
Vážení spoluobčané,
tak jak je to u nás v posledních letech již zvykem, ze zimního období, po několika jarních dnech, jsme vkročili přímo do tropických 
letních dnů. Dětem se nezadržitelně blíží prázdniny, a tak doufám, že letní počasí je navnadí na tu správnou prázdninovou notu a nás 
ostatní na pěknou dovolenou. Naše obec byla i v tomto období aktivní. A to jak v pracovní činnosti, tak i v oblasti kulturně společenské. 
O tom svědčí akce, které byly ze strany obce podporovány nebo přímo organizovány a pořádány. O všech těchto aktivitách se dočtete 
v dnešním vydání Vlaštovky.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál do nadcházejícího období letních prázdnin a dovolených hodně pohody a odpočinku 
na zasloužených dovolených a abyste načerpali spoustu nových sil. Užili si příjemné chvíle se svými rodinami a se svými přáteli. A všem 
dětem přeji příjemné prožití prázdnin. 

/Bc. Pavel Houšť – starosta obce/

SLOVO STAROSTY OBCE

Tělovýchovná jednota Hodonice v těsné spolupráci s Obcí Hodonice připravuje stavbu SPORTOVNÍ HALY. O jednotlivých fázích příprav 
jsme vás informovali průběžně v minulých vydáních. Nyní je vše připraveno a stavební firma začíná s přípravnými pracemi. 
10. 5. 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný rozpočet činil 30 483 217,- Kč bez DPH. Do veřejné zakázky 
se přihlásili dva zájemci o realizaci, a to společnost VHS plus, spol. s r. o. a společnost ATLANTA a.s., která zvítězila s nabídnutou cenou 
35 930 968 vč. DPH a délkou záruky 7 let. Právě tato dvě kritéria byla nastavena jako rozhodující. V nejbližších dnech bude stavba za-
hájena. Termín dokončení je předpokládán na polovinu roku 2020. Vzhledem k rozsahu akce může dojít k drobným změnám, zejména 
s ohledem na dotace a dotační podmínky. Sportovní hala má být spolufinancována z prostředků MŠMT v rámci výzvy V3 SPORT pro-
gramu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024. 

SPORTOVNI HALA HODONICE
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Finanční přehled:
Rozpočet projektu:  36 884 692 Kč vč. DPH
Vysoutěžená, resp. nabídnutá a smluvně  
ujednaná cena stavby: 35 930 968 Kč vč. DPH
Dotace Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy České republiky:    24 mil. Kč 
Finanční účast Obce Hodonice: 9 mil. Kč
Finanční účast Obce Tasovice:  3 mil. Kč

Uvedené částky nejsou zcela kompletní a přesné. 
Přípravy spočívaly v  projektování, převodu pozemků 
TJ a spoustě dalších stěžejních kroků, které v tuto chvíli 
nemáme pro publikování ve zcela přesných číslech. Ta 
uveřejníme po ukončení akce. 
Projekčně je stavba navržena a situována do sportovního 
areálu v prostranství dvou rušených sportovních ploch 
za budovou základní školy Tasovice, přičemž bude na-
vazovat na budovu šaten a především tenisových kurtů 
v majetku obce Hodonice, jenž byly v minulosti rekon-
struovány. Vznikne tak jednotný funkční sportovní areál. 
Tvarově je stavba projektována jako oblouková hala 
s obdélným půdorysem s výškou hřebene od přilehlého 
terénu cca 10 m. Bude se jednat o ocelovou skořepinu 
s  plechovými štítovými stěnami na pevném zděném 
základu. Součástí bude rovněž zděný objekt šaten 
s technickým zázemím. 
Na těchto řádcích patří mimořádný dík a obdiv všem, 
kteří se na této akci podílejí, ať už finančně nebo 
především organizačně a také svojí odpovědností a usi-
lovnou prací. 



Již posedmé se otevřely vinné sklepy v Tasovicích a Hodonicích, aby přivítaly návštěvníky ve svých útrobách a pohostily 
je tím nejlepším, co loňská i dřívější úrody poskytly. K velké radosti místních se postupně zapojuje stále více vinařů, kteří 
otevírají své sklepy v Hodonicích, letos jich bylo už devět. Pro návštěvníky tak byla připravena pěkně dlouhá trasa pu-
tování, kterou si však mohli zkrátit za pomoci turistického vláčku, vinobusu nebo koňských povozů.  Průvod v historických 
kostýmech za účasti starostů obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice s doprovodem za zvuku bubnů navštívil každý sklep  
a předal sklepmistrům pamětní plakety a také svatoklementské požehnání. Za podpory obcí Hodonice, Tasovice a mnoha 
dalších sponzorů uspořádal tuto rozsáhlou a veleúspěšnou akci Spolek vinařů svatého Klementa. Největší poděkování 
patří samotným vinařům, kteří připravili pro návštěvníky celodenní bohaté pohoštění a hudební doprovod. Poutníci si 
mohli ve sklepech také poslechnout lidové písničky nebo i zazpívat spolu s pěveckými soubory Sousedé nebo Mužáci. 
Díky všem pořadatelům, dobrovolníkům, sponzorům ale také počasí naše obec prožila krásný den plný příjemných set-
kání, výborného vína a lidové písničky. 
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KULTURA A SPORT

Den matek 
Tentokrát s  dvoudenním předstihem přišli malí gratulanti 
popřát maminkám a babičkám již v pátek 10. 5. 2019. V sále 
kulturního domu si pro ně připravily krásné vystoupení děti 
ze Základní školy v Tasovicích a také taneční soubor Tulipánek 
při TJ Hodonice. Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce 
Hodonice Bc. Pavel Houšť svým přáním přítomným maminkám 
k svátku. Děti si připravily krásné básničky, pěvecký soubor za-
zpíval spoustu písní a taneční vystoupení si připravili třeťačky 
a také šesťáci. Výborně připravený soubor flétnisty a flétnistek 
zahrál divákům pečlivě připravené skladby. Mezi vystupujícími 
soubory se představil také velmi šikovný sólista Michal Koňarik 
hrou na akordeon. Obrovský aplaus sklidila na závěr skvěle 
provedená operetka Zdeňka Svěráka Červená Karkulka, kterou 
děti znají z pohádky Tři bratři. Téměř stovka vystupujících dětí 
dostala za své výkony sladkou odměnu a paní učitelky a ve-
doucí kroužku i maminka Michala byly obdarovány květinou.
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Nejstarší děti Mateřské 
školky Hodonice vyrazily 
12. června na výlet do 
táborové základny v Bo-
janovicích. Užily “Šmoulí 

Výlet do Bojanovic

Mateřská škola Hodonice na následující školní rok nabízí 32 volných míst. V květnu proběhl zápis dětí do školky, kdy bylo zap-
sáno 25 nových dětí. 13 z nich je z Hodonic, 6 z Tasovic, 1 z Načeratic, 1 z Prosiměřic a 4 z Krhovic. 15 z těchto dětí je mladších 
tří let. Jedno dítě bylo přihlášeno dodatečně. Aktuálně tedy školka nabízí 6 volných míst. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HODONICE

U příležitosti 2. narozenin Sběrného dvoru odpadů v Hodonicích proběhl den 
otevřených dveří. Současně bylo na sběrném dvoře zřízeno sběrné místo pro 
nepotřebná jízdní kola projektu Kola pro Afriku. 

Sběrný dvůr odpadů Hodonice  
zahájil třetí rok provozu
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Zápis

Divadelní společnost Háta  
Hvězdné manýry

Divadelní společnost Háta přenesla ve své 
frašce Hvězdné manýry hodonické publi-
kum do nejlepšího apartmá elegantního 
hotelu v Palm Beach, kde se shodou 
okolností před charitativním koncertem 
sejdou dvě největší umělkyně a velké ri-
valky. Jak je ubytovat, aby se ty dvě nepot-
kaly? Ředitel hotelu s nasazením všech sil 
připraví spolu s personálem přesný plán, 
který ale od začátku selhává. Nešťastnou 
náhodou tedy skončí každá v jedné z jeho 
ložnic a konečný průšvih je jen otázkou 
času. Opět výborní Lukáš Vaculík, Adéla 
Gondíková, Olga Želenská, Ivana Andrlo-
vá nebo například Filip Tomsa předvedli 
skvělou situační komedii a výborně po-
bavili dlouho vyprodaný sál kulturního 
domu.

16. března se konal druhý ročník Memoriálu Rosti Lattnera, především 
pro vzpomínku na předsedu TJ Hodonice, našeho kamaráda a spor-
tovce, Rosťu. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 42 hráčů včetně jedné ženy. Soutěžilo se 
ve dvouhře i čtyřhře a díky široké účasti domácích hráčů i hostů byla 
zajištěna pohodová sportovní akce. 

Memoriál Rosti Lattnera

dobrodružství”, vycházku do lesa a kolem rybníka 
s plněním šmoulích úkolů. Počasí tentokrát dětem 
přálo a všichni užili pohodový výlet.
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V sobotu 8. června 2019 dorazilo do hodonického kulturního domu neuvěřitelné množství příznivců šachové hry. Šachový 
oddíl TJ Hodonice uspořádal tradiční, již dvacátý ročník tohoto memoriálu. Účast hráčů daleko předčila očekávání 
pořadatelů. Skupiny A (dospělí) se zúčastnilo 54 hráčů a skupiny B pak ještě mnohem více, celkem 82 dětí! Kromě těchto 
136 hráčů turnaje přijeli také příbuzní, trenéři a rodiče, všichni s cílem podpořit své šachisty v turnaji. 
Ve skupině A se utkalo o vítězství několik talentů napříč republikou, přičemž výsledné pořadí je takovéto: 1. místo Jan 
Dočekal (ŠK Sokol Vyšehrad), 2. místo František Vrána (ŠK Staré Město), 3. místo Zdeněk Molík (GPOA Znojmo). 
V turnaji dětí, který byl také součástí krajského přeboru mládeže, zvítězil Žaža Martin (Šachy Zastávka), následován Pavlem 
Vojtkem (Jezdci Jundrov), třetí byl Jakub Molík (GPOA Znojmo). 
Současně byl vyhodnocen seriál Grand Prix dětí, kdy první a druhé celkové pořadí znojemského okresu obsadili Jakub  
a Ondřej Molíkovi, třetí byla naše klubová naděje Eliška Kružíková! 
Turnaj probíhal v  pohodové atmosféře. Poděkování patří nejen ukázněným hráčům, ale také pořadatelům, především 
Romanu Matulovi a Františku Šimíkovi, dále Petru Korgerovi a samozřejmě také rozhodčím, Radku Skoumalovi a Ra-
dimu Kovaličkovi. Velký dík patří také všem, kteří se podíleli jak organizačně, tak sponzorsky a podpořili tento memoriál 
k úspěšnému průběhu. Děkujeme. 

Open Hodonice 2019 – memoriál Rostlislava Obrdlíka

Klub seniorů Podyjí Hodonice
Koncem května vyrazili členové klubu na 
každoroční dvoudenní pobyt do Bojanovic. Přes 
nepříznivou předpověď počasí bylo nakonec 
pěkně a senioři mohli uspořádat oblíbený turnaj 
v  melkách. Suverénní vítězkou byla Marie Pro-
cházková a těsně za ní Jaroslava Chytilová, ve 
druhém družstvu pak Anna Adámková. Během 
dvou pohodových dní nechyběla ani hra karet, 
povídání či pěkné písničky. 

Dne 15.6.2019 se na sportovním hřišti při ZŠ Tasovice 
uskutečnila akce Sklobraní, kterou pořádala společnost Saint – 
Gobain ADFORS.
Organizační tým ze závodu Hodonice připravil jak pro velké, 
tak i malé pestrý program, který nabídl nejen ukázku řemesla 
sklářů, ale i spoustu jiných herních aktivit pro děti, jako např. 
navlékání vinutých perel, vytvoření korálkové ozdoby na nohu, 
malovalo se na sklo, návštěvníci se mohli projít po stezce bo-
sou nohou atd. Za vyluštěný kvíz si mohli vylosovat na kole 
štěstí patřičnou odměnu. Po celou dobu programem provázel 
moderátor Michal Halačka, nesmělo chybět ani občerstvení 
v podobě burgerů, moravských koláčů, zelných štrúdlů. 
I když bylo počasí vyloženě letní, návštěvníky to vůbec neo-
dradilo. Ba naopak, ti si letní atmosféru chválili, v parném dnu je 
svlažili i hasiči, kteří byli také po celou dobu přítomni. Důkazem 
příjemné atmosféry a vydařené akce je i fakt, že akci navštívilo 
bezmála 400 osob.                                                       /Jana Reiterová/

Sklobraní
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Svůj velký dětský den si ani letos nenechaly ujít stovky dětí ze široka daleka. Krásné odpoledne plné soutěží, her a zábavy pro 
ně připravil tradiční organizátor Spolek Hodoňáci. Malí návštěvníci hned u vchodu dostali balónek a sladkého nanuka a už 
se rozeběhly řádit na obrovských nafukovacích atrakcích. Velikou radost měly děti hlavně z přítomnosti mnoha zajímavých 
zvířátek, které se jen tak nevidí. Mohly se potěšit z rozkošných nejmenších kůzlátek, pohladit si oslíky a dokonce se na nich 
svézt, jako i majestátném velboudovi. Spolu s rodiči také obdivovali krásné exotické papoušky, kterých zde bylo na ukázku 
hned několik. Děti si zasoutěžily během osvědčených i nových her a úkolů, zazpívaly si i zatančily. Členové spolku Hodoňáci 
jim opět přichystali úžasné odpoledne a děti si tak prožily krásnou oslavu Mezinárodního dne dětí.

Velký dětský den

V sobotu 18. 5. 2019 se družstva Mladých hasičů SDH Hodonice zúčastnila jarní části okresního kola 
celostátní hasičské hry Plamen. Jako již tradičně soutěž proběhla v  hasičském areálu ve Výrovicích.  
A stejně jako loni za krásného počasí.
Po dobrém podzimním kole chtěla naše družstva, tak jako loni, dosáhnout na umístění na bedně.  
A tak zabrala na posledních trénincích, zabojovala na soutěži a vyplatilo se to. Družstvo mladších 
hasičů podalo v jednotlivých disciplínách skvělé výkony. Vyhrávali téměř všechny jednotlivé disciplíny  

Mladí hasiči z Hodonic opět úspěšní!
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a sbírali minimum trestných bodů! Družstvo starších většinu disciplín také ovládlo. Až v závěru došlo 
k zaváhání v poslední disciplíně, požárním útoku, a tam těch trestných bodů přiskočilo trochu více.
Po sečtení bodů ze všech disciplín však bylo veselo. Naše snaha byla korunována opět velkým úspěchem: družstvo 
mladších hasičů vyhrálo okresní kolo hry Plamen! A to po třetí za sebou! Zlatý hatrick děti děkujem, děti děkujem…
V kategorii starších bohužel letos nedošlo k vyhlášení výsledků hned na místě.. zlobil sčítací software. Konečné výsledky 
jsme obdrželi tedy až dva dny po soutěži. Ale stály za to. Družstvo starších hasičů obsadilo 3. místo a opět umístění na 
bedně! 
Neuvěřitelné! Všichni naši mladí hasiči mají opět medailí z okresu a na police v hasičce přibydou další dva cenné poháry!! 
Je to úžasný pocit, když už několik let po sobě dosahují mladí hasiči z Hodonic v rámci okresu pravidelně na 1. – 3. umístění. 
Patří jim velký obdiv a velká gratulace!!
Také gratulujeme družstvu starších hasičů z Tasovic, kteří letos okresní kolo hry Plamen vyhráli a postoupili do krajského 
kola, které bude 8. 6. 2019 v Brně! Držíme jim palce. No a my už se těšíme na další soutěže, které nás letos čekají.                                                      

/Za SDH Hodonice Mirek Viktorín/
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V rámci spolupráce mezi místními spolky uspořádal klub IPSC Znojmo pro 
Spolek vinařů sv. Klementa prohlídku své střelnice s možností střelby ze spor-
tovních zbraní.  Jelikož většina vinařů byla u nás poprvé, byli překvapeni jak ro-
zlohou celého areálu, tak i přísnou bezpečností na střeleckých závodech.  Při sa-
motné střelbě brzy zmizely veškeré obavy a nám střelcům nezbývalo nic jiného 
než chválit za přesné zásahy. Z nadšených výrazů přítomných bylo jasné, že 
návštěva střelnice byla “trefou do černého” a zcela určitě nebude tou poslední... 
Za náš klub mohu říci, že ocenění střelci na našich závodech si budou i nadále 
odvážet láhve se skvělým vínem od našich vinařů a jsem přesvědčený, že se  
k nám rádi vrátí nejen kvůli svému koníčku, ale i za návštěvou místních vinných 
sklípků.                                                                                     Za Klub IPSC Znojmo V. Fiala

Vinaři na střelnici 
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Z činnosti Mysliveckého spolku Hodonice
Po skončené zimě čekalo členy Mysliveckého spolku, jako 
každoročně, řádné vyčištění mysliveckých zařízení, určených 
k přikrmování zvěře. Jednotlivé zásypy a krmelce byly řádně 
vydezinfikovány tak, aby byly připraveny na další sezonu. Dále 
naši členové po zimě provedli kontrolu všech posedů a kaza-
telen v honitbě a byla provedena oprava některých z nich.
S přicházejícím letním a teplým obdobím převládají obavy, že 
bude opět suchý rok. To znamená, že po provedení vyčištění 
zásypů a krmelců čeká nás, myslivce, obnova stávajících a vy-
budování nových napajedel pro zvěř. Voda totiž hraje v životě 
zvěře, stejně jako u všech ostatních živočichů, zcela zásadní 
roli. Zde nás i do budoucna čeká v honitbě dlouhá práce.
V měsíci květnu také členové Mysliveckého spolku v rámci 
“jarního úklidu” provedli úklidové práce okolo Myslivny.
Dále někteří členové spolku navštívili Mezinárodní výstavu 
myslivosti “NATURA VIVA” v Lysé nad Labem. 
I v nadcházejícím letním období se za přírodu jako myslivci ob-
racíme na občany Hodonic s následující prosbou:
“PŘÍRODA JE DOMOV” Pokud jdete do přírody, jste na 
návštěvě v domově zajíce, srny, lišky a mnoha dalších 
obyvatel přírody, kteří, stejně jako Vy doma, nechtějí být 
rušeni při přijímání potravy nebo při odpočinku. Proto 
prosíme, nerušte zvěř při jejich životním rytmu. Velkou 
nepříjemností pro zvěř jsou i volně pobíhající psi, před 
kterými musí zvěř utíkat. Prosíme, abyste měli své psy 
vždy na vodítku! Připomínáme také majitelům pozemků 
povinnost oznamovat uživatelům honitby, kdy a kde bude 
probíhat senoseč či sklizeň pícnin, abychom my, myslivci, 
mohli provést vhodná opatření pro ochranu zvěře těsně 
před započetím sklizně. DĚKUJEME!

PRIPRAVOVANE 
AKCE

Soutěž v požárním útoku 
Mladí hasiči Hodonice  20. července

Červenec 2019

V

Zarážení hory 17. srpna
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 
/ Tasovice 31. srpna

Srpen 2019

Čiperkové – představení pro děti 15. září
Tenisový turnaj dvouher Hodonice Chalenge

Září 2019

Tenisový turnaj 
ROLF BRABENETZ OPEN 2019 22. června
Kuličkový den, Turnaj v kuličkách 22. června

Červen 2019

I

Obec Hodonice zve děti i dospělé na vystoupení 
nejpopulárnější dětské kapely v ČR. V neděli 15. září 
přijedou do KD Hodonice Čiperkové, které milují děti 
z celé republiky. Jejich vystoupení sledují na                 . 
Nezapomeňte si včas zajistit vstupenky! 

Čiperkové
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INVESTICNI AKCE
V I

V zimě došlo ke zjištění, že dům s číslem popisným 4 za mateřskou 
školou v ulici U Kostela doznal havarijního stavu. Následně stavební 
úřad vydal demoliční příkaz. Po přípravných krocích, spočívajících 
v  odpojení plynu, elektřiny a také výběru zhotovitele demolice  
a oprav štítu přilehlé budovy byla počátkem měsíce června zahájena 
demolice. 
Za cenu 715 tisíc tuto akci provádí firma Haiva. Termín dokončení je 
smluvně ujednán na 24. 6. 2019. 
Na místě je plánována plocha pro parkovací stání. 

Demolice budovy č. p. 4 

Hřiště na ulici Polní
V minulém vydání jsme vás informovali o pracích 
na neformálním hřišti na ulici Polní. Toto hřiště 
je obecní, avšak iniciativu a ruku k  dílu přiložili 
především tatínkové dětí, které navštěvují nebo 
by rády navštěvovaly toto hřiště namísto běhání 
v silnici. 
Pracovníci obce lokalitu vyčistili, strhli staré 
nefunkční oplocení a částečně urovnali terén. 
Následně proběhly tři víkendové brigády, kdy 
bylo nataženo nové oplocení, vyrovnán povrch  
a také byly vyrobeny nové branky na florbal. 
Děkujeme všem, kteří s  pracemi rekonstrukce 
pomáhali.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 se na území České 
republiky konaly volby do Evropského parla-
mentu. Stejně tak v  Hodonicích, kde byl stano-
ven tradičně jeden volební okrsek. Účast voličů 
nepatrně přesáhla 21 %, tedy téměř 300 voličů 
hlasovalo o budoucích pozicích v  parlamentu. 
Z úspěšných stran, které získaly v Hodonicích více 
hlasů, můžeme jmenovat dle pořadí ANO 2011, 
SPD Tomia Okamury, ODS a dále také KDU – ČSL 
či Českou pirátskou stranu. 

Informace z jednání zastupitelstva obce
Již se zažilo, že se koncem měsíce, obvykle ve středu, 
schází zastupitelstvo obce ke svému pravidelnému jed-
nání a rozhodování o fungování obce, o investičních akcích,  
o žádostech občanů a dalších organizací a také k předání in-
formací například z  komisí a výborů ostatním členům zastu-
pitelstva. Mimo jednání zastupitelstva probíhají napříč zastu-
piteli, členy komisí a výborů také pracovní schůzky, které řeší 
mnoho záležitostí, týkajících se rozvoje a fungování obce. Z mi-
nulých jednání například můžeme zmínit řešení opravy, resp. 
reklamaci nerovnosti travnatého povrchu hasičského hřiště, 
reklamaci netěsnosti hráze panského rybníka či přípravu k za-
teplení a opravám bytových domu Na Vinici. Dále je v řešení 
příprava rozšíření kapacity kompostárny; stavebně ke změnám 
nedojde, avšak ve stávajícím zařízení je uvažováno zpracování 
dvojnásobného množství produkovaného bioodpadu. Obec 
také pořídila nový výkonný sekací traktor Kubota s  vysokým 
výsypem v pořizovací ceně 500 tisíc. Pro částečné financování 
pořízení tohoto traktoru byla podána žádost o dotace jiho-
moravského kraje. Ta však nebyla schválena pro velký zájem  
a nízký počet bodů naší obce v této programové výzvě. Naopak 
obci byla schválena dotace z úřadu práce na financování pra-
covního místa pro údržbu obce, a to ve výši 180 tisíc korun. Vel-
mi pozitivním krokem byla příprava finančního výboru, který 
množstvím jednání se zástupci bank vyjednal výrazné zhodno-
cení finančních prostředků pro obec. O všech projednávaných 
bodech se dočtete více v zápisech za zastupitelstva. 
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Duben 2019

Burianová V.
Svobodová A.
Večeřa I.
Holcmannová R.
Medek S.
Votoupalová B.
Henych F.
Kresan J.
Petráňková F.
Horová J.
Maurerová S.
Hlaváčková J.
Dočkal L.
Koryťáková A.
Bystřický B.

Červen 2019
Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Marie Macháčková

Vzpomínáme

I

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Jaromír Bartoník
Alexandr Sedlák
Marie Mátlová
Lucie Ondříšková

Květen 2019
Sedlář J.
Debef S.

Svobodová F.
Svoboda J.
Venková J.
Kratochvílová J.
Sitařová H.
Lupačová J.
Nováková J.
Kohoutková Z.
Hájková A.
Mastná K.
Hrabcová Z.
Šlapáková J.
Bartolčicová M.

Pakosta R.
Válka J.
Pfeifer F.
Března M.
Houzar A. 

v
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 3. ČTVRTLETÍ 2019
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
měsíc

červenec 2019
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 PO ÚT ST

srpen 2019

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 PÁ SO

září 2019
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 PO

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO
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  Miluše Mitregová, předsedkyně kulturní komise
Grafické zpracování:   Kateřina Šrámková, www.grafi-ka.cz
Tiskne v nákladu 750 ks:   36. vydání periodika
Periodikum je evidováno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 22971.

Obec Hodonice , Obecní 287, 671 25 Hodonice
IČ: 00292788  |  ID datové schránky: hz4becg  |  Bankovní spojení: 1582841399/0800 Česká spořitelna a.s.

tel.: 515 234 448  |  e-mail: ouhodonice@hodonice.cz  |   www.hodonice.cz

Úřední hodiny
Pondělí  7.00 - 12.00   12.30 - 16.00 hod.  |   Středa  7.00 - 12.00  12.30 - 16.00 hod.  |  Čtvrtek  7.00 - 12.00 hod.

Peňásová F.
Otevřel M.
Bartolčic F.
Letochová K.
Kubík J.
Dítětová M.
Buchtová R.


