
Vážení spoluobčané,
letošní adventní čas je bohužel poznamenán okolnostmi, které v současné době kolem nás kolují, a to epidemií koronavi-
ru. Ta nás omezuje téměř rok. Z tohoto důvodu jsme se nemohli spolu účastnit ani tradičního rozsvěcení vánočního stromu 
v obci. Přesto doufám, že na adventní náladě nám to neubere a budeme společně trpělivě očekávat příchod Vánoc - svátků 
radosti, přátelské pohody a lásky. 

Užijme si tyto dny plnými doušky v kruhu rodinném se svými nejbližšími. Věřím ale, že se budeme moci častěji potkávat  
i se svými přáteli a podělit se s nimi nejen o kouzlo Vánoc, ale i o běžné radosti a starosti, které prožíváme. 

Na sklonku roku se poohlížíme zpět na to, co všechno se podařilo v naší obci udělat během právě končícího roku 2020.  
O většině těchto událostí a projektech jste pravidelně informováni ve zpravodaji Vlaštovka. I v dnešní Vlaštovce se dozvíte 
nové informace o realizovaných projektech. V současné době se připravuje rozpočet obce Hodonice na rok 2021, který 
bude hlavním dokumentem pro další rozvoj naší obce. 

Rok 2020 je téměř u konce, a tak mi dovolte milí spoluobčané, popřát Vám všem krásné prožití svátků vánočních a do nad-
cházejícího roku 2021 přeji hlavně hodně zdraví, přátelské pohody a porozumění a taky trochu toho štěstí.

S úctou Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

zima 2020 | 41. číslo informačního listu obce Hodonice

Pro letošní advent byly umístěny a nazdobeny již tradičně dva vánoční stromy. Stříbrný smrk k obecnímu úřadu věnovala 
paní Anna Vašinová z  Tasovic. U pošty vánočně zdobí náves také stříbrný smrk, který věnovaly paní Alena a Helena 
Barabášovy. Za obec Hodonice velmi děkujeme.

Zahájení adventu - vánoční stromy 
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Dne 19. 3. 2020 nabyl účinnosti nový Řád veřejného pohřebiště obce Hodonice. V návaznosti na tento řád byl na 26. zasedání 
zastupitelstva obce Hodonice schválen poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitově v Hodonicích ve výši 22,- Kč/m2/
rok, platný ode dne 1. 1. 2021. Nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa se uzavírají vždy na 10 let dopředu. Smlouvy 
uzavřené až do roku 2029 zůstávají i nadále v platnosti a nové smlouvy se budou postupně každý rok v měsíci lednu obnovo-
vat. 
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Poplatek za pronájem hrobového místa

Dopravní hřiště – zahájení stavby
V těchto dnech započaly práce na stavbě dětského dopravního hřiště u nádraží v Hodonicích. O plánované investiční akci 
jsme vás informovali v předchozích vydáních zpravodaje. Nyní realizační firma ATLANTA a.s. zahájila stavbu. Podle smlouvy 
má stavba trvat 9 měsíců. 
Rádi bychom na těchto řádcích vyvrátili obavy, které slýcháme zejména od bydlících v této části obce. Původně se mělo 
jednat o společný projekt dopravní hřiště a skateparku. Po mnoha úpravách a ladění projektu k finální podobě pro komp-
likace s  územním plánem a majetkovými vztahy vznikl koncept dopravního hřiště a nástupního prostoru od budovy 
Českých drah. Budoucí hřiště bude prvořadě odpočinkovým parkem, po celém obvodu oploceným, na jehož provoz bude 
dohlížet správce. Na místě hřiště bude nově vysazeno 37 vzrostlých stromů, přes 90 ks keřů a mnoho trvalek. Nástupní pro-
stor od nádraží bude čítat dalších 5 stromů a mnoho keřů a trvalek. Děti se mohou těšit na spoustu silniček s dopravními 
značkami a semaforem a také novými herními prvky. 
Chtěli bychom vás poprosit o dodržování bezpečného pohybu v lokalitě v průběhu stavby. Určitě se ve výsledku nebude 
jednat o nějaké zázemí pro scházení mládeže, která v posledních týdnech zcela bez zábran doslova likviduje majetek obce. 
Situace po této stránce graduje a opakovaně je přivolávána policie k řešení.

Zimní úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zjišťování sjízdnosti místních komunikací prohrnováním a posypem v Obci Hodonice 
s firmou Mr. Pepinno a.s. O chodníky a další plochy v obci se budou, stejně jako doposud, starat zaměstnanci obce s obecní 
technikou. 

V

Rozpočet obce Hodonice pro rok 2021
Jak zmínil pan starosta v úvodním slovu na titulní straně, aktuálně je připravován rozpočet pro příští rok. Položky příjmů 
budou pravděpodobně poníženy s ohledem na státní finanční situaci. S ohledem na toto je také koncipována výdajová část 
rozpočtu. Z připravovaných akcí zmíníme mimo běžné výdaje obce například zamýšlenou opravu komunikací v extravilánu 
obce (př. za myslivnou, pod kolejemi mezi druhým a třetím žel. přejezdem), počítáno je s výdaji na financování dokončení 
intenzifikace ČOV, v rozpočtu je zapracováno financování stavby dopravního hřiště, přestože obec vynakládá snahu získat 
ještě část prostředků z dotací, počítá se s opravou bytových domů Na Vinici, postupně se chystá oprava technického dvoru 
(areál bývalých stavebnin na ul. Nádražní), mimo to také hasiči očekávají dodávku nového vozidla, pro které obec získala část 
financí z dotace. Položek v rozpočtu je celá řada. Aktuálně je navržený rozpočet zveřejněn na úřední desce, přičemž zastupitel-
stvo jej bude schvalovat na svém 27. zasedání dne 16. prosince. V době, kdy budete číst tento zpravodaj, bude již rozpočet ve 
své finální verzi s největší pravděpodobností schválen a následně bude dále intenzivně pracováno na všech připravovaných 
projektech. 
Mimo rozpočet obce Hodonice je současně řešen a připravován rozpočet sociálního fondu, rozpočet fondu bydlení  
a střednědobý výhled rozpočtu pro následující období.

autor projektu Ing. Arch. Kamil Švaříček
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KULTURA A SPORT
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PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

Také tentokrát s  mnoha otazníky píšeme, co je 
připravováno z  oblasti kulturních či sportovních 
akcí. Příprava událostí bývá náročná a dlouhá, jejich 
zrušení v poslední době rychlé a nečekané. Přesto 
pevně věříme, že už k  žádnému rušení nebude 
docházet a budeme moci společně užít následující:

Prosinec 2020
Štědrodenní přikrmování zvěře  24. 12. 2020
(akce bude potvrzena 
nebo zrušena informací na webu obce)

Leden 2021
Tříkrálová sbírka

Únor 2021
Tradiční ostatky SDH Tasovice 
Maškarní karneval 6. 2. 2021
Válení dýní 13. 2. 2021
Pivní korbel  19. 2. 2021

Březen 2021
MDŽ – setkání důchodců 6. 3. 2021
Velký dětský karneval 13. 3. 2021

I

Přebor šachového kroužku 
Optika Medek TJ Hodonice

1. října 2020 uspořádal František Šimík společně s  Františkem 
Leischnerem šachový turnaj pro děti ze šachového kroužku. 
14 dětí našeho kroužku sehrálo spolu turnaj, 7 dívek a stejně 
chlapců hrálo na 5 kol 2 x 10 minut. Nejlépe si vedla zkušená  
dorostenka Eliška Kružíková. Na druhém místě uhrál pěkný 
výsledek Tadeáš Bořil před třetím Josefem Chmelkou a Kristý-
nou Kružíkovou. I nejmladší děti si vedly dobře. Děti dostaly 
krásné ceny ve formě balíčků, které nachystala Ludmila Gril-
lowitzerová od TJ Hodonice. Turnaj řídil František Leischner  
a František Šimík.

Florbal
Se začátkem školního roku vznikl nový tým 
nejmladších florbalistů pod záštitou TJ Hodonice. 
Dětem se v plném nasazení věnuje Martin Čermák,  
a také Libor Šťasta. Děti zvládly sehrát svá první ut-
kání v Jihomoravské lize elévu. Ve všech zápasech si 
vedly skvěle. 

Klub seniorů Podyjí Hodonice
Členové klubu seniorů Podyjí Hodonice navštívili 16. září 2020 
město Třebíč. 
Nic nám na atmosféře krásného dne neubralo ani to, že jsme 
vnitřní prohlídky museli absolvovat v rouškách. První zastávkou 
byla návštěva Baziliky sv. Prokopa, ta nás uchvátila. Výstava Ces-
ty časem prezentovala historii města a tradiční lidová řemesla. 
Velmi pěkně připravená výstava nás v  našich vzpomínkách 
zavedla o pěkných pár let zpět. Poslední společnou prohlíd-
kou byla židovská čtvrť, Zadní synagoga s domem Seligmana 
Bauera. Po této krásné prohlídce s poutavým vyprávěním naší 
průvodkyně jsme se rozešli, abychom dali prostor i pro vlastní 
program.                                         /Za klub seniorů Marie Chytilová/
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Od Nového roku 2021 se nám změní pracovní doba. 
Otevřeno bude každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 – 
11:00 a 13:00 – 17:00. V tomto čase si můžete přijít do 
knihovny vypůjčit vybrané knihy, ale také si můžete jen 
tak odpočinout nad nějakou zajímavou knihou, s přáteli 
si zahrát deskovou hru, vybarvit si nějakou omalovánku 
nebo využít veřejného internetu. Těšíme se na Vás.

Kontakt: Grillowitzerová Ludmila
e-mail: knihovna@hodonice.cz

tel.: 775 99 81 15

Okénko do knihovny Poděkování
Letošní rok 2020 předesílal, že bude rokem plným 
změn. Přišly i takové, které nikdo z nás možná nečekal. 
V rámci fungování obecního úřadu přišly i změny, které 
byly očekáváné. Týkaly se personálního obsazení pozice 
uklízečky a řidiče / údržbáře. 
Proto bychom rádi na těchto řádcích poděkovali za 
dlouholetou vzornou práci paní Jiřince Šimíkové, která 
dlouhé roky pracovala jako uklízečka KD a OÚ Hodonice. 
Její práci nově převzala paní Lucie Křížová. Stejně tak 
bychom velmi rádi poděkovali za dlouholetou spolu-
práci panu Zdeňku Prokešovi. Práci, kterou nejčastěji 
vykonával pro péči o veřejná prostranství a majetek 
obce nyní převzal pan Jan Juřátek. 
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SPOLECENSKA KRONIKA

Říjen 2020
Hájek F.
Krčová J.
Burianová A.
Madejová V.
Lefnarová D.
Březnová A.
Suchánková M.
Bršťák Š.

Prosinec  2020
Narodili se:

Vzpomínáme

I

Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Michaela Petrojová
Klára Veselá
Veronika Pokorná

Listopad 2020
Pouč M.
Miléř S.
Lattner V.
Milléřová Z.
Lípa L.

Rožnovský F.
Kubík J.
Hrabec J.
Tomášková J.
Válková M.
Grillowitzerová R.
Pavlušová J.
Šulová H.
Kružík V.
Horáčková L.
Houšťová A.
Kratochvíl L.
Medková F.

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

v

Jan Martínek
Božena Kratochvílová
Milada Švábíková
Viera Kožušníková
Helena Vančurová

Dárkové poukazy pro narozené děti
V obci Hodonice se slavnostní vítání narozených dětí konalo naposledy v únoru 2020. Při této příležitosti byl poskytován věcný 
dar v hodnotě cca 400 Kč. Od té doby nebylo možné z důvodu pandemie Covid – 19 tuto slavnostní událost uskutečnit. 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dárkových poukazů v hodnotě 400 Kč do drogerie rodičům dětí narozených v obci 
Hodonice, kteří se nemohli této slavnostní události účastnit. 

Budný L.
Havelka J.

Dotace na investici do vzduchotechniky v MŠ
V předchozích vydáních zpravodaje jsme informovali o instalaci nutné vzduchotechniky do kuchyně mateřské školy. V tuto 
chvíli známe výsledek žádosti školy o dotace na spolufinancování této investice. Mateřská škola získala dotaci na vzdu-
chotechniku ve výši 606 738, 30 Kč z Ministerstva životního prostředí. 

Mateřská škola Hodonice bude zavřena v době od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020. Provoz MŠ bude opět zahájen od 
pondělí 4. ledna 2021. 

MŠ Hodonice 
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Z činnosti Mysliveckého spolku Hodonice
Rok 2020 hodnotí členové spolku po myslivecké stránce jako relativně úspěšný rok. Aktivní činností členů spolku se i nadále 
daří udržet stavy jak drobné, tak spárkaté zvěře na dobré úrovni. Zvěř je zdravá, v honitbě nebyl nalezen žádný uhynulý kus, 
který by jevil známky nějaké nemoci.
Ke ztrátám dochází prakticky pouze tak, že zvěř bývá sražena motorovými vozidly. 
V létě bylo opět členy spolku zajištěno dostatečné množství krmiva, aby bylo možné zvěř v nastávajícím období dostatečně 
přikrmovat a aby zásoby vystačily na celé zimním období. Na novém mysliveckém políčku se podařilo sklidit tři senoseče 
vojtěšky, která jistě přijde zvěři vhod. Také kamenné soli byl zajištěn dostatek a například srnčí zvěř bude mít v celé honitbě 
přístup k doplnění chybějících minerálů.
Dále hlavně díky podpoře obce Hodonice byl mysliveckému spolku umožněn nákup solárního čerpadla na vodu. Šikovností 
členů spolku se pak čerpadlo, včetně solárních panelů, podařilo nainstalovat a uvést do provozu, a bude tak možno čerpáním 
vody doplňovat stávající vodní zdroje.
Myslivci děkují všem ukázněným občanům obce Hodonice, kteří se chovali po celý rok k přírodě v okolí naší obce tolerantně 
a s respektem a přejí do roku 2021 především pevné zdraví, mnoho štěstí a pohodu v rodinném životě.

Obnova větrolamů – sdělení
Na základě častých dotazů předkládáme informace k probíhající obnově větrolamů v krajině Hodonic, která probíhá zcela v režii 
vlastníka – tj. Lesů ČR. K problematice jsme zjistili a uvádíme následující:
„Státní podnik Lesy České republiky letos na Znojemsku zahájí obnovu poškozených větrolamů. V regionu je jich asi polovina ze 400 
hektarů. Do tří let investuje do 20 hektarů v okolí obcí Čejkovice, Hevlín, Hodonice, Micmanice, Oleksovice a Velký Karlov kolem 
pěti milionů korun, zhruba tři čtvrtiny peněz získal z EU. Podnik nahradí rozpadající se krátkověké dřeviny, jako topoly, vytrvalejšími 
duby, řekl dnes ČTK Přemysl Voborník z Lesní správy Znojmo.“
Tato zpráva byla uveřejněna oficiálně v  červnu 2008. Mimo tyto rámcové informace jsme zjišťovali samozřejmě bližší  
a konkrétnější zprávy. Situace je následující. Po všech přípravách a úskalích došlo na obnovu větrolamů – coby lesních 
pozemků v katastru Hodonic až letos. Jedná se o 6. fázi projektu obnovy větrolamů, která je spolufinancována z Ministerstva 
životního prostředí, v některých případech také z evropských fondů. Aktuálně zde probíhá vytěžení a likvidace keřů a ostat-
ních nárostů, následovat bude práce půdního frézování. Toto jsou práce, jejichž dokončení je s ohledem na počasí plánováno 
na nejbližší týdny. Následně proběhne stavba oplocení a samotného znovuzalesnění s odpovídající následnou péčí. Druhová 
skladba má být taková, aby životnost budoucích větrolamů dosáhla možného maxima. Tzn. bude obsahovat dubové patro a 
dřeviny spíše dlouhověké. Cílem je zajistit co nejsilnější ochranu jak zemědělské půdy, tak lesní či polní zvěře a v neposlední 
řadě životního prostředí. Hlavní funkce, které budou větrolamy plnit, jsou půdoochranná a krajinotvorná. Velkou snahou těch, 
kteří se na obnově a následné péči podílejí, je především zajištění oplocení ve funkčním stavu, aby bylo dosaženo řádného 
ujímání, růstu a vývoje sazenic před zajíci a ostatní zvěří. 
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INFORMACE Z OBECNIHO URADU
I vI

21. prosince 2020  Úřední den
22. prosince 2020 Neúřední den
23. prosince 2020 –3. ledna 2021  ZAVŘENO
Pondělí 4. ledna 2021 a dále dle běžné provozní doby 
OÚ HODONICE (s ohledem na případná omezení v sou-
vislosti s vládním nařízením).

Vánoční provoz Obecního úřadu Vánoční provoz místní knihovny Hodonice

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021     ZCELA ZAVŘENO

Vánoční provoz Sběrného dvoru odpadů
21. prosince 2020                7:00 – 14:00  OTEVŘENO
22. prosince 2020 – 1. ledna 2021  ZAVŘENO
2. ledna 2021                        9:00 – 11:00  OTEVŘENO
4. ledna 2021 a dále dle běžné provozní doby Sběrného 
dvoru odpadů.

S  ohledem na zvýšenou produkci odpadů během 
svátků jsme navýšili četnost svozu směsného komunál-
ního odpadu na týdenní frekvenci. Směsný komunální 
odpad bude svážen od 14. prosince 2020 do 11. ledna 
2021 každý týden vždy v pondělí. Mezitím samozřejmě 
v pravidelném režimu také plast, papír, sklo a kov. Stejně 
tak budou bez přerušení obsluhovány odpadkové koše 
v obci. 

Svoz odpadů v průběhu vánočních svátků

Kontejnery na vánoční stromky
Po vánočních svátcích budou v obci rozmístěny kontejnery na vánoční stromky, a to na těchto lokalitách:
	 	 •	Na	Vinici	mezi	bytovými	domy
	 	 •	Na	Sídlišti	mezi	panelovými	domy
	 	 •	Pod	Obecním	úřadem	před	lékárnou
	 	 •	Na	ulici	Panské	před	hřbitovem
	 	 •	Na	ulici	Krhovické	u	sběrného	hnízda
	 	 •	Na	parkovišti	pod	bývalou	masnou	před	hasičskou	zbrojnicí
	 	 •	Na	Sběrném	dvoře	odpadů
	 	 •	Také	je	možné	stromek	odvézt	vždy	ve	středu	v čase	7:30	–	10:30	přímo	na	kompostárnu	Hodonice.	

Vodné a stočné v roce 2021
Svazek obcí Tasovice a Hodonice projednával v rámci svého výboru výši vodného a stočného pro rok 2021a stanovil je takto: 
vodné 37,11 Kč a stočné 31,01 Kč (včetně DPH). 

Poplatek za psa
Upozorňujeme na povinnosti každého majitele psa, stanovené mimo jiné Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2019  
o místních poplatcích, která se ve své části II. věnuje poplatkům za psa. Pes starší tří měsíců musí být ohlášen ve lhůtě do 
30 dnů na obecním úřadu a následně se na každého takové psa, resp. majitele psa vztahuje povinnost hradit poplatek ze 
psa (psů). Poplatek se stanovuje za kalendářní rok a rozlišuje, zda je držitelem osoba do 65 let či nad 65 let, dále zda je pes 
chován v bytě či rodinném domě a zda se jedná o prvního či dalšího psa téhož majitele. Splatnost poplatku je vyhláškou 
stanovena do 30. 6. kalendářního roku. V případě, že je pes nově přihlášen později, určuje se lhůta pro splatnost do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 a) za jednoho psa          200,- Kč
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     200,- Kč
 c) za jednoho psa drženého v rodinném domku      100,- Kč
 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele drženého v rodinném domku  100,- Kč
 e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let      100,- Kč
 f ) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let  100,- Kč
 g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, drženého v rodinném domku  50,- Kč
 h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 
  drženého v rodinném domku        50,- Kč
Dále upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice číslo 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Hodonice. 
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Poplatek za odpady v roce 2021

Zastupitelstvo obce  Hodonice na svém 26. zasedání vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Poplatek je vypočten 
ze skutečných nákladů na sběr a svoz směsného komunálního odpadu za předchozí rok (2019) a z fixní sazby (250 Kč) ve výši 
430 Kč. 

V uplynulém období došlo k ponížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu a tím k poklesu nákladů pro výpočet 
výše poplatku. Poplatek nezahrnuje další náklady, které obec vynakládá k zajištění svozu a likvidace ostatních odpadů, např. 
svoz plastu, papíru, skla, kovu, za provoz sběrného dvoru a kompostárny. 

Svoz a likvidace odpadů podnikajících subjektů v Hodonicích

Citace ze zákona o odpadech: 
§ 4 (1) c) Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob  
 nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.
§ 17 (4)  Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému  
 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva 
 musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Obec Hodonice nabízí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám se sídlem podnikání v obci Hodonice možnost 
smluvního zapojení do systému obce nakládání s odpady a tím zajištění svozu a likvidace odpadu podobného komunálnímu. 

Smluvní podmínky a sazby sdělí zaměstnanci Obecního úřadu Hodonice 
(Ing. Bořilová, referentka životního prostředí tel.: 736 738 341). 

ZIVOTNI PROSTREDI 
V I V I

BIOPOPELNICE – důležitá informace pro každého, 
kdo má od obce půjčenou hnědou popelnici na bioodpad

Obec Hodonice získala v roce 2016  430 hnědých popelnic na sběr a svoz bioodpadů z domácností od svozové firmy Jana 
Klíčníka, a to formou bezplatné zápůjčky. Následně obec postoupila rovněž bezplatnou zápůjčkou tyto popelnice k užívání 
občanům. V roce 2016 nebylo možné odhadnout praktický vývoj a funkčnost zavedení svozu bioodpadu a následného zpra-
covávání bioodpadu v kompost. Během několika let se třídění bioodpadu z domácností a zahrad stalo v Hodonicích běžnou 
rutinou a perfektním standardem. Každých 14 dní se vytřídí i 8 tun bioodpadu, který by jinak končil na skládce. 

Nyní se platnost smlouvy o bezplatné výpůjčce nádob na bioodpad blíží ke konci. Komise pro životní prostředí s předstihem 
projednávala tuto záležitost a dala vedení obce své doporučení, aby bylo třídění a svoz bioodpadu zachován v nastaveném 
režimu. Dále komise navrhla odkoupení nádob a ponechání v bezplatném pronájmu dále občanům. Svozová firma přinesla 
vstřícný návrh, a to pronájem nádob za roční nájemné 1 Kč za kus. Tuto variantu podpořilo a schválilo i zastupitelstvo. Celkem 
tedy obec za užívání nádob zaplatí 430 Kč plus DPH ročně. Svoz bude zachován v nastaveném režimu. Pro příští rok začne 
svoz bioodpadu v měsíci lednu a únoru v měsíčním intervalu a následně už od prvního březnového pondělí každé 2 týdny. 

Mimo hnědé popelnice byla řešena podobná situace s šedými zvony na kov, které svozová firma p. Klíčníka přenechá v nájmu 
za cenu stejnou, jako u kontejnerů na plast a papír na sběrných hnízdech. 

V souvislosti s odpady se na vás obracíme s prosbou o udržování pořádku v okolí kontejnerů na směsný a především tříděný 
odpad. V případě většího množství, prosím, neskládejte odpad okolo kontejnerů a raději přineste odpad na sběrný dvůr 
odpadů, kde jsou k tomu vyčleněny dostatečné kapacity. Zejména v případě textilu, jehož svoz z kontejnerů není v režii obce, 
prosím upřednostněte odložení na sběrném dvoře. Děkujeme. 
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 1. ČTVRTLETÍ 2021
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

PROSINEC 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 ČT

LEDEN 2021
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

ÚNOR 2021
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 2021
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

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO

Fotografie:   František Šimík, Ing. Jitka Bořilová, Marie Chytilová a další
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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.
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