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HUSTOPEČE ON-LINE

Webové stránky města Hustopeče:
www.hustopece.cz 

Město Hustopeče na Facebooku: 
www.facebook.com/mestohustopece 

Město Hustopeče na Instagramu: 
www.instagram.com/mestohustopece 

Hustopečská Televize na YouTube: 
www.youtube.com/c/hustopecskatelevize



  

HUSTOPEČSKÝ MAGAZÍN

Termíny vysílání
na kabelové televizi
Denně vždy v 10:00, 14:00, 16:00, 
18:00 a 22:00 hodin.

Premiéra nového magazínu každý pátek.

Reportáže online na webu města nebo 
na www.youtube.com/c/hustopecskatelevize



  

SAMOSTATNÉ PREZENTACE MĚSTA

Slavnosti mandloní a vína:
www.slavnosti-mandloní.cz 

Burčákové slavnosti
www.burcakoveslavnosti.cz

Kino Hustopeče
www.kinohustopece.cz

Tvoříme Hustopeče
www.tvorimehustopece.cz



  

Starostka města Hustopeče svolává

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE

ve čtvrtek 22. června 2023 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Radnice.

Program zasedání najdete na webu a úřední desce města.



  

Oznamujeme občanům,
že v Hustopečích začne v květnu ordinovat nová zubařka, která se
specializuje hlavně na děti, a nabírá nové pacienty. 

Ordinovat bude tři dny v týdnu v Palackého ulici. 

Objednávání pacientů na telefonním čísle 774466035.



  

Co PATŘÍ do bioodpadu?
● tepelně upravené a neupravené

zbytky potravin rostlinného původu
● zelený odpad ze zahrad
● starý chléb a pečivo
● vejce a výrobky z nich, vaječné skořápky
● slupky z ovoce a zeleniny
● čajové sáčky, lufazbytky květin a rostlin
● použitý kapesník, ubrousek

Co NEPATŘÍ do bioodpadu?

● tříděné složky odpadu (plasty, sklo, papír)
● nebezpečné odpady
● kuchyňský olej, tuky
● tekuté složky (polévky, omáčky)
● plastové sáčky, pleny
● prach ze smetí a vysávání
● cigaretový nedopalek
● uhynulá zvířata



  



  

Město Hustopeče ve spolupráci
s Centrem volného času Pavučina 
vytvořilo adaptační skupinu pro 
ukrajinské předškoláky, kteří našli 
své zázemí v prostorách M-klubu.

● Číslo účtu je 6149109319/0800
a prostředky budou použity na 
provoz, pomůcky pro děti a mzdu 
vychovatelkám z řad ukrajinských 
maminek.

● Za každý dar děkujeme.



  

Úřední dny
Městského úřadu Hustopeče

Pondělí: 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Středa: 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:30, 12:30 – 14:00
Pátek: pouze po předchozím objednání



  

POPLATKY ZA PSY A ODPADY 2023

Poplatek za odpady:
● Na rok 2023 činí na jednu osobu částku 700 korun
● Splatnost poplatku je do 31. 3. 2023
● Poplatek za psy:

● Poplatek se platí za psy starší tří měsíců
● Držitel psa bydlící v rodinném domku zaplatí za rok 300 korun, 

za každého dalšího potom 400 korun
● Držitel psa bydlící v bytovém domě zaplatí za rok 600 korun, 

za každého dalšího psa 800 korun
● Pokud držitel psa dosáhl věku 65 let a více, zaplatí 200 korun,

za každého dalšího psa 300 korun.
● Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2023



  

Upozorňujeme občany, že od 4. 
února do 18. června bude ve 
městě provádět šetření v 
domácnostech Český statistický 
úřad. 

Cílem je mapování životních 
podmínek občanů. Terénní 
pracovníci se musí prokázat 
průkazem tazatele a průkazem 
zaměstnance statistického úřadu 
nebo dokladem totožnosti.

Účast v šetření je dobrovolná. 
Podrobnosti najdete na webu 
města. 



  

Ředitelství Správy železnic oznamuje, že až do odvolání
zavírá čekárnu na vlakovém nádraží v Hustopečích. 

Zatím neznámí vandalové zdemolovali zařízení čekárny i toalet.
Musí dojít k opravám a dalšímu zabezpečení.

Děkujeme za pochopení.



  



  

Městská policie Hustopeče
Adresa služebny: Dobrovského 2.

Tel.: 727 888 396

Pondělí – čtvrtek, neděle: 6.00 – 22.00 
pátek, sobota: 6.00 – 24.00

Mimo tuto pracovní dobu doporučujeme 
v případě nutnosti využít tísňovou linku 158



  

Odebírejte důležité
SMS zprávy z radnice!

● Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz 
SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací 
(odstávky vody či elektřiny, svozy odpadů, jednání zastupitelstva, 
kulturní akce) v krátkých textových zprávách (SMS).

● Registrujte se k odběru přes web města nebo u paní
Elišky Babáčkové ze sekretariátu starostky.



  

Otevírací doba
Sběrného dvora Hustopeče
Pondělí: 14.00 – 17.00
Středa: 08.00 – 12.00
Pátek: 14.00 – 17.00
Sobota:  09.30 – 17.00

Areál Městských služeb Nádražní 37, Hustopeče
slouží k likvidaci jiných druhů odpadů.



  

Poruchová linka
Vodovody a kanalizace Břeclav

Je možné hlásit veškeré poruchy a havárie na vodovodech
či kanalizacích.

Linku zajišťuje dispečink společnosti 24 hodin denně
na telefonním čísle 519 810 000.

Další informace a kontakty najdete 
na webových stránkách www.vak-bv.cz.



  

Hlášení poruch
veřejného osvětlení

Centrální Energetický Dispečink
ČEZ Energetické služby, s r.o.

Tel.: 596 903 777, 596 903 772
Mob.: 721 085 311, 602 585 231, Email: ced.es@cez.cz



  

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Pondělí 29. 5. 2023 od 12.00 do 14:00

Vypnutá oblast:

● Brněnská č.p. 631, 526, 368 - zadní trakt, 1359, chatka za č.p. 801,
● U Dálnice č.p. 1289,
● Kollárova č.p. 350, 351, Nerudova od č.p. 501 a 303 k dálnici,
● Šafaříkova včetně areálu koupaliště a ubytovacích zařízení



  

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Středa 31. 5. 2023 od 8.00 do 10:00

Vypnutá oblast:

● Nerudova od ul Havlíčkova po č.p. 302 a 315 mimo č.p. 290, 
● Havlíčkova od ul. Kollárova po dálnici,
● Kollárova od ul. Havlíčkova a č.p. 352 po Jiráskovu a č.p. 272,
● Jiráskova severní strana, Kurdějovská mimo č.p. 1438, 
● Na Hradbách od č.e. 386 a 565 po Smetanovu,
● Palackého od Bratislavské po č.p 372 a Herbenovu 
● Herbenova č.p. 408, 471, 440, 1277, č.e. 110 a 111, - Smetanova č.p. 92



  

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Středa 31. 5. 2023 od 12.00 do 14:00

Vypnutá oblast:

● Bratislavská č.p.1175, 213, 1416, VO u kina,
● Hradní č.p. 232 a 267, - Kpt. Jaroše včetně amfiteátru, 
● Nádražní od Autobusového nádraží, Základní školy č.p.175 a č.p. 252 po č.p. 

232/1 a 1116 mimo č.p. 233, 
● Vinařská od č.p. 863 a 1406 směr kpt. Jaroše a Břeclav, Pitnerova



  

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Pondělí 5. 6. 2023 od 8.00 do 14:00

Vypnutá oblast:

● Větrná, U Větrolamu - bytovky, Polní, Alšova,
● Dlouhá mimo jižní strany č.p. 1215/1 – 1084/33,
● Krátká č.p. 1221/2. U Vodojemu, Javorová od Komenského po č.p. 830/39,
● Dvořákova od Lipové po Komenského, Družstevní č.p. 995/21, Komenského č.p. 

776/20



  

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Pondělí 12. 6. 2023 od 8.00 do 14:00

Vypnutá oblast:

● Bratislavská levá strana od č.p. 465/18 po Nádražní, mimo autobusového nádraží,
● Dvořákova od ul. Lipová po Tábory, Komenského od ul. Javorová po Svat. Čecha 

mimo levé strany od č.p. 842 – 853,
● Masarykovo náměstí, Nádražní č.p. 593, Svat. Čecha od ul. Dvořákova po 

Pitnerovu mimo levé strany č.p. 967 – 969,
● Školní pravá strana od ul. Komenského po č.p. 955, Na Sídlišti č.p. 961 MŠ



  

Slavnostní odhalení nové fontány
na nádvoří domu U Synků.



  

Nová zábavná talk show ženské trojice 
hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, 
Jitky Asterové a Lindy Finkové.

Neotřelý smysl pro humor a vzájemná 
chuť si ze sebe utahovat vás shodí ze 
sedadel.

Pořad je plný šťavnatých vyprávění a 
historek ze zákulisí natáčení a 
divadelního světa. To vše 
prošpikováno šansony a písněmi z 
muzikálů tvoří dokonalý program, na 
který budete dlouho vzpomínat s 
úsměvem na tváři.

Po skončení pořadu je ještě jako 
bonus autogramiáda.



  

Talk show s moderátory Českého 
rozhlasu s Jarkou Vykoupilovou a Jiřím 
Kokmotosem.

Hudební doprovod Hana Pregrtová a 
Vojtěch Svatoš.



  

Hustopečský divadelní soubor Foor 
zve na trpkou komedie o dvou 
dějstvích a dvou poločasech, nejen o 
fotbale. Tři rozdílní fotbaloví rozhodčí 
se spolčují i vzájemně soupeří v kabině 
před, během a po jednom 
rozhodujícím utkání podzimního kola 
extraligy...



  

Perfect Time je pětičlenné hudební 
uskupení z Brna hrající progresivní 
vintage jazz. Drží se jazzového 
standardu. Ve stálé nabídce má 
vyzrálé české swingové lahůdky a 
nestydí se ani za vybrané kousky 
šansonu. To vše podávají servírované 
se špetkou decentně voleného 
humoru.



  

Vezměte si deky, nějaké dobroty do 
košíku a vydejte se s námi na Křížový 
kopec, kde si společně posedíme, 
povykládáme, zazpíváme si s HUstými 
HUdebníky, ochutnáme 
nejoriginálnější štrúdly všeho druhu a 
letos bude i soutěž ve vaření 
guláše!  🙂
Program pro děti a vínko pro dospělé 
je samozřejmostí!  😉



  

Švejk reflektuje naši společnost, stejně 
tak aktualizovaná verze Listování, ta 
glosuje současné společenské a 
politické dění. Těšte se na to, jak se 
Švejkovy legendární promluvy potkají 
se současným Českem, však málokteré 
literární dílo je tak aktuální jako právě 
Švejk.

LiStOVáNí s tímto nadčasovým 
tématem vyráží znovu na cesty. A 
nudit vás tohle léto rozhodně chtít 
nebude!

Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler



  

STÁLÁ EXPOZICE 
OSVOBOZENÍ 1945
Stálá expozice "Osvobození 1945",
vznikla díky daru militárií sběratele
Josefa Babáčka z Morkůvek
a její součástí je i originální
filmový dokument.

Srdečně Vás na výstavu zveme!



  

STÁLÁ EXPOZICE
DĚJIN MĚSTA
Obnovenou stálou expozici dějin města
Hustopečí jsme slavnostně otevřeli dne
16. dubna 2015. Děkujeme všem našim 
spoluautorům a spolupracovníkům.
Těšíme se na vaši návštěvu! 



  

HUSTOPEČSKÉ TRHY
Hustopečské trhy sehrály klíčovou 
roli v oblasti národopisné, protože 
se zde stýkala produkce brněnských 
textilních manufaktur s produkcí 
cechovní výrobců z východní 
Moravy a západního Slovenska. 
Krojové materiály si zde obstarávali 
obyvatelé ze širokého okolí.  



  

FREUDENREICHŮV 
SKLEP
Renesanční dům u Synků je v ústní 
tradici připisován starobrněnským 
cisterciačkám, které Hustopeče 
vlastnily ve 14.–16. století. První 
prokazatelní majitelé jsou známi
až konce 18. století. Tehdy patřil dům 
číslo popisné 183 (dnes 94) Ignáci 
Freudenreichovi (žil v letech
1740–1804). Právě jemu je věnována 
expozice o vinařské kultuře Hustopečí, 
která se nachází v autentických 
prostorách tzv. mokrého sklepa. 



  

Půjčování e-knih
● podmínkou je platná registrace v knihovně
● registrace se stejným emailem, který máte zadaný v knihovně, na 

www.ereading.cz stažení aplikace
● eReading do čtečky, tabletu či smartphonu 
● přihlášení čtenáře do konta knihovny a vyhledání e-knihy v katalogu 

Tritius knihovny
● výpůjčka je omezena na 2 knihy na dobu 31 dnů
● E-knihy lze číst pouze na čtečkách eReading.cz START2/START3, 

telefonech (smartphone) a tabletech s operačním systémem Android a 
iOS pomocí aplikace eReading.



  

KNIHA Z KNIHOVNY
Našim čtenářům přinášíme možnost on-line koupit novou knihu
s velkoobchodní slevou a vyzvednout u nás v knihovně. Nemusíte 
tak platit poštovné, ani pro knihu jezdit někam daleko…

Jak to funguje?
Navštivte web www.knihazknihovny.cz a zakupte zde knihu online
Zadejte, do které knihovny, vám má být kniha doručena
Po doručení knihy do knihovny vám přijde avízo k odběru
Přijdete si vyzvednout svou knihu k nám do knihovny

Více informací v knihovně.



  

Mateřské centrum Cipísek srdečně zve

na výtvarné dílničky pro maminky s dětmi do tří let,

které se konají každý čtvrtek v 10 hodin v prvním patře knihovny.



  

V Naraně podporují farmáře i náhradní rodiče
Dobročinný obchůdek Narana v Kollárově ulici přijme potřby pro děti
do pěstounského skladu a nově slouží i jako výdejní místo internetového
farmářského tržiště Scuk.cz.

Otevřeno od úterý do čtvrtku od 11 do 17 hodin.



  



  

Farnost Hustopeče 
každé úterý vždy od 16:30 do 17:30 hodin
rozdává v suterénu kostela na Dukelském náměstí (vchod 
pod věží) balené pečivo s končící dobou trvanlivosti.

Přijít si pro něj může kdokoliv.



  

Provozovatelem televizního vysílání je:
Nej Kanál s.r.o.

Francouzská 75/4, Vinohrady 120 00 Praha 2   IČ 027 38 252
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
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