
Vážení spoluobčané,
v úvodu minulého vydání Vlaštovky jsem se věnoval situaci kolem pandemie covid 19 a s tím souvisejícího nouzového stavu. Ne jinak 
tomu bude i tentokrát. Tehdy jsem nám všem přál, abychom celou situaci zvládli bez zásadních problémů, a hlavně ve zdraví. Myslím, 
že se nám to v mezích možností podařilo, a že si snad již můžeme oddechnout od nepříjemných omezení, která s tímto souvisela. Za 
dodržování potřebných opatření a vstřícnost bych chtěl všem spoluobčanům poděkovat. Ale i nadále je nutné dodržovat základní hy-
gienická opatření, abychom zabránili případné druhé vlně epidemie.  I přes veškerá omezení a opatření se život v obci nezastavil a za 
určitých podmínek se pracovalo na mnoha místech. Jednou z velkých akcí, která postupně probíhala, byla výstavba sportovní haly, kte-
rou se podařilo dokončit včas a v termínu bez zásadních problémů. Úspěšně proběhla i kolaudace haly, a tak ve spolupráci s TJ Hodonice 
byl na 19. 6. 2020 naplánován den otevřených dveří, při kterém si mohou občané prohlédnout interiér sportovní haly. Uvedení haly do 
provozu je plánováno od července letošního roku a bude sloužit pro sportovní vyžití nejen našich spolků, organizací a spoluobčanů, ale 
i ostatní široké veřejnosti.
Milí spoluobčané, protože se pomalu, ale jistě blíží období letních prázdnin a dovolených, dovolte, abych Vám popřál hodně pohody  
a odpočinku na zasloužených dovolených. Přeji Vám, abyste načerpali spoustu nových sil a užili si příjemné chvíle se svými rodinami  
a se svými přáteli, třeba i v nové sportovní hale. Všem dětem pak přeji příjemné prožití prázdnin.

S úctou Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE
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Uplynulé tři měsíce byly obdobím značné nejistoty. Váhavě jsme psali minulé vydání v době, kdy jsme nevěděli, co přijde druhý den. 
Výstavbu Sportovní haly v Hodonicích však nic neohrozilo a v dnešních dnech si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní otevření sportovní 
haly. Po průběžných reportech na stránkách Vlaštovky dnes můžeme sdělit, že hala je zdárně dokončena a úspěšně zkolaudována. 
Dne 19. června 2020 od 16 hodin Vás pan František Latr, předseda TJ Hodonice, zve na slavnostní otevření nové sportovní haly 
v Hodonicích: 

Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych vás pozval na slavnostní otevření nové sportovní haly v Hodonicích, které proběhne v pátek 19. 6. 2020. V době od 16 hodin do 17:30 
hodin bude možná prohlídka haly a jejího zázemí. Vstup bude umožněn přes tenisové kurty obce Hodonice. V 18 hodin proběhne slavnostní 
zahájení a přivítání hostů, poté odehrají naši florbalisté exhibiční zápas ve florbalu. Ukončení akce bude po odehrání florbalového zápasu. 
Zázemí haly je vybaveno dle nejnovějších trendů. Pro sportovce je zde dostatek místa na převlečení i následnou hygienu po sportovním výkonu. 
Podlaha haly je vyrobena z polyuretanu, jedná se o měkčený povrch vhodný pro všechny druhy sportů a je ohleduplný k našim kloubům. V hale 
je možné provozovat tyto druhy sportů: florbal, sálový fotbal, badminton, volejbal, nohejbal, tenis a házenou.

Za TJ Hodonice František Latr

Slavnostní otevření sportovní haly v Hodonicích

Ve dnech, kdy dokončujeme toto vydání před odesláním do tisku, probíhá současně výběrové řízení na správce haly. Stejně tak je 
tvořen soupis obsazení haly, využití a všechny technické a logistické záležitosti spojené s budoucím provozem haly. Bližší informace pro 
zájemce budou k dispozici při slavnostním otevření sportovní haly a samozřejmě na webu TJ Hodonice a Obce Hodonice. 

Pokračování na straně 3.

www.hodonice.cz    
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Tak je označen projekt, který je aktuálně řešen a připravován. 
Výzva k podání nabídek byla vypsána 14. května 2020. Předpokládaná částka realizace veřejné zakázky činila dle rozpočtu 
3 847 685,74 Kč bez DPH. 
Svoji nabídku na realizaci podalo celkem 5 firem. Pětičlenná komise posoudila nabídky a vyhodnotila na základě kritérií  
a požadavků výzvy zadavatele (Obce Hodonice) jako nejvhodnější firmu BoBaStav s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou realizace 
2 479 916,82 Kč bez DPH. (tj. vč. DPH 3 000 699,35 Kč)
Stavební práce mají být zahájeny 10. června 2020 a dokončeny 29. července 2020. Projekčně se jedná o úsek navazující na 
stávající nově opravenou komunikace do pískovny, a to až k váze pískovny. 
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Oprava účelové komunikace – Do pískovny – etapa II

INVESTICNI AKCE
V I

ZIVOTNI PROSTREDI 
V I V I

V posledních týdnech se v Hodonicích rozmáhá takový nešvar…
Přikládáme snímky, které nám již pravidelně zasílá svozová firma, a další, které fotíme sami. 

Hodonice jsou snad možná jedinou obcí v republice, kde mají občané absolutní komfort v oblasti nakládání s odpady. 
Hodonice mají kromě standardního svozu komunálního odpadu možnost třídit (vyjma azbestu a autodílů, odpadů  

z gastronomie a živočišných odpadů) opravdu všechny druhy odpadů.

Situace s odpady v obci

V obci je rozmístěno:
26 kontejnerů na plast, 19 kontejnerů na papír, 10 kontejnerů na sklo čiré, 10 kontejnerů na sklo směsné

1 kontejner na sklo kombinovaný, 10 kontejnerů na kov, 3 popelnice na potravinový olej, 3 kontejnery na použitý textil
2 kontejnery na nepotřebné drobné elektrozařízení a baterie, 10 objemných kontejnerů na bioodpad.

Přibližně 40 ks odpadkových košů, přičemž většina má u sebe zásobník na sáčky na psí exkrementy, které 2x týdně doplňujeme.
Mimo to máme mezi občany do domácností rozděleno: 

375 popelnic na bioodpad, 265 malých a 34 velkých popelnic na plast, 238 malých a 31 velkých popelnic na papír, 
přičemž tyto nádoby jsou při svozu evidovány a váženy pomocí čipů.

Obec Hodonice provozuje od června roku 2017 Sběrný dvůr odpadů, kam je možné odkládat standardně 17 druhů odpadů 
včetně odpadů nebezpečných. Sběrný dvůr je v provozu občanům k dispozici 19 hodin týdně, tedy 4 x v týdnu, v dopoledních  
i odpoledních hodinách, včetně víkendu. 
Dále již několik let Hodonice provozují kompostárnu. Od letošního roku s  navýšenou provozní kapacitou na 300 tun biood-
padu ročně. Bioodpad zde zpracováváme na kompost, který je nově certifikován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským. Nově je zde obsluha občanům k dispozici pro odevzdání odpadu a výdej kompostu každou středu mezi 7:30  
a 10:30.

Zcela zásadní je skutečnost, že většina výše uvedeného je pro občany ZDARMA! 
Občané platí pouze poplatek za svoz a uložení směsného komunálního odpadu ve výši 460 Kč. Děti mladší 18 let a senioři starší 
65 let neplatí NIC. Ostatní služby v sektoru odpadového hospodářství obce jsou bezplatné. 
Nedokážeme tedy úplně pochopit, proč zvláště v těchto dnech zvýšených hygienických opatření nacházíme tolik odpadu na 
veřejných prostranstvích v obci. Doma si většina z nás uklidí, ale někteří svůj odpad jednoduše odloží někde zcela nevhodně. 
Následně, abychom udrželi pořádek alespoň v určité míře, neustále (každý den) pracovníci obce uklízejí odpad! 
Chtěli bychom vás požádat o zamyšlení, ale především o rozvahu a důslednost při nakládání s vašimi odpady. Velmi snadno se 
může stát, že poplatek za odpady bude rapidně narůstat s ohledem na náklady, které obec musí za svoz a likvidaci vynakládat. 
Víc v oblasti nakládání s odpady pro vás udělat nedokážeme. Děkujeme
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Ve čtvrtek 23. dubna 2020 proběhlo značení míst par-
kovacího stání mezi bytovými domy Na Vinici. Práci 
provedla firma Urbania ze Znojma, se kterou obec 
Hodonice spolupracuje v  záležitostech dopravního 
značení. Místa byla vyměřena a vyznačena dle normy 
s ohledem na možnosti daných prostorů stání vozidel. 
Děkujeme za spolupráci

Značení míst parkovacího stání 
Na Vinici

Úklid vozovek a chodníků
Po zimním období jsme zahájili úklid vozovek, chodníků 
a zpevněných ploch zametacím vozem Nielfisk City Ran-
ger. Zavedli jsme těmto pracím pravidelnost. Každý pátek 
celý den projíždí ulicemi jednu po druhé tento zametací 
vůz. V souvislosti s tímto žádáme občany o ukázněné par-
kování vozidel tak, aby pokud to bude jen trošku možné, 
neparkovali při krajnicích, na chodnících a co nejvíce 
užívali například také parkovišť. 

www.hodonice.cz    

Ceník pronájmu Sportovní haly Hodonice

září - duben  květen - srpen Kurt badminton

Pondělí - Pátek

8:00 – 13:00 250 Kč 200 Kč 150 Kč/hod.

13:00 – 16:00 400 Kč 300 Kč 150 Kč/hod.

16:00 – 22:00 500 Kč 400 Kč 150 Kč/hod.

Sobota - Neděle
+svátky 8:00 – 22:00 500 Kč 500 Kč    150 Kč/hod. č

UVEDENÉ CENY JSOU ZA 1 HODINU VČETNĚ ŠATNY.
REZERVAČNÍ SYSTÉM BUDE UMÍSTĚN NA WEBU TJ HODONICE A OBCÍ HODONICE A TASOVICE.
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V červnu v přírodě nacházíme právě narozená mláďata všech zástupců naší zvěře. Všichni noví obyvatelé naší přírody potřebují 
klid. Proto právě červen nazýváme měsícem myslivosti a ochrany přírody. Ochrana zvěře je nutná právě v letošním roce, kdy 
se vlivem karanténních opatření setkáváme s větším tlakem veřejnosti na přírodu.
Dnes vás seznámíme s naším nejvýznamnějším druhem drobné zvěře – zajícem.
Zajíc polní, latinsky Lepus europaeus L., tvoří historicky nedílnou součást naší přírody. Zasluhuje si proto plné pozornosti. Je 
rozšířen na většině území Evropy, ale nalezneme jej také v jihozápadní Asii a severozápadní Africe. Přestože se jedná o zvěř 
polních ekosystémů, daří se jí při nižší populační hustotě také v prostředí lesů. Současný populační pád zajíce je připisován 
celkovému zhoršení životních podmínek. Mezi hlavní faktory se přitom udává velkoplošné zemědělství, nástup mechanizace, 
scelování pozemků, chemizace zemědělské výroby a likvidace rozptýlené zeleně.
Samec se označuje jako zajíc, samice jako zaječka a mládě zajíče. Zajíc má svalnaté tělo s nápadně dlouhými zadními běhy, 
které mu umožňují především rychlý běh, který je jeho základním obranným mechanizmem. Zajíc je vytrvalý běžec. Když 
spatří nebezpečí, kličkuje, peláší a odskakuje. V klidném pohybu hopkuje, při pátrání po okolí panáčkuje a v případě 
nebezpečí se přikrčí. V ohrožení zajíc vřeštivě naříká, při honcování se zajíci ozývají vřeštěním, při pastvě mroukají. Malí 
zajíčci pískají. A jak popisují myslivci zajíce mysliveckou mluvou je zobrazeno na obrázku.
Zaječka ročně v průměru odchová 6 až 9 zajíčat, která kojí většinou v noci po dobu 2 až 3 týdnů. Po kojení zaječka od zajíčat 
odchází, aby její pach nepřilákal šelmy. Zajíčci již po deseti dnech života přijímají první rostlinnou potravu a po třech týdnech 
se osamostatní.

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody.

Prosíme, neodnášejte nalezená mláďata, zaječka se k nim vždy vrátí. Stejně tak prosíme, abyste při venčení dohlédli na vaše 
psí mazlíčky, aby nejen mláďata zajíce polního zůstala, v tuto pro ně důležitou dobu největšího ohrožení, v klidu.

Děkujeme, myslivci Mysliveckého spolku Hodonice.

www.hodonice.cz    

Paní Bc. Michaela Polášková ukončila svoji práci 
matrikářky ke konci května. Patří ji poděkování za prá-
ci, kterou na této pozici odváděla. Novou matrikářkou 
je paní Ivana Kodytková. V současné době absolvuje 
školení a posléze matriční zkoušky. Stejně tak zkoušky 
k ověřování podpisů a některých dalších činností. Do 
té doby provádí matriční úkony a ověřování podpisů 
zástupce matrikářky pan Jiří Maršoun. (v týdnu od 29. 
6. do 3. 7. 2020 nebude z důvodu čerpání řádné dovo-
lené pan Maršoun přítomen)
Stavební úřad v Hodonicích je dočasně ze zdravotních 
důvodů uzavřen, přibližně do konce měsíce července. 
Sběrný dvůr odpadů je v plném provozu, tedy pondělí 
7-14 hod., středa 12-17 hod., pátek 7-12 hod., sobota 
9-11 hod. 
Kompostárna je pro občany otevřena každou středu 
7:30 – 10:30 hod. 

Obecní úřad Hodonice je již plně v provozu.

Aktuálně z Obecního úřadu:

Z Mateřské školy Hodonice

Po rozvolnění je Mateřská škola opět v  provozu. 
Má stanoven, stejně jako ostatní školská zařízení, 
důsledný režim hygieny.

Poslední zvonění pro předškoláky proběhne ve středu 
24. června 2020 v MŠ. 

Rozloučení s  předškoláky bude připraveno o den 
dříve 23. června 2020 v KD. 

Prázdninový provoz: 
Mateřská škola po projednání se zřizovatelem oz-
namuje rodičům, že prázdninový provoz bude od 
1. 7. 2020 do 21. 8. 2020 NEPŘERUŠEN (z důvodu 
nepředpokládaného uzavření MŠ po dobu pan 
demie koronaviru). Uzavřeno bude poslední týden 
v srpnu, tj. 24. 8. 2020 – 31. 8. 2020. 
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Uplynulé období pro mnohé z nás znamenalo prožití zcela nových životních situací, nasbírání nových zkušeností, pro někoho 
celkové zklidnění a odpočinek, pro jiné spoustu stresu a nervozity. 
Asi všichni jsme se museli naučit žít tak trochu jinak. Postupem dní se, doufejme, začíná běžný život vracet do původních 
kolejí. Roušky, které byly ještě před nedávnem opatrovaným a nedostatkovým a nezbytným prostředkem pro ochranu zdraví 
našeho a našeho okolí současně, tak ty se nyní zvolna odkládají. Každý, kdo má doma šicí stroj (nebo alespoň jehlu a nit), šil  
a šil, a to dnem i nocí. 
Tímto velmi moc děkujeme a opravdu si vážíme Vás všech, kdo zcela nezištně a s plným nasazením šil a daroval roušky či se 
jakkoliv jinak podílel na zvládnutí celé té prekérní situace. Víme, bylo a stále je vás hodně, a všem ještě jednou děkujeme! 
Přikládáme článek, který jen dokládá výše uvedené řádky. 

V I

Šijeme, co nám síly stačí
S tímto mottem, každý den, usedá skupinka úžasných žen za své šicí stroje. Dámy z Hodonic a Tasovic se společně s mladými hasiči 
SDH Hodonice zapojili do výzvy „šijeme roušky pro první linii“. 

Výzvu si vzaly za své i členky klubu seniorů z Hodonic. Díky této výzvě se rozdalo už přes 4000 roušek do Nemocnice, hasičům, 
pro domovy se seniory...

A jak to vlastně celé vzniklo? 

Vodárenské centrum Znojmo nabídlo neomezené množství netkané textilie těm, kdo je využije k šití roušek jak pro sebe, 
tak i pro druhé. Můj bratr a jeho kamarád (člen SDH Hodonice, SDH Tasovice) tedy neváhali a tuto nabídku využili, donesli 
potřebný materiál domů. První roušky tedy vznikly od našich maminek. Materiálu bylo opravdu hodně, ale roušek bylo stále 
málo. Kluci se rozhodli tuto skutečnost sdílet na Facebooku a to rozpoutalo úžasnou věc. Zapojili se další, kteří chtěli v této 
situaci pomoci, maminky, babičky, tety…především právě seniorky z Hodonic ... prostě všichni, kdo mají možnost.
Můžu říct, že je to skvěle fungující tým! Kluci vyzvedávají materiál, rozvážejí a zároveň si vyzvedávají ušité roušky. Nejen 
roušky, ale i ochranné pláště do nemocnic. Denně dámy ušijí 300-400 kusů jednorázových roušek. Ušité roušky rozvezli do 
domovů se seniory v blízkém okolí. 250 roušek putovalo i do Kokor, nedaleko Přerova, do domova pro osoby se zdravotním 
postižením.
Darované roušky vždy vykouzlily úsměv na tváři, a proto jsme i my v ADFORS chtěli osobně těmto dámám vyjádřit naše 
uznání. Věříme, že jsme zároveň podpořili i obchodníky z okolí zakoupením kytiček a balíčků pro „naše švadlenky“. 

Nejkrásnější na tom všem je, že dámy šijí rády a s úsměvem.
Jak jsem už psala v úvodu, jste úžasné dámy! Děkujeme.                       Markéta Dokulilová, asistentka ředitele závodu Hodonice. 

www.hodonice.cz    
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KULTURA A SPORT

Už ze tříd mateřské školy v Hodonicích přišla parta kluků, kteří jsou sportovně mimořádně nadšení a užívají si sportu všeho 
druhu naplno. Rádi se setkávají nejen ve školních lavicích (dnes povětšinou druhé a třetí třídy ZŠ), ale mnohem raději 
v tělocvičně nebo na hřišti. Po prodloužené zimní pauze se konečně mohli chlapci rozeběhnout za fotbalovými míči na 
hřišti a hned po prvních trénincích sehráli první zápas letošního roku. 

Představíme tým mladší přípravky pod vedením p. Josefa Durajky: Hrdina J., Havlík L., Svoboda D., Sedlák D., Zálešák V., 
Varga O.; Eliáš O., Juhaňák J., Běhavka B., Bořil K., Bálský P., Sedlák O., Svoboda F. 

Po delší pauze, způsobené nečekaným šířením nebezpečného viru, se konečně rozběhl sportovní život i mezi našimi 
nejmladšími fotbalisty. Po zmírnění opatření, které umožnilo otevřít tasovické hřiště, se kluci okamžitě nadšeně zapojili do 
tréninků, i když byla jejich soutěž zrušena. Při nich se snaží získat zpět ztracenou fyzickou kondici, zdokonalovat se v herní 
činnosti a v ovládání míče. U většiny chlapců je tréninkový výpadek velice znát, což se projevilo v přátelském zápase s hochy 
z Přímětic, který proběhl ve středu 3. 6. 2020 odpoledne. V utkání, hraném netradičně na čtyři patnáctiminutové části, na-
konec těsně prohráli, ale o výsledek tady vlastně až tolik nešlo. Šlo především o zahnání chmurů po tomto divném období 
a probuzení přirozeného nadšení pro pohyb u našich nejmladších fotbalistů… a to se myslím podařilo.

Josef Durajka

FOTBAL

Místní knihovna Hodonice
Místní knihovna v Hodonicích má otevřeno v obvyklé době
  úterý 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00
  středa 14.00 - 17.00 
  čtvrtek 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00

Až do odvolání bude v knihovně nutné dodržovat následující pravidla:
•   vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými
  prostředky dýchacích cest ( rouška, respirátor, šátek ...)
•  při vstupu do knihovny je nutné použít dezinfekci, která 
  je při vstupu do knihovny
•   návštěvníci knihovny musí dodržovat vzájemné 
  odstupy minimálně 2 metry
•   pobyt uživatelů v knihovně je omezen na nezbytně nutnou dobu
•   až do odvolání bude knihovna fungovat v omezeném
   režimu - pouze půjčování knih

Děkuji Vám za pochopení, 
Grillowitzerová Ludmila, knihovnice

www.hodonice.cz    
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SPOLECENSKA KRONIKA

Duben 2020
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.
Lupač B.
Koryťáková A.
Bytřický B.

Červen  2020

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Vzpomínáme

I

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Patrik Miklas
Květen 2020

Kružíková D.
Sedlář J.
Debef S.
Peňásová F.

Svobodová F. 
Svoboda J.
Venková J.
Stodůlka V.
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

Otevřel M.
Bartolčič F.
Letochová K.
Kubík J.
Dítětová M.
Korger L.
Buchtová R.
Sedlák J.
Petlachová E.
Dlouhý I.

Jaromír Beňa

Informace k odloženému divadelnímu 
představení

Vážení občané, kvůli nastalé situaci a nejistotě ohledně 
uvolnění podmínek nouzového stavu nebylo a nebude 
v tomto roce divadelní představení Divadelní společnosti 
Háta  uskutečněno.
Náhradou jsou připravena na příští rok dvě divadelní 
představení, a sice ve čtvrtek 8. dubna 2021 nová divadel-
ní komedie Svatba bez obřadu a poté v předadventním 
čase ve středu 24. listopadu 2021 původní hra Velké lásky 
v malém hotelu.
Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v plat-
nosti na představení 8. dubna 2021. 
V případě, že nechcete využít náhradního termínu  
8. 4. 2021, můžete uplatnit navrácení vstupného  na OÚ 
Hodonice do 30. 10. 2020. Omlouváme se za vzniklé kom-
plikace.                                                                Miluše Mitregová

15. srpna 2020 – termín je jen informativní, 
vše je závislé na vládních nařízeních.

www.hodonice.cz    
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 3. ČTVRTLETÍ 2020
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 2020
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 PÁ

SRPEN 2020
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 PO

ZÁŘÍ 2020
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

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO

Fotografie:   František Šimík, Ing. Jitka Bořilová, Markéta Dokulilová, Soňa Rozsypalová a další
Za obsahovou a formální stránku odpovídá:   Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí
  Miluše Mitregová, předsedkyně kulturní komise
Grafické zpracování:   Kateřina Šrámková, www.grafi-ka.cz
Tiskne v nákladu 750 ks:   40. 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.

Upozornění 
Upozorňujeme občany, že poplatek  za svoz, uložení a likvidaci domovního odpadu  je splatný ke dni 30. 6. 2020. 
Výše poplatku v roce 2020 na osobu činí 460,- Kč.
Osoby mladší 18-ti let a osoby starší 65-ti let jsou v letošním roce od poplatku osvobozeny.

Ke stejnému datu je splatný také poplatek za psa.
Základní výše poplatku za psa v RD je 100,- Kč za psa v bytě 200,- Kč, u poplatníků starších 65-ti let je sazba 
snížena na polovinu.

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně OÚ nebo převodem na číslo účtu 1582841399 / 0800

www.hodonice.cz    

Tenisové kurty 
Tenisové kurty v Hodonicích jsou v plném provozu, 

tedy pondělí - neděle 
od 14:00 do 20:00 hodin. 
Kontakt: Rolf Brabenetz, 

správce kurtů tel.: 737 841 881


