
 



 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

  držíte v rukou další číslo informačního zpravodaje, který je vydáván v rámci projektu 

„Posilování administrativní kapacity na bázi meziobecní spolupráce“, do kterého je 

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí zapojen od roku 2016.  

 

Rok 2018 uplynul jako voda a rok 2019 je v plném proudu. Od začátku roku 

připravujeme projekty za Mikroregion Hodonínsko i samostatné členské obce, abychom 

následně do konce února mohli zpracovat žádosti o dotaci do dotačních titulů Jihomoravského 

kraje a do dotačních titulů poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, 

které podporují rozvoj obcí i regionů. 

V rámci tohoto čísla zpravodaje bychom Vás rádi informovali o aktivitách, které se 

podařily v rámci mikroregionu zrealizovat ještě v II. polovině roku 2018. Jelikož se pomalu 

ale jistě blíží konec projektu tzv. Center společných služeb, rádi bychom shrnuli také aktivity 

a činnosti realizované v rámci tohoto projektu. V závěru zpravodaje uveřejňujeme roční 

přehled kulturních akcí a informace o přehledu veřejných služeb ve členských obcích 

mikroregionu.  

 

AKTIVITY MIKROREGIONU HODONÍNSKO V II. POLOVINĚ ROKU 2018 

V posledním čísle vydávaného zpravodaje jsme Vás informovali o činnostech a 

aktivitách, které se nám podařily zrealizovat v I. polovině roku 2018. Rádi bychom na tyto 

informace navázali a uzavřeli tak činnost mikroregionu v předcházejícím roce.  

 

TRADIČNÍ MÍSTO ODPOČINKU NAŠICH PŘEDKŮ, POPULÁRNÍ 

CYKLOODPOČÍVKA PŘI OBECNÍ STUDNI, III. etapa 

Fyzická realizace projektu proběhla na podzim roku 2018 za finanční podpory 

Jihomoravského kraje. Mikroregion Hodonínsko již v minulých letech zrealizoval několik 

podobných projektů týkajících se vybudování cykloodpočívadel v jednotlivých členských 

obcích a v této aktivitě jsme se rozhodli pokračovat i nadále. V roce 2018 byla zrealizována 

již III. etapa tohoto projektu, v rámci které byly opraveny čtyři studny a v jejich bezprostřední 

blízkosti vznikla populární cyklozastavení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studna Aloiska a Komínka v Prušánkách 

studna U Zastávky v Rohatci a studna V Čekačce ve Starém Poddvorově  

 

VÝSADBA ALEJE U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

V ROHATCI 

U příležitosti 100. výročí založení republiky se v neděli 28. října 2018 uskutečnila v Rohatci 

slavnostní výsadba aleje, která se nachází u vodárny mezi silnicí a Gebhardem. Zde bylo 

vysázeno 100 stromů - lip, javorů a jedlých kaštanů. Výsadby se zúčastnili místní občané, 

zástupci spolků a významné osobnosti Rohatce. Dále nechyběli ani představitelé okolních 

obcí či zástupci místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí. Dva stromy byly 

zasazeny také za Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí. Obci Rohatec tímto 

děkujeme za pozvání a příjemně strávené slavnostní odpoledne. 

 

    

 

ŠKOLENÍ ÚŘEDNÍKŮ OBCÍ V PROBLEMATICE GDPR 

V úterý 30. října 2018 jsme ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův kanál 

pořádali pro zaměstnance obecních úřadů členských obcí, seminář k aktuální problematice 

GDPR a k ochraně osobních údajů. Seminář byl zaměřen především na problematiku ochrany 

osobních údajů ve veřejné správě a na činnosti obecních úřadů. Účastníci semináře využili 

toto posezení také k dotazování, kdy se ptali na doporučené postupy v konkrétních situacích.  

 

 



 

KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Ve dnech 5.-6. října 2018 proběhly v České republice komunální volby do obecních 

zastupitelstev. Okrajově se tyto volby dotkly i dobrovolného svazku obcí. Nové zástupce 

členských obcí si občané zvolili v obci Mikulčice, Ratíškovice a v Hodoníně. V návaznosti na 

tuto změnu byl zvolen i nový předseda Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku 

obcí, kterým se stal Libor Střecha, starosta města Hodonín. Ve funkci místopředsedy zůstal 

Ing. Pavel Novotný, starosta obce Čejkovice.  

 

ŠKOLENÍ PRO NOVĚ ZVOLENÉ I STÁVAJÍCÍ ZASTUPITELE ČLENSKÝCH 

OBCÍ DSO 

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo pod záštitou dobrovolných svazků obcí - 

Mikroregionu Hodonínsko a Obce pro Baťův kanál, školení pro nově zvolené i stávající 

zastupitele členských obcí dobrovolných svazků. Školení bylo současně realizováno v rámci 

projektu Center společných služeb, do kterého je Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný 

svazek obcí zapojen. V průběhu čtvrtečního podvečera se zastupitelé seznámili se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Okrajově byla probrána 

problematika veřejných zakázek a ochrany osobních údajů. S uvedenými tématy přítomné 

seznámili Mgr. Pavel Jurečka, JUDr. Marek Šimek a Ing. Marián Maňák. 

 

 
 

ŠKOLENÍ PRO ZÁSTUPCE ČLENSKÝCH OBCÍ K PROBLEMATICE POVINNÉ 

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

27.11.2018 jsme v rámci projektu Center společných služeb pořádali školení pro zástupce 

členských obcí Mikroregionu Hodonínsko. Školení bylo zaměřeno na nové povinnosti 

v problematice veřejných zakázek spojených s povinnou elektronizací.  

 

ČINNOST CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí je od 1.8.2016 zapojen do projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také 

„Centra společných služeb“ (CSS), který je realizován pod záštitou Svazu měst a obcí České 

republiky a financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím, Operačního programu 

Zaměstnanost.  

 

 



 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořených CSS dosáhnout:  

- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci 

samostatné, příp. přenesené působností obcí prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb 

poskytovaným občanům zapojených obcí,  

- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,  

- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,  

- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,  

- přenos znalostí a vytvoření/rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO. 

 

CSS při Mikroregionu Hodonínsku poskytuje potřebné a požadované služby v oblasti veřejné 

správy s důrazem na samosprávné kompetence v oblasti rozvoje obcí, právního a správního 

poradenství, organizačních a ekonomických agend, dotačního a finančně - rozvojového 

managementu, poskytování informačního servisu. 

 

CSS slouží jako společně sdílená administrativní kapacita obcí pro přípravu obecně 

závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů nájemních nebo kupních 

smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, přípravu 

pravidelných hlášení pro orgány státní správy, zajištění právních služeb pro obce, zajištění 

vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů 

obcí, přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, 

projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, 

přípravu informačního zpravodaje pro občany, propagaci a zvyšování informovanosti o 

činnosti CSS, odborné konzultace a zajištění realizace veřejných zakázek, organizaci 

společných nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při 

vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), 

spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce, spolupráci při zajištění zpracování 

územního plánu obce, odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce, 

odborné poradenství v oblasti daní, konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební 

dozor investora, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí. 

 

Všechny prováděné činnost v rámci CSS jsou pravidelně zaznamenávány a monitorovány 

prostřednictvím evidence v informačním systému. Ty jsou pracovníky CSS každý měsíc 

vykazovány ve formě odborných a neodborných aktivit. Od začátku projektu bylo v našem 

případě celkově vykázáno 1 455 aktivit. V rámci projektu bylo dále vydáno 6 informačních 

zpravodajů a zpracovány 3 analýzy přínosů CSS. Veškeré publikované dokumenty 

publikované souvislosti s projektem jsou řádně zveřejněny na webových stránkách DSO – 

www.hodonins.eu, v sekci projektu „CSS“. 

 

KULTURNÍ AKCE POŘÁDÁNÉ V OBCÍCH MIKROREGIONU HODONÍNSKO 

V ROCE 2019 

* informace jsou čerpány z webových stránek obcí a z podrobného plánu nejzajímavějších akcí – „Co 

se děje na Slovácku“. Změna a doplnění akcí není vyloučena, pozvánky na další akce a události ve 

členských obcí DSO jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách DSO – www.hodoninsko.eu  

 

ČEJKOVICE 

6.1.2019  - Vánoční koncert ZŠ Levandula 

12.1.2019  - Myslivecký ples 

19.1.2019 - Ples SRPŠ 

26.1.2019  - Ples KDU - ČSL 

http://www.hodonins.eu/
http://www.hodoninsko.eu/


 

2.2.2019 - Ples fotbalistů 

9.2.2019 - XI. Reprezentační ples vinařů a přátel školy 

23.2.2019 - Hasičský ples 

9.3.2019 - Tradiční výstava vín Čejkovice 2019 

7.4.2019 - Předvelikonoční jarmark s moravskými pašijemi Víti Marčíka 

13.4.2019  - VII. Čejkovická vinná stezka 

21.4.2019 - Velikonoční zábava 

1.- 8.5.2019 - Sluneční máj s oslavou Dne matek 

25.-26.5.2019 - XXIV. Vinné trhy Čejkovice 

8.-9.6.2019 - Víkend otevřených zahrad 

5.-6.7.2019 - Začněte prázdniny v Čejkovicích 

28.6.-9.9.2019 - Letní otevřené sklepy  

27.-28.7.2019 - Raráškův prázdninový víkend 

18.-21.8.2019 - Tradiční krojované hody 

24.8.2019 - Den otevřených sklepů 

1.9.2019 - Čejkovické bylinkové slavnosti 

11.11.2019 - Svatomartinská husa 

12/2019 - Adventní mikulášský víkend 

12/2019 - Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu 

12/2019 - Čertovské hrátky u Templářů 

 

DOLNÍ BOJANOVICE 

12.1.2019 - Krojový ples 

19.1.2019 - Ples vinařů a přátel vína 

16.2.2019 - Orelský ples 

23.2.2019 - Společenský ples 

10.3.2019 - Dětský krojový ples 

23.3.2019 - Místní výstava vín 

21.-24.4.2019 - Velikonoční výstava 

30.4.2019 - Pálení čarodějnic 

10.5.2019 - Festival tolerance 

11.5.2019 - Humanitní ples 

8.6.2019 - Otevřené sklepy 

1.9.2019 - Zarážání hory 

22.9.2019 - Burčáková 6 

29.9.-2.10.2019 - Svatováclavské hody 

5.10.2019 - Pochod slováckými vinohrady 

6.10.2019 - Hodky s vinobraním 

1.-8.12.2019 - Vánoční výstava 

 

DUBŇANY 

5.1.2019 - Ples vinařů 

12.1.2019 - Reprezentační ples města s polonézou 

17.1.2019 - Aby záda nebolela - přednáška 

19.1.2019 - Školní ples 

26.1.2019 - Ples na vlně swingu 

3.2.2019 - Ples Prunus Moraviae 

15.2.2019 - Degustace pálenek 



 

23.2.2019 - Hasičský bál 

23.2.2019 - Kurz vyšívání 

26.2.2019 - Setkání s poezií 

1.3.2019 - Fašaňková zábava 

2.3.2019 - Košt pálenek 

16.3.2019 - Kurz vyšívání 

17.3.2019 - Karneval pro děti 

21.4.2019 - Košt vín 

28.4.2019 - Setkání mužských sborů 

12.5.2019 - Svátek matek 

18.5.2019 - Ples dětí a rodičů 

1.6.2019 - Den dětí 

20.6.2019 - Závěrečný koncert žáků ZUŠ 

29.6.2019 - Letní noc 

5.7.2019 - Metla fest 

27.7.2019 - Letní noc 

17.8.2019 - Setkání na moravsko-slovenském pomezí 

24.8.2019 - Tetiny z Brna 

6.9.2019 - Hornické setkání 

13.10.2019 - Krojované hody 

23.11.2019 - Vystoupení DNS Dúbravěnka 

12/2019 - Vánoční koncert 

12/2019 - Vánoční jarmark 

12/2019 - Zimní radovánky 

 

HODONÍN 

1.1.2019 - Novoroční ohňostroj 2019 

4.1.2019 - Novoroční koncert s přípitkem 

11.1.2019 - Taneční ples 2019 

16.1.2019 - divadelní představení – Milostný trojúhelník 

19.1.2019 - Ples Města Hodonín 

25.1.2019 - Reciál Lucie Bílé 

26.-27.1.2019 - Výběr zpěváků „Věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého“ 

4.2.2019 - divadelní představení – 1984 aneb velký bratr tě sleduje 

6.2.2019 - divadelní představení pro MŠ a ZŠ – Čert a Káča 

7.2.2019 - Seriál koncertů dechových hudeb – DH Sobuláci 

9.2.2019 - KAMELOT koncert 

13.2.2019 - Valentýnský ples 

28.2.2019 - 4TET koncert 

2.3.2019 - Hodonínský fašaňk 

6.3.2019 - divadelní představení pro MŠ a ZŠ – Jak bylo když nebylo 

9.3.2019 - Ples sportovců 

14.3.2019 - Seriál koncertů dechových hudeb – DH Trnkovjanka a Miločanka 

15.-16.3.2019 - Ples muzikantů 

27.3.2019 - THE BACKWARDS koncert 

4.4.2019 - divadelní představení pro MŠ a ZŠ – Kytice pohádek 

5.-6.4.2019 - Hodonínská zahrada – jaro 2019 

11.4.2019 - Seriál koncertů dechových hudeb – DH Stříbrňanka 



 

12.4.2019 - Limetal koncert 

22.4.2019 - Schola Gregoriana Pragensis koncert 

24.4.2019 - divadelní představení pro ZŠ – Dášenka aneb život štěněte 

26.4.2019 - Sebastian koncert 

28.4.2019 - Věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého 

15.5.2019 - divadelní představení pro MŠ a ZŠ – Jak se Honza učil čarovat 

16.5.2019 - Seriál koncertů dechových hudeb – DH Kumpanovi muzikanti 

21.5.2019 - Radůza koncert 

22.5.2019 - divadelní představení – Tchýně na zabití 

1.6.2019 - Vodní království Hodonín 

9.-12.8.2019 - Svatovavřinecké slavnosti města Hodonína 

14.9.2019 - Svátek vína 

27.9.2019 - Den seniorů 

10/2019 - Oslavy vzniku ČSR, lampionový průvod, ohňostroj 

8.-10.11.2019 - Seminář ruských filmů 

11/2019 - Benefice Vodního království 

12/2019 - Vánoční jarmark 

 

JOSEFOV 

6.1.2019 - Tříkrálová sbírka 

19.1.2019 - Ples SDH Josefov 

16.2.2019 - Ples obce Josefov 

23.2.2019 - Dětský maškarní karneval 

7.4.2019 - Smrtnica 

18.-20.4.2019 - Hrkačování 

4.5.2019 - Májový volejbalový turnaj 

12.5.2019 - Operetní představení ke svátku matek 

25.5.2019 - Josef II. OPEN 

22.6.2019 - Dětský den 

16.7.2019 - Ruční stavění máje 

20.7.2019 - Podlužácká beseda u cimbálu 

21.-23.7.2019 - Tradiční krojované hody 

26.7.2019 - Pohodová zábava u cimbálu 

27.7.2019 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

3.8.2019 - Pohárový turnaj ve fotbale 

10.8.2019 - Plkač Trophy Cup 2019 

7.9.2019 - Zarážání hory 

14.9.2019 - Josefovský helovín 

5.10.2019 - Pochod slováckými vinohrady 

19.10.2019 - Drakiáda 

23.11.2019 - Josefovská setkání 

1.12.2019 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu 

5.12.2019 - Mikulášská besídka 

27.12.2019 - Vánoční turnaj ve šnopsu 

28.12.2019 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31.12.2019 - Silvestrovský ohňostroj 

 

 



 

MIKULČICE 

1.1.-3.2.2019 - Dlouhé zimní večer – výstava 

19.1.2019 - Košt ovocných pálenek a kysaného zelí 

26.1.2019 - Reprezentační ples obce 

9.2.2019 - Krojový ples 

23.2.2019 - Ples hasičů a myslivců 

31.3.-5.5.2019 - Vážíš, vážím, vážíme – výstava 

6.4.2019 - 45. ročník silničního běhu Velká Morava 

6.4.2019 - Velkomoravský košt vína 

13.-14.4.2019 - Mládežnický turnaj ve stolním tenise 

7.5.2019 - Noční běh akropolis night cross 

1.6.-1.9.2019 - Výstava – loutkové divadlo 

5.7.2019 - Cyrilometodějská pouť 

13.7.2019 - Vinaři na hradišti 

17.8.2019 - Předhodový národopisný večer 

18.-20.8.2019 - Mikulecké krojované hody 

24.8.2019 - Víno a burčák z otevřených sklepů 

27.9.2019 - Akropole cross, běh Rasticovým městem 

4.10.2019 - Vysoká hra – divadelní představení s Ivetou Blanarovičovou 

17.11.-31.12.2019 - Bílá krása – výstava výšivek 

15.12.2019 - Vánoční koncert 

 

NOVÝ PODDVOROV 

1.1.2019 - Novoroční ohňostroj 

5.1.2019 - Tříkrálová sbírka 

8.2.2019 - Ples OÚ 

12.5.2019 - Svátek matek 

1.6.2019 - Dětský den 

15.6.2019 - Den otevřených sklepů 

31.8.2019 - Hody 

1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromu 

5.12.2019 - Mikulášská nadílka 

 

PRUŠÁNKY 

2.1.2019 - Tradiční ohňostroj na návsi 

19.1.2019 - Krojovaný ples 

26.1.2019 - Diskoples kuželkáři 

2.2.2019 - Společenský ples SRPDŠ 

10.2.2019 - Dětský karneval 

23.2.2019 - Čundrbál Kapely starých časů 

6.4.2019 - Přednáška „Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6-12 let“ 

od Ludmily Pekařové 

13.4.2019 - Košt vín ve Vinných sklepech U Jeňoura 

21.4.2019 - Velikonoční zábava 

25.5.2019 - Májové zpívání 

15.6.2019 - Turnaj ulic 

21.6.2019 - Svatojánská noc 

22.6.2019 - K Nechorám do sklepa – otevřené sklepy 



 

3.8.2019  - Noční soutěž SDH O pohár starosty obce 

10.8.2019 - Předhodová beseda u cimbálu 

11.-13.8.2019 - Krojované hody pod zeleným 

23.8.2019 - Rozloučení s prázdninami 

7.9.2019  - Zarážání hory 

21.9.2019 - Tradiční vinobraní pod Nechory 

26.10.2019 - Gulášfest 

8.11.2019  - Martinské posezení 

23.11.2019 - K Nechorám z mladým vínem 

1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromku 

24.12.2019 - Vánoční koledování na návsi 

26.12.2019 - Štěpánský turnaj v ping pongu 

 

RATÍŠKOVICE 

19.1.2019 - 71. Krojový ples 

20.1.2019 - 16. Dětský krojový ples 

14.4.2019 - Degustace vín 

27.4.2019 - Místní výstava vín 

5.5.2019 - Zpěváček Slovácka 

8.5.2019 - 36. ročník Pochod kolem Ratíškovic 

25.5.2019 - 20. ročník Zpívání mužských sborů pod Náklem 

29.-30.6.2019 - 130. výročí založení hasičského sboru v Ratíškovicích 

5.7.2019 - Slavnostní mše svatá – svátek sv. Cyrila a Metoděje 

7/2019 - Pouť u Liliového kříže na Nákle 

14.7.2019 - 51. Mezinárodní festival dechových hudeb 

17.8.2019 - Otevřené sklepy 

8.9.2019 - Pohádkový les 

21.-23.9.2019 - XXXIX. Výstava hub 

9/2019 - 41. výročí založení Mykologického kroužku Ratíškovice 

11.-13.10.2019 - Tradiční krojované hody 

15.11.2019 - Jazzový koncert 

30.11.-1.12.2019 - Adventní jarmark 

  

ROHATEC 

19.1.2019 - XVI. Reprezentační ples obce Rohatec 

2.3.2019 - Fašaňk 

21.4.2019 - 57. ročník Výstavy vín 

8.5.2019 - 26.ročník běžeckých závodů Rohatecká desítka 

5/2019 - Den matek 

8.6.2019 - 6. ročník DFF Rohatec 

25.8.2019 - Tradiční krojované hody 

28.-29.9.2019 - Výstava drobného zvířectva 

10/2019 - Den seniorů 

12/2019 - Silvestr 

 

STARÝ PODDVOROV 

1.1.2019 - Novoroční setkání s ohňostrojem 

19.1.2019 - Ples rodičů 



 

2.2.2019 - Obecní ples 

24.2.2019 - Dětský karneval 

17.3.2019 - VIII. Ročník Zpěváček Podluží 

12.5.2019 - Přehlídka dětských verbířů Podluží 

26.5.2019 - Lázeňské odpoledne 

31.5.2019 - Den dětí 

2.-5.8.2019 - Tradiční krojované hody 

25.8.2019 - Mlynářské odpoledne 

14.-15.9.2019 - Dýňový víkend 

15.11.2019 - Lampionový průvod 

7.12.2019 - Vánoční turnaj ve stolním tenise 

15.12.2019 - Vánoční besídka 

 

VEŘEJNÉ SLUŽBY VE ČLENSKÝCH OBCÍCH  

Seznam veřejných služeb, poskytovaných ve členských obcích Mikroregionu Hodonínsko je 

zveřejněn na webových dobrovolného svazku obcí, v sekci „Služby“ (www.hodoninsko.eu). 

Tento seznam je pravidelně aktualizován. Poslední aktualizace proběhla na konci roku 2018.  

KONTAKTY 

Manažerka CSS: 

Ing. Klára Osičková 

Tel.: +420 725 808 375 

Email: osickova@hodoninsko.eu 

 

Specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky: 

JUDr. Marek Šimek 

Tel.: +420 606 058 696 

Email: simek@hodoninsko.eu 

 

Specialista na ochranu osobních údajů: 

JUDr. Jarmila Vašulková 

Tel: +420 773 560 017 

Email: vasulkova@poradimevamsro.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 

 

REGIONÁLNÍ CENTRUM MĚSTA HODONÍN 

Masarykovo nám. 115/27, Hodonín 695 01 

 

Tel: (+420) 725 808 375 

Email: info@hodoninsko.eu 
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