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PŘEDSTAVENÍ KRONIKÁŘE
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
Městského úřadu Hustopeče, který spravuje organizační složka Marketing a kultura
města Hustopeče.
VÝBĚR SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ
Svět ochromila pandemie koronaviru
Událost, která v roce 2020 ovlivnila 7,8 miliardy lidí a zřejmě nenávratně změnila
chod dějin. Z nenápadného koronaviru, který se na přelomu roku rozšířil do světa
pravděpodobně z čínského Wu-chanu, se stalo během několika měsíců politické,
mediální, zdravotní i konspirační téma číslo jedna.
Koronavirem se nakazilo přes 75 milionů lidí, jednotlivé státy během roku
průběžně vyhlašovaly a rozmělňovaly restriktivní opatření, virus ale nikdo neporazil.
Pandemie postupně ochromila celý svět, v červnu 2020 koronavirus zaznamenaly
všechny státy světa, kromě Antarktidy. Smrtící nemoc prověřila (ne)funkčnost
zdravotnického systému jednotlivých zemí. Mezi nejvíce zasažené státy se zařadily
USA, Indie, Brazílie, Rusko a Francie. Smutný primát v počtu zemřelých na
covid-19 přitom mají právě Spojené státy, které v prosinci překročily tří set
tisícovou hranici úmrtí. K nejvíce zasaženým evropským státům v první vlně
pandemie patřila již od začátku roku Itálie.
Spásu mají přinést vakcíny, které budou v průběhu roku 2021 k dispozici pro tři
čtvrtiny světové populace. Očkování bude ve většině zemí dobrovolné a zdarma.
Koronavirová pandemie rozpoutala souboj mezi největšími farmaceutickými
společnostmi světa o to, kdo jako první vyvine účinnou vakcínu proti nemoci
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COVID-19. Zapojily se do něj třeba americká Johnson & Johnson, čínský Sinovac či
britsko-švédská AstraZeneca. Zatím v daném závodě vítězí americká firma Pfizer
spolu s německým BioNTechem. Jejich očkovací látka se již začala používat v USA,
Velké Británii, Švýcarsku, Singapuru i ve státech Evropské unie.
Americké volby ovládl Joe Biden
Třetího listopadu proběhly ve Spojených státech 59. prezidentské volby, které byly
jednoznačně nejsledovanější zahraniční politickou událostí roku. Proti sobě se
postavili republikán Donald Trump a demokrat Joe Biden. Očekávání, že výsledky
mohou být velmi těsné, se naplnila.
Donald Trump své vítězství ohlásil hned následující den. Prvotní prognózy jeho
sebevědomé vyjádření podporovaly. To, že úřad bude vykonávat Biden, se ukázalo
jasně až po několika dnech a hlavně po sečtení korespondenčních hlasů. Joe Biden
bude uveden do funkce 20. ledna 2021. Za viceprezidentku si zvolil Kamalu
Harrisovou.
Zvolení Bidena bude změnou v americké politice. Biden se chce například znovu
připojit k Pařížské klimatické dohodě i k Íránské jaderné dohodě. Demokrat si chce
rovněž posvítit na utlačitele lidských práv a navázat hlubší vztahy s Evropskou unií.

Joe Biden je vítězem 59. prezidentských voleb.
Zdroj: The White House (https://www.whitehouse.gov/administration/president-biden/)
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Rasové nepokoje v USA a ve světě
V americkém Minneapolisu byl 25. května při nepřiměřeně tvrdém policejním
zásahu zabit šestačtyřicetiletý Afroameričan George Floyd. Jeho smrt vyvolala ve
Spojených státech a posléze i v řadě dalších zemí obrovskou vlnu protestů,
namířenou proti rasismu a policejnímu násilí. Do jejich čela se postavilo hnutí
Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Aféra měla silnou odezvu i
ve světě byznysu. Nespočet firem se po ní začal otevřeně vymezovat vůči rasové
diskriminaci a upravovat podle toho svou marketingovou komunikaci. V mnoha
západních státech se otevřela diskuze o činech některých historických osobností,
které se podílely na kolonizaci a obchodování s otroky.
SpaceX dopravila astronauty do vesmíru
Firma SpaceX patřící americkému miliardáři Elonu Muskovi dopravila na palubě
své vesmírné lodi dva americké astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Soukromé společnosti vyrazily dobývat vesmír.
Zdroj: e15.cz (https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kapitalovy-zazeh-muskovaspacex-ziskala-od-investoru-dalsich-850-milionu-dolaru-1378061)
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Británie opustila Evropskou Unii
Poslední lednový den opustila Velká Británie Evropskou unii. Od 1. února nastoupila
do 11 měsíčního přechodného období, během něhož pro ni stále platí unijní pravidla.
Britská vláda v čele s Borisem Johnsonem dotáhla to, na čem poslední čtyři roky
pracovala, ovšem za cenu mnoha ústupků. Země v otázce brexitu navíc stále čelí
vnitřní nejednotě, protože Skotsko chtělo v unii setrvat.
Demonstrace proti běloruskému „diktátorovi“
V květnu vypukly v hlavním městě Běloruska rozsáhlé protesty proti prezidentovi
Alexandru Lukašenkovi, jehož vláda údajně zmanipulovala výsledky
prezidentských voleb. Ten v Bělorusku vládne nepřetržitě od roku 1994 a je
označován za „posledního skutečného diktátora v Evropě“. Lukašenko si svoji moc
zatím udržel, protesty vedené opoziční vůdkyní Svjatlanou Cichanouskou ale stále
pokračují. Během demonstrací byly zatčeny tisíce lidí.
Terorismus v roce 2020
Ani vlna pandemie nezastavila ve světě větší teroristické útoky. Atentátníci udeřili
především na několika místech v Evropě. V Německu zaútočil Němec Tobias
Rathjen na přistěhovalce. Zastřelil jich devět. Dalších šest zranil. V městečku poblíž
Paříže osmnáctiletý čečenský uprchlík Abdulak Anzorov zaútočil na zdejšího učitele,
který na střední škole přednášel o svobodě projevu. Ve francouzském městě Nice
Tunisan Brahim Aoussaoui zavraždil tři lidi. Teroristická organizace Islámský stát se
přihlásila k útoku v areálu kábulské univerzity, kde o život na místě přišlo 22
studentů a téměř tři desítky dalších byly zraněny. Stejná organizace spáchala i útok
ve Vídni, při kterém pachatel zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších zranil.
Přírodní katastrofy
Evropu zasáhly povodně, Ameriku hurikány, Asii a Afriku velká voda, Austrálii
požáry - žádný z vyjmenovaných světadílů nebyl letos ušetřen ničivé síly přírody
a dopadů klimatické změny. Počátek roku byl poznamenán rozsáhlými požáry v
Austrálii, které přetrvaly až do května. Vyhořela větší plocha, než kolik má celé
Slovensko. Závažně utrpěla tamní fauna a flóra. Masivní lesní požáry sužovaly také
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Spojené státy. Plameny zde zničily území o rozloze přes 20 tisíc kilometrů
čtverečních. O život přišlo nejméně 36 lidí. Mezi nejtragičtější a nejhorší zemětřesení
roku 2020 patří zemětřesení v Turecku a Řecku, při kterých zemřelo více jak 100
lidí. Hurikány každoročně pustoší pobřeží Atlantského oceánu, a i když letošní
sezóna nebyla tak ničivá jako ty předchozí, hurikány po sobě zanechaly ohromnou
spoušť. Zemřelo při nich několik desítek lidí. Nejvíce obětí si vyžádal hurikán Eta,
který zdevastoval střední Ameriku. V srpnu zase pustošil USA a Karibik hurikán
Laura. Živel doprovázel vítr o rychlosti až 168 kilometrů v hodině. V říjnu zde
udeřil i hurikán Delta. Silný vítr vyvracel stromy a způsoboval výpadky proudu. V
listopadu bičovaly Filipíny hned dva tajfuny. Na začátku měsíce dorazil k
východnímu pobřeží supertajfun Goni. Vichr, který doprovázely přívalové deště,
dosahoval rychlosti 230, v poryvech až 310 kilometrů v hodině. Jen o pár dní později
zpustošil Filipíny také tajfun Vamco. Rozsáhlé záplavy udeřily na Indonésii i Nepál.
Nejvíce lidí (219) zemřelo při povodních v Číně. Po celé Číně se z břehů vylilo více
než 630 řek.
VÝBĚR ČESKÝCH UDÁLOSTÍ
Koronavirová pandemie v České republice
Celosvětová pandemie virové nemoci covid-19 způsobená koronavirem SARSCoV-2 odstartovala v prosinci 2019 na území Číny ve městě Wu-chan. Nemoc se
následně začala rychle šířit i mimo pevninskou Čínu.
Typické příznaky koronaviru jsou: horečka, kašel, únava, ztráta chuti nebo čichu,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti, průjem, vyrážka na těle nebo barevné změny na
prstech rukou nebo nohou, zarudlé nebo podrážděné oči. Závažné příznaky, které
obvykle přivádí nakažené do nemocnice, jsou: dýchací obtíže nebo dušnost, ztráta
řeči nebo schopnosti pohybu či zmatenost, bolest na hrudi.
Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny v neděli
1. března 2020. Jako hlavní zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí
Češi jezdili lyžovat. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem
ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Vznikla tak řada iniciativ a
lidé si začali šít ochranné pomůcky sami. První opatření proti epidemii stát přijal
3. března a 10. března bylo na tiskové konferenci po jednání vlády oznámeno, že
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od následujícího dne (11. března) budou uzavřeny školy. Dne 12. března byl
vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky (např. zákaz vstupu
občanům z rizikových zemí nebo hospody zavírají v 8 hodin večer, kluby a
posilovny se zavírají úplně), od 14. března pak byla zavřena restaurační zařízení a
ostatní provozovny mimo těch nejdůležitějších. Od 16. března byly až na výjimky
uzavřeny státní hranice.
Dne 22. března české úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí covid-19. První
vlna pandemie vyvrcholila v Česku kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno
celkem 4 800 osob nakažených nemocí covid-19, z toho bylo 436 hospitalizováno,
včetně zhruba stovky pacientů, kteří byli ve vážném stavu. Poté začal počet
uzdravených převažovat nad počtem nově nakažených a klesal také počet
hospitalizovaných. Počet lidí v Česku s pozitivním testem na covid-19 se v průběhu
května a června ustálil na 2 000–2 500 osobách.
Počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat během léta. Na rozdíl od
jarní kulminace však nedošlo k obdobnému přibývání hospitalizovaných, podíl na
tom mělo šíření onemocnění spíše mezi mladší populací.
V prvním týdnu měsíce září se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené
země Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. Denní nárůst větší
než 2 000 osob byl zaznamenán poprvé 16. září. Sněmovní opozice obviňovala vládu
z nedostatečné přípravy na druhou vlnu nákazy. Premiér Andrej Babiš však
dlouhodobě kritiku odmítal. Denní nárůst větší než 5 000 osob byl zaznamenán
poprvé 7. října. Dne 23. října byl denní nárůst poprvé nad počtem 15 000.
Od 14. října 2020 došlo k uzavření všech škol s výjimkou mateřských, všech
restaurací, zákazu pití alkoholu na veřejnosti či omezení shromáždění venku i uvnitř
pro více než 6 osob. Nejpřísnější opatření měla trvat do 3. listopadu. Od 28. října
platil zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní.
K 1. listopadu bylo v Česku podle dostupných statistik nejvíce úmrtí za uplynulý
týden na celém světě v přepočtu na počet obyvatel. Na konci prosince
začalo očkování proti covidu-19.
Dne 30. prosince překročil denní nárůst nakažených osob poprvé 17 000.
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Celkový počet pacientů zotavených po nákaze nemocí covid-19 byl počátkem
prosince 455 000, potvrzených případů bylo více než půl milionu. Tato čísla však
silně zkresluje odhad, že dvě třetiny lidí, kteří prodělaly příznaky nemoci, nebo byly
v kontaktu s nakaženou osobou se žádnému testování nepodrobily. Lidí, kteří
onemocněli, tak může být ve skutečnosti kolem 1,5 milionu, podle některých odhadů,
zahrnujících i zcela bezpříznakové jedince, může být v populaci až mezi 4-5 miliony
lidí, kteří už nemoc prodělali.
Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce
obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. Nejvíce se
umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75–
84letých a více muže než ženy.
Nejdůležitější opatření státu
V počátku krize řídila státní opatření Bezpečnostní rada státu, vedená Andrejem
Babišem, 16. března byl ustaven krizový štáb řízený Romanem Prymulou. Toho
vystřídal 31. března Jan Hamáček. Roman Prymula se stal vedoucím Centrálního
řídicího týmu covid-19, který řídil zdravotnickou stránku boje proti koronaviru.
Některá opatření byla průběžně zpřesňována či modifikována. K nejdůležitějším
patřila:
•

Od 2. března byla postupně přijímána a zpřísňována opatření k omezení rizik
přeshraničního pohybu osob.

•

Od 11. března byly všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy v
České republice uzavřeny do odvolání.

•

Dne 12. března od 14 hodin byl v ČR vyhlášen na dobu 30 dnů nouzový stav.
Jím byla vyhlášena řada mimořádných opatření, zejména omezení volného
pohybu. Nouzový stav byl několikrát prodlužován, skončil 17. května.

•

Od 14. března byl zakázán provoz restaurací a obchodů (s výjimkami).
Opatření mělo původně platit 10 dní.

•

Od 16. března byly, až na výjimky, uzavřeny státní hranice.

•

Dne 19. března byla vyhlášena povinnost si mimo bydliště zakrývat ústa a nos
rouškou, šátkem či jinou pokrývkou.
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•

Dne 7. dubna schválila Poslanecká sněmovna prodloužení nouzového stavu do
30. dubna.

•

Dne 20. dubna došlo k prvnímu ze čtyř uvolnění karanténních opatření.
Jednalo se např. o znovuotevření řemeslnických provozoven či farmářských
trhů.

•

Dne 11. května byly povoleny hromadné akce s účastí do 100 osob. Otevřena
kadeřnictví, provozovny v nákupních centrech nad 5000m2 a provozovny nad
2500m2 mimo nákupní centra.

•

Dne 25. května došlo k otevření vnitřních prostorů např. kaváren, restaurací,
zoologických zahrad, hradů a zámků. Povoleny hromadné akce do účasti 300
osob (ve vnitřních i venkovních prostorech).

•

Dne 17. srpna bylo oznámeno, že od 1. září bude v Česku platit povinnost nosit
roušky ve veřejných vnitřních prostorách, v prostředcích dopravy a na vnitřních
hromadných akcích. Dne 20. srpna ale byla oznámena mírnější pravidla.

•

Od 10. září museli lidé nosit roušky ve vnitřních prostorách budov po celém
Česku.

•

Dne 13. září Roman Prymula uvedl, že probíhá druhá vlna epidemie. Také
dodal, že Česko je třetí nejzasaženější zemí EU.

•

Dne 30. září vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav od 5. října
na dobu 30 dnů.

•

Od 9. října se vláda rozhodla na 14 dní zavřít posilovny, fitness centra, vnitřní
bazény, koupaliště a zoologické zahrady. Restaurace a hospody byly od tohoto
dne otevřené jen do osmi hodin večer a u stolů směli sedět maximálně čtyři
lidé, v jídelnách a obchodních centrech jen dva.

•

Dne 12. října se vláda rozhodla na 14 dní zavřít divadla a kina. Od středy
14. října nebylo možné na jednom místě, až na přesně specifikované výjimky,
shromáždit se v počtu více než šesti osob. Od téhož dne byly zcela uzavřeny
i základní školy, družiny a školské kluby. Mateřské školky zůstaly pro děti
otevřené.

•

Od 21. října byla zavedena povinnost nošení roušek, pokud budou lidé od sebe
blíže než 2 metry, a v autě. Výjimku mají rodiny nebo lidé při sportování. V
tento den také přibylo 14 968 nových pozitivních případů nákazy, do tohoto dne
nejvíce od začátku epidemie v ČR
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•

Od 28. října začal platit zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou
večerní a pátou hodinou ranní. Původně měl platit do 3. listopadu. Nově platil i
zákaz maloobchodního prodeje, ve všední dny musely obchody zavírat už v
osm hodin večer. Vláda zakázala také prodej na tržištích s výjimkou
farmářských trhů. Firmy podle doporučení měly přejít na práci z domova tam,
kde je to možné. Úplně uzavřeny byly sázkové kanceláře. Květinářství zůstala
otevřená.

•

K 1. listopadu mělo Česko nejvíce úmrtí za uplynulý týden v přepočtu na
počet obyvatel na celém světě.

•

Dne 4. listopadu přibylo 15 729 nových případů koronaviru, do tohoto dne
nejvíce od začátku epidemie.

•

Dne 13. listopadu představil ministr zdravotnictví Jan Blatný nový
protiepidemický systém (PES).

•

Od 18. listopadu platilo v obchodech omezení počtu lidí. Současně se do
základních škol vrátili žáci prvních a druhých ročníků.

•

Dne 19. listopadu bylo oznámeno, že se žáci závěrečných ročníků středních
škol vrátí do škol 25. listopadu a 30. listopadu se vrátí žáci 2. stupně.

•

Dne 10. prosince bylo oznámeno, že bude nouzový stav prodloužen do 23.
prosince.

•

Dne 20. prosince Ministerstvo zdravotnictví České republiky oznámilo, že s
účinností od 21. prosince ruší Česká republika všechny lety ze Spojeného
království do země. Důvodem byl nový kmen koronaviru, který se zde objevil.

•

Dne 27. prosince začalo očkování proti covidu-19.

•

Ve středu 30. prosince přibylo v Česku 17 042 pozitivních případů, nejvíc od
začátku epidemie. Rekordní byl také podíl pozitivních případů na počet testů,
který činil 52 %.
Pandemie vyvolala vlnu solidarity

Vyhlášení nouzového stavu přineslo mnoho omezení pro všechny obyvatele Česka.
Mezi lidmi se ale vzedmula vlna solidarity v nejrůznějších oblastech. Na
nedostatek ochranných roušek, jejichž nošení bylo nařízeno, zareagovali v krátké
době organizovaní i neorganizovaní dobrovolníci, kteří roušky šili a na sociálních
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sítích sdíleli návody na jejich ušití. Také se rozběhly různé programy na pomoc
nejohroženější skupině – seniorům, především na nekomerční bázi.
Česká televize v pondělí 23. března zahájila dočasné vysílání nového televizního
kanálu ČT3, který měl programové schéma zaměřené na starší lidi. Navíc Česká
televize kvůli uzavření škol spustila výukové pořady pro domácí výuku (UčíTelka
pro žáky prvního stupně, Odpoledka pro výuku žáků druhého stupně a Školu doma
pro žáky devátých tříd s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy).
Řada podnikatelů i občanů podporovala zdravotníky a další pracující ve
složkách integrovaného záchranného systému.
Protesty proti vládním nařízením
V roce 2020 se konalo několik demonstrací proti opatřením, které vláda zavedla ve
snaze zpomalit šíření koronavirové pandemie. Demonstrace probíhaly většinou
poklidně, problémem bylo to, že shromáždění se konala většinou bez roušek a bez
dodržení povinných rozestupů.
Otrava řeky Bečvy
Při opakovaných otravách řeky Bečvy uhynulo na podzim 2020 více než čtyřicet
tun ryb a dalších vodních živočichů. Chemikálie zamořily desítky kilometrů toku.
Měsíce se hledal viník událostí. Jedním z podezřelých se stala firma Deza patřící
Agrofertu, který je napojen na premiéra Andreje Babiše. Z ekologické kauzy se tak
brzy stal politický skandál. Vyšetřování události zpočátku vedla Česká inspekce
životního prostředí, po ní vše převzala Policie ČR. Ta koncem září oznámila, že
objevila vyústění patnáct kilometrů dlouhého kanálu, kterým látky do Bečvy
přitekly, a v něm stopy kyanidů. Na viníka ale přímo neukázala. Na kanál je totiž
napojeno více firem. Všechny své možné pochybení odmítly. Pochybnosti o řádném
prošetřování incidentu zesílily poté, co policie na případ uvalila informační embargo.
Vyšetřování řeší mnoho různých variant, nicméně případ přinesl i oběť na životě.
Vedoucí povozu rožnovské čistírny odpadních vod společnosti Energoaqua neunesl
tlak okolí a spáchal sebevraždu.
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VÝBĚR UDÁLOSTÍ MĚSTA HUSTOPEČE
Oslava 170. výročí narození TGM
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk prožil část svého mládí
v Hustopečích a blízkém okolí především díky tomu, že se zde narodila jeho matka
Terezie Kropáčková. Město Hustopeče uspořádalo v pátek 6. března vzpomínkový
akt při příležitosti jeho 170. výročí narození.
Památku uctili nejen hustopečští zastupitelé, ale také řada hostů např. z Kopčan,
z Hrud a z Hodonína - z Masarykova muzea. Přítomni byli i studenti místních škol,
kteří buďto bedlivě naslouchali přednesům, nebo se sami zapojili do programu - hrou
na nástroj, zpěvem nebo recitací.

Pietní akt se konal u pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí.

Připomínka osvobození se konala bez veřejnosti
Kdyby rok 2020 probíhal v normálních podmínkách, připomínali bychom si 75.
výročí osvobození Hustopečí, a to jako vždy dne 16. dubna při pietním aktu na
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hřbitově Rudé armády. Letos však položením věnce uctili památku padlých vojáků
pouze starostka Hana Potměšilová a místostarosta Bořivoj Švásta.

V době koronavirové pandemie byli na hřbitově rudé armády pouze Hana Potměšilová a
Bořivoj Švásta.

Vyhlášení prvního nouzového stavu
V úterý 10. března starostka Hana Potměšilová vydala na webových stránkách města
tuto zprávu: Vážení občané, v reakci na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu město
Hustopeče informuje své občany i občany ORP Hustopeče, že až do odvolání jsou
zrušena veškerá divadelní, filmová a hudební představení včetně sportovních,
náboženských akcí a uměleckých přestavení přesahujících účast sto osob.
Od 11. března došlo k uzavření všech škol ve městě: ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní,
SOŠ a SOU Hustopeče, Gymnázia T. G. Masaryka, Základní umělecké školy,
Základní a praktické školy. Mateřských škol se nařízení netýkalo.

HUSTOPEČE V ČÍSLECH
Obyvatelé, objekty a ulice
Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2020 celkem 5 876 obyvatel. V roce 2020 se
narodilo 50 dětí, přistěhovalo se 118 a odstěhovalo 121 občanů. Zemřelo 53 občanů.
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Průměrný věk občanů Hustopečí je 43 let. Občanů starších 80 let bylo k 31. 12. 2020
v Hustopečích 228 z toho starších 90 let 34. Město Hustopeče má v současné době
73 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi nejobydlenější stále
patří ulice U Větrolamu, Gen. Peřiny a Svat. Čecha. V Hustopečích se nachází
celkem 1 600 objektů, z toho je 1 132 obydlených a 468 neobydlených. Zde se jedná
zejména o garáže, vinné sklepy a objekty, které svojí povahou nejsou určeny
k bydlení.
Uzavření manželství
Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce 2020 uzavřeno 57 manželství a před
orgánem církve sedm manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním
obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov,
Starovice, Starovičky a Šakvice.
Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě.
V loňském roce však z důvodu pandemie byla velká omezení v možnostech výběru
místa a pro některé páry i data uzavření manželství. Z těchto důvodu došlo i ze strany
snoubenců ke zrušení 26 termínu zarezervovaných svateb.
Průměrný věk snoubenců, kteří uzavřeli manželství v roce 2020 je u mužů 35 let a u
žen 31 let. Jako dárek snoubenci dostávají blahopřání a pero, kterým podepisují
protokol o uzavření manželství.

VOLBY 2020
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konaly po čtyřech letech v termínu 2. – 3. 10. 2020.
V Hustopečích bylo pět volebních místností, čtyři mimořádně umístěné v budově
Základní školy Komenského (z důvodu rekonstrukce ZŠ Nádražní a konání
Burčákových slavností na Dukelském náměstí) a jedna na Penzionu. Volební účast
v Hustopečích byla 37, 85 %, v celé republice 37, 95 %. Na prvních čtyřech
místech se umístily strany:
•

ANO 2011 (22, 93 %)
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•

Spolu pro Moravu (19, 29 %)

•

Česká pirátská strana (13, 42 %)

•

ODS s podporou Svobodných a SOM (13, 36 %)

ORGÁNY MĚSTA HUSTOPEČE
Volební období 2018 – 2022
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
místech se umístily strany:
•

Sdružení nestraníků (32,33 %)

•

Občanská demokratická strana (20,10 %)

•

Zdravé Hustopeče (17,75 %)

•

ANO 2011 (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
navenek. 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)
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Radní pro životní prostředí
•

Mgr. Ing. Zbyněk 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)
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).
Komise rady města: Sportovní komise, Komise obřadů a slavností, Komise pro
práci se seniory a handicapovanými občany, Školská a kulturní komise, Sociální
komise, Stavební komise, Vinařská komise, Komise cestovního ruchu a městského
marketingu, Komise pro územní rozvoj, Komise pro životní prostředí a zemědělství,
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (zvláštní orgán starosty).
Od ledna 2020 byla ustanovena nová Komise pro dopravu města Hustopeče. Jejím
úkolem je hledat vhodná řešení nejpalčivějších problémů města, které se řeší na
zasedáních rady nebo jako podněty od občanů. Desetičlenný tým je složen z
odborníků na dopravu i bezpečnost, zaměstnanců odboru dopravy i běžných občanů.
Svá doporučení budou členové vypracovávat na základě svých odborných znalostí s
přihlédnutím ke Generelu dopravy, který Město Hustopeče nechalo vypracovat.

Zastupitelstvo města
Členové zastupitelstva:
•

PaedDr. Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků)

•

Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče)

•

Ing. Ivana Bundilová (Sdružení nestraníků)

•

Mgr. Ing. Zbyněk Háder (Sdružení nestraníků)
20

•

Bc. Josef Horák (KDU-ČSL)

•

Bc. Michal Vejpustek (ČSSD)

•

Michal Stehlík (Zdravé Hustopeče)

•

Ingrid Florusová (Zdravé Hustopeče)

•

Ing. Stanislav Ivičič (Sdružení nestraníků)

•

Mgr. Blanka Marková, Ph.D (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 2020 se zastupitelstvo sešlo celkem sedmkrát, z toho v zasedací místnosti
radnice pouze čtyřikrát: 27. února, 18. června (v rouškách), 20. srpna (mimořádné
zasedání) a 10. září. Zastupitelstvo plánované na 19. 3. bylo zrušeno v souladu s
usnesením vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového
opatření z důvodu koronavirové pandemie. Další setkání zastupitelstva se konala
v sále Společenského domu na Herbenově ulici v termínech – 23. dubna, 5. listopadu
a 17. prosince.
Výbory zastupitelstva: Finanční výbor, Kontrolní výbor.

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,
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Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice,
Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice a Vrbice.
Městský úřad Hustopeče sídlí ve dvou budovách na Dukelském náměstí. Většina
činností je vykonávána v prostorách domu bývalé pošty (Dukelské nám. 22/77). Na
radnici (Dukelském nám. 2/2) se nachází Odbor kancelář tajemníka, Majetkoprávní
odbor, Správa a údržba budov a Ekonomický odbor. Své kanceláře zde má i starostka
Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta a zástupci Mikroregionu
Hustopečsko.
V budově staré pošty sídlí Odbor přestupků a silničního hospodářství, Odbor
životního prostředí, Sociální odbor, Odbor územního plánování, Odbor obecní
živnostenský úřad, Odbor správních činností a Stavební úřad.
Vedoucím úřadu je MVDr. Pavel Michalica. Městský úřad zaměstnává celkem 84
osob, z toho 59 žen a 25 mužů. V organizačních složkách města Hustopeče pracuje
53 zaměstnanců, z toho 31 žen a 22 mužů.
V roce 2020 došlo k organizačním změnám v souvislosti s koronavirovou
pandemií a následnými nutnými finančními úsporami. Bylo zrušeno pracovní místo
u Městské policie Hustopeče a na Odboru přestupků a silničního hospodářství. Dále
bylo zrušeno několik pracovních míst na Odboru kancelář tajemníka a na
Majetkoprávním odboru.
Další organizační změny se týkaly přesunu správních činností z Odboru dopravy
na Správní odbor. Jednalo se o převedení o následující agendy: řidičské průkazy a
bodový systém, registr vozidel a techniky. Také došlo k přejmenování Odboru
dopravy na Odbor přestupků a silničního hospodářství a přejmenování
Správního odboru na Odbor správních činností za stávajícího vedení vedoucích
odborů.
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)
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Mimo uvedenou dobu, kdy úředníci zpracovávají předchozí podání a požadavky, je
možné odbavení pouze po předchozí telefonické domluvě.
Jak fungoval Městský úřad Hustopeče v době nouzového stavu?
Najít si číslo na potřebný odbor, zavolat či poslat mail, domluvit si schůzku, přijít na
čas s rouškou přes obličej, u vchodu si vydezinfikovat ruce a po vyřízení ihned
opustit budovu. Toto byl postup pro klienty úřadu v době nouzového stavu.
Z počátku městský úřad fungoval pouze dva dny v týdnu a výhradně jen po
předchozí telefonické domluvě. V dubnu se Česko dočkalo prvního rozvolňování a
bylo otevřeno tři dny v týdnu. Úřední hodiny zůstaly stejné. Čtvrtek a pátek si
úředníci nechali na zpracovávání žádostí, které kvůli předchozím přísným opatřením
nebylo možné ihned vyřídit.
Pracovníci na všech odborech fungovali na dvě směny, které se vzájemně
nepotkávaly. Zároveň ale žádný odbor nebyl zcela uzavřen.
Zajímavosti z úřadu a z města Hustopeče
Úředníci se dočkali ocenění
Městský úřad Hustopeče se umístil na třetím místě v soutěži Přívětivý úřad
Jihomoravského kraje 2020, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky.
Vedení města ocenilo práci svých kolegů, kteří jsou skvělou vizitkou.
Přívětivý úřad je soutěží, která propaguje moderní a kvalitní služby městských úřadů.
Letos se jí zúčastnilo 142 obcí s rozšířenou působností, které vyplnily obsáhlý
dotazník. Tím ministerstvo sleduje stav služeb v elektronizaci, komunikaci,
transparentnosti, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti.
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2020
Od března 2020 se změnil přístup školících agentur ke vzdělávání. Z důvodů
nouzového stavu a mimořádných opatření byly v jarních měsících všechna školení
odkládána na jiný termín, popř. úplně zrušena. U vzdělávání, jako je příprava na
zkoušky odborné způsobilosti a termíny zkoušek, byly pozastaveny lhůty na jejich
splnění (tj. 18 měsíců od výkonu správních činností). Během letních měsíců, kdy
neplatila mimořádná opatření, probíhalo vzdělávání standardním způsobem. Od září
2020, kdy se opět zpřísňovala opatření v oblasti vzdělávání, docházelo k přesunu
plánovaných termínů seminářů. Většina školících agentur se připravila na nepříznivý
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stav a školení se začala postupně přenášet on-line, a z většiny seminářů se staly
webináře. Svaz měst a obcí zaměstnancům i zastupitelům Města Hustopeče umožnil
zúčastňovat se bezplatného vzdělávání v rámci Projektu ESO (efektivní veřejná
správa).
Hustopeče v roce 2030? Vizi představila starostka v Praze
Starostka města Hustopeče Hana Potměšilová byla spolu s dalšími sedmi zástupci
vybraných měst přizvána k panelové diskusi Města 2030, která se konala 6. února v
Praze. Jejím pořadatelem byl časopis Reportér.
Konference města 2030 se zabývala například těmito otázkami: Jak by se měla
rozvíjet a měnit města v příštích 10 letech, aby se v nich dobře žilo? Jaké vize
mají nejvyšší představitelé a představitelky metropolí a menších měst?
Starostka Hana Potměšilová ve své prezentaci představila historii města a slavné
osobnosti včetně T. G. Masaryka, současné Hustopeče a jejich radosti i problémy,
jako jsou nárůst dopravy, nedostatek parkovacích míst, ale i rozvoj smart technologií.
Popsala např. rekonstrukci a výstavbu veřejných budov i plány na rekonstrukci
společenského domu.

Pasporty slouží jako praktický nástroj řízení města
Město Hustopeče získalo dotaci na pasportizaci svého majetku – veřejného
osvětlení, zeleně, mobiliáře atd. S ohledem na moderní technologie a blížící se
povinnost vytvoření digitálních technických map měst (od roku 2023), se město
rozhodlo pro provedení pasportů metodou 3D laserového skenování. Tato metoda je
založena na pořízení tzv. mračna bodů (soubor bodů definovaných 3D
souřadnicemi), proto se na čas v Hustopečích na komunikacích objevily bílé
kosočtverce doplněné číslem, tzv. vlícovací body.
V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy
sedm strategických dokumentů města Hustopeče, bude vytvořena interaktivní
mapa na webovém portálu města, sdílena open data, a tím optimalizováno
fungování veřejné správy. Vytvořené dokumenty (pasporty) budou sloužit jako
praktické nástroje řízení města v rámci výkonu veřejné správy.
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Krizový štáb města
Krizový štáb města Hustopeče svolává starostka města, krizovým řízením je pověřen
Robert Novák. Za dobu svého působení řešil již několik krizových situací
nejrůznějšího druhu. Od složitých cvičení evakuací sociálních zařízení a výbuchů v
průmyslových zónách až po opravdové požáry, záplavy, dopravní kolapsy apod. To
vše na území celého Hustopečska. Činnost štábu se aktivuje vždy, když dojde k
jakékoliv krizové situaci, tedy i od počátku vyhlášení nouzového stavu. Pandemie
viru však byla zcela novou zkušeností. Jako první problém se řešil nedostatek
ochranných pomůcek pro zdravotní střediska, lékaře i lékárny a jejich následná
distribuce. Nutno podotknout, že Hustopeče zajišťovaly distribuci ochranných
pomůcek pro více jak 80 zdravotnických subjektů ve všech 28 obcích správního
obvodu.
Krizový štáb nepřetržitě sledoval vládní nařízení a nařízení či doporučení dalších
orgánů, vyhodnocoval situaci a připravoval podklady pro rozhodnutí, která musela
schválit starostka.

Dezinfekce, roušky štíty, město řešilo aktuální problémy
Nouzový stav si i v Hustopečích žádal rychlé reakce a řešení akutních problémů.
Podařilo se zajistit 540 litrů dezinfekci anticovid, která byla dále distribuována do
zdravotnických zařízení, obchodů, veřejných budov, školek, úřadů apod.
Hustopeče se zapojily do iniciativy Kyjovsko, Břeclavsko a Hodonínsko – bojujeme
proti koronaviru. Skupina šikovných dobrovolníků tiskla na 3D tiskárnách
ochranné štíty především pro zdravotníky, ale také pro pečovatelky a pečovatele,
šili také roušky pro zdravotnická zařízení.
Lidská sounáležitost se během koronavirové pandemie projevila naplno, pomáhali
jednotlivci, firmy i obce.

Úřednice MěÚ pokračovaly v šití roušek.
Více jak 1000 roušek ušily pro potřeby zdravotníků a občanů díky průmyslové lince
umístěné v kulturním domě v Boleradicích. V rámci občanské iniciativy Hlídačka,
kterou město Hustopeče zřídilo prakticky okamžitě po vyhlášení nouzového stavu, se
zvýšila poptávka po službách pro seniory a maminky s dětmi. Za dobu existence
skupiny se podařilo shromáždit dostatek dobrovolníků, kteří byli plně k službám.
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Stávková pohotovost
Starostka Města Hustopeče Hana Potměšilová se s posvěcením Rady města připojila
k celostátní stávkové pohotovosti starostů měst a obcí, kteří tímto způsobem
vyjadřovali nesouhlas s jednáním vlády České republiky. Ta díky kompenzacím
pro živnostníky a podnikatele ukrajovala z obecních rozpočtů, což bylo pro mnohé z
nich devastující.
Předseda vlády pouze prostřednictvím sociálních sítí vzkázal starostům, že stát vrátí
obcím peníze formou navýšených dotací s nižším podílem povinného
spolufinancování. To však aktuální finanční problémy obcí neřeší, protože na mnohé
z nich buď nedosáhnou, nebo je ani nevyužijí.
Přestože stávková pohotovost starostů byla spíše symbolická, starostové byli
připraveni podniknout i další kroky, pokud by vláda nadále se zástupci obcí odmítala
komunikovat. Výsledkem bylo, že se v průběhu roku téměř všechny státní finance
vrátily do rozpočtu obcí.

Hustopeče mají srdce
V září 2020 přišla zaměstnankyně marketingu a kultury Veronika Nováková
s nápadem uspořádat akci Hustopeče mají srdce a získala plnou podporu vedení
města. Jednalo se o hromadné dárcovství krve nebo kostní dřeně. K výzvě se
připojila řada zaměstnanců městského úřadu i obyvatelé města. Společný odjezd do
Fakultní nemocnice v Brně se konal v úterý 3. listopadu. Akci bohužel nepřála další
vlna koronavirové pandemie a tradiční větší podzimní nachlazenost lidí, řada
přihlášených musela nakonec svoji účast zrušit. Do Brna nakonec jelo více než 15
prvodárců.
Odměnou dárcům byl nejen dobrý pocit, ale i vlastnoručně vyrobené drobnosti od
dětí z mateřských školek.

V potravinové sbírce se vybralo více než 800 kg potravin
V sobotu 21. listopadu se po celé republice konala Sbírka potravin České federace
potravinových bank ve spolupráci s největšími obchodními řetězci, během které
přímo v jednotlivých prodejnách vybírali dobrovolníci darované potraviny. Protože
se do této akce nezapojila ani jedna prodejna v Hustopečích, město Hustopeče
nabídlo zájemcům možnost přispět potravinami přímo do hustopečské organizace
potravinové pomoci, která ve městě funguje již několik let a v současné době se
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nachází v suterénu kostela sv. Václava na Dukelském náměstí. O bezproblémový
chod sbírky se staraly zaměstnankyně marketingu a kultury.
Kromě základních potravin, konzerv a drogerie dárci přinášeli a někteří dokonce
doslova přiváželi i sladkosti pro děti.
Kromě této sbírky je možné přispívat i celoročně do potravinového Foodboxu, který
je umístěn v prodejně Coop na Bratislavské ulici a pravidelně je vybírán.

Dárci byli v potravinové sbírce velmi štědří.

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
měsíci 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
kulturní a sportovní nabídky, která je pro daný měsíc v obci k dispozici. Zpravodaj
přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice.
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Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s
městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a
podobně.
Krásného výsledku dosáhl zpravodaj Hustopečské listy v soutěži Radniční listy
roku 2020. V okrese Břeclav se umístil na 1. místě, v rámci Jihomoravského kraje
na 3. místě a v celostátním kole dosáhl na 13. místo z 69 přihlášených periodik.
HTV – Hustopečská kabelová televize
Vysílání kabelové televize také zprostředkovává organizační složka Marketing a
kultura. Vysílání se skládá z textové smyčky, která je přerušována pětkrát denně
vysíláním Hustopečského magazínu (vždy v 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 a 22.00
hodin). Magazín má premiéru vždy v pátek v 18.00 hodin. Programové schéma
zahrnuje především informace z města, kultury a sportu, pozvánky na kulturní,
sportovní či společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru; součástí
může být i reklamní a inzertní blok.
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
nebezpečí pro občany. V tomto roce byly zprávy doplňovány o aktuální omezení v
době nouzového stavu. V celém městě je 110 hlásičů. Informace opět připravuje
složka Marketing a kultura.
Další organizační opatření sloužící k vyšší informovanosti
Městský úřad Hustopeče, k zlepšení celkové informovanosti občanů města, přijal
tyto další organizační opatření:
•

Spolupráce při podávání informací v oblasti cestovního ruchu a informací
celoměstského charakteru s organizační složkou Marketing a kultura města
Hustopeče (Turistické informační centrum, Hustopečské listy, web města, rozhlas,
sociální sítě).
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•

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 (každý druhý rok, kvůli
pandemii se neuskutečnil).

•

Občané mají možnost přijímat aktuální informace o dění ve městě Hustopeče pomocí
SMS zpráv nebo e-mailů.

•

Využívá databáze nalezených zvířat ve městě Hustopeče.

•

Internetové stránky obsahují také Mapu závad, možnost elektronicky reagovat na
všechny závady ve městě.

MĚSTSKÉ SLUŽBY
Údržbu města Hustopeče má na starosti organizační složka Městské služby
Hustopeče. Vedoucím je Ivan Chrastina. Stabilně zde pracuje kolem 15
zaměstnanců, navíc každoročně dochází k navýšení počtů 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
provozu a údržby sběrného dvora a zabezpečení služeb pro zřizovatele a jím zřízené
organizace.
Okolo 100 tisíc korun ročně ušetří Hustopeče za vodu, která hlavně v letních
měsících sloužila jako zálivka zeleně po městě. Nově vysazených stromů však
přibývá a účty by se vyšplhaly ještě výš. I z toho důvodu se v červenci začalo s
výstavbou retenční nádrže v areálu sběrného dvora. Ta zachytává srážky z okolních
střech. Do nádrže jsou svedené dešťové vody ze všech okolních střech, tedy asi 2 200
metrů čtverečních, což je polovina plochy areálu sběrného dvora. Měla by zachytit
asi 40 milimetrový déšť, má objem přes 100 kubíků, z čehož asi 90 kubíků je
určeno k dalšímu využití.
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Do skupiny pracovníků, kteří zůstali v době nouzového stavu v plné činnosti, patřili
zaměstnanci městských služeb. Kvůli neukázněnosti občanů museli uzavřít
sběrný dvůr a vrhli se do sázení zeleně. Mimo to dezinfikovali veřejné plochy.
Zákaz shromažďování a domácí karanténu si někteří lidé vyložili jako příležitost k
domácímu úklidu. A tak se stalo, že nejnavštěvovanějším místem Hustopečí byl
sběrný dvůr. Město jako první řešení zvolilo omezení otevírací doby, nakonec
muselo sběrný dvůr uzavřít. Hromadné setkávání bylo vzhledem k pandemii
nešťastné a někteří návštěvníci navíc nedodržovali ani nařízení vlády o povinném
zakrytí úst a nosu. Uzavřený sběrný dvůr nahradily velkoobjemové kontejnery v
ulicích města.
MĚSTSKÁ POLICIE HUSTOPEČE

Řízení městské policie spadá dle zákona do povinností starostky města Hany
Potměšilové, krizovým řízením je pověřen Robert Novák. Od roku 2019 se sídlem
Městské policie stala budova na ulici Dobrovského za kinem.
Podle zákona řeší obecní policie místní záležitosti veřejného pořádku, jedná se
zejména o dodržování obecně závazných vyhlášek města, spoluúčast na řešení
dopravy 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 výtržnictví a vandalství.
Od ledna 2020 disponuje městská policie čtečkou čipů zvířat, také vlastní
odchytovou techniku a provozuje odchytové zařízení, což je velkým přínosem
zejména pro hustopečské pejskaře. V případě, že se jim zatoulá pes, nemusí
prohledávat útulky. V 90 procentech případů psa odchytí strážníci a předají ho
zpět majiteli.
ÚŘADY VE MĚSTĚ
Ve městě se nachází pobočka státního podniku Česká pošta i další pracoviště orgánů
státní správy: Finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad práce, Úřad práce
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v Břeclavi – kontaktní místo státní sociální podpory Hustopeče, Krajská
veterinární 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
plochu Vodní dílo Nové Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově cca. 37
000 obyvatel. V roce 2020 OOP Hustopeče disponovalo 28 tabulkovými místy
policistů a 1 místem administrativní pracovnice. V současné době je personální stav
naplněn.

Rok 2020 byl v rámci policie velmi složitý, jelikož mimo standardně plněných úkolů,
které vyplývají z činnosti policie, došlo k plnění úkolů v rámci vyhlášeného
nouzového stavu vládou ČR v průběhu téměř celého roku. Velká část prostředků a sil
byla soustředěna na dodržování stanovených krizových opatření přijatých
v souvislosti s pandemií COVID-19.

Na bezpečnostní situaci v roce 2020 to mělo vliv, zejména co se týká nápadu
protiprávních jednání v teritoriu obvodního oddělení, ale i v celé ČR. V průběhu roku
došlo k poklesu nápadu trestných činů a mírný pokles byl také zaznamenán u
přestupkových jednání. Ve větší míře se řešily přestupky spočívající v neplnění
stanovených krizových opatření (porušení zákazu vycházení v noční době, nenošení
ochranných prostředků, pití alkoholu na veřejnosti, neoprávněně otevřené
provozovny apod.).

V rámci České republiky došlo za období roku 2020 k významnému poklesu nápadu
trestné činnosti v porovnání s rokem 2019, v počtech se jedná o 33 696 skutků. V
roce 2019 byl celkový nápad trestných činů 199 221a v roce 2020 to bylo 165 525
trestných činů. V roce 2020 (295 TČ) bylo ve srovnání s rokem 2019 (366 TČ)
spácháno na teritoriálním území OOP Hustopeče o 71 trestných činů méně.
Objasněnost trestných činů za rok 2020 činí 53,20 %.
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V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo v teritoriu obvodního oddělení
Hustopeče šetřeno:
- 935 - věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem sběrného archu, (2019 – 1.171)
- 1 040 - šetřených přestupků, (2019 – 1 093)
- 295 - šetřených trestných činů, z toho je celková objasněnost – 53, 20 % .

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče,
mezi další obce s větším nápadem trestné a přestupkové činnosti patří Velké
Pavlovice, Velké Němčice, Klobouky u Brna a Zaječí.

Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří recidiva pachatelů trestných
činů, požívání alkoholických nápojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v
rodinách i školách, nedostatek finančních prostředků některých skupin obyvatelstva a
nedostatečné zajištění majetku občany.

V roce 2020 byly v obvodu prošetřovány i závažné trestné činy (zločiny) jako:
- týrání osoby ve společném obydlí dle § 199 trestního zákoníku – celkově 1 případ,
- loupež dle § 173 trestního zákoníku – celkově 2 případy,
- vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově 2 případy,

V oblasti závažných trestných činů, se jedná zejména o násilnou kriminalitu, bylo v
roce 2020 celkem šetřeno 16 trestných činů. Procento objasněnosti této kriminality je
cca 62,5%.

Česká pošta
Pobočka České pošty sídlí na adrese Husova 5, je bezbariérová. Pošta přijímá
listovní a balíkové zásilky a poukázky. Další služby: prodej tisku, Western Union,
kopírovací 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.
Během koronavirové pandemie se otevírací doba několikrát měnila a před poštou se
tvořily dlouhé fronty, protože uvnitř budovy mohl být pouze omezený počet klientů.
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HOSPODAŘENÍ OBCE
V souvislosti s koronavirovou pandemií a v návaznosti na mimořádná opaření, a
s tím související kompenzace státu v rámci COVID, bylo avizováno, že pro rok 2020
bude propad rozpočtových příjmů pro jednotlivá města cca 10%. Na rok 2020 bylo
rozpočtováno 123 milionů Kč, v rámci nutných úspor byl rozpočet snížen na 114
milionů Kč. Město Hustopeče také získalo dodatečně schválenou státní dotaci,
v rámci kompenzace, cca 7 milionů Kč. Bylo nutné se tedy připravit i na
podstatně nižší rozpočet města Hustopeče v roce 2021 a již v létě 2020 se začaly
hledat úspory v rozpočtu města a městského úřadu.
Už začátek pandemie připravil město Hustopeče o 25 milionů korun
První nouzový stav vyhlášený vládou trval 67 dní. Kvůli karanténě a vládním
nařízením bylo město postiženo stejně jako někteří podnikatelé, protože přišlo o
předpokládané příjmy. Vedoucí ekonomického odboru Hustopeče Jana Fabigová
ušlou částku vyčíslila na 25 milionů korun. Z této částky pak celých 20 milionů tvoří
ztráty v dani z přidané hodnoty a v daních z příjmu fyzických osob, kam se promítly
i kompenzační bonusy vyplácené vládou například pro OSVČ a podobně. Nedaňové
příjmy, které má město z vlastní činnosti, přinesly ztrátu v řádech statisíců a jedná se
třeba o prominuté parkovné, místní poplatky či poplatky z rekreační činnosti.
Mnohem závratnější však byl propad v oblasti kultury a volnočasových či
sportovních aktivit, kde odhadovaný schodek rozpočtu sestavovaly jednotlivé
organizační složky a příspěvkové organizace ve městě. Šlo o příjmy z velkých
kulturních akcí, provozování Kina, sportovního zařízení města apod. Po sečtení bylo
město v propadu téměř 5 milionů korun.
Město Hustopeče ve svém rozpočtu našlo 17 milionů korun, muselo však odložit
některé z plánovaných investic.
V říjnu se rozjely některé odložené investice
Do rozpočtu města se vrátilo 7,5 milionu korun, které získalo v kompenzacích od
státu, a finance směřovaly na nové chodníky a 36 nových parkovacích míst. Jednalo
se o investice, které v rozpočtu města pro rok 2020 již byly naplánované a projekčně
připravené, nicméně v souvislosti s opatrností kvůli pandemii se od nich nakonec
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upustilo. Už v září začaly stavební práce ve třech lokalitách - v ulicích Žižkova a
Svatopluka Čecha (parkování) a v ulici Družstevní (chodníky).
Investice města v roce 2020
Přestože byl rok 2020 náročný, se zvelebováním města se pokračovalo. Rok 2019
byl, co se týče investicí i získaných dotací, velmi úspěšný. Jednou z největších akcí
byla výstavba dvou domů s podporovanými byty v ulici Žižkova, ve kterých
nalezly domov matky-samoživitelky, dále senioři a hendikepovaní spoluobčané. V
případě této investice město zažádalo úspěšně o dotace – pokryly téměř polovinu
nákladů. Dotace také pomohly s prakticky celou rekonstrukcí hřbitovní kaple.
V urnovém háji se vybudovalo nové kolumbárium, za urnovým hájem přibylo nové
parkoviště a na celém hřbitově se opravilo veřejné osvětlení. U COOPu se podařilo
dokončit druhou etapu cyklostezky a bezbariérového chodníku, který končí u
vlakového a autobusového nádraží. Cyklostezky po celém městě jsou hotové.
Parkování je dlouhodobým problémem nejen v Hustopečích – v roce 2020 se po
celém městě podařilo vybudovat několik desítek parkovacích míst. Nezapomnělo
se ani na chodce, chodníky byly opraveny v ulicích Družstevní a Polní. Město
myslelo i na školy a školská zařízení. Novou střechu získala Základní umělecká
škola Komenského, zároveň se zde vyměnila elektroinstalace a zvětšily půdní
prostory. Byla dokončena nástavba Mateřské školy Na Sídlišti (dvě nové třídy),
zbývá ještě dokončit revitalizaci zahrady. Do finále jde také modernizace Základní
školy Nádražní. V areálu Městských služeb Hustopeče byla vybudována sto
kubíková retenční nádrž. V roce 2020 také začala rekonstrukce sportovního
stadionu, v roce 2021 se bude pokládat atletická dráha a zatravňovat hřiště. Jednalo
se o největší investici ve městě v roce 2020.
Plány na rok 2021 jsou jasné:
•

započít by měla rekonstrukce objektu Střelnice,

•

práce budou pokračovat také na Pavučině (Rozvoj venkovního zázemí za účelem
mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina),

•

pokračovat se bude ve výsadbě zeleně.
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Projekty realizované v roce 2020 (v tis. Kč)

V následující tabulce jsou představeny projekty, které budou realizovány v roce
2021. Většina těchto projektů byla v roce 2020 zahájena.
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PRŮMYSL
Jednou z předností města Hustopeče je skvělá občanská vybavenost a nabídka
služeb. 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,
počítačová technika, nářadí), lékárny, ordinace, nemocnici, polikliniku, restaurace,
cukrárnu, kavárny (Kinokavárna, Mandlárna), ubytovací zařízení, salony, zverimex,
železářství, 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
založení 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
mezinárodní dopravy. Má cca 200 nákladních aut, dalších zhruba 70 jezdí
vnitrostátní dopravu, převozy mezi výrobními závody apod. Kapacita skladových
terminálů je přibližně 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 o ploše cca 1 ha a administrativní budovy. Kapacita skladových
terminálů se po dostavbě zvýšila na dvojnásobek.
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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
výrobu vzduchojemů Worthington Cylinders a.s.. Kromě tohoto závodu vlastní
společnost 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.
Nejvýznamnějšími 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
technologie zpracování plastů, povrchových úprav, chromování a konstrukce
nástrojů a zařízení. Linden se specializuje na montáže, laserování, lakování a horké
ražby.
NORMA Group (Havlíčkova 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
průmyslové subjekty, a provozuje nejširší síť žárových zinkoven v České republice.
Nabízí žárové a odstředivé zinkování, ocelové konstrukce a třívrstvé polakování.

ŽIVNOSTI
Dle informací živnostenského úřadu došlo v roce 2020 k nárůstu podnikatelů o
347, což se nevymyká průměru z předchozích let. K 31. 12. 2020 bylo v evidenci
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živnostenského úřadu v Hustopečích 8056 podnikatelů (fyzických i právnických
osob), kteří vlastnili 12823 živnostenských oprávnění, a počet zemědělských
podnikatelů byl 648. Vliv pandemie se jistě projevil, ne však zásadně. V době
pandemie docházelo spíše k přerušení živnosti.
Vláda na podporu sektoru ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří
byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a příslušných
protiepidemických opatření, přijala řadu opatření a pod patronací příslušných resortů
vypsala množství dotačních programů. Např. Antivirus A (kompenzace nákladů
zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli
částečně či úplně omezit svůj provoz), Antivirus A plus (určený pro zaměstnavatele,
jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen), Antivirus B (určený pro
zaměstnavatele, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci) apod.
Zavedeny byly také šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociální pojištění
pro všechny živnostníky, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platné se zpětným
účinkem k prosinci 2019 nebo později atp.

VÝSTAVBA V HUSTOPEČÍCH

V roce 2020 byla na výstavbu rodinných domů vydána čtyři stavební povolení
(různě v zástavbě), dále dvě stavební povolení na přístavby a nástavby rodinných
domů se vznikem tří bytů, stavební úpravy dvou rodinných domů (lokalita za
Křížovým vrchem) a vydáno stavební povolení na Rezidenci Kollárova se
vznikem 16 bytů a nástavba a stavební úprava 11 bytů pro společnost Byty
Hustopeče s. r. o. na Herbenově ul.
Dále bylo vydáno několik stavebních povolení na vinařské sklepy a jejich úpravy.
Také byly povoleny stavení úpravy (nové lodžie) na bytových domech patřících
bytovému družstvu Pálava. Město Hustopeče rekonstruovalo hřbitovní kapli.
Z komerční výstavby je důležité zejména povolení stavby tzv. BIOKONT – jedná se
o stavební úpravy haly, také společnost Hill´s Pet Nutrition Manufacturing s. r. o.
plánuje stavební úpravy. Společnost Agrotec a. s. má v plánu stavět Showroom 2.
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Jihomoravský kraj bude rekonstruovat kuchyni v budově Střední odborné školy a
středního odborného učiliště.
Změny v užívání
Došlo k několika změnám užívání objektu – na ulici Bratislavská končí prodejna
potravin a vznikne kosmetický salon, na ulici Na Hradbách se změnil sklad surovin
na sklad zbraní, na ulici Brněnská je kadeřnictví pro pány (barber shop) místo
prodejny autodílů, na ulici Bratislavská je z elektrodílny sklad barev a na ulici
Vinařská, naproti vlakovému nádraží, je nově tetovací salon.
Odstranění
V roce 2020 bylo povoleno odstranění dvou vepřínů (dva v majetku města stále
zůstávají), jednoho rodinného domu a část haly společnosti Agrotec a.s.
Kolaudace
V roce 2020 byly zkolaudovány dva rodinné domy a dvě stavební úpravy rodinných
domů.
Byly také zkolaudovány významné projekty města – Podporované byty na ulici
Žižkova 22a a 22b. První je určen pro občany v bytové nouzi a druhý pro seniory a
občany s pohybovými problémy.
Z komerční výstavby lze zmínit kolaudaci tří bytových domů (25 bytů) na ulici
Generála Peřiny (Němec Jiří Stavitel s. r. o.), kolaudaci 15 bytů v Bytovém domě
Vinařská (Panorama Králův Dvůr s. r. o.) a kolaudaci 22 bytů ve dvoře na ulici
Husova (Sapero Living). Zkolaudována byla i Výjezdová základna ZZS Jmk patřící
Jihomoravskému kraji.

DOPRAVA
Autobusovou dopravu na Hustopečsku zajišťují společnosti BORS Břeclav a. s. a
VYDOSBUS a. s.. Železniční dopravu nadále provozují České dráhy.
Vliv koronavirové pandemie se dotkl i tradičního fungování veřejné dopravy.
Všichni dopravci byli vybaveni dezinfekčními a hygienickými prostředky a
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rouškami. Mnoho spojů bylo v době nouzového stavu zrušeno (většinou noční
spoje) nebo omezeno. Velmi často spoje jezdili, z důvodu zavření škol, podle
jízdního řádu určeného na letní prázdniny. Důvody byly jednoduché – klesly počty
cestujících a dopravcům významně klesly tržby, přesto zůstalo prioritou zachovat
kvalitní dostupnost regionu veřejnou dopravou.
Během nouzového stavu vláda zrušila povinnost placeného parkování. Nařízení
bylo přechodně zavedeno proto, aby lidé při cestě do práce mohli používat svá auta a
vyhnuli se cestování hromadnou dopravou.
V Hustopečích také působí soukromý autodopravce, který zajišťuje např. svoz žáků
na plavecký výcvik a různé zájezdy pořádané místními spolky. Jedná se o dopravu
Dufek.
Lokálce odzvonilo
Bez předchozího upozornění veřejnosti, s dodržením přísných bezpečnostních
opatření, avšak s veškerou slávou, které je tato událost hodna, vyjel v sobotu 12.
prosince z brněnského Hlavního nádraží první přímý spoj do Hustopečí. Od
neděle 13. prosince pak již v pravidelných intervalech v rámci nového jízdního
řádu. Po dlouhých 126 letech vystřídala dieslovou lokálku elektrická souprava,
která bude místní převážet bez přestupů až do Brna.
Zkušební jízdu zakončenou slavnostním přestřižením pásky absolvoval v sobotu 12.
prosince se zástupci města a dalších zapojených organizací i nový hejtman
Jihomoravského kraje Jan Grolich. Nové spojení je přínosem hlavně pro seniory a
méně pohyblivé cestující. Bez přestupu se dostanou jedním vlakem s jednou
jízdenkou nejen do centra Brna, ale v Brně třeba i na Lesnou či do Králova Pole.
Cena šestizónové jízdenky IDS je 49 korun.
Přímé vlaky z Hustopečí jsou plánovány ve špičce po 30 minutách, mimo špičku a o
víkendech po hodině. Cesta potrvá obvykle do 50 minut. Osobní vlaky při své
cestě do Brna vynechají čtyři zastávky.
Investice za 1,6 miliard korun zahrnovala úpravu samotného nádraží a vybudování
dvou nástupišť o délce 170 metrů, zvýšení nivelety kolejí od 60 cm do jednoho metru
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a posunutí trati na Šakvice místy až o 50 metrů, aby zde vlakové soupravy mohly
projíždět vyšší rychlostí.
Co chybí k celkovému dokončení je rekonstrukce výpravní budovy nejen v
Hustopečích, ale i v Šakvicích, kde se také intenzivně pracuje na dokončení nových
podchodů. Kompletně hotová by celá investice měla být v březnu 2021 a od roku
2022 se počítá i se zrychlením spojení. Co se do té doby ještě může změnit je i
název samotného nádraží. Do konce ledna 2021 mají Hustopečští možnost hlasovat
o tom, zda a jak přejmenovat železniční stanici, jejíž název v jízdních řádech
nekoresponduje s oficiálním názvem města.

Hustopečští se dočkali přímého spojení do Brna.

Školní autobus je plnohodnotnou autobusovou linkou
Město Hustopeče zavedlo od 3. září 2018 autobusový spoj, jehož cílem je žáky
bezpečně 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. Jeho 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.
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Kapacita na stání i sezení je kolem 90 míst. Za celou dobu provozu školní linky bylo
přepraveno více jak 19 tisíc dětí a seniorů, což při 304 jízdách znamená, že každý
den jelo školním autobusem průměrně 65 pasažérů. Vzhledem k těmto pozitivním
výsledkům město Hustopeče rozhodlo o podání žádosti na zařazení našeho školního
autobusu mezi ostatní linky integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje. Na základě řady jednání se společností KORDIS, která IDS JmK provozuje,
bylo návrhu vyhověno a ranní linka se od září 2020 stala plnohodnotnou
autobusovou linkou. Od zařazení do dopravního systému už není linka prioritně
určena pouze pro děti a seniory, ale mohou ji využívat všichni občané, kteří si
zakoupí platný jízdní lístek. Všichni školáci do 18 let mají možnost zakoupit si
zvýhodněnou roční předplatnou jízdenku za 625 Kč, na kterou jim město Hustopeče
poskytne dotaci ve výši 500 Kč.
Spolu s omezením výuky na školách kvůli koronavirové pandemii byla dočasně
zrušena i linka školního autobusu. Autobus se na svou trasu opět vrátil až v září s
novým školním rokem, kdy už byl autobus zařazen mezi plnohodnotné linky.
Cyklostezka Hustopeče – Starovice se prodloužila
Přípravné práce na cyklostezce, která umožní všem cyklistům, pěším nebo
vozíčkářům pohodlnější a zejména bezpečnější přesun mezi Hustopečemi a
Starovicemi, začaly před šesti lety. Tato první etapa cyklostezky byla zdárně
dokončena a v roce 2020 začala její další etapa. Ta navazuje na dokončenou část u
Základní školy Komenského a cyklisty navede k Základní škole Nádražní, na nádraží
k novým cykloboxům a na druhou stranu kolem krajské komunikace až po ulici
Vrchlického.

Cyklostezka nyní vede ze Starovic až k hustopečskému nádraží.
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Začala výstavba okružní křižovatky s komunikací pro nákladní dopravu
Na hranici katastru města směrem na Velké Němčice začala dlouho plánovaná
výstavba okružní křižovatky a nové komunikace do budoucí průmyslové zóny, která
bude sloužit i jako objízdná trasa pro těžkou nákladní dopravu či obyvatele
okrajových částí města.
V první fázi výstavby byla vyprojektovaná komunikace pouze po nově zbudovanou
cyklostezku, což bylo umožněno odkupem pozemků v minulých letech. Právě
úsek u nové cyklostezky projde nejrozsáhlejší proměnou a počítá s širokým pásem
parkovacích míst. Celý prostor se kompletně změní. Zmizí současné parkoviště firmy
Liden a vznikne zde sedmimetrová komunikace pro nákladní auta, podélná parkovací
místa kolem cyklostezky.
Kromě okružní křižovatky a nových komunikací vyroste za hranicí města v
katastru sousedních Starovic i nová průmyslová zóna s výrobními či
skladovacími halami, kde by mohli případně najít pracovní místa i občané Hustopečí.
Od náročného projektu si město slibuje především odlehčení v dopravě. Hlavním
cílem v první etapě je, aby veškerá nákladní doprava, to znamená auta nad 3,5
tuny, byla svedena právě touto trasou, aby neprojížděla ulicí Hybešova.

HŘBITOV
Nová kolumbária a osvětlení na hřbitově
Již několik let usiluje Město Hustopeče o rozšíření hřbitova, především v části
urnového háje, kde je zájem o místa největší. Část zdejších pozemků však patří
státu, a proto se rozšiřování doposud příliš nedařilo. Logickým vývojem tedy bylo
zbudování dvou kolumbárií, které odlehčí poptávce po těchto místech. Stojí na
hranici pozemků města. Každé kolumbárium má 18 schránek, celkem je tedy k
dispozici 36 nových míst. Dne 1. července došlo ke schválení nového provozního
řádu hřbitova. Jeho součástí je právě i pronájem kolumbárií, jejichž cena je
stanovena na minimálně deset let. Spolu s kolumbárii se pracovalo i na veřejném
osvětlení, které je dlouhodobě v dezolátním stavu. Město do něj investovalo necelý
milion korun.
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V plánu jsou však i další nutné opravy a celkové zvelebování hřbitova. Upravily a
rozšířily se pumpy, takže lidé nemusí chodit pro vodu přes celý hřbitov. Řeší se i
hřbitovní zeď, která je už vyprojektovaná a má všechna stavební povolení a pokud
vše dobře půjde, tak v roce 2022 by stavba této nové zdi měla završit opravy a
rekonstrukce celého areálu hřbitova.

Kolumbária mají dohromady 36 schránek.

Kaple září a hledá nové uplatnění
Konečnou fází dlouholetých oprav prošla kaple na místním hřbitově. Závěr
rekonstrukce pomohla financovat dotace z Jihomoravského kraje, která zajistila
například nové dveře, okna či fasádu. Hřbitovní kaple byla postavena na začátku 19.
století. Během let se zde konala řada prací, např. obnova omítky, položení nové
střechy atp. Díky dotaci z kraje byly nahozeny vnitřní omítky, zavedena elektřina a
vsazena nová okna a dveře.
Využití kaple se stále řeší, jednou z variant je umístění pamětní desky padlým v 1.
světové válce. V budoucnu bude kaple otevřena k nahlédnutí, návštěvníci hřbitova
tak mohou ocenit dlouholetou práci řemeslníků.

44

Kaple po náročně rekonstrukci prokoukla.

Přívalový déšť na hřbitově
V pátek 14. srpna se Hustopečemi přehnal silný déšť. Zanechal za sebou blátivou
spoušť na hřbitově. Přívalový déšť s sebou bral trávu i bahno a zavalil spodní část
hřbitova a okolí smuteční síně.
Déšť zanesl tři zábrany a následně byla ucpána velká odtoková jímka, takže voda šla
přes celý hřbitov až do spodní části. Vinu za zanesení jímek bahnem nese čerstvě
posečená tráva, kterou tekoucí voda brala z příkopů.
Odtokové mříže byly vybudovány po velkém přívalovém dešti v roce 2011, kdy byly
škody několikanásobně horší. Další možná opatření, která by podobným škodám
zabránila, jsou v řešení.

Přívalový déšť zavalil spodní část hřbitova.
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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
některé 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
jedničkou na kandidátce Ing. Petr Čech, strana nabídla ucelenou vizi pro rozvoj
města a potřebu 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.
Michal Vejpustek. Strana podporuje sociální služby, péči o občany, prevenci
kriminality, dostupné zdravotnictví apod.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová rozvíjí
humanitní a demokratické tradice naší společnosti a usiluje o uplatňování
konzervativních hodnot v politické oblasti. Vychází z odkazu evropské kultury a z
tradic křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás i ve
světě. Jedničkou na kandidátce byl jednatel společnosti Pneuservis 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.
Program strany se zaměřil na lepší podmínky k bydlení, město bez projíždějících aut,
bezpečnost dětí, městské byty apod. Richard Homola a Kamil Konečný řady ANO
opustili.
Sdružení nestraníků, založené v roce 2006, je uskupení vycházející z občanské
společnosti. Program vytváří dlouhodobou vizi – vytvořit z Hustopečí lepší místo pro
život. Cílem je otevřená a komunikující radnice, podpora podnikatelského prostředí,
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moderní městská infrastruktura, kvalitní vzdělávání, široká nabídka kulturních a
volnočasových 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
Pavučina a místostarosta Bořivoj Švásta.
Většina stran je mimo předvolební období spíše v informačním útlumu a ožívá až
před příchodem voleb. Pravidelný kontakt s voliči pořádalo pouze Sdružení
nestraníků - neformální setkání s občany „Z očí do očí“.
V roce 2017 začalo občanské sdružení Hustopečský spolek (složeno z osobností
z řad podnikatelů, občanů a zastupitelů města) vydávat občasník Hustopečské
noviny, který měl přinášet objektivní zprávy z města, zajímavosti, osobnosti a další
informace. Občasník přinášel zprávy, které z velké části obsahovaly kritiku vedení
města Hustopeče, proto byl většinovou veřejností vnímám jako hlas opozice.
Poslední 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 podepsaly města 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.
Na vinařství je založené 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 také spolupracuje se slovenským městem Habovka
v rámci projektu Uchovejme tradice.
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V roce 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci také s jihočeským městem
Milevsko. Místem prvního setkání dvou měst bylo tradiční masopustní veselí s
milevskými maškarami, poté následoval v Milevsku Den vína a mandlovice a
vyhlášené milevské maškary obohatily průvod městem během Burčákových
slavností v Hustopečích. V roce 2020 se Hustopečští vypravili do Milevska na
vyhlášený Masopustní maškarní průvod, který je zapsán i v České knize rekordů.
Dvacetičlennou delegaci měl na povel tajemník městského úřadu Pavel Michalica,
který spolu se Spolkem Všehoschopných a dalšími zástupci města provětrali
kostýmy Horenské rady. Hustopeče vstoupily do spolku Českomoravská unie
maškarní, kterou Milevsko založilo.

Hustopečští obohatili milevský průvod maškar.

Od vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020 probíhaly setkání individuálně.
Domluvené společné akce díky bezpečnostním opatřením vzaly za své, ale přátelství,
která za dobu spolupráce vznikla, trvají dál. Díky uvolnění opatření během teplých
měsíců, se mohli zástupci města potkat s přáteli z Milevska na Dnu vína a
mandlí z Hustopečí, kde vystoupila Hustopečská chasa a do průvodu maškar se
zapojil i spolek Všehoschopných.
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SPOLKY
Na kulturním životě ve městě mají velkou zásluhu místní spolky a společné úsilí
jejich 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
vinařských 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
zájemcům o seznámení se s vínem místních vinařů nebo vinařských firem. Největší
akcí Českého zahrádkářského svazu Hustopeče je Májová výstava vín, která se
kvůli vládním nařízením v roce 2020 nekonala.
Členská základna má 107 členů, předsedou zahrádkářů je Ing. Radovan Tomeš.
Pravidelná výroční schůze spolku se koná jednou ročně. Tu poslední navštívil
předseda okresního sdružení Pavel Rus, který představil nový zahrádkářský zákon, a
také se postaral o předání dvou zlatých medailí za zásluhy o rozvoj zahrádkářského
svazu, které na návrh Základní organizace českého zahrádkářství Hustopeče získali
Ing. Radoslav Beneš a Mgr. Miloslava Kuncová.

Vinařské čtvrtky jsou oblíbenou zábavou milovníků vína.
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Hustopečské vinařské bratrstvo
Hustopečské Vinařské Bratrstvo vzniklo v roce 2010 jako občanské sdružení tří
vinařských nadšenců Marka Sedláčka, Zdeňka Sedláčka a Petra Otřísala. Jeho
cílem byla zejména osvěta a podpora vinařské a vinohradnické kultury mezi mladými
prezentací a vzájemných setkání mladých vinařů s širokou veřejností zejména v
mikroregionu Hustopečsko. Rozhodně však nešlo o novodobou záležitost v dějinách
města Hustopečí. Sdružení chtělo alespoň částečně navázat na působení Ctěného
Vinařského Bratrstva, které bylo jakýmsi vinařským cechem chránícím zájmy
vinařů. Jeho vznik se datuje rokem 1736 a trvalo nepřetržitě do roku 1945. Za tu
dobu získalo Bratrstvo řadu privilegií a Hustopečím tak napomohlo k vytvoření jedné
z neprestižnějších pozic v rámci jihomoravského vinařství a vinohradnictví.
Původní občanské sdružení nebylo příliš činné a v roce 2017 byla činnost
nahrazena spolkem Hustopečské vinařské bratrstvo. Podporu novému spolku
vyjádřila většina vinařů z města. Aktuálně má bratrstvo 18 členů, kterými jsou
např. Vinařství U Vrbů, Vinařství Košuličovi, Vinařství U Harmáčků, Vinařství
Václav, První vinařská, Vinařství Starý vrch, Vinný sklep U Otáhalů, Vinný sklep
Herbenka, Vinařství Turhandl, Hustopečský sklípek a penzion U Radů, Vinařství
Jurák, Víno Stehlík, Vinařství Aurora, Vinařství na Fialce, Zdeněk Sedláček ml.,
Marek Sedláček a Hana Pregrtová.
Hustopečské vinařské bratrstvo pravidelně pořádá Ples vinařů a přátel vína, Zarážení
hory, vlastní degustace a s městem Hustopeče spolupracuje na Otevřených sklepech
během Letního slunovratu s vínem, letních Otevřených sklepech apod.

Zarážení hory v ulici Na Hradbách.
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V roce 2020, kdy se většina akcí kvůli koronavirové pandemii rušila, mělo bratrstvo
štěstí, protože se jeho plánované akce konaly před pandemií nebo v době uvolňování
opatření. Vinaři pouze nemohli mít otevřené sklepy na zrušených akcích města
(Burčákové slavnosti, Slavnosti mandloní a vína) a zrušena byla i tradiční Oslava
Svatomartinských vín a husí. Hustopečští vinaři se s tím ale poprali po svém povolali svatého Martina a vyslali ho předat pracovníkům první linie (lékárny,
nemocnice, obchody, záchranka, hasiči, školky) svá vína jako poděkování za jejich
práci.

Svatý Martin obdaroval vínem pracovníky první linie.

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 kulturnězábavných akcí a péče o životní prostředí. Předsedou spolku je Miroslav Vodák.
Sdružení pořádá akce: Drakiádu, Country a Rock bál, táborák pro děti ke konci
školního roku nebo Ovčí bál. Navíc členové vysadili álej hlohů, pomáhali při
povodních, uspořádali povodňovou sbírku, postavili lávku přes Štinkovku, vysadili
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lípy v polích, vybudovali veřejné ohniště u druhého rybníku, vysadili vrby u tůní
apod. Spolek se každoročně 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 oblíbeného Adventního punčování. Od navázání
spolupráce s městem Milevsko, se členové spolku také zapojují do jejich tradičního
průvodu maškar.
V roce 2020 pořádal spolek už osmý Country a rock bál, což je ples pro ty, kterým se
nechce do bílých košil a sak a plesových šatů. Kromě country hudby byl slyšet i rock
a předtančení patřilo tradičně dámám z Tančírny na stará kolena. V září pořádal
spolek pátý Ovčí bál, který má od prvopočátku dva cíle – pobavit pořadatele i
návštěvníky a také vybrat peníze na dobrou věc. Tentokrát bylo dobrovolné ale
povinné vstupné určeno na nákup stromů, které všehoschopní vysadí v polích a ve
městě.

Ovčí bál baví i pomáhá.

Svaz tělesně postižených Hustopeče
Místní organizace se svými 545 členy je největší organizací nejen na okrese, ale i v
Jihomoravském kraji. Členové nejsou pouze z Hustopečí, ale i z mikroregionu
Hustopečsko (Boleradice, Horní Bojanovice, Šakvice, Strachotín, Popice, Starovice,
Velké Němčice, Kurdějov, Uherčice, Křepice, Morkůvky, Šitbořice). Průměrný věk
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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,
poznávací zájezdy, cvičení a procházky, ale také např. kurzy a vzdělávání (besedy,
IT dovednosti apod.)
I pro rok 2020 měla organizace naplánovanou spoustu činností jako v minulých
letech. První akcí byla návštěva Městského divadla Brno a muzikálu Mamma Mia,
následovala návštěva Aquaparku Pasohlávky a dalším a zároveň posledním byl
zájezd na výstavu kamélií na zámek Rájec a zámek Blansko. Pak už kvůli
koronavirové pandemii rušila organizace jednu akci za druhou. Členové ještě stihli
cvičení jógy pro seniory a ambulantní balíčky v lázních Lednice.
Klub historie a vlastivědy Hutopečska

V roce 2020 členská základna čítala 220 členů, jejichž průměrný věk byl kolem
šedesáti let. Předsedou klubu je Dušan Průdek. Díky neutuchajícímu elánu svých
členů podniká klub různorodé aktivity.
Historici s oblibou vyrážejí na výlety po krásách české země. V roce 2020 vyjeli
celkem sedmkrát a mezi cílovými destinacemi byly například zámky Hluboká
nad Vltavou a Konopiště, klášter v Sázavě a města České Budějovice, Kunín a
Jičín. Pravidelně také zaplňují přednáškový sál kina, v roce 2020 pořádali osm
přednášek, na kterých se podívali do současné Číny i historických Čech, ochutnali
speciality exotické kuchyně a často si k sobě zvou bratra Františka z kláštera v
Rajhradě, který si vždy připraví nějaké originální téma. V roce 2020 klub oslavil dvě
významná výročí – uplynulo deset let od prvního Tábora na stará kolena a pět let, co
se tancechtivé dámy začaly potkávat v tančírně a založily Tančírnu na stará kolena.
Kvůli nouzovému stavu musely dámy bohužel přerušit tréninky, ale s první vlnou
uvolňování bezpečnostních opatření se vrátily v plné síle a s elánem sobě vlastním.

53

K tréninkům tance se dámy vrátily s velkou chutí.

Muzejní spolek
Muzejní spolek Hustopeče je sdružení milovníků přírody, kultury a historie nejen
místního regionu a funguje v Hustopečích už dvacet let. Na začátku to byla
Univerzita třetího věku, pak to byl Seniorklub, a v roce 2007 došlo k přeregistrování
na Muzejní spolek. Zakládajících členů bylo kolem 40, v současné době má spolek
28 členů. Jednatelkou spolku je Jiřina Kotoučková.
Spolek organizuje především různé vzdělávací akce, přednášky, besedy nebo
zájezdy. Při zajišťování seminářů a besed i v mnoha dalších oblastech spolek úzce
spolupracuje s Městským muzeem a galerií Hustopeče. Zde členové spolku přispívají
sbírkotvornou činností, pomáhají s personálním zajištěním konferencí a výstav.
Dne 13. 2. 2020 zemřel Jan Horák, významná osobnost regionální kultury na poli
literárním, divadelním i spolkovém, mj. dlouholetý ředitel hustopečské městské
knihovny a emeritní předseda Muzejního spolku.
V únoru se členové spolku zúčastnili zájezdu u příležitosti 170. výročí narození T. G.
Masaryka a v září proběhlo tradiční setkání Na pohodě.
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. V roce 2019 našli skauti nové útočiště v budově v ulici Nádražní
(vchod z ulice Pitnerova), kde dříve sídlily dva obory Základní umělecké školy.
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Popularita skautingu rok od roku roste a v Hustopečích se pravidelně pořádají různá
skautská setkání. Na jaře 2020 se bohužel musely zrušit pravidelná setkání kvůli
kovidové pandemii. V létě už to vypadalo nadějně a skauti doufali, že se vše vrátí
do starých kolejí. Jenže pak přišla další vlna a další zákaz hromadného setkávání.
Skauti hledali inspiraci a rozhodli se, že budou pořádat svá setkání online. Ze
začátku to šlo ztuha: děti se učily ovládat mikrofon a kameru, přihlašování,
používání chatu a další nástroje. Naštěstí měla většina dětí zkušenosti z distanční
výuky. Brzy se virtuální schůzky dařily a děti tvořily, vařily i cvičily z domova. Přes
sdílenou obrazovku se učily poznávat stopy zvířat nebo se vydávaly na průzkum
divočiny v Google mapách. Každotýdenní úkoly se různily: jedním z nich bylo
postavit doma bunkr a přenocovat v něm. Skauti také odstartovali etapovou hru po
Hustopečích – cílem bylo podle souřadnic najít místo, kde se skrývá obálka s
úkolem.
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. Na
každoroční valné hromadě byli zvoleni tito členové výboru pro rok 2020: Magdalena
Dybová (předsedkyně), Alžběta Lutzká (místopředsedkyně), Lukáš Kolenčík
(místopředseda), Julie Moškvanová, Denisa Tomková, Pavel Košulič a Jaroslava
Kostrhounová.
Chasa pořádá Krojový ples, Dětský krojový ples, Hody, Dětské hody, Zarážení hory
a zaštiťuje Dětský folklórní kroužek a Kroužek lidových tanců a zpěvů. Krojový ples
otevřel v pátek 10. ledna plesovou sezónu v Hustopečích. Program plesu se téměř
nemění, o to větší kreativita je věnována originálním sólům. V roce 2020 chasa
připravila sólo Přejmenuje se, kdy si pánové a dámy losovali mašličky se
staročeskými jmény, a Zimní sólo. Dětský krojový ples se konal o dva dny později,
bohužel s velmi malou účastí přespolních, protože v daném termínu řádila vysoká
nemocnost.
Kvůli vládním nařízením nebylo dlouho jisté, zda se budou konat tradiční hody.
Hodové veselí nakonec dostalo zelenou, ale v mírně upravené verzi – místo zvaní se
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konal průvod, který začínal u společenského domu, kde také proběhlo povolování
hodů. V pátek 14. 8. opět nepřálo stavění máje počasí, ale pánové si s tím poradili.

Stavění máje bylo opět zkouškou pro všechny zúčastněné.

Divadelní soubor Foor
Soubor byl založen v roce 2009 pod hlavičkou Centra volného času Pavučina se
zaměřením na divadlo pro děti. Prvním režisérem byl Jiří Tauber, posléze ho
vystřídal Jiří Merlíček. Během let se repertoár otevřel i hrám pro dospělé, např.
Tlustý prase (2014) nebo Jeppe z Vršku (2018).
K příležitosti otevření zrekonstruované budovy Kina nacvičili ochotníci hru
Ukradené demižóny. Jednalo se o světovou premiéru, protože její autorkou je
hustopečská spisovatelka Markéta Harasimová. V roce 2020 byla činnost souboru
v útlumu.
Divadelník Jiří Merlíček získal další cenu
V sobotu 25. ledna 2020 se hustopečskému herci a režisérovi Jiřímu Merlíčkovi
dostalo nečekané pocty, když po představení Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
v divadle v Boleradicích přímo na pódiu převzal Zlatý odznak Svazu českých
divadelních ochotníků. Divadelník podobné ocenění čekal, protože se divadlu
věnuje přes padesát let a v roce 2008 získal i Cenu města Hustopeče, kam se
přistěhoval v roce 1969 z Ivančic.
Jirka Merlíček je věrný oběma divadelním souborům – hustopečskému i
boleradickému. Řadu let zvládá roli režiséra i herce. V divadle je po celý svůj život
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více než doma. Mezi jeho úspěšné hry patří například Gaudeamus Igitur,
Dekameron, Žádná tragédie, Křížová výprava, Balada z hadrů, Cantervillské
strašidlo, Jeppe z Vršku nebo zatím poslední počin s hustopečským ochotnickým
souborem Fooor Rozbité demižony autorky Markéty Harasimové.
Jeho první režijní prací v Boleradicích byla detektivka Past na myši, následoval
divácky nejúspěšnější muzikál Cikánský baron a pásmo o Voskovcovi a Werichovi
Jízlivý glosátor. První dvě zmíněné inscenace se dostaly sítí soutěží až na národní
přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Nezapomíná ani na děti - s hrou Zvířátka a Petrovští už druhým rokem, vždy v létě,
kočuje na koňském povoze po okolních obcích společně se členy spolku
Všehoschopných.
V Hustopečích se nesmazatelně zapsal do historie také jako zakladatel
Burčákových slavností.

Jiří Merlíček převzal Zlatý odznak jak jinak než na jevišti.

Fotoklub Hustopeče
Fotoklub Hustopeče v současné době sdružuje 18 členů. Předsedou je Zdeněk
Bažant z Velkých Němčic. Během roku se uskutečnily tři tzv. fotovýlety . Z důvodu
koronavirové krize se neuskutečnila výstava Zdeňka Bažanta v galerii U Klaků v
Ivani a nedošlo ani na tradiční prosincovou výstavu Fotoklubu v MMG.
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Výtvarná skupina Alfons
V roce 2020 měl spolek stále 12 členů, výtvarníků z města Hustopeče a Hustopečska
(1 člen z Uherského Hradiště, 1 člen z obce Střelice). Předsedou spolku je Roman
Műller z Nikolčic.
Jelikož neproběhla tradiční listopadová výstava spolku Alfons v městské galerii,
zúčastnili se umělci společného česko-rakouského projektu Katalogové výstavy,
který bude zrealizován v červnu 2021. Každý z výtvarníků poskytl organizátorům
projektu své umělecké životopisy, náhledy a reprodukci čtyř děl, která budou
zahrnuta do katalogu, v němž bude zastoupeno celkem 40 autorů.

KULTURA VE MĚSTĚ
Na kulturním poli má město Hustopeče osvědčené stálice, které lákají tisíce lidí
nejen z České republiky (Slavnosti mandloní, Burčákové slavnosti) nebo jsou naopak
zaměřené na místní obyvatele (Slunovrat, Adventní punčování). Důležité jsou i
vinařské akce, které jsou mezi milovníky vína vyhlášené (Světový duel vín,
Nominanční výstava vín). Všechny výše uvedené společenské události pořádá
organizační složka Marketing a kultura města Hustopeče, kterou vede Ing. Jana
Hrádková.
Jak kulturně se žilo v roce 2020?
Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný a v kultuře tomu nebylo jinak. Hustopeče
se musely obejít bez dvou největších akcí města: Slavností mandloní a vína a
Burčákových slavností. Ještě na začátku ledna bylo vše v zajetých kolejích,
plesová sezóna proběhla prakticky bez větších potíží a pomyslný míč vykopli
krojovaní na svém plese. Následoval Country a Rock bál, ples vinařů a přátel vína,
ples místního gymnázia, farnosti a ochuzeny o plesání nebyly ani místní děti. V
únoru se ještě vyrazilo do spřáteleného města Milevsko na tradiční masopust a v
kině se vesele promítalo, ale pak už to šlo pomalu z kopce a kultura úplně
zanikla…. V květnu vládní nařízení povolila a otevřelo se kino, pro omezený počet
lidí s rouškami. V červnu se konaly oblíbené otevřené sklepy, ale bez Letního
slunovratu, které se dočkaly krásné návštěvnosti. Na otevřené sklepy plynule
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navázalo Léto pod ořechem, kde mohli návštěvníci vidět divadelní představení, letní
kino či hudební koncerty. V kině se konal minifestival Tady Vary. Červenec a
srpen patřil tradičně krojovým hodům. Na konci prázdnin se zarazila hora a
mohlo začít vinobraní. V září město již po 25. hostilo festival Concentus Moravia,
ale konal se pouze jeden koncert. Pak už kultura postupně opět utichla. Sv. Martin
přijel jen na chvíli a pouze za lidmi v první linii, vánoční strom byl rozsvícen
online a stejně tak i adventní koncert na podporu Ivy Záděrové.
Kulturní akce pořádané městem Hustopeče
Léto pod ořechem
Příznivá situace ohledně pandemie v teplejších měsících umožnila bohatý kulturní
program, který se konal na zahradě M-klubu v Herbenově ulici. Zaměstnankyně z
Marketingu a kultury připravily program všeho druhu - divadelní představení,
letní kino nebo hudební večery. Nechyběla ani ochutnávka vín nebo regionálních
produktů. Program začal divadelními představeními: Dva na kanapi, Sexem ke štěstí
a pohádkou O kůzlátkách. V letním kině se promítaly filmy: Přes prsty, Příliš osobní
známost, Dolittle, Postřižiny, Šťastný Nový rok, Poslední aristokratka, Výjimeční,
Hodinářův učeň a 3Bobule. Na zahradě zahrála kapely Víťův brácha a muzikant
Vojta Kiďák Tomáško. Závěr prázdnin patřil pořadu pro děti Tůdle a Nůdle i situační
veselohře Dovolená s rizikem.

Zahrada M-klubu má neopakovatelnou atmosféru.
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Adventní koncert pro Ivu Záděrovou se konal online
V neděli 20. prosince měli všichni zájemci možnost zhlédnout přímý přenos
adventního koncertu pro Ivu Záděrovou na Youtube kanále, na webu města
Hustopeče a na facebookové stránce města.
Během večera vystoupili žáci Základní umělecké školy Hustopeče a pozvaní
hosté - houslistka Jitka Břízová, klavíristka Jana Otáhalová, zpěvák a muzikant
Matyáš Kyncl či folková zpěvačka Jana Unčovská. Večerem provázel Miroslav
Strouhal a diváky pozdravila i starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.
V průběhu koncertu několikrát zazněla výzva a prosba o zasílání příspěvků na
transparentní účet Města Hustopeče na léčbu Ivy Záděrové, která po tragickém pádu
z koně zůstala od krku dolů ochrnutá.
Koncert sledovaly online dvě stovky sledujících.

Netradiční benefiční koncert přinesl kulturu přímo do domů diváků.

Vinařské akce
Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se letos nekonaly oblíbené výstavy vín.
První byla zrušena soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť, jejíž 16. ročník
se měl konat v sobotu 4. dubna. Výstava musela být bohužel zrušena, ale jako u
jedné z mála se stihla vína alespoň obodovat. Poté následovalo odvolání
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Nominační výstavy vín, Světového duelu vín i Svatomartinských slavností.
Nesoutěžilo se ani o prestižní titul Hustopečské městské víno.
Rekordní účast zaznamenaly letní otevřené sklepy
Mít možnost nahlédnout každý den do jiného otevřeného sklepa zní skoro jako ráj. A
právě ten po celé léto poskytovali hustopečští vinaři jak místním žíznivcům, tak
zvídavým turistům. Ať už se jednalo o všední den či víkend, vždy mohli milovníci
vína od 18 hodin zamířit minimálně do dvou otevřených sklepů, kde se jim majitelé s
radostí věnovali.
Ani otevření sklepů přes léto se však neobešlo bez obav. Vinaři věděli, že může
nastat opět krizová situace a sklepy budou muset do odvolání zavřít. Naštěstí se
na tomto případě koronavirová krize podepsala výjimečně příznivě. Vzhledem
k tomu, že letos Češi vyhledávali dovolenou po Česku hojněji než obvykle, našli si
snáz cestu i ke sklepům.

Ochutnávka vín ve Vinařství Václav.
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Malované atrakce ozdobily celé město
Mohlo by se zdát, že pracovnice Marketingu a kultury měly v roce 2020 málo práce,
ale ony naopak přicházely s nápady, jak život během nouzového stavu co nejvíc
oživit. Jedním z nápadů bylo rozzářit ulice města barvami. A nemohly za to ani tak
první jarní květy, jako spíš spreje a laky. Cílem bylo odlehčit dětským hřištím,
které v době nouzového stavu praskaly ve švech, a hrozilo jejich uzavření.
Aktivity pro děti proto namalovaly a připravily po celém městě.
Projekt volně navazoval na práci Centra volného času Pavučina, které v okolí města
připravilo Křížovkovou cestu a na Křížovém kopci i Pohádkovou stezku. Skákací
panáci, bludiště, opičí dráhy a skákačky všeho druhu však měly sloužit hlavně
při každodenních kratších procházkách a už při svém vzniku poutaly pozornost
kolemjdoucích, kteří se do malování i zapojili.
Barevné malůvky byly na náměstí, v okolí kina a tržnice Pavlína, v parku u
evangelického kostela, na chodníku u ulice Dlouhé a dokonce u ovčárny směrem k
mandloňovým sadům.

Hry byly sice určeny pro děti, ale často jim neodolali ani dospělí.
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V karanténě nudy méně
Složka Marketing a kultura města Hustopeče také vyhlásila během nouzového stavu
soutěž V karanténě nudy méně. Každý zájemce se mohl přihlásit do nově
vytvořené facebookové skupiny Města Hustopeče V KARANTÉNĚ NUDY MÉNĚ a
sdílet své osobní příspěvky (příběhy, fotky s popiskem či videa) o tom, co
kreativního dělal doma během nouzového opatření vlády. Každý zapojený získal
po skončení nouzového stavu volnou vstupenku do kina a tři nejlepší v každé
kategorii navíc obdrželi hodnotné ceny. Cílem soutěže bylo motivovat každého z nás,
aby byl kreativní v tom, jak využít volný čas a trávit jej s rodinou či pomoci druhým.
Hustopečské kino v číslech
V Hustopečském kině se v roce 2020 uskutečnilo 243 filmových projekcí, které
navštívilo 9 671 diváků (v roce 2019 to bylo 483 projekcí a 19 074 diváků). Za
poklesem čísel stojí úplné uzavření kina z důvodu vládních nařízení. Vůbec se
nepromítalo v měsících duben, listopad a prosinec. V kině bylo uvedeno 104
českých filmů a uspořádány 4 školní představení. V létě se zde konal filmový festival
TADY VARY, na kterém se během 9 dnů odehrálo 16 filmů s celkovou návštěvností
258 diváků. Zcela vyprodané kino bylo na film Příliš osobní známost a
dokument V síti.
Pořadí nejúspěšnějších filmů:
•

Příliš osobní známost (8 projekcí) 950 diváků.

•

Šarlatán (7 projekcí) 571 diváků.

•

Chlap na střídačku (7 projekcí) 623 diváků.
Další oblíbené akce v Hustopečích

Hustopečský masopust
Masopustní veselice v ulici Na Hradbách si už dvanáct let drží své místo v kulturním
kalendáři a v sobotu 1. února opět lákala na průvod masek, moravskou zabíjačku a
otevřené sklepy vinařů. V roce 2020 netradičně bez zimních kabátů a se
slunečními brýlemi.
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Přestože je to tradiční akce, pořadatelé se vždy snaží přijít s nějakou novinkou,
tentokrát to bylo vyhlašování nejlepší masky, kterou měl za úkol vybrat uvaděč
Franta Uher. Kromě toho se do akce zapojilo i jedenáct vinařů, kteří od 12 hodin
otevřeli své sklepy a návštěvníci, kteří poctivě degustovali v každém z nich, mohli
soutěžit o kolekci vín místních vinařů.
Pořadatelé a zároveň spoluzakladatelé akce ze společností M. S. Quatro s. r. o. a
hotel Rustikal s. r. o. se rozhodli z vybraných příspěvků za polévku a lístky z
tomboly podpořit Svaz tělesně postižených České republiky, který má svou
velkou základnu právě v Hustopečích pod vedením paní Bohumily Defeldové.

Masopust se nesl v duchu zabíjačky, vína a zábavy nejen v maskách.

Hafofest
Spousta dobrého jídla a pití, pohodová atmosféra, úsměvy na tvářích a rozmanitý
kulturní program. Oblíbený mikrofestival Hafofest se vrátil do rodných prostor
M-Klubu na Herbenově ulici, odkud se na dva roky přesunul na myslivnu kvůli
rekonstrukci budovy Pavučiny. A návrat domů všichni přítomní náležitě oslavili.
Omezení z důvodu šířící se pandemie se dotkla více či méně všech kulturních akcí.
Mezi jednu z nich patřil také hustopečský Hafofest, který, aby mohl proběhnout,
musel přistoupit na některá nutná opatření. Jednalo se o změnu termínu, roušky ve
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vnitřních prostorách, rozestupy a dezinfekce. Horkou novinkou letošního ročníku
byly znovupoužitelné kelímky s vlastním logem Hafofestu.
Jak už je zvykem, program byl opravdu bohatý a rozmanitý. Četlo se, tančilo, hrálo,
jedlo i pilo, ale především se zpívalo. Letos se o hudební čísla postaralo celkem 6
kapel.

Hafofest se vrátil na domovskou půdu – do M-klubu.

Concentus Moraviae
Již 25 let mohou milovníci klasické hudby navštěvovat festival, který je již od svého
začátku spjat s Hustopečemi. Dlouho plánovaný festival Concentus Moraviae, který
byl v červnu zrušen z důvodu pandemie a částečně přeložen na 2021, se ve čtvrtek
17. září představil v místním kostele sv. Václava. Komplikace se však nevyhnuly
ani novému termínu. Plánovaný vystupující, tedy Český filharmonický sbor Brno,
bohužel ze zdravotních důvodů nemohl vystoupit, s grácií ho však nahradili
varhaník Pavel Černý a Jaroslav Roučka s barokní trubkou, kteří si pro
posluchače připravili hudební cestu mezi Temží a Moravou. Večerem zazněly
skladby z repertoáru českého, francouzského a německého baroka.
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Varhaník Pavel Černý během svého vystoupení v kostele.

VÝROČÍ
•

7. března uplynulo 170 let od narození nejvýznamnější osobnosti novodobých
českých dějin, prvního československého prezidenta, filozofa, pedagoga, politika,
vědce, spisovatele a žurnalisty Tomáše Garrigue Masaryka. V Hustopečích se
k této příležitosti konal pietní akt.

•

15. listopadu uplynulo 350 let od úmrtí jednoho z největších českých myslitelů,
filosofů a spisovatelů, Jana Ámose Komenského. V evangelickém kostele byla
k této příležitosti uspořádána výstava.
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE HUSTOPEČE
Městské muzeum a galerie Hustopeče sídlí na Dukelském náměstí v cenném
renesančním domě U Synků. V prostorech domu se nachází galerie, depozitář a
čtyři expozice: Dějiny města, Hustopečské trhy, Osvobození 1945 a
Freudenreichův sklep. Muzeum je organizační složkou města Hustopeče, vede ji
Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D.
MMG letos z důvodu koronavirové pandemie nebylo otevřeno celoročně. Z
nařízení vlády došlo k uzavření od 14. března 2020 do 1. června 2020. Následovalo
znovuotevření do 12. října, kdy vláda opět muzea a galerie po celé republice
uzavřela. Od 3. prosince pokračovalo krátké rozvolnění opatření, ale 18. prosince
došlo opět k uzavření, které přesáhlo do roku 2021. Počet dnů, kde bylo muzeum
otevřeno veřejnosti, byl 198.
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V době plného provozu platila tato otevírací doba:
•

v září – červnu: PO – PÁ 9:00–16:30 hod., NE 14:00–17:00 hod.,

•

v červenci – srpnu: PO – PÁ 9:00–16:30 hod., SO – NE 13:00–17:00 hod.

Průvodcovství po městě se zajišťovalo pro předem objednané návštěvy.
Městské muzeum a galerii Hustopeče navštívilo celkem 1064 návštěvníků (z toho
165 dětí a studentů – 16 %).
Muzeum se zaměřuje na sběr historických, etnografických a uměleckých předmětů z
oblasti Hustopečska. Sbírky jsou rozšiřovány především o dary a nákupy. Největší
akvizicí bylo pořízení repliky obřadní roušky (6 500 Kč) a keramické plastiky sv.
Václava s anděly (200 Euro). Dalšími aktivitami muzea jsou přednášková činnost,
vědecko-výzkumná odborná činnost, konzultace a publikační činnost.
Počet evidenčních čísel fotografií a pohlednic byl k 31. prosinci 2020 celkem 3 578.
Za rok 2020 bylo zapsáno 17 přírůstků. Celkové náklady na nákup pohlednic a
fotografií činily 1 900 Kč.
Počet evidenčních čísel trojrozměrných sbírkových předmětů byl k 31. prosinci 2020
celkem 1059. Za rok 2020 bylo zapsáno 6 přírůstků a bylo inventarizováno a
digitalizováno na 100 sbírkových předmětů.
V roce 2020 uspořádalo Městské muzeum a galerie 7 výstav, z toho bylo 6
výtvarných a 1 umělecká (se zaměřením na tradiční lidový oděv a jeho
rekonstrukce). Výstavy se konaly v třítýdenních intervalech a tři výstavy se nemohly
uskutečnit z důvodu pandemie Covid-19. Jednalo se o Výstavu výtvarných prací
žáků ZUŠ, ZŠ Komenského a Praktické školy (duben), o výstavu Výtvarné skupiny
Alfons – Hustopeče (listopad) a Fotoklubu Hustopeče (prosinec).

Výstavy roku 2020:
•

12. ledna – 2. února - Dana Teinitzer a Bohuslav Janovský

•

9. únor – 1. březen - Kateřina Kabrhelová – Maroko plné kontrastů

•

8. březen – 29. březen - FLORA ET LITTERA

•

1. června – 1. července - Veronika Vejpustková – Introsvět
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•

12. července – 30. srpna - Radek Petříček – Cesta k obrazu/kresby malby

•

9. srpna – 30. 8. srpna - Putovní výstava Masaryk a Svatá země
•

•

6. září – 27. září - doc. akad. mal. Milan Rašla – Výběr z tvorby 1970–2020

4. října – 18. prosince - Sdružení břeclavských výtvarníků

Ve spolupráci Města Hustopeče, MMG, Muzejního spolku a Autodopravy Dufek se
v únoru uskutečnil zájezd Po stopách T. G. Masaryka, jehož se zúčastnili i
zájemci z řad veřejnosti. Zájezd se uskutečnil jako připomínka 170. výročí narození
prezidenta T. G. Masaryka a v jeho rámci bylo navštíveno Masarykovo muzeum
v Hodoníně, Holíč, Kopčany, Radimov a město Šaštín-Stráže.

Den Izraele
V neděli 9. 8. 2020 uspořádala Apoštolská církev ve spolupráci s městem Hustopeče
Den Izraele, který se uskutečnil na nádvoří MMG. Součástí této akce, jíž se osobně
zúčastnil velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, byla návštěva míst spojených s
židovskými památkami a s T. G. Masarykem (židovský hřbitov, Masarykův
památník a piaristická reálka, městský hřbitov a hřbitov Rudé armády). Velvyslanec
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Meron zároveň otevřel putovní fotografickou výstavu Masaryk a Svatá země o
prezidentově návštěvě Palestiny v roce 1927. Výstava se konala v přízemních
prostorách MMG.

Den Izraele se konal na nádvoří Domu u Synků.

Nová expozice Freudenreichův sklep
V roce 2020 byla dokončena nová stálá expozice Freudenreichův sklep. V lednu
2020 byly dodělány stavební úpravy, poté došlo k instalaci nových výstavních
panelů, které zohledňují extrémní prostředí sklepa (např. v únoru 2020 zde byla
naměřena teplota 9 °C a vlhkost 75%).
Do expozice byla umístěna replika veduty z 18. století, pro níž byl vytvořen
speciální rám, a byla vytvořena keramická zvětšenina barokní plastiky sv.
Václava s anděly podle monstrance z kostela sv. Václava v Hustopečích.
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Nová expozice Freudenreichův sklep rozšířila nabídku MMG.

Projekt muzejní kavárny
V roce 2020 byl dokončen projekt Muzejní kavárny – Café Auspitz. Vizuálně se
kavárna hlásí k uměleckému a klasickému (vídeňskému) pojetí, které jí propůjčuje
nadčasovou eleganci a které ji vrací do období, kdy se s kavárenstvím v Hustopečích
začínalo.
Dekor Muzejní kavárny vychází z díla malíře a grafika Morize Junga (1885–
1915), absolventa Vídeňské školy uměleckých řemesel (Kunstgewerbeschule) a
člena uměleckořemeslného uskupení WienerWerkstätte, který geniálním způsobem
dokázal zachytit sladkobolné “ambiente“ vídeňských kaváren, výčepů a kabaretů…
Návrh interiéru vytvořila Ing. arch. Helena Straková.
Dne 23. 7. 2020 zasedla Komise pro hodnocení nabídek na pronájem Muzejní
kavárny a vybrala nejvhodnější nabídku. Provoz kavárny však nebyl zahájen, a to
v důsledku protahující se rekolaudace a kvůli kovidové pandemii.
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Muzejní kavárna nabídne atmosféru vídeňských kaváren.

Obranný štít zůstane ve stálé expozici dějin města
Hustopečští radní na první schůzi roku 2020 schválili, že válečný štít z
Hustopečí bude nejméně do roku 2024 součástí expozice o dějinách města. Schválili
smlouvu o výpůjčce s Regionálním muzeem v Mikulově, v jehož sbírkách je štít z
roku 1915 nyní zapsán. Od roku 2018 je umístěn ve stálé expozici v Městském
muzeu a galerii v domě U Synků. Tento artefakt byl zhotoven v rámci široké
kampaně – tzv. válečného hřebíkování (Kriegsnagelung), které spočívalo v tom, že
za poskytnutí peněžitého daru mohl být přibit hřebík do k tomu určenému dřevěnému
objektu (většinou šlo o postavy rytířů, štíty, kříže, sloupy apod.). Takto vybrané
peníze byly směřovány na podporu válečných obětí, pozůstalých a raněných, ale
mnohem více než získaný obnos hrál roli propagandistický účel, který posiloval
patriotismus a odhodlání „domácí“ fronty. Z Vídně se tento druh peněžité sbírky
rozšířil po celém Rakousku-Uhersku a Německu. Hřebíky mohly být nejen železné,
ale i z cennějších kovů či dokonce postříbřené a pozlacené. Mohly mít i různé
velikosti. Vždy ale platilo, že dar musel být vyšší než cena samotného hřebíku.
Hustopečský obranný štít byl instalován 2. prosince 1915. Na stěně, kam byl
umístěn, bylo napsáno dvouverší: Ein einsern Geschlecht schuf dieses Werk – in
eiserner Zeit den Helden geweiht (Železné plémě vytvořilo toto dílo – v železné době
zasvěceno hrdinům). Štít je vysoký 178 cm (šířka 67 cm) a vyznačuje se
mimořádným řezbářským umem, a to především ve zpracování erbů Hustopečí,
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Rakouska a Německa.

Obranný štít je unikátním svědectvím minulosti.

Co bude s domem po Věře Nohelové se stále neví
O měšťanský dům na náměstí po významné osobnosti Hustopečí, paní Věře
Nohelové, usilovalo město několik let. V září roku 2019 zastupitelé města
jednomyslně schválili koupi domu po paní Nohelové za částku 8,5 milionu korun. V
případě koupě a obnovy domu šlo i zachování provozu ojedinělé litografické dílny,
ve které až do své smrti pracovala umělecká tiskařka paní Věra Nohelová (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. Vedení města se nyní zabývá otázkou jeho využití.
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Střelnice získá svou krásu
Dvoupodlažní objekt na ulici Na Hradbách patří k nejstarším budovám ve městě a
byl postaven za účelem obrany města. V posledních letech, navíc i po požáru,
chátrá a potřebuje řadu nejen stavebních úprav.

Současný stav budovy Střelnice.

Pomůže dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj, kterou město
bude moci čerpat v následujících třech letech. Dotace bude činit 60 % způsobilých
výdajů (necelé 4 miliony korun) a bude využita na stavební úpravy, interiéry se
budou řešit zvlášť.
Vznikla studie na rekonstrukci, vymyšlený je i interiér. Měl by zde vzniknout
prostor pro setkávání, na stěnách bude historie starých budov ve městě, a protože
Střelnice leží v ulici Na Hradbách, tak zde bude například staré vinařské nářadí.
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Vizualizace plánovaného vzhledu budovy po rekonstrukci.

A k čemu vlastně v minulosti budova sloužila? Napovídá její název. Souvisí to s tím,
že Hustopeče byly město a měly domobranu – museli tu být bojeschopní muži.
S objevem kuše bylo nutné, aby se muži naučili s kuší zacházet, takže musela
vzniknout výcviková místa. S palnými zbraněmi, které do Hustopečí přinesli
například husité, bylo nutné stavět střelnice mimo město, aby nezpůsobily požár a
nedělaly hluk, takže se střelnice pravděpodobně stavěla v průběhu 16./17. století a
byl v ní prováděn výcvik palnými zbraněmi.
CENTRUM VOLNÉHO ČASU – PAVUČINA
Příspěvková organizace města Centrum volného času Pavučina sídlí na adrese
Šafaříkova 40, vede ji Mgr. Petr Fridrich. Pavučina zaměstnává 7 interních a 7
externích pedagogických pracovníků.

V roce 2019 se po téměř dvou letech kompletní výstavby zaměstnanci a
návštěvníci kroužků konečně dočkali nové budovy. Slavnostní otevření se konalo
15. září. Bohužel si novou budovu z důvodu koronavirové pandemie nemohl nikdo
příliš užívat. V roce 2020 na základě vládního opatření nemohlo centrum provozovat
činnost od 3. března 2020 - do 10. května 2020 a pak opět od 5. října 2020 - 6.
prosince 2020. Desítky kroužků pro více než 700 dětí ze dne na den ukončily
činnost. Od 7. prosince se nastartovala část z nich, 20 jich ale zůstalo uzavřeno, a to
především z toho důvodu, že jejich kapacita byla nadměrná a centrum by nesplnilo
vládní nařízení umožňující setkávání pouze do 10 účastníků.
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Pauzy v činnosti Centra volného času Pavučina využili zaměstnanci
k sebevzdělávání, přípravě nových webových stránek či péči o zvířata. Připojili se
také k šití roušek a neustále zvelebovali prostory v nové nezabydlené budově.
Ve školním roce 2019/20 nabídla Pavučina 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.
Vícedenních akcí, příměstských nebo pobytových táborů, bylo v roce 2020 celkem
17. Zúčastnilo se jich celkem 2859 osob.
Pavučina pravidelně pořádá i řadu akcí, které se mezi dětmi i rodiči těší velké oblibě.
Jedná se např. o vítání podzimu, bramboriádu, uspávání broučků, vánoční vycházku
s koňmi, bruslení, dětský karneval, cyklozájezd Wachau a táborák na Krajcáku.

Karneval měl tentokrát téma Ze života hmyzu.

Kromě budovy získal nový kabát i celý areál
Hned ze tří dotačních titulů se Pavučině daří zvelebovat venkovní areál. Z daru
Biosférické rezervace Dolní Morava byla revitalizována studna, postaven venkovní
altán, vysazeno kolem dvaceti stromů (např. vrba košíkářská, dub celokrajný,
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černomořský, červený, šarlatový, maďarský, dub Turnerův, borovice, cedr, třešeň,
platan a zhruba 30 keřů růží a kalin) a pořízen suchý záchod a kompostéry.

Na zahradě byl zbudován nový altán.

Z dotace ze Státního fondu životního prostředí byla zbudována venkovní ohrada pro
ovečky, zastřešený venkovní altán s voliérou pro ptactvo, vysázena motýlí louka a
pochůzková stezka u hlavního vchodu. Další peníze se podařilo získat ze Státního
fondu životního prostředí. Bude z nich hrazena revitalizace jezírka a nákup velkého
množství různých pomůcek pro kroužky.

Motýlí louka slouží hmyzu a navíc potěší každého návštěvníka.
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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Hustopeče je střediskem Centra volného času, které je
příspěvkovou 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 Cipísek. Všechny tyto služby zabezpečují 2 knihovnice – Jitka
Horáková a Jana Unverdorbenová.
V rámci vládních nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií, byla knihovna
zcela uzavřena dvakrát – od 13. března do 29. dubna a od 22. října do 3.
prosince, nebo fungovala pouze přes výdejní okénko. Navíc téměř tři čtvrtě roku
trval zákaz konání veškerých akcí.
V roce 2020 bylo zaregistrováno celkem 904 čtenářů, z toho 700 je dospělých a 204
do patnácti let. V tomto roce využilo služby 21 590 uživatelů. Fyzických návštěvníků
bylo 12 359. Z toho návštěvníků kulturních akcí 803 a vzdělávacích akcí 423,
návštěvníků využívajících internet v knihovně 302 a návštěvníků on-line služeb (tzv.
virtuální návštěvy) 9 231.
Knihovna poskytla celkem 36 329 výpůjček, které se skládaly z naučné literatury
dospělým uživatelům (5 553), krásné literatury (21 053), z naučné literatury pro děti
(492), z krásné literatury pro děti (4 446), z výpůjček periodik (4 275) a zvukových
dokumentů (510). Evidované prezenční výpůjčky byly 2 a prolongací bylo 12 022
(prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby).
Přírůstek knihovního fondu v roce 2020 činil 863 knihovních jednotek. Stav
knihovního fondu k 31. 12. 2020 je 32 438 knihovních jednotek.
V roce 2020 se v knihovně konalo 8 kulturních a 20 vzdělávacích akcí. Pokud to
nařízení dovolila, tak do knihovny docházely děti z obou mateřských škol v
Hustopečích i z okolních vesnic. 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 SOU. Na podporu dětského čtenářství se knihovna pošesté připojila k
soutěži Lovci perel.
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Slavnostní vyhlášení soutěže Lovci perel.

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 2020 vystavovala např. Blanka Spěváková,
sourozenci Hanzelkovi nebo žáci ZŠ Nádražní.

Výstava prací žáků ZŠ Nádražní.

Téměř každý měsíc se také koná přednáška na určité téma, např. cestopisná
přednáška manželů Márových o Africe či přednáška Lenky Kopřivové o Moravských
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Chorvatech. Již od roku 2008 se stalo tradicí, že se jednou za dva měsíce knihovna
promění v Literární kavárnu, bohužel rok 2020 podobným setkáním nepřál. V roce
2020 pokračovala Virtuální univerzita třetího věku. Tématem jedenáctého semestru
byl Leonardo da Vinci. Semestr navštěvovalo 20 účastníků. Zimní semestr byl kvůli
koronavirové pandemii zrušen.
V roce 2020 zemřel dlouholetý knihovník Jan Horák
Ve věku úctyhodných 83 let zemřel dlouholetý vedoucí knihovny v Hustopečích a
zapálený propagátor hustopečského kraje, který v roce 2017 získal i čestné
ocenění z rukou ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Jan Horák se narodil 19.
prosince 1936 v Boleradicích. Po vychození obecné a střední školy v Boleradicích
absolvoval Jedenáctiletku v Hustopečích zakončenou maturitou. Pak nastoupil na
místo v bance, později pracoval jako účetní a matrikář na MNV v Boleradicích.
Začal organizovat kulturní dění v obci, včetně ochotnického divadla. V rocee
1952 nastoupil na místo metodika pro slovesné obory v tehdejším Domě osvěty
Hustopeče – Břeclav. O rok později zakončil Střední knihovnickou školu v Brně,
obor osvěta a kultura, zakončenou maturitou a závěrečnou studií. V rámci
centralizace osvětové činnosti na okrese Břeclav byl přeřazen na místo vedoucího
Městské knihovny v Hustopečích, kde setrval až do odchodu do důchodu.

Jan Horák byl významnou osobností města Hustopeče.
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CÍRKVE
Společná modlitba
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 představitelů hustopečských církví se konalo v neděli 19. ledna na katolické
půdě v kapli sv. Anežky České a poprvé bez zástupce Apoštolské církve, ve které
právě docházelo ke změně duchovního. Hlavní promluva letošního setkání připadla
na kazatelku Českobratrské církve evangelické Kateřinu Rybárikovou, jejíž slova o
nedokonalých lidech toužících po dokonalé jednotě vyvolávala na rtech přítomných
věřících souhlasné úsměvy. Do bohoslužby se zapojili i věřící, kteří společnými
modlitbami ukázali, že rozdílná vyznání jednotě nebrání. Společné modlitby
zakončili nad šálkem kávy a čaje v jídelně pod kostelem, kde padaly i úvahy o
dalších možnostech spolupráce.

Společná bohoslužba se konala v kapli Sv. Anežky České.

Tříkrálová sbírka
V roce 2020 slavila Tříkrálová sbírka, kterou zaštiťuje Oblastní charita Břeclav,
jubilejní dvacetileté výročí. V Hustopečích se vybralo 132 684 Kč. Organizace se
ujal děkan Jan Nekuda, který spolu s vedoucími skupinek, složených zejména z
místních farníků v hojném počtu koledovali ulicemi města Hustopeče v prvních
lednových dnech.
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Národní týden manželství
S aktivitami v rámci Národního týdne manželství, který se koná v únoru, dřív
přicházela kazatelka Kateřina Rybáriková, v roce 2020 se zapojilo i město
Hustopeče. První akcí bylo promítání v hustopečském kině. Páry mohly zdarma
zhlédnout francouzskou komedii Tenkrát po druhé. Ještě před vstupem do sálu si
mohli příchozí vychutnat kávu za hubičku, kterou po celý týden nabízela
kinokavárna i Hustopečská mandlárna. Další událost se konala na hřišti Lipová.
Pro manžele byl připravený program, který otestoval jejich vzájemnou kooperaci.
Čekalo na ně několik úkolů, na jejichž tvorbě se podílelo Centrum volného
času Pavučina. Na ty, kteří zdárně prošli všechna stanoviště, čekala sladká odměna
v podobě podílku z pravého svatebního dortu.

Vzájemnou kooperaci ukázaly úkoly vymyšlené pracovníky Pavučiny.

Kostelní zvony rozezněly celý kraj
V neděli 5. dubna začal svatý týden, který je začátkem velikonočních událostí,
jejichž vrcholem je ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě na Květnou
neděli se v 11:00 rozezněly na pět minut všechny kostelní zvony v celém
kraji. Letošní Velikonoce strávené pod řadou omezení vyplývajících z koronavirové
pandemie probíhaly pouze za zavřenými dveřmi domácností a v omezeném počtu
návštěvníků v kostelech. Zvony měly symbolicky vyzvat ke společné modlitbě či ke
vzpomínce na ty, kteří čelili pandemii v první linii.
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Noc kostelů patřila hudbě
Již po dvanácté se v pátek 12. června otevřely dveře všech chrámů po celém Česku v
rámci akce Noc kostelů. Bezpečnostní opatření kvůli doznívající pandemii vzali
pořadatelé jako výzvu k inovaci a modernizaci již tradičních programů.
V evangelickém kostele se opět konal absolventský koncert žáků Základní
umělecké školy. Koncert nebyl pestrý jen zastoupením nástrojů, ale i širokým
repertoárem. Absolventi to letos měli mnohem těžší, protože nejdřív se celý měsíc
vůbec neviděli se svými kantory, další měsíc se vyučovalo jenom online a nakonec
jim zbyl necelý měsíc na to, aby se na závěrečné vystoupení připravili.
Hudba zněla i kostelem sv. Václava na Dukelském náměstí, kde letos vynechali
část programu v suterénu, protože ten dočasně sloužil jako útočiště pro děti z MŠ U
Rybiček. Pořadatelé však vyšli vstříc těm, kteří zůstali doma. Hudební pásmo
skupiny Srdce ze Šakvic, při kterém se zaplnily lavice kostela, přenášeli online
živě na své facebookové stránky. Zájemci se mohli vydat i na noční světelný
průvod ke kapli na Křížovém vrchu, kde celou akci ukončili modlitbou ke sv.
Rochovi, přímluvci proti moru a nemocem.
Ekumenická pouť
V sobotu 3. října se konala třetí ekumenická pouť z Hustopečí do Klobouk u Brna s
názvem Pojďme spolu. Zúčastnila se jí padesátka poutníků od dětí po důchodce.
První pouť vedla z Brna do Nosislavi, druhý ročník se šel z Nosislavi do Hustopečí.
Do dalších let je v plánu směřovat na Slavkov apod. Cílem třinácti kilometrové
pouti je připomenout si soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní
Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se
v minulosti často stávala místem rozdělení a nepochopení.
Zákaz shromažďování během nouzového stavu
Nouzový stav vyhlášený vládou s sebou přinesl i zákaz shromažďování, který se
vztahoval na bohoslužby v kostelích. Věřící tak byli odkázáni na online přenosy
mší svatých a společných modliteb prostřednictvím televize nebo internetu.
Samotné kostely ale úplně prázdné nebyly, kněží sloužili mše svaté i bez přítomnosti
věřících. V katolické církvi není nutná účast věřících při bohoslužbě a kněží ji
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mohou sloužit i soukromě. Na významu jí to však vůbec neubírá a kněží po celém
světě naopak právě v této nelehké době prosí mnohem intenzivněji o Boží pomoc.
Římskokatolická církev
Farnost tvoří město Hustopeče s farním kostelem Sv. Václava a kaplí Sv. Rocha na
Křížovém kopci. Farnost Hustopeče zajišťuje duchovní správu také v obcích
Starovičky a Starovice. Současným hustopečským farářem a děkanem je Jan
Nekuda. Zřizovatelem je Biskupství Brněnské.
Kostel sv. Václava už dlouho volal po výmalbě a dočkal se 26 let od vysvěcení.
Použito bylo téměř 350 litrů speciální silikátové barvy, 2000 kubíků lešení,
protiplísňová ošetření i přechodové můstky a oprava omítek. Monumentální a
atypicky řešený prostor komplikoval především stavbu a ukotvení lešení. Část
hlavní lodi chrámu se tak musela malovat ze žebříků či z pojízdného lešení. Stěhovat
se muselo prakticky všechno vybavení. Výmalbu měl na starost stejný malíř, který
kostel maloval i při jeho výstavbě před pětadvaceti lety a prostor mu proto nebyl
neznámý. Náklady na výmalbu hradili farníci z velké části ze svého, ale pomohlo
i město Hustopeče.

Postavit lešení ve zvláštně tvarové budově kostela dalo malířům zabrat.
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S odchodem pastora Apoštolské církve Karla Fridricha z Hustopečí skončilo i
několik sociálních aktivit, které ve spolupráci se Sociálním odborem města
Hustopeče právě Fridrich organizoval. Co se podařilo díky místní římskokatolické
farnosti zachovat, je potravinová pomoc a foodbox. Pro koncového uživatele
služby se mění pouze výdejní místo, jinak zůstává vše při starém. Každý, kdo se
ocitne v nějaké 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.
V kostele svatého Václava se v roce 2020 konala řada akcí, např. maškarní
karneval, tentokrát s názvem Archa zvířat. Suterén kostela sv. Václava také hostil v
sobotu 29. února po několikaleté pauze Děkanátní setkání mládeže. Odpoledne
plné přednášek a aktivit uspořádala místní mládež pod vedením děkana Jana Nekudy.
Program dne si skupinka dobrovolníků vytvářela na společných setkáních. Pozvání
nakonec přijala čtyřicítka mladých převážně z okolních obcí. Už čtyři roky vždy před
Vánocemi pořádají farníci z kostela sv. Václava bohatý jarmark vlastnoručních
výrobků, jehož výtěžek putuje na fond pro sociálně slabé rodiny. Tuto tradici se jim
podařilo zachovat i v roce 2020 v rámci všech bezpečnostních opatření. Fond úzce
spolupracuje a vzájemně se doplňuje se sociálním odborem v Hustopečích. Za dobu
svého fungování nashromáždil a rozdal přes sto tisíc korun a ve své činnosti má v
plánu pokračovat i nadále. Sociálně slabých totiž i v souvislosti s dlouhotrvající
koronavirovou krizi přibývá.

Děti si karneval pořádně užily.
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Českobratrská církev evangelická
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích se nachází na adrese
Masarykovo 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
Filmový klub.
Apoštolská církev
Sbor Apoštolské církve v Hustopečích působí od roku 1986 pod hlavičkou
břeclavského 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
pořádá víkendové pobyty a tábory.
Od roku 2019 je administrátorem sboru pověřen bratr Karel Káňa, senior
jihomoravské oblasti, který do doby obsazení místa pastora sboru vypomáhá.
Se začátkem nového školního roku se v prostorách Apoštolské církve rozjely Teen
meetingy, mládežnická setkávání. Hned na prvním z nich ve středu 23. září nakousli
účastníci důležité a komplikované téma, kterým jsou vztahy. Pastora Karla Káňu v
úvodní lekci zastoupili novomanželé Jakub a Kateřina Fridrichovi.
Náboženská společnost Svědci Jehovovi
Společnost sídlí na adrese Kpt. Jaroše 24. Poskytuje pomoc obětem přírodních
katastrof, podporuje misionáře i cestující služebníky a pomáhá s výstavbou míst k
uctívání v rozvojových zemích. V roce 2020 společnost ukončila pořádání
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bohoslužeb a duchovních setkání a oslovila město kvůli možnému prodeji
nemovitosti.

SPORT
V Hustopečích se na skvělé úrovni hrají např. tyto sporty: házená (Legata Hutopeče
hraje v prvoligové soutěži), fotbal (od pohybové školičky pro pětileté až po muže A
a B týmu), stolní tenis, futsal, atletika (SK Atletika trénuje kolem 90 svěřenců),
karate, tanec, cyklistika apod.
Bohužel vyhlášení nouzového stavu přineslo stopku všem sportovcům. Přerušeny
byly všechny soutěže individuálních i kolektivních sportů na všech úrovních.
Nejtvrdší opatření se postupně mírnila, bylo dovolené sportovat v omezeném
kolektivu, venku apod. Bohužel, po jarním tvrdém zákazu a letním uvolnění přišel
podzim, kdy byly sportovní kroužky a tréninky opět zakázány.
Obavy z šíření koronaviru a bezpečnostní opatření nejvíce doléhaly na pořadatele
velkých akcí. V Hustopečích se proto např. nekonala oblíbená Agrotec Petronas
Rally, cyklistické putování Krajem André apod.
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
návštěvníků se starají 4 plavčíci.
Krytý bazén
Krytý bazén prošel v roce 2019 náročnou opravou vestibulu, šaten, ohříváren a sprch.
V roce 2020 došlo k rekonstrukci kotelny a obměně kogenerační jednotky, která
pomáhá při ekonomickém provozu. Očekávána úspora se pohybuje okolo 3 milionů
korun, které město ušetří v průběhu garantovaných 10 let. Do budoucna se čeká na
vhodný dotační titul, který by podpořil obnovu bazénových hal a bazénových van.
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Zázemí krytého bazénu díky rekonstrukci opravdu prokouklo.

Za normální situace projde krytým bazénem cca 25.000 dětí, které se naučí plavat a
cca 25.000 návštěvníků za rok ze strany sportovních oddílů a veřejnosti. Výuku
plavecké školy provádí manželé Klemešovi. Ovšem v době koronavirové pandemie
byl bazén několik měsíců zcela zavřený, což se promítlo do návštěvnosti.
SPOZAM provozuje také saunu, do které investoval od roku 2015 nemalé finanční
prostředky (výměna skříněk, výměna saunových kamen, oprava ochlazovacího
bazénku, prohřívárny a odpočívárny).
Letní koupaliště
S blížící se letní sezónou vždy vypuknou i venkovní přípravy. V roce 2020 kromě
osázení nových keřů namísto buksusů, které napadl škůdce, se nahradily i venkovní
převlékárny.
Vzhledem ke stáří koupaliště (25 let) probíhají každoročně v areálu stavební úpravy
tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví návštěvníků. Největší finanční investicí
je vždy oprava přelivových hran a odtokových žlabů bazénů letního koupaliště.
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Městskou sportovní halu, tenisové kurty a hokejbalové hřiště má v pronájmu TJ
Agrotec Hustopeče, předsedou TJ je Zdeněk Rybář. Fotbalový areál má v pronájmu
FC Hustopeče, předseda FC je Ing. Jaroslav Šebesta.
Městská sportovní hala
Městská sportovní hala je plně vytížená. V roce 2020 v ní trénovalo 11 oddílů
Tělovýchovné jednoty a týmy Legaty Hustopeče, děti ze základních škol a o
víkendech místní sportovní kluby, které zde pořádaly turnaje až na úrovni kraje.
Hala byla naposledy rekonstruována v roce 2005 díky tomu, že občanské sdružení
Tělovýchovná jednota Hustopeče, které si ji od města pronajímá, získalo dotaci na
rekonstrukci palubovky. Stará plocha se demontovala a hala dostala kompletně
nový povrch. Od posledního zásahu uběhla dlouhá doba, což ukazoval loupající se
lak, vybledlé lajny a oděrky. V roce 2019 nechala Tělovýchovná jednota opravit
povrch ještě jednou. Došlo k částečnému zbroušení a přelakování, na rozsáhlejší
opravy nebyly prostředky. Bohužel vybraná firma nezvolila vhodný technologický
postup a lak se začal loupat. Z toho důvodu převzalo město Hustopeče povrch haly
zpět do svého majetku a naplánovalo tyto opravy: kompletní zbroušení celého
povrchu až do základního dřeva, nalakování speciálním lakem, přelajnování a
fixaci vrchním lakem. Lajnování dělá halu multifunkční, je v ní hřiště na házenou,
volejbal, badminton, košíkovou a nově i prostor pro nácvik hodu koulí.

I po rekonstrukci zůstane hala multifunkční.
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Začala dlouho potřebná rekonstrukce stadionu
Hustopečští sportovci se dočkali nových povrchů v areálu městského stadionu v
Hustopečích. Neutěšený stav areálu napravila rekonstrukce, která započala v
polovině července. Jedná se o rekonstrukci celého povrchu stadionu, vznikl nový
atletický ovál, včetně vrhačských sektorů, uvnitř travnaté fotbalové hřiště, které
získalo také nový povrch. Součástí je i ozvučení stadionu a jeho vybavení –
například překážky, oštěpy, zkrátka vše, co atleti potřebují. Na tuto investici získala
dotaci Tělovýchovná jednota Agrotec Hustopeče a část financí vložilo i město
Hustopeče. Celkový rozpočet je ve výši 33 milionů korun. Majetek, který vznikne,
přejde na město Hustopeče. Jednou z podmínek dotace je to, že stadion musí být
přístupný veřejnosti.
V dalších letech by měly být vybudovány nové kabiny a zázemí pro sportovce, které
by kapacitně dostačovaly fotbalistům i atletům.

Práce na novém fotbalovém hřišti a atletickém oválu.

Nabídka sportovišť je v Hustopečích veliká
Téměř šestitisícové město Hustopeče na svou velikost disponuje řadou sportovišť.
V těsné blízkosti leží sportovní hala, fotbalový stadion, hokejbalové hřiště, tenisové
kurty, krytý bazén a letní koupaliště. Od roku 2016 je v provozu nafukovací
sportovní hala (v roce 2020 byla poprvé sundána krytina, protože v letních měsících
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se hala kvůli teplu nedala téměř používat) a všechny školy mají vlastní tělocvičny.
Na hřišti v ulici Lipová je také dopravní hřiště. Snoubení ideálních podmínek pro
trénování s nadšením místních sportovců má za následek řadu významných úspěchů
v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích.

Střecha nafukovací haly poprvé od svého postavení splaskla.

Hustopečské skákání Agrotec 2020
Mezinárodní výškařský mítink, který se v loňském roce dostal na šestou příčku
nejlepších skokanských závodů světa, letos vstoupil do třetí dekády a opět potvrdil,
že nabízí ideální podmínky ke špičkovým výškařským výkonům. Hlavním hostem
letošního ročníku se stal dosud neporažený rekordman Javier Sotomayor z Kuby,
který přijel o den dřív, aby si potrénoval s dětmi z hustopečského atletického klubu.
Dlouho očekávaný sportovní program začal v sobotu 8. února v 10 hodin dopoledne
závody dorostenců a juniorů. Upoutali především junioři, kteří se nebezpečně
přibližovali legendárním 230 centimetrům Jaroslava Báby z roku 2003. Finálový
souboj svedli Britové Keleshi Agoucha a Sam Bereton. Štěstěna však byla více
nakloněna Kelechimu, který se za mohutné podpory celé haly vybičoval až k 222 cm.
VÍTĚZOVÉ V KATEGORII DOROSTENCŮ:
1. Charlie Knott (Velká Británie) - 200 cm
2. Tomáš Neufuss (TJ Sokol Velké Meziříčí) - 188 cm
3. Zbyněk Pecha(TJ Nové Město na Moravě) - 170 cm
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VÍTĚZOVÉ V KATEGORII JUNIORŮ:
1. Kelechi Agoucha (Velká Británie) - 222 cm
2. Sam Bereton (Velká Británie) - 216 cm
3. Jakub Bělík (TJ Sokol Hradec Králové) - 209 cm
Díky strhujícímu souboji juniorů se další program Hustopečského skákání o hodinu
posunul. Dorostenky, juniorky a ženy B se tak na tartany dostaly až před před
třináctou hodinou. V dorostenkách triumfovala Slovenka Simona Tichá, juniorské
zlato putovalo díky Hannah Moat do Velké Británie a mezi ženami B triumfovaly
dvě Maďarky; zlatá Luca Renner a bronzová Katalin Kriszt mezi sebe pustily pouze
stříbrnou Emily Borthwick z Velké Británie, která v Hustopečích startovala
několikrát.
VÍTĚZNÉ DOROSTENKY:
1. Simona Tichá (Slovensko) – 170 cm
2. Kristýna Pacltová (TJ Lokomotiva Beroun) – 165 cm
3. Alena Levková (AK Olomouc) – 165 cm
VÍTĚZNÉ JUNIORKY:
1. Hannah Moat (Velká Británie) – 175 cm
2. Carmen Neat (Velká Británie) – 175 cm
3. Horváthová Michaela (AK Olymp Brno) – 165 cm
VÍTĚZNÉ ŽENY B:
1. Luca Renner (Maďarsko) – 179 cm
2. Emily Borthwick (Velká Británie) – 179 cm
3. Katalin Kriszt (Maďarsko) – 170 cm
Šestnáctka mužů kategorie B se ke svému závodu dostala krátce před třetí hodinou
odpoledne a skvělou formou zaujali už od základní výšky britský atlet Will Grimsey
a Ital Nicolas De Luca. Spolu s Dániélem Jankovicsem z Maďarska se od 214 cm
pustili do boje o rozdělování medailí. Vítězně z něj nakonec vyšel Ital s 220 cm.
VÍTĚZOVÉ V KATEGORII MUŽI B:
1. Nicolas de Luca (Itálie) – 220 cm
2. Will Grimsey (Velká Británie) – 220 cm
3. Dániél Jankovics (Maďarsko) – 217 cm
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Krátce před pátou hodinou odpoledne začalo slavnostní zahájení hlavních závodů,
během nichž se publiku představili čestní hosté. Nechyběli mezi nimi Jarmila
Kratochvílová, Tomáš Janků, Radek Juška nebo Zuzana Hlavoňová. Již po
několikáté do Hustopečí přijela i světová rekordmanka Inge Babakova, která přivezla
i své svěřence.
Do hlavního závodu žen v letošním roce nastoupilo 13 závodnic z osmi zemí. Česká
republika měla hned dvě želízka v ohni - Báru Sajdokovou a Kláru Krejčiříkovou,
která v loňském roce skočila na Hustopečském skákání ještě coby dorostenka AK
Olympu Brno svůj osobní rekord a současně rekord haly ve výšce 189 cm. Závod
však naprosto nečekaně vyhrála Nikki Manson z Velké Británie, která vynechala
poslední dva pokusy na 195 cm a nechala si rovnou nastavit výšku skotského
národního rekordu 196 cm. Tu sice nepřeskočila, ale zlato jí právem náleží za osobní
rekord 193 cm.
VÍTĚZKY V KATEGORII ŽENY A:
1. Nikky Manson (Velká Británie) – 193 cm
2. Iryna Geraschenko (Ukrajina) – 190 cm
3. Morgan Lake (Velká Británie) – 190 cm
Patnáctka skokanů hlavní mužské kategorie se postavila na start krátce po sedmé
hodině a zaplněné hale se představili staří známí Edgar Rivera, Tom Gale, loni
stříbrný Chris Baker a bronzový Joel Castro z Portorika nebo miláček hustopečského
publika Sylwester Bednarek z Polska.
Zlomovou výškou letošního ročníku se pro závodníky stalo 227 cm, při kterých ze
závodu vypadla většina nabité startovní listiny včetně světové jedničky Maksima
Nedasekau. Diváci rozpoutali v hale hotové peklo, a když se na 233 cm pokoušel
juniorský vicemistr Evropy Tom Gale o kvalifikaci na Olympijské hry do Tokia,
nebylo slyšet vlastního slova. Právě na této výšce Galea opustili stříbrný Bednarek a
bronzový Jamal Wilson a on bojoval o vše. A vyhrál! Třetím pokusem a novým
osobním rekordem přeletěl laťku, která se ani nezachvěla a Hustopeče se tak zapsaly
do historie nejlepším letošním světovým výkonem.
VÍTĚZOVÉ V KATEGORII MUŽI A:
1. Tom Gale (Velká Británie) – 233 cm
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2. Sylwester Bednarek (Polsko) – 230 cm
3. Jamal Wilson (Bahamy) – 230 cm
Kolo pro život
Cyklistický závod Kolo pro život se v Hustopečích konal v sobotu 8. srpna i přes
různá omezení, se kterými se pořadatelé museli potýkat. Šesté zastávky
cyklistických závodů se zúčastnilo mnoho malých i velkých cyklistů. S ohledem
na všechna opatření byly oddělené areály pro dětské závody a na hlavních startech
byl omezený počet účastníků na 900 osob. Startovní boxy hlavních závodů, které
tradičně vyrážely z Dukelského náměstí tak byly zaplněné do posledního místa a
sami závodníci potvrdili, že obavy nemají.

Dětské závody se tradičně konaly v areálu společnosti Agrotec.

V Hustopečích se poprvé konalo Jógobranní
V září se v Hustopečích konal první ročník jógového festivalu, který nesl příznačný
název Jógobraní. Celý nápad na podobný festival se zrodil v hlavě pořadatelky
Anety Pavliňákové. Během dne proběhlo dohromady devět lekcí, a to hned ve dvou
sálech – malém a velkém. Všichni účastníci mohli mezi sály libovolně přecházet a
vybrat si tak vždy takovou lekci, která je jejich srdci a pohybovým schopnostem
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milejší. Pokud chtěl někdo lekci vynechat, mohl odpočívat v chill-out zóně nebo si
udělat radost koupí oblečení, náramků, vůní, difuzéru nebo i vína.
Lektoři přijeli z celé České republiky a ve sportovní hale se cvičily např. tantra hatha
jóga, vinyasa, dance jóga, obličejová jóga, jivamukti jóga atd. Festival měl
nevídanou účast.

Účast ukázala oblíbenost tohoto sportu v současné době.

Štafeta T. G. M. vedla i přes Hustopeče
O víkendu 7. a 8. března se konala běžecká štafeta z Hodonína do Lán, která
připomínala 170. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka. Trasa štafety vedla také přes Hustopeče. Akci pořádali
členové TJ Sokol Praha-Krč a další běžci.
Účastníky čekala trasa 360 kilometrů, kterou chtěli zvládnout za 36 hodin. Slavnostní
start proběhl v Hodoníně u Masarykova muzea a před muzeem TGM v Lánech byla
štafeta ukončena. Trasa byla rozdělena na 36 zhruba desetikilometrových úseků.
Jednotlivé úseky pak přiděleny přihlášeným účastníkům štafety, aby měli pořadatelé
jistotu, že se zdárně doběhne do cíle. Připojit se mohl každý, kdo měl zájem.
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Sportovec roku města Hustopeče za rok 2019
Město Hustopeče se může pyšnit množstvím sportovních oddílů i jednotlivců, kteří
sbírají úspěchy v širokém okolí a celém světě. Sportovní komise každoročně oceňuje
nejúspěšnější místní sportovce v rámci ankety Sportovec roku města Hustopeče.
Letošní vyhlašování výsledků se konalo v úterý 28. ledna mimořádně v Kině.
Moderátor večera Miroslav Strouhal si na pódium postupně zval vítěze v osmi
kategoriích, kteří převzali věcné ceny i diplomy z rukou starostky Hany Potměšilové,
místostarosty Bořivoje Švásty a předsedy České unie sportu Františka Stejskala.
V kategorii Družstva žáci se na prvním místě umístily mladší a starší žákyně
Sportovního klubu Atletika Hustopeče pod vedením trenérů Zbyňka Hádera,
Michaely Houdkové, Petra Pláteníka a Lukáše Galbavého, které si přivezly bronzové
medaile z Mistrovství Moravy a Slezska a na Přeboru Jihomoravského kraje skončily
na druhém a třetím místě.
Kategorii Družstva dospělí obhájili házenkáři z Legaty Hustopeče pod vedením
trenéra Petra Semeráda. Ti si v loňské sezoně zajistili postup do extraligy, ovšem z
ekonomických důvodů zůstali v první lize, kde zatím drží pátou příčku tabulky.
Cenu veřejnosti mezi družstvy získali žáci z taneční skupiny Move Around pod
vedením Šárky Hanákové. V uplynulém roce sbírali medaile na několika tanečních
soutěžích z nichž jmenujme například zlato z Czech dance masters nebo stříbro z
Czech dance tour. Své umění předvedli i ve dvou vystoupeních během večera.
V kategorii Talent roku obsadil první místo Vojtěch Sůkal z L.F. Clubu Karate
Hustopeče pod vedením trenéra Bronislava Puzrly. Vojtěch v loňském roce přivezl
hned dvě zlaté medaile v karate Goiu ryu, a to z mistrovství ČR a Mistrovství světa v
Malajsii. Cenu za něj přišli převzít prarodiče. Druhé místo obsadil Štěpán Paulík z
SK Atletika Hustopeče a bronzová skončila Mia Humpolíková ze stejného klubu.
Cenu veřejnosti v kategorii talentů obhájila nejmladší z nominovaných Elisabeth
Sigmundová ze Sportovní stáje Valkýra, která sbírá ocenění v hobby parkurových
závodech. Po jarním složení zkoušky základního výcviku se jí otevře brána k
nominacím na mistrovství republiky.
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Mezi dospělými si veřejnost svými 182 hlasy vybrala Martinu Galburovou z Sk
Altetika Hustopeče, která drží třetí místo v žebříčku Jihomoravského kraje v
trojskoku a je dvojnásobnou přebornicí kraje v běhu na 100 metrů překážek a
trojskoku. Martina si nakonec odnesla první místo i v hlavní kategorii a předběhla
stříbrného Radka Kozáka za sportovní střelbu a bronzového Antonína Schwarzera z
oddílu stolních tenistů.
Ocenění za přínos sportu si na závěr večera odnesli manželé Jaroslav a Libuše
Řačákovi. Ona za dlouholetou aktivní turistiku, on za reprezentaci ve volejbale.

Předávání cen se tentokrát konalo v sále kina.

Hustopečští sportovci bojovali i na okrese
V pátek 14. února se v hustopečském kině konalo i vyhlašování výsledků ankety
Sportovec roku 2019 okresu Břeclav. Hustopeče měly několik desítek nominací a
odnesly si dvě zlata a několik dalších hodnotných ocenění.
Nejvíce potěšil sportovní střelec Radek Kozák, který v anketě získal první místo a
stal se tak Sportovcem roku 2019 okresu Břeclav. Kozák je ve světovém žebříčku
aktuálně na 30. místě z 1325 střelců a v loňském roce bral například bronz na
Mistrovství Evropy v týmové soutěži.
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V první desítce hlavní kategorie se kromě Kozáka umístil i Marek Svoboda, který v
roce 2019 získal 1. místo na soutěži Ironman Zell am See ve věkové kategorii 45-49
let. Na prestižním závodě Ironman Klagenfurt skončil na 8. místě.
Zabodoval i stolní tenista Antonín Schwarzer, který je 20. nejlepším hráčem první
ligy a druhý nejlepší v Jihomoravském kraji. Mezi deseti nejlepšími se umístili
i závodníci Martin Rada a Jaroslav Jugas, kteří v rámci seriálu Mezinárodního
mistrovství ČR v rally skončili ve třídě 4 v celkovém pořadí na druhém místě.
Mezi talenty do dvaceti let měly Hustopeče hned čtyři zástupce. Třetí místo obsadil
karatista Vojtěch Sůkal, který přivezl zlato z Mistrovství republiky i z Mistrovství
světa v karate Goju ryu.
Do první desítky se vlezla i Martina Galburová, která drží třetí místo v žebříčku
Jihomoravského kraje v trojskoku a je dvojnásobnou přebornicí kraje v běhu na 100
metrů překážek a trojskoku. Nechyběl ani Štěpán Paulík, který je v krajském
žebříčku na 1. místě v kriketu a na 2. místě v oštěpu, nebo badmintonistka Barbora
Korábová, která se pravidelně umísťuje na medailových pozicích ve všech
disciplínách bodovaných turnajů své věkové kategorie U19.
Velkou radost udělalo i Hustopečské skákání, které se stalo sportovní akcí
roku. Atletický mítink byl v žebříčku světové atletické federace vyhlášen šestým
nejlepším halovým specializovaným mítinkem světa a právě loni byl svědkem
vyrovnání juniorského světového rekordu Yaroslavou Mahuchikh z Ukrajiny
výkonem 199 cm.
Do síně slávy České unie sportu okresu Břeclav vstoupil Jaroslav Šponer, který
den po vyhlašování oslavil neuvěřitelných 90 let. Šponer patří k průkopníkům tenisu
a badmintonu v Hustopečích a přes svůj vysoký věk dodnes oba sporty aktivně
provozuje.
Jaroslav Šponer je i v devadesáti letech aktivní hráč
V sobotu 15. února oslavil významné životní jubileum známý hustopečský
badmintonista, čestný občan města a člen sportovní síně slávy České unie sportu
okresu Břeclav Jaroslav Šponer. K neuvěřitelným devadesátinám mu přišli popřát
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kamarádi a známí přímo na trénink do sportovní haly ve čtvrtek 13. února a kromě
dortu převzal od spoluhráčů i památeční tričko.
Rodák z Jevíčka se do Hustopečí přistěhoval za prací v roce 1955. Po studiu
architektury začal pracovat ve státní správě. Od té doby až do důchodu byl hlavním
architektem okresu Břeclav a byl i jedním ze členů komise, která rozhodovala
například o výběru návrhu na stavbu kostela sv. Václava.
Ke sportu Šponer tíhnul odmalička. Od osmi let lyžoval a v patnácti přidal fotbal,
volejbal nebo košíkovou. Po příchodu do Hustopečí začal nejprve s tenisem a
následně se přidal i k družstvu badmintonistů, které se začalo formovat zásluhou
Miroslava Vodáka a Radka Průdka v roce 1982. Badminton si Šponer zamiloval a
dodnes mu zůstal věrný.

Badmintonista a tenista Jaroslav Šponer oslavil devadesátku.

CESTOVNÍ RUCH
Turistické informační centrum
Turistické informační centrum sídlí od roku 2019 v nové budově Kina. I po
přestěhování zůstala šíře služeb zachována, navíc jsou nové prostory na příhodnějším
místě jak pro turisty, tak pro místní. V Turistickém informačním centru pracují dvě
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zaměstnankyně, o provoz se stará organizační složka Marketing a kultura, kterou
vede Ing. Jana Hrádková.

Turistické informační centrum sídlí v nové budově Kina.

Každý, kdo do TIC zavítá, může získat všechny potřebné informace pro to, aby
si svůj pobyt v Hustopečích a jejich okolí užil. Pracovnice poradí, kam se v
Hustopečích podívat, jaké jsou možnosti ubytování, stravování nebo zábavy.
Nabídnou i informace o zajímavostech a dění v okolí. Všechny informace si
návštěvníci mohou odnést i v tištěné podobě, a to i v cizojazyčných verzích
letáčků. Mapy s cyklostezkami nebo kontakty na půjčovny a opravny kol ocení
zejména cyklisté.
V centru navíc nabízí drobné suvenýry, které jsou zaměřené zejména na
mandle, prodávají tu i produkty tří místních firem. Mimo to TIC nabízí možnost
zakoupit vstupenky na místní kulturní akce, do Kina a akce prodávané přes portály
Ticketstream, Ticketart a Colosseum Ticket.
Před Vánocemi byla opět možnost zakoupit v TIC dárky pro blízké – dárkové
balení městského vína, knížku o Hustopečích, letecké pohledy nebo dárkové karty
v hodnotě od 150 do 1000 korun.
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Ukázka sortimentu, který se dá v Turistickém informačním centru koupit.

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.
V roce 2020 patřilo Turistické informační centrum mezi městské instituce, které
musely být z důvodu koronavirové pandemie uzavřeny. Bylo dokonce uzavřené
třikrát, když byly počty nakažených alarmující a vláda přistupovala
k nejrazantnějším opatřením. Zavřeno bylo:
•

od 14. března do 4. května,

•

od 22. října do 3. prosince,

•

od 27. prosince do Nového roku (a dále)
Pracovnice TIC ovšem nezahálely. Během března se přidaly k dalším dobrovolníkům
a šily roušky. V dalších měsících se věnovaly přípravě novinek, administrativě,
inventurám a úklidu. V listopadu se věnovaly sbírce potravin.

Památky
V Hustopečích se nachází několik historických památek, z toho většina na
Dukelském náměstí.

100

•

Radnice
Novorenesanční budova pochází z roku 1906. Ve fasádě radnice jsou patrné
pískovcové detaily – znak, letopočet a hlava Bakcha. V prostoru u dveří se nachází
pamětní deska T. G. Masaryka.

•

Kašna Žumberák
Kamenná kašna pochází z roku 1595. V centru kašny se nachází Triton s delfíny.
Dále 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
interiéru nového kostela se nachází několik kusů výzdoby z toho původního (např.
gotická plastika Madony z roku 1550). Půdorys kostela má tvar spirály. Věž kostela
je vysoká 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
reprezentantem původní renesanční zástavby náměstí. Svůj název získal po
posledním majiteli, 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
Xaverskému 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
novorománské podoby. Ke kapli vedla kdysi křížová cesta, odtud získal kopec, na
kterém stojí, své jméno.
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•

Mandloňové sady s rozhlednou
Největší turistickou atrakcí 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
dovozu 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 zůstaly nevyužity. Tehdejší majitel, společnost Zora Olomouc, městu sady
za symbolickou jednu korunu předal. 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 naučná stezka, která je dlouhá asi 9
kilometrů, dá se však využít i zkrácená varianta (5 km).

Takto vypadají mandloňové sady během Slavností mandloní a vína.

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
zastavení, která představují významná místa spojená s životem prvního
československého prezidenta 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
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reálce (dnes SOŠ a SOU Hustopeče) na Masarykově náměstí, kde T. G. Masaryk
studoval v letech 1861 - 1863. Ubytování 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 Masarykovy matky Terezie, rozené Kropáčkové.
Narodila se 4. 8. 1813 v domě č. 293/17, který se nacházel na rozhraní ulic Brněnské
a Jiráskovy. Čtvrtou zastávkou je dům Masarykova strýce, ve kterém prezident
pobýval během svých studií na Hustopečské reálce. Stezka dále pokračuje k domu,
kde dožil Masarykův otec. Následuje zastávka u budovy bývalé tiskárny (dnes
Společenský dům Hustopeče) Ludvíka Masaryka, nejmladšího 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.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odbor životního prostředí města Hustopeče
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,
zákona 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 samosprávu, 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 odpadů, podávání žádostí o kácení dřevin na
pozemcích města a při zajišťování velkoplošné deratizace objektů a zařízení v
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majetku města. Také zajišťuje výkon samostatné působnosti města Hustopeče v
oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového
hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství.
Pokácenou výsadbu vždy nahradí nová zeleň
O městskou zeleň se starají pracovníci Městských služeb Hustopeče a starají se i o
výsadbu nové zeleně, která nahrazuje vykácenou zeleň při stavebních akcích. Jednou
z nich bylo i pokračování výstavby cyklostezky a s tím spojené kácení keřů u
supermarketu na Bratislavské ulici, které vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních
sítích, především kvůli pokácení vzrostlého jehličnanu. Město ale zaručilo, že se
hrůzu budící vykácené plochy budou ihned po dokončení prací opět zelenat. U
tržnice Pavlína vznikl pás nových keřů a bylo vysazeno pět javorů a místo
jehličnanu byla zasazena vrostlá jedle. Novou cyklostezku u supermarketu na
Bratislavské ulici také lemuje pás keřů a stromků. Dvacítka stromů také přibyla
v areálu Centra volného času Pavučina a vznikl nový biokoridor s několika
desítkami stromů za Křížovým vrchem.

Ostrůvky na parkovišti u supermarketu byly osázeny stromy.

104

Padesátka nových stromů
Intravilán města oživily další stromy. S jejich umístěním pomohly již hotové návrhy
zeleně zpracované ve studii z roku 2004, která řeší areál Formanky, a potom aktuální
projekt, který se věnuje okolí kina a autobusového nádraží. Město zaplatilo pouhý
zlomek z celkové ceny 270 tisíc korun, celá akce byla významně financována
z Národního programu Životní prostředí. Pořízeno bylo 53 stromů a stejný počet
vaků, které zajistí snadnější zálivku. Do výsadby se kromě zaměstnanců města
zapojili také brigádníci. Ti se pustili do díla v den státního svátku, v úterý 17.
listopadu.

Dobrovolníci pomohli tam, kde se nedostala technika.

Květné louky na Křižáku
Lesopark na Křížovém vrchu s přírodním amfiteátrem a kaplí sv. Rocha sloužil až do
2. světové války jako městský park. Také T. G. Masaryk při svých pobytech chodil
se svou rodinou na toto místo. V současné době je Křížový vrch doplněn o relaxační
zónu a hmatovou stezku, která láká nejen návštěvníky z laické veřejnosti. Navíc zde
vznikla lokalita vedená jako biocentrum se širokým spektrem stanovišť pro
různé rostliny a živočichy. Mimo 695 stromů a keřů a 30 ovocných stromů zde bylo
vyseto pět druhů travních směsí a mezi nimi byly i bohaté květné louky a sbírka
stepních rostlin.
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V současné době se navrací trend výsadby trávníků, které jsou kombinací trav a
bylin, takzvaných květných luk. Jejich údržba je poněkud specifická, ale
pomáhají zadržovat vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu pro různé druhy
hmyzu a zvířata obecně.

Květné louky pomáhají biodiverzitě.

Ve městě a okolí přibudou odpočinková místa
Nejen mandloňové sady či Křížový vrch může v létě nabídnout příjemný kousek
stínu. Menší zelené plochy jsou naplánovány také přímo do centra, ale bohužel
zasadit cokoliv po městě je celkem problém, protože město je zasíťované a všechna
vzdušná vedení se překládají do země. Vhodná místa se však najít dají. Připravený
projekt sídelní zeleně už čeká na realizaci v ulici Generála Peřiny a
okolí. Nového řešení se dočká třeba i prostor před kinem, kde vznikne vhodnější
prostředí pro letní zahrádku místní kinokavárny.
Vedení radnice vítá i iniciativu občanů a spolků, kterým nejsou prostory města
lhostejné a chtějí přiložit ruku k dílu. Při jejich realizaci není potřeba oficiálních
dokumentů nebo žádostí, stačí se poradit na odboru životního prostředí. Této výhody
využívají třeba Všehoschopní, kteří už mají na svědomí několik lokalit nově
vysazených stromů a odpočinkových míst - vše po předchozí domluvě. Nebo
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například vinař Lubomír Ivičič, který renovoval starou vodní nádrž nad hřbitovem a
na jejím vrcholu vybudoval vyhlídku na město.
Vysazené ostrovy se ujaly
Od roku 2018 budují Hustopeče v extravilánu města územní systémy ekologické
stability (ÚSES). Zatím na 10 hektarech vznikají ostrovy plné trav, keřů a
zeleně, jejichž úkolem je rozbít pusté lány polí a pomoci lépe zadržovat vodu v
půdě. Jejich stav chodí pravidelně kontrolovat zástupci města i zhotovitele, který má
lokality po tři roky v následné péči. Prvky územní ekologické stability jsou umístěné
od Křížového vrchu směrem na Šakvice až ke kruhovému objezdu u průmyslové
zóny, v oblasti Nad Úvozem a také od Koutů směrem na Starovičky. Lokality zelené
páteře přírody, jak se systému říká, byly vysazeny na pozemcích bývalé orné
půdy, která je bohatá na živiny. Paradoxně to práci spíše komplikuje, protože
kromě chtěných vysazovaných stromů a rostlin se výsadba hemží jinými druhy, které
mohou výsadbu zadusit. V plánu je vysazení dalších zelených ostrovů, nejprve na
plochách ve směru na Starovice o celkové rozloze necelých pěti hektarů, kde
kromě květnatých luk najdou své místo lípy, duby, javory, habry a vybrané druhy
ovocných stromů, z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, višně nebo šípkové růže.
Projektová dokumentace je hotová a bude se žádat o dotaci.

Vysazeným ostrovům zeleně se daří.
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Hustopečský rybník vysychá
Smutný pohled na hustopečské rybníky se naskýtá všem jejich návštěvníkům. Zadní
rybník vyschl úplně už před lety a v tom předním se prudce snížila hladina vody,
přežívá v ní poslední třicítka kaprů. Příčin je několik a bohužel ani jedna z nich nemá
jednoduché řešení.
Hustopečské rybníky se začaly budovat v padesátých letech minulého století a
zdrojem vody pro ně byl pramen Štinkovky. Dvakrát za tu dobu byly odbahněny a
čištěny. Nikdy se však nestalo, že by vysychaly tak prudce, jako v posledních pár
letech. Za současným stavem předního rybníku stojí všeobecné sucho, pokles hladiny
spodní vody a hlavně to, že rybníky přišly o svůj jediný přítok z pramene
Štinkovky. Přestože pramen stále slabě vyvěrá, k rybníkům se vůbec nedostane,
protože se během cesty vsákne do vyprahlé půdy. Lepšímu průtoku nepomohlo ani
rozsáhlé čištění koryta, na kterém v roce 2018 spolupracovalo Město Hustopeče s
místními spolky. Nedostatek srážek však není jediným problémem. Úbytku vody
napomáhá i špatný technický stav hráze, která vodu propouští. Ta však není na
rozdíl od samotných rybníků v majetku města, je v majetku Povodí Moravy.
Při první společné schůzce zástupců města a Povodí Moravy v úterý 20. října přímo
na hrázi se řešily pozemkové záležitosti nebo třeba rozšíření ochranného pásma
kolem nově opravené hráze. Oprava hráze byla dohodnuta, čeká se na dotaci z
Ministerstva zemědělství. Konečný termín dokončení rybníka zatím není jistý stejně
jako to, zda se do něj vůbec ještě někdy vrátí voda.

I přední rybník přichází o vodu.
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Nakládání s odpady v době koronavirové epidemie
Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla,
protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Použité roušky, rukavice a
kapesníčky je nutné odkládat do plastového pytle, který po uzavření patří do
směsného komunálního odpadu.
Osoby v karanténě odpad netřídí, protože hrozí přenos infekce. Veškerý odpad
patří do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
Uzavřený sběrný dvůr nahradily kontejnery na objemný odpad, které byly
umístěny na šesti místech ve městě, a to u sportovní haly, naproti Společenského
domu, u sběrného hnízda Na Sídlišti, U Větrolamu, Na Výsluní a na Nám. T. G.
Masaryka.
Sběrný dvůr přijímá elektroniku všech značek
Na sociálních sítích i v celoplošných médiích se objevila zpráva, že od začátku srpna
by sběrné dvory měst a obcí neměly odebírat vysloužilé televizory a monitory
značky Samsung. Společnost Asekol, která zajišťuje ekologickou likvidaci odpadu
ze sběrných dvorů, totiž oznámila Svazu měst a obcí, že elektroniku Samsungu
nebude odebírat a odvážet, protože od konce minulého roku nemá s korejským
výrobcem smlouvu.
Občané Hustopečí však mohli zůstat v klidu. Situaci a vývoj ohledně odběru
vysloužilých televizorů Samsung sledoval odbor životního prostředí a rozhodně se
nechystal na sběrném dvoře ukončit sběr jakýchkoliv spotřebičů společnosti
Samsung.
Retenční nádrže
Město Hustopeče pořídilo dvě retenční nádrže díky dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, aby mohlo lépe a efektivněji hospodařit s dešťovou vodou. První
nádrž o objemu 19,5 m3 je umístěna u objektu kina, druhá retenční nádrž o
objemu přes sto kubíků je umístěna v areálu Městských služeb. Voda zachycená
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ze střech se používá na zavlažování zeleně ve městě. Ročně tak město ušetří sto tisíc
korun. Vlastní retenční nádrž má i nově zrekonstruovaná budova CVČ Pavučina.

Stavba retenční nádrže v areálu Sběrného dvora.

Den Země
Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. Více než
miliarda lidí ze 193 států světa si v tento den připomíná ekologické otázky a dopady
chování člověka na životní prostředí. Tato tradice vznikla již v roce 1969 na
konferenci UNESCO v San Franciscu, dnes je největším nenáboženským svátkem,
který slaví společně lidé na celé planetě bez ohledu na svůj původ, víru nebo
národnost. V Hustopečích se tento den symbolicky slavil znovuotevřením
rozhledny v mandloňových sadech, která byla z důvodu nařízení vlády
uzavřena.
Hodina země
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na
ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii,
kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na
hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se
zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého
světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v
České republice, v roce 2020 připadla na soboru 28. března od 20:30 do 21:30
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hodin. Město Hustopeče se zapojilo symbolickým vypnutím pouličních lamp na
Dukelském náměstí.

ŠKOLSTVÍ
Město Hustopeče je zřizovatelem dvou školských a dvou předškolních zařízení.
Školní rok byl na všech z nich velmi poznamenán koronavirovou pandemií a
následným nařízením vlády. Základní školy byly několik měsíců uzavřeny úplně,
školky fungovaly v tzv. prázdninovém režimu.
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.
Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let)
nabízí 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 školním roce 2019/20 ve škole pracovalo celkem 58 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
budova s kotelnou a tělocvičnou, přístavba 2. stupně, školní jídelna s kuchyní, školní
bufet, nafukovací sportovní hala s venkovní běžeckou drahou, nádvoří mezi
budovami a tzv. „Dědův sad“. Vzájemně propojeny jsou hlavní budova s přístavbou,
tělocvičnou, 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 vzdálenosti od těchto sportovišť. Během školního roku
2019/2020 došlo v budovách k řadě oprav a na holubníku k rekonstrukci. Umělý
povrch ve sportovní hale vykazoval po mnohaletém užívání totální opotřebení, nový
povrch byl zdárně vyměněn v polovině října 2019. V červnu 2020 došlo k odstranění
střechy sportovní haly – pro zvýšení možnosti využití nového povrchu i v období
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letních měsíců. Umělý povrch byl o prázdninách využit především místním
atletickým oddílem. Větší zájem ze strany veřejnosti nebyl zaznamenán.
Druhá polovina školního roku 2019/2020 byla výrazným způsobem ovlivněna
nařízením Ministerstva zdravotnictví, které nařídilo 10. března 2020 k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: s účinností
ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských
zařízeních. Z uvedeného důvodu od 12. března započala ve všech ročnících základní
školy tzv. distanční výuka, která pokračovala po celý zbytek druhého pololetí.
Od 11. května 2020 byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely
přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka byla dobrovolná.
Vzdělávání probíhalo ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení všech čtyř
skupin bylo neměnné po celou dobu. Možnost docházení do školy využilo přibližně
60% žáků devátého ročníku. Ve stejném termínu opět zahájila svoji činnost školní
jídelna v omezeném provozu.
Od 25. května 2020 zajišťovala škola vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku (v
jedné třídě mohlo být maximálně 15 dětí). Ty byly organizovány pravidelně každý
pracovní den, a to až do konce školního roku. Docházka byla opět dobrovolná,
přibližně na úrovni:
•

dopolední část - 55%

•

odpolední část – 30% (školní družina)
Od srpna 2018 do konce června 2019 probíhala ve škole realizace projektu
Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče. Podle slov ředitele lze
po ročním provozu zhodnotit celý projekt jako velmi účelný, pro školu znamenající
obrovský pozitivní dopad, a to jak z hlediska organizačního, ale taktéž i
pedagogického.
Od školního roku 2019/20 dochází v souladu s koncepcí ředitele školy postupně ke

snižování celkového počtu žáků.
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•

2018/19 – 671 žáků – 26tříd

•

2019/20 – 624 žáků – 25 tříd

•

2020/21 – 595 žáků – 24 tříd

Ve školním roce 2019/20 bylo k 30. 9. 2019 na škole zapsáno celkem 624 žáků 1. –
9. ročníku (snížení o 51 žáků oproti předchozímu školnímu roku). Otevřeno bylo
celkem 25 tříd. Ve školní družině bylo k 31. 10. 2019 zapsáno v šesti odděleních
celkem 139 žáků 1. stupně. Školní jídelna měla k 31. 10. 2019 celkem zapsáno 1031
žáků hustopečských škol.
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4
Ředitelkou základní školy Nádražní je Mgr. Ivana Matějíčková. Ve školním roce
2019/20 zde pracovalo celkem 23 pedagogických pracovníků.
První stupeň má 8 kmenových tříd. Všechny jsou vybaveny výškově stavitelným
školním nábytkem a projekční technikou. Jedna učebna se využívá dle potřeby.
Druhý stupeň má 7 kmenových učeben s výškově stavitelným nábytkem a projekční
technikou. K dispozici jsou i PC učebna – pro výuku informatiky i ostatních
předmětů, učebna výtvarné výchovy, mobilní učebna, a odborné učebny (chemie a
fyzika).
Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné
výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny, posilovny,
školního hřiště a školního dvora.
Kapacita školy činí 594 žáků, družinu může navštěvovat 80 žáků. Ve školním roce
2019/20 bylo k 30. 9. zapsáno celkem 345 žáků 1. – 9. ročníku.
Základní škola Nádražní byla z důvodu epidemiologických opatření uzavřena ve
stejném termínu jako Základní škola Komenského, proto se i zde od 11. března
zaměřila pozornost na distanční výuku a přípravu žáků devátých tříd na přijímací
řízení.
V závěru školního roku 2019/2020 byla škole přidělena dotace z programu IROP, ve
výši téměř 11 milionů korun. Peníze budou využity na to, aby se škola stala
bezbariérovou a na modernizaci učebny jazyků a obnovu pomůcek pro přírodní vědy.
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Mateřská škola, Školní 25
Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 bývá nazývána jako MŠ Pastelka. Její
ředitelkou je Mgr. Blanka Nešporová. Ve školním roce 2019/20 zde pracovalo
devět kvalifikovaných pedagogů. 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
výjimce zřizovatele z počtu dětí na třídu.
I školní rok ve školkách poznamenala koronavirová pandemie. Na rozdíl od
základních škol ale zůstaly školky otevřené v omezeném provozu (tzv. prázdninový
provoz). Ve městě tedy fungovala pouze jedna školka, ve které se děti z obou školek
spojily. Toto omezení trvalo od 16. března do 17. května. Přednostně byla místa ve
školce nabídnuta rodičům, kteří pracovali v sociálních a zdravotních službách
(policie, vojsko, pošta, zdravotnictví, péče o seniory a postižené spoluobčany).
Docházka tedy byla v průměru pro 10 až 20 dětí ze všech zapsaných dětí v obou
mateřských školách.
V provozu byla nastavena následující opatření: vstup do MŠ a veškerý kontakt byl
v rouškách (ústenkách), které se třikrát denně měnily. Dále u vstupů stály stojany
s desinfekcí rukou, k hygieně se používaly papírové ručníky. Rodičům byl doporučen
rozestup 2m, a zákaz shrocování osob u MŠ i v prostorách školy, rodiče měli vstup
pouze do šaten. U dětí se střídali pedagogové obou MŠ.
Epidemie ovlivnila i další chod školky. Plný provoz byl opět spuštěn 18. května, ale
do procesu se nevrátilo cca 40 dětí. Byly zrušeny všechny akce školy, neuskutečnilo
se plavání, školy v přírodě, výlety, exkurze, výšlapy, divadla atd. Jedinou akcí, která
se uskutečnila, bylo rozloučení s předškoláky dne 16. června, kdy se na zahradní
slavnosti událo pasování dětí, předání dárků a rozloučení s rodiči.
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.
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Školka má kmenovou budovu (3 třídy: berušky, sluníčka, motýlci) a odloučené
pracoviště 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
stravovacím zařízením, které je umístěno na kmenové budově.
Vedení města Hustopeče se dlouhodobě snažilo řešit nedostatek volných míst ve
školkách. Jako nejideálnější se nabízela možnost vybudovat v MŠ U Rybiček
nástavbu. Jakmile se objevil vhodný dotační titul z Integrovaného regionálního
operačního programu, město neváhalo a pustilo se do největší investice roku 2020.
Náklady na celé dílo by neměly přesáhnout 37 milionů korun, z nichž necelých 32
milionů pokryje dotace. Se stavbou se začalo v dubnu. Nové patro o dvou třídách
bude připraveno pojmout až padesátku dalších dětí a školka bude bezbariérová.
Součástí investice je i kompletně nová zahrada.
Děti z kmenové budovy se přestěhovaly do náhradních prostor pod kostelem sv.
Václava na Dukelském náměstí. Místnosti byly upraveny pro potřeby školkového
provozu, přibyly nové koberce a upravily se umývárny. Kostel nedisponuje
zahradou, proto za příznivého počasí chodily děti na zahradu M-klubu v Herbenově
ulici. V náhradních prostorech školka fungovala do konce června, prázdninový
provoz se odehrával v MŠ Pastelka.

Školka před rekonstrukcí.
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Školka během stavby nástavby.

Další školská zařízení ve městě
Gymnázium T. G. Masaryka
Zřizovatelem Gymnázia T. G. Masaryka je Jihomoravský kraj, škola sídlí na
Dukelském náměstí 7. Ředitelem gymnázia je Mgr. Radim Šebesta. Ve školním
roce 2019/20 zde pracovalo 28 pedagogických pracovníků a studovalo 298 studentů.
Gymnázium T. G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní
osvěty 14. října 1919. Dne 7. března 1990 byl gymnáziu propůjčen čestný název
Gymnázium T. G. Masaryka. Od 1. 1. 1991 je školou správní subjektivitou jako
rozpočtová 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
Hustopeče 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 2019/20 mělo zájem o čtyřleté studium celkem 41 dětí, přijato bylo
22. Na osmileté studium bylo přihlášeno 89 žáků, přijato bylo 26.
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Na gymnáziu byla také od 11. března zavedena distanční výuka, která trvala
s různými změnami až do konce období školního vyučování školního roku 2019/20 a
řídila se aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví a školství v souvislosti se
snahou zamezit šíření nemoci COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru.
V roce 2019 škola slavila stoleté výročí od svého založení, proto bylo ve druhém
pololetí kalendářního roku uspořádáno několik akcí k připomenutí tohoto výročí.
Konalo se např. setkání absolventů a bývalých i současných učitelů, výstava o
historii a současnosti školy apod.
Mimo mnoho dalších úspěchů se ve školním roce 2019/20 podařilo získat už šestý
projekt Erasmus+, tentokrát divadelní. V září 2019 vyjeli tanečníci TS a herci
dramatického kroužku z gymnázia do Velké Británie a spolupracovali na divadelním
projektu s anglickými divadelníky z Essexu. Zkušenosti poté zúročili nacvičením
výpravné pohádky Princezna z hustopečského mlýna, ve které všechny hlavní role
obsadili žáci a studenti gymnázia s paní učitelkou Mgr. Věrou Komoňovou. Pohádka
byla představena ve třech představeních v únoru 2020. Podle ohlasů byla hra velice
úspěšná, ale její další pokračování zhatila pandemie a vyhlášení nouzového stavu.

Ze studentů se stali herci a jejich výkony byly k vidění v pohádce Princezna z hustopečského
mlýna.
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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
Vetýšková, ve školním roce 2019/20 zde bylo zaměstnáno 19 pedagogických
pracovníků.
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
praktická, základní škola speciální, praktická škola, školní družina, školní klub a
odloučené pracoviště Morkůvky (základní škola speciální (rehabilitační program)).
Souhrnná 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 bezbariérový přístup (schodišťové plošiny). Kmenová 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.
Od roku 2019 část budovy přešla do užívání Základní umělecké školy
Hustopeče, konkrétně zde sídlí výtvarný a taneční obor.
V roce 2019/20 základní školu navštěvovalo 23 žáků, v základní škole speciální se
vzdělávalo 21 žáků. Praktickou školu jednoletou (střední škola) se podařilo kapacitně
navýšit na 12 žáků, ale navštěvovaly ji 4 děti.
Téměř polovina školního roku byla i na této škole ovlivěna koronavirovou pandemií
a vyhlášením nouzového stavu. Vzhledem k charakteru školy a speciálním potřebám
dětí, nebylo příliš snadné fungovat na distanční výuce, přestože se o to pedagogové
snažili. Velká část práce spočívala na rodičích dětí.
Základní umělecká škola Hustopeče
ZUŠ Hustopeče je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. V kmenové
budově na Komenského 4 se vyučuje hudební obor, v nových prostorech
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zbudovaných v budově Základní a praktické školy Hustopeče se učí (Šafaříkova 24)
taneční a výtvarný obor.
Od září 2019 se stal novým ředitelem Miroslav Brúček. Ve škole působí 16
pedagogických pracovníků (v hudebním oboru 13, v tanečním 2 a ve výtvarném 1).
Školu navštěvuje celkem 280 žáků. Z toho hudební obor 165 žáků, taneční obor 47
žáků a výtvarný obor 68 žáků.
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.
V roce 2020 se kvůli karanténním opatřením nemohly uskutečnit některé
pravidelné koncerty (včetně družebního) ani besídky. V soutěži proběhlo pouze
školní kolo. Výuka probíhala většinou distančně, ve výtvarném oboru byla tvořena
výuková videa.
Během měsíce června 2020 byla na střeše kmenové budovy školy položena nová
střešní krytina. Důvodem byl havarijní stav a zatékání vody do učeben. Spolu s
rekonstrukcí střechy byla upravena i půda, která nyní plní funkci odkládacího
prostoru na hudební nástroje. Veškeré finance hradilo město Hustopeče, do jehož
majetku budova patří.

Základní škola Hustopeče má novou střechu.
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče je příspěvkovou
organizací Jihomoravského kraje. Škola sídlí na adrese Masarykovo nám. 136/1,
jejím ředitelem je Ing. Zdeněk Hrabal. Kromě samotné školy se v budově nachází i
tělocvična a jídelna.
Na škole se vyučují tříleté obory (strojní mechanik, zedník, elektrikář – silnoproud,
malíř a lakýrník, elektrikář, instalatér), čtyřleté obory (informační technologie,
veřejnosprávní činnost), jednoletý obor (elektrikář) a dvouletý obor (podnikání).
Nové malířské centrum za více než čtyřiadvacet milionů korun je od září 2019
otevřeno žákům Středního odborného učiliště v Hustopečích.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální odbor města Hustopeče
Sociální odbor města Hustopeče sídlí na Dukelském náměstí 22/77. Vedoucím
odboru je Mgr. Tomáš Laz, PhDr.
Do agendy odboru patří:
•

Sociálně-právní ochrana dětí (např. zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí,
poradenská činnost, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, rozhodování o umístění do předadopční
a předpěstounské péče, zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních
řízeních, rozhodování ve věcech výchovných opatření, podávání podnětů a návrhů
soudu na soudní dohled, účast při trestním řízení, sledování dětí umístěných v
ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými
ústavy pro mládež, práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná
činnost, spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové
oblasti).
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•

Sociální práce s různými skupinami a jednotlivci (např. pomoc občanům, kteří
jsou ohroženi sociálním vyloučením, koordinace činností s romskými
spoluobčany, opatrovnictví nesvéprávných osob stanovené soudem, sociální
šetření související s přiznáním příspěvků a dávek sociální péče a s kontrolou
trvání nároku, poskytování základního sociálního poradenství).

•

Úsek zdravotnictví (vydávání a registrace tiskopisů receptů s modrým pruhem
(opiáty) a žádanek oprávněným osobám).

•

Komunitní plánování

•

Pečovatelská služba a Penzion pro důchodce

•

Byty ve vlastnictví města
Penzion a pečovatelská služba Hustopeče

Organizační složka města Penzion a pečovatelská služba Hustopeče poskytuje
celoroční 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 Senior doprava.
Vedoucí organizační složky je Mgr. Monika Trčková, DiS.
Nové zásady přijímání klientů
Od 1. března 2020 začaly v Penzionu na Žižkově ulici platit nové zásady pro
přidělování nájemních bytů. Doposud to fungovalo tak, že na byty se ve spolupráci
se sociálním odborem vedl pořadník a na základě potřebnosti se pak jednotlivé byty
rozdělovaly. Tento systém však některým zájemcům připadal nepřehledný a
nespravedlivý. Na nových zásadách pracovala vedoucí penzionu Monika Trčková i
členové sociální komise, inspirací byla podobná zařízení. Mají přinést větší
transparentnost.
Pečovatelská služba v Hustopečích pomáhá desítkám klientů
Sociální pracovnice pomáhají potřebným v řadě oblastí. Jsou k dispozici obyvatelům
Hustopečí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby.
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Protože pečovatelská služba sídlí v Penzionu pro důchodce, bývá spojována se
seniory, ale stará se i o další klienty, jako jsou osoby po úraze, se zdravotním
postižením 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
inkontinenčních pomůcek nebo oblékání. Pečovatelky poskytují i další
nezdravotnické úkony jako je drobný úklid v domácnosti, vyřizování na úřadech,
nákupy, nebo doprovází pacienty k lékaři.
Pečovatelská služba se v současné době stará asi o 40 klientů. Část z nich má v
celodenní 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,
platí se vždy poměrná část za dobu, kterou pečovatelka s klientem stráví, za půl
hodiny 60 korun.
Sociální pracovnice jezdí také s vozem Senior dopravy (dříve Senior taxi), tato
služba je však od pečovatelské 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 cestu. Služba eviduje kolem 108 vydaných průkazů,
pravidelně službu využívá asi 40 lidí. Senior doprava jezdí pouze v rámci města
Hustopeče a v době od sedmi hodin od rána do půl třetí odpoledne.
V době pandemie dobrovolníci nechtěně zastínili pečovatelky
Vlna nezištné pomoci, která se v době koronavirové pandemie šířila po celém Česku,
zasáhla i Hustopeče. Hned několik iniciativ a sdružení, ale i soukromé osoby a firmy
se zapojili do pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. V nelehké situaci se tak ovšem
ocitli někteří poskytovatelé sociálních služeb, kteří svoji činnost vykonávají
celoročně a za nastavené ceny. Těžko se pak klientům vysvětluje, proč za pomoc
musí u někoho platit a u někoho ne. Nejohroženější skupinou obyvatel v pandemii
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koronaviru byli senioři. Těm v Hustopečích pomáhá hned několik organizací i
nových dobrovolnických iniciativ. Pečovatelská služba Hustopeče, která o seniory
pečuje celoročně, se však díky zvýšené nabídce pomoci dostala do
nezáviděníhodné situace. Pečovatelské služby se poskytují na základě smlouvy za
úplatu. Placené služby má však pečovatelská služba uložené přímo od zřizovatele, a
zůstaly v platnosti i během nouzového stavu.
Do podobného paradoxu se dostaly například i oděvní firmy, které začaly šít roušky
ve velkém a prodávaly je, aby si udržely zaměstnance. Mnohým lidem se v době,
kdy většina šije a rozdává roušky zdarma zdá podobné jednání nemorální.
Všeobecnou poptávku po rouškách a dalších ochranných pomůckách si pečovatelky
zvládly pro sebe i pro seniory pokrýt svépomocí, přispěl i kraj, místní firmy a
dobrovolníci.
Dobrovolnická iniciativa Hlídačka
Nouzový stav nepřinesl jen negativní zážitky a zkušenosti. Ukázalo se totiž, jak
ochotně si lidé mezi sebou dokážou vzájemně pomáhat, aniž by očekávali nějaké
odměny či ovace. Ihned po vypuknutí pandemie se objevily iniciativy a
dobrovolnické organizace, které od samého začátku vyhledávaly ty nejzranitelnější,
kterým by se nemuselo dostat potřebné péče. Dobrovolnickou iniciativu Hlídačka
zřídila na jaře při první vlně pandemie organizační složka Marketing a kultura města
Hustopeče a následně ji převzal do správy sociální odbor. Díky letnímu uvolnění
byla iniciativa přes léto téměř nečinná, ale s druhou vlnou pandemie se samovolně
aktivovala. Je to služba města Hustopeče, která sbírá na jedné straně
dobrovolníky a na druhé straně ty, kteří pomoc potřebují. Většinou jsou to
senioři a rodiny s dětmi. Z důvodu uzavření základních škol se mnoho rodin potýkalo
s problémem, jak se postarat o svoje děti, když musí chodit do zaměstnání. Pomoc
pro seniory se týkala nákupů, doprovodů k lékaři apod. Hlídačka fungovala přes
sociální sítě jako facebooková skupina Hlídačka Hustopeče a také na telefonní
lince (702 155 022, číslo aktivní v době provozu městského úřadu).
Podobnou linku zřídila o pár dnů později i sociální služba Girasole. Ta na rozdíl
od Hlídačky fungovala 24 hodin denně a možná i díky tomu ji senioři využívali o
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něco častěji. Na rozdíl od Hlídačky však provoz Senior linky skončil spolu s
nouzovým stavem.
Započala stavba domova důchodců
Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zařízení pro seniory. Na
výstavbu domova důchodců se uvažovalo o několika místech, nakonec byly vybrány
Hustopeče. Tím se město dočkalo téměř dvou set milionové investice z
Jihomoravského kraje. Od nového zařízení si kraj slibuje především zkrácení
čekací doby při přijímání nových klientů. Jen v loňském roce totiž nebylo možné
vyhovět více než pěti tisícům žadatelů. Na Hustopečsku pak podobné zařízení
chybí úplně. Nejbližší podobné zařízení je v Břeclavi. Svou adresu nový domov
našel vedle současné polikliniky. Potřebné pozemky dostal kraj od Města
Hustopeče darem. První klienty by domov mohl přivítat už v roce 2022. Náklady na
stavbu pokryje úvěr a pomoci má i dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. V
září 2020 byl slavnostně poklepán základní kámen domova důchodců za účasti
náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Marka Šlapala, náměstka hejtmana pro
investice Petra Hýblera, starostky Hany Potměšilové a zástupců stavební firmy.
Čtyřpodlažní budova bude disponovat 14 jednolůžkovými a 19 dvoulůžkovými
pokoji. K dispozici bude mít vlastní kotelnu, prádelnu, žehlírnu, kuchyň, jídelnu a
prostory pro ordinaci lékaře a rehabilitaci. Část budovy bude sloužit jako
Alzheimer centrum a domov se zvláštním režimem, který bude zahrnovat moderní
vybavení. Domov pro seniory bude určen padesáti uživatelům, a to především těm,
kteří nemohou zůstat v domácí péči ani s pomocí terénních služeb a už se bez
pobytové služby neobejdou.

Návrh Domova důchodců.
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Hotové sociální byty čekají na nájemce
Byty určené soběstačným seniorům nad 65 let anebo zdravotně znevýhodněným
osobám se začaly stavět v květnu roku 2018 a jejich dokončení bylo očekáváno
dlouhým seznamem zájemců. Slavnostního otevření se dům dočkal ve čtvrtek 13.
srpna. Jedenáct malometrážních pečovatelských bytů v plně bezbariérové budově
zůstalo prázdných několik měsíců, protože v jejich těsné blízkosti vyrůstal téměř
identický dům. Svůj domov zde mohou najít samoživitelé s dětmi, kteří se ocitli
v bytové nouzi. Ve čtvrtek 24. září byla zkolaudována i druhá budova.
Město Hustopeče disponuje minimem bytů s nabídkou sociálního bydlení pro různé
skupiny, poptávka bohužel dlouhodobě výrazně převyšuje nabídku.
Díky dotacím stály oba dva domy dohromady městskou pokladnu asi 10 milionů
korun.

Dům se sociálními byty stojí na ulici Žižkova naproti téměř identickému byt určenému pro
seniory.

Centrum pro ohroženou rodinu
Od listopadu 2019 funguje v Hustopečích detašované pracoviště Centra pro
ohroženou rodinu organizace Ratolest Brno. Jeho cílem je pomáhat v tíživé životní
situaci. Centrum pracuje zejména s rodinami, ve kterých se rodiče potýkají s více
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problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání,
nedostatku financí či nevyhovující bytové situace. Sídlí v ulici Hybešova. 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,
malování, kreslení. Dále je zde velká taneční místnost, kterou využívá nejen pro
pohybové, ale i relaxační aktivity. V současné době se tady schází zhruba 14 klientů,
centrum funguje každý pracovní den od osmi do čtyř. Nové centrum není denním
stacionářem, ale dílnou, kde se klienti v bezpečném prostředí mají naučit základním
pracovním návykům. Každý den se klientům věnují tři pracovníci centra a snaží se je
vést k soběstačnosti
Girasole – sdružení pro pomoc a rozvoj
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, na Hustopečsku poskytuje služby péče o
seniory a osoby s postižením - osobní asistenci a tísňovou péči, domácí hospic a
služby pro nevyléčitelně nemocné, včetně podpory domácích pečujících. Sídlí v ulici
Mrštíkova 1 a Hybešova 5.
Několikrát do roka pořádá Girasole setkání pečujících určené nejenom pro ty, kteří
už v péči někoho mají a potřebují si rozšířit obzory. Každé setkání je věnováno i
nějakému konkrétnímu tématu, např. polohování a proleženiny, demence a
Alzheimerova choroba apod..
Kompenzační pomůcky lze půjčit ve Strachotíně či v Břeclavi
Nouzový stav s sebou už během prvních dnů přinesl novou možnost, jak se postarat o
členy rodiny, kteří byli umístěni v různých sociálních zařízeních. Při práci na homeoffice se totiž dá zvládat i domácí péče. Narostla tím ovšem poptávka po
kompenzačních pomůckách, které jsou často těžce dostupné či sehnatelné. Problém
pomáhala řešit půjčovna ve Strachotíně. Ta své služby nabízí seniorům a zdravotně
postiženým především v mikroregionu Hustopečsko. Nabízí elektrická polohovací
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lůžka, invalidní vozíky, chodítka různých typů a toaletní židle. Často poptávané jsou
také speciální matrace sloužící k většímu komfortu hendikepovaných.
Všechny pomůcky mohou klienti vyzvednout po předchozí domluvě ve skladě ve
Strachotíně či v Břeclavi. Součástí nabídky je také poradenská služba. Stačí si do
internetového vyhledávače zadat webovou stránku: www.senior-pece.cz.

HUSTOPEČSKÁ NEMOCNICE
Hustopečská nemocnice patří mezi sedm nemocnic, jejichž zřizovatelem je
Jihomoravský 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
druhém 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.
Ve zrekonstruované budově bývalé vrátnice nalevo od hlavního vchodu ordinuje
kardiologická a kožní ambulance, které patří nemocnici, stejně jako
gastroenterologická 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
ambulantní 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
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poraněními anebo akutním interním onemocněním jsou odesíláni do nemocnice v
Břeclavi nebo Brně. Dětským pacientům hustopečská pohotovost není primárně
určena, nicméně menší poranění zde chirurgové ošetří i dětem.
V roce 2020 se areál nemocnice změnil na jedno velké staveniště
Není tajemstvím, že Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 vlastníkem
Hustopečské nemocnice má s celým areálem velké plány. Své sliby o modernizaci už
začal postupně plnit, což s sebou ovšem přináší i mnohá omezení a nepohodlí, jak
pacientů, tak návštěv.
Komplikovaný přístup do areálu měla na svědomí především stavba nové výjezdové
záchranné stanice, která začala v květnu 2019 a je jednou z mnoha dalších, které kraj
buduje po celém území tak, aby pokryly zákonem stanovené výjezdové časy. V
průběhu výstavby budovy však vyvstal další problém, který bylo potřeba začít ihned
řešit – rekonstrukce kanalizace. Ta byla již ve velmi špatném stavu a bylo nutné ji
opravit, aby sloužila nejen nemocnici, ale i novým sociálním domům v ulici Žižkova
následně i domovu důchodců.
Právě výstavba nového domova důchodců a domova se zvláštním režimem také
komplikovala už tak omezené parkování u nemocnice.
Další menší investice probíhají průběžně tak, aby se Nemocnice Hustopeče stala
moderním zdravotnickým zařízením. Řeší se energetické hospodářství nemocnice,
výměna oken nebo nákup nového IT vybavení.
Kvůli koronavirové pandemii byly u vstupu do nemocnice nainstalovány
termokamery. Mají pomoci monitorovat návštěvníky v případě zhoršení
epidemiologické situace.
Záchranáři vyjeli v říjnu
Šestnáct měsíců trvalo postavit v areálu Nemocnice Hustopeče zbrusu novou budovu
výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a
záchranáři tak konečně mohli opustit nevyhovující budovu kotelny, ze které do té
doby vyjížděli.
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Slavnostního přestřižení pásky se v pátek 18. září 2020 chopili zástupci samotných
záchranářů, zhotovitelů, zástupců města Hustopeče i zřizovatele, kterým je
Jihomoravský kraj.
Služba v Hustopečích fungovala stabilně a nové prostory tak zajistily především
kvalitní zázemí pro samotné záchranáře. V přízemí budovy je stání pro výjezdový
a záložní vůz, technické zázemí pro očistu vozu a podobně. Také je tam místnost
s počítačem. Ve druhém patře jsou pobytové místnosti, kanceláře, sociální zázemí a
šatny. Ve třetím patře je technické zázemí (klimatizace, kotelna apod.).
Náklady na výstavbu včetně parkování a příjezdové cesty, které byly hrazeny z
dotace Evropské investiční banky, se vyšplhaly k 48 milionům korun.
Už prvního října vyrazila z nové základny první posádka a rovnou v nové sanitce,
kterou hustopečská záchranka také získala. Prozatím zde působí deset záchranářů a
pět lékařů.
Hustopečská záchranka je jednou z 23, kterými Jihomoravský kraj disponuje. Na
Břeclavsku pak fungují tři.

Záchranáři se dočkali nové stanice.
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POBOČNÁ POŽÁRNÍ STANICE HUSTOPEČE
Pobočná požární stanice Hustopeče hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje sídlí na adrese Janáčkova 5. Velitelem stanice je npor. Ivo Jeřela Dis.

Pobočná požární stanice Hustopeče hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

•

Dne 3. února v 12.00 hodin byly mimořádně spuštěny sirény jednotného
systému varování z důvodu uctění památky zesnulého předsedy Senátu
Parlamentu ČR Jaroslava Kubery. Jednalo se o nepřerušovaný tón sirény v
délce 140s bez doprovodného textu. Jaroslav Kubera zemřel dne 20. ledna ve
věku 72 let. Dlouholetý senátor a primátor Teplic byl v čele Senátu od roku
2018.

•

Dne 10. února 2020 v souvislosti s orkánem Sabina vyjížděli hasiči v
Jihomoravském kraji k 148 událostem. Jednalo se převážně o popadané
stromy na komunikace. Druhý den po orkánu vyjížděli k dalším 124
událostem.

•

Dne 21. února a 24. února 2020 zasahovali hasiči u technických pomocí
v souvislosti se silným větrem.

•

Od pondělí 9. března 2020 v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví České republiky, v souvislosti s opatřeními k ochraně
obyvatelstva a prevenci před dalším šířením onemocnění COVID-19,
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 měřili hasiči teplotu na
vybraných hraničních přechodech. Smyslem těchto kontrolních stanovišť byla
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namátková kontrola osob, při jejich vstupu na území ČR cestou uvedených
hraničních přechodů, a případně zachycení osob, jejichž tělesná teplota
převýší 38o C. Lidé, kteří takto vstupovali na území ČR, současně dostávali
informace o některých opatřeních přijatých v ČR proti šíření onemocnění
COVID -19.
•

V březnu rozváželi hasiči ochranné prostředky – respirátory FFP2. Určeny
byly pro obce s rozšířenou působností a zdravotnická zařízení.

•

V dubnu hasiči pomáhali s dezinfekcí vybraných nemocnic.

•

V období od 16. března do 14. dubna 2020 evidovali hasiči 55 událostí v
souvislosti s koronavirem a 150 dalších činností, které nebyly zásahového
charakteru (předem plánované rozvozy ochranných pomůcek, dezinfekce,
stavění stanů apod.)

•

Dne 28. července 2020 řešili hasiči více jak 120 událostí v souvislosti
s bouřkami.

•

Dne 15. srpna 2020 po včerejší silné bouřce, která zatopila sklepy, silnice a
porážela stromy, vyjížděli hasiči k 53 zásahům.

•

Dne 21. srpna 2020 absolvovaly přibližně dvě desítky jihomoravských hasičů
speciální výcvik. V Křepicích stabilizovali stavební konstrukce a
zachraňovali ze sutin. Do akce se zapojili také psi.

•

Dne 26. srpna 2020 zasahovali hasiči u 17 událostí v souvislosti se silným
větrem.

•

Dne 3. října 2020 zaměstnával hasiče silný vítr, jednalo se o 152 zásahů.

•

Dne 9. října 2020 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zajišťoval
distribuci respirátorů pro potřeby škol a školských zařízení v Jihomoravském
kraji. Jednalo se o 320 tisíc kusů respirátorů pro více než 1100 škol a
školských zařízení.

•

Dne 26. října 2020 zahájily činnost dva mobilní odběrové týmy COVID-19.
Každý tým je dvoučlenný.

•

Dne 9. listopadu 2020 kromě běžných zásahových činností plnili hasiči v
posledních dnech nové úkoly, které souvisely s nákazou COVID-19.
Pomáhali s přípravou polní nemocnice a rozváželi respirátory po kraji.

•

Dne 6. listopadu 2020 se profesionální a dobrovolní hasiči na žádost
krizového štábu statutárního města Brna zapojili do akce na brněnském
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výstavišti. Téměř 20 jednotek pomáhalo s přípravou polní nemocnice. Hasiči
vykládali přivezená lůžka z kamionů, kompletovali je, desinfikovali a
následně je přepravovali do pavilonu a jednotlivých kójí.
•

Dne 13. listopadu 2020 se konal Den požární bezpečnosti.

•

Dne 3. prosince 2020 v Jihomoravském kraji nasněžilo a změna počasí se
projevila na počtu dopravních nehod. Hasiči vyjížděli k 29 dopravním
nehodám, při kterých se zranilo více než 10 osob.

•

Dne 4. prosince 2020 přibyl ke sněhu silný vítr a hasiči vyjížděli k 101
událostem. Víc než polovina zásahů byly technické pomoci (64), z toho v 45
případech odstraňovali stromy (spadené, nalomené, vyvrácené, nahnuté). V
jednom případě pomocí nastřelovací pistole připevňovali střešní krytinu.

•

Během vánočních svátků vyjeli jihomoravští hasiči k 80 událostem. Počet
zásahů je srovnatelný s rokem 2019 (81 událostí).

•

Dne 28. prosince 2020 zvládli hasiči 61 zásahů v souvislosti se silným
větrem. Ve většině případů se jednalo o nebezpečně nahnuté nebo vyvrácené
stromy, případně o ulomené větve.

•

Hašiči také zasahovali u mnoha nehod na dálnici D2 nebo D1.

POČASÍ
Rok 2020 byl na území ČR teplotně silně nadnormální (hranice první desítky
nejteplejších let) a srážkově nadnormální. Na první pohled se to nezdálo, protože
předcházející dva roky byly extrémně horké a suché. Tři čtvrtiny roku byly teplotně
nadprůměrné, období mezi květnem až červencem bylo o 1 až 2 stupně pod
dlouhodobým průměrem, především díky dešťům. Zima byla enormně teplá, podle
meteorologů z pražského Klementina se jednalo o druhou nejteplejší zimu od začátku
měření v roce 1775. Únor dosavadní rekord dokonce překonal, se svou
průměrnou teplotou 6,9 stupně Celsia byl v Klementinu vůbec nejteplejším za
245 let měření. Prázdninové měsíce 2020 jako celek byly chladnější, než jsme si
zvykli ve třech předešlých letech, proto byl i nižší výskyt tropických dní než v
předchozích letech.
Počasí roku 2020 s sebou přineslo přívalové deště. Díky nim se podařilo zachránit
přírodu od sucha, ale zároveň se voda začala zadržovat v krajině a podepsala se i na
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kvalitě úrody. V Česku napršelo více než 735 milimetrů srážek, což je nejvíce za
posledních 10 let. Novým fenoménem počasí se stal i vítr a jeho nárazy. Namátkou
se dá zmínit orkán Sabina, který se zkraje roku prohnal Českem. Nárazy větru i v
nížinách dosahovaly sta kilometrů v hodině. Opakovaně však náhlé poryvy
překračovaly hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto hodnotu hovoříme o vichřicích.
Pražské Klementinum, nejstarší meteorologická observatoř, naměřila na území ČR
průměrnou teplotu 11,11 stupně Celsia.
Zlepšení stavu podzemních vod
Stav podzemních vod se na území ČR nadále zlepšuje a celkově dosahuje mírně
nadnormální úrovně. Situace se výrazně zlepšila zejména na Moravě, kde srážkově
velmi vydatné poslední týdny června, vedly k nárůstu hladiny podzemních vod na
silně až mimořádně nadnormální úroveň. Také na střední a jižní Moravě, kde se
vyskytují horniny se zhoršenou propustností pro vodu, se situace zlepšila až na
normální úroveň. V některých oblastech na jihu Moravy (například Břeclavsko),
kde byl dlouhodobě velký deficit mělkých zvodní, dosahuje hladina normální úrovně
poprvé od začátku roku. V Čechách je situace nejpříznivější ve východních a
severovýchodních Čechách, mezi Českomoravskou vrchovinou a Orlickými horami
je stav mělkých zvodní mimořádně nadnormální. Na zbylém území Čech převažuje
normální stav. Jedinou oblastí, která zůstává silně podnormální, je oblast Mostecka,
kde se může částečně projevovat efekt srážkového stínu pod Krušnými horami.
Znečištění ovzduší na území ČR
Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý. V roce 2020 byly, s
výjimkou benzenu, naměřeny nejnižší imisní koncentrace všech látek znečišťujících
ovzduší, a to za hodnocené období 2010–2020. V roce 2020 nebyly vyhlášeny žádné
smogové situace ani regulace, resp. varování pro jakoukoliv ze sledovaných látek.
Jedná se o první takový rok od začátku fungování smogového a varovného
regulačního systému v 80. letech 20. století. Hlavním důvodem situace v roce 2020
byly příznivé meteorologické a rozptylové podmínky částečně podpořené
snižováním emisí.
Údaje z meteostanice Brno – Tuřany
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Zdroj: ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-prehledypozorovani#)
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook
Facebookovou stránku Město Hustopeče spravuje organizační složka Marketing a
kultura, kterou vede Jana Hrádková, stránka byla založena v roce 2015. Město na
ní pravidelně zveřejňuje nejen oficiální informace, ale také zajímavosti, tipy, soutěže,
užitečné odkazy a živé přenosy i fotoreportáže z akcí či přímo z dění v ulicích města.
Na rozdíl od webových stránek zde každý příspěvek mohou občané komentovat, což
také hojně využívají a dávají tak městu další podněty.
Zlatý lajk 2020 patří Hustopečím
V roce 2020 se město Hustopeče zúčastnilo celostátního kola soutěže Zlatý lajk
2020, do kterého vstupovalo z prvního místa v Jihomoravském kraji. Spolu s dalšími
dvaceti městy od dvou do deseti tisíc obyvatel se utkalo o nejlepší facebookový
profil veřejné instituce a zvítězilo.
Cílem soutěže je odměnit ty, kteří ke komunikaci na sociálních sítích přistupují
poctivě, inovativně a moderně. Hodnocení se řídí danými kritérii a vyhlášeny jsou
kategorie, které zahrnují různé druhy veřejných institucí.
Dle tiskové zprávy pořadatelů soutěže se město Hustopeče stalo ve své kategorii
jednoznačným vítězem a to za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně pracuje se
svou stránkou na Facebooku. Odborná porota hodnotila dlouhodobou aktivitu na
stránkách a posuzovala nejrůznější aspekty, jako například grafické zpracování,
četnost příspěvků, různorodost používaných nástrojů, kvalitu textu i obrazu a
komunikaci s uživateli. Největší ocenění získali správci stránky za videa a
upoutávky, porota ale také ocenila formulaci textů a vstřícné odpovědi i na občasné
nezdvořilé či negativní komentáře.
Na konci roku 2020 měly facebookové stránky města Hustopeče více než šest tisíc
fanoušků, kteří obsah aktivně sledují, sdílejí i komentují.
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Za úspěchem v soutěži Zlatý lajk 2020 stojí sehraný tým z marketingu a kultury.

Facebooková veřejná skupina Hustopeče – Auspitz
Na konci roku 2020 čítala veřejná skupina Hustopeče – Auspitz kolem 2,5 tisíce
členů. Správcem stránky jsou Jan Homola a Richard Homola. Informace ve skupině
jsou všeho druhu. Primárně byla založena za účelem vzpomínání na minulé časy
– sdílely se zde dobové fotografie, fotografie nebo videa z kulturních akcí ve městě
či z přírody v okolí Hustopečí. Postupně se začali členové informovat o tom, co se
zrovna děje, např. nesvítí světla, vandalismus, výjezd hasičů, problémy
s parkováním, černé skládky, ztráta či nalezení zvířete/klíčů/telefonu, nová výstavba
ve městě, nabídka či poptávka zaměstnání, reklamy, pozvánky na kulturní akce apod.
Ve skupině se živě debatuje o současném dění ve městě a krocích vedení města.
Kvůli častým problémům s vkládáním nevhodných nabídek a reklam, se správci
skupiny rozhodli vytvořit další veřejnou skupinu zaměřenou na nabídku a poptávku –
Hustopeče – TRŽIŠTĚ SLUŽEB.
Instagram
Město Hustopeče je aktivní na Instagramu od 22. července 2019 pod názvem
mestohustopece. První příspěvek zval sledující do nové Kinokavárny ve foyer Kina.
Účet slouží k propagaci městských kulturních akcí, informuje o novinkách ve městě,
zachycuje atmosféru akcí a přináší nevšední fotografie místní přírody i samotného
města. Probíhá na něm také řada soutěží o vstupenky na akce pořádané městem.
V prosinci 2020 se tomuto účtu podařilo získat přes 1000 sledujících. Na konci
roku měl účet 273 příspěvků.
136

