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PŘEDSTAVENÍ KRONIKÁ ŘE 

         Od roku 2015 píše kroniku Mgr. Jarmila Milotová, hustopečská výtvarnice. Působila 

čtyřicet let jako učitelka na základní škole, od roku 1990 do r. 1998 byla členkou městské-

ho zastupitelstva a od r. 1994 do 1998 jako místostarostka města Hustopeče. 

VÝBĚR SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ 

• Bouře Xavier zasáhla v říjnu Nizozemí, Německo, Polsko a sever Čech. 

• Za prvních šest měsíců přišlo do Evropy 100 000 migrantů. 

• V červnu začala v Londýně hořet 24 patrová bytová věž. Zemřelo sedmdesát 

dva lidí. 

• Před 150 lety koupily USA Aljašku od Ruska za 7 200 000 dolarů. 

• Uplynulo 100 let od VŘSR v Rusku, začala občanská válka a ruští komunisté 

pod vedením Lenina uskutečnili  ozbrojený převrat. 

VÝBĚR ČESKÝCH UDÁLOSTÍ 

• Uplynulo 425 let od narození Jana Amose Komenského. 

• 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka 

• Prezident Miloš Zeman udělil milost doživotně odsouzenému vrahovi J. Ká-

jínkovi. 

• Muzeum umění v Olomouci uspořádalo výstavu „Hyperrealismus v české 

malbě“. Výstava zahrnovala díla od 70. let dvacátého století až do roku 2017. 

• V České republice probíhaly volby do parlamentu. 

• Premiér Bohuslav Sobotka podal 2.5. demisi. 6.12. jmenoval prezident A. 

Babiše předsedou vlády a 13.12. jmenoval vládu A. Babiše. 

• Zemětřesení 10. 12. bylo ve Slezsku poblíž Hlučína o síle 3,5 stupně Richte-

rovy škály. Nezpůsobilo žádná zranění ani škody. 

HUTOPEČE V ČÍSLECH 

V roce 2017 žilo v Hustopečích 5 844 občanů, 107 občanů se odstěhovalo a 130 se 

přistěhovalo. 47 občanů zemřelo a 64 se narodilo. Průměrný věk obyvatel je 42 let. 

Obyvatel starších 80 let je 185, starších 90 let 22. Nejčastější ženské příjmení je 

Svobodová, Horáková a Novotná, u mužů je to Svoboda, Stehlík, Novotný. Nejčastě-
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jší ženské jméno je Jana, Marie, Anna a u mužů Petr, Jiří, a Jan. V Hustopečích je 69 

ulic, nejobydlenější je ulice Svat. Čecha, Masarykovo náměstí, U Větrolamu a Gen. 

Peřiny. Církevních sňatků bylo 13. V celém matričním obvodu bylo na městském 

úřadě 64 svateb. Nejoblíbenější místa pro uzavírání sňatku je kromě radnice Cafe 

Kurdějov, Barrio Gotico, myslivna Šakvice a vinařství ve městě. Průměrný věk 

snoubenců – muži 36, ženy 32 let. 

 

ORGÁNY MĚSTA HUSTOPEČE 

Starostkou města Hustopečí je PaedDr. Hana Potměšilová, místostarostou pan Boři-

voj Šváststa. Oba jsou ve funkci již čtvrtým rokem. Zastupitelstvo města má dvacet 

jedna členů a rada města sedm členů. Poradními orgány rady města jsou komise: sta-

vební, komise obřadů a slavností, sportovní komise, školská a kulturní, komise pro 

práci se seniory a hendikepovanými, komise pro životní prostředí a zemědělství, pro 

územní rozvoj, grantová a investiční komise a komise sociální. 

Poradní orgány Zastupitelstva města Hustopečí jsou ze zákona výbory kontrolní a fi-

nanční. 

19.10. na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Hustopečí složil slib zastupitele Jiří 

Unger a nahradil tak Miroslava Patloku, který odstoupil z funkce ze zdravotních dů-

vodů. Zároveň byl zastupitel Radim Nemeškal zvolen novým předsedou finančního 

výboru. 

Od konce května se přestalo kouřit na většině veřejných míst. Stejně tak se zpřísnil 

prodej a rozlévání alkoholu. Zákaz kouření se týká hospod, restaurací, kaváren, barů, 

nemocnic nákupních center, hotelů, sportovních hal, letišť, škol, dopravních pro-

středku a zastávek pod stříškou. 

26. září při pietním aktu si připomněli občané Hustopečí 80. výročí úmrtí T. G. Ma-

saryka,130. výročí úmrtí jeho matky a 110. výročí úmrtí jeho otce. Kořeny prvního 

prezidenta Československa jsou úzce spjaty s Hustopečemi. Nachází se zde rodný 

dům jeho matky i hrob obou rodičů. Masaryk studoval na zdejší piaristické reálce. 

Významná data Masarykovy historie mapuje naučná stezka. 

18.4. se konal pietní akt u příležitosti 72. výročí osvobození od nacistické okupace. 

Představitelé města a hosté položili k památníku Rudé armády věnce. Všichni pří-
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tomní uctili padlé minutou ticha. V Hustopečích je pohřbeno 1 875 vojáků. 98 z nich 

je padlých důstojníků. Hřbitov finančně udržuje spolu s městem Ruská federace. Pa-

mátník pravidelně navštěvují příbuzní padlých. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 20. a 21. 10. Kandidátní 

listiny podalo 31 pol. stran a hnutí. Ve volbách zvítězilo ANO/78 poslanců/, druhé 

ODS/25 poslanců/, třetí Česká pirátská strana/22 poslanců/. V poslanecké sněmovně 

zasednou i zástupci SPD, KSČM, KDU-ČSL, TOP-O9, koalice Starostů a nezávis-

lých. V Hustopečích hlasovali voliči takto: ANO 996 hlasů, ODS 425 hlasů, Čs. Pi-

rátská strana 340 hlasů, Svobodní a přátelé demokracie 313 hlasů, KSČM 204 hlasů, 

ČSSD 182 hlasy, KDU-ČSL 180 hlasů, TOP- 09 164 hlasy. Nejméně hlasů získala 

Dobrá volba-1 hlas. 

Na poliklinice se uskutečnila výměna výtahu. Neobešla se bez problémů a z měsíce 

se tak protáhla na dva. Náklady na výtah/ 1 milion korun/ byly použity z nájmů po-

likliniky. 

Byla provedena rekonstrukce lávky u krytého bazénu. Dřevěná podlaha a výplně zá-

bradlí byly nahrazeny kovovými pozinkovanými plechy. Byl proveden nátěr celé 

lávky a byla vyztužena pozinkovanými výztuhami. 

Na náměstí probíhalo restaurování renesanční kašny z r. 1592. Poslední oprava byla 

v roce 1917. Práce trvaly od května do listopadu. Restaurátoři doporučili, vzhledem 

k památkové důležitosti, vytvoření repliky sochy a umístění originálu do muzea. 

V listopadu začala kompletní rekonstrukce budovy kina na víceúčelové kulturní cen-

trum. 

Na ul. Alšova probíhaly stavební práce. GasNet s.r.o. prováděl výměnu plynového 

vedení včetně instalací nových plynových přípojek do domů. V souvislosti s opravou 

domluvilo město opravu celého povrchu vozovky. Investor uhradil 75 % nákladů, 

zbytek doplatilo město. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci pro ZŠ Komenského na vybudo-

vání dvou výtahů a pěti učeben. Dotace se týká i vybavení laboratoří a bezbariérové 

úpravy pro hendikepované žáky. Stavební práce započnou v příštím roce. 

Město Hustopeče po dohodě s BORS vybudovalo na vlastní náklady veřejné WC na 

autobusovém nádraží a pronajalo si je na 30 let s možností opce. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Sídlem Městského úřadu Hustopeče je radnice na Dukelském nám. 2/2. Většina čin-

ností je vykonávána v prostorách radnice na Dukelském nám. 22/77. 

Městský úřad vykonává státní správu v rozsahu obce s rozšířenou působností, pově-

řeného obecního úřadu, matričního a stavebního úřadu – viz zákon č. 314/2002 Sb. a 

vyhláška č. 660/2004. 

Správní obvod Obce s rozšířenou působností Hustopeče byl vymezen územím 28 ob-

cí. Správní obvod Obce s pověřeným obecním úřadem Hustopeče byl vymezen úze-

mím 20 obcí.  

Správní obvod stavebního úřadu byl vymezen územím 15 obcí. Pod matriční úřad 

Hustopeče v rozsahu obce s rozšířenou působností spadá 8 matričních úřadů. 

Přenesenou působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností vykonávají: živnos-

tenský úřad, odbor dopravy, sociální odbor, odbor životního prostředí, odbor regio-

nálního rozvoje, správní odbor, stavební úřad. 

Zbývající odbory MěÚ – kancelář tajemníka, finanční odbor a majetkoprávní zahrnu-

jí samostatnou i přenesenou působnost. 

Organizační složky – Marketing a kultura, Správa a údržba budov, Penzion pro dů-

chodce a pečovatelská služba, Městské služby a Městské muzeum a galerie. 

Příspěvkové organizace města – Centrum volného času, Sportovní zařízení města, ZŠ 

Nádražní, ZŠ Komenského, MŠ Sídliště, MŠ Školní. 

Tajemníkem Městského úřadu Hustopeče je MVDr. Pavel Michalica. 

 

MĚSTSKÁ POLICIE 

Městská policie byla v Hustopečích zřízena v r. 1992. V letošním roce již uplynulo 

25 let od jejího vzniku. Hlavní činností městských strážníků je zajišťování místních 

záležitostí veřejného pořádku, kontrola dodržování závazných vyhlášek města, li-

kvidace černých skládek. Hustopeče uzavřely smlouvu s obcemi Starovice a Uherči-

ce, pro které městská policie vykonává určitou agendu. Pověřeným zaměstnancem 

města pro práci s městskou policií je Robert Novák. V současné době má policie čty-
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ři strážníky a asistenta prevence kriminality. Strážníci jsou každé tři roky proškolo-

váni na Ministerstvu vnitra. Městská policie vlastní auto, dva silniční rychloměry, 

odchytovou techniku, několik fotopastí, kamerový systém. Důležitá je spolupráce 

s Policií ČR. Městská policie předala Policii ČR 13 podnětů k šetření a na požádání 

Policie ČR uskutečnili 103 výjezdů. 

 

ÚŘADY VE M ĚSTĚ 

V Hustopečích je pracoviště státní správy – Finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad 

práce. Obvodní oddělení policie ČR Hustopeče, pobočka České spořitelny, Komerční 

banka, Česká pojišťovna a pobočky zdravotních pojišťoven. 

Obvodní oddělení policie ČR. Došlo k výraznému poklesu trestné činnosti. Pozitiv-

ní je celková objasněnost trestných činů, která za rok 2017 činí 56,52 %. Mnoho se 

vykonalo v oblasti drogové problematiky, se kterou souvisí ostatní trestná činnost. 

Na obvodním oddělení pracují zkušení policisté, průměrná délka služby je 15 let. 

OOP ČR Hustopeče zahrnuje katastrální území 30 obcí. Na obvodním oddělení pra-

cuje 28 policistů a jeden administrativní pracovník. Za rok 2017 šetřilo OOP ČR 

1 203 přestupků a 391 trestných činů. Zvýšený počet přestupků a trestných činů je 

spojen s jízdou motorovými vozidly pod vlivem alkoholu a drog. Nejzávažnější je 

recidiva pachatelů trestných činů. V období roku 2017 byly prošetřovány závažné 

trestné činy – 4 případy loupeže, 6 případů vydírání, 2 případy znásilnění, 1 případ 

pohlavního zneužívání, 1 případ domácího násilí. Případů násilné a mravnostní kri-

minality bylo šetřeno 38 s 82 % objasněností. 

HOSPODAŘENÍ OBCE 

Příjmy celkem…………………………………………………. 189 629 tisíc 

Daňové příjmy………………………………………………… 107 272 tisíc 

Nedaňové příjmy………………………………………………    41 449 tisíc 

Kapitálové příjmy……………………………………………..      2 386 tisíc 

Dotace…………………………………………………………. 194 458 tisíc 

Celkové výdaje………………………………………………... 171 327 tisíc 



8 

 

INVESTI ČNÍ AKCE ROKU 2017 

Bezbariérové chodníky – zahájení: Hybešova, Žižkova, Tábory Svat. Čecha 

Restaurování kašny 

Protipovodňová opatření 

Křížový vrch – relaxační zóna, Křížový vrch – rozšíření biocentra 

Územní studie Hustopeče S4 

Komunikace ul. Brněnská, Šafaříková, rekonstrukce ul. Nerudova 

MŠ Sídliště - rekonstrukce vody a ústředního topení 

Výtah poliklinika 

Elektromobil pro Městské služby Hustopeče 

Ostatní projekty: Chodníky ul. Tábory, parkoviště ul. Vrchlického a Nádražní, veřej-

né WC, kotelna na ubytovně Mostař, Městské kulturní středisko - úprava kanalizace, 

veřejné osvětlení na ul. Javorová a Dlouhá 

 

PRŮMYSL 

Společnost AGROTEC je významným dodavatelem stavební a dopravní techniky. 

Organizuje AgrotecPetronas rally, která se jezdí v rámci mezinárodního mistrovství 

ČR a Evropského poháru region střed. 

SIGNUM s.r.o. – ocelové konstrukce, žárování, galvanizérství a smaltování 

MOSS Logistics s.r.o. – doprava a spedice 

FRAUENTHAL Automotive Hustopeče s.r.o. – výroba a prodej vzduchotechniky 

LINDEN s.r.o. – výroba komponentů pro automobily 

HILLs PET NUTRITION MANUFACTURING s.r.o. – výroba granulovaného hno-

jiva pro psy a kočky 

RENVODIN-ŠAFAŘÍK s.r.o. – energetické konzultační středisko 

FLAGA s.r.o. – plnírna propan – butanových lahví 
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WESTFALIA s.r.o.– komponenty pro automobily 

NORMA CZECH – upevňovací technika pro automobilový průmysl 

AGROFRUKT družstvo – výroba lihu 

V Hustopečích jsou tři supermarkety, COOP, LIDL a PENNY. Na ulici Bratislavská 

je řada průmyslových prodejen. 

DOPRAVA 

V Hustopečích stále chybí přímé spojení do Brna, při cestování vlakem s přestupem 

na nádraží v Šakvicích, při cestě autobusem s přestupem v Židlochovicích. Tyto spo-

je využívají nejen občané Hustopečí, ale i obyvatelé širokého okolí. V letošním roce 

zahájilo město jednání o zavedení přímého vlakového spojení Brno – Hustopeče. 

Správa železnic připravuje elektrizaci a modernizaci trati Hustopeče – Šakvice, která 

zavede přímý spoj do Brna. 

Město trápí hustý provoz na hlavní silnici směrem na Břeclav, kdy projíždí velké 

množství nákladních aut a kamionů. Hustopeče stále postrádají dostatek parkovacích 

míst. 

Na ulici Brněnská a Nádražní jsou umístěny měřiče rychlostí. Hustopeče získaly z 

radaru od srpna 2015 do června 2017 na pokutách 27 milionů korun (za překročení 

povolené rychlosti 50km/h). 

SPOLKY 

Vinaři 

 Soutěž vín O Hustopečskou pečeť se konala v dubnu v hotelu Centro. Tato přehlídka 

hodnotí odrůdy typické pro hustopečský region. Vinaři přihlásili celkem 270 vzorků. 

Májová výstava vín nabízela 707 vzorků vína. Ochutnat přišly tři stovky návštěvní-

ků. Nejlépe ohodnocená vína získala cenu Hustopečské kvasinky vinné a šampiona 

bílých a červených vín. Z hustopečských vinařů se šampionem červených vín pyšnil 

Lubomír Ivičič a Jiří Kunc Hustopečskou kvasinkou. Za bílá vína získali ceny Pavel 

Ivičič z Mikulova a St. Charvát z Klobouk. Tato májová výstava je již tradicí. Členo-

vé zahrádkářského spolku ji letos uspořádali již po čtyřiapadesáté. Letos se zúčastnil 

rekordní počet degustátorů. 



10 

 

Hustopečský slunovrat je akce, která do obou sklepních uliček dovedla místní obyva-

tele a zahájila tak sezónu otevřených sklepů. Hustopečský slunovrat se konal 23. 

června. Doprovodný program byl zaměřený na všechny věkové kategorie. Mladá i 

archivní vína nabízelo 17 otevřených sklepů. Pilo.se Víno slunovratu s devatero byli-

nami. Vinaři navzájem poměřili své znalosti, důvtip i fyzickou sílu. Měli za úkol 

uhodnout byliny z Vína slunovratu. /Uhodli jen pět. / Vítězi se stali vinaři z ulice Na 

Hradbách. Získali tak trofej z dílny uměleckého kováře, která jim zůstane do příštího 

roku. Uskutečnil se závod na koloběžkách a na programu byla i soutěž v práci 

s koštýřem a přetahovaná. Došlo i na rituální pálení věnců. 

593 vzorků z Velkopavlovické podoblasti soutěžilo o možnost umístění v Salonu vín 

ČR. Šampionem se stal Tramín červený 2015 pozdní sběr z vinařství Bohemia 

Canopus. Majitelem je Josef Vrátil za Starovic. V podvečer se konal Na Hradbách 

obřad Zarážení hory. 

Bez hustopečských vinařů by se neobešly Slavnosti mandloní a vína, Burčákové 

slavnosti a Oslava svatomartinských vín a husí.  

Všehoschopní 

Na jaře vyvěsili členové tohoto spolku 28 budek, které místní děti vyrobili za pomoci 

rodičů z materiálu koupeného z výtěžku Ovčího bálu. Peníze z letošního Ovčího bálu 

použijí Všehoschopní na výsadbu vrby košíkářské u hustopečského rybníka. 

Skauti 

V rámci družby mezi partnerskými městy a při příležitosti otevření nového Centra 

ekologické výchovy se sjeli skauti z Hustopečí a Modry do Benátek n/Jizerou, aby 

s tamním skautským střediskem oslavili otevření jejich nové skautské klubovny. Če-

kal je táborák, seznamovací hry a hra, při které měli možnost poznat pamětihodnosti 

města. 

Klub historie a vlastivědy 

Činnost v tomto roce se odvíjela zejména z podnětů členů. Klub připravil osm před-

nášek z historie a také besedu s kriminalisty. Výlety tento rok směřovaly do východ-

ních a středních Čech s návštěvou otáčivého hlediště i po regionu. Členové se zapoji-

li do komentovaných prohlídek v Brně. Klub dosáhl počtu 185 členů z 35 obcí. 

Z Hustopečí je 110 členů. 
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KULTURA VE M ĚSTĚ 

Marketing a kultura je organizační složka města. Zahrnuje Hustopečskou televizi, 

Hustopečské listy, Turistické a informační centrum, Stálou vinařskou expozici a pro-

dukci kulturních, společenských a sportovních akcí. Předává informace prostřednic-

tvím Hustopečských listů a video reportáží. Zaměstnává jedenáct pracovníků. Plánují 

organizují, technicky zabezpečují kulturní pořady, divadla, koncerty pro děti i dospě-

lé, spolupracují s divadelním souborem FOOR.  

 Slavnosti mandloní a vína, Burčákové slavnosti a Oslava svatomartinských vín a hu-

sí láká do Hustopečí velké množství turistů i domácích návštěvníků.  

Turistické a informační centrum poskytuje všeobecné informace o Hustopečích. Za-

jišťuje předprodej vstupenek a nabízí upomínkové předměty typické pro Hustopeče. 

Hustopečská televize rychle informuje o dění ve městě a předává občanům důležité 

informace z radnice. 

 

Nejdůležitější kulturní akce v r. 2017: 

Hustopečské skákání, Slavnosti mandloní a vína, O Hustopečskou pečeť, Májové no-

tování, hudební festival ConcentusMoraviae, divadelní festival Pod širým nebem, 

Šmardovo sousedské divadlo – přehlídka amatérských souborů, Týden divadla pro 

děti, Světový duel vín, Filmový maraton, Oslava svatomartinských vín a husí, Ad-

ventní punčování a rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncerty, Městský bál, 

jarmarky, poznávací zájezdy na Slovensko a do Jeseníků, zájezdy do brněnských di-

vadel, Národní soutěž vín 2017 Velkopavlovické vinařské podoblasti 

Májové notování se na Dukelském nám. konalo potřetí. Tento ročník se zaměřili po-

řadatelé na děti. Na pódiu se střídaly soubory z Hustopečí, Habovky, ze Šakvic, Mo-

ravského Žižkova, Velkých Pavlovic a Vrbice za doprovodu cimbálky Vergariovci. 

Májové notování ukončila cimbálová muzika Švarcara. 

Dvaadvacátý roční hudebního festivalu Concentus Moraviae přivedl do kostela 

v Kurdějově pěvecký ansámbl ze Sardinie. Čtveřice mužů zpívala pastorální zpěvy 

typické pro horskou oblast Sardinie. Druhý koncert festivalu v kostele v Hustopečích 
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na náměstí si posluchači nenechali ujít. Ten hostil pražský barokní orchestr a vokální 

soubor Ensemble Inégal. Zněla hudba J. D. Zelenky, Vespertiniho a J. S. Bacha. 

Na divadelním festivalu Pod širým nebem viděli diváci sedm představení. Festival 

zakončil swingový koncert. Hrálo se za každého počasí na nádvoří domu U Synků. 

Každý rok pořádá firma Quatro a hotel Rustikal ve vinařské uličce na Turhandlích 

Hustopečský masopust. Na devátý ročník masopustního veselí přišly stovky lidí. Ce-

lé dopoledne zněla cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem, k chuti přišly zabíjačkové 

speciality i pivo z místního pivovaru. Výtěžek z příspěvků na zabíjačkovou polévku, 

dobrovolného vstupného a tomboly ve výši 15 600 korun byl předán hustopečskému 

Svazu tělesně postižených na počítačové kurzy. 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 

Stálá expozice muzea se věnuje dějinám města. Část expozice je věnována T. G. Ma-

sarykovi, kterou doplňuje naučná stezka Hustopeče a T. G. Masaryk. Nová stálá ex-

pozice – Osvobození 1945- byla otevřena v tomto roce. Sbírka je unikátní tím, že ná-

lezy jsou z katastru jedné obce. Má vztah k pohřebišti vojáků RA, které je druhé nej-

větší na jižní Moravě. Militárie městu věnoval p. Josef Babáček z Morkůvek. 

Muzeum realizovalo rekonstrukci kroje, který hustopečští měšťané nosili do roku 

1850. Navazuje na odborné semináře na téma lidová kultura, tradiční oděv, které 

muzeum pořádá každý rok. Muzejní spolek, který má sídlo v budově muzea, před-

kládá muzeu témata přednášek a zájezdů, které by jeho členy zajímaly. Muzeum úz-

ce spolupracuje s fotoklubem a výtvarnou skupinou Alfons. Oba spolky mají své síd-

lo v MMG. Významnou součástí muzea je galerijní činnost. Každý měsíc probíhá 

v prostorách galerie výstava. V prázdninových měsících to bývá jedna velká výstava. 

V tomto roce mohli návštěvníci vidět díla J. Čapka, A. Kalvody, P. Kotíka, B. Kubiš-

ty, A. Muchy a Fr. Tichého. Letos v galerii vystavovali výtvarníci z partnerského 

města – Benátek n/Jizerou. Podzim tradičně patří výtvarnému spolku Alfons a foto-

klubu. Muzejní spolek se podílí na velikonočním a vánočním prodejním bazaru. Mu-

zeum také poskytuje zájemcům průvodcovskou službu. 

Dne 2. května byla zahájena ve vídeňském kulturním centru Aktionsradius výstava 

výtvarné skupiny Alfons. Jde o třetí výstavu ve Vídni. Na požádání kulturního centra 
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prezentovali svými díly román F. Werfla – Zpronevěřené nebe, jehož hlavní hrdinka 

je hustopečskou rodačkou. Výtvarníci prezentují díla sochařská /P. Klak, R. Buček, 

M. Mikuli č/ a díla malířská /J. Milotová, J. Rozková, B. Janovský, M. Grůzová, J. 

Polešák, R. Müller/. Výstavu uvedla vedoucí kulturního centra Uschi Schreiberová a 

Soňa Nezhodová, vedoucí městského muzea a galerie v Hustopečích. V kulturním 

programu vystoupila Karolína Valnohová a Zbyněk Šemora. 

V tomto roce uplynulo 90 let od narození Jaroslava Bedřicha a 30 let od jeho úmrtí. 

Pracoval jako vedoucí Městského kulturního střediska. Byl malířem, který našel svou 

osobitou barevnost. Nejraději maloval krajinu. Kolem jeho osoby se sdružovali vý-

tvarníci z Hustopečska. Tak vznikla výtvarná skupina, která každoročně pořádala 

společné výstavy ve Společenském domě. Od r.1972 vystavovala pravidelně, výtvar-

níci přicházeli i odcházeli. Její členové pak v roce 2007 založili spolek Alfons – vý-

tvarná skupina. Ti nejstarší s J. Bedřichem ještě vystavovali. 

Nelze nepřipomenout další významnou osobnost tohoto města, výtvarníka a čestného 

občana města Hustopečí, pana Aleše Janštu. Narodil se před 90 lety. Janšta byl za 

svůj život učitelem, výtvarníkem a muzejním pracovníkem. Stejně jako J. Bedřich i 

on ochotničil, vyráběl kulisy pro divadlo, pro burčákové slavnosti, s jejichž vznikem 

je spojen. Stál za vytvořením skupiny malířů, kteří v r. 2007 založili spolek Alfons, 

jehož členem byl i on. Jeho velký zájem o historii vedl k založení síně tradic v r. 

1994. Materiál získal tříděním kdysi bohatého archivu uloženého ve vyřazených 

skříních na půdě radnice. Na síň tradic navázalo založení městského muzea. A.Janšta 

byl malířem krajiny. Jeho nejčastější technikou byl pastel. Díla A. Janšty i J. Bedři-

cha jsou v mnoha domácnostech Hustopečí. Pan A. Janšta zemřel roku 2014. 

 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PAVUČINA 

Začala stavba nového Centra volného času Pavučina. V září předali zaměstnanci Pa-

vučiny budovu do rukou stavební firmy. Výstavba nové budovy je dlouhodobě plá-

novanou investicí města. Areál Pavučiny využívají děti i jejich rodiče během celého 

roku. Nabídka aktivit pokračuje. Vypsaných kroužků je celkem 51 i s kroužky 

v okolních obcích. Všechny se budou konat v náhradních prostorech. Na kulturní 

středisko se stěhuje taneční kroužek, v M – klubu bude keramika, výtvarná činnost, 

fotografický kroužek a v knihovně bude kytara a šachy. Chovatelské kroužky zůstá-
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vají v prostorách Pavučiny. Částečně využívají prostory, které nevyužívá tiskárna 

Halp Print. 

V letních měsících připravila Pavučina pro děti řadu táborů. Tábory s koňmi se kona-

ly tři. Léto s vůní koňské hřívy prožily děti na dvou pobytových a jednom příměst-

ském táboře 16 táborníků na vodáckém táboře na Orlici, v lese v táboře Pod dubem 

za dubem. Na táboře MoveAround  Dance Camp se tančilo od rána do večera. Děti 

trávily léto v Říši fantazie, sportovním táboře, výtvarném a divadelním táboře. 60 dě-

tí se vydalo po stopách Johna Pulce. Pro děti s rodiči byl tábor v údolí Moravy. Ně-

kteří rodiče zvolili pro děti příměstský tábor s výukou angličtiny nebo taneční „Hej-

bat kostrou“. 

 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ – KNIHOVNA 

Knihovna je součástí Centra volného času. Poskytuje celoročně bohatý program akti-

vit pro širokou veřejnost a z její nabídky si mohou vybrat všechny věkové kategorie. 

Pro ty nejmenší je k dispozici Mateřské centrum Cipísek. Děti z MŠ si chodí s paní 

učitelkou vybírat knihu k předčítání. Žáci si chodí pro doporučenou četbu do školy a 

studenti jsou největší skupinou, která využívá meziknihovní výpůjční služby. Úterý 

je vyhrazeno besedám se školáky. Každý měsíc pořádá zajímavou přednášku a jed-

nou za dva měsíce literární kavárnu se známými i méně známými autory. Pro seniory 

organizuje Virtuální univerzitu třetího věku, kterou navštěvuje 25 uchazečů. Veřej-

nost navštěvuje výstavy, které knihovna pořádá každý měsíc ve vestibulu. V knihov-

ně probíhaly kurzy háčkování, korálkování, drátkování a předvánoční dílnička.  

V červnu byli pasováni prvňáčci na rytíře Čtenářského řádu. Hlavním posláním kni-

hovny vždy bylo a je poskytování výpůjčních služeb. A tyto služby zvládají knihov-

nice na jedničku. V roce 2016 byla vyhlášena nejlepší knihovnou Jihomoravského 

kraje. 

Své osmdesátiny v knihovně oslavil dlouholetý vedoucí knihovny Jan Horák, který 

při této příležitosti obdržel čestné uznání z rukou ředitelky Knihovny Jiřího Mahena 

v Brně. 
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CÍRKVE 

Římskokatolická farnost 

Nynější kostel sv. Václava nahradil původní pozdně gotický kostel, jehož věž se zří-

tila roku 1961.Vroce 1994 byla vysvěcena novostavba nového kostela. Svažitého te-

rénu využil projektant pro dvoupodlažní budovu. V suterénu se kromě kaple nachází 

řada místností, které slouží pro setkávání lidí – klubovna, sál, přísálí, kuchyňka. Od 

zprovoznění stavby uplynulo více než dvacet let a zázemí bylo nutno rekonstruovat. 

Oprava vyžadovala značné finanční zdroje. Pomohly dotace města Hustopěčí, Jiho-

moravského kraj a  z programu Era pomáhá regionům. Díky finanční podpoře se 

modernizace v sále dočkaly jeviště, ozvučení a elektroinstalace, byly doplněny akus-

tické podhledy, osvětlovací rampa, byla vyměněna okna a provedena výmalba. Re-

konstrukcí prošlo i přísálí. Plánuje se výměna radiátorů a modernizace kuchyně. Bylo 

proinvestováno 1,7 milionů korun, z toho přes 1 milion tvořily dotace. 

V letošním roce koledníci vybrali v Tříkrálové sbírce 105 617 tisíc korun. Výtěžek 

putuje do Oblastní charity Břeclav. 

Českobratrská církev evangelická 

Fungování Českobratrské církve evangelické neponechává v rukou jedince. O všech 

záležitostech jedná skupina v čele s farářem, do které jsou voleni zástupci konkrétní-

ho farního sboru. Této skupině se říká staršovstvo nebo také presbyteři a volí se na 

šest let + dva náhradníci. V Hustopečích proběhla volba nového staršovstva 19. úno-

ra tohoto roku. Nově zvolení starší skládají veřejný slib, že budou plnit své povinnos-

ti s odpovědností Bohu i lidem, a to na slavnostních bohoslužbách. Jednou do roka se 

svolává tzv. Výroční sborové shromáždění, kde se všichni členové mohou vyjádřit a 

poradit o záležitostech sboru. 

V Hustopečích také funguje Apoštolská církev a svá setkávání zde mají Jehovisté 

v Síni království na ul. Kpt. Jaroše. 

SPORT 

První únorový týden se konal 18. ročník mítinku Hustopečské skákání Agrotec 

2017. Na startu se sešlo dvanáct závodnic. Výška 189 cm dala závodnicím zabrat. 

Výšku 192 cm překonala Britka Morgan Lake a získala zlatou medaili. Druhá byla 

Ukrajinka Yulia Levchenko a třetí místo vybojovala Švédka Sofie Skoog za 186 cm. 
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Hlavního závodu mužů se zúčastnilo třináct závodníků. Začínali na výšce 210 cm. 

ČR zastupoval Martin Heindl, který v Hustopečích vytvořil osobní rekord 223 cm. 

Kritická začala být laťka ve výšce 226 cm. Na třetí pokus ji zvládlo 5 výškařů. 228 

cm nakonec skočil pouze Polák Sylvester Bednarek. Stříbrnou medaili vybojoval 

Mexičan Edgar Rivera. Bronz si odnesl Brit Chris Kandu. 

Michal Sáček je fotbalovým objevem roku. Začínal na hustopečském fotbalovém 

hřišti a nyní hraje za AC Sparta Praha. Na slavnostním galavečeru 1. fotbalové ligy 

byl vyhlášen jako objev roku. 

Třetí víkend v červnu patřil Agrtec Petronas rally. Soutěž byla zařazena do českého 

i slovenského šampionátu. Mezi 116 posádkami se představily špičky tohoto sportu. 

Vítězem se stal Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem ve Škodě Fabii RS. 

Futsalový tým oslavil 20. výročí svého vzniku. 

Karate Goju ryu. Na mistrovství ČR se za Hustopeče nominovalo 19 závodníků ve 

24 disciplínách. Na závody dorazilo 11 závodníků, vystoupili ve 14 kategoriích. Voj-

těch Sůkal získal dvě zlaté medaile, David Sůkal bronz. Eliška Škrancová vybojovala 

bronz, Vojtěch Schubert získal seniorského mistra ČR. Karate se v Hustopečích tré-

nuje už třicet let. 

Stolní tenisté Agrotecu jsou nováčky první ligy. Házená Legata Hustopeče se do 

první ligy vrátila. 

Atletika . Hycl Matěj a Zemčíková Vendula získali medaile na Mistrovství Moravy. 

Matěj vybojoval stříbro za výkon 156 cm ve skoku vysokém, Vendula vybojovala 

bronz za výkon 152 cm. Hustopečští atleti přivezli z Evropských atletických her dětí 

tři zlaté medaile. Matěj Hycl – skok vysoký 161 cm, Štěpán Poulík – hod kriketovým 

míčkem 55,12 m, Vendula Zemčíková – skok vysoký. 

Veteráni ledního hokeje, olympionici, reprezentanti v ledním hokeji se setkávají 

v Hustopečích každý rok. Letos jich přijelo 25. Setkání je pro ně neformální spole-

čenskou událostí a jak sami říkají „Do lázní se jezdí léčit tělo, ale do Hustopečí jez-

díme léčit svou duši“. 

TS Danceversity sbírá medaile. Existuje již třináct let a má přes padesát tanečníků. 

Její fungování zaštiťuje gymnázium v Hustopečích, v jehož tělocvičně několikrát 
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týdně trénují. Skupinu vede několik trenérů, tanečníci jsou rozděleni do skupin podle 

věku – do jedenácti let, do čtrnácti let a od patnácti do devatenácti let. 

 

MIKROREGION HUSTOPE ČSKO  

1.10. byla zahájena realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 

v DSO Mikroregion Hustopečsko“.  Realizátorem projektu je Centrum pro komu-

nitní práci východní Morava za podpory Města Hustopečí a Mikroregionu Hustopeč-

sko, které jsou partnery v projektu. Projekt je realizován za podpory EU. Hlavní bude 

plán rozvoje sociálních služeb, který povede k vytvoření optimální sítě sociálních 

služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a 

osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Vodu z kohoutku nebo život! Tak se oficiálně nazýval projekt, který zorganizovali 

sourozenci Oudovi, studenti hustopečského gymnázia. Probíhal od 20. 3. do 20.4. 

Zapojilo se do něj přes 33 % obcí a 40 % škol z Mikroregionu Hustopečsko a všech-

ny školy v Hustopečích. Cílem bylo omezit spotřebu balené vody. Projekt se setkal 

s úspěchem. Poukázal na škodlivost PET lahví, problém s nimi a snahu ho řešit. 

 

ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKO vyplývá, že jsme 

v Hustopečích v loňském roce vytřídili ve sběrném dvoře do červených kontejnerů 

celkem více než 17 tun elektrozařízení: 372 televizí, 114 monitorů, skoro 8 tun spo-

třebičů. Podle provedené studie jsme tak ušetřili 256MWh elektřiny. Zpětný odběr 

elektrozařízení prokázal, že má pozitivní dopad na životní prostředí. 

Z výtěžku Ovčího bálu /přes 14 000 korun/ koupil spolek Všehoschopných 10 stro-

mů vrby košíkářské. Strom byl vybrán záměrně, aby se z něj mohly plést na Veliko-

noce žíly. Při sázení za druhým rybníkem a u vodníka Friškina pomohli i místní ry-

báři i děti z turistického kroužku. 

Firma Asekol darovala městu za řádný sběr odpadu přes 7 000 korun. Zaměstnanci 

Odboru životního prostředí navrhli, aby byl za tyto peníze zřízen na sběrném dvoře 
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plánovaný bazar Druhá šance. Pokud budou mít obyvatelé věc, o které vědí, že ji ne-

upotřebí, ale mohla by sloužit novému majiteli, tak ji mohou do tohoto bazaru dát. 

V Hustopečích jsou umístěny na sběrných místech zelené popelnice kam lze vhodit 

v plastové nádobě přepálený tuk a použité oleje. 

V tomto roce probíhaly opravy na druhém rybníku. Opravu hrází provádělo Povodí 

Moravy. Naposledy byl rybník vypuštěn před čtyřmi lety. Jediným přítokem rybníku 

je potok Štinkovka, takže se napouští velmi pomalu. 

Před rybníkem vysadili zaměstnanci městských služeb ovocné stromy. Na stromy, 

které by prospěly lidem, věnovala peníze paní Martina Franková. Bylo vysázeno 30 

ovocných stromů – třešně, hrušně, jabloně, ořešáky. Plody stromu budou pro všech-

ny, kteří půjdou kolem. 

Městské služby v rámci péče o zeleň pravidelně kácí suché stromy, které mohou být 

nebezpečné svému okolí. Po dohodě s Odborem životního prostředí ponechaly Měst-

ské služby na některých místech ve městě stojící kmeny těchto stromů. Suché stromy 

plní své ekologické funkce. Jsou sídlem hmyzu, jehož larvy se živí odumřelým dře-

vem. 40 % tohoto hmyzu je ohroženo. 

 

ŠKOLSTVÍ 

V Hustopečích jsou dvě mateřské školy, dvě základní školy, střední odborné učiliště 

a střední odborná škola, základní a praktická škola, gymnázium a základní umělecká 

škola. Mateřské a základní školy jsou příspěvkové organizace města.  Ostatní jsou 

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. 

SOŠ a SOU Hustopeče 

Ředitelem školy je Ing. Zdeněk Hrabal. Škola má 282 žáků, kteří se připravují ve tří-

letých učebních oborech elektrikář, instalatér, malíř, lakýrník, strojní mechanik a 

zedník, ve čtyřletých studijních oborech studují informační technologii a Veřej-

nosprávní činnost. V domově mládeže, který je součástí školy, se ubytovalo 15 žáků 

a jedna žákyně gymnázia. Koncem června obdržela škola rozhodnutí Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR o přidělení dotace ve výši 22,3 mil. korun na realizaci Malíř-
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ského centra. Realizací projektu budou vybudovány polyfunkční výukové prostory 

pro praktické vyučování malířů, lakýrníků, zedníků a strojních mechaniků. 

Základní a Praktická škola Hustopeče 

Poskytuje vzdělání dětem se zdravotním postižením. Žáci jsou ve věku od 6 do 26 let 

s různou mírou postižení. Odloučené pracoviště školy je v Morkůvkách. Žáci se sjíž-

dějí z 26 obcí a tří okresů. Škola je vybavena odbornými pracovnami kovo a dřevo-

výroby, 2 cvičnými kuchyněmi, výtvarným ateliérem a pracovnou informatiky. Do-

pravu těžce postižených a nejmladších žáků zajišťuje školní auto. Školu navštěvuje 

56 žáků. 39 v Hustopečích a v Morkůvkách 17 žáků základní školy speciální. Prak-

tická škola má devět žáků. Ředitelkou školy je Mgr. Blanka Vetýšková. 

ZUŠ Hustopeče 

Ředitelem školy je Jaromír Benda. Škola vyučuje obor hudební, taneční a výtvarný. 

Obory výtvarný a taneční jsou na odloučeném pracovišti v bývalém pavilonu jeslí na 

Nádražní ulici. Hudební obor vyučuje hru na klávesové nástroje, dechové nástroje, 

dechové žesťové nástroje, smyčcové nástroje, hru na akordeon, varhany a sólový 

zpěv. Škola se účastnila Celostátního happeningu ZUŠ Open, jehož cílem bylo vylá-

kat žáky do veřejného prostoru. ZUŠ Hustopeče nabízela bohatý program veřejnosti. 

Dopoledne otevřela výtvarnou dílnu a výstavu výtvarných prací, odpoledne se konal 

open-air koncert na Dukelském náměstí, kde se představili žáci hudebního a taneční-

ho oboru. 

ZŠ Nádražní 

Žáci devátého ročníku se zapojili do projektu We are Slavs/Jsme Slované/, který byl 

zaměřený na poznávání a srovnávání slovanských jazyků. Projekt získal koncem 

června Evropskou jazykovou cenu Label. Společně s šesti partnery z jiných slovan-

ských zemí vytvářeli žáci audioslovník mateřských jazyků, porovnávali slova, vý-

slovnost a písmo. Získali diplom a šek na 175 tisíc korun. 

ZŠ Komenského 

Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Patloka. Školu navštěvuje 647 žáků. Na prvním 

stupni se učí 335 žáků v 15 třídách. Na druhém stupni se učí 312 žáků v 11 třídách. 

Provoz školy zabezpečuje 79 zaměstnanců. 56 pedagogických pracovníků, 1 psycho-

log, 1 speciální pedagog, 7 vychovatelek školní družiny a školního klubu, 7 asistentů 
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pedagoga, 10 provozních pracovníků a 13 pracovníků školní jídelny. V rámci inkluze 

– začleňování hendikepovaných dětí do běžných základních škol, vznikla potřeba 

úpravy školy na bezbariérovou. Škola žádá o dotaci na vybudování dvou výtahů a 

přístavbu celkem pěti učeben. 

Gymnázium T. G. Masaryka 

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče je dvanáctitřídní (1 třída čtyřletého a 1 osmi-

letého studijního programu) a nachází se na Dukelském náměstí. Ředitelem školy je 

Mgr. Jan Sedláček. Škola se účastní projektů Edison a Erasmus. Projekt Erasmus 

+KA1 probíhal v Oslu, kde se 15 učitelů ze sedmi zemí učilo, jak zábavnou formou 

zvýšit motivaci studentů. 

Projekt EU Erasmus+ vedl do Helsinek tanečníky TS Danceversity I. C třídy. Projekt 

byl zaměřen na spolupráci dvou tanečních studií – TS Dancevrsity a TS Saiffa Hel-

sinky. V závěru svého pobytu uskutečnili společné taneční vystoupení na finském 

festivalu tance SADE 2017 v Helsinkách. 

MŠ Rybičky 

Do MŠ Rybičky na Sídlišti chodí 133 dětí. Ředitelkou je Eva Javůrková. Dvě třídy 

jsou umístěny na odloučeném pracovišti na ul Komenského. V době letních prázdnin 

byla ve školce prováděna 2. etapa oprav. Týkala se dvou tříd v kmenové budově, ša-

ten, a sociálního zařízení. Jednalo se především o rekonstrukci topení, odpadů a roz-

vodů vody a malých stavebních úprav. 

MŠ Pastelka 

MŠ Pastelka na Školní ulici má čtyři třídy po 28 dětech. Ředitelkou školy je Mgr. 

Blanka Nešporová. Školka má 19 zaměstnanců. 

V květnu probíhal zápis dětí do obou mateřských škol.MŠ Pastelka může přijmout 26 

dětí a 35 dětí může nastoupit do MŠ U Rybiček Obě školky budou muset 

z kapacitních důvodů některé odmítat. Přednost dostanou starší děti. 

DĚTSKÁ skupina (Miniškolka Bobík) 

Dětská skupina na Javorové ul. tvoří alternativu k mateřské škole. Jedná se o hlídání 

a péči dětí v kolektivu stejně starých vrstevníků, kterou spravuje i dotuje Minister-

stvo práce a sociálních věcí. Jsou zde děti od 18 měsíců do 4 let. O 12 dětí se starají 
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2-3 pečující tety, které splňují předepsané požadavky. Dětem je zajištěna individuál-

ní péče. Péče o děti nemusí být pravidelná. Rodiče mohou využívat péči i jeden nebo 

dva dny v týdnu. Zápis dětí probíhá celoročně. Skupina je v provozu i o prázdninách. 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Hustopečská nemocnice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Posky-

tuje zdravotní péči, pohotovostní službu dospělým, sociální služby hospitalizovaným 

pacientům, zajišťuje odbornou praxi studentům odborných škol. Interní oddělení ne-

mocnice má 25 lůžek, primářem je MUDr. Milan Poul. Oddělení dlouhodobé péče 

má 94 lůžek, vedoucí lékařkou je MUDr. Jitka Suská. Nemocnice poskytuje také 

ambulantní zdravotní péči interní, kardiologickou, diabetologickou, cévní, chirurgic-

kou a ortopedickou, kožní, gastroenterologickou, rehabilitační a fyzikální medicíny. 

Dům zdraví hostil účastníky Kongresu ambulantní chirurgie na téma Chirurgie zá-

kladní metody a postupy v ní. Kongres organizuje MUDr. Petr Jurák. Dům zaplnila 

šedesátka lékařů. Přednášet přijeli i profesor Pirk a dětský chirurg, profesor Trč. Po-

dobná setkání nemusí být jen ve velkých městech, ale i malá města mají co nabíd-

nout. Jedním z přednášejících byl také přednosta Kliniky úrazové chirurgie Bohunice 

Michal Mašek. 

V prostorách prvního patra Polikliniky  má sídlo od prvního srpna společnost 

GIRASOLE . Společnost je poskytovatelem domácí sociální péče. Ředitelem je Mi-

roslav Prchal. V týmu pracují sociální pracovníci, zdravotní sestra, lékař nebo psy-

cholog. Společnost Girasole poskytuje 24hodinovou telefonickou pohotovost, palia-

tivní péči, domácí hospicovou péči, umožňují zapůjčení zdravotních pomůcek. Ko-

ordinují služby zdravotní a sociální ve prospěch nemocného i jeho rodiny. 

V prostorách polikliniky se nachází ambulance klinické logopedie, ordinace ORL, 

oční, psychiatrie a ortopedie. 

Ve městě jsou tři lékárny. Na Dukelském náměstí, v Domě zdraví v Medicentru  na 

Brněnské ul. V Domě zdraví je ambulance chirurgie, interní, alergologie, revmatolo-

gie, dětské ortopedie a pracoviště RTG. 

V Medicentru je ambulance urologie, neurologie, plicní, interní a ordinace obvodní-

ho lékaře. 
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V Penzionu pro důchodce má sídlo Pečovatelská služba, která poskytuje služby ne-

jen obyvatelům penzionu, ale i klientům v rámci města. 

 

POČASÍ 

Úhrn srážek za rok 2017 je 416 mm. V roce 2017 byla průměrná teplota 9°C. Během 

roku nás teplota překvapila. 17. března stoupla teplota na 18° C. Byl to nejteplejší 17. 

březen za 13 let. 21. dubna se vinaři, sadaři i zahrádkáři potýkali s mrazem. Desátého 

května přišla druhá vlna mrazu. Vzhledem k větru a silné vrstvě mrazu pomrzly třeš-

ně, slivoně, švestky i brambory. Nejvíce mrazy ublížily meruňkám, broskvoním a vi-

nicím. Některé vinohrady byly zasaženy z deseti, některé z osmdesáti procent. 

V červenci bylo velmi proměnlivé počasí, střídaly se teplotní výkyvy. Horko a sucho 

střídaly snížené teploty až o 10 stupňů, přišly deště a kroupy. 29. 10. zasáhla ČR 

bouře Herwart, provázená silným větrem. Byla nejničivější větrnou bouří v ČR od 

orkánu Kirill v roce 2007. Silné poryvy větru dosahovaly rychlosti 145 km/h, na jižní 

Moravě klesla v neděli odpoledne rychlost větru na 70 km za hodinu. Vítr vyvracel 

stromy, strhal elektrická vedení. České dráhy zastavily provoz na tati Praha – Olo-

mouc i na regionálních tratích. V ČR byly výpadky v mobilní síti. Během neděle mě-

li hasiči na území republiky 7 300 výjezdů. Tisíce lidí bylo bez elektřiny. Na jihu 

Moravy bylo bez elektřiny 4 870 odběrných míst. V Hustopečích vítr vyvracel stro-

my a strhával střechy. Strhl část střechy na kostele sv. Václava v Hustopečích. 

 


