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PŘEDSTAVENÍ KRONIKÁ ŘE 

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

výtvarné skupiny Alfons. Působila čtyřicet let jako učitelka na základní škole, od ro-

ku 1990 byla zastupitelkou a od r. 1994 do 1998 byla zvolena místostarostkou města 

Hustopeče. 

VÝBĚR UDÁLOSTÍ ZE SVĚTA I ČR 

V roce 2015 zničilo velké zemětřesení v Nepálu mnoho památek zapsaných 

v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, Nepálská vláda vyhlásila tří-

denní státní smutek za více než 8000 obětí.  

V září 2015 začala ruská vojenská intervence v Sýrii.  

24. 2. v Uherském Brodě zastřelil místní obyvatel v restauraci Družba osm osob.  

Evropská migrační krize dosáhla v r. 2015 největších rozměrů. Ve Středozemním 

moři se potopilo několik lodí s migranty. Celkem se utopilo 1200 lidí. V r. 2015 do-

staly členské státy Eurostatu 1 256 000 žádostí o azyl. Žadatelé o azyl byli převážně 

Syřané, Afgánci a Iráčané. V ČR Požádalo o azyl celkem 1 235žadatelů. 

VÝBĚR UDÁLOSTÍ M ĚSTA HUSTOPEČE 

Rok 2015 je rokem mnoha výročí. V tomto roce uplynulo 15 let od vzniku Jihomo-

ravského kraje, 75 let od úmrtí malíře Joži Úprky, 155 let od narození Alfonse Mu-

chy, 35 let od otevření dálnice D1. 

16. dubna si Hustopeče připomněly 70. výročí osvobození Rudou armádou. I po 70 

letech se stále objevují zapomenuté hroby. Pietního aktu na hustopečském hřbitově 

byl přítomen generální konzul Ruské federace A. Šaraskin, náměstek hejtmana Ji-

homoravského kraje, zástupci Společnosti Ludvíka Svobody a zástupci města Husto-

pečí. Velmi emotivní byla návštěva rodiny Činkovových, která pátrala po osudu své-

ho pradědečka šest let. Ten padl 16. 4. v Horních Bojanovicích. Na Hustopečsku a 

Mikulovsku padlo téměř 2 000 vojáků v průměrném věku 20-22 let. 13.-17.4. probě-

hl v kině filmový festival s tematickými filmy-Bojovali za vlast, Ať žije republika, 
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Boj o Moskvu, Osud člověka a Balada o vojákovi. 19. 4. se na počest padlých vojáků 

konal v kostele na náměstí koncert mužského pěveckého sboru Láska opravdivá. 

V r. 2015 uplynulo 600 let od úmrtí Mistra Jana Husa. Jeho spisy jsou zapsány 

v registru Paměti světa UNESCO/2007/. Jeho slova „Pravda vítězí“ jsou součástí 

prezidentské vlajky. Na jeho počest se v evangelickém kostele konala slavnostní bo-

hoslužba, na které bylo předneseno i Husovo kázání.                 

22. června zemřel ve věku 92 let Mons. Václav Fišer. Od r. 1979 do r. 2008 byl 

správcem hustopečské farnosti. Od r. 1988 do r. 2008 vykonával funkci hustopeč-

ského děkana. Po dokončení nového hustopečského kostela byl jmenován Čestným 

občanem města Hustopečí. V r. 2000ho papež Jan Pavel II jmenoval kaplanem jeho 

svatosti. 

Čestný občan města Prof. Miloš Trapl slavil 80. narozeniny. Rodák z Hustopečí se 

podílel na obou monografiích o Hustopečích. Zástupci města mu na oslavě na FF UP 

v Olomouci předali dort se znakem města. 

Hustopeče vzpomínaly i 165. výročí narození T. G. Masaryka. 

20. prosince zemřela paní Aloisie Háderová. V Hustopečích pracovala jako vedoucí 

jeslí až do odchodu do důchodu. Více jak čtyřicet let pracovala v komisích města 

Hustopeče. Svůj čas obětavě věnovala těm nejstarším. Ve vzpomínce zůstane jako 

sousedka, která chvátá za prací, jako teta Lola z jeslí nebo paní v bílém čepečku, co 

vařila o Burčákových slavnostech na náměstí zabíjačkovou polévku. 

HUTOPEČE V ČÍSLECH 

Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2015 celkem 5 805 obyvatel. V roce 2015 se narodi-

lo 63 dětí. Zemřelo celkem 35 občanů. 119 občanů se přistěhovalo a 125 odstěhova-

lo. Průměrný věk hustopečských obyvatel je 41 let. 

Mezi nejčastější ženská příjmení patří: Svobodová, Horáková, Novotná. U mužů jsou 

to: Svoboda, Straka a Stehlík. V Hustopečích je nejvíce žen se jménem Jana, Marie, 

Anna a mužů se jménem Petr, Jan a Jiří. 
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Město Hustopeče má 69 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi 

nejobydlenější patří ulice U Větrolamu, Svat. Čecha, Masarykovo nám., Na Sídlišti a 

Školní. V Hustopečích se nachází celkem 1523 objektů, z toho je 1103 obydlených.  

V roce 2015 bylo v Hustopečích uzavřeno šest církevních manželství, 49 manželství 

na Městském úřadě Hustopeče v matričním obvodu Hustopeče /osm obcí/. Manžel-

ství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě. 

K nejčastěji voleným patří hotel Kurdějov, hotel Centro, dům U Synků a rozhledna. 

Nejoblíbenější kalendářní měsíce pro uzavření manželství jsou srpen a září. Průměr-

ný věk snoubenců, kteří na městském úřadě uzavřeli manželství, je u mužů 35 let a u 

žen 31 let. 

ORGÁNY MĚSTA HUSTOPEČE 

V roce 2015 působila v Hustopečích rada ve složení: 

Starostka - PaedDr. Hana Potměšilová 

Místostarosta - Bořivoj Švásta 

Radní: Ing. Mgr. Zbyněk Háder, Richard Homola, Kamil Konečný, Bc. Michal 

Vejpustek, Roman Záruba 

Poradní orgány rady: 

Stavební komise - předseda Stanislav Ivičič 

Komise obřadů a slavností -  předseda Ingrid Florusová 

Sportovní komise - předseda Petr Fridrich 

Školská a kulturní - předseda Ivana Brabcová 

Komise pro práci se seniory - předseda Martina Ondrová 

Komise pro životní prostředí a zemědělství - předseda Antonín Matocha 

Komise pro územní rozvoj - předseda Leoš Vejpustek 

Grantová a investiční komise - předseda Radim Nemeškal 

Sociální komise - předseda Antonie Koblihová 
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Poradní orgány zastupitelstva: 

Kontrolní výbor - předseda Peter Hytych; členové - Milan Poul, Leoš Taranza, Leoš 

Götzinger, Jan Potůček, Ivana Bundilová, Ludmila Živná, Jiří Kadrnka, Martin Ma-

cho. 

Finanční výbor - předseda Miroslav Patloka; členové - Ivana Brabcová, Ivo Galou-

sek, Jitka Hejlová, Petr Hercog, Josef Horák, Kamil Hycl, Radim Nemeškal, Jiří 

Pleskač, Libor Sadílek, Lukáš Straka. Tajemnice -  Jana Fabigová. 

Pro lepší komunikaci s občany si rozdělili radní nejčastější oblasti veřejného zájmu. 

Oblast kultury – Roman Záruba, sociální oblast - Michal Vejpustek, školství a zdra-

votnictví - Hana Potměšilová, sport -  Zbyněk Háder, doprava - Richard Homola, ži-

votní prostředí - Bořivoj Švásta. 

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky, podle které 

se ohňostroje na veřejném prostranství mohou konat na Silvestra od 18°° do 01°° ho-

diny. O schválení výjimky mohou pořadatelé požádat čtyřicet dní předem. 

Petr Fridrich se stal ředitelem Centra volného času Pavučina. Po dobu čtyřletého vo-

lebního období, kdy je předchozí ředitel B. Švásta ve funkci zástupce starostky. 

V březnu proběhlo Celokrajské taktické cvičení s námětem - jak by vypadal totální 

výpadek elektrické energie (black out). Cvičení se zúčastnilo 21 obcí s rozšířenou 

působností. Tohoto cvičení se účastnily i Hustopeče s patnácti členy krizového štábu. 

V květnu proběhlo taktické cvičení hasičů, policie a krizového štábu zaměřené na 

evakuaci obyvatel a likvidaci požáru v průmyslové zóně.  

Na veřejných místech ve městě byly instalovány kontejnery na textil, obuv a hračky. 

Sběrný systém provozuje charitativně ekologické sdružení AIDED. 

V únoru provedla Česká pošta změnu tarifu doporučených zásilek. Zvýšila se cena 

doporučeného dopisu na 34,-Kč, balíku na 74,-Kč, cenného balíku na100,-Kč, popla-

tek za složenku od 29,- korun. 

Cena benzínu je 29,60kč/litr. Cena rohlíku v pekárně Mama 2,-Kč, v COOPU 2,50 

Kč, v PENNY 1,90Kč. 
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Od dubna přestaly platit v EU mléčné kvóty. Farmáři mohou produkovat mléko 

v neomezeném množství. Každé maso na prodejnách musí mít tzv. rodný list 

/označení místa původu/. 

Od nového roku zaplatí obyvatelé Hustopečí za vodné a stočné více. Vodné o 1,61Kč 

za metr krychlový a stočné o 1,74Kč za metr krychlový. 

Od května musí být každá popelnice opatřena čárovým kódem, který umožňuje lepší 

evidenci při svozu odpadu. Svozová firma Hantály má k tomu účelu na vozech čtecí 

zařízení. 

Zastupitelé schválili příspěvek provozovateli Integrovaného Dopravního Systému 

JMK ve výši padesát korun na občana a rok. Město zatím příspěvek neplatilo. Chtělo 

tak přinutit Jihomoravský kraj obnovit přímou linku z Hustopečí do Brna. 

Člen zastupitelstva Kamil Konečný byl nominován do dozorčí rady VAK. Město 

Hustopeče je druhým největším akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace a.s., 

V představenstvu město zastupuje místostarosta Švásta. 

V prosinci rezignoval na funkci zastupitele Ing. Luboš Kuchynka, který tuto funkci 

vykonával 17 let. Osm let jako místostarosta a osm let jako starosta. 

Byla dokončena veřejná sbírka na klimatizaci do nemocnice. Klimatizace jsou umís-

těny na pokojích, kde leží nejvíce nemocní lidé a trvale upoutaní na lůžko. Tři jed-

notky klimatizace byly umístěny v nemocnici v r. 2014 a jedna v r. 2015. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

Sídlem samosprávy i státní správy jsou dvě budovy, obě na Dukelském náměstí. 

V historické radnici z r. 1906 je kancelář starosty, místostarosty, tajemníka, finanční 

odbor, regionální, investiční, sociální, správa budov a počítačová technika. Ostatní 

úřady jsou v budově staré pošty. 

Městský úřad Hustopeče vykonává státní správu v rozsahu obce s rozšířenou působ-

ností pověřeného obecního úřadu podle zákona č.314/2002sb.vyhláška 660/2004. 

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

cí. Správní obvod stavebního úřadu tvoří 15 obcí. Pod matriční úřad spadá 8 matrič-

ních úřadů. Tajemníkem MěÚ Hustopeče je MVDr. Pavel Michalica.                                                                                                                             
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Koncem listopadu byl ukončen projekt elektronizace MěÚ, který znamená další 

zjednodušení a urychlení jednání s úřadem. Projekt byl spolufinancován prostřednic-

tvím Operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.    

 

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, Vodovody a kanalizace a.s., pobočka Hustopeče, Česká spořitelna, 

Česká pojišťovna, Komerční banka, kanceláře zdravotních pojišťoven. 

Obvodní oddělení policie ČR zahrnuje katastrální území o 432 km čtverečních. Ob-

hospodařuje celkem 34 obcí s počtem 44 000 obyvatel. Obvodní oddělení policie ČR 

řešilo v Hustopečích celkem 330 přestupků včetně blokových pokut a 120 trestných 

činů. 

Hustopečští strážníci používají při své práci kamery, které umožňují nahrávat obraz i 

zvuk. Jakékoliv jednání s obyvateli města si strážníci nahrávají. Město chce, aby 

každé jednání bylo zdokumentováno a občané chráněni před nepříjemným jednáním 

strážníků a naopak. /Aby se situace dala objektivně posoudit/. 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 

Daňové příjmy ………………………..   87 873 tisíc                             

Nedaňové příjmy ……………………… 32 269 tisíc 

Kapitálové příjmy ………………………     975 tisíc 

Dotace …………………………………. 42 174 tisíc 

CELKEM P ŘÍJMY ……………………163 291 tisíc                             

CELKEM VÝDAJE …………………...141 321 tisíc  

Splátky úvěrů  ………………………..       6 665 tisíc 
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Město získalo dotaci v rámci Národní podpory cestovního ruchu na odpočinková 

místa /dva zastřešené altány a posezení /a informační tabule u tůní v okolí hustopeč-

ského rybníka. 

Město vyčlenilo finanční prostředky na nafukovací halu při ZŠ Komenského. Byla 

zadaná urbanistická studie na areál bývalého zemědělského družstva, jako smíšenou 

zónu, která bude sloužit k hospodářské činnosti a drobné výrobě.  V mateřské škole 

Pastelka byla dokončena úprava zahrady. Město zakoupilo nový parkovací automat 

na Dukelské náměstí.  Na autobusovém nádraží byl předlážděn chodník.  Na doprav-

ním hřišti byl instalován kamerový systém. Dotace Jihomoravského kraje na doprav-

ní hřiště byla 157 tisíc korun. Šedesát tisíc dostalo i Turistické Informační Centrum. 

Dopravní hřiště vyhrálo zvláštní cenu v soutěži „Cesty městy, a získalo padesátitisí-

covou odměnu. Odborné komisi se líbilo využití hřiště i systematická dopravní vý-

chova na Hustopečsku. 

Byla zpracována územní studie severozápadní části Hustopečí směrem na Starovice. 

V této lokalitě je plánovaná další výstavba bytových i rodinných domů. 

 

PRŮMYSL 

Patnáctého dubna zahájili manželé Matochovi provoz prvního hustopečského pivo-

varu na Hradní ulici. Museli se naučit hlavně technologii. Hlavním sládkem se stala 

paní Marcela Matochová. Za rok uvaří nový pivovar 1 800 litrů piva. V Hustopečích 

se pivo nevařilo (mělo problém s pitnou vodou), ale jen stáčelo a skladovalo. Od 

dubna si mohou Hustopečané zajít do pivovaru na Hradní jedenáctku. 

Tento rok již uplynulo padesát let od otevření provozu plnírny propan-butanových 

lahví FLAGA. 

Nové pracovní příležitosti do budoucna nabídne i otevření nové výrobní haly na vý-

robu a montáž hadicových spon (Norma group). Pracovníci zde vyrábějí silikonové 

sestavy, které se využívají do strojů na výrobu léčiv. 

V roce 2015 ukončila svou činnost v Hustopečích německá firma WAMSER-

FASHION. 



10 

 

Mezi větší podniky v Hustopečích patří Agrotec a.s., Westfalia Metal s.r.o., MOOS 

LOGISTICS s.r.o., Signum s.r.o. Flaga s.r.o., Linden s.r.o., Frauenthal Automotive 

Hustopeče s.r.o. (dříve Plynokov). 

Zemědělské podniky Belagra a.s., družstvo Agrofrukt, vinice zaniklého zemědělské-

ho družstva vlastní fa ZNOVÍN Znojmo, pole obhospodařuje ZZN Pomoraví Hodo-

nín a.s., dceřiná firma Agrofertu. 

 

DOPRAVA 

Město Hustopeče pořídilo jeden radar, který se střídá na třech stanovištích - ulice Br-

něnská, Bratislavská a Nádražní. Někteří řidiči to nesou s nelibostí. Za jeden měsíc 

provozu bylo zaznamenáno 2 821 přestupků vozidel, které překročily rychlost. 

Z toho 90 vozidel bylo místních. Největší naměřená rychlost byla 101 km/hod. 

Změna dopravního značení je na ulici Smetanova, která se stala jednosměrnou. 

Hustopeče nemají při cestování přímé spojení na Brno. Autobusovou přepravu zajiš-

ťují autobusy IDS JMK s přestupem v Židlochovicích nebo v Hrušovanech 

s přestupem na vlak. Přepravu vlakem zajišťují ČD s přestupem na nádraží 

v Šakvicích. 

 

SPOLKY 

V Hustopečích je bohatá spolková činnost. Nejpočetnější je Svaz tělesně postiže-

ných. Ve městě pracují Českomoravská myslivecká jednota, Čs. svaz včelařů, Kyno-

logický klub, Moravský rybářský svaz, m. o. Hustopeče, Čs. svaz chovatelů, Skau-

ting, Muzejní spolek, Klub historie a vlastivědy, Český zahrádkářský svaz, ve kterém 

jsou početnou skupinou vinaři. Vinaři se aktivně účastní Burčákových slavností, 

Slavností mandloní a vína, Putování krajem André, Festivalu vína /otevřených sklepů 

v červenci a v srpnu/. Jejich Májová výstava vín nabízela 600 vzorků. Svá vína tu 

prezentovali vinaři z Hustopečí a okolí. Ceny za nejlepší vína patřily domácím – Jo-

sefu Válkovi, Luboši Strachovi, Karlu Otáhalovi a Petru Hercogovi. 

Výtvarná skupina Alfons uspořádala výstavu v Mikulově, Hustopečích a Benátkách 

n/Jizerou. 
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Hustopečská chasa je hlavním pořadatelem hodů v Hustopečích. V tomto roce vy-

stoupila na folklorním festivalu „Vidiečanova Habovka“ v partnerské obci Habovka 

na Slovensku. 

Spolek „Všehoschopní“ vysadil z výtěžku Ovčího bálu osm lip v polích. Jednu lípu 

vysadili u příležitosti recesistické akce Drakiáda aneb svatba na bitevním poli. Město 

dodalo nevěstu, která umí podojit kozu a vyprat na valše, vesnice ženicha hospodáře 

a vinaře. Starostka H. Potměšilová oddala na hranicích Hustopečí a Starovic Janu 

Višňovskou a René Sigmunda z ranče Valkýra. Na to vše dohlížela spousta draků. 

Děti soutěžily o nejhezčího a nejvýše létajícího. Starovice i Hustopeče na těchto ak-

cích spolupracují. 

Spolek Všehoschopných pod vedením předsedy „nafurt“ Mirka Vodáka, vybudoval 

veřejné ohniště u druhého rybníka. 

 

KULTURA VE M ĚSTĚ 

  Významnou událostí tohoto roku je 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu 

třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE , jehož je město Hustopeče zakládajícím 

členem. Téma letošního ročníku je „Pojďme slavit“. V Hustopečích, jako každý rok, 

zazní dva koncerty. V kostele na náměstí hrál varhaník z katedrály v Monaku Oliver 

Vernet. V Kurdějově, v kostele sv. Jana Křtitele, vystoupilo belgické uskupení GO 

EYVAERTS STRING TRIO. Vzhledem k tomu, že se festival koná již podvacáté, 

obohatí se ještě o něco, co je spojeno s krajem, kde se festival koná. Každé z 18 měst 

bude mít své víno. Cíl projektu vznikl v Hustopečích ve Stálé vinařské expozici do-

mu U Synků. Vinotéka festivalu má jedenáct bílých, pět červených a dvě sladká vína. 

Na základě výběrového řízení se vedoucí organizační složky Marketing a kultura sta-

la paní Jana Hrádková. 

24. května proběhl na Dukelském náměstí 2. ročník festivalu Májové notování. Tří-

hodinovým programem návštěvníky provázel Jožka Šmukař. 

6. - 8. listopadu se konal již sedmnáctý ročník přehlídky amatérských souborů 

„Šmardovo sousedské divadlo“. Na 70 účinkujících ze sedmi souborů odehrálo 9 

představení pro dospělé a jednu pohádku pro děti. Úvod patřil domácímu souboru 

Dlaně Pavučina hrou, kterou si napsaly tři divadelnice samy. Kromě domácích vy-
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stoupili divadelníci z Modry a Benátek nad Jizerou, soubor Bezkamen z Uherčic a 

soubor FOOR. Poslední vystoupení patřilo Divadelnímu souboru Kroměříž. 

Začátkem července byl zahájen letní divadelní festival „Pod širým nebem“ na ná-

dvoří U Synků. Diváci mohli zhlédnout šest divadelních představení, které se konaly 

za každého počasí. 

 Slavnosti mandloní a vína se konaly již počtvrté. Počasí návštěvníkům moc nepřá-

lo, tak se mohli zahřát hustopečskou mandlovicí. Na dobrou náladu vyhrávala jarma-

reční kapela Kabrňáci i cimbálová muzika. Otevřené byly i vinné sklepy. Na asi pěti-

kilometrovou vycházku k mandloním se mohli turisté vydat sami, s průvodcem nebo 

si zkrátit cestu povozem s koňmi. Na náměstí byla odpoledne kulinářská show a vy-

hlášení soutěže o nejlepší mandlový dezert. Do soutěže se zapojilo šest cukrářů. Nej-

více chutnal Hustopečský mandlovník od Kateřiny Kopové. Nejlepší mandlové menu 

uvařili na Formance. Vzhledem k chladnému počasí nebyly mandloně v plném květu. 

I přes chladné počasí byly Hustopeče obleženy zaparkovanými auty a náměstí zcela 

zaplněno návštěvníky. A na rozhledně pořádně foukalo. 

21. ročník Bur čákových slavností (1.-3.10.) je nejnavštěvovanější hustopečskou 

akcí přesahující hranice našeho regionu. Při vzniku recesistického státního útvaru 

Burčákové Unie a přijetí prvních devíti členů v r. 2004 nikdo netušil, že se jejich po-

čet rozroste na úctyhodných 60. Burčák byl nabízen ve čtrnácti mázhausech, které 

otevřela Horenská rada. Na náměstí byl připraven bohatý hudební, taneční a divadel-

ní program. Vrcholem sobotního programu je vždy historický průvod městem a ná-

sledující program. V průvodu byli rytíři, pážata, jezdci na koních, Horenská a měst-

ská rada, představitelé Burčákové unie, zástupci cechů, vinaři, selský lid, na koních, 

vozech i pěšky. Zakončen letos živým velbloudem s početným harémem (Všeho-

schopní). Nemohla chybět ani vojenská přehlídka Podzemního vojska. Celým pro-

gramem prováděli Zbyněk Háder, Miroslav Strouhal a Hana Pregrtová. 

Během roku se, kromě již zmíněných akcí, konalo deset koncertů vážné a populární 

hudby, osm divadelních představení, osm plesů, týden divadla pro děti, 1. Městský 

bál, Mikulášský a Vánoční jarmark na náměstí, charitativní módní přehlídka. 

Jedenáctý ročník přehlídky vín - O Hustopečskou pečeť - nabídl celkem 286 vzorků 

vína, přilákal dvě stě návštěvníků. Šampionem se stal pro rok 2015 Miroslav Volařík. 

V listopadu se konal Světový duel vín již pošesté. Z pěti set vzorků vín bylo tři sta 
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z ciziny.  V srpnu se konala přehlídka vín velkopavlovické podoblasti nominovaných 

do Salonu vín ve Valticích. Výstavy vín „Benátský hrozen“ se účastnila tři družební 

města: Benátky n/Jizerou, Hustopeče a slovenská Modra. Cenu za nejlepší moravský 

vzorek získal Sauvignon z hustopečského vinařství“ Jurák a syn“. 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 

V lednu, na slavnostní vernisáži, byli vyhlášeni vítězové fotografické soutěže „Hus-

topeče očima fotografů“ . Zúčastnilo se celkem 19 soutěžících se 130 fotografiemi. 

V soutěži zvítězila Milada Havlíčková s fotografií „Zbarvený podzim“. 

V dubnu otevřelo muzeum (MMG) novou expozici města v nové podobě, v den 70. 

výročí osvobození města. Dějiny jsou tu prezentovány ve zkrácené formě. S novým 

výtvarným zpracováním je expozice pro diváky zajímavější.  28. června se konala 

vernisáž s úvodním slovem PhDr. E. Kordiovského „Osvobození Hustopečska - fakta 

a reflexe“, ukončené odpoledním koncertem ze skladeb P. I. Čajkovského. Výstava 

se konala k výročí ukončení 2. světové války a trvala dva letní měsíce. 

V MMG se konalo během roku třináct výstav fotografií, obrazů i plastik. Je třeba 

jmenovat také seminář “Tradiční oděv a jeho současná podoba“ a přednášku histori-

ka Miloše Trapla „Zapomenuté hroby“. Velikonoční a Vánoční bazar probíhal ve 

spolupráci s Muzejním spolkem, který pracuje pod hlavičkou MMG, stejně tak jako 

spolek ALFONS - výtvarná skupina Hustopeče a Fotoklub Hustopeče. 

 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PAVUČINA 

Celý rok pracovalo v Pavučině mnoho zájmových útvarů - sportovní, pohybové, ta-

neční, přírodovědné, výtvarné, hudebně vzdělávací, estetické. V Pavučině se schází 

nejen mládež, je tu i řada aktivit pro dospělé.  Divadelní soubor Dlaně se účastnil 

přehlídky amatérských divadel, tanečníci z MOVE AROUND získali svou první me-

daili v regionálním kole tanečníků v Brně. 

Od března do května probíhala sbírka „KOLA PRO AFRIKU“. 113 jízdních kol bu-

de sloužit jako dopravní prostředek pro děti v Gambii na zkrácení cesty do školy. 



14 

 

M - klub otevřel pro mládež čtyři dny v týdnu (Po-Út-Pá-So). Ondřej Čukan, peda-

gog volného času, který působí u CVČ, se o klub stará. Akce jsou zaměřeny na mlá-

dež 12– 18 let. Víkendové akce jsou pro dospělé. Od jeho otevření už proběhla řada 

akcí, koncertů, deskohraní, Hustopečský blešák, letní kino Pod ořechem, Hudební 

sklepy a multižánrové mikrofestivaly. Na tvoření programu se podílí i mladí ná-

vštěvníci M - klubu. 

Den koní se konal prvního května. Nejmladší jezdkyni byly čtyři roky. 

 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ – KNIHOVNA 

V roce 2015 měla knihovna 1005 registrovaných čtenářů. Čtenářů do 15 ti let bylo 

292 a do knihovny přišlo 33 217 návštěvníků. Knihovna připravila pro své návštěv-

níky rozmanitý program. Uspořádala jedenáct výstav, literární kavárnu s pěti spiso-

vatelkami, besedu se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, šest přednášek, burzu knih, 

vánoční pečení perníčků, audiovizuální podvečer s Českým rozhlasem Brno, pasová-

ní prvňáčků na čtenáře, soutěž Lovci perel, která podporuje dětské čtenáře. V kni-

hovně se uskutečnily čtyři přednášky Akademie třetího věku na téma „Čínská medi-

cína v naší zahrádce“ a vyprávění Jana Horáka. 

 

CÍRKVE 

Sochy sv. Ludmily a sv. Pavla vyhrály v soutěži o nejlépe opravenou památku. Pré-

mie padesát tisíc korun pomohla při restaurování sochy sv. Petra. Čtveřice soch 

z původního kostela je kompletní. Všechny jsou opravené a jsou umístěny v kostele 

na Dukelském náměstí. Celková rekonstrukce všech čtyř soch stála celkem devadesát 

jedna tisíc korun. 

V lednu se konala v evangelickém kostele ekumenická bohoslužba čtyř křesťanských 

církví. Římskokatolické, Českobratrské evangelické, Apoštolské a Církve českobra-

trské husitské. Husité nemají v Hustopečích svatostánek a své bohoslužby pořádají 

každou druhou neděli v evangelickém kostele. 
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Na Velký Pátek si mohli zájemci poslechnout úryvky z Bible od všech tří zástupců 

hustopečských církví. Na Dukelském náměstí předčítal Pavel Kafka, Kateřina Ry-

báriková a Karel Fridrich. 

Hutterité neboli Habáni, novokřtěnci, přišli na jižní Moravu v16. století. Do Hus-

topečí přesídlil jeden z vůdců reformačního hnutí Jakub Hutter. V 17. století byli nu-

ceni z Moravy odejít (z Hustopečí byli vyhnáni mezi 28. 9. a 28. 10. 1622) a vytvoři-

li kolonie po celém světě. Mary-Ann Kirkby vyrůstala v jedné z nich na západě Ka-

nady, kde je známou spisovatelkou. Vydala se hledat své kořeny a jednou z jejích za-

stávek byly i Hustopeče. Její kořeny vedou až do 16. století k Jakobu Mendlovi, kte-

rý byl pokladníkem pánů z Lichtenštejna.  

V březnu se v Hustopečích konalo celostátní kolo soutěže Bible a my. Ve finále se 

sešlo 133 dětí z dvaceti okresů ČR. Od 1. tříd až po střední školy. Děti psaly test o 

dvaceti otázkách a ti nejlepší postoupili do velkého finále, kde jim moderátor zadával 

úkoly přímo z pódia. Finále se koná každý rok v jiném městě. 

  

SPORT 

Představitelé města schválili změnu v rozpočtu a vyčlenili 3 miliony korun na multi-

funkční nafukovací sportovní halu. Bude stát na hřišti ZŠ Komenského. Halu budou 

využívat žáci pro tělesnou výchovu i jiné sportovní oddíly. Městská hala i tělocvičny 

jsou plně obsazeny a nestačí. Základní škola Komenského si musí pronajímat tělo-

cvičnu gymnázia nebo žáci cvičí venku za každého počasí. 

Rada města vyhlásila výběrové řízení na ředitele SPOZAM. Stávající ředitel podal 

výpověď. Výběrové řízení se konalo 15. prosince. 

Sportovní hala dostala nové osvětlení. Úspora by měla dosáhnout až 170 tisíc ročně. 

Peníze byly uvolněny z rozpočtu města. V hale jsou nyní čtyři světelné zóny. Jinak 

se svítí při úklidu, jinak při tréninku a jinak při zápasech. Nebude docházet 

k nadměrnému svícení. 

V lednu na Hustopečském džbánku soutěžili žáci ze sedmi oddílů Jihomoravského 

kraje. Hustopečští plavci vybojovali 5 bronzových, 4 stříbrné a 8 zlatých medailí. 
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Cyklistického putování Krajem André  se zaregistrovalo 477 cyklistů. 

SK Atletika Hustopeče - atleti tohoto oddílu závodili na Evropském atletickém po-

háru, kterého se zúčastnilo celkem 1300 závodníků. Vojtěch Prokeš získal první me-

daili pro oddíl. Ve skoku do výšky vybojoval bronz za výkon 142 cm. 

Agrotec Petronas rally, známá jako rally mezi vinohrady, se jela pojedenácté. Zá-

vod obsahoval pět úseků, které se jely dvakrát, celkem 150 km. Posádky tradičně za-

vítaly do Divák, Kurdějova a Starovic. 

„Kolo pro život“  odstartovalo 1000 cyklistů z náměstí. Hustopeče se poprvé zapoji-

ly do seriálu závodů horských kol v ČR. Cyklisté mohli volit ze tří tras, od 17 až po 

52 km přes Hustopečsko a Kloboucko. Mnohé překvapilo, že tratě mezi vinohrady 

nejsou jen samá rovina. Závod zaštiťovala společnost Agrotec. 

Z mistrovství ČR IFMS (mažoretkový sport) přivezli tanečníci a tanečnice TS Lady 

Stars dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Všechny tři choreografie byly oceněny po-

rotou i diváky velkým potleskem. Taneční skupinu vede učitelka Gymnázia Věra 

Komoňová. 

Hustopečské skákání nebo italský večer. Skokani z Apeninského poloostrova byli 

mimořádně úspěšní. Zvítězil Ital Marco Fassinotti s výškou 234 cm a Alessia Trosto-

vá s výškou 196 cm. Hustopečské skákání se zařadilo mezi prvních deset nejlepších 

halových mítinků světa. Mezi výhradně výškařskými mítinky je Hustopečské skákání 

třetí nejlepší. 

250 malých i velkých cyklistů, obtížnější trasa a nepříjemný vítr. Takový byl sedmý 

ročník závodu horských a trekkingových kol první zářijovou sobotu „Hustopečský 

kameňák“. 

TURISTIKA  

Městem Hustopeče procházejí dvě stezky, Moravská vinná a Velkopavlovická. Stez-

ka „Krajem André“ spojuje Hustopeče, Horní Bojanovice, Starovičky, Velké Pavlo-

vice, Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky a Kurdějov. Turistické stezky 

v Hustopečích nevedou jen k rozhledně v mandloňových sadech nebo do přírodní re-

zervace Kamenný vrch. Je možné zajít i k osmi tůním v nivě Štinkovky. Turistům 
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návštěvu této lokality zpříjemní nová odpočívadla a orientační tabule. Jsou to dva al-

tány a čtyři orientační tabule, kde se návštěvníci dozvědí informace o fauně a flóře 

okolí. Osm tůní slouží jako biokoridor a vznikly pro zadržení vody v krajině. 

Další stezka nás zavede až k prameni Štinkovky. S nápadem přišel předseda spolku 

Všehoschopných Miroslav Vodák. „Hlavně si Hustopečáci uvědomí, že ten potok, co 

teče přes město, má někde pramen a ten není daleko.“ Tato lokalita byla dlouho za-

nedbaná a zvelebení stezky k prameni stálo hodně práce pracovníkům Městských 

služeb. Návštěvníci si nyní mohou vychutnat výhled do krajiny. 

ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Na popud bezpečnostního technika se kácelo padesát šest stromů. Kácení prováděli 

pracovníci Městských služeb. V některých případech byl potřeba i jeřáb nebo asis-

tence městských strážníků. Kácely se hlavně stromy v okolí tenisových kurtů a letní-

ho koupaliště. Na ulici Šafaříkova se kácely čtyři vzrostlé topoly, které ohrožovaly 

přilehlé domy. 

 15. května začala nová éra mandloňových sadů. K devíti stům starých stromů přiby-

lo na 150 nových výpěstků. Na Den rodiny si svoji mandloň přišly vysázet desítky 

lidí a rodiny s dětmi. Každý si pak mohl zasazený strom označit jmenovkou. Nově 

vysazený sad se skládá z pěti druhů mandloní. Všechny jsou původní hustopečské. 

Mezi nimi je i zaregistrovaná odrůda ZORA, pojmenovaná po čokoládovně, která 

hustopečské mandle využívala. Nejnovější odrůda, kterou město registruje, dostane 

název Husle (Hustopeče + Lednice). Všechny mladé stromky jsou původem 

z Hustopečí a přizpůsobené zdejšímu podnebí. První výsadba se uskutečnila v r. 

1949, první velká sklizeň byla r.1967—17 tisíc stromů dalo 300 metrických centů 

plodů do čokoládovny Zora Olomouc.  Stromy stárly a v r. 2006 téměř nevykvetly. V 

roce 2007 začala revitalizace. 

Horké léto přestály mandloně v nově vysázeném sadu téměř bez újmy. Díky pravi-

delné zálivce uhynuly jen dvě. Novým mandloním ustoupila i část starého sadu. 

Mendeleum Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici pěstuje pro Husto-

peče dalších pět set sazenic. 
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ŠKOLSTVÍ 

Všechny školy jsou samostatným právním subjektem. Základní školy a mateřské 

školy jsou příspěvkové organizace města Hustopečí. ZUŠ, Gymnázium T. G. Masa-

ryka, Základní a praktická škola, SOŠ a SOU, jsou příspěvkové organizace Jihomo-

ravského kraje. Mateřské školy jsou dvě, MŠ Pastelka /ředitelka Blanka Nešporová/ 

a MŠ U rybiček/ ředitelka Eva Javůrková/. Dvě jsou i ZŠ, na ul. Komenského /ředitel 

Miroslav Patloka/ a ul. Nádražní /ředitelka Ivana Matějíčková/. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště vyučuje obory stavební, elektro-

technické a strojírenského zaměření, veřejnosprávní činnosti a informační technolo-

gii. Učební obory malíř, lakýrník, instalatér, elektrikář a strojní mechanik. 

Základní umělecká škola vyučuje tři obory - hudební, taneční a výtvarný. 

Gymnázium T. G. Masaryka je čtyřleté a osmileté. Připravuje studenty na další stu-

dium. Studenti se účastní různých zahraničních projektů. V Hustopečích má svou 

tradici, bylo založeno v roce 1919. Ředitelem je Jan Sedláček. 

Základní a praktická škola je pro žáky se zdravotním postižením. Učí se v ní žáci od 

7 do 22 let s různou mírou postižení. Do školy se sjíždějí z širokého okolí. Ředitel-

kou je Blanka Vetýšková. 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Nemocnice 

Ředitel nemocnice Petr Michna byl v lednu odvolán kvůli manažérskému pochybení 

a problémům ve vedení. Ve funkci ředitele jej nahradil primář MUDr. Milan Poul. 

Od 1. července byla nemocnice převedena na Jihomoravský kraj. Stala se krajskou 

příspěvkovou organizací. Zastupitelé města i kraje schválili všechny smlouvy a do-

hody nutné k převodu zařízení. Zástupci města schválili dohodu o převzetí závazků 

mezi Ministerstvem financí ČR, Jihomoravským krajem a Hustopečemi. Smlouva ří-

ká, že kraj musí zdravotní služby provozovat ve stejném rozsahu jako nyní minimál-

ně do roku 2027. Jednodenní chirurgie nepodávala žádné výkony a byla dlouhodobě 

ztrátová. Proto bude její činnost ukončena. 
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Poliklinika zůstává městu a bude ji spravovat Správa a údržba budov města. Účetní 

hodnota převáděného nemovitého majetku činí padesát jedna milionů korun. Kraj 

přebírá i pracovně právní vztahy. 

Hustopeče spravovaly nemocnici od roku 2001. Převodem od státu zamezily změně 

na léčebnu dlouhodobě nemocných. Poslední dva roky se však hospodaření dostalo 

do mínusu. Proto začalo město hledat nového partnera, který by provoz nemocnice 

převzal. Do výběrového řízení se však nikdo nepřihlásil. Následně začalo město jed-

nat s krajem o přímém převzetí nemocnice.  

Primáře Milana Poula vystřídal ve vedení nemocnice Karel Doležal, který v r. 1966 

začínal v nemocnici jako ekonom. Od roku 2009 pracoval ve funkci ředitele Úrazové 

nemocnice Brno. 

S rekonstrukcí souvisí i převod pěti sanitek do správy města. Ty od města odkoupila 

sanitní služba Maťa, která ji provozovala. 

Lékařskou pohotovostní službu poskytuje nemocnice pouze pro dospělé. Ve všední 

den od 17:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu a v neděli od 8:00 hod. do 20:00hod. Lé-

kařskou pohotovostní službu pro děti poskytuje nemocnice Břeclav a Dětská nemoc-

nice Brno. 

V Domě zdraví se koncem dubna konal 11. kongres ambulantních chirurgů. Dvanácti 

přednášek se zúčastnilo více než šedesát chirurgů. 

 

POČASÍ 

Nový rok začal teplotami okolo10°C a slunečným dnem. Devátého ledna klesly tep-

loty pod nulu a chodníky a sinice se pokryly ledem v jedno velké kluziště. Druhý den 

stoupla teplota na 16°C. Byl teplý slunný den, ptáci zpívali jako na jaře. Koncem 

ledna napadlo téměř 7 cm sněhu a hustá chumelenice způsobila kalamitu v dopravě. 

Autobusy a vlaky jezdily se zpožděním někde se lidé nedostali do práce. O masopus-

tu začal foukat velmi silný vítr se sněhovými přeháňkami a poryvy větru trvaly celý 

týden. Celý květen bylo sucho. Až ke konci měsíce napršelo 35mm srážek. V červnu 

stoupají teploty až na35°C. V červenci se drží vysoké teploty - ráno až 20°C-, odpo-

ledne stoupá teplota na 38°C. Za měsíc napršelo jen 8mm srážek. Bylo velké sucho a 

velmi teplé počasí. Podle vyjádření hydrometeorologického ústavu bylo na Jižní Mo-
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ravě největší sucho za posledních dvanáct let. Půda vyschla do hloubky jednoho me-

tru, odpar vody na vodních tocích činil za jeden den 2-3mm. Klesla zásoba spodní 

vody. 

Tráva uschla, květiny uvadaly a rychle odkvetly. Višně na stromě jsme trhali teplé, 

jako vytažené z trouby. Poslední týden v červenci napršelo 13mm srážek. V srpnu 

přetrvává stále teplé počasí. V polovině měsíce napršelo 120mm. Celé září bylo teplo 

a sucho. V říjnu napršelo 49mm,v listopadu 27mm srážek. Stále poměrně teplo, tep-

loty až 18°C. Prosinec - teploty nad nulou a mírné srážky. 

 


