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PŘEDSTAVENÍ KRONIKÁŘE
Od roku 2015 píše kroniku Mgr. Jarmila Milotová, známá hustopečská výtvarnice
patřící do výtvarné skupiny Alfons. Milotová působila čtyřicet let jako učitelka na základní škole a od roku 1990 do 1998 byla členkou městského zastupitelstva, od roku
1994 do 1998 jako místostarostka. Dalších osm let byla členkou krajské kulturní komise a stála u zrodu hudebního festivalu Concentus Moraviae i současné podoby
Burčákových slavností.
VÝBĚR SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ
•

V roce 2018 přišlo do Evropy 119 336 nelegálních migrantů

•

Ve Francii zahájilo hnutí „Žlutých vest“ protesty proti rostoucím cenám pohonných hmot a bydlení. Požaduje odstoupení prezidenta Macrona.

•

Sucho a teplo v Evropě v jarních a letních měsících vedlo k rekordnímu počtu
požárů.

•

Letní olympijské hry mládeže se konaly v Argentině.

•

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová.

•

V Jižní Koreji se konaly XXIII Zimní olympijské hry

•

V září postihlo Indonésii zemětřesení, které vyvolalo vysokou vlnu tsunami.
Zahynulo 380 lidí.

•

V březnu došlo k výbuchu v chemičce v Kralupech n/Vltavou.

•

V prosinci došlo k výbuchu metanu na Dole ČSM ve Stonavě. Při výbuchu
zahynulo 13 horníků.

•

V Praze se v září konalo protiteroristické cvičení záchranářských složek Démon 2018.
VÝBĚR ČESKÝCH UDÁLOSTÍ

V České republice se konaly prezidentské volby, volby do obecních zastupitelstev a
doplňovací volby do senátu.
V roce 2018 si připomínáme:
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•

100. výročí ukončení 1. světové války a 100. výročí vzniku samostatného
Československa

•

50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

•

200 let od založení Národního muzea

•

150 let od položení základních kamenů Národního divadla

•

670 let od vydání zakládací listiny University Karlovy Karlem IV.

HUTOPEČE V ČÍSLECH
V roce 2018 mají Hustopeče 5 872 obyvatel. Z celkového počtu je 1 079 dětí do 18
let. V tomto roce se narodilo 61 dětí, přistěhovalo 148 a odstěhovalo 140 obyvatel.
44 občanů zemřelo. Průměrný věk obyvatel je 42 let. Občanů starších 80 let je 239,
starších 90let je 41. Město má 69 ulic. Nejobydlenější jsou ulice U Větrolamu, Gen.
Peřiny, Svat. Čecha a Masarykovo náměstí. V Hustopečích je celkem 1 337 objektů
s číslem popisným a 571 s číslem evidenčním. Obydlených je 1131. Bylo uzavřeno
14 církevních sňatků a na městském úřadě 79 v celém matričním obvodě /osm obcí/.
Nejčastěji jsou svatby uzavírány v červenci, srpnu a září, oblíbeným místem jsou vinařství a vinice v Hustopečích, myslivna v Šakvicích a parčík v Kurdějově. Průměrný věk snoubenců – muži 36 let a ženy 33 let.

VOLBY 2018
Komunální volby se konaly 5. a 6. října 2018. Volební účast byla těsně pod 50 procent, lístek do urny vhodilo 2 380 voličů. Do jednadvacetičlenného zastupitelstva
kandidovalo devět stran. Největší podporu získalo Sdružení nestraníků, 33 procent
hlasů. V zastupitelstvu bude mít 8 zástupců. Stávající starostka Hana Potměšilová
získala největší počet preferenčních hlasů, 1083. Přes 20 procent hlasů získala ODS a
v zastupitelstvu čtyři zástupce. Zdravé Hustopeče získaly v zastupitelstvu také čtyři
zástupce. Tři zástupci usednou v zastupitelstvu za ANO. Po jednom zástupci mají
ČSSD, KDU – ČSL.
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Nově zvolení zastupitelé jsou: H. Potměšilová, Zb. Háder, M. Ondrová, Zd. Tupý,
Bl. Nešporová, St. Ivičič, I. Bundilová, Bl. Marková, Boř. Švásta, M. Stehlík, I. Florusová, P. Semerád, R. Homola, Zd. Sedláček, P. Schejbal, M. Svoboda, Z. Rybář,
M. Poul, L. Sadílek, M. Vejpustek, Jos. Horák.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Hustopeče 1. 11. se sešli nově zvolení
zastupitelé. Složili slib zastupitele a zvolili starostu, místostarostu a členy rady. Zastupitelé J. Kadrnka, P. Fridrich a R. Sedláček se vzdali svého mandátu a nahradili je
Zdeněk Rybář, Michal Stehlík a Pavel Schejbal.
Starostkou města byla zvolena Hana Potměšilová, místostarostou byl zvolen Bořivoj
Švásta. V sedmičlenné radě zasednou I. Bundilová, Jos. Horák, Zb. Háder, M. Stehlík a M. Vejpustek.
Na programu bylo i zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Oba výbory mají devět členů. Předsedou finančního výboru se stal St. Ivičič a kontrolního
Richard Homola.
Na zasedání rady v prosinci byly zvoleny komise rady města

předseda

Sportovní komise

Petr Fridrich

Životní prostředí a zemědělství

Vladimír Turzák

Stavební komise

Michal Stehlík

Sociální komise

Antonie Koblihová

Komise obřadů a slavností

Ingrid Florusová

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občanů

Martina Ondrová

Vinařská komise

Pavel Jurák

Komise cestovního ruchu a městského marketingu

Blanka Marková

Školská a kulturní komise

Blanka Nešporová

Komise pro územní rozvoj

Helena Straková
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Sídlem Městského úřadu Hustopeče je Dukelské nám. 2/2 Hustopeče. Většina činností je vykonávána v prostorách domu na Dukelském nám. 22/77. Městský úřad
Hustopeče vykonává státní správu v rozsahu obce s rozšířenou působností, pověřeného obecního úřadu, matričního úřadu, stavebního úřadu – viz zákon č. 314/2002
Sb., a vyhláška č. 660/2004
Správní obvod Obce s rozšířenou působností Hustopeče byl vymezen územím 28
obcí.
Správní obvod Obce s pověřeným obecním úřadem Hustopeče byl vymezen územím
20 obcí.
Správní obvod stavebního úřadu byl vymezen územím 15 obcí.
Pod matriční úřad Hustopeče v rozsahu obce s rozšířenou působností spadlo 8 matričních úřadů. Matriční úřad Hustopeče spravuje území 6 obcí – Hor. Bojanovice,
Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky, Šakvice.
Tajemník Pavel Michalica je vedoucím Městského úřadu Hustopeče. Za plnění úkolů
v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný zvolené starostce.
Městský úřad má odbory: kancelář tajemníka, majetkoprávní, správní, odbor dopravy, životního prostředí, sociální odbor, ekonomický, územního plánování, obecní
živnostenský úřad a stavební úřad.
Městský úřad rozšířil otevírací dobu. Jeho služby mohou nyní návštěvníci využívat
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00
hodin. V provozu jsou nové internetové stránky. Úřad prošel elektronizací, která vedla ke zjednodušení a urychlení jednání.
27. září bylo uděleno Čestné občanství města Hustopečí malíři a rodáku Janu Obšilovi.
Cenu města obdrželi Ing. Bohumila Defeldová, Ing. Jaroslav Šponer a sběratel militarií Josef Babáček.
Cena starostky byla udělena manželům Semerádovým, Ing. Zdeňku Bažantovi, Mgr.
Soně Nezhodové, PhD. a Spolku Všehoschopných.
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V prezidentských volbách kandidovalo devět kandidátů. Do druhého kola postoupili
Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Ve druhém kole zvítězil Miloš Zeman s 51,36 % hlasů.
V květnu se konaly doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR.
Významným datem tohoto roku je sté výročí vzniku Československa. Hustopeče si
toto výročí připomínaly po celý rok řadou událostí. 16. dubna vysazením lípy v rámci
akce 100 lip – 100 oslav. Lípa je umístěna na Masarykově nám., kde nahradila lípu
svobody, kterou po roce 1918 vysadili vlastenci na počet samostatného státu a kterou
v roce 1938 podřezal člen Sudetoněmecké strany.
16. dubna se také konal pietní akt na hřbitově Rudé armády. Ta osvobodila Hustopeče během pondělí 16. dubna. Na pohřebišti je pohřbeno 1 875 vojáků. Památník
pravidelně navštěvují příbuzní padlých.
V pondělí 16. dubna otevřelo Městské muzeum a galerie stálou expozici Osvobození
1945. Převážnou část expozice tvoří celoživotní sbírka militarií Josefa Babáčka.
MMG uspořádalo výstavu Hustopeče před 100 lety. Před jejím zahájením se konala
přednáška, ve které vedoucí muzea Soňa Nezhodová, uvedla návštěvníky do Hustopečí v době první republiky.
Na tuto výstavu navázala výstava, kterou v knihovně pořádalo město Hustopeče společně s Jaroslavem Cabalem. Pan Cabal s Růženou Kynclovou zpracovali brožuru –
Stručný průvodce našeho státu, která mapovala dějinné milníky – roky 1918, 1938,
1948, 1968, 1989.
Profesionální skupina dokumentaristů uchopila 28. říjen 1918 z jiného úhlu pohledu.
Zaměřili se na to, co se dělo na Moravě. Vznikl dokument, který během promítání na
penzionu doplňoval slovem režisér Martin Mišík. Na dokumentu se finančně i obsahově podílelo Město Hustopeče a získalo tak práva na jeho promítání.
Uctění významného výročí vyvrcholilo položením věnců k hrobu rodičů T. G. Masaryka na místním hřbitově.
V pondělí 3. září vyjel poprvé školní autobus. Jeho trasa má deset zastávek, které pokrývají nejobydlenější lokality ve městě. Cílem je ulevit dopravě v ranní špičce a dopravit děti bezpečně do školy. Školní autobus je určen i pro seniory. Doprava je
zdarma a v autobuse je vždy přítomen strážník nebo pracovník úřadu, který dbá na
bezpečnost provozu.
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Pokračuje rekonstrukce kina. Práce pokračují hlavně uvnitř. Po dokončení zde najdou své místo konání divadla, kina, koncerty, přednášky, setkávání spolků. Budova
ponese název KINO. Vystihuje to, na co jsou občané zvyklí a odráží v sobě minulý
odkaz budovy.
Od října zahajuje provoz Senior taxi. Službu poskytuje Penzion a pečovatelská
služba. Je určena osobám od 65 let, nebo držitelům ZPP. Službu může využívat jedna
osoba osmkrát do měsíce a lze ji využít po předchozí telefonické objednávce.
Každý čtvrtek a pátek v pět hodin odpoledne informuje městský rozhlas občany o akcích, které se uskuteční o víkendu nebo v první polovině nadcházejícího týdne, upozorňuje na odstávky elektřiny, vody nebo další omezení pro občany. V celém městě
je 110 reproduktorů. Je bezdrátový se záložním zdrojem.
„Tady se dobře žije“ – v žebříčku srovnávání kvality života v celkem 206 městech se
Hustopeče umístily první v Jihomoravském kraji a deváté v celé ČR. Společnost
„Obce v datech“ hodnotila obce s rozšířenou působností. Kvalitu měřila pomocí indexů, které mají vliv na spokojený život člověka. Ty rozdělila do tří skupin – zdraví
a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělávání, vztahy a služby. Ukazatele
nehodnotí subjektivně, ale porovnávají dostupnost daných služeb.
Město má pět organizačních složek: Marketing a kultura, Městské muzeum a galerie,
Městské služby, Správa a údržba budov, Penzion pro důchodce a pečovatelská
služba.

MĚSTSKÁ POLICIE
Hlavní činností městské policie je zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku., kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek města. Velitelem policie je
starostka města. Městská policie má čtyři strážníky. Ti jsou každé tři roky proškolováni na Ministerstvu vnitra. Městská policie má k dispozici auto, silniční rychloměry,
fotopasti, kamerový systém. K odchycení volně pobíhající zvěře má odchytovou
techniku. /Nejsou to jen psi, ale i hadi, ovce nebo páv. / Podstatnou agendou městské
policie je oblast dopravy. Strážníci spolupracují s Obvodním oddělením Policie ČR.
Jejich pracovní doba je od pondělí do čtvrtku od 06.00 do 22.00 hodin. V pátek a
v sobotu slouží od 06.00 do 24.00 hodin.
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ÚŘADY VE MĚSTĚ
V Hustopečích je pobočka České pošty, pracoviště státní správy - Finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad práce, Obvodní oddělení policie České republiky. Dále zde působí pobočka České spořitelny, Komerční banka, Česká pojišťovna a pobočky zdravotních pojišťoven.
Obvodní oddělení policie ČR
Na Obvodním oddělení policie ČR pracovalo dvacet osm policistů a jedna administrativní pracovnice. Obvodní oddělení zahrnuje území 30 obcí. V roce 2018 bylo šetřeno 1 007 přestupků a 340 trestných činů. Celková objasněnost trestných činů je
52,90 %. 69,12 % tvoří případy obecné kriminality, do které patří majetková kriminalita, což jsou krádeže a vloupání. 12,94 % tvoří hospodářská kriminalita. V Hustopečích řešila policie celkem 382 přestupků včetně blokových pokut a 119 trestných
činů.

HOSPODAŘENÍ OBCE
PROJEKTY, KTERÉ V HUSTOPEČÍCH PROBÍHAJÍ:
Rekonstrukce ZŠ Komenského, Kina, výstavba Centra volného času Pavučina.

REALIZOVANÉ PROJEKTY 2018:
Bezbariérové chodníky a parkování – ul. Hybešova, Žižkova, Tábory, Svat. Čecha
Moderní a efektivně řízený úřad
Přestupní terminál v Hustopečích (P + R parkoviště)
Zateplení budovy polikliniky
Rekonstrukce krytého bazénu
Dům U Synků - oprava omítek
Křížový kopec - rozšíření biocentra
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PRŮMYSL
Firmy
•

Signum s.r.o. …žárové zinkování.

•

LINDEN s.r.o. …plastové komponenty pro auta s povrchovou úpravou.

•

FLAGA s.r.o. …plnění propan-butanových lahví.

•

AGRI CS a.s. …dovoz a prodej zemědělských strojů.

•

WestfaliaMetal s.r.o. … výroba komponentů do vozidel.

•

WAP … přeprava a prodej betonu.

•

MOSS Logistiks s.r.o. … kamionová doprava a přeprava.

•

Frauenthal Automotive s.r.o. ...výroba a prodej vzduchotechniky pro nákladní
auta a zemědělské stroje.

•

HillsPetNutrition s.r.o. …výroba krmiv pro psy a kočky.

•

Rerosa – Hydraulika s.r.o. … hydraulické válce, výroba, servis.

•

AFEED a.s. …výroba a prodej krmiv.

•

Agrotec a.s. … dodavatel stavební, zemědělské a dopravní techniky.

•

Aritma s.r.o. …manipulační a dopravní zařízení.

•

Bytop – Gas s.r.o. …dodávka a montáž plynových a tepelných zařízení.

•

KOTT CZ s.r.o. … přívěsové nápravy, brzdové systémy, couvací automatika.

•

SMAN SPED s.r.o. … doprava dřeva.

•

Agrofrukt – družstvo … výroba a prodej lihu.

Tiskárny
•

GRAWEB s.r.o.

•

SORG as.

•

HALP PRINT s.r.o.

Pekárny
•

Taranzová

•

MAMA
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V Hustopečích jsou tři supermarkety, Penny, Lidl a COOP. Dvě cukrárny, prodejna
masa Krásno, prodej a výroba uzenin Franc, tři lékárny, prodejny oděvů a obuvi, drogerie Teta, zahrádkářské prodejny, prodejny elektro a průmyslovým zbožím, stavebniny, prodejny látek a bytového textilu, racionální výživy, květin.

DOPRAVA
V květnu se setkali zástupci města, Jihomoravského kraje a ŘSD s ministrem dopravy D. Ťokem na jednání o stavbě nové protihlukové stěny. Stěna by měla být o
100 metrů delší, než je stávající a čtyři metry vysoká. Před stavbou bude nutná
oprava dálničního mostu směrem na Kurdějov. Stavbě nové stěny bude předcházet
měření georadarem, které bude hledat dutiny a podzemní prostory, které by stavbu
ohrozily. Dalším tématem jednání byla kamionová doprava na krajské silnici i ve
městě.
Město vybudovalo osvětlení u frekventovaného přechodu u dopravního hřiště na Komenského ulici. Náklady, 117 tisíc, zaplatila nadace ČEZ. Oranžové přechody mají
zabezpečit úseky, které jsou pro přecházení chodců rizikové.
Nové dopravní značení v jednosměrných ulicích Mrštíkova, Husova a Školní je určeno cyklistům, kteří mohou využít i jízdy v protisměru.
Frekventovaný přechod pro chodce na hlavní ulici před kinem má za sebou několik
střetů vozidel s chodci. Vyžádal si dokonce jeden lidský život. Město proto nechalo
na sloupy u přechodu nainstalovat svítidla, která vyzařují světlo s vyšším světelným
výkonem, při kterém jsou v nočních hodinách dobře vidět i chodci v tmavém oděvu.
Město stále nemá přímé spojení do Brna. Při cestě vlakem je přestup v Šakvicích, při
cestě autobusem je přestup v Židlochovicích.

SPOLKY
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Divadelní spolek FOOR a spolek VŠEHOSCHOPNÍ a pohádka. Členové spolků se
rádi baví a rádi dělají radost jiným. A tak se ta skvělá parta rozhodla, že vyrazí kočovat za hranice města s pohádkou Zvířátka a Petrovští v režii J. Merlíčka. Vyjeli s vozem taženým koňmi, spali pod širákem a co bylo třeba, bylo na voze. První zastávka
byly Starovice. Odměna byla i v podobě vína, klobás, sýra a buchet. Další zastávky
byly v Dolních Věstonicích, Perné, Klentnici, Zaječí. V Mikulově přerušila představení bouřka, vichr smetl a potrhal kulisy. Po týdnu se vrátili na domácí půdu, kde kočovnou pouť zakončili posledním představením na hustopečském náměstí pod kostelem.
Všehoschopní
Čtvrtý ročník Ovčího bálu, který pořádají VŠEHOSCHOPNÍ se konal poslední den
v srpnu. Přišlo přes 500 návštěvníků. Výdělek ze vstupného činil přes 30 tisíc korun,
které podpoří vyčištění a posílení pramene Štinkovky.
Skauti
Skauti konečně získají klubovnu. Hustopečští skauti už ji hledají několik let. Rada
města rozhodla, že bude v budově v Pitnerově ulici, kterou zatím využívá ZUŠ. Pro
ZUŠ se připravují nové prostory na ulici Šafaříkova. Skauti se mohou do nové klubovny nastěhovat v r. 2019.
Přes 130 dětí a 60 vedoucích si vybralo Hustopeče jako místo svého jamboree, při
kterém bojovali o putovní meč sv. Jiří. Kromě dětí z Hustopečí tu byly děti z Pohořelic, Vranovic a Uherčic, přidaly se i děti z Modry a Benátek n/Jizerou. Celý víkend
spočíval v jedné velké hře. Skauti plní úkoly a soupeří o meč svatého Jiří, který je
patronem skautů. Ten si pak odvezou domů a za rok o něj budou zase bojovat. Letos
meč vybojovala družina starších vlčat Netopýři z Hustopečí.
Vinaři
Víno k Hustopečím neodmyslitelně patří. Jsou zde firmy i drobní výrobci, kteří se
snaží vyrábět to nejlepší víno. Společně se sdružují do různých spolků, aby mohli
propagovat svou práci. Nejstarším je Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, která byla založena v r. 1961. V době největšího rozkvětu měla 700
členů, nyní okolo 100 členů, kteří vyrábí především víno, pěstují vinnou révu a pořádají vinařská setkání. Hlavním z nich je Májová výstava vín. Oblíbené jsou i vinařské
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čtvrtky od ledna do 22. března, ve vinném sklepě zahrádkářského svazu. Konají se
každý druhý čtvrtek. Na každý „čtvrtek“ je pozván jeden výrobce vína. Pravidelně
chodí 70-80 návštěvníků. Obě vinařské uličky společně slaví vínem, hudbou a čarovnými kouzly Hustopečský slunovrat. Nechybí svatojánské víno s kouzelnými bylinami, recese ani přátelské klání vinařů z obou ulic, Na Hradbách a Vinařské. Po vinařském klání se společně sešli u ohně, spálili rituální věnce a vše zakončili skleničkou vína. Další vinařské akce spolupořádají s městem Hustopeče. Je to soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť a Světový duel vín. Bez vinařů se neobejdou Slavnosti mandloní a vína, Burčákové slavnosti a Oslava svatomartinských vín a husí.
Novým vinařským spolkem je Hustopečské vinařské bratrstvo, které bylo znovuobnoveno v roce 2016, s cílem navázat na historii místního vinařství. Původní spolek
vznikl téměř před 300 lety a fungoval jako jeden z největších spolků na Hustopečsku.
Bratrstvo chce v této tradici pokračovat a podporovat vinařskou kulturu. V bratrstvu
je 17 členů, většina z nich má vlastní vinařství. Předsedkyní je Libuše Vrbová.
Posledním spolkem jsou Vinaři Hustopečska. Spolek tvoří více než desítka vinařů
z Hustopečí a obcí, které sousedí s jejich katastrem. Jak říkají „Jeden vinař se těžko
prosazuje. Na vinařských veletrzích je lepší se prezentovat společně. Chceme, aby
bylo Hustopečsko vidět.“ Snahou spolku je spojit všech 11 obcí cyklostezkou. Vinaři
se pustili do zatřiďování odrůd vín typických pro tuto oblast. Hospodářem spolku je
Radek Sedláček.
Klub historie a vlastivědy
Klub historie a vlastivědy uskutečnil v toto roce celou řadu naučných přednášek, besed, exkurzí, zájezdů, odpolední plných her na Penzionu, Juniálesu a tří Táborů na
stará kolena. Tanečníci pravidelně účinkují na Burčákových slavnostech nebo Country bálech. Klub historie a vlastivědy má 200 řádných členů.
Alfons – výtvarná skupina
Výtvarná skupina má dvanáct členů. Tvorba jednotlivých členů je různorodá. Malíři
se liší vzájemně nejen používáním různých malířských technik, ale i volbou námětů.
Sochařské práce jsou v tomto spolku doménou jeho mužské části. Své sochy tvoří ze
dřeva, hlíny a kamene. V tomto roce se uskutečnila velká výstava v Otrokovicích.
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Podzim již tradičně patří Hustopečím. V srpnu pořádá spolek výtvarný dvůr v Ivani,
který je výstavní i pracovní.
Svaz tělesně postižených Hustopeče
Organizace je se svými 537 členy největší v okrese Břeclav i v Jihomoravském kraji.
Spolek má každý rok velmi bohatou činnost. Oblíbené jsou návštěvy termálních lázní
i pobyt v seniorském táboře. Pořádá řadu poznávacích zájezdů, počítačové kurzy a
různé besedy. Umožňuje členům cvičení v bazéně nebo tělocvičně a také často navštěvují divadla. Z pestré nabídky si může každý člen vybrat.
Muzejní spolek
Muzejní spolek má sídlo v městském muzeu a má třicet členů. Z jeho názvu je patrné, že spolek úzce s muzeem spolupracuje. Spolupořádá dvakrát ročně prodejní bazar. Muzeum pro členy pořádá tematické přednášky i zájezdy.

KULTURA VE MĚSTĚ
Organizování, plánování a zajišťování kulturních akcí ve městě se děje prostřednictvím organizační složky města, kterou je Marketing a kultura. Její pracovníci při přípravě velkých akcích, spolupracují s vinaři, spolky, divadelníky, školami a mnoha
občany. Připravují pořady pro děti, koncerty, zájezdy do divadel i s turistikou. Součástí Marketingu a kultury jsou Hustopečská televize a Hustopečské listy, které přináší aktuální zprávy o městě, informují prostřednictvím videoreportáží. Turistické
informační centrum navštívilo v tomto roce 5 000 návštěvníků. Kromě rady tu turisté
najdou i suvenýry, mapy, pohlednice, mandlovici nebo Hustopečské městské víno.
Turisté nejčastěji chodí pro turistické nálepky, kupují turistické známky a magnetky.
Mezi největší lákadla patří v Hustopečích rozhledna nebo Křížový vrch. Využívanou
službou TIC je prodej vstupenek na kulturní a společenské akce. Stálá vinařská expozice pořádá a spolupořádá vinařské akce – přehlídku vín O Hustopečskou pečeť, Světový duel vín, Oslavu martinských vín a husí, Burčákové slavnosti a slavnosti mandloní a vína.
Slavnosti mandloní a vína přilákaly do Hustopečí sedm a půl tisíce návštěvníků.
Program přinesl řadu novinek. Soutěž o nejlepší mandlový dezert, který musí obsa-
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hovat mandle v jakékoliv podobě, vyhrál Adam Dvořák. Porota vybírala z 18 dezertů. V soutěži jedlíků mělo sedm přihlášených spořádat v průměru třiceticentimetrový kynutý mandlový koláč. Mandlové menu nabízely místní restaurace ve městě i
u rozhledny. K degustaci bylo připraveno víno dvaceti vinařů. K 17 metrů vysoké
rozhledně vedly tři různě náročné trasy.
Červen patří každoročně hudebnímu festivalu ConcentusMoraviae. Téma letošního
ročníku bylo – Hudba a humor. V Hustopečích se představil skladatel a klavírista
Zdeněk Král v pořadu improvizací inspirovanou oblíbenými komiky Ch. Chaplinem
a L.de Funésem. Druhý koncert se konal v Kurdějově, kde patřilo pódium belgickému souboru Zefiro Torna.
Jaké byly letos Burčákové slavnosti? Dvacet tisíc návštěvníků a tisíce litrů vypitého burčáku. Počasí bylo jako na objednávku a program myslel na všechny věkové
kategorie. Čtvrtek patřil hustopečským účinkujícím, dětem i dospělým. Hlavní páteční program patřil Horenské radě a otvírání mázhausů. V sobotu to byl jarmark,
historický průvod, zasedání Burčákové unie, vystoupení Podzemního vojska a bohatý
kulturní program. Není to jen program, co tvoří tyto slavnosti, ale především atmosféra a jejich originalita. Horenskou radu, Burčákovou unii, historický průvod – tvoří
a na programu se podílejí místní obyvatelé. Kdo získal titul nejlepší mázhaus? Oba
stále soupeřící o první místo získali stejný počet hlasů. M. Trčka a St. Fiala. Městem
chodil flašinetář, ulice zdobily živé sochy a Burčáková unie se rozrostla o indické
město Dillí. Městem zněla hudba známých kapel.
Slavnosti svatomartinských vín a husí. Stovky návštěvníků, které lákaly první
vzorky letošních vín a křupavá husa s knedlíkem a se zelím, zamířily na Dukelské
náměstí. Letos bylo připraveno 49 vzorků od sedmnácti vinařů v 1878 lahvích svatomartinského vína. Místní vinařka Libuše Vrbová vyzvala sv. Martina na souboj v sabráži. Martin se nenechal zahanbit a souboje se zúčastnil se ctí. Velká návštěvnost je
důkazem toho, že si mladá vína našla své konzumenty. „Těšili jsme se celý rok,“
uvedli návštěvníci z Čech. Zábava pod bílým stanem pokračovala do pěti hodin odpoledne za doprovodu cimbálové muziky Gryf.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
MMG eviduje své sbírky v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky a je členem Asociací muzeí a galerií. Provoz muzea zajišťují dva stálí zaměstnanci, vedoucí Soňa Nezhodová a etnografka Šárka Prokešová. Se zajišťováním
výstav a průvodcovstvím vypomáhají tři spolupracovníci. K činnostem muzea patří
budování knižního fondu, fotografické sbírky. Jejím kurátorem je Michal Vejpustek.
Městské muzeum má kolem 4 000 fotografií a pohlednic, které se datují od poslední
třetiny 19. století do dneška. Muzeum má tři stálé expozice: Dějiny města, Hustopečské trhy a Osvobození 1945. Expozice Hustopečské trhy je zaměřena na tradici trhů
v Hustopečích, které patřily k nejslavnějším na Moravě. Její součástí jsou i rekonstrukce krojů a kroj hustopečských měšťanů. V galerii probíhá asi deset výstav ročně.
Jedna výstava je prezentací muzejní. Ta bývá v letních měsících.Letos připravilo muzeum na letní prázdniny výstavu o Hustopečích z doby, kdy se rozpadala monarchie
a formoval první samostatný stát. Výstava se zaměřuje na politické, sociální a kulturní dějiny města v prvním desetiletí nového státu. Návštěvníky zaujala dobová platidla, známky, užitkové předměty, dokumenty, plakáty. Těmto předmětům byla věnována značná část výstavy. Kromě prázdninových měsíců pořádá galerie každý měsíc výstavy užitého a výtvarného umění. Závěr roku každoročně patří spolkům, které
mají sídlo v muzeu, Fotoklubu Hustopeče a výtvarné skupině Alfons. Třetím spolkem, který s muzeem úzce spolupracuje, je Muzejní spolek. Ten spolupořádá vánoční a velikonoční prodejní bazar. Spolek využívá spolupráce i při tematických zájezdech a přednáškách.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PAVUČINA
Svou budovu na Šafaříkově ulici předali zaměstnanci stavebníkům. Svou činnost
provozují v náhradních prostorách. Fotografický kroužek, výtvarný a keramika mají
sídlo v M - klubu. Taneční oddělení, sportovní a jiné kroužky jsou ve společenském
domě. Hra na kytaru, divadelní soubor a šachy mají zázemí v knihovně.
Prázdniny si užívalo mnoho dětí na příměstských nebo pobytových táborech. CVČ
Pavučina přišlo s nabídkou různě zaměřených aktivit, ze kterých si mohli všichni vybrat. Nechyběly tábory sportovní, vodácké, výtvarné, vzdělávací, taneční, s koňmi i
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ty, které zavedly děti do různých sfér fantazie. Celé léto se také učily jezdit na koních
a pečovat o ně na ranči Valkýra.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – KNIHOVNA
Městská knihovna Hustopeče je součástí Centra volného času. Počet registrovaných
čtenářů v tomto roce je 1 111. Nákup knih se řídí požadavky čtenářů. Návštěvníci si
zvykli na pravidelné akce, výstavy ve vestibulu knihovny, přednášky, literární kavárna. V březnu nechyběla burza Čtenáři čtenářům. Děti, kromě pravidelných besed,
na které chodí se školou v úterý, sbíraly perličky za přečtené knihy. 114 prvňáčků
bylo pasováno na rytíře Čtenářského řádu. Pokračovalo studium na Virtuální univerzitě třetího věku. V květnu se dvacítka studentů účastnila slavnostní promoce
v Praze. Nově spolupracuje knihovna s Penzionem, kam knihovnice pravidelně jednou za 14 dnů dochází předčítat seniorům. Zázemí tu mají i maminky s dětmi v Mateřském centru Cipísek.
Novinář Stanislav Motl představil v Hustopečích svou knihu „Děti Antonína Kaliny“. Je o skutečném příběhu vězně A. Kaliny, který zachránil přes tisíc dětí před
jistou smrtí v koncentračním táboře Buchenwald během druhé světové války. Zasloužené pocty se mu dostalo až po vydání knihy Stanislava Motla v roce 2013. Oprávněné ocenění získal v roce 2012, v Izraeli mu byl udělen titul Spravedlivý mezi národy.

CÍRKVE
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost pokračuje v rekonstrukci interiéru kostela. Práce pokračují
ve foyeru a navazují na ty hotové. Upevňují se sádrokartonové podhledy, zavádí se
nová elektroinstalace a nové topení. Náklady na opravu jsou vysoké. Proto je farnost
realizuje na etapy. Nadace CEZ přispěla částkou 200 tisíc. Město Hustopeče věnovalo 50 tisíc. Celkové náklady jsou ve výší 450 tisíc korun.
V kapli sv. Rocha, kterou Hustopečští vybudovali jako ochranu proti moru, se mše
svaté slouží ojedinělé. Na slavnostní ukončení školního roku, na hustopečské hody,
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jejichž patronem je sv. Roch. Jinak je kaple uzavřena. Hlavní vchodové dveře prošly
úpravou. Řemeslníci je obrousili, přetmelili, doplnili chybějící funkční i ozdobné
prvky. Obnovili průhledová okna a provedli nátěr. Díky skleněným průhledům mohou návštěvníci obdivovat vitráže a nástěnné malby uvnitř kaple, jejichž autorem je
Ludvík Kolek, který zpracoval výtvarný návrh kostela. Kostel sv. Václava zdobí i
obrazy Křížové cesty, jejichž autorem je také L. Kolek.
Apoštolská církev
Apoštolská církev se zapojila do projektu neziskových organizací Potravinové
banky. Ty shromažďují potraviny. Pomoc funguje na principu přebytku potravin.
Apoštolská církev má pro lidi v nouzi dveře otevřené. O pomoc mohou požádat lidé,
kteří se ocitli v neočekávané situaci, matky samoživitelky, nezaměstnaní, nemocní.
Členové Apoštolské církve malovali obyvatelům Penzionu. Je to již tradice. Byt vyklidili, vymalovali, uklidili a nastěhovali zpět. Malování pěti bytů trvalo dva dny.
Pracovali dobrovolníci všech věkových kategorií.
Apoštolská církev změnila název svého sídla na Křesťanské centrum. Obě slova vyjadřují její činnost. V modlitebně našly přístřeší organizace, které svou činností odráží křesťanské hodnoty – dětská organizace RoyalRangers, nebo Diakonie Betlém.
Bohoslužby zde nejsou jedinou činností. Probíhá zde doučování, potravinová banka,
nebo pomoc s různými potřebami, které lidé mají. Centrum vyjadřuje místo setkávaní, křesťanské vyjadřuje, na jakých hodnotách staví.
Českobratrská církev evangelická
Kostel Českobratrské církve evangelické byl postaven v roce 1900. O třicet let později zaslali zdejší evangelíci prosbu prezidentu Masarykovi o příspěvek na zakoupení
zvonu. Prosba byla vyslyšena. Prezident Masaryk věnoval evangelickému sboru
5 000 korun. Obnos byl uložen v rolnické záložně jako zvonový fond.20 .září 1930
byla uspořádána slavnost k 50. výročí založení evangelického sboru v Hustopečích.
Při slavnosti byl svému účelu odevzdán nově zakoupený zvon, na jehož pořízení se
svým darem výrazně podílel T. G. Masaryk. Letos se skupina nadšenců vydala do
kostelní věže, aby zvon přiblížila ostatním. Zklamání bylo, že nebylo možné zvon
snést dolů a vystavit ho. Nápis na zvonu přenesli výtvarnou technikou dolů do kostela, aby si všichni mohli přečíst slova: AŽ POTUD POMÁHAL NÁM HOSPODIN
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1880–1930. NA PAMÁTKU PADESÁTILETÉHO TRVÁNÍ SBORU ZHOTOVEN
ZA LAS. PŘISPĚNÍ NAŠEHO MILÉHO PRESIDENTA MASARYKA.

SPORT
Hustopeče jsou městem, kde se daří rozvíjet sportovní talenty. K tomu slouží řada
sportovišť. Sportovní hala, fotbalový stadion, hokejbalové hřiště, tenisové kurty,
krytý bazén a letní koupaliště, nafukovací sportovní hala. Mnoho sportovních družstev a klubů město podporuje.
Házenkářský klub Legata Hustopeče slaví letos 55 let házené ve městě. Nejsilnější
moment v historii klubu byla výhra první ligy a postup do extraligy, což se povedlo
dvakrát. Poslední dvě sezony patří mezi nejlepší. Muži Legaty kralují prvoligové
soutěži a žáci hrají turnaje žákovské ligy.
Stolní tenis TJ Agrotec Hustopeče zahájil druhou sezonu v první lize. Stolní tenisté
se pustili do obnovy dorostu. Kroužek bude trénovat František Hanák.
Futsal, halová podoba fotbalu, se v Hustopečích těší oblibě. Futsalový A tým postoupil do divize / 3. nejvyšší soutěž/. B tým skóruje v krajské soutěži a děti hrají
mládežnickou futsalovou ligu.
FC Hustopeče neboli Football Club Hustopeče byl založen v roce 1922. Od sezóny
2013/14 hrají muži okresní přebor Břeclavska. Klub je úspěšný v náboru mladých talentů. Dorost, žáci i přípravka si vedou dobře v krajské soutěži.
Karate zakotvilo v Hustopečích před více než třiceti lety. Chlapci i dívky mají možnost naučit se tradiční karate Goyu – ryu. Největší úspěchy patří Vojtěchu Šubrtovi a
Vojtěchu Sůkalovi, kteří z Mistrovství světa 2017 v Bulharsku přivezli tři medaile.
Vojtěch Sůkal obsadil také první dvě příčky na Mistrovství Evropy 2018.
Evropské hry dětí a mládeže, Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrvství ČR v hale i
venku, nespočet dalších závodů. Atleti z SK Atletika Hustopeče mají skvělé výsledky napříč disciplínami. Tradičně silní jsou ve skoku vysokém. Sedm trenérů se
stará o 90 svěřenců, kteří trénují v Hustopečích i na oválu v Břeclavi.
Zvlněné kopce mezi vinohrady jsou protkány cyklostezkami a cyklotrasami. Přímo
z Hustopečí startuje cyklistické putování Krajem André, nebo závodní seriál Kolo
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pro život. V roce 2018 projížděl městem peloton v čele s Josefem Zimovčákem
v rámci projektu Na kole dětem.
Plavecký klub Hustopeče má základnu v krytém bazénu. Zabývá se závodní činností a plaveckou výchovou dětí. 25 let se pořádá závod Hustopečský džbánek, ze
kterého si letos hustopečští plavci odnesli přes 40 medailí.
Mladý student Patrik Eliáš dokončil nejdelší běžkařský maraton Vasův běh. Úspěšný
byl i bodybuilder Lukáš Troubil a sportovní střelec Radek Kozák.
19. ročník výškařského mítinku Hustopečské skákání Agrotec 2018 hostil výškařské
hvězdy z celého světa. První de patřil žákům, sobotu zahájili dorostenci a junioři.
Následovaly dorostenky, juniorky a ženy B. První byla Britka Emily Bortwick. Závěr
kategorie muži B patřil Matúši Bubeníkovi ze Slovenska za výšku 230 cm. Následovaly soutěže mužů a žen kategorie A. 1. se umístil Danil Lysenko, Rus-ANA, 237
cm. 2. byl Sylwester Bednarek, Polsko, 231 cm. 3. YuWang, Čína, 228 cm. V kategorii žen zvítězila Levern Spencer, Svat. Lucie, 193 cm. Druhá byla AlessiaTrost,
Itálie, 190 cm. Třetí Morgan Lake, Anglie, skočila 190 cm.
Třetí červnový víkend byl zasvěcený milovníkům rychlých aut, konalse 14. ročník
AgrotecPetronasrally. Mezi 120 přihlášenými dvojicemi byli i jezdci ze Slovenska.
Šest tras určených na rychlostní zkoušky vedlo tradičními místy. Novinkou je rychlostní zkouška Němčičky – Horní Bojanovice. V sobotu závod ovlivnil požár auta,
oba členové posádky vyvázli bez zranění. Vítězství patřilo Janu Kopeckému a navigátorovi Pavlu Dreslerovi ve Škodě Fabii R5.
Sportovec roku za rok 2017
Sportovkyní roku se stala badmintonistka Barbora Korábová. Druhé míst a cenu
FAIR PLAY získal Marek Svoboda. Na třetím místě se umístil stolní tenista Antonín
Schwarzer. V kategorii Sportovní kolektiv ocenili porotci házenkáře z klubu Legata.
V kategorii Naděje roku se na1. místě umístil karatista Vojtěch Sůkal, mistr ČR i
mistr Evropy.
MIKROREGION HUSTOPEČSKO
Centrum společných služeb pro Mikroregion Hustopečsko funguje jako servisní středisko.
Jeho pracovníci se snaží pomáhat obcím v jejich práci ve veřejné správě i samosprávě.
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Centrum pomáhá obcím od nejjednodušších rad až po hledání dotačních možností. Pomáhá
při přípravě dokumentů i lehčích projektů. Jenom loni pomohlo středisko obcím v 600 případech. Své služby středisko nabízí dvaceti šesti obcím. Projekt začal v roce 2016 a končí
v roce 2019. Obce si meziobecní spolupráci velmi chválí.
Od poloviny roku 2018 se Mikroregion Hustopečsko věnuje projektu zaměřenému na
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt bude trvat čtyři roky. Týká spolupráce škol a neformálních organizací, přechodu dětí z malých škol do velkých základních a spolupráce rodičů se školami.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyschlé břehy rybníků a úhyn ryb. To jsou fakta letošního léta, které přineslo tropické počasí a minimum srážek. Zadní hustopečský rybník vyschl úplně a v předním rybníku je hladina více než metr pod úrovní. 10. srpna při změně tlaku za bouřky a úbytku kyslíku došlo
k úhynu 1 600 kilogramů ryb.
Sucho posledních let je nejlépe vidět na hustopečském zadním rybníku. Jeho jediným přítokem je potok Štinkovka. Ten do něj přivádí velmi malé množství vody. Proto se bagrovalo koryto potoka a čistily břehy. Koryto se čistilo naposledy před deseti lety a byly
v něm velké nánosy. Na práci se podílely Městské služby, rybáři a spolek Všehoschopní.
Práce začaly u pramene. Čistil se úsek, který byl v nejhorším stavu. Největším problémem
bylo přemostění Štinkovky, které mělo ucpanou propust. Štinkovka teče od začátku ledna
do konce května, proto se výsledky projeví nedříve za rok. Celé koryto potoku patří Povodí
Moravy, které aktivitu města i spolků uvítalo a slíbilo, že se postarají o tok Štinkovky od
hráze předního rybníka přes Hustopeče.

ŠKOLSTVÍ
V Hustopečích je osm škol. Dvě mateřské školy a dvě základní školy jsou příspěvkovými
organizacemi Města Hustopečí. Základní a praktická škola, SOŠ a SOU, ZUŠ a Gymnázium T. G. Masaryka jsou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje.
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Hustopečské školy opouští tři ředitelé. Do důchodu odchází Eva Javůrková z MŠ Rybičky, Miroslav Patloka ze ZŠ Komenského a Jan Sedláček z Gymnázia T. G. Masaryka.
Základní a praktická škola Hustopeče
Budova školy nebyla v posledních letech plně využívána. Proto Jihomoravský kraj
rozhodl o přestavbě školy. Své místo tu najdou obory ZUŠ výtvarný a taneční.
Praktická škola má odloučené pracoviště v Morkůvkách. To navštěvuje šestnáct
žáků. Do Hustopečí dochází čtyřicet dětí. Vzhledem k postižení, které děti mají, prostory opravdu potřebují. Rozdělení budovy je nastaveno tak, aby vyhovovalo oběma
školám. Stavební úpravy začaly o prázdninách. První týden nového školního roku zahájili žáci základní a praktické školy v prostorách Společenského domu a v M klubu. Zpět do školy se vrátily 17. září. Základní a Praktickou školu v Hustopečích
navštěvují děti s různou mírou postižení. Žáci se sjíždějí z celého okolí. Dopravu
těžce postižených zajišťuje školní auto. Ředitelkou školy Mgr. Blanka Vetýšková
SOŠ a SOU Hustopeče
O prázdninách probíhala výstavba Malířského centra a běžné opravy. Nová budova
bude sloužit pro výuku praktického vyučování oboru malíř, lakýrník a zedník. Do
budoucna je počítáno s opuštěním odloučeného pracoviště v Divákách a přestěhováním dílen oboru strojní mechanik.
V září usedlo do lavic 238 žáků, kteří se připravují ve tříletých učebních oborech malíř, lakýrník, strojní mechanik a zedník. Ve čtyřletých studijních oborech studují informační technologii, veřejnosprávní činnost. V rámci projektu POLYGRAM bude
na škole probíhat výuka žáků břeclavských škol v dílně elektrikářů a v dílně pro
zpracování dřeva.
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče
Gymnázium má od prázdnin nového ředitele. Jan Sedláček odešel po 29 letech do
důchodu. Na jeho místo nastoupil Radim Šebesta. Nový ředitel školu zná. Sám školu
absolvoval, a kromě jednoho roku v ní strávil celou pedagogickou kariéru. Žáci ho
znají jako učitele matematiky a biologie.
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Nový školní rok zahájilo 305 studentů. Učitelský sbor má stabilně kolem 30 členů.
Kromě nového ředitele má škola i šest nových zaměstnanců. Přání ředitele je rozšířit
stávající humanitní směr školy o polytechnické vzdělávání. V roce 2018 přijela na
gymnázium americká lektorka, která vyučovala po celý rok angličtinu. Škola pokračuje v projektu EDISON. Od 19. do 23. února působilo na škole sedm vysokoškolských studentů ze zahraničí.
Základní umělecká škola Hustopeče
Škola má sídlo na ulici Komenského a odloučené pracoviště na ulici Nádražní. Škola
vyučuje tři obory - hudební, taneční a výtvarný. Obory taneční a výtvarný jsou vyučovány na odloučeném pracovišti. Hudební obor vyučuje hru na klávesové nástroje,
dechové a žesťové nástroje, smyčcové nástroje, hru na akordeon, varhany, bicí nástroje a sólový zpěv. Jihomoravský kraj zahájil přestavbu části budovy Základní a
Praktické školy, kde najdou nové prostory obory výtvarný a taneční. Ředitelem školy
je Jaromír Benda. Škola spolupracuje s městem při různých kulturních akcích.
Základní škola Komenského
Od srpna vede školu nový ředitel Jaroslav Vysloužil. Přišel ze ZŠ v Rakvicích, kde
působil jako ředitel 25 let. ZŠ Komenského navštěvuje 671žáků a má kolem 80 zaměstnanců. Nový ředitel vidí jako největší problém školy její přeplněnost. O přestávkách jsou chodby plné stěhujících se dětí. Ze 671 žáků bydlí asi polovina mimo Hustopeče. Miroslav Patloka však na půdě školy zůstává dál. Jeho role spočívá v koordinaci stavebních prací, které už na škole probíhají. Ve škole se budují dva výtahy a
přístavba pěti učeben. Protože se školní dvůr přeměnil na staveniště, zahájení školního roku bylo ve třídách.
Základní škola Nádražní
Ředitelkou školy je Ivana Matějíčková. Do nového školního roku přivítala škola dvacet tři prvňáčků. Do šestých tříd se začlenili noví žáci ze Šakvic. Od nového školního
roku začaly všechny třídy používat elektronické žákovské knížky.
Mateřské školy
Do mateřských škol přišlo k zápisu přes sedmdesát dětí. Kapacita volných míst na
obou školkách je menší. Mateřská škola Pastelka má volných 25 míst a zapsaných
dětí je 33. Ze školky U Rybiček odchází do první třídy 30 dětí a přihlášených je 40.
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Pro všechny děti nebude ve školce místo. Přednost mají především děti předškolního
věku, pak tříleté a čtyřleté děti. Požadavek zřizovatele je, aby děti i rodiče měli
v Hustopečích trvalé bydliště. Obě školky nabízí adaptační program, který pomáhá
novým dětem a rodičům zorientovat se v prostředí i chodu školky. Největším problémem při nástupu do školky bývá malá samostatnost dětí a silná vazba na rodiče.
Od prvního srpna má MŠ U Rybiček novou ředitelku. Ivana Kouřilová nahradila E.
Javůrkovou. Do Hustopečí přišla I. Kouřilová z MŠ v Bludově. Ve školství pracuje
třicet šest let, z toho šestnáct ve vedoucí funkci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nemocnice Hustopeče v červenci slavnostně otevřela nové prostory rehabilitace. Po
čtyřměsíční rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor se do budovy nemocnice přestěhovali pacienti i zaměstnanci oddělení z nedaleké polikliniky. Pacienti zde mají
více místa, zvýšila se kapacita. Zaměstnanci nevozí pacienty z ošetřovatelských lůžek za každého počasí přes dvůr. Za stavební úpravy zaplatil Jihomoravský kraj osm
milionů korun. V nemocnici je interní oddělení s 25 lůžky a 94 lůžek dlouhodobé
péče. Nemocnice poskytuje ambulantní péči odborných lékařů a pohotovost pro dospělé.
Ambulantní péče odborných lékařů jsou poskytovány také v Domě zdraví a Medicentru na Brněnské ulici a v budově městské Polikliniky.
Pečovatelská služba má sídlo v Penzionu pro důchodce. Poskytuje své služby obyvatelům Penzionu a seniorům v celém městě. Rozváží obědy, obstarává nákupy, úklid,
doprovod k lékaři, zdravotní péči.
Otázku sociálního bydlení řeší dva bytové domy, které se budují na ulici Žižkova.
Podporované byty budou určeny pro seniory nad 65 let a rodiče samoživitele s dětmi.
V pátek 25. května se konalo oficiální rozloučení Bruno Wamsera, majitele Domu
zdraví, s bývalými i současnými zaměstnanci a lékaři. Po více jak dvaceti letech
opouští své aktivity ve městě. Pan Wamser předal starostce dárkový poukaz v hodnotě 50 000 na sociální účely. Domluvili se, že suma bude použita na zřízení služby
Senior taxi. Novým majitelem Domu zdraví se stala společnost Česká lékárna holding / Dr. Max/.
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POČASÍ
V roce 2018 bylo v Evropě v jarních a letních měsících sucho a teplo, které vedlo k rekordnímu počtu požárů. V ČR byly překonány místní teplotní rekordy, teplota dosahovala 38°C. Vlivem extrémního sucha došlo ke snížení průtoků řek o 50% až 90% a
poklesu hladiny podzemních vod. Krizová situace nastala na tocích Moravy, Dyje a
Svratky. Na konci měsíce srpna bylo postiženo suchem 94% České republiky. Celkové
škody byly vyčísleny asi na 10 miliard korun. Vlivem počasí nastal velký úhyn ryb.
Největší na Jižní Moravě. V rybníce Nesyt uhynulo 100 tun ryb. V Hustopečích 1 600
kilogramů. Vlivem sucha došlo k rozsáhlému poškození lesů a rozšíření kůrovce na
celé území České republiky. Úhrn srážek v Hustopečích za rok 2018 činil 439 mm.
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