


M sto Hodonín ve spolupráci s M st-
skou knihovnou, Centrem pro rodinu 
a sociální pé i Hodonín, Seniorpoin-
tem a dal�ími organizacemi po ádalo 
ve dnech 13.�17. 5. 2013 Týden pro 
rodinu 2013, letos s mottem �Rodi-
na � místo d v ry a bezpe í�. K této 
p íle�itosti se uskute nila ada program
pro rodiny, besedy, p edná�ky nebo 
spole enské odpoledne.

Centrum pro rodinu nabídlo seminá
Mgr. Rebeky Trepá ové � �Význam 
primárního, sekundárního a párového 
bondingu� a �Na startu je jedine né 
citové pouto� pro odbornou i laickou 
ve ejnost. Zájemci o problematiku �Vý-
znamu rodinu pro pé i o starého lo-
v ka� se mohli ú astnit p edná�ky Anny 
Bu�kové z odd lení o�et ovatelské pé e 
Nemocnice TGM v M stské knihovn .

Dne 15. 5. 2013 bylo na p �í zón  p i-
praveno zábavné odpoledne pro d ti
plné sout �í, her a zábavy, dopln né 
�ivou hudbou skupiny Amadeus, diva-

delními p edstaveními Veselá �koli ka 
a mo�ností zakoupení zbo�í Fair Trade. 
Rodi e i prarodi e pak m li mo�nost 
seznámit se s Koncepcí rodinné po-
litiky m sta Hodonína a vyjád it se 
k problém m �ivota rodin v Hodonín . 
Výstupy z t chto vyjád ení jsou ji� 
zpracovány a budou podkladem p i p í-
prav  Ak ního plánu rodinné politiky 
ve m st  Hodonín  na rok 2014.

Dal�í den byl v nován jednak t m 
nejmen�ím, kdy v M stské knihovn
prob hla lekce pro rodi e pod názvem 
��kvr ata a batolata do knihovny 
natotata aneb První kr ky ke tení�, 
ale také senior m, kte í si vychutnali vý-
let do Mikul ic pod názvem �Po stopách 
Cyrila a Metod je�.

V íme, �e ka�dý, kdo se k oslav  ro-
diny p ipojil a zú astnil se p ipravených 
akcí, strávil se svými d tmi, partnery 
nebo p áteli p íjemné chvíle, na erpal 
nové zku�enosti, znalosti, ale hlavn , �e 
vám v�em spolu bylo fajn.

Bc. Michaela Klepá ová
Vedoucí odboru

Spolu nancováno Jihomoravským krajem

M sto Hodonín se rozhodlo v rámci re-
gulace stavu opu�t ných ko ek p istoupit 
ke spolupráci s ob anským sdru�ením 
Ko ky SOS Hodonín. Toto sdru�ení 
funguje ji� od roku 2006 a od té doby 
se v n m poda ilo umístit a najít nový 
domov pro 1026 ko ek a zajistit p es 
1500 kastrací. Rovn � se zde v nují osv -
tové innosti a programu veterinární kon-
troly stavu populace opu�t ných ko ek. 

Nov  bude na n kterých místech 
v Hodonín  probíhat cílený a povole-
ný monitoring stavu populace ko ek 
a regula ní opat ení. Monitoring budou 
provád t jen pov ení pracovníci na za-
registrovaných místech. Budou probíhat 
pravidelná krmení ko ek. Toto krmení 
slou�í k zdravotní kontrole ko ek a sní�e-
ní likvidace zp vného ptactva ko kami. 
Navyknutí ko ek na krmicí bedny je 
rovn � �ádoucí, nebo  tyto m �ou být 
v p ípad  pot eby nahrazeny sklopnou 
pastí. Následn  m �e být ko ka o�et ena, 
p edána k adopci i kastrována.  Krmení 
zbytky je nadále pova�ováno za zne i�-
ování ve ejného prostranství a dle platné 

legislativy je mo�né jej pokutovat. Pokud 
by m l n který z ob an  v míst  svého 
bydli�t  ko ky, které takto pravideln
krmí, je pot eba se obrátit na sdru�ení 
Ko ky SOS Hodonín. 

V n kterých lokalitách jsou ponechány 
staré ko ky na do�ití, jsou vykastrovány, 
tudí� nedochází k jejich dal�ímu mno�ení 
a jejich zdravotní stav je kontrolován na 
monitorovacích místech. Rovn � �ádáme 
ob any, aby své ko ky m li ozna ené, 
nejlépe ko i ím obojkem a pokud se 
ko ka pohybuje voln , aby ji nechali kas-
trovat. Ko ka zab ezne ji� po 5. m síci 
v ku, za dva m síce pak porodí ty i a� 
p t ko at, ta jsou ji� za p l roku schop-
ná dal�í reprodukce. Proto vykastrujte 
i ko ku, která se uchýlila do va�í zahrady, 
na dvorek nebo k vám chodí na misku 
krmení. Jestli�e je ko ka plachá, nedá 
se odchytit, po�ádejte o pomoc sdru�ení. 
Zap j í odchytnou klec, p ípadn  p e-
pravku pro transport ko ky na veterinu.

Ko ka je �ivý tvor, vyhodit ko ku 
(zví e) na ulici je trestné, jako� i vyhození 
i zabití ko at. Nikdo nesmí zví e opustit 

s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat � 
zákon 246/1992 Sb. §4.

Ko ky SOS Hodonín
ob anské sdru�ení

Tel. 724 142 463
e-mail: Kocky.SOS@seznam.cz 

NABÍZÍ K PRONÁJMU 
POZEMEK � ZAHRADU 
V LOKALIT  VÝHON

Pozemek p. . 1756/25 v k.ú. Hodonín.
Celková vým ra pozemku 1094 m2.

Min. vý�e nájemného: 3 K /m2/rok
Termín doru ení �ádostí: 
22. 7. 2013 do 15.00 hod.

Bli��í informace o podmínkách 
a kritériích: 

Irena Kántorová, tel.: 518 316 394
kantorova.irena@muhodonin.cz

www.hodonin.eu

NABÍZÍ K PRONÁJMU 
ZAHRADU . 63 V LOKALIT

VÝHON
Zahrada se nachází na ástech 

pozemk  p. . 2108/20 a p. . 
2108/79 oba v k.ú. Hodonín.

Celková vým ra zahrady 505 m2.

Min. vý�e nájemného: 2 K /m2/rok
Termín doru ení �ádostí: 
15. 7. 2013 do 15.00 hod.

Bli��í informace o podmínkách 
a kritériích: 

Irena Kántorová, tel.: 518 316 394
kantorova.irena@muhodonin.cz

www.hodonin.eu




