
Vážení spoluobčané,

zdá se, že pandemie covid 19, která nás trápí více než rok, je snad již na ústupu a my se konečně můžeme pozvolna vracet 
do normálního života. A to nejen toho pracovního, ale i společenského. I přes různá omezení, zákazy a příkazy se však 
život v obci úplně nezastavil a s velkou mírou opatrnosti se pokračovalo v investičních akcích. Byla dokončena oprava ko-
munikace nad pískovnou. Na DPS se pokračuje v rekonstrukci sprchových koutů a v plném proudu je i výstavba dětského 
dopravního hřiště. Firmě Atlanta bylo předáno staveniště v  lokalitě Na Vinici, kde začnou opravy bytových domů. Před 
dokončením je také probíhající intenzifikace ČOV.  Postupně jsou otevírána i sportovní zařízení, kde si můžeme po dlouhé 
době vyzkoušet svoje oblíbené sporty. Věřím, že se brzy společně potkáme také na kulturně společenských akcích, které 
mají u nás svoji tradici a jsou v oblibě stále většímu počtu návštěvníků. 
 
Milí spoluobčané, blíží se také období letních prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem hodně pohody a odpočinku, 
načerpejte spoustu nových sil a užijte si příjemné chvíle se svými rodinami a se svými přáteli. Všem dětem pak přeji 
příjemné prožití prázdnin a nám všem přeji pevné zdraví.

S úctou Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

léto 2021 | 44. číslo informačního listu obce Hodonice

V červnu 2021 proběhlo v Místní knihovně v Hodonicích slavnostní pasování na čtenáře. Děti složily slavnostní slib a my 
malým čtenářům přejeme spoustu přečtených knih a mnoho úspěchů ve škole.

Okénko do knihovny

www.hodonice.cz    

Knihovnice paní Ludmila Grillowitzerová připravila pro 
děti příjemný dopolední program v  místní knihovně. Paní 
učitelky přivedly prvňáčky, aby se seznámily s  knihovnou  
a měly možnost prohlédnout si vše, co knihovna nabízí. 
Nejen množství knih, ale také časopisů a další zábavy 
v  podobě deskových her či přístupu k  internetu na 
počítačích. Děti si den v  knihovně spolu se svojí paní 
učitelkou užily a věříme, že mnohé z  nich četba nadchne 
a stanou se pravidelnými čtenáři. Prvňáčci dostali od obce 
Hodonice malý dárek a dále pak díky sponzorům této akce 
možnost roční registrace do knihovny. 
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Opravy sprchových koutů v DPS
Na základě usnesení zastupitelstva oslovil starosta obce 
3 stavební firmy na předložení nabídek na opravu sprcho-
vých koutů v Domě s pečovatelkou službou Hodonice.  
Starosta navrhl oslovit firmu Jiří Vašíček s.r.o. Tasovice 
na provedení oprav sprchových koutů na DPS Hodonice 
z důvodu nejnižší nabídkové ceny za jednotlivý sprcho-
vý kout, a to 22 490,- Kč bez DPH; vč. DPH 25 864 Kč. 
Celkem bude renovováno 24 sprchových koutů. 

www.hodonice.cz    

INVESTICNI AKCE
Iv

Oprava bytových domů Na Vinici
Na opravu bytových domů Na Vinici 372, 373, 358, 359, 360 
a 409 v Hodonicích byly osloveny 3 firmy pro předložení 
nabídek do výběrového řízení na opravu těchto domů.  
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla 
ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická výhod-
nost nabídek byla hodnocena na základě jediného 
kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy  
ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo s  nabíd-
kovou cenou 2  188  041,06 Kč bez DPH. Cena s  DPH činí 
2 647 530,- Kč. Termín dokončení realizace je dle smlouvy 
do konce září 2021. 

Oprava komunikace 
„Nad pískovnou“ v Hodonicích

Obec Hodonice vypsala výběrové řízení na realizaci 
Opravy komunikace pod železniční tratí nad pískovnou 
v Hodonicích. Tato komunikace je jednou ze stěžejních 
pro zajištění dostupnosti k  zemědělským pozemkům 
v  extravilánu obce. Mimo jiné sloužila jako objízdná 
trasa při rekonstrukci hlavní příjezdové cesty do pís-
kovny. Cesta vykazovala značné známky poškození  
a její oprava byla schválena v  minulém roce. Přípravě 
projektové dokumentace a po výběrovém řízení rea-li-
zuje opravu společnost COLAS CZ, a.s. s nabídkovou ce-
nou 2 350 946,20 Kč bez DPH; včetně DPH 2 844 645,- Kč. 
Obec Hodonice obdržela finanční částku 500 000 Kč od 
firmy EKOLOM. s.r.o. na spolufinancování této investiční 
akce. 

Oznámení Pizzerie Anna
Pizzerie Anna oznamuje 

změnu kontaktního telefonního čísla 
 NOVĚ  +420 774 562 526. 



VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 3

www.hodonice.cz    

Nové mostní zábradlí
Na propustku nově opravené komunikace do pískovny Hodonice bylo instalováno mostní zábradlí pro zajištění bezpečnosti 
provozu v místě a pro splnění příslušných norem. Na základě poptávkového řízení zábradlí zhotovila a namontovala firma 
HAIVA Tasovice s.r.o., za cenu 108 658,- Kč vč. DPH. 

Běžecká dráha v hasičském sportovním areálu
Obec Hodonice na žádost SDH 
Hodonice zadala výběrové 
řízení na zhotovení zakázky 
„Běžecká dráha SDH Hodonice“. 
Do výběrového řízení předložily 
nabídky 4 firmy. Hodnotící 
komise doporučila nabídku 
uchazeče TUBEKO SPORT spol.  
s r.o. jako nejvýhodnější s  na- 
bídkovou cenou 661 463,44 Kč 
včetně DPH. 

Financování projektu bude 
následující: Obec Hodonice za-
financuje zakázku z rozpočtu 
obce Hodonice v letošním roce. 
SDH se bude podílet finančními 
prostředky na úhradu inves-
tice ve výši 50 %, a to tak, že  

v letošním roce zaplatí na účet obce 300 tis. Kč, v roce 2022 bude SDH snížena individuální dotace o 15 000,- Kč a v roce 
2023 bude SDH také snížena individuální dotace o 15 730,- Kč

Počátkem června byla předána stavba realizační firmě. Po sejmutí původního asfaltového recyklátu byly zjištěny značné 
nerovnosti a komplikace pro hutnění. Proto byla doplněna vrstva prosívky. Po jejím zhutnění následovalo položení  
1. vrstvy. Finální podobu přineseme v následujícím vydání.  



Nová pergola v areálu tenisových kurtů
Na základě požadavků uživatelů tenisových kurtů a z důvodu udržování čistoty a pořádku navrhl místostarosta obce Jan 
Procházka instalaci pergoly před vstupním objektem tenisových kurtů. Náklady na materiál byly vypočteny ve výši 45 339,- Kč 
včetně DPH. Montáž byla zajištěna svépomocí pracovníky obce Hodonice. Dílo je již dokončeno.   
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Průběžně Vás informujeme o výstavbě dopravního hřiště v Hodonicích. Stavba má být dokončena na konci září letošního 
roku. Přinášíme snímek o aktuální podobě. 
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz, uložení a likvidaci domovního odpadu je splatný ke dni 30. 6. 2021. 
Výše poplatku v roce 2021 na osobu činí 430,- Kč.
Osoby mladší 18 let a osoby starší 65 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 let je sazba snížena na po-
lovinu.
Poplatek lze uhradit na pokladně OÚ v hotovosti nebo převodem na číslo účtu 1582841399/0800. 

Zřízení služby platebního terminálu 
na pokladnu obce Hodonice

Zastupitel pan Josef Albert předložil návrh na zřízení platebního 
terminálu na pokladně OÚ Hodonice. Platební terminál umožní 
občanům zlepšení služeb při platbách, snižuje manipulaci s hoto-
vostí, zjednoduší a především výrazně urychlí každý jednotlivý úkon 
na pokladně. 

Zpráva Policie ČR o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku za rok 2020

PČR předložila obci Hodonice zprávu o spolupráci za rok 2020. V daném období bylo na území obce řešeno 16 trestných 
činů a 99 přestupků.

Malé přírodní proměny MŠ
Rozhodli jsme se společně s dětmi udělat na zahradě mateřské školy malé změny. Vybudovali jsme jezírko pro vodní ros-
tliny a rybičky a hmatový chodníček, který už dosloužil svému účelu, jsme osázeli skalničkami. Děti pilně pomáhaly a měly 
pak z proměn naší zahrady o to větší radost.

/Marta Lattnerová, ředitelka MŠ Hodonice/
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Upozornění

Po roční pauze, kdy se v  loňském roce kvůli pandemickým omezením hra Plamen předčasně 
ukončila a nekonalo se ani okresní kolo, si Mladí hasiči z  SDH Hodonice mohli opět poměřit síly 
s ostatními týmy. 
Na podzim loňského roku proběhla podzimní část okresního kola hry Plamen ve Slupi, kde se závo-
dilo v disciplínách Závod požárnické všestrannosti a Štafeta požárních dvojic. Závodu se zúčastnilo 

družstvo mladších dětí, starších dětí a dorostenci (jednotlivci v různých věkových kategoriích). Jarní kolo soutěže proběhlo 
5. a 6. června již tradičně v hasičském areálu ve Výrovicích, kde se kvůli omezením závodilo pouze v disciplíně Požární útok 
CTIF a Štafeta 4x60 metrů. Navíc nebyla vůbec dovolena účast diváků a fanoušků.

Naše děti podaly v obou částech skvělé výkony! Obzvláště starší byli nepřekonatelní – 3 disciplíny vyhráli a v jedné byli  
2. V celkovém součtu bodů ze všech disciplín starší svoji kategorii ovládli, okresní kolo vyhráli a tím si vybojovali postup na 
krajské kolo do Hodonína. Mladší hasiči skončili v celkovém pořadí na krásném 4. místě!!  Takže opět slavíme úspěch! Jen 
pro připomenutí – v předchozím konaném ročníku byli naši mladší 1. a starší 3.

Složení družstev:
Mladší: Elen Franková, Eva Kseničová, Jakub Jedlička, Lukáš Jedlička, Dominik Mateja, Lubomír Dvořák, Radovan 
Šeiner, Ondřej Varga, Jaroslav Kubík a Jakub Prokeš
Starší: Linda Šulová, Kristýna Kružíková, Nikola Viktorínová, Martin Čeman, Tomáš Vojtíšek, Michal Procházka, 
Jan Šula, Petr Buchta, David Soukup, Miroslav Fojtášek a náhradnící Kristýna Kubíková, Petr Marek, Richard Malák  
a Dominik Pink

Neztratili se ani dorostenci. A bylo by to hodně veselé, nebýt nešťastného podzimu. V podzimní části v Závodu požárnické 
všestrannosti došlo k chybnému vytyčení části trati pro dorostence a naši závodníci díky tomu na trati bloudili a jejich 
běžecké časy se tím nesmírně natáhly. Po upozornění na tuto chybu byla trať opravena, ale my už byli v cíli. I přes určitou 
časovou kompenzaci za tuto chybu na trati nebylo umístění našich závodníků odpovídající jejich výkonům. Přesto se to 
snažili dohnat v jarní části, kde závodili v disciplíně 100 m s překážkami. Po tvrdém tréninku zaběhli skvělé časy a výrazně 
se posunuli celkovým pořadím. Nakonec z toho bylo 1. místo v kategorii starších dorek pro Renču Viktorínovou a postup 
do krajského kola. V kategorii středních dorců byl na 2. místě Petr Vojtíšek (těsně mu utekl postup do krajského kola), na  
3. místě David Procházka a na 8. místě Adam Jelínek.

S postupujícími jsme se hned následující víkend zúčastnili krajského kola hry Plamen v Hodoníně.
Mezi okresním a krajským kolem už nebylo moc času na trénink. Navíc na krajském kole se již závodilo ve všech discip-
línách (i v těch, ve kterých na okrese ne) a některé jsme ani nestihli pořádně trénovat! K tomu si Renča při okresním kole 
zřejmě poranila kolenní vazy a potýkala se se silnými bolestmi kolen. Přesto jsme do toho šli naplno!

KULTURA A SPORT

Úspěchy mladých hasičů z SDH Hodonice ve hře Plamen
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V sobotu 12. 6. závodilo družstvo starších hasičů. A do první disciplíny se děti cítily v klidu a pohodě a podávaly skvělé 
výkony. Hned v první štafetě zaběhly skvělý čas a jen díky časové penalizaci za jednu chybu přišly o 2. místo. Následující 
disciplínu Požární útok CTIF s přehledem vyhrály a začalo to být zajímavé. Navíc i výsledky soupeřů v jednotlivých discip-
línách byly proměnlivé, takže v celkovém součtu do poslední disciplíny nebylo úplně jasno o celkovém vítězi. A posled-
ní, „královskou“, disciplínou byl požární útok. Naše družstvo nastupovalo k plnění jednotlivých disciplín vždy jako první.  
A u útoku to byla zřejmě výhoda. Nebyli jsme svázaní nervozitou z výsledků jiných týmů a na útok jsme si věřili, děti ho 
umí! A taky to předvedly – útok udělaly skvěle a po zaváhání hlavních konkurentů útok vyhrály! A díky tomu obsadily 
celkové 3. místo!

Historický úspěch byl na světě. Za posledních 7 soutěžních sezón to byla 3. účast v krajském kole a poprvé umístění na 
bedně!! Vítězství si odvezlo družstvo z Lelekovic a 2. byl Mistřín. Na 4. místě skončil favorizovaný Bořitov.
Myslím, že tady se sluší podotknout, že družstva jako Mistřín, Bořitov, Lelekovice jsou z SDH, které mají násobně větší 
členské základny než my. Mají mnoho trenérů se závodními zkušenostmi, skvělé materiální zázemí a pravidelně už dlouhá 
léta postupují do krajských a republikových kol. Proto naše úspěchy po 9 letech působení, kdy jsme začínali úplně od nuly, 
považuji za obrovský skok a úspěch našeho SDH!!

V neděli 13. 6. do svého závodu nastoupila také Renča Viktorínová, kde se v  její kategorii závodilo v závodě na 100 m 
s překážkami a ve dvojboji. Renča i přes bolesti kolenou ze sebe vydala maximum a bylo z toho krásné 5. místo!
Všem našim mladým hasičům patří velká gratulace za jejich reprezentaci a také moje poklona!! Jsou to skvělé děti a je 
radost s nimi trénovat a závodit!!

Také gratulujeme družstvu dorostenců z Tasovic, které letos okresní kolo hry Plamen vyhrálo a postoupilo do krajského 
kola, kde také obsadilo 3. místo!
No a my už se těšíme na další soutěže, které nás letos čekají.

Za SDH Hodonice Mirek Viktorín   
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Tenisové turnaje na kurtech v Hodonicích
V sobotu 15. května 2021 proběhla na kurtech v Hodonicích soutěž družstev o putovní pohár Davis Cup.
O měsíc později v sobotu 12. června sehráli tenisté další společná utkání ve čtyřhrách. 

Letní provoz MŠ Hodonice
Letošní prázdniny bude Mateřská škola v Hodonicích 

v provozu takto:

Školní rok končí ve středu 30. 6. 2021

Čtvrtek 1. a pátek 2. 7. 2021 bude otevřeno

5. a 6. 7. 2021 je svátek, 7., 8. a 9. bude zavřeno 
(3 pracovní dny)

 
12. 7. - 20. 8. 2021 by mělo být otevřeno

 
23. 8. - 31. 8. by mělo být zavřeno 

(celkem 7 pracovních dnů)

Divadelní představení 
Divadelní společnosti Háta

Vážení občané, kvůli vládním opatřením  nebylo 
uskutečněno  dne 8. dubna 2021 představení SVATBA 
BEZ OBŘADU Divadelní společnosti Háta.
Doufáme, že si vše vynahradíme v předadventním 
čase, ve čtvrtek 24. listopadu 2021, kdy Vám Divadelní 
společnost Háta předvede hru VELKÉ LÁSKY V MALÉM 
HOTELU.
Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají  
v platnosti na vystoupení 24. 11. 2021. 

Provoz na tenisových kurtech
V pondělí 3. května 2021 byl zahájen provoz 

na tenisových kurtech.
Možnost objednání na telefonním čísle 721 684 068.
Cena za pronájem kurů: 80,- Kč / 1 hodina / 1 kurt

Správce tenisových kurtů Rolf Brabenetz

Provoz sportovní haly

Správce sportovní haly Radek Nekvasil. 

Rezervace na telefonním čísle 608 883 660  

nebo online přes www.jdemenato.cz



Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině je možné ve veterinární ordinaci v Domě s pečovatelskou službou v Hodonicích, Obecní č. 404 
každé úterý a pátek od 14.00 do 16.00 hodin.
Kdo se nemůže dostavit, lze se objednat na tel.: 606 755 606, MVDr. Dvořák
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Kuličkový den s Mateřským centrem TJ Hodonice
Již třetí ročník turnaje v kuličkách připravilo Mateřské centrum společně s Clubem a Tulipánkem, coby spřátelenými oddíly 
TJ Hodonice. Turnaj se uskutečnil v sobotu 19. června na hasičském hřišti v Hodonicích. Tato již tradiční akce láká velký 
počet zájemců o hru kuliček. Letošní ročník čítal stovku účastníků. Každý cvrnkal kuličky s maximálním nadšením, byť 
někteří zcela poprvé anebo po značně dlouhé době. Nejmenší děti byly sotva tříleté, hru si užili také už i dědečkové  
a babičky. 
V kategorii mladších dětí zvítězila Barča Vaculíková, na druhém místě se umístil Mareček Eliáš a třetí místo obhájil Kubík 
Csanadi. První místo mezi staršími dětmi obsadila Barunka Gazdová, na druhém místě se umístila Natálka Fialová a třetí 
místo získal Štěpán Máchal. V  kategorii dospělých byl závod opravdu napínavý. Vítězství získala Anička Csanadiová, 
stříbrný pohár vyhrála Soňa Rozsypalová a bronzový Evča Fráňová. Všem blahopřejeme. 
Pro děti byl připraven bohatý program. Cykloklub Znojmo zapůjčil šlapací motokáry, které byly v  provozu téměř bez 
přestávky. Děkujeme za zapůjčení a spolupráci. Dále velmi děkujeme sponzorům a především TJ Hodonice za možnost tuto 
akci pro rodiny uspořádat. A největší poděkování patří všem, kteří se celé akce zúčastnili a společně zajistili její pohodový 
průběh. I v letošním roce ti vytrvalí nocovali ve stanech až do neděle. Děkujeme hodonickým hasičům za zapůjčení areálu. 
Zde zmíníme, že Tělovýchovná jednota Hodonice ráda uvítá nové členy a nabídne množství sportů a zábavy pro každého. 
V případě Všeho zájmu naleznete veškeré potřebné informace na stránkách www.hodonice.info. 

Open Hodonice - memoriál Rostislava Obrdlíka
V sobotu 19. 6. 2021 se v Hodonicích konal Krajský 
přebor mládeže v rapid šachu. Turnaje se zúčastnilo 
54 hráčů a hráček. Děti byly ukázněné i přes úmorné 
vedro a turnaj probíhal hladce. Rozhodčí Radek 
Skoumal a Roman Matula se úkolu zhostili na jedničku. 
Z našeho oddílu Optika Medek TJ Hodonice 7 hráčů 
se v silné konkurenci nejlépe umístil Tadeáš Fafílek na 
21. místě. Na 30. místě Josef Chmelka. Nejmladší žák 
Jakub Prokeš 41. místo. Naše dívky Kristýna Kružíková 
40. místo a Lucie Chudějová 43. místo. Všechny děti 
byly odměněny cenou od sponzorů, kterým tímto dě
kujeme.                                                       /František Šimík/
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Úklid větrolamů
Myslivci z Hodonic děkují všem brigádníkům, kteří pomohli vyčistit větrolamy okolo obce. Bylo nasbíráno celkem 
150 pytlů odpadků, které naplnily přes dva kontejnery. Poděkování patří také obci Hodonice za technickou podporu  
a zajištění odvozu kontejnerů s odpadem. Ruku k dílu přidali i mladí hasiči - byli SUPER!

Myslivecký spolek Hodonice
I přes složité jarní „pandemické období“ neustala činnost hodonických myslivců.
Protože naše aktivity jsou směřovány především do přírody, mohli se členové mysliveckého spolku individuálně věnovat 
každoročním jarním povinnostem. Do konce března 2021 bylo provedeno sčítání zvěře v honitbě. Na základě podkladů 
se následně vypracovává plán mysliveckého hospodaření v honitbě. K všeobecné spokojenosti můžeme potvrdit, že 
sledujeme trend nárůstu počtů drobné a pernaté zvěře, v našem případě u zajíce polního, králíka divokého a bažanta 
obecného. To nás utvrzuje, že péče o zvěř v honitbě Hodonice jde dobrým směrem. V průběhu dubna byla myslivci 
vyčištěna, vydezinfikována a opravena myslivecká zařízení, která sloužila v průběhu celé zimy na přikrmování zvěře. Tak-
to budou zásypy, slaniska, krmelce i jesle na seno připraveny 
k použití opět s nadcházející zimou.
V měsíci květnu pak myslivci umístili do revíru dvě nové ka-
zatelny, které byly pořízeny s přispěním finanční podpory 
obce Hodonice. Zde je na místě vyjádřit poděkování za pod-
poru obci Hodonice, díky které je pro zdejší myslivce snazší 
vykonávat činnost a pečovat o přírodu, zvěř i honitbu v okolí 
obce.
V červnu bylo také v honitbě poprvé umístěno šest ptačích 
budek, konkrétně pro puštíky a kalouse. Členové spolku 
budou sledovat, kdy a kým budou budky obsazeny a po 
zkušebním období vyhodnotí úspěšnost umístění těchto 
budek. Dále pak rozhodnou, zda budou v této činnosti 
pokračovat.
Na konci června se myslivci sešli na pandemií vynuceně 
odložené výroční členské schůzi, kde jako každoročně bilan-
covali uplynulý myslivecký rok a naplánovali činnost na ten 
nadcházející.
Na závěr poděkování také všem občanům obce Hodonice, 
kteří se chovají k naší společné přírodě a zvěři ohleduplně 
a pomáhají tak udržet uspokojivý stav obzvlášť v tomto ob-
dobí, kdy na svět přicházejí mláďata všech zástupců naší 
zvěře.
DĚKUJEME! Myslivci Mysliveckého spolku Hodonice.



Seniorská obálka
Co je Seniorská obálka?
Je tiskopisem s důležitými zdravotními údaji 
pro potřeby Integrovaného záchranného sys-
tému (IZS) – zdravotníků, hasičů a policie –  
v situaci ohrožení zdraví nebo života. I.C.E. kar-
ta (In Case of Emergency), zkratka znamená 
„použít v případě nouze“. Další podrobnosti na   
https://seniorivkrajich.mpsv.cz

V I V I

SPOLECENSKA KRONIKA

Duben 2021
Matulová V.
Burianová V.
Večeřa I.
Holcmannová R.
Medek S.
Votoupalová B.
Henych F.
Kresan J.
Petráňková F.
Horová J.
Maurerová S.
Hlaváčová J.
Dočkal L.
Lupač B.
Koryťáková A.
Houzarová M.
Bystřický B.

Narodili se:

Vzpomínáme

I

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Karolína Parýzková
Emma Černá

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

v

Blažena Miléřová
Josef Hrabec
Zdeněk Změlík
Věra Radová
František Sajtl
Antónia Svobodová

Květen 2021
Kružíková D.
Sedlář J.
Debef S.
Otevřel M.
Bartolčic F.

Červen  2021

Svobodová F.
Svoboda J.
Venková J.
Sedlář P.
Stodůlka V.
Kratochvílová J.
Sitařová H.
Lupačová J.
Večeřa A.
Nováková J.
Kohoutová Z.
Hájková A.
Mastná K.

Letochová K.
Kubík J.
Dítětová M.
Lukoszová J.
Korger L.
Buchtová R.
Sedlák J.
Petlachová E.
Dlouhý I.
Hrbáček J.

Zoufalý J.
Hrabcová Z.
Šlapáková J.
Bartolčicová M.
Válka J.
Pfeifer F.
Března M.
Houzar A.
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PRIPRAVOVANE AKCE

Memoriál Radka Lašáka ve florbalu 3. 7. 2021 
Soutěž v požárním útoku 
Mladí hasiči Hodonice 17. 7. 2021

Červenec 2021

V

Putování po sklepech se zarážením hory 14. 8. 2021

Srpen 2021

Znovín Cup turnaj ve stolním tenisu

Září 2021

Rozloučení s předškoláky
Rozloučení s deváťáky

Červen 2021

I
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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 3. 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

ČERVENEC 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 SO

SRPEN 2021
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 ÚT

ZÁŘÍ 2021
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

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO

Sdělení k převzetí oleje na sběrném dvoře
Od pondělí 21. června 2021 je na Sběrném dvoře odpadů z  technických a provozních důvodů stanoven limit množství 
použitého oleje (kód odpadu 20 01 26*). Občané mohou odevzdat nejvýše 10 litrů oleje při jednom předání a v jednom 
kalendářním týdnu. 

Sběrný dvůr odpadů bude ve státní svátek v pondělí 5. července 2021 UZAVŘEN. 

Provoz OÚ v době letních prázdnin
V době letních prázdnin budou zaměstnanci OÚ čerpat řádnou dovolenou. 
Před návštěvou OÚ Hodonice si můžete provoz úřadu ověřit na telefonním čísle 515 234 448. 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ 
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