
V  letošní sezóně se kolektiv 
Mladých hasičů SDH Hodonice 
již podruhé zúčastnil okresní
ho kola celostátní soutěže Hra 
Plamen, která se skládá z 6 dis
ciplín: štafeta požárních dvojic, 
závodu požární všestrannos
ti, štafety CTIF, štafety 4 x 60 
metrů, požárního útoku CTIF 
a klasického požárního útoku. 
Protože při své loňské premi
éře všechny příjemně překva
pil celkovým 3.místem, dou
fali jsme, že se podaří úspěch 
zopakovat. Letos jsme naše 
družstvo nasadili jak v katego
rii starší, tak v kategorii mladší.
Podzimní kolo Hry Plamen 
proběhlo v  říjnu loňského 
roku v  Tasovicích, kde se tak
řka na  domácí půdě soutěžilo 
v  disciplínách štafeta požár
ních dvojic a závod požární 
všestrannosti. Naše družstva 
předvedla skvělé výkony a 
v  disciplíně štafeta požár
ních dvojic družstvo mladších 
skončilo na 3. místě a družstvo 
starších na  2. místě. V  závodu 
požární všestrannosti mladší 
hasiči obsadili 7. místo a starší 
6. místo.
Jarní kolo  proběhlo ve Výrovi
cích, kde se závodilo ve zbylých 
disciplínách. Největší drama 
bylo v disciplíně požární útok. 
Za  výrazné podpory našich 
fanoušků si nakonec doběhli 
mladší v druhém pokusu pro 1. 
a starší pro 2.místo. Při celko
vém součtu bodů se mladší do
stali na skvělé 3.místo. Starším 
uteklo stejné umístění o jediný 
bod. V takové konkurenci je to 
přesto skvělé umístění.
Veliký dík za podporu a skvělou 
atmosféru patří našim fanouš
kům! Fotky a videa ze soutěží 
naleznete na  našem Face
booku „Mladí hasiči Hodonice“.                   

Mirek Viktorín
Více se dočtete na straně 5.

Máme před sebou doufejme 
krásné letní dny, čas prázdnin, 
dovolených a odpočinku. Pro ty, 
kteří se rozhodnou trávit léto 
povětšinou doma v Hodonicích 
máme několik tipů na kulturní, 
společenské a sportovní akce. 
Konec června bude ve znamení 
školáků. MŠ Hodonice se slav
nostně rozloučí s předškoláčky, 
kteří v září nastoupí do  první 
třídy. Poté proběhne Školní 
akademie ZŠ Tasovice, kde se 
postupně představí všechny 
školní třídy a nakonec se škola 
rozloučí také se dvěma třída
mi deváťáků, kteří na  konec 
roku také letos připravili pro 
své spolužáky, učitele a rodiče 
vlastní vystoupení.
Druhou červnovou sobotu,  
tedy 13. června proběhne v naší 
obci velmi očekávané setkání 
nejstarších hodonických ško
láků, a sice společné setkání 
absolventů ZDŠ v Hodonicích, 
od  jejíhož zavření letos uplyne 
40 let. Obec Hodonice naplá
novala současně u příležitosti 
70 let od  ukončení 2. světové 
války setkání občanů a rodáků 
obce. Vítaní jsou všichni minulí 

i současní občané a rodáci, jimž 
budou otevřeny budovy MŠ 
Hodonice, ZŠ Tasovice, kostel 
sv. Jakuba Staršího, hasičské 
zbrojnice a také KD Hodonice. V 
obřadní síni KD Hodonice bude 
připravena výstava fotografií, 
kronik a také dobových učeb
nic. V sále kulturního domu se 
vám od  16.00 hodin představí 
postupně žáci naší školy, ta
neční kroužek Tulipánek, děti z 
Krhovic se svojí divadelní hrou, 
pěvecké soubory Sousedé a 
Mužáci z Tasovic a zatančí a 
zazpívají nám také naši Verbíři. 
Program bude proložený sou
těžemi pro absolventy ZDŠ Ho
donice, kdy se bude hodnotit 
například majitel nejstaršího 
vysvědčení ze ZDŠ Hodonice, 
třída s největším počtem pří
tomných žáků apod. Dopro
vodný program zahrnuje také 
občerstvení, zábavu pro děti 
a také účast několika stánka
řů. TJ Hodonice připraví v KD 
ochutnávku vín místních vina
řů. Od 18.00 bude hrát k tanci 
i poslechu kapela Duo Dreams. 
Doufejme, že se vydaří počasí a 
společná setkání potěší všech

ny přítomné.
V letním období proběhnou 
tradiční hasičské soutěže. Od
díly TJ Hodonice budou během 
této doby konat většinu turna
jů v nohejbalu, florbalu nebo 
tenisu. Pro fanoušky historic
kých zbraní je určená soutěž 
ve  střelnici IPSC. Na  poslední 
prázdninový víkend je už tře
tím rokem soustředěna sou
těž mladých WorkOutistů z TJ 
Hodonice, kteří budou na  far
ské zahradě pořádat úžasnou 
podívanou zejména pro mladé 
sportovce. 
V sobotu 29.8. zveme všechny 
občany na  hřiště TJ Sokol Ta
sovice, aby přišli podpořit ho
donické týmy, které zde budou 
bojovat v soutěži ve vaření kot
líkového guláše. 
Každý z nás má trochu jinou 
představu, jak by mělo vypa
dat krásné léto. Věřím tomu, že 
až se budeme po  prázdninách 
ohlížet po tom letošním, že to 
bude pro všechny krásná vzpo
mínka.
Pohodové léto Vám za kulturní 
komisi ZO Hodonice 
přeje Miluše Mitregová.

Léto doma v HodonicícH? Bude pLné sportu a záBavy

Mladí hasiči opět bodovali



Byli jste u toho?
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Big Band z Brna přijel 
se swingovou náladou

V sobotu 18. dubna 
uspořádala TJ Sokol 
Tasovice taneční 
koncert Big Band 
Mr. Swing Brno  
v kulturním domě  
v Hodonicích. 
Tančilo se, zpívalo. Vzpomínalo na mládí. 

Bublifuk je strašidlo z dobšic

V neděli 26. dubna patřil KD hlavně dětským divákům. To tu proběhlo 
pohádkové představení Dobšického národního divadla pod názvem 
Strašidlo Bublifuk. Dobšičtí ochotníci dětem předvedli boj statečné 
Marušky za  záchranu milovaného prince Vladimíra a jeho matky 
královny ze spárů Strašidla Bublifuka.

Divadelní jaro v Hodonicích  
přineslo kulturní zážitky  
pro děti i dospělé.  
Sezónu zahájila ostřílená  
skupina brněnských herců  
Divadla klauniky se svým  
majstrštykem Don Quijote  
de la Ancha. Strhující svéráz
né zpracování klasického díla 
zapojilo postupně do svých 
řad velké množství úžasně 
spolupracujících diváků a 
hodonický kulturní dům se 
otřásal smíchem.

velikonoční koncert potěšil

V neděli 12. 4. se v kostele sv. Jakuba Většího v Hodonicích uskutečnil 
Velikonoční koncert. Umocnil tak sváteční atmosféru jarních svátků a 
potěšil všechny přítomné.                                  Foto: Mgr. Ludmila Jungová

don Quijote vytáhl na podium i diváky

Letošní pálení čarodějnic se uskutečnilo ve čtvrtek 30.dubna již tradičně na hřišti 
pořadatelů TJ Sokol Tasovice a v areálu dvora MŠ Tasovice. I přes uplakané počasí 
si tuto tradiční zábavu nenechalo ujít mnoho dětí ani dospělých z obou našich obcí.

pálili jsme čarodějnice

FOTO: Mgr. Ludmila Jungová
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Akce Dyje 2015 
pomohla uklidit přírodu

Tradiční jarní výšlap TJ Hodonice se uskutečnil v pá
tek 1. května. Turistický oddíl TJ Hodonice pod ve
dením Ivana Bohatky připravil nezvykle náročnou 
trasu pod názvem „Od  Pernštejnů až na  Zelenou 
horu“. Rekordní počet 65 účastníků zájezdu nejprve 
navštívil úchvatný zámek Pernštejn, poté následo
vala výprava do  podzámčí, konkrétně obce Ned
vědice a také Bystřice pod Pernštejnem s muzeem 
vozů Tatra. Další zastávkou byla návštěva poutního 
místa Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a závěrečná 
část zavedla přítomné až k jednomu z pramenů řeky 
Svratky v CHKO Žďárské vrchy.

Krásná kulturní a společenská 
folklórní akce Vinařský tufr 
2015 se konala v pátek 25.4. 
v sále a přísálí tasovického 
kláštera redemptoristů. V 
pořadí již pátý ročník přilákal 
250 návštěvníků, kteří mohli 
ochutnat 178 vzorků vín míst
ních vinařů. Cenu za  nejsym
patičtější víno minulého roč
níku s největším počtem hla
sů získal Jiří Sedlář. Folklórní 
část programu obstaraly děti 
z MŠ Tasovice a MŠ Hodonice, 
následovala přednáška Mi
lušky Mitregové o tradičních 
jídlech našich obcí, spojená s 
ochutnávkou dnes již téměř 
zapomenutých dobrot jako je 
žemlový křen s hovězí květo

vou špičkou, trhanec, pecivál
ky nebo šumajstr. V premiéře 
se představil folklórní soubor 
lidových tanců TULIPÁNEK 
pod vedením Dariny Kvasnič
kové a Ivy Hrdličkové. Děti se 
předvedly v nových nádher
ných krojích, které vycházejí 
ze vzorů historicky dolože
ných pro naši oblast. Násle
dovalo vystoupení Mužáků 
z Tasovic doplněné tancem 
místních Verbířů.  K tanci a 
poslechu hrála Cimbálová 
muzika Antonína Stehlíka. 
Pohodový večer prosycený 
folklórem a přátelskou nála
dou se protáhl až do pozdních 
nočních hodin.

Foto: Fr. Šimík

vinařský tufr byl o víně a folkloru

Jarní výšlap

V sobotu 11.dubna se uskutečnila každoroční nadmíru užitečná 
úklidová Akce Dyje, na  které se rukou společnou podíleli rybáři, 
myslivci, obce Hodonice, Tasovice a Krhovice a také velké množství 
ochotných dobrovolníků. Během sobotního dopoledne byly vyčiš
těny břehy řeky Dyje, přilehlých kopců a větrolamů. Velké podě
kování patří všem, díky kterým se příroda v našich obcích zbavila 
velikého množství odpadků a mohla se zase volně nadýchnout.
Ani naše mateřská škola ale nezahálela a u příležitosti Dne Země 
22.4. se vypravila nejstarší třída Pastelky uklidit polní cesty. Naši 
nejmenší nasbírali plnou káru odpadků a za jejich práci a pomoc jim 
také patří velký dík.



Klub seniorů uspořádal poprvé pingpongový turnaj
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Kulturní zima je za námi, 
jaro se hlásí o slovo

To, že Klub seniorů Podyjí Ho
donice rozhodně nekosí jarní 
únava, dokázali  jeho členové  
v sobotu 4. dubna, kdy uspo

řádali 1. ročník velikonočního 
pingpongového turnaje se
niorů. Panovala zde výborná 
nálada okořeněná zdravým 

soupeřením. V kategorii žen 
zvítězila Marie Králová před 
Jaroslavou Chytilovou a Mi
luškou Sedlářovou. Kategorii 

mužů ovládl Miroslav Chytil 
před Jiřím a Pavlem Sedlářo
vými.

Třetí ročník této vinařské degu
stační akce opět trhal rekordy. 
Do  našich obcí se na  putování 
letos vypravilo 1350 návštěv-
níků, kteří ochutnávali cca 
170 vzorků vín ve  31 sklepech 
místních vinařů. Milovníci vína 
oceňovali kromě příjemného 
jarního počasí také vstřícnost 
sklepmistrů, kteří si kromě la

hodného moku připravili pro 
své hosty také občerstvení a 
dokonce kulturní zážitek v po
době živé hudby. I když má naše 
putování poměrně mladou tra
dici, tak díky precizní přípravě 
a velmi dobré organizaci se už 
dnes stalo inspirací pro vznik 
podobných akcí v okolních ob
cích.                          Foto: F. Šimík

putování po sklepích bylo rekordní



Zateplení MŠ Hodonice  
a obecního domu Daren

Debef Stanislav 71 let
Sedlář Jiří 73 let
Otevřel Miloslav 75  let
Peňázová Františka 82  let
Dítětová Marie 71 let
Kovalčíková Františka 78 let
Buchtová Růžena 73  let 

Burianová Věra 78 let
Svobodová Antónia 81  let
Večeřa Ivan 72 let
Holcmannová Růžena 79 let
Medek Stanislav 78 let
Saleta Jaroslav 84 let
Petráňková Františka 90  let
Maurerová Stanislava 75 let
Richterová Anna 80 let
Koryťáková Anna 79 let
Bystřický Blažej 72 let

Svobodová Františka 86 let
Sitařová Hana 73 let
Nováková Jaroslava 75 let
Juhaňáková Kateřina 79 let
Mastná Květoslava 90 let
Hrabcová Zdeňka 75 let
Šlapáková Jiřina 86 let
Vyklický Pavel 72 let
Pfeifer František 77 let
Pakosta Radomír 70 let

duben 2015 květen 2015 červen 2015 Ema Indrová
Tomáš  Novák

Přivítali jsme nové občánky:  
Natálii  Dikovskou, Barboru  

Vaculíkovou, Jaroslava Pěnkavu, 
Vojtěcha  Szabó a  

Karolínu  Moučkovou.  
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Mikulík a Mladenková 
Vaněk  a  Gregorová  
Dovičenko a  Mališková 
Sluka a  Vavřínová

své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících:
spoLeČensKá KroniKa

narodili se:

Určitě přijďte

Okénko do knihovny

Prázdniny se blíží…
4. 6.  Školní akademie
6.-7. 6. Cyklistický závod
13. 6.  Setkání rodáků obce 
 Hodonice a absolventů 
 ZŠ Hodonice 
18. 6.  Rozloučení 
 s předškoláky 
 z MŠ Hodonice
24. 6.  Rozloučení  s deváťáky 
 ZŠ Tasovice 
 Letní turnaje 
 TJ Hodonice
 Sraz veteránů aut
18. 7.  Závod ve střelbě 
 z historických zbraní  
 –střelnice IPSC
29. 8.  Gulášfest Soutěž 
 ve vaření kotlíkového 
 guláše
29. 8.  Goout Games Work out  
  soutěž oddílu 
 TJ Hodonice Work Out

Počet registrovaných čtenářů  
k 18. květnu je 172. 
Za  poslední tři měsíce celkem 
knihovnu navštívilo 326 regis-
trovaných čtenářů, z toho 219 
do patnácti let. Internet využilo 
51 uživatelů. 
Za  zmiňované období se půj
čilo celkem 957 knih, z toho 81 
naučných, 522 beletrie, 48 na
učných dětských, 244 dětské 
beletrie a 62 periodik. 
K dnešnímu dni také eviduji 
3.372 knih a 67 výtisků Čtyř-
lístků.

Srdečně blahopřejeme!
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V současné  době  má  obec  1838  obyvatel. 

svatby:

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat 
o probíhajících investičních ak
cích „Zateplení MŠ Hodonice 
a obecního domu Daren“. Obě 
akce probíhají dle stanoveného 
harmonogramu, s termínem do
končení 30.6.2015. 
Chtěli bychom také zdůraznit, 
že obě akce probíhají v souladu 
se zákonem; nepodléhají sta
vebnímu povolení, což potvrdil 
i Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor územního pláno
vání a stavebního řádu, který se 
podnětem z možného porušení 
stavebního zákona zabýval. V 
současné době proběhla na ne
movitosti „DAREN“ kontrola 

České inspekce životního pro
středí, která řeší další s podně
tů – problém ochrany netopýrů 
v půdních prostorách. Velmi nás 
mrzí, jak byly tyto investiční akce 
v některých případech negativ
ně medializovány. 
O legitimnosti akce hovoří usne
sení 7. zasedání zastupitelstva 
obce Hodonice ze dne 29.4.2015, 
které zcela jasně dalo najevo, že 
si přeje obě investiční akce do
končit (hlasování 9 zastupitelů 
pro dokončení, 1 zastupitel se 
zdržel a jeden zastupitel nebyl 
přítomen).
Jsme si vědomi závažnosti a vý
znamu celé investiční akce a 
rozhodně nejsme kulturní bar

baři. Akci navrhli a projektovali 
významní znojemští stavební 
odborníci – autorizovaný archi
tekt Ing. arch. Jaroslav Poláček a 
stavební inženýr Ing. Petr Gabri
el. Oba jasně prezentovali svoje 
kvalifikované názory na  obě in
vestiční akce na zmiňovaném za
sedání zastupitelstva obce.
Jsme přesvědčeni, že dokonče
ním obou investičních akcí, se 
stávající technický stav obou bu
dov výrazně zlepší a že bude na
plněn záměr zastupitelstva tak, 
jak byl již prezentován.

Bc. Pavel Houšť  
– starosta obce Hodonice

Ing. Rostislav Lattner  
– místostarosta obce Hodonice

mladí hasiči sdH Hodonice skládali slib

V sobotu 24. dubna proběhlo před hasičskou zbrojnicí slavnostní slo
žení hasičského slibu mladých hasičů. Tři služebně nejstarší mladí hasiči 
zde převzali ocenění a došlo také k pokřtění nových soutěžních strojů, 
které SDH získalo od Obce Hodonice.

navštivte také náš web:
www.hodonice.cz



6

Rada Jihomoravského kraje 
schválila dne 27.4. poskytnutí do
tace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje pro TJ Hodonice na rok 2015 
ve výši 84 tis. Kč. Dotace byla po
skytnuta z dotačního programu 

„Zkvalitnění sportovního pro
středí v Jihomoravském kraji 
na  rok 2015“. Konkrétní žádost 
TJ Hodonice se týkala pořízení 
sportovního vybavení pro čin
nost TJ Hodonice v roce 2015.

V pátek 3. 4. se uskutečnil finálový zápas PLAY OFF Znojemské ama
térské hokejové ligy sezóny 2014/2015. Utkali se v něm hokejisté TJ 
SHARKS HODONICE a tým STARS. Hodoničtí hokejisté po dramatic
kém boji nakonec „urvali“ vítězství a s výsledkem 3:2, obhájili mis
trovský titul této soutěže. Gratulujeme!       Fotografie : František Šimík

V sobotu 18. 4. se uskutečnil v 
KD Hodonice šachový turnaj 
HAIVA CUP 2015. Turnaje se zú
častnilo celkem 28 hráčů. 
Ve skupině „A“ hrálo 12 hráčů a 
zvítězil Roman Matula z domá
cího oddílu TJ Hodonice před 
Liborem Dvořákem z TJ Znojmo 
a Milanem Segetem z  Prušá
nek. Na  závěr turnaje došlo 
ještě na  losování sedmiček vína 
od firmy HAIVA TASOVICE.

Skupinu „B“ hrálo 16 děti. Zvítě
zil Petr Vejlupek před bratrem 
Pavlem Vejlupkem  oba z DDM 
Šumná. Na třetím místě se umís
til Leoš Rejžek z GPOA Znojmo. 
Nejlepší hráčka  byla Eliška Vej
lupková, nejmladší hráčka Lu
cinka Chudějová.
Akci uspořádal šachový oddíl TJ 
Hodonice.Ceny do  turnaje vě
noval Jan Vašina z firmy HAIVA 
Tasovice.

Šachový Haiva cup 2015 
přilákal skoro tři desítky hráčů

TJ Hodonice mistrem 
ZAHLU, titul obhájili

tJ Hodonice uspěla s žádostí o dotace 
z Jihomoravského kraje

Foto: František Šimík



pingpongový turnaj Hodonice open 2015
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Smíšené florbalové družstvo TJ Hodonice uspělo na florbalovém turnaji XLORBAL CUP DUBŇANY, 
kde obsadilo 3. místo. Gratulujeme.

V pátek 1. 5. se v pingpongové 
herně TJ Hodonice uskutečnil 
tradiční pingpongový turnaj 
dvouher a čtyřher HODONICE 
OPEN 2015. 
Zúčastnilo se ho 11 pingpon
gářů. V kategorii dvouhry 
zvítězil Jiří Vítek před Petrem 
Vincourem a Petrem Sýkorou. 
V kategorii čtyřhry zvítězil 
pár Zdeněk Ryška  Jiří Vítek. 
Následovali na  druhém místě 
Ivo Medek  Stanislav Seidl a 
na  třetím místě Václav Svo
boda  Pavel Koryťák. Akci 
připravil pingpongový oddíl TJ 
Hodonice a poděkování patří 
hlavnímu sponzorovi turnaje 
 firmě ZNOVÍN ZNOJMO a.s.

V pátek 17. 4. se uskutečnila 
výroční valná hromada TJ Ho
donice. Zúčastnilo se jí 50 členů 
spolku i významní hosté a spon
zoři  starostové obcí Hodonice 
a Tasovice Pavel Houšť a Josef 
Sabáček, velitel SDH Hodonice 
Karel Matoušek, předsedkyně 
klubu seniorů Podyjí Jaroslava 
Chytilová, dále Roman Arbei
ter, Jan Vašina, Ivo Medek, Josef 
Pavlíček, Roman Hřebabecký, 
Jan Procházka a další hosté. Vý
roční valná hromada mimo jiné 
schválila nové stanovy spolku, 
nový výkonný výbor, nový kont
rolní výbor a výši členského pří
spěvku pro rok 2015.

Výroční valná hromada TJ Hodonice 
zvolila nové stanovy a výbory

TJ HODONICE, O.S.
Obecní 287, 671 25 Hodonice 
TEL: 728 030 920 
IČ: 44026404

E-mail: 
 whodonice @ seznam.cz

www.hodonice.info
Facebook TJ Hodonice

Předseda TJ Hodonice: 
Ing. Rostislav Lattner
 
Výkonný výbor TJ Hodonice pro 
období 2015-2019: 
Ing. Rostislav Lattner,  
Jan Procházka, Zdeněk Ryška, 
František Šimík, František Houšť, 
Josef Pavlíček, Pavel Zahradník, 
Mgr. Ivan Bohátka, Radim 
Kodytek, Roman Hřebabecký, 
Kateřina Šplíchalová, Ladislav 
Svoboda, Bc. Jiří Sedlář st.,  
Bc. Jiří Sedlář ml., Petr Březina,
Ing. Martin Čermák,  
Jaroslava Chytilová
 
Kontrolní komise pro období 
2015-2019:
Stanislav Seidl, Ivo Medek, 
Stanislav Mitrega

Výše členského příspěvku  
TJ Hodonice pro rok 2015
Děti do 15ti let   0, Kč
Studenti, důchodci   50, Kč
Ostatní členové   100, Kč

Foto František Šimík

Florbalisté Hodonic uspěli v Dubňanech

Foto František Šimík

Zajímavosti z výroční 
zprávy TJ Hodonice

V současné době využíváme 
ke  své činnosti prostory v kul-
turním domě v Hodonicích  
o výměře 412,77 m2 (jedná se  
o  hernu pingpongu, sál pro cvi
čení žen, dvě klubovny, které 
využívají šachový oddíl, rybář
ský oddíl, turistický oddíl a ma
teřské centrum a také kancelář, 
která zčásti slouží také jako 
sklad sportovního materiálu.) 
Dalšími prostorami kde TJ Ho
donice provozuje svou činnost, 
je tělocvična ZŠ Tasovice a areál 
kurty Hodonice.

Věková struktura členské 
základny: 

64 členů do  18 let (24 %), 208 
členů starších 18 let (76%)

Struktura pohlaví:
194 mužů, 78 žen (28 %)

navštivte také náš web:
www.hodonice.cz



Úřední hodiny na OÚ:
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 - léto 2015
vydala: obec Hodonice

obecní 287
671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: anna Černá 
grafika a tisk: tomáš Bílý

www.primadesign.cz
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Učení hrou prožily nejstarší děti Mateřské školy Hodonice ve stře
du 27. 5. 2015 dopoledne na zahradě své školy. Dopravní dopole
dne plné zážitků a také nových poznatků se všem zúčastněným 
moc líbilo.                                                         Marta Lattnerová, ředitelka

Tuto akci opět velmi precizně připravil spolek Hodoňáci. Děti zde měly 
k dispozici zajímavé atrakce jako nafukovací skákací hrad, nafukovací 
skluzavka a fotbalové hřiště. 
I přes nepřízeň počasí a pozdější vytrvalý déšť bylo školní hřiště 
u ZŠ Tasovice plné dětí, které běhaly s balónky v ruce a obličeji 
pomalovanými jako víly nebo zombíci, skákaly v pytlích, chytaly 
rybičky.
Ty odvážnější se vozily na koních nebo chodily na chůdách. Rodiče našli 
azyl pod deštníky, kde pro ně bylo připraveno teplé pohoštění. Velkým 
finále byla bohatá tombola v níž děti vyhrály spoustu drobných i dosti 
hodnotných cen. Děkujeme Hodoňáci a budeme se těšit na příští rok.

děti měLy svůJ den. povedL se!


