela zde bylo pokřtěno už asi 370 

dětí i dospělých a za tu dobu tu bylo přes 165 svateb.  

Město Hustopeče opět vyvěsilo tibetskou vlajku  

Na budově hustopečské radnice se jako každý rok objevila tibetská vlajka. Přesně 

před 60 lety, 10. března 1959, bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potla-

čeno povstání proti čínské okupaci. Vlajky jsou v tento den vyvěšovány po celém 

světě na důkaz podpory Tibetu a jeho obyvatelům a současně jako odsouzení této 

tragické události, která si v roce 1959 vyžádala desetitisíce obětí.  

Hustopečské gymnázium slavilo 100 let 

Oslavy významného jubilea hustopečského gymnázia odstartovala vernisáž 

v místním muzeu v domě U Synků ukazující dějiny gymnázia od roku 1919. Poté se 

pokračovalo studentskou akademií, společným vystoupením žáků a studentů na Bur-

čákových slavnostech a Dnem otevřených dveří pro všechny bývalé studenty.  

 

Setkání absolventů se konalo v říjnu ve škole i na Dukelském náměstí.  
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HUSTOPEČE JSOU SKVĚLÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT  

Hustopeče si na základě hodnocení Indexu kvality života polepšily oproti loňskému 

roku hned o šest příček a posunuly se v celorepublikovém pořadí z devátého místa na 

třetí příčku. Předběhly je jen středočeské Říčany a Praha. V Jihomoravském kraji 

patří Hustopečím jasné prvenství. 

Společnost Obce v datech, která Index kvality života sestavuje, se zaměřuje na tři zá-

kladní oblasti. Patří mezi ně zdraví a životní styl, materiální zabezpečení a vzdělání, 

a poslední oblastí jsou vztahy a služby. Hodnotí je celkem 29 dílčích indexů.  

Projekt odstartoval v roce 2018 a porovnává data z celkem 206 obcí s rozšířenou 

působností v celé České republice. Ukazatele se nehodnotí subjektivně, ale pomě-

řují se dostupné služby a další možnosti.  

 

HUTOPEČE V ČÍSLECH 

Obyvatelé, objekty a ulice 

Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2019 celkem 5 882 obyvatel. V roce 2019 se naro-

dilo 71 dětí, přistěhovalo se 129 a odstěhovalo 124 občanů.  Zemřelo celkem 62 ob-

čanů.  Průměrný věk občanů Hustopečí je 42 let. Občanů starších osmdesáti let je 

v Hustopečích 249, z toho starších devadesáti let 43. 

Město Hustopeče má v současné době 69 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních 

okrsků. Mezi nejvíce obydlené patří ulice U Větrolamu, Svat. Čecha, Gen. Peřiny a 

Masarykovo nám.   

V Hustopečích se nachází celkem 1885 objektů s přiděleným číslem popisným ne-

bo číslem evidenčním. Z toho je 1341 s přiděleným číslem popisným. Obydlených 

objektů je 1125. 

Uzavření manželství 

Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce 2019 uzavřeno 75 manželství a před 

orgánem církve 18 manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním obvodu 

Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovi-

ce, Starovičky a Šakvice. 
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Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě. 

K nejčastěji voleným patří parčík u kostela v Kurdějově, vinařství a vinice ve městě 

Hustopeče a myslivna Šakvice. Mezi nejoblíbenější kalendářní měsíce pro uzavření 

manželství mezi snoubenci patří květen, červenec, srpen a září. Více než polovina 

svatebčanů nepochází z Hustopečí. U žen – nevěst se objevuje tendence volit pří-

jmení bez koncovky – ová.  

Průměrný věk snoubenců, kteří zde uzavřeli manželství v roce 2019, je u mužů 36 let 

a u žen 32 let. 

 

VOLBY 2019 

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky se konaly pouze ve voleb-

ním obvodu č. 24 – Praha 9. Zdejší senátorka Zuzana Baudyšová (nestranička za 

hnutí ANO), jejíž mandát měl trvat mezi lety 2014 a 2020, rezignovala na konci led-

na 2019. V prvním kole, které se konalo 5. a 6. 4. 2019, nikdo nezvítězil, do druhého 

kola postoupili Jan Jarolím (ODS) a David Smoljak (STAN). Druhé kolo se uskuteč-

nilo 12. a 13. 4. 2019 a zvítězil v něm David Smoljak (STAN). 

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konaly ve dnech 24. 

– 25. 5. 2019. Celková volební účast byla 28, 72 %. V Hustopečích došlo 

k volebním urnám 30,68 % voličů. Na prvních čtyřech místech se umístily tyto 

strany. 

• ANO (22, 32 %). Celkový výsledek v ČR 21,18 %. 

• Občanská demokratická strana (16,17 %). Celkový výsledek v ČR 14,54 %. 

• Česká pirátská strana (15,35 %). Celkový výsledek v ČR 13,95 %. 

• Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (9, 96 %). Celkový výsledek v ČR 

9,14 %. 

 

ORGÁNY MĚSTA HUSTOPEČE 

Volební období 2018 – 2022 
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Volby do Zastupitelstev měst se konaly 5. – 6. 10. 2018. Volební účast 

v Hustopečích byla 49, 78 %, v celé republice 47, 34 %. Na prvních čtyřech mís-

tech se umístily politické strany a volební seskupení: 

• Sdružení nestraníků (32,33 %) 

• Občanská demokratická strana (20,10 %) 

• Zdravé Hustopeče (17,75 %) 

• ANO (13,69 %) 

Starostka 

PaedDr. Hana Potměšilová (ve funkci od roku 2014). 

Starostu volí do funkce Zastupitelstvo města Hustopeče z řad svých členů. Za výkon 

své funkce odpovídá Zastupitelstvu města Hustopeče. Starosta zastupuje obec nave-

nek. Stojí v čele městského úřadu. 

Místostarosta 

Bořivoj Švásta (ve funkci od roku 2014). 

Místostarostu volí do funkce Zastupitelstvo města Hustopeče z řad svých členů. Za 

výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu města Hustopeče. Zastupuje starostu v 

době jeho nepřítomnosti. 

Rada města 

Členové rady: 

• PaedDr.  Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků) 

Radní pro školství a zdravotnictví 

• Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče) 

Radní pro životní prostředí 

• Mgr. Ing. Zbyn ěk Háder (Sdružení nestraníků) 

Radní pro sport 

• Ing. Ivana Bundilová (Sdružení nestraníků) 

Radní pro dopravu 

• Michal Stehlík (Zdravé Hustopeče) 

Radní pro investice a rozvoj města 

• Bc. Michal Vejpustek (ČSSD) 
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Radní pro sociální oblast 

• Bc. Josef Horák (KDU - ČSL)  

Radní pro kulturu a rodinnou politiku 

Radní se zpravidla schází každé druhé úterý (vyjma letních prázdnin).  

Zastupitelstvo města 

Členové zastupitelstva: 

• PaedDr.  Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků) 

• Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče) 

• Ing. Ivana Bundilová (Sdružení nestraníků) 

• Mgr. Ing. Zbyn ěk Háder (Sdružení nestraníků) 

• Bc. Josef Horák (KDU-ČSL)  

• Bc. Michal Vejpustek (ČSSD) 

• Michal Stehlík (Zdravé Hustopeče) 

• Ingrid Florusová (Zdravé Hustopeče) 

• Ing. Stanislav Ivičič (Sdružení nestraníků) 

• Mgr., Ph.D. Blanka Marková (Sdružení nestraníků) 

• Mgr. Blanka Nešporová (Sdružení nestraníků) 

• Martina Ondrová (Sdružení nestraníků) 

• MUDr. Milan Poul ( ODS) 

• Zdeněk Rybář (ODS) 

• Libor Sadílek (ODS) 

• Ing. Zdeněk Sedláček (ANO) 

• Bc. Petr Semerád (Zdravé Hustopeče) 

• Mgr. Pavel Schejbal (ANO) 

• Marek Svoboda (ODS) 

• Zdeněk Tupý (Sdružení nestraníků) 

• Richard Homola (ANO) - byl členem ZM do září 2019. 

• Ing. Petr Vedra (ANO) nastoupil jako náhradník po p. Homolovi 

V roce 2019 se zastupitelstvo sešlo v zasedací místnosti radnice celkem sedmkrát – 

7. 2., 11. 4., 20. 6., 12. 9., 17. 10., 14. 11., 19. 12. 
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Výbory zastupitelstva 

Finanční výbor 

• Předseda: Ing. Stanislav Ivičič 

• Tajemník: Ing. Jana Fabigová 

• Mgr. Miroslav Strouhal 

• Ing. Oldřich Vachala  

• Ing. Bronislava Stančišová  

• Ing. Kamil Hycl  

• Lukáš Straka   

• Hana Šumberáková  

• Kamil Konečný   

• Aleš Rozek  

Kontrolní výbor 

• Předseda: Libor Sadílek  

• Roman Záruba   

• Pavel Košulič  

• Pavel Strážnický 

• Marek Svoboda  

• Ludmila Živná   

• MUDr. Milan Poul   

• Ing. Petr Hercog  

Komise rady města 

Sportovní komise 

• Předseda: Mgr. Petr Fridrich 

• Tajemník: Martina Ondrová   

• Mgr. Ing. Zbyněk Háder  

• Leoš Taranza  

• Ing. Jaroslav Šebesta  

• Aleš Proschek 

• Mgr. Jiří Unger   
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• Vladimír Klemeš  

• Aleš Rojka  

• Ing. Petr Groh   

• Bc. Petr Semerád 

Komise obřadů a slavností 

• Předseda: Ingrid Florusová 

• Tajemník: Martina Chalupková 

• Simona Procházková 

• Bc. Dagmar Kočí 

• Hana Pregrtová, DiS. 

• Mgr. Jana Pavláčková 

• Mgr. Sabina Novotná 

• Naděžda Prokešová 

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany 

• Předseda: Martina Ondrová 

• Tajemník: Ing. Ivana Bundilová 

• Jana Tupá 

• Mgr. Monika Trčková, DiS. 

• PhDr. Tomáš Laz 

• Alena Jislová 

• Miluše Svobodová 

• Pavel Strážnický 

• Ing. Bohumila Defeldová 

• Libor Sadílek   

Školská a kulturní komise 

• Předseda: Mgr. Blanka Nešporová 

• Tajemník: Martina Ondrová 

• Mgr. Ivana Brabcová 

• Mgr. Václav Schejbal 

• Mgr. Miroslav Strouhal  
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• Mgr. Blanka Vetýšková 

• Mgr. Ivana Strachová  

• Mgr. Kateřina Franková 

• Ingrid Florusová 

• Mgr. Blanka Cahová 

• MgA. Juraj Háder 

• Mgr. Ivana Franková 

• Mgr. Monika Tomečková 

• Ivana Kouřilová  

Sociální komise 

• Předseda: Antonie Koblihová, DiS. 

• Tajemník: Pavel Furch, DiS. 

• PhDr. Tomáš Laz 

• Mgr. Miroslav Prchal, DiS. 

• Mgr. Monika Trčková, DiS. 

• Ing. Bohumila Defeldová 

• Bc. Michal Vejpustek 

• Karel Fridrich, DiS. 

• Markéta Čarnecká 

• Bc. Šárka Šlancarová 

• Vlasta Vejpustková 

• Ludmila Živná 

Stavební komise 

• Předseda: Michal Stehlík   

• Tajemník: Dagmar Sedláčková 

• Ivan Chrastina 

• Ing. Petr Kalina 

• Ing. Radek Krušina 

• Mgr. Jiří Caha   

• Ing. Petr Vedra 

• Zdeněk Rybář 
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• Ing. Tomáš Potměšil 

• Ing. Daniel Svoboda 

Vinařská komise 

• Předseda: Bc. Pavel Jurák 

• Tajemník: Bc. Jana Unčovská 

• Cyril Hlaváč 

• JUDr. Miroslav Hrabal 

• Ing. Lubomír Ivičič 

• MUDr. Petr Jurák 

• Ing. Oldřich Vachala 

• MVDr. Jiří Kunc 

• Ing. Zdeněk Sedláček 

• Ing. Jiří Teplý 

• Ing. Zdeněk Tupý 

• Ing. Libuše Vrbová 

• Ing. Aleš Urbánek 

• Pavel Košulič  

• Petra Otřísalová  

Komise cestovního ruchu a městského marketingu 

• Předseda: Mgr. Marková Blanka, Ph.D. 

• Tajemník: Ing. Jana Hrádková 

• Petr Čech 

• Libuše Klímová 

• Pavla Polášková 

• Lukáš Stávek 

• Martina Radkovičová, DiS. 

Komise pro územní rozvoj 

• Předseda: Ing. Arch. Helena Straková 

• Tajemník: Ing. Ondřej Rafl   

• Michal Stehlík 
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• Bronislav Halm 

• Ing. Arch. Barbara Jung   

• Bc. Pavel Kamenský 

• Mgr. Soňa Nezhodová, Ph. D. 

• Pavel Ovísek 

• Lenka Ovísková 

• Ivan Chrastina 

Komise pro životní prostředí a zemědělství 

• Předseda: Ing. Vladimír Turzák 

• Tajemník: Bc. Jana Hönigová 

• Ing. Jaroslav Cabal  

• Petr Dočkal   

• Tomáš Dufek 

• Roman Kalců 

• Jaroslav Klimeš 

• Jana Sigmundová 

• Bořivoj Švásta 

• Libor Sadílek   

• Ivan Vincour 

• Petr Burget 

• Miloš Dohnálek   

• Miroslav Vodák 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

Zvláštní orgán starosty 

• Předseda: PhDr. Tomáš Laz 

• Tajemník: Antonie Koblihová, DiS.   

• Ing. Stanislava Gergelová  

• Bc. Patricie Novotná   

• MUDr. Zdenka Strouhalová   

• Ing. Libuše Tížková   

• Mgr. Hana Komosná 
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• Mgr. Hana Forejtníková 

• JUDr. Zuzana Frýbertová 

• Mgr. Pavla Formanková 

Na konci roku 2019 bylo rozhodnuto, že k již ustanoveným komisím rady města při-

bude od ledna 2020 i Komise pro dopravu města Hustopeče, která má pomoci rad-

ním hledat vhodná řešení problémů se statickou i dynamickou dopravou v intravilánu 

i extravilánu města a navrhovat možná opatření. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Město Hustopeče je obec s rozšířenou působností. Do jeho správního obvodu patří: 

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, 

Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Ni-

kolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, 

Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice a Vrbice. 

Sídlem Městského úřadu Hustopeče je nadále radnice na Dukelském nám. 2/2. Vět-

šina činností je vykonávána v prostorách domu na Dukelském nám. 22/77 (tzv. stará 

pošta). Na radnici se nachází Odbor kancelář tajemníka, Majetkoprávní odbor, Sprá-

va a údržba budov a Ekonomický odbor. Své kanceláře zde má i starostka Hana Po-

tměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta a zástupci Mikroregionu Hustopečsko. 

V budově staré pošty sídlí Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Sociální od-

bor, Odbor územního plánování, Odbor obecní živnostenský úřad, Správní odbor a 

Stavební úřad. Do budovy Kina se v dubnu přestěhovala organizační složka Marke-

ting a kultura a v listopadu se stěhovala i Městská policie do budovy na ulici Dob-

rovského za Kinem.  

Vedoucím úřadu je MVDr. Pavel Michalica. Městský úřad zaměstnává celkem 86 

osob, z toho 59 žen a 27 mužů. Za rok 2019 bylo nově zřízeno 1 pracovní místo na 

ekonomickém odboru -  pokladník. Tato pracovní pozice byla v roce 2018 řešena 

pracovním poměrem na dohodu o pracovní činnosti.  

V organizačních složkách města Hustopeče pracuje 57 zaměstnanců, z toho 35 žen a 

22 mužů. V organizační složce Marketing a kultura bylo v roce 2019 zřízeno 1 pra-



24 

 

covní místo na pozici Údržbář, vzhledem k rekonstrukci a otevření nového Kina. 

V organizační složce Penzion a pečovatelská služba bylo v roce 2019 nově vytvoře-

no 1 pracovní místo Sociálního pracovníka. Byl rozšířen provoz pečovatelské služby 

o další činnosti, včetně Senior taxi. V organizační složce Městské služby byly zříze-

ny dvě pracovní pozice – Zahradník/Obsluha sběrného dvora a Zedník/Dělník na 

úklid a údržbu města.   

Pracovní doba pro veřejnost - úřední dny 

• Pondělí   8:00 – 17:00 (přestávka 12:00-12:30) 

• Úterý   8:00 – 14:00 (přestávka 12:00-12:30) 

• Středa  8:00 – 17:00 (přestávka 12:00-12:30) 

• Čtvrtek   8:00 – 14:00 (přestávka 12:00-12:30) 

Mimo uvedenou dobu, kdy úředníci zpracovávají předchozí podání a požadavky, je 

možné odbavení pouze po předchozí telefonické domluvě. 

Informovanost občanů 

Internetové stránky města 

www.hustopece.cz 

Hustopečské listy 

Zprávy z města, z kultury, ze škol i ze sportu jednou za měsíc (vyjma prázdninového 

dvojčísla) zprostředkovává zpravodaj Hustopečské listy. Vychází první týden v mě-

síci a je distribuován zdarma do každé domácnosti ve městě. Pro město Hustopeče ho 

připravuje organizační složka Marketing a kultura. Vychází v nákladu 2 820 kusů. 

Počet stran je obvykle 32 a barevná obálka. Do Hustopečských listů přispívají také 

školy, spolky, církve, sportovní oddíly apod. Součástí měsíčníku je vždy přehled kul-

turní a sportovní nabídky, která je pro daný měsíc v obci k dispozici.  

HTV – Hustopečská kabelová televize 

Vysílání kabelové televize také zprostředkovává složka Marketing a kultura. Vysílá-

ní se skládá z textové smyčky, která je přerušována pětkrát denně vysíláním Husto-

pečského magazínu (vždy v 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 a 22.00 hodin). Magazín má 
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premiéru vždy v pátek v 18.00 hodin. Programové schéma zahrnuje především in-

formace z města, kultury a sportu, pozvánky na kulturní, sportovní či společenské 

akce, obecné informace nekomerčního charakteru; součástí může být i reklamní a in-

zertní blok. 

Od roku 2019 je vysílání kabelové televize atraktivnější a aktuálnější. Textová 

smyčka nově funguje v přívětivějším prostředí a zájemci mají možnost ji sledovat i 

na webových stránkách města. K doplnění novějšími zprávami a inzercí na kabelové 

smyčce dochází každý pátek a pondělí. 

Rozhlas 

Od roku 2018 v Hustopečích pravidelně hlásí rozhlas. Každý čtvrtek a pátek v pět 

hodin odpoledne informuje občany o kulturních, společenských nebo sportovních 

akcích, které se uskuteční o víkendu nebo v první polovině nadcházejícího týdne. 

Současně upozorňuje na odstávky elektřiny, vody či na další omezení nebo nebezpe-

čí pro občany. V celém městě je 110 hlásičů. Informace opět připravuje složka Mar-

keting a kultura. 

Další organizační opatření sloužící k vyšší informovanosti 

Městský úřad Hustopeče, k zlepšení celkové informovanosti občanů města, přijal ty-

to další organizační opatření:  

• Spolupráce při podávání informací v oblasti cestovního ruchu a informací celoměst-

ského charakteru s organizační složkou Marketing a kultura m ěsta Hustopeče 

(Hustopečské listy, web města, rozhlas, sociální sítě), v roce 2019 vznik nového Tu-

ristického informačního centra v prostorech zrekonstruované budovy Kina. 

• Zřízení a provoz elektronické úřední desky MěÚ vedle budovy staré pošty, plné 

využívání informačních desek v místních částech města.  

• Provoz elektronické podatelny, komunikace přes datové schránky. 

• Pořádání Dne otevřených dveří na MěÚ Hustopeče. 

• Občané mají možnost přijímat aktuální informace o dění ve městě Hustopeče pomocí 

SMS zpráv nebo e-mailů. 

• Využívá databáze nalezených zvířat ve městě Hustopeče.  
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• Internetové stránky obsahují také Mapu závad, možnost elektronicky reagovat na 

všechny závady ve městě. 

Zajímavosti z práce úřadu  

• V roce 2019 byla po přibližně sedmi letech obnovena výmalba všech prostor měst-

ského úřadu.  

• Hustopeče jsou obcí přátelskou rodině. Původně rakouský projekt chce pomoci ob-

cím vytvářet pro-

středí příznivé pro 

rodiny. Hustopeče 

se do projektu při-

hlásily na podzim 

roku 2017. Obyva-

telé města se mohli 

zapojit vyplněním 

dotazníku. Poté 

byly ze zástupců 

jednotlivých  

   Starostka Hana Potměšilová a radní Michal Vejpustek a Josef Horák  převzali cenu.   věkových ka-

tegorií vytvořeny pracovní skupiny, které společně vytipovaly pět oblastí s konkrétním 

návrhy řešení problémů a zastupitelstvo je schválilo, tři z nich se už v podstatě podařilo 

realizovat. Byla zavedena služba senior taxi a školní autobus, který dnes hojně vyu-

žívají děti i senioři. Řešit se začala i potřeba sociálního bydlení. Čtvrtou oblastí k ná-

pravě je nedostatek zeleně a poslední podpora natality (porodnosti) prostřednictvím 

příspěvku pro rodiče s trvalým pobytem v Hustopečích. V květnu převzali zástupci 

města certifikát základního auditu familyfriendlycommunit y od zástupců Jihomo-

ravského kraje. 

• Rada města Hustopeče schválila uspořádání veřejné sbírky na shromáždění finanč-

ních prostředků na úhradu léčebných nákladů, na rehabilitační pobyty, terapie a poří-

zení kompenzačních pomůcek pro paní Ivu Záděrovou z Hustopečí, která ochrnula 

od ramen dolů po nešťastném pádu z koně v březnu 2018. Sbírka byla založena 10. 6. 

2019, na konci roku na ní bylo přes půl milionu korun.  
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• Ve čtvrtek 26. září zaměstnavatel Město Hustopeče zorganizoval pro všechny své 

zaměstnance ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a zdravotní záchrannou 

službou Jihomoravského kraje Metodický den zaměřený na ochranu obyvatelstva, 

požární ochranu a první pomoc s praktickou ukázkou a instruktáží. Celý pro-

gram se konal na hasičské stanici v Hustopečích, kde si zaměstnanci vyzkoušeli, pod 

dohledem zkušeného lektora, poskytování první pomoci zraněným a mohli tak naby-

té zkušenosti využít i v praxi. 

• V měsíci říjnu vybraní zaměstnanci, kteří jsou členy stálé skupiny krizového štábu, 

absolvovali dvoudenní praktické cvičení na téma Nedostatek pitné vody a s tím 

spojené nouzové zásobování obyvatelstva. 

• V rámci projektu Strategické řízení MěÚ Hustopeče došlo k účasti na školeních za-

měřených na posílení profesionální úrovně pracovníků města. Byla proškolena 

např. informační a kybernetická bezpečnost, personální řízení i komunikační doved-

nosti. Došlo k posílení řízení a nastavení efektivnosti veřejné správy. 

• Stavební úřad spolupracoval s Českým statistickým úřadem, kdy prováděl došet-

řování TEA SO (technických atributů stavebních objektů) v rámci územní přípravy 

SLDB 2021 (při územní přípravě nadcházejícího sčítání, lidu, domů a bytů apod.). 

Jednalo se o stavební objekty s čísly popisnými, s minimálně jedním bytem. Proved-

lo se došetření 237 domů (bytů) v působnosti stavebního úřadu, tedy 15 obcí. Zjišťo-

valy se chybějící atributy např. dokončení stavby, počet podlaží, vybavení výtahem, 

druh nosné konstrukce, způsob vytápění, zda je přípojka vodovodu, přípojka kanali-

zační sítě nebo přípojka plynu. 

• V roce 2019 se pořídila Územní studie Hustopeče S6. Řeší a navrhuje k zástavbě 

okolí archeologické památky Homolího kopce v Hustopečích, o rozloze 5 ha. Ve 

dvou lokalitách zde může být postaveno asi 35 rodinných domů. V části plochy se po 

demolici staveb bývalých „prasečáků“ navrhuje nové využití a přestavba pro ko-

merční občanské vybavení.   

• Město Hustopeče se připojilo mezi tzv. smart cities a zřizuje metropolitní datovou 

síť. Jejím cílem je propojení 19 budov patřících městu optickým kabelem, který tak 

umožní využití nových technologií, přenos dat, a s tím související fungování plateb-

ních terminálů nebo bezpečnostních kamer.   
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MĚSTSKÉ SLUŽBY 

Údržbu města Hustopeče má na starosti organizační složka Městské služby Hustope-

če. Vedoucím je Ivan Chrastina. V roce 2019 ve složce pracovalo 17 kmenových 

zaměstnanců. Každoročně dochází k navýšení počtu zaměstnanců o pracovníky na 

veřejně prospěšné práce dotované z úřadu práce. Jedná se o pracovní poměr na dobu 

určitou, většinou na 6 měsíců.  

Mezi hlavní náplň práce patří: údržba chodníků a komunikací, údržba veřejné zeleně, 

správa a údržba dětských hřišť, zabezpečení provozu a údržby veřejných záchodků, 

zabezpečení provozu a údržby městského hřbitova, zabezpečení správy včetně pro-

vozu a údržby sběrného dvora a zabezpečení služeb pro zřizovatele a jím zřízené or-

ganizace. 

V roce 2019 došlo k obměně vozového parku Městských služeb. Koupilo se multi-

funkční vozidlo Unicar, které nahradilo vy-

sloužilou Multicar. Prodala se vysloužilá plo-

šina Avia MP13 a byla nahrazena novou mo-

bilní plošinou. Ve vozovém parku zůstaly 

starší traktory značky Zetor, ceněné díky spo-

lehlivosti a nízké údržbě.  

MĚSTSKÁ POLICIE HUSTOPEČE 

 

Řízení městské policie spadá dle zákona do povinností starostky města Hany Potmě-

šilové, krizovým říze-

ním je pověřen Robert 

Novák. Od listopadu 

se sídlem Městské 

policie stala budova na 

ulici Dobrovského za 

Kinem. Do budovy se 

můžete dostat hlavním 

vstupem přímo z ulice, 

pro hůře pohyblivé 
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nebo hendikepované slouží vchod ze dvora.  

Podle zákona řeší obecní policie místní záležitosti veřejného pořádku, jedná se 

zejména o dodržování obecně závazných vyhlášek města, spoluúčast na řešení do-

pravy ve městě, např. přeplněná parkoviště, odstavené nákladní automobily, dopravní 

nehody, nerespektování dopravního značení apod. Důležitým úkolem městské policie 

je zajišťování sportovních a kulturních akcí ve městě, řeší také různé případy výtrž-

nictví a vandalství. Strážníci se starají i o odchyt psů aj. zvířat. 

ÚŘADY VE M ĚSTĚ 

Ve městě se nachází pobočka státního podniku Česká pošta i další pracoviště orgánů 

státní správy: Finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad práce, Úřad práce 

v Břeclavi – kontaktní místo státní sociální podpory Hustopeče, Krajská veteri-

nární správa, Obvodní oddělení policie ČR. 

Policie České republiky - obvodní oddělení Hustopeče 

Obvodní oddělení Hustopeče sídlí na adrese Husova 7. Vedoucím je npor. Mgr. Jiří 

Otáhal. V současné době OOP Hustopeče zahrnuje katastrální území o 376 km², což 

zahrnuje katastrální území celkem 30 obcí a ve spolupráci s OOP Mikulov i plo-

chu Vodní dílo Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově cca. 

37000 obyvatel. V roce 2018 OOP Hustopeče disponovalo 28 tabulkovými místy po-

licistů a 1 místem administrativní pracovnice. V současné době je personální stav na-

plněn. 

 

V rámci České republiky došlo za období roku 2019 k nárůstu nápadu trestné činnos-

ti s porovnání s rokem 2018, v počtech se jedná o 6816 skutků. V roce 2018 byl cel-

kový nápad trestných činů 192 405 a v roce 2019 to bylo 199 221 trestných činů. V 

roce 2019 (366 TČ) bylo ve srovnání s rokem 2018 (340 TČ) spácháno na teritoriál-

ním území OOP Hustopeče o 26 trestných činů více. Objasněnost trestných činů za 

rok 2019 činí 60,90%, což je ve srovnání s rokem 2018 o 8% více objasněných 

skutků.  
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V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo v teritoriu obvodního oddělení Hustope-

če šetřeno: 

- 1.171 - věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem sběrného archu, (2018 – 1.102) 

- 1.093 - šetřených přestupků, (2018 - 1.007) 

- 366 - šetřených trestných činů, z toho je celková objasněnost - 60,90% . 

 

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče, 

mezi další obce s větším nápadem trestné a přestupkové činnosti patří Velké Pavlo-

vice, Velké Němčice, Klobouky u Brna a Zaječí. 

Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří recidiva pachatelů trestných či-

nů, požívání alkoholických nápojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v rodi-

nách i školách, nedostatek finančních prostředků některých skupin obyvatelstva a 

nedostatečné zajištění majetku občany. 

 

V roce 2019 byly v obvodu prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako:  

- vražda dle § 140 trestního zákoníku – celkově 1 případ, 

- týrání osoby ve společném obydlí dle § 199 trestního zákoníku – celkově 4 případy, 

- znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – celkově 2 případy, 

- pohlavní zneužívání dle § 187 trestního zákoníku – celkově 3 případy, 

 

V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná o násilnou a mravnostní krimi-

nalitu, bylo v roce 2019 celkem šetřeno 32 trestných činů. Procento objasněnosti této 

kriminality je cca 66%. 

 

Ukázky práce policistů si 12. září na Dni policie měli možnost prohlédnout žáci 

středních a základních škol. Více než tisícovce návštěvníků se představila cizinecká, 

dopravní a pořádková služba. Nechyběla ukázka práce kriminalistických techniků, 

pyrotechniků či potápěčů. Speciální pořádková jednotka, oddělení služební kynolo-

gie i hipologie si připravili dynamickou část programu, v němž se prezentovali také 

policisté z tohoto územního odboru. 
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Česká pošta 

Pobočka České pošty sídlí na adrese Husova 5, je bezbariérová. Pošta přijímá listov-

ní a balíkové zásilky a poukázky. Další služby: prodej tisku, Western Union, kopíro-

vací služby, sázkový terminál, výměna dálničních známek a Czech POINT.   

Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 18.00 (polední pauza 11.30 – 12.30). So 8.00 – 10.00. 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 

Rozpočet města Hustopeče v roce 2019 se skládal z příjmů v hodnotě přes 303 mili-

ony korun a výdajů ve výši 300 milionů korun .  

 

Investice města v roce 2019 

Rok 2019 byl v Hustopečích plodný na investiční akce, na řadu z nich město získalo 

dotační podporu. Podařilo se dokončit a otevřít budovu Kina, otevřít budovu komu-

nitního centra Pavučiny a také dokončit rekonstrukci a nástavbu Základní školy Ko-

menského. Během letních prázdnin dělníci opravili fasádu dvorního traktu Základní 

školy Nádražní a zároveň s tím nainstalovali předokenní žaluzie, hotová je i poslední 

etapa rekonstrukce Mateřské školy Pastelka.  

V oblasti dopravy se uskutečnily tyto významné projekty: rekonstrukce ulice Tábory 

včetně podélných parkovacích míst, propojka mezi ulicemi Údolní, Mírová a Gene-

rála Peřiny. Byla také zprovozněna první etapa cyklostezky ze Starovic až k Základní 

škole Komenského a hotová je i část druhé etapy na ulici Bratislavská. Dokončuje se 

asfaltová komunikace spolu s novým parkovištěm za urnovým hájem i parkovací 

místa u bytových domů na ulici Svatopluka Čecha 1 a 3. 

V rámci zelených projektů byl dokončený ÚSES II. a podaná žádost na ÚSES III.  

Město také koupilo historickou nemovitost na Dukelském náměstí, dům po umělkyni 

paní Nohelové za 8,5 milionu korun.  
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Projekty realizované v roce 2019 (v tis. Kč) 

 

 V následující tabulce jsou představeny projekty, které budou realizovány v roce 

2020. Většina těchto projektů byla v roce 2019 zahájena.  
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PRŮMYSL 

Jednou z předností města Hustopeče je skvělá občanská vybavenost a nabídka slu-

žeb. Obyvatelé zde najdou všechno, co potřebují – školky, školy, kulturní zařízení, 

různorodá sportoviště a hřiště, obchody (Penny Market, Lidl, COOP), prodejny 

(obuv, spodní prádlo, módní oblečení, psací potřeby, tabák, zdravá výživa, počítačo-

vá technika, nářadí), lékárny, ordinace, nemocnici, polikliniku, restaurace, cukrárnu, 

kavárny (Kinokavárna, Mandlárna), ubytovací zařízení, salony, zverimex, železář-

ství, potraviny, květinářství, galanterii, stavebniny, drogerii, pobočky pojišťoven, 

pohřební služby apod.  

Průmysl ve městě vzkvétá, funguje zde mnoho firem. Mezi největší zaměstnavatele 

patří: 

AGROTEC GROUP (Brněnská 12/74) 

Společnost je největším dodavatelem pozemní techniky v České republice. Od zalo-

žení v roce 1990 stabilně roste. Od roku 2006 je součástí koncernu Agrofert. 

V současnosti má téměř 1000 zaměstnanců, zastupuje 25 značek a funguje na 

území Česka, Slovenska a Maďarska. Roční obrat firmy je kolem 9 miliard korun.  

Od roku 2008 pořádá firma závodní soutěž automobilů AGROTEC Petronas Rally. 

MOSS Logistics s .r. o. (Bratislavská 1159/21) 

MOSS Logistics je společnost, která se zabývá komplexní logistikou divize meziná-

rodní dopravy. Má cca 200 nákladních aut, dalších zhruba 70 jezdí vnitrostátní do-

pravu, převozy mezi výrobními závody apod. Kapacita skladových terminálů je při-

bližně 20 000 paletových míst. Společnost zaměstnává téměř 500 zaměstnanců, 

jedná se zejména o řidiče, skladníky a kancelářské pozice v logistice. 

Po téměř čtyřleté přípravě začala v roce 2019 výstavba nového logistického centra 

složeného z haly a administrativní budovy. Kapacita skladových terminálů se po do-

stavbě zvýší na dvojnásobek.  

Frauenthal Automotive Hustopeče s r. o. (Bratislavská 130) 

Společnost Frauenthal Automotive je největším výrobcem vzduchojemů v Evropě. 

Její podíl na trhu je více než 80%. V roce 2012 získala v Hustopečích závod na výro-
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bu vzduchojemů Worthington Cylinders a.s.. Kromě tohoto závodu vlastní společ-

nost i závod v Elterleinu v Německu. 

Westfalia Metal s r. o. (Bratislavská 156/61) 

Firma Westfalia Metal je částí koncernu Hamaton Automotive Technology Co, Ltd. 

V současnosti zde pracuje přes 300 zaměstnanců. Firma je orientována na výrobu 

výfukových systémů a jejich dílů pro nákladní automobily a užitková vozidla. Nej-

významnějšími zákazníky jsou Scania, JCI, Volvo, Man, Liebherr, Iveco, Claas a 

Hyundai. 

Linden s r. o. (Žižkova 750/40) 

Linden je dceřinou společností skupiny Heinze Gruppe zaměřené na oblasti techno-

logie zpracování plastů, povrchových úprav, chromování a konstrukce nástrojů a za-

řízení. Linden se specializuje na montáže, laserování, lakování a horké ražby.   

NORMA Group (Havlí čkova 28) 

Skupina NORMA Group je zaměřená na spojovací technologie pro svět techniky. 

Svorky, spojky a kapalinové systémy zajišťují bezpečnost, spolehlivost a výkonnost 

aplikací, které vyžadují technologicky pokročilá spojení.  

SIGNUM spol. s r. o. (Nádražní 41) 

Firma SIGNUM je součástí skupiny SIGNUM, do které patří různé evropské prů-

myslové subjekty, a provozuje nejširší síť žárových zinkoven v České republice. Na-

bízí žárové a odstředivé zinkování, ocelové konstrukce a třívrstvé polakování.  

 

ŽIVNOSTI 

Dle informací živnostenského úřadu došlo v roce 2019 k nárůstu podnikatelů o 

354, což se nevymyká průměru z předchozích let. K 31. prosinci 2019 bylo v eviden-

ci živnostenského úřadu v Hustopečích 7880 podnikatelů (fyzických i právnických 

osob), kteří vlastnili 12389 živnostenských oprávnění, a počet zemědělských podni-

katelů byl 621. Zvýšil se počet vinařů, kteří legalizují svoji činnost ve smyslu vinař-

ského a živnostenského zákona. Stejně tak narůstá počet podnikatelů, kteří nabízí 

krátkodobé ubytování. To svědčí o zvyšujícím se turistickém ruchu v Hustopečích a 
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okolí. Současně se ale zvýšil i počet stížností a upozornění na neoprávněné podniká-

ní. 

 

VÝSTAVBA V HUSTOPEČÍCH 

V roce 2019 byla na výstavbu rodinných domů vydána tři stavební povolení (různě v 

zástavbě), dále dvě stavební povolení na přístavby a nástavby rodinných domů a tři 

stavební povolení na tři bytové domy na ulici Generála Peřiny (dohromady 25 bytů). 

Stávající lokality pro výstavbu rodinných domů jsou v současné době v podstatě za-

stavěny, v nejbližší době se chystá výstavba v lokalitě za Křížovým vrchem a v loka-

litě za hřbitovem (vedle Vinařství Starý vrch). 

Dále byly povoleny stavení úpravy (nové lodžie) na bytových domech na Masaryko-

vě náměstí (10 – 12) a Na Sídlišti (10, 11 a 3, 4) Na adrese Svatopluka Čecha 16, 18 

vzniknou stavebními úpravami tři nové byty.  

Z komerční výstavby je důležité zejména povolení stavby tzv. Megahall firmy 

MOSS Logistics. Firmě NFS, s. r. o. (Nádražní 32) bylo vydáno stavební povolení k 

přístavbě lakovny, ta byla i dokončena a zkolaudována. Firmě Ryšavý (areál JZD) 

byla povolena přístavba a stavební úpravy lisovny. Firma E.ON získala stavební po-

volení na rozšíření rozvodů nízkého napětí pro rodinné domy ve velké části města 

(ulice Javorová, Svatopluka Čecha, Alejní, Generála Peřiny, Nádražní), stavba byla 

dokončena a zkolaudována. Byla také povolena výstavba dalšího úseku cyklostezky.  

V roce 2019 bylo povoleno odstranění depa u vlakového nádraží a dvou rodinných 

domů. 

Kolaudace 

V roce 2019 bylo zkolaudováno devět rodinných domů (na ulici Lékořicová, Staro-

vická, Habánská, Kpt. Jaroše, Gen. Peřiny, Palackého). V domě Delta na Dukelském 

náměstí byly vybudovány tři bytové jednotky. 

Byly také zkolaudovány významné projekty města – nová budova Pavučiny, Kina, 

rekonstrukce a modernizace ZŠ Komenského, poslední etapa rekonstrukce MŠ Škol-

ní, rekonstrukce krytého bazénu. Město dále vybudovalo nové veřejné osvětlení na 

ulici Javorové, U Větrolamu, a Svatopluka Čecha. 
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Z komerční výstavby lze zmínit zateplení budovy firmy HPM - KOVO, přístavbu 

firmy IVK, novou myčku aut firmy Sadílek, kanceláře a autoservis firmy Agrotec, 

sklad vinařské techniky firmy ESOX, Vinařství U Harmáčků. Pan Grůza a pan Vin-

cour zkolaudovali lisovnu s vinným sklepem. Dále byly zkolaudovány tři apartmány 

s bytem nad vinařstvím U Krbu. Vznikl nový Penzion pod radnicí. Došlo také ke ko-

laudaci některých dříve postavených garáží.  

DOPRAVA 

Autobusovou dopravu na Hustopečsku zajišťují společnosti BORS Břeclav a. s. a 

VYDOSBUS a. s.. Železniční dopravu nadále provozují České dráhy.  

Modernizace trati Hustopeče - Šakvice 

Od roku 2008 funguje na Břeclavsku Integrovaný dopravní systém Jihomoravského 

kraje (IDS JMK). Hustopeče tím ztratily p římé autobusové spojení s Brnem, ces-

tující musí přestupovat na vlakové spojení v Šakvicích či v Hrušovanech u Brna nebo 

na autobusová spojení v Židlochovicích.  

To se během několika let změní, protože začátkem září 2019 odstartoval projekt Mo-

dernizace a elektrifikace trati mezi Šakvicemi a Hustopečemi, jehož cílem je přímé 

železniční spojení do Brna při dosažení traťové rychlosti 90 km/h. Jedná se o 

největší investici železničářů na jihu Moravy, projekt bude stát cca 1,5 miliardy ko-

run. Realizace projektu si vyžádala dlouhodobou výluku vlakové přepravy od 1. září 

do 13. prosince. V roce 2020 je plánována další výluka. Dokončení prací se předpo-

kládá v prosinci roku 2020.  

 

Vlakové nádraží v Šakvicích před rekonstrukcí. 
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Školní autobus 

Město Hustopeče zavedlo od 3. září 2018 autobusový spoj, jehož cílem je žáky bez-

pečně dopravit do škol a ulevit dopravní špičce v ulicích Komenského a Nádražní. 

Školní autobus vyjíždí každý pracovní den v 7.25 hodin z autobusového nádraží. Je-

ho trasa má deset zastavení a vede nejhustěji obydlenou lokalitou města. Nejvíce dětí 

vystupuje u ZŠ Komenského a zbytek jede zpět na nádraží k ZŠ Nádražní. Díky 

kladným ohlasům od rodičů a seniorů, kteří také linku využívají, se po tříměsíčním 

zkušebním provozu město rozhodlo provozovat školní autobus i nadále.  

Kapacita na stání i sezení je kolem 90 míst. Nejvíce do něj nastoupilo 85 cestují-

cích, průměrně se jedná o 70 cestujících denně. Starší děti jezdí autobusem samy, 

mladší doprovází rodiče buď na zastávku, nebo až ke škole.   

Jedním z nedostatků linky je to, že pokrývá pouze větší polovinu města. Trasa byla 

zvolena s ohledem na statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v dané lokalitě bydlí 

kolem 270 školou povinných dětí. Na druhé straně města, tzn. ulice Tyršova, Neru-

dova, Kolárova a Herbenova až po Herbenovu farmu, je celkem 44 dětí školou po-

vinných.  

Na bezpečnost v autobuse vždy dohlíží zaměstnanec Městského úřadu Hustopeče. 

Službu pro město provozuje společnost BORS a. s.. Školní autobus vozí děti, jejich 

doprovod i seniory zdarma. Provoz je hrazen z rozpočtu města a stojí necelých 90 ti-

síc korun ročně.   

Cyklostezka Hustopeče - Starovice 

Na jaře 2019 byly zahájeny práce na hustopečské části cyklostezky, která umožní 

všem cyklistům, pěším nebo vozíčkářům pohodlnější a zejména bezpečnější přesun 

mezi Hustopečemi a Starovicemi. Přípravné práce na projektu začaly před pěti lety.  

Stavět se začalo na ulici Tábory a pokračovalo se na ulici Žižkova až do polí, kde se 

stezka napojila na již hotovou část vedoucí ze Starovic. Starovická polovina byla do-

končena na podzim 2018, protože většina její části vede přes pole a její vybudování 

nebylo tak koordinačně náročné.  

Náklady na cyklostezku jsou kolem deseti milionů korun, více než 6 miliónů uhradí 

Statní fond dopravní infrastruktury. 
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V plánu je dovedení cyklostezky až do centra města. Město požádalo o dotaci na 

další etapu, od dvora u školy Komenského, přes park kolem učiliště mezi paneláky 

směrem k semaforu, dál potom k nádražím, k ZŠ Nádražní a od semaforu na opačnou 

stranu až po restauraci U Halmů.   

Bezbariérové trasy 

Město Hustopeče se snaží maminkám s kočárky, seniorům i hendikepovaným ulehčit 

pohyb v ulicích. Již řadu let postupně rekonstruuje chodníky a buduje kilometry bez-

bariérových tras. Kromě nové dlažby, širších obrub-

níků nebo pohodlných míst pro přecházení projekt 

pamatuje i na vodicí linii, která pomáhá slabozrakým. 

V místech, kde chybí přirozená hrana, jako například 

fasáda domu nebo oplocení, je vodicí linie zajištěna 

zvýšenou chodníkovou obrubou. Na jaře 2019 začali 

dělníci pracovat na páté etapě bezbariérových cest, od 

tržnice Pavlína přes ulici Komenského, U Větrolamu, 

ulici Údolní až k ulici Mírové. Trasy se budují za 

podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Také se připravuje realizace šestého a sedmého úseku – trasa od cukrárny Jitka po 

ulici Brněnská přes ulici Tyršovu až k Pavučině a trasa od Kina směrem na Břeclav.  

 

HŘBITOV 

Už několik let se na hustopečském hřbitově dláždí chodníky použitými žulovými 

kostkami, jsou opracované, kvalitní a hodí se do celkového rázu hřbitova. Cílem je 

zkulturnění celého areálu. Kromě nového dláždění mohou návštěvníci urnového háje 

využívat vodovod, který byl prodloužen od stávající studny do zadní části hřbitova. 

V případě potřeby mohou návštěvníci využívat mobilní toaletu v blízkosti kontejne-

ru.  

V současné době eviduje Majetkoprávní odbor 965 nájemních smluv na hřbitovní 

místo. Dlouhodobý nedostatek urnových míst na hřbitově částečně řeší dvě nová ko-

lumbária, která budou umístěna v urnovém háji v blízkosti parkoviště.  
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POLITICKÉ STRANY 

Do posledních komunálních voleb v roce 2018 kandidovalo celkem 8 stran. Některé 

za sebou mají dlouhou historii napojenou na celorepublikovou politickou scénu a ně-

které vykrystalizovaly z nálad ve městě.  

Komunistická strana Čech a Moravy byla v Hustopečích založena v roce 1992. 

Předsedkyní byla zvolena Ludmila Živná a tuto funkci vykonává stále. Mezi priority 

strany patří sociální bydlení, zdravé životní prostředí, bezpečné ulice a vytváření 

dobrých podmínek pro výuku.   

Místní sdružení Občanské demokratické strany vzniklo v roce 1991. Současným 

předsedou je ekonom a vinař Oldřich Vachala. Během voleb v roce 2018 byl jednič-

kou na kandidátce Ing. Petr Čech, strana nabídla ucelenou vizi pro rozvoj města a po-

třebu vnést řád do hospodaření s veřejnými penězi.   

Hustopečská odnož Sociálně demokratické strany byla ustanovena v roce 1995. 

Předsedkyní strany je Antonie Koblihová DiS. Na post starosty kandidoval Bc. Mi-

chal Vejpustek. Strana podporuje sociální služby, péči o občany, prevenci kriminali-

ty, dostupné zdravotnictví apod.   

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová rozvíjí huma-

nitní a demokratické tradice naší společnosti a usiluje o uplatňování konzervativních 

hodnot v politické oblasti. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic křesťansko-

demokratických a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás i ve světě. Jedničkou na 

kandidátce byl jednatel společnosti Bc. Josef Horák. 

Místní organizace politického hnutí ANO vznikla na jaře 2014. Zakládající členové 

byli Kamil Konečný, Richard Homola, Leoš Taranza a Václav Šafařík. Předsedou 

strany a jedničkou na kandidátce byl podnikatel v realitách Richard Homola. Pro-

gram strany se zaměřil na lepší podmínky k bydlení, město bez projíždějících aut, 

bezpečnost dětí, městské byty apod. 

Sdružení nestraníků, založené v roce 2006, je uskupení vycházející z občanské spo-

lečnosti. Program vytváří dlouhodobou vizi – vytvořit z Hustopečí lepší místo pro ži-

vot. Cílem je otevřená a komunikující radnice, podpora podnikatelského prostředí, 

moderní městská infrastruktura, kvalitní vzdělávání, široká nabídka kulturních a vol-
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nočasových aktiv atd. S číslem jedna kandidovala pedagožka a starostka PaedDr. 

Hana Potměšilová. 

Podobné cíle má i strana Zdravé Hustopeče. Snahou je realizovat zelené projekty, 

zlepšit kvalitu cyklotras, kultivovat sběrná místa, navýšit počest míst v mateřských 

školách apod. Předsedou strany a jedničkou na kandidátce byl vedoucí CVČ Pavuči-

na a místostarosta Bořivoj Švásta.  

Zakladatel strany JAUNER Československo 2018 je Václav Šimek, neúspěšný kan-

didát do Senátu za extremistickou Národní demokracii, který se pohyboval kolem 

Bloku proti islámu. Název odkazuje na jauneráky neboli cirkusáky. Kromě majitelů 

cirkusů, byli na kandidátce artistka v důchodu, jezdec v glóbu smrti či drezér exotic-

kých zvířat.  

Většina stran je mimo předvolební období spíše v informačním útlumu a ožívá až 

před příchodem voleb. Pravidelný kontakt s voliči pořádá pouze Sdružení nestraníků 

- neformální setkání s občany „Z o čí do očí“.  V roce 2019 se setkání konalo vždy 

v pondělí před zasedáním zastupitelstva města Hustopeče. 

V roce 2017 začalo občanské sdružení Hustopečský spolek (složeno z osobností 

z řad podnikatelů, občanů a zastupitelů města) vydávat občasník Hustopečské novi-

ny, který měl přinášet objektivní zprávy z města, zajímavosti, osobnosti a další in-

formace. Občasník přinášel zprávy, které z velké části obsahovaly kritiku vedení 

města Hustopeče. Byl proto většinovou veřejností vnímám jako hlas opozice. Po-

slední příspěvek na internetové stránce i facebookovém profilu je z roku 2018.  

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY 

Město Hustopeče řadu let spolupracuje s Benátkami nad Jizerou a slovenským 

městem Modra . Smlouvy o spolupráci se podepisují vždy na období několika let. 

V lednu 2019 podepsali memorandum na celé volební období, tedy až do roku 2022. 

Princip spolupráce zůstal v porovnání s minulou smlouvou prakticky stejný.  Města 

našla tři oblasti, ve kterých jsou si blízká. V rámci nich organizují vzájemné výměny.  

Každý rok se v jednom z partnerských měst setkají senioři, žáci základních škol a 

skauti.  

Senioři se sešli v Poděbradech, pořadatelem jejich šestidenního setkání bylo město 
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Benátky nad Jizerou. Hustopeče hostily sportovní turnaj žáků základních škol. Skauti 

se na podzim setkali v Modre. Přátelství s tímto slovenským městem udržují Husto-

peče už od roku 1955, u jeho zrodu stál učitel Antonín Šmarda a bylo založeno na 

spolupráci Základních uměleckých škol. Jejich společné setkání je zakotveno i 

v nejnovějším memorandu tří partnerských měst. V roce 2020 se potkají 

v Hustopečích a budou mít společný koncert a v roce 2022 to bude v Benátkách nad 

Jizerou. 

Další, neoficiální platformou setkávání, je spolupráce vinařů. Hustopečští se pravi-

delně účastní velké akce Modranské vinobranie. Na tradiční výstavě vín Benátecký 

hrozen, která se v Benátkách nad Jizerou uskutečnila 8. června, tvořila vína 

z partnerských měst většinu z vystavených vzorků.  

Na vinařství stojí i přátelství s chorvatským Daruvarem. Město má velkou českou 

menšinu a Hustopeče s ním už několik let spolupracují v rámci týdenní vinařské akce 

Vinodar. 

Město Hustopeče od roku 2011 spolupracuje i se slovenským městem Habovka 

v rámci projektu Uchovejme tradice. V roce 2019 vystoupil soubor Bučnik v Husto-

pečích v rámci akce Krajem André, a na podzim jeli zástupci Hustopečské chasy do 

obce Habovka. 

Navíc se začala rodit spolupráce s jihočeským Milevskem. Konala se tam akce Den 

mandlovice a vína z Hustopečí.  

 

Žáci ze základních škol partnerských měst společně poměřili své síly.  
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SPOLKY 

Na kulturním životě ve městě mají velkou zásluhu místní spolky a společné úsilí je-

jich členů.  

Základní organizace českého zahrádkářského svazu 

Členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče spolupracují 

s městem Hustopeče a jeho složkou Marketing a kultura na pořádání většiny vinař-

ských událostí, například O hustopečskou pečeť a Světový duel vín. Každoroční akcí 

pořádanou svazem jsou vinařské čtvrtky , které se konají každý druhý čtvrtek v 

rozmezí téměř tří měsíců, ve sklepě Na Turhandlích. Tyto čtvrtky jsou vyhrazeny zá-

jemcům o seznámení se s vínem místních vinařů nebo vinařských firem. Největší ak-

cí Českého zahrádkářského svazu Hustopeče je Májová výstava vín. 

Pravidelná schůze spolku se koná jednou ročně, členská základna má 107 členů. 

Předsedou zahrádkářů je Ing. Radovan Tomeš a tajemnicí Petra Otřísalová. 

 

Vinařské čtvrtky jsou veřejností hojně navštěvované. 
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Spolek Všehoschopných 

Spolek Všehoschopných je recesistické občanské sdružení lidí, kteří si umí udělat 

srandu sami ze sebe, ale i z ostatních. Hlavní činností spolku je pořádání kulturn ě-

zábavných akcí a péče o životní prostředí. Předsedou spolku je Miroslav Vodák. 

Sdružení pořádá akce: Drakiádu, Hustopečský country bál, táborák pro děti ke konci 

školního roku, Ovčí bál. Navíc členové vysadili alej hlohů, pomáhali při povodních, 

uspořádali povodňovou sbírku, postavili lávku přes Štinkovku, vysadili lípy v polích, 

vybudovali veřejné ohniště u druhého rybníku, vysadili vrby u tůní. Spolek se každo-

ročně podílí na zpestření Burčákových slavností v Hustopečích. Ať již v průvodu 

např. jako polární výprava či nově objevený indiánský kmen zvaný „Buriáni“, nebo 

při zpívání hymny Burčákové unie a také se aktivně účastní se svým punčem oblíbe-

ného Adventního punčování.  

V srpnu  někteří členové Spolku Všehoschopných společně s divadelním souborem  

FOOR  kočovali s povozem po jižní  Moravě  a  hráli  pohádku Zvířátka a Petrovští. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného (20 000 korun) věnovali rovným dílem mezi pět 

hendikepovaných dětí v obcích, kde hráli. V září pořádal spolek Ovčí bál. Tentokrát 

bylo dobrovolné vstupné určeno na nový vánoční strom na náměstí.   

 

Stavba kadibudky v mandloňovém sadu. 
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Svaz tělesně postižených Hustopeče 

Místní organizace se svými 546 členy je největší organizací nejen na okrese, ale i v 

Jihomoravském kraji. Členové nejsou pouze z Hustopečí, ale i z mikroregionu Hus-

topečsko (Boleradice, Horní Bojanovice, Šakvice, Strachotín, Popice, Starovice, 

Velké Němčice, Kurdějov, Uherčice, Křepice, Morkůvky, Šitbořice). Průměrný věk 

se pohybuje kolem 70 roků. Členská schůze se koná dvakrát ročně, předsedkyní 

svazu je Ing. Bohumila Defeldová. Obsah činnosti vychází z potřeb a zájmů členů -  

zájezdy za kulturou, zájezdy za zdravím do termálních lázní, nákupní zájezdy, po-

znávací zájezdy, cvičení a procházky, ale také např. kurzy a vzdělávání (besedy, IT 

dovednosti apod.) V roce 2019 členové svazu podnikli např. návštěvu výstavy Tita-

nic v Brně spojenou s prohlídkou Památníku písemnictví v Rajhradě, prohlídku Vily 

Tugendhat, plavání v aquaparku Aqualand Moravia, zájezd na Floru Olomouc, Re-

tromuzeum v Dolních Heršpicích, Hvězdárnu a planetárium Brno, Čapí hnízdo, mu-

zeum Kobylí, větrný Bukovanský mlýn apod. Během výletu prarodičů s vnoučaty se 

vydali do zábavného centra Vida Brno. Velmi oblíbenou aktivitou je návštěva ter-

málních lázní v Dunajské Stredě, Mošoni nebo Györu a mezinárodní seniorský tábor 

organizovaný v rámci memoranda o spolupráci s partnerskými městy. Ambulanční 

balíčky pro členy v lázních Lednice jsou hrazeny z dotace města Hustopeče a dalších 

obcí, rehabilitační a rekondiční cvičení podpořila dotace z Jihomoravského kraje. 

 

Schůze členů v sále společenského domu. 
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Klub historie a vlastivědy Hustopečska  

 

V roce 2019 členská základna překročila počet 200, věkový průměr dosáhl 70 let a 

25 členů překročilo věkovou hranici 80 let. Předsedou klubu je Dušan Průdek. Dí-

ky neutuchajícímu elánu svých členů podniká klub různorodé aktivity. 

V roce 2019 klub uskutečnil osm přednášek s historickou tematikou (Václav IV., král 

ve stínu svého otce, Napoleon Bonaparte, Operace – Březnový vír, Historie malova-

ného ornamentu na Slovácku, Lidová píseň na Hanáckém Slovácku) či cestovatel-

skou tematikou (Botswana, Namíbie, Vietnam, Exotická kuchyně ve světě). Zájemci 

vycestovali na sedm zájezdů s návštěvou hradů a zámků (Rájec-Jestřebí, Konopiště, 

Hluboká, Bítov, Kunín, Náměšť n. O.), měst (České Budějovice, Nový Jičín, Zno-

jmo, Boskovice), muzeí (Kobylí - klobouků, Generál Laudon -  řeznictví), význam-

ných objektů (klášter Sázava, kostel Křtiny, jaderná elektrárna Dukovany) či přírod-

ních útvarů (jeskyně Výpustek). Konaly se i pobytové zájezdy na Slovensko do Vy-

sokých Tater a Pienin. V nových prostorách Kina proběhla výstava poštovních zná-

mek ke 100. výročí československé filatelie, kterou organizoval ve spolupráci s měs-

tem člen klubu Ing. Jaroslav Cabal. Členové klubu se setkali také při aktivitách spo-

lečenských či oddychových – Juniáles (tradiční táborový oheň s opékáním špekáč-

ků), setkání táborníků či předvánoční posezení. V roce 2019 proběhl již desátý roč-

ník herních táborů Na stará kolena ve Střelských Hošticích, pátým rokem tančí člen-

ky v Tančírně na stará kolena. Mají za sebou také letní soustředění v Jižních Če-

chách. Již několik let se schází každý týden skupina nadšenců na herních odpoled-

ních v Penzionu. 

 

Schůze členů v sále společenského domu. 
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Muzejní spolek 

Dalším spolkem, který obohacuje kulturní dění v našem městě, je Muzejní spolek 

Hustopeče. Sdružení milovníků přírody, kultury a historie nejen místního regionu 

funguje v Hustopečích už dvacet let. Na začátku to byla Univerzita třetího věku, pak 

to byl Senior klub, a v roce 2007 došlo k přeregistrování na Muzejní spolek. Zaklá-

dajících členů bylo kolem 40, v současné době je členů 29. Jednatelkou spolku je 

Jiřina Kotoučková. 

Spolek organizuje především různé vzdělávací akce, přednášky, besedy nebo zá-

jezdy. Při zajišťování seminářů a besed i v mnoha dalších oblastech spolek úzce spo-

lupracuje s Městským muzeem a galerií Hustopeče. Zde členové spolku přispívají 

sbírkotvornou činností, pomáhají s personálním zajištěním konferencí a výstav.  

Hustopečská veřejnost zná Muzejní spolek jako pořadatele jarních výstav a tradič-

ních vánočních bazárků v domě U Synků.  

 

Vánoční muzejní bazar.  

Skautský oddíl Za jeden provaz 

Skautský oddíl Za jeden provaz patří pod Vranovické středisko, které sdružuje pět 

oddílů působících na Pohořelicku, Hustopečsku a v Rosicích u Brna. Vůdcem oddílu 

je Vojta Frank. Díky přestěhování dvou oborů Základní umělecké školy našli skauti 

útočiště v budově v ulici Nádražní (vchod z ulice Pitnerova). Popularita skautingu 
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rok od roku roste a v Hustopečích se pravidelně pořádají různá skautská setkání. 

V roce 2019 se zde konalo základní kolo Svojsíkova závodu, kterého se účastnilo ví-

ce než 300 skautů. Z tohoto kola mohou nejlepší čtyři chlapecké a dívčí družiny po-

stoupit do kola krajského, odtud pak do prestižního celonárodního kola. 

 

Více než tři sta skautů se zúčastnilo základního kola Svojsíkova závodu, které se konalo v dubnu 

v Hustopečích.  

Hustopečská chasa 

Občanské sdružení Hustopečská chasa bylo oficiálně schváleno dne 7. srpna 2003, i 

když neformálně existovalo již mnoho let předtím. Cílem všech zúčastněných bylo 

oživit a pozdvihnout lidovou kulturu a tradice v Hustopečích a jejich okolí.  

Chasa pořádá Krojový ples, Dětský krojový ples, Hody, Dětské hody, Zarážení hory 

a zaštiťuje Dětský folklórní kroužek a Kroužek lidových tanců a zpěvů.  

 



48 

 

V pátek 31. května si chasa zvolila stárky pro rok 2019 následovně:  

1. pár: Jiří Gajda, Jana Dvořáková  

2. pár: Jan Strach, Sabina Fabiánková  

3. pár: Lukáš Kolenčík, Tereza Grůzová 

4. pár: Tomáš Matějů, Anna Otáhalová 

Divadelní soubor Foor 

Soubor byl založen v roce 2009 pod hlavičkou Centra volného času Pavučina se za-

měřením na divadlo pro děti. Prvním režisérem byl Jiří Tauber, posléze ho vy-

střídal Jiří Merlí ček. Během let se repertoár otevřel i hrám pro dospělé, např. Tlustý 

prase (2014) nebo Jeppe z Vršku (2018).  

Ku příležitosti otevření zrekonstruované budovy Kina nacvičili ochotníci hru Ukra-

dené demižóny. Jednalo se o světovou premiéru, protože její autorkou je hustopečská 

spisovatelka Markéta Harasimová. Hra si bere na paškál odvěké téma sousedského 

nepřátelství, které často vzniká na základě malicherné příčiny. Hlášky neznalých ví-

nachtivých návštěvníků sklepů, závistivý boj vinařů o zákazníky, sklepní tlachání i 

vznešená mluva vinných degustací vyvolávaly u diváků ve vyprodaném hledišti sal-

vy smíchu. 

 

Hra Ukradené demižóny zahájila provoz Kina po rekonstrukci.  
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Fotoklub Hustopeče 

Fotoklub Hustopeče v současné době sdružuje 19 členů. Předsedou Fotoklubu 

Hustopeče je Zdeněk Bažant z Velkých Němčic. Během roku se uskutečnily čtyři 

tzv. fotovýlety - Velké Němčice (rozkvetlé sady), Ladná - Janův hrad, Hodonín (vý-

stava skupiny Epos v Galerii Hodonín), Mistřín (výstava Moravské Toskánsko).  

Na začátku roku se Zdeněk Bažant, Miloš Karas a Pavel Stančík podíleli na fotogra-

fování krojů z dílny Yvety Petráskové. Figuranti oblečení do zimních variant krojů 

byli snímáni ve třech lokalitách: Hustopeče, Klobouky u Brna, Němčičky. Od 28. lis-

topadu do 27. prosince se konala členská výstava fotografií v Městském muzeu a ga-

lerii Hustopeče. Stěžejní část fotografií byla pod názvem Hustopečsko ve výtvarné 

fotografii, ve druhé menší části byly vystaveny fotografie s volnou tematikou. 11 

členů vystavovalo celkem 58 fotografií. 

 

Fotoklub Hustopeče vystavoval v městské galerii fotografie na téma Hustopečsko ve výtvarné fotogra-

fii.  

Výtvarná skupina Hustopeče – Alfons 

V roce 2019 měl spolek 12 členů, výtvarníků z města Hustopeče a Hustopečska (1 

člen z Uherského Hradiště, 1 člen z obce Střelice). Předsedkyní spolku je Mgr. Jar-

mila Milotová. Díla členů skupiny byla k vidění např. v Hustopečích na společné vý-

stavě polské výtvarnice Edyt Kulla a Pavla Klaka a na IV. Hustopečském salonu spo-

lečně se studenty UPŠ v Uherském Hradišti a žáky výtvarných kurzů Máta ateliér a 
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Ateliéru Jany Rozkové nebo ve Vídni ve společnosti vídeňských výtvarníků. Další 

výstavy se konaly v Galerii u Klaků v Ivani.   

 

V roce 2019 byla výstava děl členů skupiny Alfons v městské galerii doplněná o výtvory mládeže 

z ateliérů Martiny Klakové a Jany Rozkové a studentů z uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hra-

dišti. 

KULTURA VE M ĚSTĚ 

Kulturní akce pořádané městem Hustopeče 

Na kulturním poli má město Hustopeče osvědčené stálice, které lákají tisíce lidí ne-

jen z České republiky (Slavnosti mandloní, Burčákové slavnosti) nebo jsou naopak 

zaměřené na místní obyvatele (Slunovrat, Punčování). Důležité jsou i vinařské akce, 

které jsou mezi milovníky vína vyhlášené (Světový duel vín). Všechny výše uvedené 

společenské události pořádá organizační složka Marketing a kultura města Hustope-

če, kterou vede Ing. Jana Hrádková. 

• 26.1. Hustopečské skákání, výškařský mítink 

• 6.2. Jiří Kolbaba - Etiopskou vysočinou k původním kmenům Afriky, beseda 

• 17.3. Můžem i s mužem, divadelní představení 

• 23.3. Slavnosti mandloní a vína 

• 6.4. Hustopečské pečeť, přehlídka vín 
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• 13.5. Veselá trojka, koncert 

• 21.6. Hustopečský slunovrat 

 

• 10.-19.7. Divadelní festival Pod širým nebem 

• 31.8. Nominační výstava vín 

• 3.-5.10 Burčákové slavnosti 

• 1.-3.11. Šmardovo sousedské divadlo 

• 16.11. Oslava svatomartinských vín a husí 

• 23.11. Světový duel vín 

• 30.11. Adventní punčování s rozsvěcením vánočního stromu 

 

Slavnosti mandloní a vína 

Největší jarní událost spojená s návštěvou unikátního mandloňového sadu láká rok 

od roku více návštěvníků. Osmý ročník si nenechalo ujít více než deset tisíc lidí. 
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Mandloňové sady rozkvétají v Hustopečích každý rok v jiný termín. V roce 2019 se 

po letech trefily přesně na den Slavností mandloní a vína, sobotu 23. března. 

 

Lidé se mohli vydat do sadů několika různými trasami (tři varianty),  kde se o pro-

gram staraly místní spolky. Na náměstí byl připravený zábavní program a stánky na-

bízely různé dobroty z mandlí. V gastrozóně speciality nabízely tři místní a dvě br-

něnské restaurace. Ve městě byly zase otevřeny desítky sklepů nabízející místní víno. 

Pro děti byly přichystané tvořivé dílny nebo herny. 

 

Slavnosti ovšem ve městě nejsou jen o kvetoucích stromech, ale i o produktech, které 

se z mandlí dají vyrobit. Na náměstí tak celý den voněly mandlové koláčky, Cupáky 

a jiné zákusky, lidé si ve velkém nakupovali uzené oříšky nebo ochutnávali mandlo-

vé paštiky. 
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Ve čtyři hodiny odpoledne pak více než tisícovka přítomných na náměstí spojila síly 

a zapsala Hustopeče do České knihy rekordů. Žáci základní školy v únoru spočítali 

stromy v sadech, s konečným číslem 1132. Proto se na náměstí připíjelo 1132 panáky 

mandlovice. Na náměstí se tak podařil Největší přípitek mandlovicí. 

 

Burčákové slavnosti 

Akce s bohatou historií se drží osvědčeného programu a první den pětadvacátých 

Burčákových slavností patřil tradičně domácím účinkujícím. Na pódiu vystoupily dě-

ti ze školek, žáci nebo absolventi Základní umělecké školy, tanečníci z kroužku Mo-

ve Around a Danceversity nebo dámy z Tančírny na Stará kolena. Program byl ten-

tokrát ozvláštněn díky oslavám uplynutí sta let od založení Gymnázia T. G. Ma-

saryka. Vystoupila školní kapela pod vedením učitelky Margity Křížové. V kapele 

hrají studenti od primy až po poslední ročníky, na kytary, saxofony, trubku, klarinet, 

klavír, bicí i housle. Publiku na náměstí předvedli žánrově pestrý program. Očekáva-

nou premiérou bylo vystoupení absolventů a kantorů gymnázia. Známý muzikálový 

zpěvák Ondřej Bábor zazpíval s Hanou Pregrtovou, bývalí i současní učitelé včetně 

starostky Hany Potměšilové se chopili rok starého singlu Za sto let (vznikl ke stému 

výročí ČSR). Po nezbytné technické pauze se náměstí až do večera bavilo s oblíbe-

nou téměř domácí bigbítovou kapelou Větry z jihu. První den slavností se také kona-

la v galerii domu U Synků vernisáž výstavy výtvarného spolku Rozumění 

z Otrokovic.  



54 

 

Druhý den Burčákových slavností odstartovali v 17 hodin na Dukelském náměstí 

Komedianti na káře se svým krátkým divadelním představením. Poté přišla na scénu 

Horenská rada, která představila své členy a vzápětí nabádala všechny návštěvníky k 

důkladné konzumaci burčáku. Hlavním zájmem návštěvníků byly v tento den přede-

vším mázhauzy, které se v 18 hodin slavnostně otevřely. 

 

Už počtvrté v řadě titul nejlepšího mázhausu obhájil Miroslav Trčka ze Starovic, 

jehož burčák je vyroben ze speciální odrůdy - Oděský muškát. Ve všech mázhauzech 

se letos poprvé nalévalo do ekologických kelímků s originální grafikou. Vratné ke-

límky se lidem líbily a tisíce si je ponechaly jako originální suvenýr. 

 

Mezitím, co Horenská rada obcházela a kontrolovala všech patnáct mázhauzů, to na 

pódiu rozjela kapela Ritmofactory, která představila brazilskou muziku. Po nich ná-
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sledovala Ohňová show v podání S.P.G. OldGuard. Zlatým hřebem večera bylo vy-

stoupení Terezy Maškové, loňské vítězky televizní show Superstar.  

 

V sobotu 5. října ráno se hustopečské náměstí proměnilo ve středověké tržiště a ne-

chyběl rytířský turnaj. V jedenáct hodin dopoledne začalo na hlavním podiu tradiční 

zasedání Burčákové unie. Zástupci členských měst zaplnili přední lavice v hledišti 

a zaléváni vytrvalým deštěm jednomyslně odhlasovali přijetí nových členů. Unie se 

tak rozšířila o město Holešov nebo Milevsko, známé masopustním průvodem maš-

kar. Do Burčákové unie vstoupil i Klub otužilců z Pardubic. Hlavní scéna poté pat-

řila energickému Švejkbandu. V jednu hodinu ho vystřídala cimbálová muzika Jana 

Bradáče spolu s krojovanými tanečníky a zpěváky z Mateřské školy U Rybiček a 

folklorního souboru Hanýsek. 

 

Vrcholem sobotního dne byl historický průvod. Vlajkonoši s městskými prapory, pá-

žata s halapartnami, jezdci na koních, rytíři, purkmistryně a konšelé na vozech, zá-

stupci spřátelených měst i představitelé cechů dorazili za zvuku bubnů ve dvě hodiny 

na náměstí. Následně městské cechy žádaly o prodloužení svých práv. K cechu krej-

čovskému, květinářskému, lékárnickému, pekařskému, řeznickému, kuchařskému, 

kovářskému, mysliveckému a žebráckému letos přibyl cech malířský a rybářský. Ne-

chyběly ani kurtizány, které panu perkmistrovi předložily dlužní úpis za poskytnuté 

služby. Se svou gastronomickou specialitou přijela i Všehoschopná výprava z dale-

kého Mexika. Jednalo se o kaktusák, originální zelený burčák.  
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Odpolední program na podiu zakončilo podzemní vojsko Burčákové unie pod vede-

ním generalissima Tupého.  

Jubilejní slavnosti přivezly do Hustopečí zvučná jména. Jako první přišel na scénu 

slovenský orchestr Cigánski Diabli. Před sedmou večer je vystřídala skupina Slza a 

vrcholem večera byl koncert kapely Olympic.  

Návštěvníci pětadvacátých Burčákových slavností museli bojovat s aprílovým poča-

sím a sobotní den i večer s hustým a vytrvalým deštěm.  

Světový duel vín 

Světový duel vín tradičně pořádaný v hotelu Amande je exkluzivní vinařská akce. 

Letošnímu desátému jubilejnímu ročníku opět předcházel páteční odborný enologic-

ký seminář, jehož 

se účastnili experti 

z řad vinařů. 

Na ojedinělou vi-

nařskou událost 

v sobotu 23. listo-

padu dorazilo nad 

šest set návštěvní-

ků, příchozí si moh-

li pochutnat na 555 

vzorcích, 360 vzorků bylo ze zahraničí. O to, jaká vína se dostanou do místních 

chladicích boxů se stará především předseda organizačního výboru Miroslav Hrabal.  

DALŠÍ OBLÍBENÉ AKCE V HUTOPE ČÍCH 

Krajem André 

Čtrnáctý ročník čtyřicetiki-

lometrové trasy devíti vinař-

skými obcemi odstartovali 

účastníci cyklojízdy Expedi-
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ce krajem André v sobotu 22. června. Start i cíl vyjížďky věnované vínu André a 

spojené s odborným výkladem a pohoštěním byl tradičně v hustopečském kempu 

Formanka. Závodníky na závěr pobavila kapela Větry z jihu. 

Hody 

Tradiční hustopečské hody byly zahájeny v pátek 16. srpna stavením máje na ulici 

Herbenova. To však neproběhlo naprosto hladce, jak bývá zvykem. V momentě, kdy 

byl tradiční symbol hodů v jámě, a zdálo se, že za chvíli bude hotovo, přišel neustá-

vající déšť. Dřevo navlhlo a ztěžklo a práce se tak značně protáhla. Paradoxně 

přestalo pršet v momentě, kdy se mája postavila. Radost z dobře odvedené práce 

všichni oslavili hlasitým zpěvem a energickým tancem u cimbálové muziky Lašár, 

která začala vyhrávat v šest hodin večer. Prvním stárkovským párem byli Jana Dvo-

řáková a Jiří Gajda. 

 

V sobotu zněla městem dechová hudba, při níž krojovaní zvali na další program. Tím 

byla taneční zábava pod májou s dechovou hudbou Sokolka ze Šakvic. Nedělní pro-

gram zahájila mše v kapli svatého Rocha, patrona hodů, na Křížovém kopci. Násle-

doval krojový průvod, který skončil pod májou se slováckou kapelou Romana Hor-

ňáka.   
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Dětské hody 

Dětské hody se v Hustopečích konaly už popáté. Vznikly tehdy, když byly klasické 

hody přesunuty na měsíc srpen a stárci chtěli podpořit datum svátku Sv. Václava. Na 

hodech vyhrávala dechová hudba Pálavanka a k zábavě místních dětí se přidala i 

přespolní chasa z Velkých Pavlovic, která se postarala o doposud nejsilnější ročník 

v návštěvnosti Dětských hodů. 

 

Organizaci má na starost dětský folklorní soubor Krajcárek, který vede Sabina No-

votná a pomáhá i Hustopečská chasa. Soubor se k tanci a zpěvu tradičních písní na-

šeho kraje snaží přivést ty nejmenší.  
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Hustopečský masopust 

První únorovou sobotu roku 2019 se v Hustopečích slavil masopust už pojedenácté. 

V ulici Na Hradbách byly k ochutnání i zakoupení zabíjačkové speciality, sladkosti, 

pivo z místního pivo-

varu či víno v mnoha 

otevřených sklepech. 

Všemu kralovala cim-

bálová muzika Jožky 

Šmukaře a přehlídka 

masek. V poledne 

otevřeli sklepy vinaři. 

Nejvzdálenější sklep 

byl První vinařská 

naproti společenského domu a letos se do akce zapojila i nová vinotéka Vinařů Hus-

topečska.  

Pořadatelé a zároveň spoluzakladatelé akce ze společností M. S. Quatro s. r. o. a ho-

tel Rustikal s. r. o. se rozhodli z vybraných příspěvků za polévku a lístky z tomboly 

podpořit spolek Hustopečská chasa, který oživuje místní lidové tradice a pořádá řadu 

společenských akcí.  

Concentus Moraviae 

Každý ročník hudebního festivalu, jehož cílem je přivézt i do menších moravských 

měst špičkové umělce, má nějaké jednotící téma. V roce 2019 se jednalo o Koncert 

národů. Odkazoval na hudební podoby Vídeňského kongresu, který před více než 

dvě stě lety pomohl k nastolení dlouholeté evropské politické rovnováhy, a tím i 

podmínek k rozvoji umění jednotlivých národů. V Hustopečích zahrálo české ko-

morní těleso Talichovo kvarteto smyčcový kvartet Antonína Dvořáka.  

V kurdějovském kostele předvedlo svůj um finské kvarteto  Meta4.   

PŘESTAVBA KINA NA KULTURNÍ CENTRUM 

Poslední březnový víkend se budova kina po téměř rok a půl trvající rekonstrukci 

slavnostně otevřela veřejnosti za účasti zástupců vedení města, škol, spolků a vý-
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znamných osobností. Přestřižení pásky se ujali místostarosta města Bořivoj Švásta, 

generální projektant Ivo Stolek a Josef Anovčín, ředitel hodonínské stavební firmy 

Plus.  

Autorem architekto-

nické studie je Jan 

Stolek, interiéry na-

vrhla Magda Stolko-

vá.  Základní rozvrže-

ní prostoru se nezmě-

nilo, vyžadovaly to 

konstrukční a statické 

danosti budovy, za-

chováno bylo původní 

zvlnění bočních stěn hlavního sálu nebo kruhová okýnka v jeho dveřích. Interiér je 

laděn do bílé a odstínů šedé s akcenty oranžové a žluté, na čalounění sedaček v sále, 

tapetách nebo obložení toalet. 

Rekonstrukce stála zhruba 50 milionů, stavba samotná 38 milionů, technologie kina a 

divadla asi 5,5 milionu, interiéry si vyžádaly necelé 4 miliony, dozory a koncové 

prvky půl milionu, projekční náklady byly necelé 2 miliony. Většina peněz šla z roz-

počtu města, půlmilio-

novou dotací na digita-

lizaci kina přispěl pouze 

Státní fond kinemato-

grafie.  

 

Kompletní rekonstrukce 

Kina proměnila budovu 

na víceúčelové kulturní 

centrum, kde se pomocí 

nejlepších technologií promítají filmy, hraje divadlo, funguje kavárna a přednáškový 

sál. Své zázemí zde našla organizační složka Marketing a kultura a také Turistické 
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informační centrum. Prostory si pro své potřeby mohou pronajmout  i spolky, orga-

nizace a firmy.  

Digitalizace umožňuje do programu kina zařazovat i premiérové filmy, zatímco dří-

ve se do Hustopečí dostávaly s mnohaměsíčním zpožděním.  

 

 

 

VÝROČÍ 

• 12. prosince uplynulo 500 let od vysvěcení původního kostela sv. Václava 

v Hustopečích.  

• 19. června uplynulo 95 let od návštěvy Hustopečí a regionu prezidentem T. G. Masa-

rykem. 

• 15. března uplynulo 80 let od nacistické okupace Československa. V tento den roku 

1939 došlo ze strany Německa k vojenskému obsazení Čech, Moravy a Slezska a o 

den později vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava.  

 

 



62 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE HUSTOPE ČE 

Městské muzeum a galerie Hustopeče sídlí na Dukelském náměstí v cenném rene-

sančním domě U Synků. V prostorech domu se nachází galerie, depozitář a tři 

expozice: Dějiny m ěsta, Hustopečské trhy, Osvobození 1945. Muzeum je organi-

zační složkou města Hustopeče, vede ji Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D. 

V březnu 2019 byla v přízemí domu zrušena kancelář Turistického informačního 

centra. Na jeho místě (jedná se o renesanční mázhaus) došlo k postupné rekonstrukci 

prostoru, který bude v příštím roce adaptován a vybaven jako muzejní kavárna.  

V březnu 2019 byla k muzeu přiřazena i Stálá vinařská expozice, která se nachází v 

tzv. mokrém sklepu domu U Synků. Také tyto prostory procházejí od května 2019 

rekonstrukcí, která by měla zajistit využití prostor k muzejním účelům (expozice 

Freudenreichův sklep) i k případnému skladování vína.  

Městské muzeum a galerii Hustopeče navštívilo celkem 4 898 návštěvníků (z toho 2 

307 dětí a studentů – 47 %). 

Muzeum se zaměřuje na sběr historických, etnografických a uměleckých předmětů z 

oblasti Hustopečska. Sbírky jsou rozšiřovány především o dary a nákupy. Největší 

akvizicí byla koupě pozůstalosti po profesoru Aloisi Kubáčkovi.  

Dalšími aktivitami muzea jsou přednášková činnost, vědecko-výzkumná odborná 

činnost, konzultace a publikační činnost.  

V listopadu pořádalo muzeum devátý odborný seminář: Rekonstrukce kroje a mož-

nosti její aplikace v praxi. 

Výstavy roku 2019:  

• 6. ledna – 24. února Milan Michna – ZROZENO Z OHNĚ 
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• 3. – 24. březen Libuše Obrdlíková - CESTY V KRUHU, obrazy, grafika, tapiserie 

• 31. březen – 21. duben VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ Gymná-

zia T. G. Masaryka Hustopeče, CVČ Pavučina Hustopeče a Základní umělecké školy 

Hustopeče 

 

• 28. duben - 19. květen akad. soch. František Navrátil – VÝSTAVA PLASTIK A 

KRESEB 

• 26. květen - 16. červen Edyta Kulla, Pavel Klak – VÝSTAVA VITRÁŽÍ A SOCH 

• 30. červen - 1. září KOMENSKÝ BOJOVAL – ŠKOLA ZACHOVÁ, 100. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V HUSTOPEČÍCH 1919-2019 

• 8. – 29. září Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

• 6. – 27. říjen VÝSTAVA DĚL VÝTVARNÉ SKUPINY „ROZUMĚNÍ“ OTROKO-

VICE 
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• 3. – 24. listopad VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ČLENŮ VÝTVARNÉ SKU-

PINY HUSTOPEČE – ALFONS 

• 1. – 27. prosinec VÝSTAVA ČLENŮ FOTOKLUBU HUSTOPEČE 

 

Město koupilo historickou památku – dům po Věře Nohelové 

 

O měšťanský dům na náměstí po významné osobnosti Hustopečí, paní Věře Nohelo-

vé, usilovalo město několik let. V září roku 2019 zastupitelé města jednomyslně 

schválili koupi domu po paní Nohelové za částku 8,5 milionu korun. Zastupitelé věří, 

že investice do domu je dostatečnou známkou toho, že město respektuje svou minu-

lost, specifičnost místa a kulturní památky a že toto dědictví chce předat i budoucím 

generacím. V případě koupě a obnovy domu šlo i zachování provozu ojedinělé lito-

grafické dílny, ve které až do své smrti pracovala umělecká tiskařka paní Věra Nohe-

lová (9. 3. 1931–16. 3. 2014). 

Dvoupodlažní dům se sklepem a půdou čeká do budoucna rekonstrukce. Objekt se 

tak momentálně nachází ve stavu odpovídajícímu stáří a provedeným stavebním 

úpravám a opravám. Kromě prací spojených s koupí domu se vedení města zabývá 

také otázkou jeho využití.  
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU – PAVUČINA 

Příspěvková organizace města Centrum volného času Pavučina sídlí na adrese Šafa-

říkova 40, vede ho Mgr. Petr Fridrich. Pavučina zaměstnává 8 interních a 28 exter-

ních zaměstnanců.  

 

Rok 2019 byl pro Pavučinu výjimečný. Po téměř dvou letech kompletní výstavby 

se zaměstnanci a návštěvníci kroužků konečně dočkali nové budovy. Slavnostní 

otevření se konalo 15. září.  

Na stejném místě stojí nová, o patro vyšší, budova ve tvaru písmene ,,L”, která bude 

sloužit nejen zaměstnancům, ale hlavně všem, co budou Pavučinu ve svém volnu na-

vštěvovat. První nadzemní podlaží je určeno na vzdělávání, to znamená na různé 

kroužky, semináře, od keramiky, výtvarky, přes taneční sál, hudebnu apod. Díky no-

vě zbudovanému hornímu patru byly do budovy umístěny pokoje s kvalitním nábyt-

kem a postelemi, které jsou určeny nejen pro místní děti, ale také pro různé turistické 

oddíly a děti z celé republiky. Nechybí ani zelená střecha, na které porostou roz-

chodníky, skalničky a suchomilné trávy a byliny, kterým stačí tenká zhruba deseti-

centimetrová vrstva lehčeného substrátu. 

Velké prostory vybízejí k tomu být neustále zaplněny. Proto začala Pavučina nově 
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spolupracovat s neziskovou organizací Diakonie Betlém, pět dnů v týdnu na Pa-

vučinu dojíždí handicapovaná mládež, která se zde věnuje různým aktivitám. 

Dokončení budovy s sebou nese i potřebu úprav celého areálu. Projekt na úpravu 

venkovního areálu je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České re-

publiky. V plánu je motýlí louka, pochůzková stezka ve tvaru pavučiny, gabionový 

altán s voliérou, venkovní učebna, nová úprava studny nebo ohrada pro ovce. 

Spolu s novou stavbou vzniklo mimo jiné také nové logo Pavučiny, které s celým 

komplexem dokonale harmonizuje. Vybíralo se z několika návrhů Lukáše Průdka.  

V roce 2019 Pavučina měla 59 zájmových útvarů, některé i mimo Hustopeče 

v Dolních Věstonicích, Velkých Němčicích a Křepicích. V nabídce byly např. tyto 

kroužky: keramika pro děti i dospělé, atletika, badminton, futsal, karate, angličtina, 

gymnastika, tanec (Move Around), břišní tance, kreslení, šití, kytara, dramatický 

kroužek, chovatelé, šachy, bylinkohraní apod. Přihlášených účastníků bylo 749. 

Kapacita jarního tábora a letních táborů byla 457 účastníků, přihlášeno bylo 467. 

Jednalo se o pobytové i příměstské tábory. 

Pavučina pravidelně pořádá i řadu akcí, které se mezi dětmi i rodiči těší velké podpo-

ře. Jedná se např. o vítání podzimu, bramboriádu, uspávání broučků, vánoční vy-

cházku s koňmi, bruslení, dětský karneval, cyklozájezd Wachau a táborák na Krajcá-

ku.    
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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ – M ĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Městská knihovna Hustopeče je střediskem Centra volného času, které je příspěvko-

vou organizací města Hustopeče. Knihovna poskytuje výpůjční služby, informační a 

bibliografické služby, meziknihovní výpůjční služby, kopírování, pořady pro školy, 

besedy a přednášky pro veřejnost, výstavy, stará se o chod Mateřského centra Cipí-

sek. Všechny tyto služby zabezpečují 2 knihovnice – Jitka Horáková a Jana Un-

verdorbenová. 

V roce 2019 bylo zaregistrováno celkem 1 042 čtenářů, z toho 779 je dospělých, 

263 do patnácti let. V tomto roce využilo služby 28 511 uživatelů. Fyzických ná-

vštěvníků bylo 19 075. Z toho návštěvníků kulturních akcí 3 105 a vzdělávacích akcí 

1 498, návštěvníků využívajících internet v knihovně 655 a návštěvníků on-line slu-

žeb (tzv. virtuální návštěvy) 9 436.  

Knihovna poskytla celkem 41 183 výpůjček, které se skládaly z naučné literatury 

dospělým uživatelům (6 681), krásné literatury (23 488), z naučné literatury pro děti 

(572), z krásné literatury pro děti (5 095), z výpůjček periodik (4 814) a zvukových 

dokumentů (533). Evidovaných prezenčních výpůjček bylo 12 a prolongací 10 529 

(prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby). 

Přírůstek knihovního fondu v roce 2019 činil 676 knihovních jednotek. Stav kni-

hovního fondu k 31. 12. 2019 je 31 714 knihovních jednotek.  

V roce 2019 se v knihovně konalo 38 kulturních a 66 vzdělávacích akcí. Celý rok 

sem pravidelně dochází děti z obou mateřských škol v Hustopečích i z okolních ves-

nic. Tyto návštěvy mají velký význam pro utváření a upevňování návyku čtení u dětí 

od raného věku. Úterky, kdy je pro veřejnost zavřeno, jsou vyčleněny na besedy pro 

žáky mateřských a základních škol, studenty gymnázia a SOŠ a SOU. Na podporu 

dětského čtenářství se knihovna popáté připojila k soutěži Lovci perel a na závěr 

školního roku pravidelně pořádá pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu (v ro-

ce 2019 bylo pasováno 108 dětí).  
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Vítězkou soutěže Lovci perel se stala Lucie Odvářková (vlevo). 

Knihovnice zajišťují také provoz Mateřského centra Cipísek. Herna je zájemcům k 

dispozici v provozní době knihovny. Každý čtvrtek dopoledne probíhají v mateřském 

centru výtvarné nebo tělocvičné aktivity.   

Každý měsíc se ve vestibulu knihovny konají výstavy, na kterých se prezentují 

zejména amatérští umělci. V roce 2019 vystavovala např. Blanka Dybová, Marie 

Grůzová, kroužek Veselého kreslení, nebo Zdeňka Vedrová.  

Téměř každý měsíc se také koná přednáška na určité téma, např. cestopisná přednáš-

ka manželů Márových o Austrálii, přednáška Marie Bittnerové „Osudové ženy“ či 

přednáška Jana Jiljíka „Žítkovské bohyně“.  

Již od roku 2008 se stalo tradicí, že se jednou za dva měsíce knihovna promění v Li-

terární kavárnu , které se účastní známé i méně známé osobnosti ze světa literatury. 

V roce 2019 přijali pozvání tito hosté: Markéta Harasimová, Lenka Chalupová a 

Mirka Skočílková.  
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Pasování rytířů Čtenářského řádu. 

V roce 2019 pokračovala Virtuální univerzita třetího věku. Tématem osmého semest-

ru byl Michelangelo Buonarroti, následovala Ikonografie a hagiografie svatých. Oba 

semestry navštěvovalo 20 účastníků.  

CÍRKVE 

Třetí lednový týden se tradičně na celém světě potkávají a společně modlí zástupci 

různých křesťanských církví, protože se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Setkání tří představitelů hustopečských církví se konalo v neděli 20. ledna v kostele 

Českobratrské církve evangelické. Materiály i téma tentokrát vycházely od křesťanů 

z Indonésie. Dalším společným projektem hustopečských církví je pořádání Manžel-

ských večerů. 

Římskokatolická církev 

Farnost tvoří město Hustopeče s farním kostelem Sv. Václava a sv. Anežky České a 

kaplí Sv. Rocha na Křížovém kopci. Farnost Hustopeče zajišťuje duchovní správu 

také v obcích Starovičky a Starovice. Současným hustopečským farářem a děka-

nem je Jan Nekuda. Zřizovatelem je Biskupství Brněnské.  

U příležitosti 25. výročí postavení a posvěcení nového kostela v Hustopečích vy-

hlásila farnost výtvarnou soutěž na téma Hustopečský kostel – včera, dnes a zítra. Do 

soutěže se mohly přihlásit všechny věkové kategorie. Cílem bylo umělecky, ať už 
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kresbou, nebo jako 3D model, ztvárnit starý kostel, kostel ve své nynější podobě, ne-

bo zapojit představivost a vyobrazit kostel tak, jak by mohl vypadat za několik let. 

Vyhodnocení se konalo 24. května během tradiční Noci kostelů.  

Oslavy čtvrt století od vysvěcení chrámu na Dukelském náměstí byly zahájeny ne-

dělní mší svatou 22. září, kterou sloužil Vojtěch Cikrle. Tento brněnský biskup 

v roce 1994 nový kostel slavnostně vysvětil. U této příležitosti také mladí lidé 

z farnosti přijímali svátost biřmování.  

 

S odchodem pastora Apoštolské církve Karla Fridricha z Hustopečí na konci loňské-

ho roku skončilo i několik sociálních aktivit, které ve spolupráci se Sociálním odbo-

rem města Hustopeče právě Fridrich organizoval. Co se podařilo díky místní římsko-

katolické farnosti zachovat, je potravinová pomoc a foodbox v obchodním domě 

COOP Jednota. Pro koncového uživatele služby se mění pouze výdejní místo, jinak 

zůstává vše při starém. Každý, kdo se ocitne v nouzi, vyplní jednoduchý formulář, ve 

kterém prohlásí, že pomoci nebude zneužívat a současně uvede, co nejvíce potřebuje. 

Zda se jedná o jídlo pro malé děti, seniory či například pro někoho s určitým typem 

alergie. Výdej potravin si farnost stanovila vždy třetího a dvacátého dne v měsíci od 

9:00 do 10:00 hodin nebo po domluvě s děkanem Janem Nekudou. Do správy farnos-

ti přešel i Foodbox v supermarketu na Bratislavské ulici. Ten slouží jako sběrné mís-

to trvanlivých potravin, které se následně také rozdělují v potravinové bance.  

V kostele svatého Václava se v roce 2019 konala řada akcí např. Děckanáda (téma 

Chcete být misionářem), koncert skupiny Srdce ze Šakvic či koncert duchovní hudby 
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brněnského katedrálního sboru Magnificat. V sále pod kostelem např. Maškarní kar-

neval (téma Děti celého světa), přednáška Miloše Doležela – Jako bychom dne ze-

mřít měli, před-

náška Marka Pu-

čalíka – Svatá 

Anežka Česká, 

náš národní po-

klad, divadelní 

představení dětí 

z děkanství – 

Anežka nebo Far-

ní ples.    

 

Tříkrálová sbírka 

Celkem 3 183 086 korun naházeli lidé na Břeclavsku do pokladniček koledníků Třík-

rálové sbírky. Šlo zhruba o dvě stě tisíc víc než vloni. Peníze šly na Mobilní hospic 

svatého Martina, lidem v obtížné životní situaci nebo na dobrovolnictví. Malá část 

pomohla i hospicové péči v Moldávii a zdravotní péči v Rumunsku. V Hustopečích 

se vybralo 132 577 korun.  

 

Českobratrská církev evangelická 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích se nachází na adrese Ma-

sarykovo nám. 4. Kazatelkou je Kateřina Rybáriková. 

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli a hlavní svátky v 10.00 hodin v 

evangelickém kostele v Hustopečích a v kazatelské stanici o hlavních svátcích v 

13.30 hodin v Pasohlávkách. Dalšími pravidelnými aktivitami jsou: Biblická hodina, 

Mininábožko, Náboženství pro starší děti, Zpívání pro radost, Modlitby nebo Filmo-

vý klub.  
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Kostel se veřejnosti pravidelně otevírá i během Noci kostelů, kdy se zde koná hu-

dební koncert žáků a absolventů Základní umělecké školy Hustopeče, nebo na hu-

dební koncerty kulturních 

akcí pořádaných městem 

Hustopeče.  

V roce 2019 byla na zdi 

evangelického kostela odha-

lena pamětní deska faráře 

Vlastimila Svatopluka 

Jurena. Šlo o akt vyvolaný 

oslavou stého výročí zalo-

žení gymnázia T. G. Masa-

ryka, farář Juren byl zakla-

datel školy.  

 

 

 

 

Apoštolská církev 

Sbor Apoštolské církve v Hustopečích působí od roku 1986 pod hlavičkou břeclav-

ského sboru, samostatné bohoslužby začaly v roce 1994 v Domě dětí a mládeže 

(dnes Centrum volného času Pavučina), zároveň byl v tomto roce hustopečský sbor 

oficiálně ustanoven.  

Sbor Apoštolské církve sídlí v Křesťanském centru Hustopeče na Kollárově 7. Sál 

zbudovaný v roce 2016 pojme cca 80 lidí.  

Na nedělních bohoslužbách mají svůj program i děti. Během týdne se v centru konají 

setkání mládeže, dorostu, biblické hodiny a další zajímavé programy. Sbor také po-

řádá víkendové pobyty a tábory.  
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Spolupracuje s organizacemi jako je ACET (prevence nemoci AIDS), Royal Rangers 

(práce s dětmi) 

Teen Challenge 

(pomoc drogově a 

jinak závislým) a 

dalšími. V roce 

2011 se podařilo 

navázat hlubší 

spolupráci se So-

ciálním odborem 

města Hustopeče a 

výsledkem je projekt Zářící oči, Malování na Penzionu nebo půjčování pomůcek pro 

hendikepované. Od února 2018 nabízel sbor Potravinovou pomoc těm, kdo se ocitli v 

nouzi. 

Sbor Apoštolské církve prošel v roce 2019 významnou změnou. Pastor Karel Fri-

drich na svoji funkci koncem léta rezignoval. Nově byl administrátorem sboru po-

věřen bratr Karel Ká ňa, senior jihomoravské oblasti, který do doby obsazení místa 

pastora sboru vypomáhá.  

 

Náboženská společnost Svědci Jehovovi 

Společnost sídlí na adrese Kpt. Jaroše 24. Poskytuje pomoc obětem přírodních kata-

strof, podporuje misionáře i cestující služebníky a pomáhá s výstavbou míst k uctí-

vání v rozvojových zemích. Pořádá bohoslužby, duchovní setkání, studium Bible, ve-

řejné přednášky a služební shromáždění. V Hustopečích se svoji činnost chystá 

ukončit. 
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SPORT 

Sportovní zařízení města Hustopeče 

Sportovní zařízení v Hustopečích (sportovní hala, tenisové kurty, hokejbalové hřiště, 

fotbalový areál, krytý bazén a letní koupaliště) spravuje příspěvková organizace 

SPOZAM. Ředitelem organizace je Aleš Proschek. Organizace dále zaměstnává: 3 

údržbáře, 2 zaměstnankyně zabezpečují chod sportovní haly, účetní a o bezpečí ná-

vštěvníků se starají 4 plavčíci.  

Krytý bazén 

Krytý bazén prochází od roku 2012 částečnou rekonstrukcí – zateplení budovy a no-

vá vzduchotechnika, od roku 2014 se podařilo realizovat projekt snížení energetické 

náročnosti (snížení nákladů na energie téměř o 50%), v roce 2017 došlo k opravě ba-

zénové technologie malého koupacího bazénu s teplotou vody 30°C, což umožnilo 

konání kurzů (plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců věku).  

Na podzim 2018 byla zahájena rekonstrukce zázemí velkého a malého krytého bazé-

nu v hodnotě 13 

milionů korun 

s cílem zvýšit 

komfort ná-

vštěvníkům a 

modernizovat 

prostředí.  Roz-

sáhlá rekon-

strukce se usku-

tečnila díky po-

skytnuté dotaci z 

ministerstva školství. Změnil se vzhled vestibulu, šaten, ohříváren, sprch i sociálních 

zařízení. Původní interiér byl provedený v tmavých odstínech a působil, že trpí nedo-

statkem světla. Proto se dominantní barvou stala bílá, kterou doplňuje podlaha v od-

stínu plážového písku. Pro snadnou orientaci jsou společné prostory modré, chlapec-

ké šatny jsou zeleno-žluté a dívčí mají červeno-oranžovo-žlutou barvu. Za návrhem 

stojí architektka Helena Straková. Bazén se po rekonstrukci slavnostně otevřel v roce 
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2019. V bazénu byl také nainstalovaný bazénový zvedák a krytý bazén je díky tomu 

plně bezbariérový. 

V současné době krytým bazénem projde cca 25.000 dětí, které se naučí plavat a 

cca 25.000 návštěvníků za rok ze strany sportovních oddílů a veřejnosti. Výuku pla-

vecké školy provádí manželé Klemešovi. 

SPOZAM provozuje také saunu, do které investoval od roku 2015 nemalé finanční 

prostředky (výměna skříněk, výměna saunových kamen, oprava ochlazovacího ba-

zénku, prohřívárny a odpočívárny).  

Letní koupaliště 

SPOZAM vede evidenci návštěvníků letního koupaliště. V roce 2018 navštívilo kou-

paliště 42 510 návštěvníků, což byla jedna z nejvyšších návštěvností za poslední ro-

ky. V roce 2019 byla návštěvnost koupaliště 29 668 návštěvníků. 

Vzhledem ke stáří koupaliště (24 let) probíhají každoročně v areálu stavební úpravy-

tak, aby byla zajiš-

těna bezpečnost a 

zdraví návštěvní-

ků. Největší fi-

nanční investicí je 

vždy oprava přeli-

vových hran a od-

tokových žlabů 

bazénů letního 

koupaliště. 

 

Sportovní halu, tenisové kurty a hokejbalové hřiště  má v pronájmu TJ Agrotec 

Hustopeče, předsedou TJ je Zdeněk Rybář. Fotbalový areál má v pronájmu FC Hus-

topeče, předseda FC je Ing. Jaroslav Šebesta.  
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V HUSTOPEČÍCH ROSTOU MANDLON Ě I SPORTOVNÍ TALENTY 

Město Hustopeče není jenom městem mandloní a vína, ale také městem, kde se daří 

podporovat, formovat a rozvíjet výjimečné sportovní talenty. Téměř šestitisícové 

město na svou velikost disponuje řadou sportovišť. V těsné blízkosti leží sportovní 

hala, fotbalový stadion, hokejbalové hřiště, tenisové kurty, krytý bazén a letní koupa-

liště. Od roku 2016 je v provozu nafukovací sportovní hala a školy mají vlastní tělo-

cvičny. Snoubení ideálních podmínek pro trénování s nadšením místních sportovců 

má za následek řadu významných úspěchů v krajských, republikových i mezinárod-

ních soutěžích. Mnoho klubů a družstev město podporuje pomocí dotací nebo jinou 

vzájemnou spoluprací. Zde je výběr toho nejzajímavějšího, co se na poli sportu 

v Hustopečích děje.  

• HÁZENÁ  

Házenkářský klub Legata Hustopeče v roce 2018 slavil 55 let házené ve městě. Nej-

silnějším momentem v historii klubu byla výhra první ligy a postup do extraligy, což 

se Legatě povedlo dvakrát. Poslední dvě sezóny patří po letech mezi nejlepší. Muži z 

Legaty Hustopeče kralují prvoligové soutěži a žáci hrají Turnaje žákovské ligy. 

• FOTBAL  

Početná mládežnická základna čítající 6 družstev dětí ve věku od 7 do 18 let se od 

září rozrostla o novou tzv. Pohybovou školičku zaměřenou na děti do pěti let. Jejím 

hlavním úkolem je zaujmout děti sportem. Fotbalový klub se ale stará i o hráče, kteří 

již výkonnostní fotbal pověsili na hřebík, nabízí jim možnost pravidelného sportov-

ního vyžití. Vedení klubu se podařilo získat dva dotační tituly, díky kterým se zre-

konstruovala automatická závlaha na hlavní hrací ploše, a vybudovalo nové umělé 

osvětlení na tréninkové ploše.   

• STOLNÍ TENIS 

Stolní tenisté TJ Agrotec Hustopeče zahájili další sezónu v první lize (2. nejvyšší 

soutěž). V prvním roce si splnili svůj cíl udržet se v soutěži a snaží se o to i letos. 

Navíc se stolní tenisté pustili do obnovy dorostu. Kroužek od ledna 2019 trénuje 

František Hanák.  
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• FUTSAL 

Futsal, halová obdoba fotbalu, se v Hustopečích také těší oblibě. Futsalový A tým 

postoupil do divize (3. nejvyšší soutěž), B tým skóruje v krajské soutěži a děti hrají 

turnajovým způsobem mládežnickou futsalovou ligu.  

• ATLETIKA 

Evropské hry dětí a mládeže, Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrovství České re-

publiky v hale i venku a nespočet závodů na okresní či krajské úrovni. Atleti z SK 

Atletika Hustopeče mají skvělé výsledky napříč disciplínami, přestože tradičně silní 

jsou ve skoku vysokém. Sedm trenérů se stará o 90 svěřenců, kteří trénují 

v Hustopečích i na oválu v Břeclavi.  

• CYKLISTIKA 

Zvlněné kopce plné vinohradů a ovocných sadů Hustopečska jsou protkány cyklos-

tezkami a cyklotrasami. Přímo z Hustopečí startuje cyklistické putování Krajem An-

dré, které vede přes devět obcí nebo závodní seriál Kolo pro život.  

• KARATE 

Uplynulo více než třicet let, kdy japonské bojové umění zakotvilo v Hustopečích a 

chlapci a dívky mají příležitost naučit se tradiční karate Goyu-ryu, a to dokonce ve 

dvou kroužcích. Největší úspěchy patří Vojtěchu Šubrtovi a Vojtěchu Sůkalovi, kteří 

se na Mistrovství Evropy i Mistrovství světa umisťují na předních příčkách.   

• TANEC  

Tři páry tanečníků z Hustopečí uspěly v konkurenci čtyřiceti jiných v Moravské re-

gionální soutěži absolventů tanečních kurzů. Nominovaly se do finále mistrovství re-

publiky. Tančili tam studenti gymnázia Eliška Tolárková a Lukáš Witpeerd, Aneta 

Unverdorbenová a Michal Podešť a Silvie Řačáková s Tomášem Hruškou.   

 

Hustopečské skákání Agrotec 2019 

Už podvacáté se do Hustopečí sjeli nejlepší světoví skokani do výšky na mezinárodní 

halové závody Hustopečské skákání Agrotec 2019, které patří mezi nejlepší speciali-
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zované mítinky na světě. Skákání bylo opět zařazeno do seriálu HJ Grand Prix, který 

pokračoval na Beskydské laťce v Třinci.  

Jubilejní ročník tradičně zahájily žákovské kategorie.  Hlavní závod v sobotu 26. 

ledna odstartovali dorostenci rekordem. Laťku ve výšce 209 cm překonal Sam Bre-

reton z Velké Británie na první pokus.  Vítěz kategorie juniorů Ben Henkes 

z Rakouska vyhrál také s výškou 209 cm. Startovka dorostenek, juniorek a žen B čí-

tala 23 jmen, nejlépe se dařilo nejmladší závodnici Kláře Krejčiříkové z AK Olymp 

Brno, která předvedla výkon kariéry, kdy zdolala laťku 189 cm a vytvořila tak druhý 

nejlepší světový výkon v kategorii do 18 let.  

Světový juniorský rekord zase přinesl závod žen kategorie A. Mezi soutěžícími byla 

zastoupena známá jména – Levern Spencer, Alessia Trost, Morgan Lake nebo Míša 

Hrubá. Největší pozornost ale získaly ukrajinské výškařky Kateryna Tabashnyk a 

YaroslavaMahuchikh. Na 199 cm si Tabashnyk skočila osobní halový rekord a 

Mahuchikh skočila světový juniorský rekord. 

Závěr dne byl v režii Číňana YuWanga , který překonal například Sylwestera Bed-

nareka, Edgara Riveru, Chrise Bakera nebo Eta Takashiho. Výšku 230 cm zdolal 

pouze Wang, a to třetím pokusem.  
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Agrotec Petronas Rally 

Již 15. ročník tradičního závodu Agrotec Petronas Rally si nenechalo ujít více než sto 

závodních aut. Rally je součást nejvyššího českého i slovenského šampionátu a láká 

na projížďku silnicemi, lesními či polními cestami a mezi vinohrady. Ředitelem zá-

vodu je Ing. Martin Rada, který také patří mezi účastníky závodu. 

Absolutními vítězi letošního závodu se stala dvojice Filip Mareš a Jan Hloušek ve 

Škodě Fabii R5.Vítězové těžili z absence továrního jezdce Škody Jana Kopeckého, 

který startoval v italské rally ve světovém šampionátu a obsadil na ní desáté místo. 

Druhé místo obsadil po dramatickém závěru soutěže Jan Dohnal na Fordu Focus 

WRC, třetí příčka pak patřila polskému hostu Grzegorzu Grzybovi se Škodou Fabia 

R5. 

Připravený byl i doprovodný program, např. akce Rally dětem. O přestávkách si 

mohli návštěvníci prohlédnout interiéry aut.

 

Kolo pro život 

Pátý ročník populárního seriálu cyklistických závodů Kolo pro život se v roce 2019 

kromě Hustopečí konal i na dalších 18 místech. Start závodu proběhl klasicky v cen-
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tru města na Dukelském náměstí a závodu se zúčastnilo přibližně 1200 závodníků. 

Ředitelem závodu je Jan Kříčka. 

Celou akci odstartoval Junior Trophy Maraton v 9 hodin, kde porovnávaly své síly 

děti do 15 let. Hlavní závod vedl trasami A a B, nezávodní pak byla trasa D, která 

byla pojata formou rodinné vyjížďky. Při chystání tras se organizátoři snaží kromě 

bezpečnosti a minimálního přejíždění silnic zaměřit také na okolí, které si závodníci 

při vyjížďce můžou prohlédnout. Jejich cesty tak vedly především vinohrady, ovoc-

nými sady, lesními úseky a poli. 

Počet závodníků na hustopečských tratích rok co rok roste, ale v roce 2019 se číslo 

podstatně snížilo. Termín se totiž kryl se Světovým pohárem horských kol a marato-

nem Král Šumavy.  

 

 

 

SPORTOVEC ROKU MĚSTA HUSTOPEČE ZA ROK 2018 

Sportovní komise každoročně oceňuje nejúspěšnější místní sportovce v rámci ankety 

Sportovec roku města Hustopeče. Odborná porota i veřejnost hodnotili ve třech kate-

goriích (sportovec, naděje a sportovní kolektivy). Sportovkyní roku 2018 se stala 

badmintonistka Barbora Korábová z TJ Agrotec Hustopeče, která získala medailo-
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vé pozice na turnajích Grand prix a hraje všechny badmintonové disciplíny. Sportov-

ní Nadějí roku se stal karatista Vojtěch Sůkal, mistr ČR i Evropy v kata žáci karate 

Goju ryu. 

Porotci 

ocenili 

zvlášť spor-

tovní kolek-

tivy dospě-

lých a mlá-

deže. 

V obou 

případech 

zvítězili 

házenkáři 

z klubu 

Legata (muži a starší žáci). Z veřejnosti odevzdalo hlas celkem 718 hlasujících. 

V hlavní kategorii jednotlivců veřejnost potvrdila rozhodnutí poroty a Barboře Ko-

rábové poslali 248 hlasů. V kategorii Naděje hlasující ocenili šestiletou Elisabeth 

Sigmundovou ze sportovní stáje Valkýra. Elisabeth se účastní národních závodů 

v jezdectví. Cenu veřejnosti v kategorii Kolektiv převzali žáci sportovního klubu At-

letika.  

Součástí vyhlašování ankety bývá i udělení ceny Osobnost sportu. Tentokrát se jejím 

laureátem stal pan Antonín Kavan, osobnost, která svým působením pozitivně 

ovlivnila mnohá sportovní odvětví v Hustopečích – atletiku, fotbal nebo košíkovou. 

Vychoval celou řadu sportovních talentů, dlouhá léta se věnoval nejen mládeži, ale i 

dospělým sportovcům. Dlouholetý ředitel Základní školy Komenského se ze zdra-

votních důvodů nemohl udělování cen zúčastnit. Toto mu dodatečně předala starost-

ka Potměšilová. 

 

Hustopečští sportovci bojovali i na okrese 

V anketě Sportovec roku 2018 okresu Břeclav měli Hustopečští několik nominací a 

z mikulovského zámku si v úterý 26. února odnesli krásná umístění. V hlavní katego-
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rii Sportovec roku se na třetím místě umístil házenkář Jiří Bavlnka z Legaty Husto-

peče, mezi talenty do 20 let bodoval na třetím místě karatista Vojt ěch Sůkal. Há-

zenkáři Legaty Hustopeče bodovali mezi seniorskými i mládežnickými kolektivy a 

druhým místem byl oceněn jejich trenér Petr Semerád. Velkého ocenění se dostalo 

Hustopečskému skákání, když bylo vyhlášeno Akcí roku 2018 okresu Břeclav  

 

 

CESTOVNÍ  RUCH 

 

Turistické informa ční centrum 

Turistické informační centrum se v roce 2019 přestěhovalo z historického domu v 

horní části Dukelského náměstí na adresu Dukelské náměstí 15, do nového Kulturní-

ho centra. 

Od pátku 

12. března 

2019 fun-

guje v 

nových 

světlých 

moderních 

prosto-

rách. Šíře 

služeb, 

které po-

skytuje, 

zůstala zachována. V Turistickém informačním centru pracují dvě zaměstnankyně, o 

provoz se stará organizační složka Marketing a kultura, kterou vede Ing. Jana Hrád-

ková. 
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Ve zrekonstruované budově Kina turistům poradí, kam se v Hustopečích podívat, 

kde se mohou ubytovat, najíst nebo napít dobrého vína. Nabídnou i informace o za-

jímavostech a dění v okolí. Všechny informace si návštěvníci mohou odnést i v tiště-

né podobě, a to i v cizojazyčných verzích letáčků. Mapy s cyklostezkami nebo kon-

takty na půjčovny a opravny kol ocení zejména cyklisté. V centru navíc nabízí drob-

né suvenýry, jsou zaměřené zejména na mandle, prodávají i produkty tří místních fi-

rem.  

V Turistickém infor-

mačním centru se 

dozvíte také o spor-

tovních a kulturních 

akcích ve městě a 

okolí, můžete si tu 

koupit vstupenky na 

místní kulturní akce, 

do Kina a akce pro-

dávané přes portály Ticketstream, Ticketart a Colosseum Ticket. 

Provozní doba je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Od začátku června do konce 

září, v hlavní turistické sezóně, je otevřeno každý den od 8 do 18 hodin.  

 

Památky 

V Hustopečích se nachází několik historických památek, z toho většina na Dukel-

ském náměstí.  

• Radnice 

Novorenesanční budova pochází z roku 1906. Ve fasádě radnice jsou patrné pískov-

cové detaily – znak, letopočet a hlava Bakcha. V prostoru u dveří se nachází pamětní 

deska T. G. Masaryka. 
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• Kašna Žumberák 

Kamenná kašna pochází z roku 1595. V centru kašny se nachází Triton s delfíny. Dá-

le na kašně můžete najít znaky Moravy, města a tří lvů. Kdysi byla tato kašna jedním 

z mála zdrojů pitné vody ve městě. 

• Kostel sv. Václava a sv. Anežky České 

Novodobý kostel byl vysvěcen roku 1994. Původnímu kostelu, který stál téměř na 

témže místě, se v roce 1961 zřítila věž, která prolomila střechu a klenbu lodi. V inte-

riéru nového kostela se nachází několik kusů výzdoby z toho původního (např. gotic-

ká plastika Madony z roku 1550). Půdorys kostela má tvar spirály. Věž kostela je vy-

soká 52 metrů a nachází se na ní atribut sv. Václava – kovový kruh v podobě koruny. 

• Renesanční dům U Synků 

Renesanční měšťanský dům pochází z roku 1579 a je nejlepším dochovaným repre-

zentantem původní renesanční zástavby náměstí. Svůj název získal po posledním ma-

jiteli, Bedřichu Synkovi. Po rekonstrukci v roce 2001 byly získány další místnosti a 

historické sklepení. 

• Morový sloup 

Morový sloup je 14 metrů vysokou dominantou horního konce náměstí. Pochází z 

roku 1736 a je zasvěcen tzv. Morovým patronům – sv. Rochu, sv. Františku Xaver-

skému a Karlu Boromejskému.  Na vrcholu se nachází svatá Trojice se svatozáří. 

• Kaple sv. Rocha na Křížovém kopci 

Kdysi barokní kaple z roku 1682, která byla v roce 1901 přestavěna do novoromán-

ské podoby. Ke kapli vedla kdysi křížová cesta, odtud získal kopec, na kterém stojí 

své jméno.  

• Mandloňové sady s rozhlednou 

Největší turistickou atraktivitou v Hustopečích jsou mandloňové sady s rozhlednou. 

Ty město odkoupilo v roce 2008 a začaly se zde vysazovat nové stromy. V dobách 

socialistického režimu chtěli tehdejší představitelé státu vytvořit nezávislost na do-

vozu mandlí, v době největšího rozmachu se v Hustopečích nacházelo 50 000 stromů 

na 185 hektarech. Po roce 1989 přestal být zájem o úrodu ze sadů a ty nakonec zůsta-
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ly nevyužity. V dnešních dnech se rozkládají na asi 5 hektarech. Na okraji sadu stojí 

dřevěná rozhledna vysoká 17,4 metrů. K mandloňovým sadům a rozhledně vede na-

učná stezka, která je dlouhá asi 9 kilometrů, dá se však využít i zkrácená varianta (5 

km).  

 

Naučná stezka Masaryk a Hustopeče 

Stezku provozuje město Hustopeče, je dlouhá přibližně 2 km. Zájemce vede městem 

po stopách prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Obsahuje sedm za-

stavení, která představují významná místa spojená s životem prvního českého prezi-

denta a jeho rodiny. Trasa začíná u hlavní silnice v blízkosti autobusového nádraží, 

přímo před budovou kina. První zastávkou je vstup do historického centra města, kde 

se 19. června 1924 uskutečnilo triumfální přijetí prezidenta Masaryka v Hustopečích. 

Naučná stezka pak směřuje k bývalé piaristické reálce (dnes SOŠ a SOU Hustopeče) 

na Masarykově náměstí, kde T. G. Masaryk studoval v letech 1861 - 1863. Ubytová-

ní mu tehdy poskytl strýc František Kos ve svém domě v Zámečnické ulici (dnes 

Dobrovského č. 7). Další zastávkou je místo, kde se nacházel rodný dům Masaryko-

vy matky Terezie, rozené Kropáčkové. Narodila se 4. 8. 1813 v domě č. 293/17, kte-

rý se nacházel na rozhraní ulic Brněnské a Jiráskovy. Čtvrtou zastávkou je dům Ma-

sarykova strýce, ve kterém prezident pobýval během svých studií na Hustopečské re-

álce. Stezka dále pokračuje k domu, kde dožil Masarykův otec. Následuje zastávka u 

budovy bývalé tiskárny (dnes Společenský dům Hustopeče) Ludvíka Masaryka, nej-

mladšího bratra T. G. Masaryka. Poslední zastavení je na hustopečském městském 

hřbitově, místě posledního odpočinku mnoha předků a příbuzných T. G. Masaryka. 

V roce 1887 zde byla pohřbena Masarykova matka Terezie a v roce 1907 jeho otec 

Josef. V září 1937 byla z hustopečského hrobu rodičů vyzvednuta symbolická prsť 

hlíny, která pak byla uložena do Masarykova hrobu v Lánech. 
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Pomník T. G. Masaryka je umístěný na Masarykově náměstí.  

 

ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Dne 1. ledna 2003 vznikl na MěÚ Hustopeče Odbor životního prostředí, vedoucím 

odboru je Ing. Vilém Vyhnálek.  

Odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku: vodního hospodářství a geologie, zá-

kona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, odpadového hospodářství, 

ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, veterinární péče, 

lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské péče, ochrany 

zvířat proti týrání. Zabezpečuje činnosti povodňové komise a ekologickou výchovu, 

informační servis a environmentální vzdělávání pro veřejnost, místní správu a samo-

správu, zajišťuje poradenskou a odbornou činnost ve vztahu k životnímu prostředí, 

iniciuje vzdělávací akce a jiné aktivity, spolupracuje s jinými regiony při koordinaci 

aktivit v oblasti ekologické osvěty. Dále například spolupracuje s městem Hustopeče 

při zpracování plánu odpadového hospodářství a vyhlášek týkajících se likvidace od-

padů, podávání žádostí o kácení dřevin na pozemcích města a při zajišťování velko-

plošné deratizace objektů a zařízení v majetku města. Také zajišťuje výkon samo-

statné působnosti města Hustopeče v oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, 
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ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a les-

ního hospodářství. 

Obyvatelé města třídí na výbornou  

Třídění odpadů berou Hustopečští odpovědně. Svědčí o tom 7. místo v soutěži obcí a 

měst nazvané My třídíme nejlépe, kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-

KOM pod záštitou Jihomoravského kraje. Do soutěže bylo zapojeno 665 obcí a měst 

Jihomoravského kraje. Hustopeče patří do kategorie sídel od 2.001-10.000 obyvatel, 

kde je dalších 75 soutěžících. Hodnotí se především množství vytříděných odpadů na 

jednoho obyvatele a počet sbíraných komodit. Hodnocena je také hustota sběrné sítě 

nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.  

V roce 2014 domácnosti vytřídily 89 tun papíru, v roce 2018 už to bylo 143 tun papí-

ru, 65 tun skla z roku 2014 bylo v roce 2018 překonáno na 110 vytříděných tun. 

Množství 49 tun plastů z roku 2014 se krčí vedle 79 tun plastů posbíraných v roce 

2018. Jinými čísly vyjádřeno, jde o nárůst množství vytříděného papíru o 60 %, plas-

tů o 61 % a skla dokonce o 69 %.  

V soutěži se Hustopeče každoročně umisťují v první třetině výsledkové listiny. Za 

skvělým výsledkem stojí pravděpodobně rozšíření tašek na tříděný odpad, které vy-

dává Městský úřad Hustopeče zdarma, a zahuštění veřejných stání s kontejnery, 

hlavně v lokalitě s bytovou zástavbou.  

Kontejnerová místa v Hustopečích 

V Hustopečích je asi 35 míst s celkem dvěma stovkami kontejnerů, kam mohou oby-

vatelé odkládat odpad. Stanoviště většinou obsahují kontejner na papír, na plast, na 

bioodpad, na barevné a bílé sklo. Na některých sběrných místech je také odpadová 

nádoba na použité rostlinné oleje a červený kontejner na elektrozařízení.  

Vytvořením dalšího úložiště odpadu dochází k záboru veřejné plochy na úkor zeleně 

nebo míst k parkování. Lepším řešením problému přeplněnosti kontejnerů na tříděný 

odpad je proto namísto navyšování jejich počtu efektivnější využívání těch stávají-

cích.  
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Pokračuje budování sítě biokoridor ů v okolí města 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je jedním z nástrojů péče o přírodu, bý-

vá nazýván zelenou páteří krajiny. Jedná se o nepřerušenou síť, která vede přes celé 

území republiky. Skládá se z biocenter, které jsou spojené biokoridory.  

Vytváření souboru ekosystémů je zakotveno v zákoně a podílí se na něm stát, vlast-

níci pozemků i obce. Město Hustopeče v minulých letech vybudovalo lokální bioko-

ridor v lokalitách Čtvrtě, Díly a Kamenec, na který navázala další etapa. Samotné re-

alizaci předcházela dlouhá teoretická příprava.  

Koncem května byly dokončeny práce v lokalitě Terasy a Kouty, kde budou mít pří-

rodní plochy výraznou protierozní roli, dojde ke stabilizaci svažitých pozemků a za-

brání se tím splachům půdy do nižších poloh. Biokoridory Křížový kopec a Nad 

Úvozem budou účinně bránit erozi větrné. Pás zeleně v lokalitě Kabely bude součas-

ně plnit funkci izolační, jelikož v budoucnu odcloní pohled na zemědělsko-

průmyslový areál. 

Vymezené 

pozemky 

byly zatrav-

něny a osá-

zeny dřevi-

nami. Vý-

sadby jsou 

přizpůsobeny 

konkrétnímu 

stanovišti, 

sázely se 

jasany, habry, lípy, javory, a také třešně a oskeruše. 

Než stromy vzrostou, budou chráněny oplocením a prvních pár let o ně bude pečovat 

firma, která realizovala i výsadbu. Také tento následný dohled bude hrazen z dotač-

ních prostředků Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu, stejně jako celý pro-

jekt.  
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Město Hustopeče zvítězilo v Baterkománii 

Městský úřad Hustopeče se v roce 2019 zapojil do soutěže ve sběru baterií, jejíž 

hlavní cenou byl finanční příspěvek na konkrétní charitativní projekt. Slavnostní vy-

hlášení výsledků se konalo 28. listopadu v Brně za účasti zástupců organizátorů sou-

těže, Jihomoravského kraje a neziskové organizace Ecobat i dalších zúčastněných. 

Hustopeče v soutěži zvítězily před Velkou nad Veličkou a Břeclaví. V přepočtu na 

jednoho zaměstnance úřadu Hustopeče nasbíraly téměř 28 kilogramů, celkově asi 

2600 kilogramů. Do sběrných krabic putovaly také baterie, které zaměstnanci jednot-

livých odborů 

úřadu předtím 

použili k nápa-

ditým kreativ-

ním výtvorům. 

Díky nim úřad 

zvítězil i v dal-

ší speciální 

kategorii, sou-

těži o nejkrea-

tivnější kam-

paň, propagaci sběru baterií mezi zaměstnanci úřadu. 

Motivací ke sběru byla zejména první cena soutěže, příspěvek ve výši 50 tisíc korun 

na dobročinný projekt, který každý z 19 zapojených úřadů nominoval. V Hustope-

čích se sbíralo pro malého Garika Válka, chlapce z Velkých Pavlovic, který od na-

rození trpí dětskou mozkovou obrnou.  

 

Vodu z kohoutku nebo život! 

V březnu se konal již třetí ročník projektu Vodu z kohoutku nebo život, za kterým 

stojí studenti gymnázia, sourozenci Berenika a Tobiáš Oudovi. Cílem iniciativy je 

omezit spotřebu balené vody a nahradit ji vodou z kohoutku. 
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Akce, která se původně týkala především Gymnázia T. G. Masaryka se díky snaze 

všech zúčastněných i podpoře města Hustopeče rozšířila do dalších vesnic 

v mikroregionu.  

Sourozenci také založili facebookovou stránku, která pokrývá ekologicky laděné pro-

jekty. Problém s plasty v mořích a oceánech není jediným ekologickým problém v 

současné době, na stránkách upozorňují i na nutnost snižování emisí ve vzduchu a 

dodržení Pařížské dohody. Podporují i iniciativu Limity jsme my, která tento pro-

blém demonstruje.   

Symbolem iniciativy se stala modrá stužka. 

 

Sourozenci Oudovi s kamarádem Lukášem Zemene probírali se starostkou Hanou Potměšilovou do-

pady projektu. 

Dobrovolníci čistili m ěsto a okolí 

Do každoroční celorepublikové akce Ukliďme Česko se díky lidem z Centra volného 

času Pavučina zapojují i Hustopeče.  V neděli 7. dubna se konal čtvrtý ročník dobro-

volného úklidu města. Všichni, kteří měli zájem o to přiložit ruku k dílu, se odpoled-

ne sešli na Dukelském náměstí. K dobrovolníkům se přidala i hustopečská farnost 

v čele s děkanem Janem Nekudou.  

Trasy, do kterých koordinátoři akce dobrovolníky poslali, většinou kopírovaly dálni-

ci D2, kde se nachází značná část turistických stezek.  
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Celá úklidová akce končila posezením u táboráku.  

 

ŠKOLSTVÍ  

Město Hustopeče je zřizovatelem dvou školských a dvou předškolních zařízení. 

Základní škola Hustopeče, Komenského 2 

Základní škola Komenského je jedna z největších základních škol v Jihomoravském 

kraji. Dlouhodobě ji navštěvuje přibližně 600 až 650 žáků  v téměř 30 třídách. Ve-

dle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) na-

bízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou 

výuku, tak i mimoškolní činnost. Součástí školy je také školní družina, školní klub 

a školní jídelna. Od roku 2018 je jejím ředitelem Mgr. Jaroslav Vysloužil, ve funkci 

nahradil dlouholetého ředitele Mgr. Miroslava Patloku, který odešel do důchodu. Ve 

školním roce 2018/19 ve škole pracovalo celkem 54 pedagogických pracovníků.  

Škola je poměrně rozsáhlý komplex staveb, který sestává z několika samostatných 

celků: budova 1. stupně (dále - tzv. holubník), školní dílny s nástavbou, hlavní budo-

va s kotelnou a tělocvičnou, přístavba 2. stupně, školní jídelna s kuchyní, školní bu-

fet, nafukovací sportovní hala s venkovní běžeckou drahou, nádvoří mezi budovami 

a tzv. „Dědův sad“. Vzájemně propojeny jsou hlavní budova s přístavbou, tělocvič-

nou, kotelnou a školní kuchyní s jídelnou a bufetem. Budova 1. stupně a sportovní 

hala jsou samostatné objekty. Součástí sportovní haly s hřištěm s umělým povrchem 

jsou samostatné šatny se sociálním zázemím, které se nachází v bezprostřední vzdá-

lenosti od těchto sportovišť. 
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Nejstarším objektem školy je budova 1. stupně z roku 1921. Další stavby byly po-

stupně přistavovány (hlavní budova a tělocvična v roce 1937, školní dílny v roce 

1959, přístavba a kotelna v roce 1984, školní jídelna a školní kuchyně v roce 1991, 

školní hřiště v roce 2003. 

Od srpna 2018 do konce června 2019 probíhala ve škole realizace projektu Staveb-

ní úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče. Veškeré finanční náklady nes-

lo město Hustopeče jako zřizovatel, podstatnou část však tvořila dotace z IROP-

Infrastruktura základních škol. Rekonstrukce stála celkem 60 milionů korun. Projekt 

měl celkem tři základní části: 

• Stavební část - v areálu školy byly provedeny stavební práce, v rámci kterých došlo k 

vybudování dvou výtahů (hlavní budova + přístavba 2. stupně), instalaci dvou tzv. 

schodolezů, (díky tomu jsou veškeré prostory (mimo holubníku) bezbariérové), vy-

budování jednoho patra nad objektem školních dílen – vznikly zde tři odborné učeb-

ny, kabinet, bezbariérové WC + WC chlapci/dívky, vybudování spojovacího tunelu 

mezi hlavní budovou a objektem školních dílen (1. patro), vybudování dvou odbor-

ných učeben nad spojovacím krčkem u tělocvičny.  

 

Spojovací krček propojil budovu dílen a hlavní budovu školy. 

Nové učebny jsou prioritně určeny pro výuku cizích jazyků – dvě malé učebny nad 

dílnami, fyziky – učebna nad dílnami, přírodopisu – nad spojovacím krčkem u tělo-

cvičny (1. patro), informatiky – nad spojovacím krčkem u tělocvičny (2. patro).  
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• Vybavení - škola získala do všech nově postavených prostor zcela nový nábytek. 

Zejména pro výuku přírodopisu a informatiky byly z projektu pořízeny speciální 

učební pomůcky. 

• Konektivita - ve všech budovách byly nově instalovány datové kabely a síť wifi. By-

la zcela přebudována architektura školní datové sítě, byl pořízen nový (hlavní) ser-

ver. Škola získala téměř stovku nových PC či notebooků, kterými byly nahrazeny 

původní, většinou již zcela zastaralé přístroje. Do šesti učeben byla dodána nová ta-

bule s interaktivním dataprojektorem. 

Zahradní 

úpravy - 

jižní a vý-

chodní část 

bezprostřed-

ního okolí 

školy, včetně 

parčíku mezi 

holubníkem 

a přístavbou 

druhého 

stupně, byla revitalizována. Vytvořilo se zde prostředí pro odpočinek, mnohé zasaze-

né rostliny poslouží také jakožto názorná pomůcka při výuce přírodopisu.  

Provádění stavebních prací bylo doprovázeno po celý školní rok zvýšeným hlukem a 

prašností téměř ve všech prostorách hlavní budovy a přístavby 2. stupně, v jarních 

měsících i na holubníku. Některé stavební činnosti si vynutily změnu v organizaci 

vyučování – úpravy délky vyučování apod. 

Ve školním roce 2018/19 bylo k 30. 9. 2018 na škole zapsáno celkem 671 žáků 1. – 

9. ročníku (nárůst o 25 žáků oproti předchozímu školnímu roku). Otevřeno bylo cel-

kem 26 tříd. Ve školní družině bylo k 31. 10. 2018 zapsáno v šesti odděleních cel-

kem 168 žáků 1. stupně. Školní jídelna měla k 31. 10. 2018 celkem zapsáno 1061 žá-

ků hustopečských škol.  
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Základní škola Hustopeče, Nádražní 4 

Ředitelkou základní školy Nádražní je Mgr. Ivana Mat ějíčková. Ve školním roce 

2018/19 zde pracovalo celkem 34 pedagogických pracovníků. 

První stupeň má 8 kmenových tříd. Všechny jsou vybaveny výškově stavitelným 

školním nábytkem a projekční technikou. Jedna učebna se využívá dle potřeby. Dru-

hý stupeň má 7 kmenových učeben s výškově stavitelným nábytkem a projekční 

technikou. K dispozici jsou i PC učebna – pro výuku informatiky i ostatních předmě-

tů, učebna výtvarné výchovy, mobilní učebna, a odborné učebny (chemie a fyzika). 

Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné vý-

chovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny, posilovny, školní-

ho hřiště a školního dvora. 

Kapacita školy činí 594 žáků, družinu může navštěvovat 80 žáků. Ve školním roce 

2018/19  bylo k 30. 9. 2018 zapsáno celkem 313 žáků 1. – 9. ročníku.  

Mateřská škola, Na Sídlišti 5 (U Rybiček) 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5 je nazývána díky fontáně před budovou jako 

MŠ U Rybiček. Ředitelkou se v roce 2018 stala Ivana Kouřilová, ve funkci nahradi-

la Evu Javůrkovou, která vedla školku více než 30 let. Ve školním roce 2018/19 zde 

pracovalo 15 pedagogických pracovnic.  

Školka má kmenovou budovu (3 třídy: berušky, sluníčka, motýlci) a odloučené pra-

coviště na adrese Komenského 4 (2 třídy: kuřátka, koťátka). Kapacita školky činí 137 

dětí a od k 30. 9. 2019 byla plně naplněna. Stravování dětí zajišťuje vlastním stravo-

vacím zařízením, které je umístěno na kmenové budově.  

Školní zahrada převyšuje kapacitu počtu dětí. Je vybavena průlezkami a skluzavka-

mi, kládovými i závěsnými houpačkami, lezeckou stěnou, pískovišti, mlhovištěm, 

kreslícími tabulemi, hřištěm s pevným povrchem pro různé míčové hry a ohništěm. 

V rámci environmentální výchovy využívá záhony k pěstování zeleniny a květin, by-

linkovou spirálu, vrbový tunel a pocitový chodník. Vše bylo vybudováno v rámci do-

tačního programu. 



95 

 

Zřizovatel během minulých let uvažoval, jak uspokojit vysokou mírů nárůstu po-

ptávky rodičů na umístění dětí do MŠ. Výsledkem analýz se nabídla možnost nástav-

by dvou tříd na kmenovou budovu této školky. V roce 2019 se nabídl vhodný dotační 

titul a město Hustopeče bylo s žádostí o spolufinancování úspěšné. Stavební práce 

mají být zahájeny v roce 2020. 

Mateřská škola, Školní 25 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 bývá nazývána jako MŠ Pastelka. Její ředitel-

kou je Mgr. Blanka Nešporová. Ve školním roce 2018/19 zde pracovalo osm kvali-

fikovaných pedagogů. Dvě učitelky a jedna asistentka mají logopedický kurz, dvě 

učitelky mají kurz první pomoci, tři učitelky mají absolvovaný kurz edukačně-

stimulačních skupin. V zelené třídě pracoval asistent pedagoga, sdílený ke dvěma dě-

tem se SVP. Ve žluté třídě pracovala asistentka pedagoga s dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami, v červené třídě pracoval školní asistent pro pomoc učitelce 

s dítětem s ADHD a dalším s logopedickou vadou.   

Ve školce jsou čtyři třídy: žlutá, červená, zelená a modrá. Také je zde hospodářská 

budova se školní kuchyní.   

Mateřská škola byla plně obsazena 112 dětmi . V každé třídě bylo 28 dětí, díky vý-

jimce zřizovatele z počtu dětí na třídu.  

Dne 1. června 2019 začala dlouho plánovaná rekonstrukce kuchyně a hospodářské 

budovy.  

Další školská zařízení ve městě 

Gymnázium T. G. Masaryka 

Zřizovatelem Gymnázia T. G. Masaryka je Jihomoravský kraj, škola sídlí na Dukel-

ském náměstí 7.  Novým ředitelem se stal Mgr. Radim Šebesta, mnohaletý peda-

gog, ve funkci nahradil Mgr. Jana Sedláčka, který odešel do důchodu. Ve školním 

roce 2018/19 zde pracovalo 28 pedagogických pracovníků.  

Gymnázium T. G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní 

osvěty 14. října 1919. Dne 7. března 1990 byl gymnáziu propůjčen čestný název 
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Gymnázium T. G. Masaryka. Od 1. 1. 1991 je školou správní subjektivitou jako roz-

počtová organizace a s účinností od 1. 1. 1995 je organizací příspěvkovou.  

Gymnázium je umístěno v budově, která byla postavena v roce 1910 jako okresní c. 

k. hejtmanství, po roce 1950 sloužila jako budova Okresního národního výboru Hus-

topeče a jako gymnázium začala sloužit v roce 1967. V únoru 2010 byla dokončena 

přístavba tělocvičny v hodnotě cca 26 milionů korun.  

V současné době je zde zabezpečováno čtyřleté a osmileté studium ve 12 třídách. Na 

škole je ustaven a pracuje Studentský parlament, v jehož gesci jsou stálé aktivity.  

Ve školním roce 2018/19 mělo zájem o čtyřleté studium celkem 35 žáků, přijato bylo 

22. Na osmileté studium bylo přihlášeno 126 žáků, přijato bylo 30.  

V roce 2019 škola slavila stoleté výročí od svého založení, proto bylo ve druhém po-

loletí kalendářního roku 2019 uspořádáno několik akcí k připomenutí tohoto výročí: 

ples gymnázia, školní akademie, na které byli mj. oceněni nejlepší studenti v aktuál-

ním školním roce, ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Hustopeče přednášku 

pro širokou veřejnost o historii gymnázia, ve spolupráci s Městským muzeem a gale-

rií Hustopeče vernisáž výstavy o gymnáziu Hustopeče. Výstava byla otevřena celé 

léto široké veřejnosti. 

,  

Slavnostní vernisáž si nenechalo ujít mnoho absolventů.  
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Základní a praktická škola Hustopeče 

Zřizovatelem základní a praktické školy Hustopeče je Krajský úřad Jihomoravského 

kraje. Škola sídlí na adrese Šafaříkova 24. Ředitelkou školy je Mgr. Blanka Vetýš-

ková, ve školním roce 2018/19 zde bylo zaměstnáno 28 pracovníků, z toho dvě za-

městnankyně na rodičovské dovolené.  

Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým, těžkým a kombinovaným 

handicapem ve věkovém rozpětí od 6 do 26 let. Její součástí je: základní škola prak-

tická, základní škola speciální, praktická škola, školní družina, školní klub a odlou-

čené pracoviště Morkůvky (základní škola speciální (rehabilitační program)). Sou-

hrnná kapacita školy je 178 žáků v 5 součástech. 

Škola v Hustopečích disponuje kmenovými učebnami a odbornými pracovnami. V 

Morkůvkách jsou 3 kmenové učebny a několik odborných pracoven – koutků pro 

výuku autistických dětí, místnost pro smyslovou výchovu a relaxaci, dílny apod. Ve 

všech podlažích je bez-

bariérový přístup (scho-

dišťové plošiny). Kme-

nová budova školy je na 

území obce s rozšířenou 

působností. Do školy 

dojíždějí žáci z širokého 

okolí - přibližně z 26 

obcí 3 okresů. Dopravu 

těžce postižených a nejmladších žáků škola zajišťuje školním autem.  

Zahájení školního roku 2018/19 proběhlo až 10. 9. 2018 kvůli stavebním úpravám ve 

prospěch ZUŠ Hustopeče. Zřizovatel kvůli klesajícímu počtu žáků rozhodl, že část 

prostor školy bude ZUŠ využívat na obory výtvarný a taneční. Kolaudace nových 

prostor se konala v prosinci, do té doby se ve škole stále pracovalo.  

V roce 2018/19 základní školu navštěvovalo 23 žáků, v základní škole speciální se 

vzdělávalo 29 žáků. Praktickou školu jednoletou (střední škola) navštěvovalo 9 žáků. 

Ve dvou odděleních školní družiny pracovalo 16 žáků a v 5 skupinách zájmových 

kroužků školního klubu 19 žáků.  
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Základní umělecká škola Hustopeče 

ZUŠ Hustopeče je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. V budově na 

Komenského 4 se vyučuje hudební obor, v budově v Pitnerově ulici taneční a vý-

tvarný obor. Od druhého pololetí školního roku 2018/19 se taneční a výtvarný obor 

vyučuje v nových prostorách v budově Základní a praktické školy. Je zde taneční sál, 

učebna výtvarného oboru, velká šatna pro taneční obor, nové záchody, sprchy a malá 

sborovna. Pro potřeby ZUŠ byl postaven i nový samostatný vchod. Původní budova 

v Pitnerově ulici bude dětem sloužit i nadále, budou ji využívat skauti, kteří mají 

v Hustopečích velkou členskou základnu.  

Ředitelem byl do konce školního roku 2018/19 Jaromír Benda. Od září 2019 se 

novým ředitelem stal Miroslav Brú ček. Ve výběrovém řízení zaujal osobitým 

přístupem a plány do budoucna. Školu povede minimálně dalších šest let. Ve škole 

působí 8 interních a 9 externích zaměstnanců.  

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, keyboard, housle, akordeon, zobcovou a 

příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, tenor, tubu a bicí nástroje. Ve 

škole jsou tyto soubory: dechový, taneční, pěvecký, flétnový a akordeonový.Limity 

dětí stanovené zřizovatelem pro výtvarnou výchovu a tanec činí 110 žáků, pro hu-

dební obor 155 hudebníků.  

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče je příspěvkovou organi-

zací Jihomoravského kraje. Škola sídlí na adrese Masarykovo nám. 136/1, jejím ředi-

telem je Ing. Zdeněk Hrabal.  Kromě samotné školy se v budově nachází i tělocvič-

na a jídelna. V roce 2019 bylo dokončeno nové Malířské centrum za více než čtyřia-

dvacet milionů korun. Jedná se o třípodlažní multifunkční budovu, která slouží pře-

devším pro výuku předmětů odborného výcviku.  

Na škole se vyučují tříleté obory (strojní mechanik, zedník, elektrikář – silnoproud, 

malíř a lakýrník, elektrikář, instalatér), čtyřleté obory (informační technologie, veřej-

nosprávní činnost), jednoletý obor (elektrikář) a dvouletý obor (podnikání). 

Nové malířské centrum za více než čtyřiadvacet milionů korun je od září 2019 ote-

vřeno žákům Středního odborného učiliště v Hustopečích.  
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OCENĚNÍ ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE  

Školská a kulturní komise rady města Hustopeče každoročně oceňuje žáky hustopeč-

ských škol. Ředitelé v roce 2019 nominovali celkem 12 dětí, které letos dosáhly mi-

mořádných úspěchů. Slavnostní vyhlášení se konalo v úterý 4. června v obřadní síni 

radnice. Z rukou starostky města Hany Potměšilové a předsedkyně školské a kulturní 

komise Blanky Nešporové převzali žáci a studenti jako ocenění pamětní list. Zároveň 

každý z nich obdržel poukázku na odměnu podle vlastního výběru a dvě vstupenky 

do hustopečského kina.  

Nejmladší laureátkou byla teprve šestiletá Leontýna Polčáková z 1. C Základní ško-

ly Komenského, vítězka krajského kola recitační soutěže.  

Za úspěch v recitační soutěži Dětská scéna byl oceněn i vítěz jejího okresního kola, 

žák sekundy Gymnázia T. G. Masaryka Martin Rada . Jeho improvizovaný přednes 

úryvku ze Steklačových Boříkových lapálií byl příjemným zpestřením slavnosti. Ce-

nu převzal také Martinův spolužák Jan Bartoň, který se velmi dobře umístil v hu-

manitních i přírodovědných soutěžích, jeho nejvýraznějším úspěchem bylo 1. místo v 

krajském kole zeměpisné olympiády.  

Všestranně nadaný je i Jakub Havlík , žák deváté třídy Základní školy Komenského, 

podařilo se mu uspět v olympiádách z matematiky, českého jazyka i angličtiny. Ze 

stejné třídy je také další oceněný, Petr Josefík, který se už od šestého ročníku vždy 

velmi dobře umísťoval v okresních kolech matematických soutěží.  

Paní ředitelka Základní školy Nádražní nominovala letošní absolventy Davida Svo-

bodu za příkladný přístup ke studiu a Veroniku Maškovou zejména za přední umís-

tění v soutěži „Hledáme mladého chemika“. 

V chemii vyniká také Eliška Rapcová, čerstvá abiturientka hustopečského gymná-

zia. Anita Homolíková ze septimy dosáhla letos mimořádného úspěchu v konver-

zační soutěži v anglickém jazyce, přes velkou konkurenci dokázala v krajském kole 

zvítězit.  

Vynikajících studijních výsledků dosáhla studentka Střední odborné školy a střední-

ho odborného učiliště Hustopeče Karolína Matlovi čová, na vysvědčení bude mít 

samé jedničky. Výborně reprezentovala školu v krajské soutěži zaměřené na grafiku, 

v kategorii Wordprocessing byla třetí. V krajské soutěži odborných dovedností získa-

li 2. a 3. místo žáci oboru elektrikář – silnoproud David Kilián  a Frederic Kuc. 
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Starostka Hana Potměšilová s oceněnými žáky. 

DIGITÁLNÍ POJÍZDNÁ LABORATO Ř DORAZILA DO HUSTOPE ČÍ 

Pojízdná výrobní laboratoř vybavená laserovou řezačkou, 3D tiskárnami, robo-

tickým ramenem a dalšími přístroji  je poskládaná do speciálně upraveného návěsu 

kamionu a do Hustopečí dorazila 6. května. Na Dukelském náměstí se laboratoř zdr-

žela do pátku 11. května. 

Do města přijel kamion na základě impulzu středního odborného učiliště. Návštěvu 

výrobní laboratoře (Fabrication Laboratory) si nenechala ujít řada studentů.  

Provozovatel FabLab Brno je součástí celosvětového hnutí, jehož členy definuje to, 

že se nespokojí 

s hotovým řeše-

ním produktů, 

které najdou 

v obchodě. Místo 

toho si na míru 

vyvíjí a vyrábí 

svoje vlastní. 

Postupy na jejich 

vylepšování pak 

mezi sebou sdílí. 

Do hnutí spadá přes 1500 certifikovaných laboratoří ve více než 100 zemích světa. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče 

Organizační složka města Penzion a pečovatelská služba Hustopeče poskytuje ce-

loroční ubytování a zabezpečuje základní péči prostřednictvím pečovatelské služby 

starobním a plně invalidním občanům. Tato organizační složka sdružuje: Dům – 

Penzion pro důchodce, Terénní pečovatelskou službu a službu Seniortaxi. Ve-

doucí organizační složky je Mgr. Monika Tr čková, DiS. 

Pečovatelská služba v Hustopečích pomáhá desítkám klientů 

Terénní pečovatelská služba města přestala v roce 2019 rozvážet obědy, tuto službu 

nadále poskytují vybrané restaurace v Hustopečích a okolí. Její sociální pracovnice 

pomáhají totiž potřebným v řadě dalších oblastí. Jsou k dispozici obyvatelům Husto-

pečí, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci a potřebují pomoc jiné 

osoby. 

Protože pečovatelská služba sídlí v penzionu pro důchodce, bývá spojována se se-

niory, ale stará se i o další klienty jako jsou osoby po úraze, se zdravotním postiže-

ním či s chronickým onemocněním.  

Pečovatelská služba nabízí především pomoc s úkony, na které neexistují komerční 

služby, jako je koupání, pomoc s osobní hygienou, přebalování, výměna inkonti-

nenčních pomůcek nebo oblékání. Pečovatelky poskytují i další nezdravotnické úko-

ny jako je drobný úklid v domácnosti, vyřizování na úřadech, nákupy, nebo doprová-

zí pacienty k lékaři.  

Pečovatelská služba se v současné době stará asi o 40 klientů. Část z nich má v celo-

denní péči, což znamená, že pečovatelky dochází do domácnosti vícekrát během své 

pracovní doby, mezi šestou hodinou ranní a osmou hodinou večerní. Klient ví přesně, 

kdy za ním přijedou. Návštěvy se domlouvají předem a přizpůsobují se aktuálním 

individuálním potřebám klientů.  

Pečovatelské služby se poskytují na základě smlouvy za úplatu. Účtují se jednou 

za měsíc a platí se vždy zpětně za předchozí období. Částka je 120 korun na hodinu, 
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platí se vždy poměrná část za dobu, kterou pečovatelka s klientem stráví, za půl ho-

diny 60 korun. 

Sociální pracovnice jezdí také s vozem Seniortaxi, tato služba je však od pečovatel-

ské služby oddělena. Je to služba města Hustopeče, která nabízí seniorům a osobám 

se zdravotním postižením přepravu v rámci Hustopečí za cenu 20 korun za jednu ces-

tu. Služba eviduje kolem 108 vydaných průkazů, pravidelně službu využívá asi 40 li-

dí. Seniortaxi jezdí v době od sedmi hodin od rána do půl třetí odpoledne.   

Centrum pro ohroženou rodinu 

Od listopadu 2019 funguje v Hustopečích detašované pracoviště Centra pro ohrože-

nou rodinu organizace Ratolest Brno. Jeho cílem je pomáhat v tíživé životní situaci. 

Centrum pracuje zejména s rodinami, ve kterých se rodiče potýkají s více pro-

blémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, 

nedostatku financí či nevyhovující bytové situace. Sídlí v ulici Hybešova, v budově 

městské Polikliniky. Provoz finančně podpořilo město Hustopeče a Evropská unie, 

služby se poskytují zdarma.  

Sociálně terapeutické centrum Radost Hustopeče 

Centrum Radost Hustopeče, spadající pod Diakonii Betlém Českobratrské církve 

evangelické, se nachází v Centru volného času Pavučina v Hustopečích. Využívá 

zde celkem pět místností, připravených pro tvorbu keramiky, svíček, mýdla, malová-

ní, kreslení. Dále je zde velká taneční místnost, kterou využívá nejen pro pohybové, 

ale i relaxační aktivity. 

Girasole – sdružení pro pomoc a rozvoj 

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, na Hustopečsku poskytuje služby péče o se-

niory a osoby s postižením - osobní asistenci a tísňovou péči, domácí hospic a služ-

by pro nevyléčitelně nemocné, včetně podpory domácích pečujících. Sídlí v ulici 

Hybešova a na Poliklinice.  

Nový domov důchodců vyroste v Hustopečích 

Na konci roku 2019 padlo na zastupitelstvu Jihomoravského kraje rozhodnutí, že 

v Hustopečích zbuduje nový domov důchodců. Jedná se téměř o dvě stě miliono-
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vou investici. Své místo by v tomto zařízení mělo najít 52 seniorů a bude koncipo-

ván jako domov se zvláštním režimem.  

Od nového zařízení si kraj slibuje především zkrácení čekací doby při přijímání no-

vých klientů. Jen v loňském roce totiž nebylo možné vyhovět více než pěti tisícům 

žadatelů. Na Hustopečsku pak podobné zařízení chybí úplně.  

Svou adresu nový domov najde vedle současné polikliniky. Potřebné pozemky 

dostal kraj od Města Hustopeče darem s podmínkou, že výstavba domova začne 

nejpozději v roce 2020. První klienty by tak domov mohl přivítat už v roce 2022.  

Dům pro rodiny v nouzi bude sousedit s domem pro seniory 

Dva bytové domy určené na sociální bydlení vyplní proluku v Žižkově ulici. Město 

díky nim rozšíří nabídku bydlení pro seniory ve věku 65 let plus a pro rodiny s dětmi 

v bytové nouzi.  

První dům bude mít 11 plně bezbariérových bytů a jejich nájemníky se mohou stát 

osoby starší 65 let či osoby se sníženou soběstačností. Stavbu domu podpořila dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výstavba začala se zpožděním v září minulého 

roku kvůli nutnosti vybudování nových přípojek pro nemocnici a polikliniku. Počasí 

stavbu významně zbrzdilo, dokončena byla na podzim.  

V lednu 2019 obdrželo město zprávu, že dotace na vznik druhého domu byla také 

úspěšná. Svůj nový domov zde mohou najít rodiny, které v důsledku nepříznivých 

životních situací nemají přístup k bydlení, ale zároveň jsou schopny plnit povinnosti 

vyplývající z nájemního vztahu.  

 

HUSTOPEČSKÁ NEMOCNICE 

Hustopečská nemocnice patří mezi sedm nemocnic, jejichž zřizovatelem je Jihomo-

ravský kraj. Od 1. července 2019 byl vedením hustopečské nemocnice pověřen Petr 

Baťka, který je zároveň ředitelem břeclavské nemocnice. 

Kvalifikovaný personál nemocnice pečuje o pacienty na několika odděleních. V dru-

hém patře hlavní budovy se nachází interní oddělení. Druhým lůžkovým oddělením 

jsou ošetřovatelská lůžka poskytující následnou péči. Je tvořeno čtyřmi stanicemi 

s celkem 95 lůžky ve dvou patrech.  
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Ve zrekonstruované budově bývalé vrátnice nalevo od hlavního vchodu ordinuje  

kardiologická a kožní ambulance, které patří nemocnici, stejně jako gastroentero-

logická ambulance v budově polikliniky. Řada specializovaných ambulancí funguje 

v přízemí hlavní budovy, vedle chirurgické ambulance ortopedická a urologická, 

dále interní, cévní a diabetologická. 

 

 Na místě původní jednotky intenzivní péče bylo nedávno vybudováno moderní am-

bulantní rehabilitační pracoviště. Každý den tu pod dohledem fyzioterapeutek cvičí 

desítky pacientů, dalším pomáhají procedury na řadě speciálních přístrojů.  

V nově zřízeném stacionáři ve druhém patře hlavní budovy pomáhají nemocným od 

bolestí pohybového aparátu účinnou formou analgetických infuzí. Denně zde na 

šesti lůžkách ošetří až 18 pacientů.  

Důležitou službou, kterou hustopečská nemocnice poskytuje, je lékařská služba první 

pomoci pro dospělé. Pohotovost funguje v prostorách chirurgické ambulance ve 

všední dny od půl čtvrté odpoledne do desíti hodin večer. O víkendu a během svátků 

jsou tu pacientům k dispozici od osmi do dvaceti hodin. Pacienti se závažnějšími po-

raněními anebo akutním interním onemocněním jsou odesíláni do nemocnice v Břec-

lavi nebo Brně. Dětským pacientům hustopečská pohotovost není primárně určena, 

nicméně menší poranění zde chirurgové ošetří i dětem. 

Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje se 

staví vedle polikliniky a je na nemocnici zcela nezávislá. Nicméně pokud záchranka 

vyhodnotí, že konkrétní případ tu jsou schopni ošetřit, může se stát, že pacienta při-

vezou na interní nebo chirurgickou ambulanci hustopečské nemocnice.  

V rámci zkvalitňování péče nemocnice obnovuje a modernizuje své přístrojové 

vybavení. Jedná se např. o nový rentgenový přístroj italské výroby, defibrilátor a er-

gometrický systém.  

Záchranáři získají nové zázemí 

K rozhodnutí vybudovat nové zázemí pro záchranáře v areálu hustopečské nemocni-

ce vedly nevyhovující podmínky původní budovy – bývalé kotelny. První záměr po-

čítal s rekonstrukcí objektu, průzkumné práce ovšem odhalily jeho špatný technický 
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stav, přestavbu vyhodnotily jako neefektivní a investor, Jihomoravský kraj, rozhodl o 

výstavbě nové budovy. 

Ta bude dvoupodlažní nepodsklepená s plochou střechou a s převýšenou částí hlav-

ního schodiště a technického zázemí.  

POBOČNÁ POŽÁRNÍ STANICE HUSTOPEČE 

Pobočná požární stanice Hustopeče hasičského záchranného sboru Jihomoravského 

kraje sídlí na adrese Janáčkova 5. Velitelem stanice je mjr. Ing. Vladimír Plodek. 

V březnu zaměstnal silný vítr  hasiče v celém Jihomoravském kraji, kdy bylo evido-

váno 194 událostí. Jednalo se převážně o popadané stromy na silnice. V Hustopečích 

silný vítr strhl st řechu 40 x 8 m. Střecha uletěla a dopadla vedle budovy. Částečně 

poškodila přístřešek vedlejšího domu a dvě zaparkovaná osobní auta. 

V měsíci květnu vyjíždělo šest jednotek hasičů k požáru rodinného domu, na kte-

rém hořela izolace. Naštěstí se v něm právě nikdo nenacházel. Podle oficiálního vy-

jádření vznikl požár nejspíš z důsledku rozdělání ohně v blízkosti domu, předběžná 

škoda se vyšplhala na dvě stě tisíc korun.  

Dobrovolný hasič Petr Hlávka z hustopečské stanice získal od svých nadřízených 

medaili za statečnost. Ve snaze zachránit muže uvězněného v zavalené studni proje-

vil nebývalou odvahu, když slanil dovnitř, provedl průzkum a snažil se navázat kon-

takt se zasypaným. Přitom hrozilo nebezpečí závalu studny. Muže se snažili záchra-

náři vyprostit tři dny, nakonec ho našli mrtvého. 

 

POČASÍ 

Rok 2019 byl na Zemi druhým nejteplejším v historii měření od roku 1880. Pouze 

v roce 2016 bylo tepleji o 0,04 stupně Celsia, kdy planetu ovlivňoval silný jev El 

Niño. Stejné výsledky naměřil i Český hydrometeorologický ústav. Průměrná teplota 

v České republice byla 9,5 stupně Celsia. Ovšem nejteplejším rokem v Česku zůstá-

vá rok 2018, kdy průměrná teplota byla o jednu desetinu stupně vyšší, tedy 9,6 stup-

ně Celsia. 
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Podle ČHMÚ byl loňský rok suchý, zejména kvůli hodnotám průtoků českých řek. 

Nejvíce suchými měsíci byly červenec až září. Hydrologické sucho v Česku podle 

ČHMÚ trvá nepřetržitě minimálně od roku 2015. 

Nejteplejším naměřeným měsícem loňského roku byl červen, stanice naměřily o de-

set stupňů víc než v květnu. Všechny ostatní měsíce mimo května byly nadprůměrné, 

včetně posledního měsíce prosince. V prosinci byla nejvyšší naměřená teplota 17,8 

stupňů Celsia zaznamenána v Mořkově. Začátek zimy byl pomalý, na horách s ma-

lým množstvím sněhu. 

Pražské Klementinum, nejstarší meteorologická observatoř, naměřila na území ČR 

průměrnou teplotu 12,6 stupně Celsia.  

Údaje z meteostanice Brno - Tuřany 
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Zdroj: ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-

prehledy-pozorovani#) 
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SOCIÁLNÍ SÍT Ě 

 

Facebook 

Facebookovou stránku Město Hus-

topeče spravuje organizační složka 

Marketing a kultura, kterou vede 

Jana Hrádková. Cílem stránky je 

hlavně propagace akcí pořádaných 

městem, navíc přináší zprávy o 

jednání Rady města Hustopeče a 

rychle informuje o dalším aktuál-

ním dění ve městě, např. dopravní 

situace, úpravy na komunikacích, 

organizační změny, změny oteví-

rací doby, kulturní akce pořádané 

spolky nebo školami apod.  

 

 

 

 

 

Facebooková veřejná skupina Hustopeče – Auspitz 

V květnu 2019 čítala veřejná skupina Hustopeče – Auspitz kolem 1500 členů. Správ-

cem stránky jsou Jan Homola a Richard Homola. Informace ve skupině jsou všeho 

druhu. Členové se informují o tom, co se zrovna děje, např. nesvítí světla, vandalis-

mus, výjezd hasičů, problémy s parkováním, černé skládky, ztráta či nalezení zvíře-

te/klíčů/telefonu, nová výstavba ve městě, nabídka či poptávka zaměstnání, reklamy, 

pozvánky na kulturní akce apod. Ve skupině se i vzpomíná na minulé časy, sdílejí se 

dobové fotografie, fotografie nebo videa z kulturních akcí ve městě či z přírody 

v okolí Hustopečí. Současné dění ve městě a kroky jeho vedení se ve skupině živě 
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debatují, velmi často kritizují, ale i chválí. Na různé podněty často reaguje starostka 

Hana Potměšilová nebo členové rady či zastupitelstva města.    

 

Instagram 

Město Hustopeče je aktivní na 

Instagramu od 22. července 2019 

pod názvem mestohustopece. 

První příspěvek zval sledující do 

nové Kinokavárny ve foyer Ki-

na. Účet slouží k propagaci 

městských kulturních akcí, in-

formuje o novinkách ve městě, 

zachycuje atmosféru akcí a při-

náší nevšední fotografie místní 

přírody i samotného města.  

 

 

 

 

 


