
Vážení spoluobčané,

očekávaný příchod jara je bohužel i v letošním roce ovlivněn přetrvávající rozsáhlou pandemií koronaviru, doprovázenou 
mnoha vládními opatřeními a nařízeními k zamezení a rozšiřování této nemoci. Vím, že je to pro všechny z nás složité, ale 
věřím, že se brzy vrátíme do běžného života bez zásadních omezení, a hlavně ve zdraví. Prosím tedy všechny spoluobčany, 
aby byli v tomto případě i nadále trpěliví a zodpovědní a skutečně dodržovali zmiňovaná nařízení, opatření a doporučení.

Věřím, že blížící se svátky jara „Velikonoce“ prožijeme již v klidnější atmosféře s vidinou světla na konci tunelu.

Přesto všechno se život v obci nezastavil. Dále pokračují práce na dětském dopravním hřišti u nádraží. Ve spoluprá-
ci s obcemi Tasovice a Krhovice je v plném proudu i rekonstrukce čistírny odpadních vod. Její dokončení je plánováno  
v srpnu letošního roku. Na začátku léta bude naše zásahová jednotka SDH Hodonice bohatší o nový automobil, na jehož 
pořízení se finanční částkou podíleli i zaměstnanci závodu ADFORS CZ, Hodonice, za což jim patří velké poděkování.  
V červnu letošního roku budou zahájeny opravy bytových domů Na Vinici. Je připravována oprava místní komunikace 
kolem železniční dráhy u pískovny. V průběhu roku budou zahájeny opravy sprchových koutů v bytech na DPS. I Dům  
s pečovatelskou službou v Hodonicích obdržel od zaměstnanců závodu ADFORS CZ, Hodonice finanční dar, který byl 
využit na zakoupení potřebného vybavení DPS. Obec Hodonice si váží tohoto vstřícného kroku zaměstnanců závodu  
ADFORS CZ, Hodonice a ještě jednou vyslovuje upřímné poděkování. Několik dalších projektů je připravováno v souladu  
s přijatými usneseními zastupitelstva obce a schváleným rozpočtem na rok 2021.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, i v této nelehké době, příjemné prožití blížících se velikonočních svátků a v tomto 
období Vám přeji hlavně hodně zdraví.

S úctou Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

jaro 2021 | 43. číslo informačního listu obce Hodonice

Navzdory všem covidovým opatřením a nařízením se p.učitelky a děti z naší hodonické školky rozhodly alespoň na malou 
chvíli potěšit rodiče a především seniory v DPS svým krátkým vánočním vystoupením. Pro seniory zazpívali přímo pod 
okny DPS a rodičům na zahradě školky.
Myslím, že zpívání našich nejmenších pohladilo všechny přítomné na duši a splnilo své poslání Zpívání pro radost.

Marta Lattnerová, ředitelka MŠ

Zpívání pro radost

www.hodonice.cz    
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V těchto dnech, kdy vzniká nové vydání zpravodaje Vlaštovka, platí přísná pravidla pro pohyb lidí s cílem omezit šíření 
koronaviru. Velká většina občanů Hodonic se opravdu snaží a dbá na omezení kontaktu a pečlivě dodržuje hygienická 
opatření. 

Pak je tu ale spousta zejména dospívajících dětí, které bohužel nemají svůj řádný školní režim, nemohou se věnovat 
mimoškolním aktivitám, nemohou se věnovat sportu a dalším jinak obvyklým činnostem. Po té, co si odbydou výuku 
online, přesunou se ven do početných skupin a baví se po svém. Ve výsledku pak dochází zřejmě z dlouhé chvíle k velmi 
intenzivnímu poškozování obecního i soukromého majetku. Tyto skupiny dětí nedbají na pořádek a odhazují kolem sebe 
doslova hromady odpadků, který neustále uklízejí zaměstnanci obce namísto toho, aby se věnovali jiným pracím péče  
o vzhled obce. Kopací míče se odrážejí o fasády obecního úřadu, bytových domů a zaparkovaných automobilů. 

Rozumíme tomu, že bohužel v této době je opravdu zoufale zúžená nabídka zábavy. Avšak velmi bychom chtěli požádat  
o dodržování základního pořádku v obci a také dodržování slušného chování mezi dětmi především!

Zvažovali jsme, zda je či není vhodné uzavřít dětská hřiště. Necháváme všechna v  plném provozu. Zaměstnanci obce 
provádějí pravidelnou desinfekci povrchů herních prvků, mobiliáře, desinfikují pravidelně i autobusové zastávky. 

Platební údaje pro platby převodem
Úhradu poplatků (za odpady, za psa a podobně) můžete uskutečnit převodem na bankovní účet obce č. 1582841399/0800. 
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno poplatníka a číslo popisné. 

Kontakty 
Zde uvádíme kontakty jednotlivých zaměstnanců obce. Pokud je to možné, upřednostněte, prosím, bezkontaktní vyřízení 
Vaší záležitosti. 

Při vstupu do obecního úřadu, prosím, mějte nasazený respirátor a dodržujte bezpečný odstup. 
Děkujeme. 

Bc. Pavel Houšť – starosta obce tel.: 515 234 329 email: starosta@hodonice.cz
Hana Prokešová – hlavní účetní  tel.: 515 234 448 email.: ouhodonice@hodonice.cz
Kamila Budná – účetní tel.: 515 234 448 email.: ouhodonice@hodonice.cz
Jana Vomočilová – mzdová účetní (Czech Point) tel.: 515 234 448 email: cphodonice@hodonice.cz
Jiří Maršoun – správce majetku tel.: 515 234 448 email: spravabudov@hodonice.cz
Ivana Kodytková – matrikářka tel.: 515 234 498 email: matrika@hodonice.cz
(ověřování podpisů)
Ing. Arch. Eva Simotová Holečková 
– stavební úřad tel.: 515 234 310  email: stavebniurad@hodonice.cz
Ludmila Grillowitzerová – knihovna tel.: 515 234 448 email: knihovna@hodonice.cz
Ing. Jitka Bořilová – životní prostředí
sběrný dvůr, kompostárna  tel.: 736 738 341 email: zivotniprostredi@hodonice.cz
Jana Procházková – vedoucí DPS tel.: 515 235 058 email: dps@hodonice.cz
Mgr. Helena Vaculíková
- účetní Svazku obcí Tasovice a Hodonice tel.: 515 234 448 email: svazek.vak@hodonice.cz
Jan Juřátek – údržba obce tel.: 736 738 349

Apelujeme na rodiče, aby se zajímali o trávení volného času dětí vzhledem k množícím se případům ničení veřejného 
i soukromého majetku v obci. Některé případy již řeší policie ČR.                                                         Jan Procházka, místostarosta
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INVESTICNI AKCE
I

ALZABOX A Z – BOX
V Hodonicích mají být v nejbližší době umístěny výdejní boxy společností Alza a Zásilkovna. Oba boxy mají být umístěny 
v  lokalitě u nádraží v  blízkosti budovy ČD a budoucího dopravního hřiště. O smluvních a technických podmínkách se 
aktuálně jedná. Tyto boxy mají rozšířit služby v obci. 

Intenzifikace ČOV
Práce na intenzifikaci ČOV probíhají dle harmono-
gramu. Aktuálně je prostavěnost 22 654 237 Kč bez 
DPH, tedy 62 %. 3. bilogická linka je ve zkušebním 
provozu. Původní dmychadla jsou demontována, 
jsou osazena nová dmychadla a probíhají práce na 
trubních propojích pro nová dmychadla. Dále je 
demontována původní odstředivka kalu a proběhly 
zednické práce v místnosti pro odvodnění kalu. Je 
umístěn nový ka lolis. 
Probíhá sanace 1. biologické linky a dokončují se 
elektromontážní práce.

Nové sprchové kouty na DPS
Zastupitelstvo obce projednávalo na svém 29. zasedání 
žádost zastupitele Josefa Alberta na výměnu 24 sprchových 
koutů v Domě s pečovatelskou službou Hodonice z důvodu 
jejich opotřebení po 20 letém provozu s  důrazem na jejich 
bezbariérové užívání. Předpokládané náklady na výměnu  
a rekonstrukci jednoho sprchového koutu jsou cca 25 tisíc Kč. 
Zastupitelstvo tuto výměnu schválilo, přičemž výměna má 
být provedena postupně v průběhu letošního roku. Celková 
částka je odhadována na 600 tisíc korun. 

v

Zábradlí na mostním objektu komunikace do pískovny v Hodonicích
Zastupitelstvo na svém 29. zasedání mimo jiné projednávalo instalaci mostního zábradlí na propustek nově opravené komu-
nikace do pískovny. Na výrobu a instalaci zábradlí byly poptány dvě firmy, přičemž nižší cenu nabídla firma HAIVA Tasovice za 
cenu 108 658 Kč včetně DPH. Firma Univa – Ing. Nebohý předložila nabídku výroby a instalace o přibližně 8 tisíc vyšší. Zábradlí 
má dle technických norem zajistit bezpečný dopravní provoz v daném místě. 

Nové síto pro kompostárnu
Pracovníci obsluhy kompostárny v Hodonicích v posledních letech výrazně zintenzivnili práci kompostovacího procesu. 
V minulém roce zpracovali na kompostárně 300 tun bioodpadu z domácností (hnědých popelnic), z velkoobjemových 
kontejnerů, umístěných v obci a z údržby zeleně v obci. O vyrobený kompost je mimořádný zájem. Jeho kvalita odpovídá 
vysoké úrovni. Pro přesívání jako poslední fázi výroby kompostu je aktuálně využíváno vibrační síto. Přesívání s tímto sítem 
musejí provádět současně tři pracovníci, k tomu je dále využívána elektrocentrála a traktor s radlicí. 
Pro značné usnadnění je aktuálně poptáváno nové síto, jehož obsluha bude vyžadovat pouze práci jednoho pracovníka 
s traktorem. V rozpočtu obce je připravena částka 300 tisíc Kč. Aktuálně probíhá jednání s výrobcem pro dodání tohoto 
speciálního stroje. 
V loňském roce bylo jen z hnědých popelnic svezeno na kompostárnu téměř 145 tun bioodpadu. 

Pořízení teleskopického osvětlovacího stožáru

jako součást nového DA pro JSDH Hodonice. Pod tímto bodem bylo projednáno v zastupitelstvu rozšíření výbavy nového 
vozu. Na základě požadavku velitele JSDH Hodonice Bc. Karla Matouška byla firmou MOTO TRUCK CZ s.r.o. předložena nabíd-
ka na doplnění tohoto prvku výbavy. Zastupitelstvo schválilo doplnění za nabídkovou cenu 84 700 Kč včetně DPH. 
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Náves po demolici masny – budoucí podoba
Na 28. zasedání ZO Hodonice dne 27. 1. 2021 byl projednán návrh na zpracování projektové dokumentace na využití pros-
tranství na návsi v Hodonicích u hasičské zbrojnice.
Žádáme spoluobčany o spolupráci při vytváření nové podoby tohoto veřejného prostranství na p.č. 53/1, 53/7, 53/8 ,37/2, 
212/9 v návaznosti na p.č. 52/1 ul. Pod Kaštany a část p.č. 212/17 před prodejnou.
Místo lze využít k odpočinku, sportu, pořádání kulturních akcí aj.
Vaše návrhy, náměty a připomínky, co v této lokalitě umístit a jak využít, očekáváme doručením na adresu OÚ Hodonice, 
Obecní 287 poštou, osobním doručením nebo e-mailem na adresu ouhodonice@hodonice.cz do 30. 6. 2021.

Vodorovné pódium - litý beton
(vůči klesajícímu okolí tvoří
vyvýšenou plochu - možnost kulturního
užití a sezení na hraně pódia)

Vodní prvek - motiv meandrucíjí řeky
(využití tekoucí vody z přepadu potoka)

Zábavní prvky / cvičení

Sedací prvky

Sedací prvky

Nová obvodová zeď - pálené cihly

Nový objekt zachovávající
hmotu a základní proporce
současné stavby

Doplnění a úprava stávající
zeleně

Sezení s výhledem
ve výklenu nové zaoblené stěny

Sedací prvek v proluceVstup do „parku“ současného
průmyslového areálu

Sjednocení předprostoru
objektů

Jednotná úprava
parkovací plochy
a vjezdů
+ vytvoření podélného
parkovacího stání

„Přímá“ cesta návsí - skladba
kamenných úštěpků ve směru cesty
(možnost příležitostně rozestavět např.
stánky podél cesty)

Navržené stromy
Nízká / okrasná zeleň
Vodní prvek
Zábavní prvky / cvičení
Současný stav
Kamenné úštěpky - dláždění
Betonová dlažba / beton
Žulové kostky - malé, světlé
Litý beton
Asfalt
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Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní (lat-
insky Buteo buteo). Pomyslné žezlo přebírá od jiřičky obecné. Udělením 
titulu káni chtějí ornitologové lépe představit veřejnosti tento hojný, ale 
přehlížený druh naší krajiny. Pozorováním kání lesních se může veřejnost 
dozvědět více o způsobu života jinak spíše plachých a nepočetných dravců.

Káně lesní se vyskytuje i v honitbě Mysliveckého spolku Hodonice  
a veřejnost ji zná ze svého okolí. Jde o našeho nejpočetnějšího dravce  
a každý, kdo alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s kání potkat, 
jak sedí na vyvýšených místech u silnice nebo loví na poli hraboše.

Poznávání dravců není mezi veřejností rozšířené kvůli jejich malé početnosti 
a plachosti. Pro káni lesní to ale neplatí, pozorovat ji může každý a ani ho to 
nebude stát velké úsilí. Žádný jiný dravec není lidem blíže než právě káně.

Jako běžný druh může káně zprostředkovat právě ty důležité osobní zážitky, 
které dokážou přimět lidi k zájmu o přírodu ve svém okolí, například úžasné 
svatební lety kání, při kterých vykrouží vysoko do vzduchu a hned se zase za 
hlasitého volání prudce spouštějí dolů.

Káně lesní je v Česku nejrozšířenějším a nejpočetnějším dravcem. Podle 
posledních odhadů hnízdí v Česku 11–14 tisíc párů kání lesních. Žádný 
jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom je výjimečná. Káni se 
opravdu daří dobře přežívat a má k tomu skvělé strategie.

Káně je dokonalý letec i lovec. Tělo káně je dokonale přizpůsobené k plachtění. Široká a prstovitě roztřepená křídla drží  
v letu mírně zvednutá a dokonale tak využívá stoupavé vzdušné proudy – náraz silnějšího proudění do jedné strany křídel je 
snadno vyrovnán snížením na druhé straně a káně tak dlouho dokáže plachtit i v proměnlivém proudění bez vynaložení další 
energie. Kroužení vysoko nad krajinou doprovázené mňoukavým hlasovým projevem využívá káně k vyznačování hranic teri-
toria. Nejčastěji se káně živí hlodavci, především hraboši a díky tomu je účinným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy 
hrabošů při jejich gradaci. V souvislosti s hraboši a díky káním zaznamenali zemědělci menší škody.

Káně lesní ve zkratce: třída – ptáci, řád – dravci, čeleď – jestřábovití, délka života – 12 až 20 let, velikost – 50 až 70 cm, rozpětí 
křídel - 113 až 128 cm, hmotnost – 0,5 až 1,3 kg.

Ať už budete na svých jarních procházkách v okolí obce Hodonice pozorovat káni lesní, či jinou zvěř, prosíme o ohleduplnost 
k naší přírodě. Neplašte zvěř zvýšeným hlukem, neberte divoká zvířecí mláďata do rukou ani nepouštějte své psy „na volno“.

Děkujeme. Myslivci Mysliveckého spolku Hodonice.

V I

MYSLIVECKY SPOLEK HODONICE
I

Káně lesní

Meteostanice Hodonice
Připomínáme, že v Hodonicích už je několik let instalována meteostanice, která trvale měří základní meteorologické hod-
noty – teplotu vzduchu, teplotu přízemní, teplotu půdy, srážky, ale také ovlhčení listů, aj. Tyto údaje mohou sloužit mimo jiné 
také pěstitelům vinné révy či ovocnářům. Na stránce www.amet.cz je možné nalézt mnoho veličin a údajů přímo z Hodonic 
včetně prognostik dalšího vývoje vinohradníkům a ovocnářům a předpovědí počasí s ohledem na trvale sbírané sumy teplot 
a srážek či vlhkosti. Vypozorovali jsme, že v Hodonicích dochází k někdy i značným rozdílům srážek mezi západní a východní 
částí obce. Meteostanice je umístěna v blízkosti obecního úřadu. 
V období od 20. prosince 2020 do 20. března 2021 vychází teplotní průměr na 1,7°C. V únoru byla zaznamenána vysoká 
teplotní amplituda v horizontu několika dní; nejnižší teplota (z celého hodnoceného období) byla naměřena 15. února, a to  
-11,1°C, nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena (opět v za celé období) 26. února +19°C. Během těchto tří měsíců spadlo 
85,7 mm srážek. (pozn. Při silných mrazech stanice nezaznamenala částečný úhrn srážek v podobě sněhu). Průměrná vlhkost 
vzduchu se pohybovala okolo 88% (min. 30%, max. 100%). 
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Místní knihovna Hodonice
Místní knihovna v Hodonicích obdržela v únoru dopis z Moravské zemské knihovny v Brně, adresovaný knihovnici paní 
Ludmile Grillowitzerové, potažmo místní knihovně. Tento dopis bychom Vám rádi na řádcích níže předali také k nahlédnutí. 

Milé kolegyně a milí kolegové z knihovny v Hodonicích, 
loňský rok se odehrával pod přísným pohledem pandemické situace a nejenom, že zkomplikoval provoz knihoven, ale současně 
i obnažil slabá místa této jedné z největších sítí veřejných služeb. Co nás ale současně těší, je, že zvýraznil i klíčové a pevné body 
v této síti, o něž se mohli občané České republiky opřít a které jim poskytly oporu i v této tak složité situaci. Zdá se mi, že snad 
nikdy dříve se neukázala tak plně a tak jasně potřeba knihovní práce, která, a pandemie to zdůraznila nekompromisně, už dávno 
přestala být pouze půjčováním knih. Naopak, práce knihovnic a knihovníků v řadě obcí ukázala, jak přínosně mohou knihov-
ny posilovat komunitní život a potřebně zasahovat celé spektrum sociálních potřeb občanů i v čase, a možná právě v čase, kdy 
se vzdálenost mezi lidmi kvůli striktním opatřením napnula k nesnesení, a kdy bylo třeba tento proces vyvažovat zachováním 
potřebného pocitu blízkosti. 
Těší nás, že právě Vaše knihovna je jednou z těch, které ukázaly, jak by se měla naplňovat etika a poslání knihovnické práce. Což 
také vedlo k tomu, že Vás Váš zřizovatel navrhl na ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020, které Moravská zem-
ská knihovna každoročně uděluje pod patronací hejtmana kraje nejlepším jihomoravským veřejným knihovnám. 
Již dlouholetá tradice slavnostního setkání s nominovanými knihovnami kraje se však nemohla uskutečnit ani v závěru loňského 
roku, a ani současná situace nám zatím neumožňuje setkat se s Vámi osobně. Ráda bych Vám alespoň tímto způsobem za sebe 
i své kolegyně a kolegy poděkoval za mimořádné výsledky Vaší práce, jimiž jste posílili význam knihovny nejenom ve Vaší obci, 
ale i pomohli nám všem ostatním, a současně poblahopřál k důvěře a sympatiím, kterým se tato práce těší u Vašeho zřizovatele.
Přejeme Vám hodně zdraví a síly v těchto nelehkých časech a pevně věřím, že se brzy budeme moci zase potkat tváří v tvář. 

Váš prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D, kterému děkujeme za svolení k publikování. 

V I V I

SPOLECENSKA KRONIKA

Leden 2021
Straka J. 
Semančinová P.
Jandová H.
Kubík J.
Lípová M.
Bystřická A.
Šimková J.
Matulová M.
Střechová M.
Změlíková J.
Sirkovská I.
Svoboda M.
Slepánek E.
Zemancová M.
Válková A.
Dohnalová L.
Brhelová M.
Pragr O.

Narodili se:

Vzpomínáme

I

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Jakub Jordán

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

v

Františka Peňásová
Petr Lobpreis
Rudolf Buchta
Josef Žák
Radomír Pakosta
Vladimír Lattner

Únor 2021
Kresanová D.
Zifčáková F.

Březen 2021

Oujezdská A.
Harenčáková Š.
Marek J.
Kovaříková A.
Chytil M.
Tomčalová J.
Zedníčková K.
Zifčáková A.
Radová V.
Miléřová B.
Jabůrková Z.

Homolová M.
Miléř F.
Večeřová J.
Götzová F.
Kujalová J.
Svoboda F.
Holík Z.
Maštera V.
Pavlíkovský K.
Nováková B.
Kirschová F.

Burian M.
Zelinková I.
Botíková J.
Mejzlík M.
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Sčítání lidu 2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci  
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst 
se online prostřednictvím elektronického formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distri-
buci zajišťují sčítací komisaři.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 
2021 na pomoc potřebným.

Výtěžek sbírky v obci Hodonice činí 3 851,- Kč

PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

Bohužel ani po roce nejsme schopni s jistotou říci, 
zda se připravované akce uskuteční. 

Prosíme, sledujte nástěnky, sledujte webové 
stránky a informační prostředky pořadatelů Vámi 
oblíbených akcí, kde se dozvíte nejaktuálnější in-
formace. Věříme, že se život brzy vrátí do „běžného“ 
režimu a budeme se společně potkávat na kul-
turních, sportovních a dalších akcích. 
Těšíme se na to!

Velký dětský karneval  29. 5. 2021

Turnaj v kuličkách 
Mateřského centra TJ Hodonice 19. 6. 2021

Akce, jejichž konání očekáváme v  nadcházejícím 
období:
 • Zápis dětí do prvních tříd ZŠ Tasovice
 • Zápis dětí do MŠ Hodonice
 • Putování po sklepech 
 „Za vínem se sv. Klementem“
 • Den matek
 • Rozloučení s předškoláky
 • Rozloučení s deváťáky
 • Sportovní turnaje 
   (tenis, stolní tenis, florbal, šachy aj.)

ˇǏ

Spolek Hodoňáci

Spolek Hodoňáci si pro vás připravil jako již tradičně dětský 
karneval, který se měl uskutečnit 13. 3. 2021 v kulturním 
domě v Hodonicích, ale vzhledem k přetrvávající pandemické 
situaci a nařízení vlády, musela být akce zrušena. Další akce 
spolku Hodoňáci je naplánována na 29. 5. 2021, kdy by se měl 
uskutečnit na školním hřišti Velký dětský den. Doufáme, že se 
situace uklidní a my se s vámi opět potkáme na této akci.

 Všem pevné zdraví přeje spolek Hodoňáci 
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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.

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 2. 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

DUBEN 2021
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

KVĚTEN 2021
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

ČERVEN 2021
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

Smlouvy na biopopelnice
V minulých dnech jsme všem, kteří mají vypůjčenou hnědou popelnici na bioodpad, dodali do schránky novou smlouvu 
o zápůjčce této popelnice. Smlouvy, které obec s občany od roku 2016 průběžně uzavírala, byly platné na dobu určitou – 
do března letošního roku. Obec prodloužila spolupráci se svozovou firmou Jana Klíčníka v této složce tříděného odpadu  
a může tedy dál Vám, občanům, zajistit sběr a svoz bioodpadu z domácností. V průvodním dopisu, který jsme k nové smlouvě 
do schránek přiložili, prosíme o vyplnění a vrácení jednoho originálu smlouvu zpět k nám, na úřad. Smlouvy se nám z velké 
většiny vrátily, za což děkujeme a vážíme si spolupráce s Vámi. Pokud jste smlouvu ještě nestihli vrátit, prosíme o napravení. 

Pokud se k Vám z nějakého důvodu nová smlouva nedostala, prosím kontaktujte Ing. Jitku Bořilovou prostřednictvím emailu: 
zivotniprostredi@hodonice.cz nebo telefonicky 736 738 341. 

Děkujeme. 

Úklid komunikací a parkovišť
V letošním roce byl dříve než v letech předchozích zahájen úklid chodníků, parkovišť a komunikací od zimního posypu.  
S  ohledem na časné oteplení proběhl úklid hrubých nánosů a nečistot z  chodníků a silnic. Postupně (očekávaje ještě 
doznívání zimních srážek) začalo blokové čištění, tedy postupný pečlivý úklid komunikací, chodníků a také parkovišť. 
Postupně umisťujeme informační cedule o plánovaném čištění každé lokality. Prosíme o respektování zákazu parkování 
v daném dni, čase a místě, aby mohl být úklid řádně proveden. Děkujeme. 
Péči o krajské ulice Tasovickou, Krhovickou a Nádražní zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Po jejich práci 
čištění silnic bude ještě znovu proveden úklid chodníků v těchto ulicích. 


