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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 místostarostka města Hustopeče. 

VÝBĚR SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ 

• 2016 V prezidentských volbách v USA zvítězil Donald Trump 

• XXXI. letní olympijské hry se konaly v Rio de Janeiro v Brazílii. 

• Při zemětřesení v Itálii bylo zaznamenáno 40 otřesů, bylo postiženo 20 000 

lidí, 400 zraněných, 298 obyvatel zemřelo a 4 000 skončilo bez domova. 

• Ve Velké Británii proběhlo referendum, ve kterém se 52% voličů vyslovilo 

pro odchod z Evropské unie. 

• V první polovině roku přišlo do Evropy 240 000 imigrantů. 

• V Turecku se uskutečnil neúspěšný pokus o vojenský převrat. 

• V polském Krakově se konaly světové dny mládeže za účasti papeže Františ-

ka. 

• Uplynulo 30 let od havárie atomové elektrárny v Černobylu. 

• Došlo k řadě teroristických útoků v Evropě. Na bruselském letišti a v metru 

bylo 340 zraněných a 32 lidí zemřelo. Na vánočním trhu v Berlíně bylo 12 

mrtvých. 

• V listopadu zasáhlo Japonsko zemětřesení s vlnou tsunami, při kterém byla 

poškozena jaderná elektrárna Fakušima – Daiči. 

VÝBĚR UDÁLOSTÍ M ĚSTA HUSTOPEČE 

• V České republice se konaly volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a 

volby do krajských zastupitelstev. 

• Od r. 2016 se stal Velký pátek oficiálním státním svátkem. 

• V dubnu uplynulo 20 let od ustanovení Apoštolské církve v Hustopečích. 

• 7. a 8. října se konaly volby do krajských zastupitelstev. O složení zastupitel-

stva Jihomoravského kraje rozhodovali voliči i v Hustopečích, kde se voleb 

zúčastnilo necelých 34%voličů. Jako první se umístilo hnutí ANO s 28%, 

druhá koalice TOP a Žít pro Brno s 18%, třetí ČSSD s 12% hlasů. Mezi 65 
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zastupiteli Jihomoravského kraje zasedla i starostka Hustopečí Hana Potměši-

lová. 

• V Jihomoravském kraji stoupl počet onemocnění žloutenkou typu A. Počet 

nemocných se zvyšoval až o 10 případů denně. V první polovině roku bylo 

hlášeno 151 případů. Nejvíce případů bylo v Brně a okolí. 

 

HUTOPEČE V ČÍSLECH 

V roce 2016 žilo v Hustopečích 5 806 obyvatel, z nichž bylo 132 cizinců s trvalým 

pobytem. 145 obyvatel se odstěhovalo a 132 se přistěhovalo. 61 obyvatel se narodilo 

a 46 zemřelo. Průměrný věk občanů je 42 let. Občanů starších 80 ti let je 200, star-

ších 90 ti let 21. Nejčastější ženské příjmení je Svobodová, Horáková, Novotná. U 

mužů Svoboda, Stehlík, Novotný. Nejvíce je žen se jménem Jana, Marie, Anna a 

mužů se jménem Petr, Jiří a Jan. Nejobydlenější jsou ulice U Větrolamu, Svat. Če-

cha, Školní a Masarykovo nám. Necírkevní uzavíraná manželství jsou uzavírána 

v obřadní síní MěÚ, ale i jinde. Mezi nejoblíbenější patří hotel Kurdějov, hotel Cen-

tro, vinařství ve městě a rozhledna.  

Nejvíce sňatků uzavírají snoubenci v srpnu, září a říjnu. Průměrný věk snoubenců je 

36 let u mužů a 34 let u žen. 

 

ORGÁNY MĚSTA HUSTOPEČE 

Samospráva města: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka 

                                Bořivoj Švásta, místostarosta 

 

Rada města Hustopečí: Hana Potměšilová, Bořivoj Švásta, Zbyněk Háder, Michal 

Vejpustek, Kamil Konečný, Richard Homola, Roman Záruba.  

Zastupitelů města Hustopečí je dvacet jedna. 

Poradní orgány Zastupitelstva jsou výbory:  

Kontrolní  - předseda Peter Hytych 

Finanční - předseda Miroslav Patloka 
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Poradní orgány Rady města Hustopečí jsou pracovní komise: 

- stavební, předseda Stanislav Ivičič st. 

- komise obřadů a slavností, předsedkyně Ingrid Florusová 

- sportovní, předseda Petr Fridrich 

 - školská a kulturní, předsedkyně Ivana Brabcová 

- pro práci se seniory a hendikepovanými, předsedkyně Martina Ondrová 

- pro životní prostředí a zemědělství, předseda Antonín Matocha 

- pro územní rozvoj, předseda Leoš Vejpustek 

- grantová a investiční, předseda Radim Nemeškal 

- sociální, předsedkyně Antonie Koblihová 

Organizační složky města: Marketing a kultura, Městské muzeum a galerie, Správa 

a údržba budov, Penzion a pečovatelská služba a Městské služby. 

Příspěvkové organizace města: Centrum volného času, Sportovní zařízení města, 

Základní škola Komenského, Základní škola Nádražní, Mateřská škola Školní, Ma-

teřská škola Na Sídlišti. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Sídlo městského úřadu se nachází na Dukelském náměstí ve dvou budovách, Dukel-

ské nám. č. 2/2  (radnice). Většina činností je vykonávána v prostorách domu č. 

22/77 (stará pošta). 

MěÚ Hustopeče vykonává státní správu v rozsahu obce s rozšířenou působností, po-

věřeného 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 ob-

cí o rozloze 355,19 km2. Správní obvod Obce s pověřeným obecním úřadem Husto-

peče byl vymezen územím 20 obcí o rozloze 258,33 km2. 

Správní obvod stavebního úřadu byl vymezen územím 15 obcí. 
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Pod matriční úřad Hustopeče v rozsahu obce s rozšířenou působností spadá 8 matrič-

ních úřadů. 

Přenesenou působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností vykonávaly: odbor 

obecní živnostenský úřad, odbor dopravy, sociální odbor, odbor životního prostředí, 

odbor regionálního rozvoje, správní odbor, stavební úřad. 

Odbor životního prostředí má nového vedoucího. Prvního září se jím stal Vilém Vy-

hnálek. 

Funkci tajemníka Městského úřadu Hustopeče vykonává MVDr. Pavel Michalica. 

  Organizační složky: Správa a údržba budov 

                                   Penzion pro důchodce 

                                   Městské muzeum a galerie 

                                   Marketing a kultura 

Na Den otevřených dveří MěÚ navštívilo na 650 malých i velkých návštěvníků. Nej-

větší zájem byl z řad školáků. Dny otevřených dveří se konají každé dva roky. 

Finanční odbor byl přejmenován na ekonomický (občané si pletli s Finančním úřa-

dem). 

Zastupitelé schválili vyhlášku o nočním klidu. Noční klid bude od 1.10 2016 od 

22°°hod. do 6°°hod. s výjimkami uvedenými v OZV: Burčákové slavnosti, plesy, ta-

neční zábavy od Nového roku do Velikonoc, Ovčí bál, Hustopečské hody, Myslivec-

ká zábava, Agrotec rally, divadelní festival Pod širým nebem, Svatomartinské slav-

nosti, letní kino, koncerty, Silvestrovská noc, Velikonoční pondělí a pálení čaroděj-

nic. 

Partnerská města Hustopeče, Modra a Benátky nad Jizerou podepsaly přílohu 

k Memorandu o spolupráci s partnerskými městy. Pro období 2016 až 2018 se zaměří 

na spolupráci mezi skauty, ZUŠ a seniory. 

Na svém prvním zasedání Rada města jmenovala nového ředitele sportovního zaří-

zení. Stal jím Bc. Martin Lengál. Nový ředitel nastoupil do funkce 2. února. 
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Novou jednatelkou Technických služeb se stala od 1. ledna paní Hana Šumberáková 

s tím, že postupně budou končit všechny činnosti a po ukončení udržitelnosti koupě 

čistícího vozu TS zaniknou. 

V rámci zpracování Programu rozvoje města 2016 – 2022 bylo v květnu provedeno 

dotazníkové šetření. Dotazník určený obyvatelům obsahoval 20 otázek. Více než po-

lovina zúčastněných se vyjádřila, že je se životem v Hustopečích spokojena…94 %. 

6 % je nepokojeno. Jako přednost vnímá 68 % klidný život. Kulturní a společenské 

akce 43 %, dostupnost sociálních služeb 40 %. Kladně byla hodnocena činnost Cen-

tra volného času, nabídka kulturních aktivit, městská knihovna, provoz sběrného 

dvora, dětská hřiště a provoz MěÚ. Negativně byla hodnocena dostupnost parkova-

cích míst, dopravní spojení do Brna, provoz na komunikacích, cyklostezky a chodní-

ky. 

Občané měli možnost se vyjádřit k využití obecních finančních prostředků. Podle 

občanů by měly být využity na rekonstrukci komunikací, na péči o veřejnou zeleň a 

prostředí a modernizaci Centra volného času. Občanům podle odpovědí nejvíc chybí 

služby sociálního charakteru, jako je bydlení a služby pro seniory, lepší dopravní 

spojení, dětská pohotovost, odborní lékaři, klubová scéna pro mladé. 

Mezi problémy, které by se měly přednostně řešit, byla doprava ve městě, Křížový 

vrch, parkování, hlučnost dálnice, cyklostezky, vodovod na hřbitově, bytová výstav-

ba pro mladé a práce městské policie. 

Zastupitelé rozhodli, že na pozici ředitele Sportovního zařízení města Hustopeče, na-

hradí Martina Lengála od 20. června pan Aleš Proschek, který se po několika měsí-

cích vrátil do funkce. 

Město získalo projekt na protipovodňová opatření. Celkové výdaje činí asi 4,4 milio-

nů. Spoluúčast města je 30 %, to je asi 1,4 milionů korun. Součástí varovného systé-

mu je i obecní rozhlas, který byl zrušen počátkem 90. let a nahradila ho kabelová te-

levize. Tu však ani dnes nemají všichni. V projektu se počítá s umístěním 250 repro-

duktorů v Hustopečích a v lokalitě nádraží Šakvice a Herbenova farma. 

Obyvatelé Penzionu pro důchodce oslavili 20 let jeho trvání. Byl dokončen v roce 

1995, tři dny před Vánocemi. Hustopeče dostaly na jeho stavbu stoprocentní dotaci 
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ve výši 45 milionů korun. První obyvatelé se nastěhovali v únoru 1996. Za dvacet let 

se v penzionu vystřídalo na 150 obyvatel. V penzionu má sídlo i pečovatelská služba. 

Byty. V září byl dokončen projekt bytového domu Nádražní ul. Klientům bylo pře-

dáno celkem čtrnáct bytů a dva komerční prostory. Nová výstavba bytových domů-

byla opět zahájena na ulici Generála Peřiny. 

V roce 2016 proběhly velké rekonstrukce na obou mateřských školách. 

Uskutečnilo se rozšíření a zastřešení sběrného dvora a vybudování sociálního zaříze-

ní pro obsluhu dvora. Příspěvek Unie činil 4 291 642,52 korun. Spoluúčast města či-

nila 757 348,68 korun. 

Vybudování nafukovací haly na hřišti ZŠ Komenského financovalo město z vlastních 

prostředků. Celkové náklady činily 3 miliony 100 tisíc korun. 

Na hřbitově byly vydlážděny cesty žulovými kostkami a prodloužen vodovod do ur-

nového háje. 

Byla provedena úprava bezbariérové trasy podél Nádražní ulice – komunikace pro 

pěší, osvětlený přechod u křižovatky ul. Nádražní a Kpt. Jaroše současně 

s parkovacími místy. Výše nákladů celkem činily 1 876 tisíc korun. Státní fond pro 

dopravu a infrastrukturu přispěl 1 594 tisíce. Město zaplatilo 281 tisíc. 

V r. 2016 byly zahájeny práce na budování komunikace a parkovacích stání na ulici 

Nerudova. 

Vstup na židovský hřbitov zdobí nová brána. Dílo kováře Františka Pechora ze Sta-

rovic. 23. března nainstalovali pracovníci Městských služeb. Na vrcholu nad bránou 

je židovská hvězda a přes celou bránu je vytvořen symbol židovského svícnu. 

V osmdesátých letech hřbitov téměř zmizel, byl přeměněn na park. Slavnostní zno-

vuotevření se konalo v r. 2013 v den 75. výročí nacistického záboru Hustopečí, který 

znamenal ukončení zdejší židovské komunity čítající asi 300 osob. Poslední pohřeb 

se na hřbitově konal v r. 1946. Nyní je v centrální části hřbitova umístěn památník se 

jmény hustopečských židovských rodin. Na hřbitově je umístěna i pamětní deska po-

sledního hustopečského rabína Isidora Böcka, jehož vnuci přijeli na slavnostní ote-

vření až z Ameriky a Izraele. Práce kováře Pechora zdobí i kostel na Dukelském 

nám. nebo dům U Synků. 
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MĚSTSKÁ POLICIE 

K městské policii nastoupil na začátku února čtvrtý strážník. Městská policie Husto-

peče vznikla v roce 1992. V různých letech pracoval u městské policie různý počet 

strážníků, nejvíce osm a nejméně dva. Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek, 

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a pravidel občanského soužití. Ře-

ší přestupky proti veřejnému pořádku, výtržnictví, poškození majetku i černé sklád-

ky. V její náplni práce je i odchyt toulavých psů. Těch bylo v minulém roce 109. 

Nejsou to jenom psi, na kruhovém objezdu to bylo 28 ovcí a na náměstí to byl páv. 

Při čištění Křížového vrchu nasbírali dvě PET lahve injekčních stříkaček a jehel. 

ÚŘADY VE M ĚSTĚ 

Ve městě se nachází pobočka České pošty, Finanční a Katastrální úřad, Úřad práce, 

Obvodní oddělení policie ČR. Inspektorát veterinární správy Břeclav se sídlem 

v Hustopečích, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Komerční banka, kanceláře 

zdravotních pojišťoven. 

Obvodní oddělení policie ČR řešilo v Hustopečích 106 trestných činů a celkem 358 

přestupků včetně blokových pokut. V trestné činnosti převažuje obecná kriminalita, 

která tvoří 71 % celého obvodního oddělení. Nejrozšířenějším druhem kriminality 

jsou krádeže nedostatečně zajištěných věcí - rodinných domů, vozidel a objektů. 

Zvýšený počet přestupků je spojen s jízdou pod vlivem alkoholu a drog. 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 

Závěrečný účet roku 2016. 

 Příjmy------daňové příjmy……………… 95 088 tisíc 

                    nedaňové příjmy…………...  43 526 tisíc 

                    dotace………………………  38 556 tisíc 

                    kapitálové příjmy………….        826 tisíc 

PŘÍJMY CELKEM……………………   177 996 tisíc 

VÝDAJE CELKEM……………………   148 094 tisíc 
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PRŮMYSL 

Společnost AGROTEC je významným dodavatelem stavební a dopravní techniky. 

Od roku 2008 organizuje rally, která se jezdí v rámci mezinárodního mistrovství ČR 

a Evropského poháru region střed. 

SIGNUM s.r.o. vyrábí ocelové konstrukce, provádí galvanizérství a smaltérství. 

MOSS Logistics s.r.o. – dálková doprava a přeprava. 

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

FLAGA s.r.o.-  plnírna propan-butanových lahví. 

HILLS PET NUTRITION MANUFAKTURING s.r.o. -výroba granulovaného krmi-

va pro psy a kočky. 

FRAUENTHAL AUTOMOTIVE s.r.o. – výroba a prodej vzduchotechniky. 

WESTFALIA METAL COMPONENTS s.r.o. – komponenty pro automobily. 

AGROFRUKT družstvo – zabývá se zemědělskou výrobou a zpracováním. 

 

DOPRAVA 

Denně projede přes Hustopeče po hlavní silnici (II/425) směrem Brno – Břeclav 14 

tisíc vozidel. Počet aut stále stoupá. Ve 28 obcích této spádové oblasti je registrováno 

45 tisíc vozidel na 36 tisíc obyvatel. Vozidla přijíždějí do Hustopečí k lékaři, na ná-

kupy, úřady, do škol, za zábavou. Dochází k zácpám, konfliktům. 

V Hustopečích je největší problém se starou zástavbou, kde jsou úzké ulice a těžko 

se v nich parkuje. 

Z Dvořákovy ulice se stala jednosměrka ve směru na ul. Tábory. Ulice je úzká a ne-

splňuje předpoklady pro parkování na obou stranách ulice. 

Ve městě se znovu objevily žluté čáry, které znamenají zákaz zastavení. 

Před bránou hřbitova je umístěno záznamové zařízení, které upozorňuje řidiče na 

zvýšenou rychlost. Návštěvníci hřbitova si stěžují na rychle jedoucí vozidla. 
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Na ulici Komenského byl umístěn nový měřič rychlosti. Tato ulice patří 

k nejfrekventovanějším co do počtu dětí, dospělých i aut. Nový měřič dokáže vyhod-

notit počty vozidel, rychlost a frekvenci. 

 

SPOLKY 

VŠEHOSCHOPNÍ uspořádali Ovčí bál s podtitulem Pro naše ptáky. Na nové budky 

pro ptáky v Hustopečích a nejbližším okolí se vybralo 14 000 korun. 

HUSTOPEČSKÁ CHASA vystupovala s Jožkou Šmukařem v Senátu ČR ve Vald-

štejnské jízdárně v rámci Kulturního léta na pozvání senátora Jana Hajdy. 

„Uchovejme tradice“, tak se jmenuje projekt, během kterého navštěvuje Hustopečská 

chasa některé kulturní akce pořádané v obci Habovka na Slovensku. Letos to byly 

slavnosti, které jsou ekvivalentem našich dožínek (Dorobek). 

Děti z folklórního kroužku Krajcárek už podruhé zahájily Dětské hody první zářijo-

vou neděli. Třináct krojovaných párů se své dovednosti naučily pod vedením Husto-

pečské chasy. První pár tvořili Marie Klepáčová a Jeroným Kamenský. 

Místní RYBÁŘSKÝ SVAZ  nechal zhotovit lavičku na cestě k mandloňovým sadům 

nebo k tůním v nivě Štinkovky. Lavičku zhotovil Marti Bořuta z jerlínu japonského, 

který stál před autoškolou na Brněnské ulici. Zdobí ji ryby, žába a rak. Z posezení je 

pod vzrostlými stromy výhled na jednu z tůní. 

Výtvarná skupina ALFONS vystavovala v Senátu Parlamentu ČR. Výstava se kona-

la v březnu ve Valdštejnském paláci za přítomnosti starostky Hustopečí, vedoucí 

MMG S. Nezhodové, senátorů a premiéra. Výstava se uskutečnila na základě pozvá-

ní senátora Hajdy. Hustopeče reprezentovalo jedenáct členů skupiny Alfons. 

VINA ŘI . Světový duel vín připravil odborníkům i pro veřejnost 502 vzorků vín. 

Ochutnat přišlo na 600 návštěvníků. Tato akce je mimořádná v tom, že jsou tu 

k ochutnání vína téměř z celého světa. Hustopeče jsou pořadatelským městem. 

Město ve spolupráci s vinaři ze základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

iniciovalo “Hustopečskou výzvu“. V ní upozornili na to, že připravovaná novela Vi-

nohradnického zákona zapomíná na malé vinaře. Chce tak upozornit a připomenout, 
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že malovinař je důležitým článkem Jižní Moravy a jeho existence nemá být likvidač-

ní. 

V dubnu se v hotelu Centro konal 12. ročník soutěžní výstavy „O Hustopečskou pe-

čeť“. Zapojilo se 67 vinařů s 246 vzorky. V soutěži uspělo vinařství Jurák a syn. 

Špatné počasí neodradilo návštěvníky od ochutnávání vína, které vinaři přihlásili do 

Národní soutěže vín za Velkopavlovickou podoblast. O doprovodný program se po-

starala Hustopečská chasa, která v 18 hodin vyrazila na Turhandle zavřít vinici (Za-

rážení hory). 

Májová výstava vín se konala už po třiapadesáté. Šampionem bílých vín se stalo 

Veltlínské zelené z vinařství Starý vrch. Šampionem červených vín so stalo Zweigel-

trebe Miroslava Pipala. Karel Otáhal získal cenu senátora Hajdy za nejlepší kolekci 

vín. 

KULTURA VE M ĚSTĚ 

Májové notování 13. 5. patřilo žákům ZUŠ partnerských měst a folklorním soubo-

rům z Hustopečí, Modry, Benátek n/Jizerou a Bučniku z Habovky. Velmi se líbil 

soubor Hanýsek ze Šakvic. Závěr patřil Hustopečské chase. 

Červen patří hudebnímu festivalu Concentus Moraviae. V kostele sv. Jana Křtitele 

zazněly tóny B. Martinů a Beethovena v podání Kvarteta Martinů. Mucha Quartet 

doprovodil Ivu Bittovou na druhém koncertě, který byl na nádvoří domu U Synků, 

které posluchači zaplnili do posledního místa. 

Letní divadelní festival Pod širým nebem se konal již pošesté. Na pět set návštěvní-

ků zhlédlo pět představení. 

Burčákové slavnosti 2016 – to jsou zcela vyprodané lístky a téměř 25 tisíc diváků, 

historický průvod měřící 400 metrů a několikanásobně více vypitého burčáku než 

dříve. Čtvrtek patřil hustopečským dětem z MŠ, ZUŠ, tanečníkům Lady Stars a 

MoveAround. Bouřlivý potlesk patřil seniorům z Tančírny Na stará kolena. V pátek 

předala starostka vládu Horenské radě a perkmistrovi Zdeňkovi Sedláčkovi. Horen-

ská rada otevřela 15 mázhausů. Burčáková unie přijala dva nové členy – Vekou Bíteš 

a Liberecké království. Tento recesistní útvar tak čítá 64 členů s 600 tisíci obyvatel. 

Misijní stanicí se staly Benátky n/Jizerou díky novému názvu jedné z ulic. – pod 

zámkem se vine Burčáková ulička. Burčeliho cenu získal Rudolf Poslušný za propa-
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gaci burčáku a mandlovice. K tradičním cechům přibyli myslivci, žebráci a kuchaři. 

Podzemní vojsko předvedlo tanec na zastrašení nepřítele. 1.Burčáková polární vý-

prava rozdávala burčákové nanuky. Závěr patřil Jaroslavu Uhlířovi a kapele NO 

NAME. Jako nejlepší vyhodnotili návštěvníci mázhaus pana Miroslava Trčky. 

Na den Slavností mandloní a vína, 19. 3., zaplnily Hustopeče tisíce návštěvníků, 

které lákala vycházka Mandloňovou stezkou na rozhlednu. Okolo průvodců se tísnily 

desítky turistů. 800 turistů sbíralo razítka za splněné úkoly na Pavučině, na ranči 

Valkýra, u ovčína M. Vodáka a v mandloňových sadech. Na rozhlednu proudily zá-

stupy lidí do pozdního odpoledne. Tam děti čekala sladká odměna, dospělé panák 

mandlovice a mandloně v plném květu. Na náměstí se konal velikonoční jarmark, 

kulturní program a velikonoční bazar v muzeu. Vrcholem slavností byl křest Man-

dlové kuchařky Petry Pokorné. Nejlepší mandlový dezert upekla Miroslava Grůzová 

z Bořetic. 

Masky, zabíjačkové speciality a hustopečská vína – tak vypadal na Turhandlích 8. 

ročník Hustopečského masopustu, který zahájil lidový vypravěč Franta Uher. 

S cimbálkou si zazpíval i Jožka Šmukař. Návštěvníky lákalo hezké počasí a zabíjač-

kové dobroty. Výtěžek z masopustu putoval na konto Svazu tělesně postižených. 

Asi 6 set návštěvníků neodradila vlezlá zima a přišli na oslavu Svatomartinských 

vín a husí. Na náměstí vyrostly tři bílé stany, kde byla pro návštěvníky připravena 

husa s knedlíkem a se zelím a svěží mladá vína. Svatý Martin přijel s početnou dru-

žinou v doprovodu Podzimní a Zimní královny. Svatomartinské menu nabízelo i osm 

restauraci ve městě. 

Členové divadelního souboru FOOR sbírali ceny na krajské přehlídce ochotnic-

kých spolků v Hodoníně. Za inscenaci Tlustý prase získali cenu diváků i doporučení 

k postupu na Divadelní Piknik Volyně. Marie Fasorová získala individuální ocenění 

za herecký výkon. 

18. ročníku divadelní přehlídky amatérských souborů „Šmardovo sousedské diva-

dlo“ se zúčastnili divadelníci Osvětové besedy Velká Bystřice, Kadet ze Staroviček, 

Divadelní spolek bří Mrštíků z Boleradic, spolek Brumdivoch Brumovice. Divadelní 

soubor Podiva z Podivína přehlídku zakončil. Ochotnici odehráli celkem pět předsta-

vení. 
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 

MMG je organizační složkou Města Hustopečí. Disponuje stálými expozicemi Ději-

ny města a Osvobození 1945. Pořádá odborné semináře, poskytuje konzultace, re-

cenze, průvodcovské prohlídky historických pamětihodností. Ve spolupráci 

s Muzejním spolkem pořádá přednášky a poznávací zájezdy, vánoční a velikonoční 

bazar. Spolupracuje se třemi spolky – Výtvarnou sk. ALFONS, Muzejním spolkem, 

Fotoklubem Hustopeče, které mají sídlo v domě U Synků. Se ZUŠ spolupracuje při 

vernisážích výstav v galerii.  

V červenci a srpnu probíhala v galerii výstava akad. malíře, ilustrátora a scénografa 

Jana Obšila, který se narodil v Hustopečích v r. 1908. V Hustopečích chodil do české 

školy a navštěvoval zdejší československé reálné gymnázium. V letech 1930 – 1936 

studoval na AVU ve třídě M. Švabinského a K. Svolinského. V Hustopečích se za-

chovala jeho kolorovaná kresba v obřadní síni radnice. Malba v budově dnešní České 

spořitelny byla při rekonstrukci interiéru zakryta. 

Pod hlavičkou MMG pracují tři spolky. Fotoklub Hustopeče, Muzejní spolek a Al-

fons – výtvarná skupina Hustopeče. 

Výtvarná skupina ALFONS pořádá každý třetí rok Hustopečský salon, na který zve 

jiné výtvarníky. Tento rok nabídla účast umělcům z Vídně. Výstava se konala pod 

názvem „Stavění mostů - Brückenbauen“. Kurátorkou výstavy byla Silvia Konrad. 

Na výstavě byly k vidění různé malířské techniky, plastiky a sochy. Výstavě pomohl 

grant rakouských výtvarníků a podpora města Hustopečí. Celá výstava se bude opa-

kovat příští rok ve Vídni. 

V galerii vystavovalo i dvanáct výtvarnic z výtvar. spolku INTAKT, který vznikl 

v 70. letech v Rakousku. Spolek má 60 členek z Německa, Švýcarska, Rakouska, 

Česka, Slovenska a Maďarska. Členka sdružení navázala kontakt s galerii i skupinou 

Alfons. Na základě spolupráce se bude konat výstava hustopečských výtvarníků ve 

Vídni. 

Během roku se uskutečnilo v galerii sedm výstav, proběhl odbor. seminář na téma – 

rekonstrukce slavnostního kroje, a přednáška restaurátora PhDr. Pavla Klimeše. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU PAVUČINA 

Centru volného času Pavučina nabízí širokou škálu aktivit pro děti, mládež i dospělé. 

Je velmi navštěvovaným centrem, i když pracuje ve starých a téměř nevyhovujících 

podmínkách. Pravidelnou činnost představuje asi čtyřicet kroužků s nejrůznějším 

zaměřením. Velmi oblíbený je kroužek chovatelský, jehož členové se starají o koně a 

kroužek keramický s plně vybavenou dílnou. Pavučina nabízí kroužky pohybové ak-

tivity, taneční, výtvarné, hudební či vzdělávací. V době prázdnin organizuje rekreač-

ní pobyty, soustředění zájmových skupin. Na 400 dětí se vystřídalo během prázdnin 

v sedmi pobytových a osmi příměstských táborech. Ředitelem Pavučiny je Mgr. Petr 

Fridrich. Chovatelkou koní je Eliška Petrášová. 

 

M – klub  

Provozovatelem klubu je Centrum volného času. Je to prostor na ul. Herbenova, v 

němž může především mládež trávit svůj volný čas. Nabízí hudební a divadelní vy-

stoupení, multižánrové koncerty, různé deskové hry, pétanque nebo letní kino Pod 

ořechem. 

 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ – KNIHOVNA 

V Moravské zemské knihovně v Brně, na slavnostním setkání profesionálních kniho-

ven, převzaly hustopečské knihovnice Jana Unverdorbenová a Jitka Horáková oce-

nění okresu Břeclav. Zároveň převzaly ocenění od Jihomoravského kraje. Hustopeč-

ská knihovna byla vyhlášena jako nelepší knihovna Jihomoravského kraje roku 2016. 

Knihovna se intenzivně věnuje dětem a seniorům. Kromě půjčování knih a poskyto-

vání služeb čtenářům pořádá pravidelné výstavy, literární kavárnu, přednášky, vzdě-

lávací akce. Pro děti soutěž Lovci perel a Pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně 

je i mateřské centrum Cipísek, kam chodí maminky s malými dětmi. Seniorům je ur-

čena Virtuální univerzita třetího věku. 

Lovci perel – 2. ročníku se zúčastnilo 48 dětí, které nasbíraly celkem 700 perel. Vítěz 

byl jasný. Získal 144 perel a stejně jako loni bezkonkurenčně vyhrál David Nguen. 

Za 130 přečtených knih se svými 144 perlami je pátý nejlepší čtenář v republice. 
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CÍRKVE 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

Po sedmiletém působení v Hustopečích se děkan Římskokatolické církve Pavel Kaf-

ka rozloučil s hustopečskou farností. Do Hustopečí přišel v srpnu 2009 po Pavlu 

Bublanovi. Tomu předcházelo studium teolog. fakulty, roční působení v roli vycho-

vatele, tříletý pobyt na Lateránské univerzitě v Římě a sedmileté působení 

v kunštátské farnosti. V Hustopečích si získal spoustu přátel věřících i nevěřících. 

Hodně se věnoval dětem. Nikomu nevnucoval svůj pohled na věc. Pavel Kafka 

z rozhodnutí brněnského biskupství začal od srpna působit v Brně. Hustopečští farní-

ci mu připravili na rozloučenou poslední jízdu hustopečskou lokálkou. Splnili mu tím 

jeho přání. Lokálku mohl sám řídit a svézt své přátele do Šakvic a zpět.  

Po Pavlu Kafkovi službu faráře a děkana v Hustopečích převzal Jan Nekuda. Před 

příchodem do Hustopečí působil v Brně, Tvarožné a Blažovicích. Od roku 2008 

v Náměšti n/Oslavou a Hartvíkovicích. 

Světové dny mládeže se konaly v Krakově, kde se mládež setkala s papežem Františ-

kem. Z Hustopečí se do Krakova na setkání vypravilo deset mladých křesťanů. 

Ve finále soutěže Bible a my měla hustopečská farnost dva zástupce, Veroniku Kru-

šinovou a Jeronýma Kamenského. J. Kamenský za sebou nechal skoro polovinu 

účastníků své věkové kategorie. Veronika byla po vyhodnocení písemného testu na 

2. místě a probojovala se finále šesti nejlepších. Veronika je žákyně primy hustopeč-

ského gymnázia. Obsadila celkové čtvrté místo. 

V kostele sv. Václava a sv. Anežky České bylo na Noc kostelů velkým lákadlem lé-

tání s dronem, komentované prohlídky a 3D tiskárna. 

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV 

Před 20 lety rada Apoštolské církve ustanovila sbor v Hustopečích. Prvních deset let 

se členové sboru scházeli v domě dětí Pavučina. V roce 2005 zakoupili dům na ulici 

Kollárova. Nyní má sbor okolo čtyřiceti lidí. Zaměřuje se na práci s mládeží a na so-

ciální práce. Organizuje např. doučování, rozdává před Vánocemi dárky dětem ze 

sociálně slabých rodin, pomáhá seniorům v penzionu. Pastorem sboru je Karel Fri-

drich. Na Noc kostelů připravil pastor Fridrich výstavu Biblí. Přítomní také ochutnali 
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typickou africkou kukuřičnou kaši se zeleninou. Dobrovolníci ze sboru vyrazili na 

další africkou misi. 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické si připomněl 120. výročí úmrtí svého 

zakladatele faráře Františka Šebesty. Ten založil evangelický sbor v roce 1882. Sbor 

má po 134 letech trvání 214 členů. V evangelickém kostele začíná Noc kostelů každý 

rok absolventským koncertem žáků ZUŠ. I letos návštěvníci kostelní lavice zcela za-

plnili. 

SPORT 

Hustopečské skákání Agrotec. Sedmnáctého ročníku se zúčastnilo 13 závodnic z 8 

zemí. Výšku 190 cm zdolaly tři závodnice. 1. místo patřilo Laveren Spencr ze Svaté 

Lucie, 2. místo Doreen Amata z Nigerie. Česká závodnice Michaela Hrubá skončila 

na 3. místě. 12 výškařů bojovalo o výšku 230 cm. Výšku překonali Kyriakos Ianou 

z Kypru. Skokem 232 cm získal 3. místo. Chris Baker z Velké Britanie skočil 236 

cm a skončil druhý. Ital Gianmarco Tamberi zdolal 238 cm a umístil se na prvním 

místě. 

Hustopeče vyhlašovaly sportovce roku 2016. Stal se jím Marek Svoboda, který 

úspěšně absolvoval triatlonový závod Ironman na Havaji. Uplaval 4 km, ujel na kole 

180 km a uběhl 42km za 10hodin a 16 minut. Druhé místo získal atlet Dominik Káňa 

za výsledky ve skoku vysokém, třetí byl Lukáš Rosa člen Asia Budo Center, který je 

členem reprezentace ČR. Jako nejlepší kolektiv byl vyhodnocen kolektiv Házená Le-

gata Hustopeče. Nejlepší mládežnický kolektiv SK Atletika Hustopeče. Sportovní 

nadějí se stala badmintonistka Martina Ševčíková. Na mistrovství ČR získala 2 bron-

zové medaile. Druhou nadějí byl zvolen Vojtěch Sůkal za 1. místo na mistrovství Ev-

ropy Karate Goju Ryu, třetí skončila Adéla Stehlíková. Veřejnost hlasovala pro Janu 

Sigmundovou, westernovou jezdkyni a obhájkyni putovního poháru. Dancenversity 

Hustopeče junioři, kteří získali 2 zlaté a1 stříbrnou medaili na MS IFMS – Grand 

Prix v Moskvě. 

Na brněnském výstavišti se konalo vyhlášení nejlepšího sportovce Jihomoravského 

kraje. Nominováni byli hustopečští sportovci Marek Svoboda, Martina Ševčíková a 

Hustopečské skákání. Ševčíková se umístila mezi 10 nejlepšími v kategorii Sportovní 
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talent. M. Svoboda byl nominován do desítky nejlepších sportovců a Hustopečské 

skákání se umístilo v pětici nejlepších akcí Jihomoravského kraje. 

Na mistrovství Evropy ve střelbě byl i Radek Kozák z Hustopečí. Česká výprava 

z týmové soutěže přivezla stříbro. 

Klub turist ů již počtyřicáté pořádal Divácké putování Maryša. Na pochod se vydalo 

254 účastníků a všichni se vrátili do cíle v dobré náladě. Nejstarším účastníkem byl 

dvaaosmdesátiletý Jan Vrzal z Bošovic a nejvzdálenější účastník byl z Německa. 

Vojtěch Sůkal se stal mistrem Evropy v karate Goju – Ryu. Další medaile přivezli 

David Sůkal, Honza Šubrt a Vojta Šubrt. 

Jana Sigmundová z Valkýry se v Národním finále westernových disciplín umístila na 

třetím místě. V kategorii juniorů získala Lucie Chládková 1. místo. 

Hustopečští atleti vyhráli již potřetí Zajícovu ligu. Liga se skládá ze 2 krosových zá-

vodů a tří závodů na dráze – běh, hod a skok daleký. 

Tropické počasí a 250 cyklistů. Takové bylo putování Krajem André. Na 41 kilome-

trů dlouhé trase čekalo účastníky 9 zastavení.  

Koupaliště slavilo dvacáté narozeniny. 12.července, v den slavnostního otevření, by-

lo jen 16° a na uvítanou se rozdávaly teplé šály. Zastupitelé schválili záměr vybudo-

vat koupaliště v r. 1995. Město získalo tzv. komunální úvěr 15 milionů a 10 milionů 

zaplatilo město. V říjnu se začalo stavět a 12.7 1996 se otvíralo. Bylo to jedno 

z nejmodernějších koupališť. Návštěvnost daleko převyšovala kapacitu 2 000 ná-

vštěvníků. Bylo obléháno lidmi z Brna a celého okolí. Koupaliště v Hustopečích 

fungovalo od počátku 20. století. Ve 30. letech tu byla plovárna s bazénem dlouhým 

105 metrů. Po silných bouřkách 1963 byl zaplaven bahnem .Po několika letech měs-

to vybudovalo nový 50 ti metrový bazén, který nechali údržbáři zamrznout a koupa-

liště bylo opět mimo provoz až do r. 1996. Letos se vystřídalo v letních bazénech 23 

tisíc lidí. 

Agrotec Petronas rally se konala 17. června už dvanáctou sezónu. Letos poprvé vy-

jeli na trať i závodníci ze Slovenské republiky. Vítězi se stali Jan Kopecký s Pavlem 

Dreslerem už podruhé v řadě. Posádky zdolaly během dvou dnů více než 150 km 

včetně dvou nočních rychlostních zkoušek. Na trati bylo celkem 116 vozidel. 
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MIKROREGION HUSTOPE ČSKO  

Při Mikroregionu Hustopečsko, který sdružuje dvacet devět měst a obcí, vzniklo 

Centrum společných služeb. Je součástí projektu posilování administrativní kapacity 

na bázi meziobecní spolupráce. Zaměstnanci kanceláře poskytují technickou a admi-

nistrativní podporu starostům a zaměstnancům obcí, které jsou součástí mikroregio-

nu. Jsou to věci, na které malé obce nemají čas a prostor. Činnost byla zahájena 

v červenci. Cílem projektu je zjednodušení a větší přehlednost výkonu veřejné sprá-

vy, snížení počtu porušení zákona při výkonu samostatné a přenesené působnosti, při 

přezkoumání hospodaření, úspory času pro starosty malých obcí, zrychlení vyřizová-

ní jednotlivých agend, snížení výdajů obce na vlastní správu. Mikroregion jedná také 

o značení cyklostezky od Lednicko-Valtického areálu po Slavkovské bojiště. 

 

ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

V Hustopečích vznikl další prostor určený k relaxaci a odpočinku. Na Křížovém 

vrchu přibyly tři informační tabule, dvě odpočívadla a stojany na kola. Gril, u které-

ho si mohou návštěvníci uspořádat piknik. Na Křížovém vrchu proběhly odborné zá-

sahy s cílem obnovit původní krajinné struktury. Nový projekt „Křížový vrch má co 

nabídnout“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Dotace z Operačního programu životního prostředí přispěla k rozšíření sběrného 

dvora. Kapacita již nestačila. Přibylo osm zastřešených kontejnerů. Po rozšíření do-

sahuje kapacita 1 400 – 1 500 tun odpadu. Obsluha dvora získala sociální zařízení a 

k manipulaci s odpady slouží nový nakladač. Dotace činila tři a půl milionů korun. 

Náklady města byly 620 tisíc. 

Den rodin se slavil i v mandloňových sadech. 60 výpěstků mladých mandloní vysá-

zely rodiny s dětmi i prarodiče. Nový sad vznikl na půl hektarovém pozemku na 

Starém vrchu za rozhlednou. V tom místě byly staré stromy v nejhorším stavu. 100 

mandloní se vytrhalo a pozemek se připravil pro novou výsadbu. Mladé stromy vy-

pěstovali pracovníci ústavu Mendeleum zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 

v Lednici z matečných stromů, které rostou v hustopečských sadech. Na správnou 
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výsadbu dohlížel dlouholetý pracovník a vedoucí sadů Rudolf Poslušný. Z Lednice 

přivezli 130 mladých sazenic. 60 mladých výpěstků vysadily rodiny s dětmi na Den 

rodin, 50 vysadili pracovníci Městských služeb a se zbylými pomohli žáci ZŠ Ná-

dražní. 

 

ŠKOLSTVÍ 

V Hustopečích jsou dvě mateřské školy, dvě základní školy, Gymnázium, Základní a 

praktická škola, SOŠ a SOU, ZUŠ. Mateřské školy a základní školy jsou příspěvko-

vými organizacemi města. Ostatní jsou příspěvkovými organizacemi Jihomoravské-

ho kraje. 

MŠ ŠKOLNÍ  – Pastelka  

Prošla druhou fází rekonstrukce. V budově byly vybourány všechny příčky 

v přízemí. Byl vybudován nový odpad, podlahy, rozvod vody a elektřiny, osvětlení, 

zateplení a technické zázemí pro úklid a podávání jídla. 

Ředitelkou školy je Mgr. Blanka Nešporová. Školka má celkem 19 zaměstnanců. Dě-

ti jsou umístěny do 4 tříd po 28 dětech. V každé třídě pracují dvě učitelky. 

MŠ SÍDLIŠTĚ – U Rybiček  

Ředitelkou je Eva Javůrková. Školku navštěvuje 133 dětí. Vzhledem k počtu dětí 

jsou tři třídy v hlavní budově a dvě na odloučeném pracovišti na ul. Komenského. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Nádražní 

Škola má 320 žáků, kteří se učí v 15 třídách. Škola má 3 oddělení školní družiny. 

Ředitelkou je Mgr. Ivana Matějíčková. Během prázdnin proběhla výměna žaluzií, 

výměna starých lavic a tabulí. Škola dostala novou fasádu do ulice. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Komenského 

Škola má 619 žáků. Na prvním stupni je 335 žáků v 15 třídách učí 17 učitelů. Druhý 

stupeň 284 žáků, 14 tříd. Na 2. stupni učí 22 učitelů. Ve škole je 53 pedagogů, školní 

psycholog, 6 vychovatelek, 7 asistentů pedagoga, 10 provozních pracovníků a 12 

pracovníků školní jídelny. Škola má na svém hřišti novou nafukovací halu pro výuku 

tělesné výchovy. 
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GYMNÁZIUM T. G.  MASARYKA   

Gymnázium je osmileté a čtyřleté. Přijímá vždy po  jedné třídě obou oborů. Škola se 

účastní projektů Edison a Erasmus. Ředitelem je Mgr. Jan Sedláček. Divadelníci 

z tercie a tanečníci TS Lady Stars se zúčastnili projektu v Londýně. V únoru měl 

premiéru projekt Edison. Studenti vysokých škol z šestí zemí a různých kontinentů 

odučili na gymnáziu 140 hodin v cizím jazyce během jednoho týdne. Hlavním cílem 

byla komunikace v cizím jazyce a kontakt s lidmi z jiných zemí. Koordinátorem pro-

jektu byla RNDr. Jarmila Čeperová. V 10. ročníku literární soutěže Skrytá paměť 

Moravy zvítězil v kategorii od 12 ti do 15 ti let žák tercie s textem Achilles a banán 

Matyáš Kyncl. 

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPE ČE  

Do školy chodí žáci se zdravotním postižením. Jsou to žáci ve věku od 7 do 22 let 

s různou mírou a typem postižení. Ředitelkou školy je Mgr. Blanka Vetýšková. Ve 

škole pracuje zástupce ředitele, 9 učitelů, 1 vychovatel, 6 asistentů pro žáky se zdra-

votním postižením. Nepedagogických zaměstnanců je sedm. Škola má 8 tříd a 59 žá-

ků. Odloučené pracoviště v Morkůvkách má 20 žáků. 

ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÁ ŠKOLA  

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

dební obor učí hru na klavír, varhany, klarinet, zobcovou a příčnou flétnu, saxofon, 

trubku, křídlovku, tubu, lesní roh, housle a kontrabas, akordeon, kytaru, bicí nástroje 

a sólový zpěv. Obor taneční a výtvarný vyučuje na odloučeném pracovišti v bývalém 

pavilonu jeslí na ul. Nádražní. 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ST ŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠT Ě 

 Do školy nastoupilo v září 299 žáků, což je 75% naplněnosti školy. Výuka probíhá 

ve 14 třídách.  V 6 učebních, 2 studijních a 1 nástavbovém oboru. Ředitelem školy je 

Ing. Zdeněk Hrabal. Škola nabízí učební obory malíř, lakýrník, instalatér, elektrikář, 

zedník a strojní mechanik. Studijní obory informační technologie a veřejnosprávní 

činnost. Nástavbové studium - obor podnikání. Škola navázala spolupráci se školami 

v rakouském Amstettenu a Lilienfeldu a slovenských Gbelech. Žáci se zúčastnili 

krajského kola Soutěže instalatérů a soutěže Machři 2016 pro obor malíř – lakýrník 

v Praze. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

NEMOCNICE – hlavním účelem její činnosti je poskytovat zdravotní péči. Nemoc-

nice je od roku 2015 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Lůžkovou 

zdravotní péči poskytuje nemocnice na 25 lůžkách standardní akutní interní péče a 

94 lůžkách dlouhodobé péče. Interní oddělení bylo přesunuto do nově vybudovaných 

prostor po jednodenní chirurgii. Primářem je MUDr. Milan Poul. Na oddělení dlou-

hodobé péče je vedoucí lékařkou MUDr. Jitka Suská. Toto oddělení se specializuje 

především na poskytování zdravotní péče pacientům, kteří potřebují doléčení a po-

skytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče. Pracoviště má 4 oddělení o počtu 22 - 24 

lůžek. Strava je připravována v nemocniční kuchyni. 

Nemocnice poskytuje ambulantní péči v interní, kardiologické, diabetologické, cév-

ní, gastroenterologické, chirurgické, ortopedické, kožní ambulanci a ambulanci reha-

bilitační a fyzikální medicíny a pohotovostní služby pro dospělé. 

DŮM ZDRAVÍ  - již po dvanácté se zde konal Kongres ambulantní chirurgie, který 

pořádá lékař Petr Jurák. Je to jedinečný kongres, který se koná v takovém složení. Do 

Hustopečí přijíždějí lékaři z celé republiky. Pravidelným účastníkem je Ivan Čapov, 

vedoucí I. Chirurgické kliniky Brno a proděkan lékařské fakulty Masarykovy univer-

zity. Kromě I. Čapova v Hustopečích přednášel český kardiochirurg, přednosta 

IKEMu Jan Pirk, který jezdí do Hustopečí a Starovic pravidelně. 

Kromě chirurgie se v Domě zdraví nachází pracoviště RTG, dětská ortopedie, revma-

tologie a ambulance praktických lékařů. V přízemí je lékárna. 

Dům zdraví je nestátní zdravotnické zařízení a zajišťuje lékařské i lékárenské služby. 

Před 20 lety, v roce 1996 přivítal první pacienty. 

Na Brněnské ulici funguje také nové MEDICENTRUM  s odbornými ambulancemi i 

ambulancí praktického lékaře. V přízemí je lékárna. 

Městský Penzion pro seniory obývá v současnosti sedmdesát nájemníku, seniorů. 

V Penzionu sídlí i pečovatelská služba, která poskytuje služby nejen obyvatelům 

Penzionu, ale i ostatním seniorům ve městě. Dováží i rozváží obědy, poskytuje do-

provod k lékaři, obstarává nákupy, úklid i osobní hygienu těm, kdo to potřebují. 
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POČASÍ 

Rok 2016 byl teplotně silně nadnormální a srážkově mírně podnormální. Začátek 

ledna byl zimní, ale vše se zlomilo koncem měsíce, kdy teploty dosahovaly předjar-

ních 12°C. Únor byl teplý a vlhký. V březnu se příroda začala rychle probouzet, ale 

duben svým proměnlivým počasím a střídáním teplot až pod bod mrazu jarní rozlet 

kazil. Řady krásných dnů jsme se dočkali v květnu, teploty stoupaly až na tropických 

30°C. Začal velmi teplý červen a červenec, kdy občas zapršelo, takže půda netrpěla 

dlouhodobě nedostatkem vláhy. Sucho začalo být znát v srpnu a také v září, které by-

lo mimořádně teplé a teploty občas dosahovaly tropických 30°C. Vydatnější srážky 

přišly až v druhé polovině září. Říjen se představil jako nezvykle zamračený měsíc. 

V první dekádě byly vydatné srážky, už jsme se nedočkali letních teplot a sluníčko 

svítilo skutečně jen málo. Listopad byl naopak nezvykle slunečný s častými ranními 

mrazíky. Závěrem roku bylo silně proměnlivé počasí. V jednom týdnu šly teploty 

pod minus 10°C, v dalším týdnu se rtuť teploměru přes den vyšplhala nad plus 10°C. 

Na Štědrý den nebyl sníh. Závěrem lze říct, že jsme měli teplotně silně nadnormální 

rok, zažili jsme příjemné a teplé léto, které se protáhlo až do září.  


