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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
je mi ctí pozdravit Vás znovu na prahu
letošních Vánoc v tomto adventním
čase, plném očekávání a hlavně příjemné
pohody v kruhu rodinném a svých
přátel. Užívejme si spolu tuto sváteční
vánoční atmosféru, doprovázenou všude přítomnými koledami v poklidném
tempu našeho života. I když vím, že
pro mnohé z nás je právě toto období
končícího roku dosti hektické. Proto
bych si přál, aby kouzlo Vánoc, které nás
neodmyslitelně provází celým životem,
bylo jedno z nejkrásnějších období i letos.

I

Na konci roku se mnozí z nás také poohlíží
zpět, co všechno se událo během právě
končícího roku 2018. O tom všem Vás
průběžně informujeme, v našem zpravodaji Vlaštovka. Obdobně to bude i v tomto vydání. Jednou z nejvýznamnějších
událostí nedávné doby, bylo konání
komunálních voleb v naší obci. Svými
hlasy jste přispěli k novému sestavení zastupitelstva obce a následně i k ustanovení vedení obce. Jak již jsem zmínil na
začátku, je mi opravdu ctí být součástí
nově vzniklého zastupitelstva a věřím, že
s novým místostarostou Janem Procházkou a ostatními členy zastupitelstva obce

V

I

Hodonice vytvoříme fungující tým, který
bude pečovat o všestranný rozvoj obce
a zajišťovat potřeby svých občanů. Věřím,
že předsevzetí, která si vytýčilo nové zastupitelstvo obce, se podaří postupně
uskutečnit ke spokojenosti nás všech.
Milí spoluobčané, rok 2018 se neodvratně
blíží ke konci a k očekávanému příchodu
Vánoc. A tak mi dovolte, abych Vám všem
popřál krásné prožití svátků vánočních.
A do nadcházejícího roku 2019 Vám přeji
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody
a porozumění.
S úctou
Bc. Pavel Houšť - Starosta obce Hodonice

V

VANOCNI VESNICKA 2018
Zahájení letošního Adventu připadlo na neděli 2. prosince. Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu v Hodonicích si již
tradičně nenechalo ujít mnoho místních i přespolních. Po úvodním
slovu, které přednesli starosta obce Bc. Pavel Houšť a páter místní farnosti P. Jan Sokulski, CSsR přišly na řadu koledy v podání nejmenších
zpěváčků z mateřské školy. Opět po roce nám přijela zahrát a zazpívat
také cimbálová muzika Denár a hudební škola Yamaha ze Znojma. Krásné vystoupení si připravily také sbor Základní školy Tasovice a pěvecký
soubor tasovická Schola. Na prostranství před kulturním domem i v jeho
chodbách bylo připraveno množství stánků s čajem, sladkostmi i drobným dekorativním vánočním zbožím, z velké části ručně vyráběným.
Obrovský úspěch mělo mezi dětmi již tradičně zdobení perníčků od
rodiny Pěčkovy, které byly vybrány do posledního kousíčku a děti měly
sníh na zdobení až za ušima. Programem provázeli moderátoři Milan
Jonáš a Daniel Rubeš, kteří za vydatné pomoci dětí slavnostně rozsvítili
v 17 hodin vánoční stromeček pro letošní rok. První adventní nedělní
odpoledne tak plně splnilo svůj účel a naladilo přítomné na nastávající
sváteční dny.
Vánoční stromy v letošním roce věnovali obci manželé Poučovi
a manželé Červenkovi, kterým patří velké poděkování.
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VOLBY A NOVE ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev obcí. V Hodonicích právo volby zastupitelů pro období 2018 - 2022
využilo téměř 50 % voličů, tedy celkem 698 občanů.
Volební strana Nezávislí občané Hodonic získala 4 mandáty, pro Bc. Pavla Houště, Tomáše Letochu, Bc. Karla Matouška
a Josefa Alberta. Strana Hodoňáci získala 3 mandáty pro Jana Procházku, Romana Hřebabeckého a Bc. Romana Letochu.
Strana KDU-ČSL za Hodonice bude zastupovat dvěma mandáty, Miluší Mitregovou a Ing. Jitkou Lattnerovou. Čtvrtou kandidátní stranou byly Hodonice jaké chceme a ty bude zastupovat Ing. Jitka Bořilová a Ing. František Špillar.
30. 10. 2018 proběhlo první ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém byl především zvolen starosta a místostarosta
obce. Zde předkládáme přehled zastupitelů včetně jejich funkcí a současně také členy komisí, kteří nejsou zastupiteli
a jsou poradním orgánem starosty. (abecedně řazeno)

Albert Josef
Bořilová Jitka, Ing.
Fiala Vlastimil
Holečková Simotová Eva, Ing. Arch.
Houšť František
Houšť Pavel, Bc.
Houšť Petr Ing. Bc.
Hřebabecký Roman
Jeřábek Zdeněk
Lattnerová Jitka, Ing.
Letocha Roman, Bc.
Letocha Tomáš
Matoušek Karel, Bc.
Mejzlík Milan, Ing.
Mitregová Miluše
Polášková Michaela, Bc.
Procházka Jan
Suchý Milan, Ing.
Šopák Vlastimil, Mgr.
Špillar František, Ing.
Tesař Jaroslav, Ing.

zastupitel, člen majetkové komise, člen finančního výboru
zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru, členka komise pro životní prostředí
člen kulturní a sportovní komise
členka majetkové komise
člen majetkové komise
starosta obce, zastupitel,
předseda výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice, oddávající
člen legislativní komise
zastupitel, člen kontrolního výboru, člen výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice
člen komise pro životní prostředí
zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
zastupitel, člen kontrolního výboru
zastupitel, předseda komise pro životní prostředí, oddávající
zastupitel, předseda legislativní komise
člen komise pro životní prostředí
zastupitelka, předsedkyně kulturní a sportovní komise,
členka finančního výboru, oddávající
členka kulturní a sportovní komise
místostarosta obce, zastupitel, předseda majetkové komise, člen kulturní
a sportovní komise, člen výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice, oddávající
člen komise pro životní prostředí
člen majetkové komise
zastupitel, člen majetkové komise
člen komise pro životní prostředí

Celý tým zaměstnanců a zastupitelů a všech zúčastněných, kteří se
podílejí na dění v obci, přeje všem občanům a čtenářům Vlaštovky
ty nejkrásnější Vánoce plné lásky, štěstí, pohody, a také odpočinku
a rodinného svátečního klidu. Do nového roku pak především pevné
zdraví, ať je pro Vás následující rok, ale nejen ten, naplněn úspěchy
a spokojeností. Ať se Vám splní vše, co očekáváte a co by si každý z Vás
přál.
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INVESTICNIÍ AKCE
Jak již předeslal pan starosta v úvodním slově, tradičně koncem roku bilancujeme a srovnáváme, co se za uplynulý rok
podařilo a co nás čeká v roce příštím. O všech akcích vás průběžně informujeme v jednotlivých vydáních Vlaštovky. Za
letošní rok stojí za připomenutí rekonstrukce Panského rybníka. Jistě jste mnozí zaznamenali potíže s těsněním hráze.
Stavební firma je s námi v trvalém kontaktu a řeší technologii utěsnění. Problém nejpravděpodobněji způsobila stavba
původní hráze, kterou nebylo v celém jejím profilu možno předem geologicky rozpoznat.
Významnou investiční akcí letošního roku byla rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. Cílem byla výměna svítidel za
nová, energeticky úsporná, která napomohla rovněž tzv. omezení světelného znečištění. Jejich nasměrování je projekčně
vyřešeno tak, aby poskytovala světlo směrem níže, nikoli vzhůru a současně dostatečně zabezpečovala osvětlení komunikací a prostoru v obci.
Níže předkládáme zprávu zhotovitele, který rekonstrukci realizoval:
Jménem společnosti Sunritek s.r.o. se tímto omlouváme obyvatelům ulice
Na Vinici, kde dochází k občasnému omezení provozu veřejného osvětlení.
Typově se jedná o závadu, která díky svým náhodným projevům vyžaduje
delší čas k identifikaci. Prosíme o trpělivost, na odstranění závady
pracujeme a bude vyřešena v nejkratším možném termínu.
Za Sunritek s.r.o. Tomáš Duda, Technický ředitel
Z dalších projektů, kterými jsme se zabývali, můžeme zmínit například rozšíření a zpevnění parkovacích míst, budování
chodníkových ploch, instalaci drobného mobiliáře. Za zmínku zcela určitě stojí úprava obřadní místnosti v kulturním
domě. Rovněž byl do provozu uveden nový areál hasičského hřiště. Přelomem volebního období však přicházejí na řadu
mnohé další plány a některé jsou na programu již nyní.
S dalšími akcemi je počítáno v nově
připravovaném rozpočtu obce pro
rok 2019 a také výhledu na roky další.
Největší z nich je bezpochyby Sportovní hala. V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace a je požádáno
o dotace. Mezitím jsou připravovány
všechny potřebné formální záležitosti
a praktické stránky věci tak, aby
v případě schválení poskytnutí dotace mohla být zahájena výstavba.
V opačném případě bude podání
žádosti o dotace opakováno v dalších
programových výzvách.
V roce 2019 bychom rádi zahájili
rekonstrukci bývalých stavebnin
v blízkosti nádraží, jistě budeme řešit
stav bývalé masny, kde ovšem obec
musí vyčkat na dořešení majetkových
vztahů k pozemkům. V plánu jsou
opravy chodníků a místních komunikací a především obec řeší opravy
bytových domů Na Vinici. Každý z nás
má spoustu nápadů, které by rád realizoval k postupnému zvelebování
obce a vylepšování života v Hodonicích. Mimo to uvítáme nápady vás,
občanů.
Věříme, že společně se nám podaří
mnohé!
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KULTURA A SPORT
Šachy + stolní tenis = Šach-pink Zemědělského družstva Hodonice
Nultý ročník tohoto turnaje zahájil 27. října 2018 předseda zemědělského družstva pan Ing. František Houšť. Turnaje se
zúčastnilo 20 hráčů. Děti si porovnaly své dovednosti jak v klidné hře šachu přemýšlením nad strategií v pěti kolech, tak
v dalších pěti kolech pak vyzkoušely svižnost v pohybu u pingpongových stolů. Z hráčů našeho šachového oddílů zaujal
hned 4. místo Vít Němec. Nejlepší dívkou turnaje se stala Eliška Kružíková na celkově šestém místě.

Dýňový podvečer ZŠ
Základní škola Tasovice připravila pro děti a rodiče
dýňový podvečer plný zábavy, vše laděné k tématu Halloweenu. Celou akci zahájila promenáda
masek, velmi zdařilých, od roztomilých až po hrůzu
nahánějících. Pro děti bylo připraveno celkem 11
stanovišť s úkoly, kde prokazovaly svoji šikovnost,
obratnost, rychlost a zručnost. Žáci se svými učiteli
připravili také prodej svých výrobků. Pro zahřátí
byla k občerstvení nachystána vynikající dýňová
polévka a další dobroty. Samotným závěrem byla
ohňová show kejklíře Dobiáše.

100 let výročí založení republiky
Oslavy výročí sta let od založení republiky probíhají
průběžně celý letošní rok v rámci celé země. Obec
Hodonice si tuto výjimečnou událost připomněla hned
dvakrát. Poprvé během květnové slavnosti, kdy se
slavnostně otevíralo nové hasičské hřiště, byl u pomníku padlým před hodonických kostelem svatého Jakuba Staršího za přítomnosti představitelů obce, spolků a hostů položen vzpomínkový
věnec. Ve státní svátek v neděli 28. října zde byla tato událost připomenuta znovu. Starosta obce Bc. Pavel Houšť zde položil kytici v barvách trikolory, čímž jménem svým
i jménem celé obce a občanů znovu připomněl toto výročí.

Den otevřených dveří na střelnici v Hodonicích
13. října uspořádal Klub IPSC Znojmo na střelnici v Hodonicích Den otevřených dveří jako poděkování obci za vstřícnost
a spolupráci při pořádání střeleckých závodů. K nahlédnutí byl připraven areál sportovní střelnice, která je pro střelbu dle
pravidel IPCS největší v Evropě. Čítá na 30 stagí. Hosté si mohli prohlédnout zbraně jak sportovní, tak i civilní nebo vojenské. Největší zájem byl o vyzkoušení samotné střelby ze vzduchových a malorážných zbraní pod dohledem střeleckých
instruktorů. Úplným překvapením byla airsoftová zbraň, ta zaujala každého, kdo jí vyzkoušel. Celkově se akce velmi vydařila
a všichni návštěvníci i pořadatelé si užili slunečné pohodové odpoledne.

Virtuální univerzita třetího věku
Vážení senioři, další semestr VU3V bude zahájen 30. 1. 2019 v 10:00 hodin
v prostorách Místní knihovny v Hodonicích, cena kurzovného je 300,- Kč. Bylo
zvoleno téma „ KOUZELNÁ GEOMETRIE“,
osnova je následující:
• Několik pohledů na kružnici • Mnohoúhelníky a mnohostěny
• Geometrie a architektura v dobách minulých
• Geometrie a moderní architektura • Ornamenty • Geometrie v živé přírodě
Kontakt: Ludmila Grillowitzrová, knihovna@hodonice.cz
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Halloween - ohnivý podzim pro děti
Oslavy původně germánského svátku Halloween si u nás získávají stále více
příznivců. Pro děti je to jedna z příležitostí, jak se obléci do strašidelných masek,
setkat se se svými kamarády a spolužáky a společně se pořádně vydovádět.
Takovou možnost jim v sobotu 27. října poskytl Spolek Hodoňáci na školním
hřišti. Některé děti pojaly své masky decentně a na tvář si nechaly třeba jen namalovat pavouka, některé masky už byly dosti propracované a hodně děsivé
a přesně o to jejich nositelům jde. Každá maska dostala při příchodu dáreček.
Pro děti bylo opět připraveno mnoho soutěží, atrakcí a také oblíbené opékání
špekáčků. Během odpoledne proběhla také fascinující Ohňová show odvážných
nehořlavých žonglérů a fakírů. Plivání ohně do černé noci vypadalo úchvatně.
O zábavu, diskotéku i soutěže se opět postaral moderátor Milan Jonáš.
V podvečer Halloween ukončil nádherný nekonečný ohňostroj, završený
bouřlivým potleskem, který patřil také pořádajícímu spolku Hodoňáci jako
poděkování za krásné odpoledne.

Adfors drakiáda
Dne 3. 11. 2018 se na sportovním
hřišti při ZŠ Tasovice uskutečnil
první ročník Drakiády, kterou
pořádala společnost Saint – Gobain
Adfors.
Organizační tým ze závodu
Hodonice připravil jak pro velké,
tak i malé bohatý program, který
nabídl nejen pouštění draků, ale
i spoustu jiných herních aktivit pro děti. Dospělí si mohli za
vyluštěnou tajenku vylosovat na
kole štěstí patřičnou odměnu. Po
celou dobu programem provázel
moderátor Vojta Čabala, nesmělo
chybět ani občerstvení v podobě
dýňové polévky, muffinů, rožnění
kýty, nabízelo se opékání špekáčků
a jablek. Na závěr zahrálo hudební
uskupení Cimballica.
I když bylo počasí vyloženě podzimní, návštěvníky to vůbec neodradilo.
Ba naopak, ti si podzimní atmosféru
chválili a důkazem toho je i fakt, že
akci navštívilo přes 700 osob.

Martinské hody

Čí sú hody? Naše! Tak tento pokřik se nesl v sobotu 10. listopadu po celé
vesnici od rána! Hodonice a Tasovice tento víkend opět po roce ovládly
Martinské hody, které pro ně za spolupráce s obcemi připravuje TJ Sokol Tasovice za pomoci mnoha dobrovolníků a hlavně hodové chasy. V pátek se
sešli sousedé na tasovickém náměstí před obecním úřadem. Tady se podle
starých zvyků ručně se žebříky stavěla hodová mája. Tato tradice přilákala
do Tasovic dokonce zástupce Muzea Jindřichohradecka, které v rámci
přeshraničního projektu dokumentuje lidové tradice Jižních Čech, Vysočiny,
Jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří sem přijeli natočit reportáž o stavění
máje. Stárkovský pár byl letos z Hodonic, Mirek Burian a Kristýna Křížová
měli vše pevně v rukou a za pomoci svých rodin a mnoha přátel vše zvládli
na jedničku. Překrásné kyjovské kroje tentokrát obléklo 28 párů hodařů
a také velké množství místní „drobotiny“. Průvod oběma obcemi provázel
celý den drobný déšť, čímž se nedali odradit ani hodaři a ani velké množství
Vás spoluobčanů, kteří jste kolem cesty průvodu připravili téměř v každé ulici
v Hodonicích nějakou zastávku s pohoštěním, za což Vám všem patří veliký
dík! Největší zastávka byla již tradičně u hasičské zbrojnice. Bylo vidět, že
Hodonice Martinské hody opět velmi prožívají! Na večerní hodové zábavě
zahrála jedna z nejlepších dechových kapel Mistříňanka. Hody byly tradičně
zakončeny nedělní hodovou mší v tasovickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kde zahrála, tak jako během průvodu, kapela Vacenovjáci. Po skončení
mše připravily rodiny stárků pohoštění pro všechny přítomné před kostelem,
tak se po skončení mše hodaři a sousedé jen velmi zvolna rozcházeli a loučili.
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Mikulášská z pizzerií Anna

Klub seniorů Podyjí se účastní velké
spousty událostí nejen v Hodonicích, ale i v širokém okolí. Naposledy nám zazpíval soubor Sousedé na
předvánočním večírku pro seniory
a hned druhý den na to na společném
setkání místních pěveckých souborů.
V listopadu vyrazili do Jaroslavic, kde
si společně s místními užili svátek svatého Martina.

V pondělí 3. prosince uspořádala Pizzeria Anna Mikulášskou nadílku pro všechny děti. Na místo se dostavila početná čertovská družina
v čele s Mikulášem a anděly. Pro každé dítko byl připraven sladký balíček.
Oblohu nad obecním zlatě osvětleným vánočním stromem ozářil krásný ohňostroj. Na akci se finančně podílela také Obec Hodonice a mnoho dalších sponzorů a dobrovolníků, přesto největší poděkování patří
pořádající Pizzerii Anna za vzornou organizaci, nápaditou výzdobu
a štědrou nadílku pro děti.

Společné setkání pěveckých souborů
Za několik posledních let vzniklo v Hodonicích a Tasovicích hned několik
nových pěveckých souborů, které se díky Schole z Tasovic již po čtvrté ve
dvouletém intervalu sešly v sále kláštera v Tasovicích na Předvánočním
setkání místních pěveckých sborů. Sálem kláštera redemptoristů zněly
během sobotního odpoledne nádherné vánoční písně a koledy. Když se
také sejde na jednom místě přes sto zpěváků a milovníků hudby, nemůže
být jinak než veselo, i když některé melodie navozovaly až posvátnou atmosféru. Tradičně největší aplaus si vysloužili nejmenší vystupující z Tasovické scholičky a také jediný přespolní soubor z Hrabětické scholy. Velmi
úspěšná akce přilákala nad očekávání velké množství návštěvníků, což
bylo nejkrásnější odměnou pořádajícímu souboru Schola z Tasovic.

Taktické cvičení složek IZS v Hodonicích
Dne 7. 11. 2018 byl v dopoledních hodinách JSDH Hodonice vyhlášen
požární poplach, který v tomto případě znamenal prověření naší jednotky formou taktického cvičení. Jednalo se o cvičný zásah základních a ostatních složek IZS na únik nebezpečných látek do ovzduší,
konkrétně čpavku (amoniaku) v čpavkovém hospodářství, které
je umístěno v areálu sladovny Hodonice. Při úniku nebezpečných
látek mělo dojít k poškození zdraví tří zaměstnanců podniku. Cílem
cvičení bylo procvičení a zdokonalení součinnosti základních a ostatních složek IZS při společném zásahu. Cvičení také mělo prověřit
dojezdové časy jednotek PO v rámci hasebních obvodů ÚO Znojmo.
Poděkování patří všem zúčastněným členům JSDH Hodonice za
projevení akceschopnosti při plnění stanovených cílů a zadaných
úkolů.
/Bc. Karel Matoušek - velitel JSDH Hodonice/

Předvánoční posezení se seniory
V pátek 7. prosince se v kulturním domě Hodonicích uskutečnilo tradiční předvánoční
setkání seniorů naší obce. Na úvod přítomné přivítal starosta Bc. Pavel Houšť
a matrikářka Bc. Michaela Polášková přednesla několik statistických údajů, oba
popřáli všem krásné prožití nadcházejících svátečních dnů. Následovala krásná vystoupení mateřské a základní školy a také tanečního kroužku Tulipánek, která se dětem
moc povedla a vysloužily si za ně veliký potlesk a sladkou odměnu. Následovala vystoupení místních pěveckých souborů Sousedé a Mužáci z Hodonic a Tasovic, které
bylo zakončeno společnou mužáckou písní, jak jinak, Zpívali Mužáci… Po večeři již
patřilo pódium kapele Carmen z Únanova, která bavila přítomné až do pozdních
nočních hodin. Tato setkání patří mezi seniory mezi velmi oblíbené, protože mají po
delší době možnost pozdravit se, popovídat a strávit společně příjemné chvíle v tomto adventním čase.

www.hodonice.cz

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice
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SPOLECENSKA KRONIKA
Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Prosinec 2018

Říjen 2018
Hájek J.
Krčová J.
Burianová A.
Madejová V.
Lefnarová D.
Macháčková M.
Suchánková M.
Bršťák Š.

Listopad 2018
Miléř S.
Lattner V.
Miléřová Z.
Lípa L.
Budný L.

V

I

Štěpánská rocková zábava
25. 12. 2018
TJ Hodonice
Předsilvestrovské bruslení 29. 12. 2018 12:30 - 14:30
Leden 2019
1. – 14. 1. 2019
11. 1. 2019

Únor 2019
Školní ples ZŠ Tasovice
Pivní korbel

1. 2. 2019
8. 2. 2019

Březen 2019
Tradiční ostatky
MDŽ - setkání důchodců
Velký dětský karneval
Výstava vín
Rocková zábava

Marie Kolářková
Jiřina Vajčnerová

2. – 4. 3. 2019
9. 3. 2019
16. 3. 2019
23. 3. 2019
30. 3. 2019

A ještě důležitý termín k zaznamenání do Vašich
nových diářů - Putování po sklepech „Za vínem se
svatým Klementem“ 11. 5. 2019!

*1924
*1927

Narodili se:

Všem jmenovaným gratulujeme
a přejeme zejména pevné zdraví
a mnoho životní elánu.

Prosinec 2018

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples

Loučíme se s občany,
kteří odešli z našich řad

Rožnovský F.
Hrabec J.
Tomášková J.
Grillowitzerová R.
Šulová H.
Kružík V.
Horáčková L.
Jaroš V.
Kratochvíl L.
Medková F.

PRIPRAVOVANE
AKCE

Vzpomínáme

Laura Sucháčková
Jakub Řeřicha
Stela Vlasáková
Malu Šuto
Ondřej Knoflíček
Všem dětem a jejich rodinám přejeme
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Vánoční provozní doba:
Sběrný dvůr odpadů Hodonice
Pátek 21. 12. 2018
7 – 12 hodin
Sobota 22. 12. 2018
ZAVŘENO
Pondělí 24. 12. 2018
ZAVŘENO
Středa 26. 12. 2018
ZAVŘENO
Pátek 28. 12. 2018
ZAVŘENO
Sobota 29. 12. 2018
9 – 11 hodin
Pondělí 31. 12. 2018
ZAVŘENO
Středa 2. 1. 2019
12 – 17 hodin
(tel.: 736 738 341 Ing. Jitka Bořilová)
Obecní úřad Hodonice
Pátek 21. 12. 2018
Pondělí 24. 12. 2018
Úterý 25. 12. 2018
Středa 26. 12. 2018
Čtvrtek 27. 12. 2018
Pátek 28. 12. 2018
Pondělí 31. 12. 2018
Úterý 1. 1. 2019
Středa 2. 1. 2019

7 – 12 hodin
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7 – 12 hodin
7 – 12 hodin
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7 – 16 hodin

(ověřování podpisů a další úkony pouze po předchozí
telefonické domluvě tel.: 515 234 448)

Vodné, stočné v roce 2019

Svazek obcí Tasovice a Hodonice uspořádal po volbách výbor, na kterém byl zvolen jeho předseda a místopředseda.
Celkem čítá 9 členů výboru, z každé členské obce (Hodonice, Tasovice, Krhovice) vždy tři členové. Z nich byl zvolenou
předsedou Bc. Pavel Houšť, starosta obce Hodonice a místopředsedou Petr Vašina, starosta obce Tasovice. Dále byla na
výboru svazku schválena výše vodného a stočného. S platností od 1. ledna 2019 bude cena vodného 36,90 Kč a stočného
28,65 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou stejné jako v roce 2018.

www.hodonice.cz

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ

en
ěsíc

Na úvod, pro zdůraznění uvádíme doplněný svoz papíru nad rámec harmonogramu, který je platný pro toto období konce roku
2018. 31. prosince 2018 bude svezen PAPÍR z domácností a ze sběrných hnízd v obci.
HARMONOGRAM
SVOZUsvozu
ODPADŮ
HODONICE
1. ČTVRTLETÍ
2019
Zde Vám předkládáme
nový harmonogram
odpadů- pro
první čtvrtletí
roku 2019. Doplněním
svozu směsného komunálního
odpadu
během
svátků
se
částečně
pozměnila
pravidelnost.
V
novém
roce
se
v
liché
týdny
bude
papír
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25vozit
26 opět
27 28
29a směsný
30 31
komunální odpad a v sudé týdny plast a bioodpad. Od března již opět budeme vozit bioodpad z hnědých popelnic po 14 dnech.
ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 1. ČTVRTLETÍ 2019

n 2019

2019

n 2019
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den
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
měsícNE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT
PÁ SO
ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT
leden 2019

PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO ČT
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PÁ SO NE PO ÚT ST
PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT
únor 2019
PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
březen 2019

INTERVAL SVOZU

DRUH ODPADU

LEDEN - ÚNOR
BŘEZEN
SMĚSNÝ
INTERVAL
SVOZU
2 TÝDENNÍ
KOMUNÁLNÍ DRUH ODPADU
LEDEN - ÚNOR
BŘEZEN
SMĚSNÝ
BIOODPAD
MĚSÍČNÍ
2 TÝDENNÍ
2 TÝDENNÍ
KOMUNÁLNÍ
PAPÍR
2 TÝDENNÍ
BIOODPAD
MĚSÍČNÍ
2 TÝDENNÍ
PLAST
2 TÝDENNÍ
PAPÍR
2
TÝDENNÍ
KOV
2 MĚSÍČNÍ
PLAST
2 TÝDENNÍ
SKLO
MĚSÍČNÍ
KOV
SKLO

2 MĚSÍČNÍ
MĚSÍČNÍ

ZÁVAZNÝ TERMÍN
ZÁVAZNÝ TERMÍN

MŮŽE BÝT PŘESUNUTO NA JINÝ DEN
MŮŽE BÝT PŘESUNUTO NA JINÝ DEN

Změna v termínu splatnosti poplatku za odpady a jeho výše

Zastupitelstvo obce Hodonice na svém 2. zasedání schválilo výši poplatku za odpady pro rok 2019. Ta činí 450 Kč. Současně
vyhláška, která jej určuje, osvobozuje seniory starší 65 let a děti do 18 let od jeho platby. Změna nastává ve splatnosti poplatku.
Doposud byl termínem splatnosti konec měsíce září. Nyní, v roce 2019 je poplatek za odpady splatný do 30. 6. 2019.
Doplníme, že výše poplatku se stanovuje ze součtu fixní složky 250 Kč („skládkovné“) a proměnlivé částky, vypočtené z nákladů na svoz směsného komunálního odpadu podělenou počtem občanů. Na tomto místě je potřeba uvést skutečnost, že další
náklady, spojené se svozem a dalším naložením s odpady hradí obec nemalou částkou. Přesné sumy jak tonáže, tak nákladů,
budeme moci sečíst a předat vám, občanům, v následujícím vydání tohoto periodika.

Kontejnery na vánoční stromky
V těchto dnech každý shání svůj nejkrásnější vánoční stromeček. Až po Vánocích přijde čas a budete řešit, kam jej odložit,
rozmístíme tradičně hnědé kontejnery. Stromky odtud poputují ke zpracování na naší kompostárně.
Kontejnery budou umístěné:
• Na Vinici mezi bytovými domy • na Sídlišti mezi panelovými domy • pod Obecním úřadem před lékárnou
• na ulici Panské u hřbitova • na ulici Krhovické u sběrného hnízda
• na parkovišti pod bývalou masnou za hasičskou zbrojnicí • na Sběrném dvoře odpadů na ul. Krhovické 436
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