
ŠTĚDRÝ DEN V HODONICÍCH 
PŘED STO LETY

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Dovolte prosím, abych Vám 
touto cestou popřál za sebe 
i za celé zastupitelstvo pří-
jemné prožití nastávajících 
vánočních svátků s vašimi nej-
bližšími, hodně radosti, zdraví 
a štěstí v osobním i pracovním 
životě a šťastné vykročení do 
nového roku 2015. 

Starosta obce Bc. Pavel Houšť

Víte že....

Čokoládové figurky na stro-
mečku jsou trošku taková per-
lička, protože se jedná o ryze 
českou záležitost? Malé čoko-
ládové figurky zabalené v ba-
revném alobalu jsou výplodem 
naší, české nápaditosti.

Pokud daruješ dárek, daruješ 
tím část sebe? Toto byla pr-
votní myšlenka obdarovávání 
o Vánocích, která se zrodila v 
době středověké. Dárek měl 
sloužit k upevnění mezilid-
ských, především rodinných, 
vztahů. Nejvzácnější byly pre-
zenty, které byly vlastnoručně 
vyrobeny, ty měly pro obda-
rovaného největší hodnotu. 
Škoda, že z původního ideálu v 
současnosti moc nezbylo… 

Cililink, cink, cink… každé 
malé dítě při štědrovečerní 
večeři nečeká na nic jiného než 
na melodický zvuk zvonečku. 
Opět nás ale zajímá, jak k této 
tradici vůbec došlo? Napadlo 
by vás, že vše začalo u zlých du-
chů? Zvuk zvonků totiž v době 
pohanské sloužil k zahánění 
zlých duchů během dlouhých 
pozdně podzimních a zimních 
nocí. 

VÁNOCE UŽ KLEPOU NA DVEŘE

V dnešní vánoční Vlaštovce se opět dočtete,  
co všechno se událo v uplynulých měsících v naší 

obci. Máme jiného starostu, několikrát jsme  
se sešli na zajímavých akcích, přivítali jsme nové 

občánky, naplno prožíváme Advent... 
před námi jsou Vánoce a oslava Nového roku. 

Milí spoluobčané, nastal nám 
adventní čas, který je dobou 
příprav, očekávání, rozjímání. 
Nahlédněme spolu krátce do 

časů pradávných a připomeňme 
si, jak tuto dobu prožívali lidé v 
Hodonicích před sto lety. 
Tehdy se advent odehrával ve 

znamení půstu a mod-
liteb a samotný Štědrý 
den býval vnímán jako 
nejvýznamnější svá-
tek celého roku. Býval 
prostoupen tajemnem, 
kouzly a tradicemi, z 
nichž mnoho pocházelo 
ještě z pohanských dob. 
Od rána do půlnoci se 
dodržoval přísný půst, 
jen pro nejmenší děti 
maminka schovala kou-

sek chleba nebo kaši. Ti, kteří se 
postili poctivě, mohli po setmění 
spatřit nad střechami domů bě-
žet zlatou ovečku se stříbrným 
zvonečkem kolem krku. V někte-
rých rodinách k obědu hospody-
ně připravovaly čočkovou polév-
ku a sladké nákypy nebo záviny 
se sušeným ovocem a medem. 
Celý den se dodržovaly tradiční 
zvyky spojené se snahou ochrá-
nit v novém roce zdraví rodiny, 
dům i hospodářství i dostatek 
úrody, ale také zabavit na celý 
den děti, kterým nedočkavostí 
tváře hořely. 

Dokončení na straně 5.

Když adventní svíčky se zapalují,
to už vánoční svátky se přibližují.

Ať na stole je jídla a pití dost.
Ať se u vás dobře cítí každý host.

Ať se všichni dobře máte,
ve zdraví a vesele Vánoce 

i Nový rok přivítáte…



V sobotu 29. listopadu vyrostlo na náměstí 
před Pizzerií Anna již tradiční čertovské 
peklo, kde se pod vedením samotného 
Lucifera rojili všichni čerti. Již tradičně zde 
byl připraven pekelně bohatý program, 
občerstvení pro zahřátí, soutěžilo se i 
zpívaly koledy. Děti zde společně ozdobili 
vánoční stromeček a společnou písničkou 
zavolali Mikuláše, který dětem přinesl 
sladké překvapení. Temnou oblohu rozzářili 
plivači ohňů a závěrečný ohňostroj.

Byli jste u toho?

Před Pizzerií Anna

Ani letos jsme se Martina na bílém koni ne-
dočkali, místo něho však naši obec roztan-
covaly a rozezpívaly tradiční krojované hody 
pořádané TJ Sokol Tasovice za spolupráce 
obou obcí a mnoha dalších sponzorů. Pod 
vedením hodonického stárka Davida Tiché-
ho a tasovické stárky Aleny Ondrové v so-
botu 8. listopadu  procházel obcemi průvod 
chasy za doprovodu dechové kapely Vaceno-
vští muzikanti. Kromě mnoha místních oby-
vatel, kterým patří velký dík za pohoštění, 

které pro ně u svých domů připravili, se opět 
vyznamenali hodoničtí hasiči. I přes chladné 
dušičkové počasí se u bohatého občerstvení 
u hasičské zbrojnice lidé při písničce bavili 
dlouho do noci. Na večerní zábavě v kultur-
ním domě zahrála dechová kapela Straňanka 
pod vedením kapelníka, hodonického rodáka 
Petra Houště. Celý sváteční víkend ukončila 
nedělní bohoslužba v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Tasovicích za účasti krojované 
chasy.

Martinské hody byly veselé
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se rojili všichni čerti

První adventní neděli se opět 
rozzářily vánoční stromy před 
obecním úřadem v Hodonicích 
a na školním dvoře ZŠ Tasovi-
ce. Společná akce pod poetic-
kým názvem Vánoční vesnička 
propojila obě akce osvětlenou 
cestou. 
„U čaje nebo punče jsme u 
obou stromů nasávali vánoč-
ní atmosféru, stánky nabízely 
velký výběr drobných výrob-
ků, vystupovaly zde pěvecké 
sbory ze školky, školy, dívčí 
pěvecký sbor a také Mužáci z 
Tasovic. Děti se mohly povozit 
na vozíku taženého koníkem, 
ve škole vyrobit zdobené per-
níčky nebo adventní vazby. 
Vánoční vesničkou prochá-

zel také ponocný 
a obecní policajt a 
společně dohlíželi 
na klidný průběh 
nedělního odpo-
ledne. V kulturním 
domě byla připra-
vena malá výstavka 
starých hraček a 
vánočních pohled-
nic. Přes ledové 
počasí, které tuto 
neděli začalo sví-
rat naši zemi, nás 
Vánoční vesnička 
příjemně přenesla 
do Adventu.“

Vánoční vesnička potěšila malé i velké
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Komise a výbory:

Upozornění:

Finanční výbor:
Miluše Mitregová [předseda]
Tomáš Letocha
Roman Hřebabecký

Kontrolní výbor:
Bc. Karel Matoušek [předseda]
Ing. Miroslav Viktorín
Jan Procházka

Majetková komise:
Rostislav Lattner [předseda]
Josef Albert
František Houšť
Mgr. Vlastimil Šopák
Ing. arch. Eva Simotová  
                   Holečková

Komise pro životní prostředí:
Tomáš Letocha [předseda]
Petr Korger
Ing. Jitka Bořilová

Kulturně-sportovní komise:
Miluše Mitregová [předseda]
Jan Procházka
Bc. Karel Matoušek

POZOR  
na kalamitu v lesích

V minulých dnech bylo silnou 
ledovkou poškozeno velké 
množství stromů, ať už v lese 
či stromy rostoucí mimo les. K 
poškození došlo v lesních po-
rostech nikoliv v ploše, jak při 
klasických větrných kalamitách, 
ale roztroušeně a téměř ve 
všech věkových stupních – tzn. 
že jsou poškozeny jak mladé 
stromy, tak i 80-ti leté. Poško-
zené stromy mají ulámané ko-
runy a větve a ty které nespadly 
na zem, jsou zavěšené v různé 
výšce stromů a hrozí časově 
neurčitelný pád a tím ohrožení 
všech návštěvníků lesa.
Z důvodu možného ohrožení 
zdraví a života se nedoporu-
čuje minimálně do konce mě-
síce února 2015 vstupovat do 
lesů a parků z důvodů viz. výše 
popsaných (pád větví a korun 
stromů). Poškozeny jsou dese-
titisíce stromů.

V úterý 4. listopadu 
2014 se konalo v sále 
kulturního domu 
ustavující zasedání 
zastupitelstva obce 
Hodonice pro volební 
období 2014-2018.
Starostou obce 
pro toto období 
byl zvolen Bc. 
Pavel Houšť, 
místostarostou Ing. 
Rostislav Lattner.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hodonice 2014 -2018
Počet volených 

členů 
zastupitelstva

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

11 1415 796 56,25 796 8185

Kandidátní listina Kandidát Počet 
hlasů Počet hlasů %

1 – PŘÍVĚTIVÉ HODONICE Korger Petr 223 15,08

1 – PŘÍVĚTIVÉ HODONICE Viktorín Miroslav Ing. 167 11,29

2 – „Sdružení nestraníků“ Rožnovský Jan 173 13,79

2 – „Sdružení nestraníků“ Kubík Jiří 137 10,92

3 – Nezávislí občané Hodonic Houšť Pavel Bc. 308 17,15

3 – Nezávislí občané Hodonic Matoušek Karel Bc. 218 12,14

3 – Nezávislí občané Hodonic Letocha Tomáš 192 10,69

4 – Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Mitregová Miluše 240 13,67

4 – Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Lattner Rostislav Ing. 239 13,61

5 – HODOŇÁCI Procházka Jan 270 18,06

5 – HODOŇÁCI Hřebabecký Roman 200 13,37

Ustavující zasedání zastupitelstva 

zvolilo vedení obce
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Žáková Vlasta 89
Macháčková Marie 84
Dohnalová Anežka 84
Burianová Anna 77
Madejová  Vlasta 76
Lefnarová  Dagmar 71
Suchánková  Marie 71

Lipová Ludmila 88
Šmíd Jaroslav 81
Schlesinger  Karel 81
Lattner  Vladimíír 78
Budný  Ludvík 77
Miléř Stanislav 70 

Kolářová Marie 90
Svobodová  Jaroslava 87
Matoušková Růžena 83
Barteysová  Františka 83
Holcmann Václav 82
Procházková Antonie 82
Kočí Danka 80
Chvátalová  Marie 80
Pavlačková  Agneša 80
Prívracká  Emílie 79
Hrabec  Karel 76
Maršounová  Františka 75
Pfeiferová Marie 73
Procházková Marie 71
Němcová Marie 74

Jarolíková  Marie 92
Procházka  Josef 89
Nováková Jiřina 82
Grillowitzerová  Růžena 81
Novotný  Josef 80
Šulová  Hedvika 77
Medková  Františka 76
Kružík  Vladimír 74
Jaroš  Vladimír 73
Hrabec  Josef 73
Kratochvíl  Ludvík 72
Tomášková Jana 71
Rožnovský  František 70 
Novotná Anastázie 80

Září 2014 Říjen 2014

Listopad 2014

Prosinec 2014

rozloučili jsme se:

Šabatková  Marie 2. 9. 2014

Dlouhá  Alžběta 16. 10. 2014

Šula  Josef 31. 10. 2014

Ksenič  Jan 16. 09. 2014

Knotková  Veronika 26. 9. 2014

Nedvěd   Matěj 27. 9. 2014

Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

narodili se:

Ke  dni 05. 12. 2014  
 má  obec  Hodonice 

celkem  1845 obyvatel.

Dokončení ze strany 1.
Hospodáři museli obejít celé sta-
vení i stáje a vykropit je svěcenou 
vodou a vykouřit kadidlem, aby 
dům ochránili před nemocemi 
a zlými silami. Dobytku se do 
krmení přimíchávaly posvěce-
né byliny. Na štědrý den se také 
rodina pokoušela nahlédnout 
do budoucnosti, rozkrajovala se 
jablíčka, otevírala jádra ořechů, 
kříž v jablku nebo vyschlé jádro 
bylo špatným znamením, naopak 
hvězdička a zdravý oříšek nosily 
štěstí. Vdavekchtivé dívky po se-
tmění vyběhly na dvůr zaklepat 
na kurník, pokud se ozval jako 
první kohout, měla do roka sla-
vit veselku, když však zakdákala 
slepice, bylo jasné, že svatba se 
konat nebude. 
Odpoledne měly děti za úkol vy-
hlížet první hvězdičku, kdy se te-
prve mohlo v domě rozsvítit svět-
lo. Podle pověry se v domě, kde 
se rozsvítilo jako první, drželo 

celý rok nejvíc blech. Po setmění 
se začalo ozývat střílení místních 
myslivců a děti nebyly k udržení, 
protože to znamenalo příchod 
Ježíška. Ztemnělou vesnicí ob-
cházel ponocný, který troubil na 
roh nebo práskal bičem, dostával 
za to od sousedů koledu. Do na-
šich obcí Ježíšek přicházel osob-
ně a obcházel všechny domy, kde 
byly malé děti. Měl podobu bíle 
zahalené postavy, připomínající 
staročeské Lucie, která přinášela 
dětem vánoční stromeček ozdo-
bený oříšky, panenskými jablíčky, 
papírovými salonkami s kouskem 
domácí čokolády nebo kostkou 
cukru, a drobnými svíčkami za-
chycené v kolíčcích. 
V chudých rodinách býval nazdo-
bený stromeček často jediným 
dárkem. Děti z movitějších ro-
din se mohly radovat například 
z houpacího koníka, panenky s 
pravými vlásky nebo pohádkové 
knížky. Poté si rodina společně 

zazpívala u stromečku koledy a 
zasedla ke štědrovečerní večeři. 
Ta se stále odbývala ve znamení 
postu, skládala se z několika cho-
dů, kde nechybělo sušené ovoce, 
medové oplatky, jablečný štrúdl, 
maková bábovka nebo drobné 
cukroví. Rybu si mohli dovolit 
maximálně v rodině vrchního 

učitele, sedláků nebo 
bohatších domkařů. 
Když se obcí rozle-
hl zvuk zvonů, který 
ohlašoval začátek mše, 
málo komu se chtělo z 
teplé světnice do vy-
mrzlého kostela. Po 
mši se děti rozeběhly 
k příbuzným a kama-
rádům a dům od domu 
chodili obhlížet stro-
mečky a dárky. Míst-
ní muži a chlapci pak 

procházeli vesnicí a zpívali kole-
dy a vánoční písně. Teprve po ná-
vratu z půlnoční bylo povoleno 
něco vydatnějšího sníst, nejlépe 
zakrojit do uzeného. Teprve na 
Boží hod vánoční a na Štěpána se 
lidé mohli dosyta najíst, pokud 
to dům a peníze dovolily.  
Před sto lety lidé prožívali začá-
tek první světové války, mnoho 
rodin už oplakávalo své padlé a 
strachovali se, co je ještě čeká. V 
těch pradávných časech muselo 
lidem stačit ke štěstí jen málo, 
radovali se z toho, že je rodina 
pohromadě, že slouží zdraví a 
mají co jíst. Také dnes by měl být 
tento čas příležitostí k zastavení 
a zamyšlení nad tím, co je vlastně 
v životě opravdu důležité. Přeji 
Vám pokojné prožité následují-
cích svátečních dnů a mnoho ra-
dosti s Vašimi nejbližšími.

ŠTĚDRÝ DEN V HODONICÍCH 
PŘED STO LETY
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Hodonický kulturní dům 
byl v sobotu 25. října 
svědkem vzniku nové 
tradice. Konalo se zde 
historicky první Předho-
dové zpívání, které pořá-
dal mužský pěvecký sbor 
Mužáci z Tasovic. Jeho 
členové, z nichž téměř 
polovinu tvoří občané 
naší obce, pozvali na tuto 
přehlídku dalších osm 
mužských i ženských pě-
veckých sborů z obcí Bře-

zí, Pohořelice, Strání, Šardice a 
Vacenovice. Premiérově se di-
vákům představil také dívčí sbor 
z Tasovic. Kulturní dům praskal 
ve švech, a když na závěr všech-
ny sbory zazpívaly společně, sál 
aplaudoval vestoje. Překrásné 
moravské písničky doplňoval 
svými pohotovými a vtipnými 
komentáři moderátor Pavel Va-
šina z řad Mužáků. 
Děkujeme za krásný zážitek a 
budeme se těšit zase příští rok 
před hodama!

V sobotu 25.10.se v obřadní síni 
obecního úřadu v Hodonicích 
uskutečnilo slavnostní Vítání 
občánků Hodonic a Tasovic. Při-
vítali jsme do svých řad dvě děv-
čátka Šárku Slavíkovou a Vero-
niku Knotkovou a pět chlapců 
Matyáše Chromého, Michala 

Čemana, Jáchy-
ma Částku, Jana 
Kseniče a Ma-
těje Nedvěda a 
z Hodonic, mezi 
tasovické občán-
ky nám přibyli 
dvě dívenky Te-
reza Csanadiová 
a Klára Pokorná 
a také tři chlapci 

Petr Král, Vojtěch Mi-
chalovič a Jaroslav Žák.
Prosincové vítání nej-
mladších občánků se 
uskutečnilo v sobotu 
6.12. a tady byli přiví-
tání a do kroniky obce 
slavnostně zapsáni 
Lenka Chalabalová z 
Hodonic a Radek Sa-
báček z Tasovic.

MUŽÁCI Z TASOVIC POZVALI  
NA PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ 

Vítali jsme občánkySPORTUJEME:

Z KNIHOVNY:

PO 22.12. od 17.00, Badminto-
nový vánoční turnaj - tělocvična 
ZŠ Tasovice 

SO 27. 12. - od 9.00 - Florbalový 
vánoční turnaj - tělocvična ZŠ 
Tasovice 

SO 27. 12. - 11.45 - 13.30 - Před-
silvestrovské bruslení - Zimní 
stadion Znojmo 

NE 28. 12. - od 9.00 - Nohejba-
lový vánoční turnaj - tělocvična 
ZŠ Tasovice - 

PO 29. 12. – od 16.00 - Pingpon-
gový vánoční turnaj dospělých 
- pingpongová herna KD Ho-
donice

Přečetli jsme přes tisíc knih
Od začátku školního roku navští-
vilo naši knihovnu 337 registro-
vaných čtenářů, z toho 221 dětí. 
Veřejný internet využilo 70 ná-
vštěvníků. Výpůjčky knih za zmi-
ňované období byly následující: 
celkem se vypůjčilo 1026 knih, z 
toho 105 knih naučných, 452 be-
letrie pro dospělé, 89 naučných 
knih pro děti, 286 beletrie pro 
mládež a 94 kusů periodik.
Celkem se za rok 2014 nakoupilo 
266 nových knih a 20 čísel Čtyř-
lístku. K dnešnímu datu vede 
knihovna 162 registrovaných 
čtenářů.             Sečetla a připravila 

paní Grillowitzerová
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TJ Hodonice pořídila pro oddíl WORKOUT nové 
cvičební nářadí. Ve cvičebně TJ Hodonice v KD 
Hodonice si pak sami členové oddílu WORKOUT 
udělali brigádu a tyto pomůcky nainstalovali. 
Dobrá věc se podařila. Děkujeme, hoši jste moc 
šikovní ...

TJ HODONICE má 
své nové logo

Logo TJ Hodonice vytvořila 
v  letošním roce  Klára Sedlá-
řová z Hodonic. 
„Vyznačuje vzájemné propo-
jení různých aktivit. Také pro-
to byl zvolen grafický prvek, 
který neznázorňuje jednotlivý 
sport nebo některou nespole-
čenských aktivit,kterou se TJ 

Hodonice zabývá. Barvy loga 
byly zvoleny podle historie 
obce. 
Logo znázorňuje provázanost 
zároveň zběsilost, ale také 
skupinu,která je otevřená a 
může do ní kdokoliv stoupit a 
přidat se do spolupráce,“ po-
pisuje autorka.

Šachisté TJ Hodonice 
v soutěži okresního 

přeboru zvítězili

TJ Hodonice - GPOA Znojmo B
 3.5 : 1.5

- hráno v neděli 9.11.2014  
v KD Hodonice

WORKOUT TJ Hodonice  
- kluci se opět „vytáhli“

KRÁTCE:

Pingpongový kroužek mláde-
že TJ Hodonice zahájil svou 
podzimní činnost - schází se 
každou středu od 16.15. - 17.15 
v pingpongové herně TJ Hodo-
nice. Družstvo mládeže hraje 
také Městskou ligu stolního te-
nisu a v této soutěži si nevede 
vůbec špatně. Hledáme dobro-
volné trenéry pro mladé pin-
gpongáře - máte-li zájem nám 
jakkoli pomoci, tak se ozvěte

O práci v rybářském kroužku TJ 
Hodonice je velký zájem - ve-
doucí kroužku Pavel Zahradník 
v současné době pracuje s 12-ti 
novými mladými rybáři. Schá-
zejí se každou středu od 15.00 
v šachové klubovně KD Hodo-
nice

Kurz badmintonu TJ Hodonice 
již probíhá ... tělocvična ZŠ - PO 
18.00 - 20.00

Cvičení žen TJ Hodonice - ve-
doucí oddílu Zuzana Slivková 
zve na zumbu - cvičebna KD 
Hodonice - ÚT, ČT 18.00 - 19.30

Pingpong mládeže TJ Hodonice 
- historická událost - družstvo 
žáků je přihlášeno do Mětské 
ligy stolního tenisu dospělých 
- a hned první zápas vyhrálo - 
(hráli Petr Lattner, David Svo-
boda a Pavel Staněk), celkem v 
soutěžích městské ligy máme 6 
družstev

Rozjíždí se už také soutěže 
Hokejové ligy (zde si vedeme 
výtečně a vedeme ligu), Flor-
balové ligy (zde je rozjezd po-
malejší), ABL - bowling (zde 
rovněž kralujeme - hrajeme 
třetí nejvyšší okresní soutěž) ...

Oddlíl workout TJ Hodonice se 
velkou měrou zasloužil o vznik 
dalšího hřiště pro cvičení s 
vlastní váhou, tentokrát v Bo-
žicích - tím dělají velkou rekla-
mu Hodonicím

Mateřské centrum TJ Hodonice  
- změna - budou se scházet ve 
středu od 16.00

TJ Hodonice má konečně svůj 
znak - logo, na jeho konečné 
podobě jsme pracovali celé 
léto

TJ Hodonice také pozvalo a 
zve na vánoční turnaje, připra-
vujeme tradiční silvestrovské 
bruslení, turnaje v nohejbalu, 
pingpongu, florbalu, badmin-
tonu ...
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Stejně jako v uplynulých le-
tech i letos připravil spolek Za 
Hodonice krásnější, o.s. pro 
děti a jejich dospělý doprovod 
lampionový průvod. Akce pro-
běhla už v září v podvečerních 
hodinách a byla zahájena před 
budovou zdejšího obecního 
úřadu.  Za doprovodu středo-
věké hudby LUCREZIA BORGIA 
následoval průvod obcí se za-
stávkou v restauraci U Karla. 
Zde bylo pro děti připraveno 
drobné občerstvení. Poté se 
průvod vydal na zpáteční ces-
tu k obecnímu úřadu, kde byl 
připraven závěrečný program 
sestávající z ohnivé show a oh-
ňostroje, o které se postarali 
ohniví kejklíři s názvem FIBU-

RO a PYROMAGIC. O slovní 
doprovod večera se postaral 
kejklíř Jonáš.

Úřední hodiny na OÚ:

V Hodonicích se koncertovalo
Stejně jako v předchozích le-
tech i letos žáci ZUŠ z Hrušo-
van nad Jevišovkou představili 
své nabyté dovednosti ve hře 
na hudební nástroje. Stalo 
se tak během odpoledního 
koncertu, který se uskutečnil 
ve středu 3. prosince v sále 
zdejšího kulturního domu. K 
poslechu byla např. píseň Vítr 
foukal, zima bylo …, kterou na 
klavír zahrála Tereza Bauero-
vá, Marie Votavová na zobco-
vou flétnu zahrála irskou píseň 
Letní růže, Kristina Dobešová 
na elektronických klávesách 
přednesla Vzpomínku na Le-
hára, Jan Králík na trubce 
ztvárnil skladbu Rondo od Je-
ana Josepha Mourata a duo 

Kamila Brhelová a 
Eva Lattnerová za-
hrály melodii z fil-
mu Forrest Gump 
od Alana Silvestri. 
Všechny přednese-
né skladby se pří-
tomným, kteří byli 
především z řad 
příbuzných, líbily a 
všichni hudebníci 
byli za svůj výkon 
zaslouženě odmě-
něni potleskem. 

Pamatujete  
na lampiony v obci? 

pondělí 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00

středa 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00

čtvrtek 7.00 - 12.00

Po telefonické dohodě 
je možný i v jiný termín.

Vlaštovka - zima 2014
vydala: Obec Hodonice

Obecní 287
671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý

www.primadesign.cz

Hezké vánoce si popřáli i senioři

Krásné posezení při skleničce dobrého vína přidalo na dobré předvá-
noční náladě i našim seniorům. I jim přejeme pevné zdraví.
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