
SMS InfoKanálHodně jedniček, prvňáčci! Vážení spoluobčané, obec Ho-
donice Vám tímto nabízí jed-
noduchý a pohodlný způsob 
získávání důležitých informací o 
dění v obci. Ve snaze zajistit do-
statečnou informovanost jsme 
zahájili provoz SMS InfoKanálu 
obce, který umožňuje zasílání 
důležitých informací na zaregis-
trovaná čísla Vašich mobilních 
telefonů v krátkých textových 
zprávách (SMS). 

Zaregistrujete se a budete do-
stávat včasné informace v kri-
zových situacích a o:
•	 plánovaných odstávkách vody, 

vzniklých haváriích a stavu 
jejich řešení

•	 plánovaných přerušeních do-
dávek elektrické energie, popř. 
plynu

•	 uzavírkách místních komunikací
•	 termínech mimořádných svozů 

odpadu
•	 termínech konání zasedání 

zastupitelstva obce
•	 konání kulturních a společen-

ských akcí
•	mimořádných změnách v pro-

vozní době OÚ apod. a další 
užitečné informace spojené se 
životem ve Vaší obci.

Jak na to a další podrobnější 
informace na stránce  

SMS InfoKanál  
nebo v informačním letáku.

První krok jsme  v  naší obci 
učinili vytvořením Obecně zá-
vazné vyhlášky obce č. 1/2015 
O stanovení systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem 
na území obce Hodonice. 

Tento krok vyšel z požadavků 
zákona o odpadech, resp. jeho 
novelou č. 229/2014, účinnou 
od  1. ledna 2015. Vyhláška de-
finuje jednotlivé složky odpadů 
a zároveň v příloze uvádí pře-
hledný výčet míst, kde lze na-
lézt nádoby na  každou ze slo-
žek, případně kam uložit odpad 

jiný – stavební suť, bioodpad a 
podobně.
Komise pro životní prostředí 
ve  spolupráci s vedením obce 
intenzivně pracuje na zefektiv-
nění třídění odpadů a dalšího 
využití vyseparovaných složek. 
Nabízíme správné alternativy 
uložení nepotřebného odpadu. 

Klademe si společný cíl – maxi-
málně omezit až zcela zastavit 
černé skládky na  území obce. 
Pro lepší orientaci k ukládání 
odpadu je vypracována Jarosla-
vem Kubíkem přehledná mapa. 
Tu si prohlédněte v  dnešní 
zvláštní příloze Vlaštovky. Na-
jdete tu i další informace.

Systém nakládání s odpady 
v Hodonicích nabírá nový směr

1.B tř. uč. Dana Vališová

1.A  tř. uč Jana  Luskačová

Školní rok začal a naši nejmenší školáci už mají za sebou první hodiny ve škole. Mnozí už domu jistě donesli 
první pochvalu a všichni jistě dělají svým rodičům radost. Všem holčičkám a klukům přejeme do dalších 
měsíců jen samé úspěchy a samé jedničky! 



Byli jste u toho?
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V sobotu 13. června  se kona-
lo setkání občanů, rodáků a 
absolventů ZŠ Hodonice při 
příležitosti 70. let od  ukon-
čení 2. světové války a 40. 

let od uzavření ZŠ v Hodoni-
cích. Desítky milých setkání, 
hodně milých slov, zajímavý 
program…jistě je na co vzpo-
mínat. 

Deváťáci se rozloučili se školou

V pátek 26. června 2015 se konalo v sále kulturního domu v Hodonicích šerpování deváťáků aneb jejich loučení se Základní školou v Tasovicích. 
Nechyběly ani slzy ani úsměv od ucha k uchu.

V Hodonicích se setkali 
rodáci i absolventi školy



Rybářský tábor TJ Hodonice byl v Mladoňovicích
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Vítání dětí do života proběhlo 6.6.  
a přivítány byly následující děti:  
Tomáš Novák, Adéla Benešovská,  
Daniel Tvrdil, Matěj Kamenický,  
Ema Indrová, Karolína Tichá  
a Helena Šeinerová. 
Další vítání bylo připraveno na 5. 9. 
Hodně radosti a štěstí jsme popřáli: 
Karolíně Dovičenkové, Matyáši 
Dovičenkovi, Filipu Veselému,  
Danielu Krotkému, Jiřímu Chválilovi, 
Andreji Bednářovi, Nikolasi Fraiovi, 
Simoně Krchňavé, Zdeňku Smékalovi, 
Kláře Harenčákové.

Všem přejeme hodně zdraví  
a samé šťastné dny.

Vítali jsme nové občánky

Soukromá nádrž ze vzletným názvem Asuán v Mladoňovicích byla koncem 
července svědkem úspěšného snažení nejmladších členů Petrova cechu z 
rybářského kroužku při TJ Hodonice pod dohledem a vedením Pavla Zahradníka. 
Z vody se jim podařilo vytáhnout kapitální kousky. Největší, téměř metrový  
kapr, kterého zdolal David Burian vážil úctyhodných 23,80 kg.  
Díky finanční podpoře TJ Hodonice si tábor užili naši 
rybáři David Burian, Adam Bulín, Jiří Grossberger, Jiří 
Maštera a Martina a Martin Müllerovi.

Byli jste u toho?

navštivte také oficiální 
stránky naší obce na:

www.hodonice.cz



Nejsympatičtější „gulášotvůrci“ 
jsou Sousedé z Hodonic
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Starobylý obřad Zarážení hory 
býval velkou událostí nejen pro 
vinaře, ale i pro celou obec. Je 
to chvíle, kdy hrozny v posled-
ní fázi zrání vyžadují maximální 
ochranu a to jak před nepřízní 
počasí, chorobami, tak i před 
zloději nebo špačky. Obnovení 
této krásné tradice se s velkým 
úspěchem chopil Spolek vina-
řů Sv. Klementa ve  spolupráci 
s TJ Hodonice. Velmi aktivně se 
zapojil i Klub seniorů Podyjí, je-
hož členové a členky si neváhali 
pořídit k této příležitosti nové 
kroje. S průběhem starodávného 
obřadu přijel vypomoci znojem-
ský Spolek přátel hroznové kozy, 
jehož členové se věnují propa-
gaci této znovuobjevené tradice 

na Znojemsku již mnoho let. 
Na  úvod přivítalo návštěvníky 
Tasovické vinařství ZD Hodonice 
a nabídlo nejen ochutnávku vín, 
ale i prohlídku svého rozsáhlé-
ho sklepa. Poté se průvod vydal 

na  nádvoří nedalekého kos-
tela Nanebevzetí Panny Ma-
rie, kde byly otcem Marianem 
z Loucké farnosti slavnostně 
posvěceny kytice později při-
pevněné na samotné zname-
ní hory. Asi stovka účastníků 
se potom s malými přestáv-
kami na  občerstvení, písnič-
ku nebo pobavení vypravil až 
do vinohradů u střediska ZD, 
kde byly obě hory slavnostně 
zaraženy. Zazněla zde mot-

litba ke  sv. Urbanovi, hotařská 
přísaha a také Glejt vinařů taso-
vických. Poté přítomní myslivci 
symbolicky vystřelili do čtyř svě-
tových stran a děti z plna hrdla 
pískaly na  píšťalky proti bouř-
kám, zlým silám a taky špačkům. 
Zaražení hory se poté přesunulo 
do  romantického prostředí far-
ního dvora, kde se přítomní vý-
borně bavili za  doprovodu cim-
bálky a pohoštění do  pozdních 
večerních hodin. Veliké poděko-

vání patří všem přítomným, kteří 
pomohli dotvořit úžasnou atmo-
sféru nejen novými kroji, ale také 
pomocnou rukou, pohoštěním a 
vínem. Největší dík ale bezespo-
ru patří Ivanu Bohatkovi, který k 
nám tuto krásnou tradici za po-
moci svých přátel přinesl.

Zarážení hory už i u nás! 

V sobotu 29. 8. se na hřišti TJ Sokol Tasovice uskutečnil III. ročník soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše. Zúčastnilo se ho 18 družstev a pro návštěvníky bylo připraveno 
více jak 180 litrů guláše. Podle odborné poroty nejlepší guláš uvařilo družstvo ZŠ Ta-
sovice, druhé místo patří kuchařům Obce Tasovice a třetí místo obsadili „GÁBLÍCI“. 
Nejlepší guláš podle názoru návštěvníků mělo družstvo TJ Sokol Tasovice. 

Jako nejsympatičtější družstvo 
- stánek podle návštěvníků 
byli vyhodnoceni „SOUSEDÉ Z 
HODONIC“. Celá akce proběh-
la za  velkého zájmu milovníků 
guláše; poděkování patří ko-
lektivu pořadatelů celé akce 
pod vedením Petra Vašiny a 
také všem družstvům, které 
návštěvníkům akce připravily 
krásné gulášové odpoledne. 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI

PÍSKOVNA V HODONICÍCH
Do pískovky v Hodonicích je mož-
né ukládat STAVEBNÍ SUŤ, uklá-
dání provozuje firma Ekolom s.r.o.
EKOLOM s.r.o., Panská 153, 671 25, 
Hodonice

Provoz Ekolomu s.r.o. se řídí 
provozem pískovny.  

Patří: Beton, cihly, tašky, kera-
mické výrobky, zemina a kameny, 
směsné stavební a demoliční od-
pady, odpadní keramické zboží
Nepatří: Domovní odpad. Vše 
ostatní, co se při demolicích a 

podobných pracích nalezne v ob-
jektu. 
ODPAD JE NUTNÉ PŘEDAT ZA 
POPLATEK PROVOZOVATELI, 
NIKOLI UKLÁDAT V BLÍZKOSTI 
ÚLOŽIŠTĚ
Alternativou pro ukládání sta-
vebního odpadu může být firma 
ZEPIKO s.r.o. v Oblekovicích u 
Znojma. 

SBĚRNÉ MÍSTO 
Obecní stodola ul. Krhovická 
Provozní doba: Sobota 9.00 – 
11.00

Dále po domluvě s Obecním úřa-
dem možno i v jiný termín.  Tele-
fonní kontakt: 515 234 448

Zde je možné odevzdat:
•Elektrospotřebiče (kompletní) 
- Lednice, pračky, televizory, po-
čítače, sporáky, elektronika apod. 
- Využívejte možnosti zpětného 
odběru spotřebičů při nákupu 
nového výrobku).
•Velkoobjemový odpad (Náby-
tek, matrace, sanitární keramika, 
kočárky, koberce a vše co nelze 
běžně umístit do popelnice a je 
k likvidaci  - raději využijte „sběr-

né dny“, které jsou vyhlašovány 
nejméně dvakrát ročně)
•Pneumatiky (Raději využijte 
možnosti zpětného odběru pneu 
při nákupu nových)
•Železo a kovový objemný od-
pad (Jízdní kola, kovové nádoby 
(hrnce, poklice, vany), konstrukce 
kočárků, kovové kotouče, rou-
ry, plechy, konstrukce nábytku a 
další).
•Nebezpečné komunální odpady 
(Zářivky a žárovky (jsou zde spe-
ciální nádoby pro sběr a násled-
nou likvidací těchto svítidel)

SBĚRNÁ MÍSTA
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Na základě analýz a bilance od-
padů (zpracoval Ing. Mejzlík, 
komise ž.p.) jsme vyhodnotili 
rezervy v nakládání s odpady a 
připravili možnosti řešení situ-
ace tak, abychom společně mi-
nimalizovali objem směsného 
komunálního odpadu, který je 
odvážen a skládkován v Úna-
nově.  Za jednu tunu takové 
hmoty, která je přijata k ulo-
žení na skládku, zaplatí Obec 
1492 Kč a k tomu je účtován 
navíc poplatek Svozové firmy 
za vyprázdnění a odvoz. V roce 
2014 bylo odvezeno 443,53 
tun. Celkově bylo vyproduko-
váno v obci Hodonice 885,215 
tun odpadů, tj. 481,1 kg na 
osobu. Z tohoto jsme vytřídili 
papír, sklo, plast, železný šrot, 
pneumatiky a oděvy v množ-
ství 76,225 tun, tj. pouze 
8,61% všech odpadů. 
Dalším podkladem komise je 
opakovaný rozbor popelnic u 
vybraných domů (pozn. domů, 
kterým byl poskytnut kompos-
tér do domácnosti). Zarážející 
je množství biologicky rozlo-
žitelného odpadu rostlinného 
původu, dosahuje ve většině 
případů k 50%. Bioodpad je 
obecně výraznou hmotnostní 
složkou. Pokud se nám podaří 
snížit toto procento, značně 
ulevíme rozpočtu obce a bu-
deme moci investovat např. ke 
zlepšení životního prostředí. 
Obec nabízí několik možností, 
jak správně uložit rozložitelný 
odpad rostlinného původu. 
Primární může být v případě 
rodinných domů běžný kom-
post. Podoba kompostování 
v zahradách se různí. Pro jakési 
uspořádání jinak nevzhledných 
hromad mohou občané požá-
dat OÚ o zapůjčení komposté-
ru zdarma. Druhou možností 
je vložení rostlinných zbytků 
do hnědých velkoobjemových 
kontejnerů, rozmístěných 

v obci v zastavěné části i mezi 
zahradami. Na každé nádobě 
je nalepen text s informací, 
co do těchto nádob patří a 
naopak co vkládat nelze. Zde 
společně apelujeme na všech-
ny, aby zvážili, co do nádob vlo-
ží. Zejména nepodrcené větve 
nelze např. po měsíci patřičně 
odčlenit od rozkládající se trá-
vy a navíc podrtit. Dodržujte 
prosím zásadu ukládání větví 
vcelku mimo kontejner. Pra-
covníci pravidelně odvážejí 
a drtí tyto větve. Naplněné 
nádoby jsou vyprazdňovány 
v kompostárně za sladovnou, 
kde intenzivně probíhá kom-
postovací proces. Výsledný 
produkt - kompost mají obča-
né k dispozici zdarma. Zároveň 
je rozmísťován na plochy zele-
ně v obci pro vylepšení půd-
ních poměrů. 
V nejbližší době navíc přibu-
de další možnost, a to pod-
statně pohodlnější. Svozce 
odpadů pan Jan Klíčník získal 
spolufinancováním z dotační-
ho programu hnědé nádoby 
– popelnice a kontejnery na 

bioodpad. Popelnice přibu-
dou na podzim letošního roku 
ke každému číslu popisnému. 
V případě bytových domů 
se bude jednat o kontejnery. 
Tyto nádoby budou pravidel-
ně odváženy rovněž na kom-
postárnu. Vždy se z nálepky 
dočtete, co patří a nepatří 
vložit. Nádoby budou určeny 
pro zbytky zeleniny a ovoce 
(jádřince, listy, nať ze zeleniny, 
slupky z brambor, citrusových 
plodů apod., čajový odpad, ká-
vová sedlina, skořápky vajíček 
a zbytky potravin výhradně 
rostlinného původu. Dále pro 
posekanou trávu, listí, zbytky 
rostlin, plevel, květiny, větve 
stromů a keřů, révoví podr-
cené či nastříhané na krátko, 
seno, sláma, spadané ovoce a 
podobně. Naopak je zakázá-
no vkládání zbytků jídel, oleje 
(ani rostlinného oleje), maso, 
uhynulá zvířata, biologicky 
nerozložitelné a ostatní odpa-
dy. V takovém případě bude 
nádoba vyprázdněna spolu 
s komunálním odpadem a 
snaha třídění odpadu se pak 

mine účinkem.  Všechny tyto 
popelnice a kontejnery budou 
opatřeny čipem pro možnost 
sledování využití a porovnání 
dalšího vývoje. Abychom pře-
dešli obavám, že se z nádob 
bude v letním období linout 
nepříjemný zápach, je nutno 
podotknout, že výše zmíněné 
nádoby jsou vyrobeny tak, aby 
k tomuto jevu nedocházelo. 
Jsou perforované, s dvojitým 
dnem a jejich svoz bude pro-
váděn jedenkrát za 14 dní, 
v případě intenzivního plnění 
zvážíme častější svoz. 
Pokud jsme Vás stále nepře-
svědčili ke zintenzivnění třídě-
ní odpadů, pak předkládáme 
poslední informaci. V průbě-
hu let 2022-2024 dojde k úpl-
nému zákazu povrchového 
skládkování a veškerý odpad 
se bude vozit do spaloven. Tím 
několikanásobně stoupnou ná-
klady a stejně tak poplatek za 
popelnice. 
Mnohem důležitější je však 
společný šetrný přístup k na-
šemu životnímu prostředí. 

Komise pro životní prostředí

Současná bilance odpadů 
v HodonicícH 

Tabulka vypovídá o našem přístupu k nakládání s odpady. Jsou zřejmé rezervy v třídění. 
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Další novinkou je odkaz na 
www.hodonice.cz/zivotni-pro-
stredi. Zde naleznete kompletní 
informace o nakládání s odpa-
dy a dále o podmínkách kácení 
dřevin, rostoucích mimo les. 
Připomínáme, že i v této oblas-
ti došlo ke změnám, vyhláška 
z roku 2013 byla změněna no-
vou vyhláškou č. 222/2014 Sb., 
účinnou od 1.11.2014. 

Nově platí dle vyhlášky 
222/2014 Sb. následující:

Pro ovocné dřeviny bez ohledu 
na obvod kmene ve výčetní výš-
ce (130 cm na zemí) není třeba 
povolení kácení příslušného 
úřadu (zde Obecní úřad Hodo-
nice), pokud se jedná o objekty 
zeleně, tj. dle vyhlášky pozemek 
v zastavěném území evidovaný 
v k.n. jako druh pozemku zahra-
da, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způso-
bem využití pozemku zeleň.
Naopak pro okrasné dřeviny 
nadlimitní (ve výšce 130 cm nad 
zemí s obvodem kmene nad 80 

cm) je třeba rozhodnutí o povo-
lení kácení od příslušného or-
gánu (zde OÚ Hodonice). Další 
kategorií jsou keře, resp. keřové 
porosty. Plochy keřových po-
rostu do 40m2 je možné kácet 
(odstraňovat) bez povolení. Pro 
plochy větší je povolení nutné. 
Obecně platí, že kácet je mož-
né v období vegetačního klidu. 
To to období není definováno 
přesným da-
tem, liší se 
podle počasí 
v aktuálním 
roce. Přibliž-
ně je možné 

uvést období od 15. října do 
1. března. V každém případě 
je vhodné zvážit, zda důvody 
pro kácení převyšují ekologické 
hodnoty dřevin. Pokud by mělo 
dojít k ohrožení bezpečnosti, 
nejprve doporučuji posouzení 
varianty bezpečnostního řezu 
před radikálním řešením. Při-
stupujte ke kácení s res pektem. 
Prosím o dodržování těchto pra-
videl a tím dodržování zákona!
Podání žádosti ke správnímu 
orgánu, následně řízení i vydání 
rozhodnutí je zdarma. Zpoplat-

něny jsou pouze výjimečné pří-
pady, vyžadující bližší místní še-
tření. Obvyklá lhůta pro vyřízení 
je 30 dnů od podání žádosti.
Pokácením dřevin vzniká eko-
logická újma, která bývá kom-
penzována uložením náhradní 
výsadby. 
Budete-li mít nejasnosti v této 
problematice, obraťte se pro-
sím na Obecní úřad či přímo na 
mně.

Ing. Jitka Bořilová, referent  
životního prostředí,  

člen komise pro životní prostředí

ŽivoTní PRoSTŘEdí na STRánkácH obcE 

Výsadby v rámci projektu Regenerace ploch sídelní zeleně v Hodonicích Zasazení „Stromu rodáků“

Komunální technika pro obsluhu kompostárny a péči o plochy zeleně

3



Kulturní zima je za námi, 
jaro se hlásí o slovo

KAM S NÍM? 
Do modrého kontejneru s označením PAPÍR

Patří: 
»  krabice, kartony, lepenky (rozložené)
»  noviny, časopisy, reklamní letáky
»  obálky (i s okénkem)
»  kancelářský papír a sešity
»  knihy bez vazby a desek

Nepatří:
»  mokrý, mastný a znečištěný papír
»  obvazy, papírové plenky a další hygienicky  
  závadný papír
»  účtenky z termopapíru
»  obaly od vajíček
»  roličky od toaletního papíru

Bílý zvon: 
Patří: 

» čiré skleněné lahve od nápojů
» skleněné nádoby čiré, vymyté sklenice  
 od potravin (džemy, kečupy aj.)

Nepatří:
»  lahve od chemikálií
» keramika a porcelán, Obrazy, zrcadla, 
» drátěné sklo a autosklo
» žárovky (sběr ve stodole)

KOVOVÉ OBALY - Šedý zvon 
Patří: 

» plechovky od potravin, nápojové plechovky
» nádobky od kosmetiky (spreje), ostatní 
 kovové obaly
» alu víčka od jogurtů, sýrů, pomazánek
» šroubovací víčka kovová
» alobal 

Nepatří:
» objemný kovový odpad – konstrukce, 
 rámy, traverzy, éčka, účka…
» plechy, kryty, okapy
» rámy kol, kočárků, trakařů
» vraky, autovraky

Do žlutého kontejneru s označením PLAST
Patří: 

» plastové PET lahve
» igelitové sáčky, tašky, folie
» plastové nádoby (čisté)
» kelímky, krabičky a výrobky z plastů
» a také nápojové kartony a kartony  
 jídla a nápojů (vypláchnuté); tetrapak

Nepatří:
» plastové trubky, podlahové krytiny
» plastové nádoby od chemikálií a olejů
» obaly a nápoj. kartony se zbytky potravin
» pěnový polystyren v menších kusech

TEXTIL A OBUV 
Do BÍLÉ speciální nádoby: 
Patří: 

» čisté a výrazně nepoškozené oděvy, obuv, 
 hračky a bytový textil (uložené do obalů –
 tj. sáčků či pytlů)

Nepatří: 
» znečištěné, poškozené, volně ložené 
 oděvy či obuv

Nádoby na sběrných místech budou v nejbližší době rozšířeny o šedé zvony na sběr drobného kovového odpadu a o nádoby na bioodpad.

SKLO
Zelený zvon: 

Patří: 
» tónované skleněné lahve od nápojů (víno,  
 alkoholické nápoje)
» skleněné nádoby tónované, vymyté 
 sklenice od potravin 
» tabulové sklo (do zvonu bez štěrbiny 
 na takovou formu skla rozlámané)

Nepatří: 
» lahve od chemikálií
» keramika a porcelán, 
» obrazy, zrcadla, 
» drátěné sklo a autosklo 
» žárovky
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Klub seniorů Podyjí  
nezdolala ani letní vedra

Chromá  Květoslava 82 let
Madeja  Andrej 80  let 
Rudická  Marie 79  let
Suchánek  Ervin 76  let
Hamouz  Jaromír 74  let
Barabášová Helena 74 let
Kovařík Leopold 72 let
Beňová  Alžběta 71 let
Hlaváček  Vladimír 70 let

Kolářová  Marie 91  let
Svobodová  Jaroslava 88  let

Schlesingerová  Albína 84  let
Kavanová  Olga 79  let
Kužílek František 79  let
Saletová  Anastázie 79  let
Schlesinger Pavel 74  let
Kamenická  Anna 73  let
Horáček  Oldřich 73  let 
Kujal  Oldřich 73  let
Vyklická  Anna 71  let
Brňák  Josef 71 let
Nevrkla  Josef 70  let
Budná  Olga 70  let

Matoušková Růžena 84  let
Barteysová  Františka 84  let
Holcmann Václav 83  let
Procházková  Antonie 83  let
Kočí  Danka 81  let
Chvátalová  Marie 81  let 
Pavlačková Agnesa 81  let
Prívracká  Emílie 80  let
Hrabec  Karel 77  let
Maršounová Františka 76  let
Němcová Marie 75  let
Pfeiferová  Marie 74  let
Procházková Marie 72  let        
Pakostová Božena 70  let
Debefová Jarmila 70  let

červenec 2015 srpen 2015

září 2015

Řičicová   -   Zapletal
Henčl   -   Písaříčková
Stančík   -   Juračková
Pokorný   -   Seidlová
Dzan   -   Rožnovská
Kubík   -   Volfová
Havlík   -   Žličařová
Ryška   -   Dvoroková
Jakša   -   Lukášová

Nováková  Jiřina     88 let
Ruman  Emil    53  let
Žárský  Karel 68 let

své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících:

sPoLeČensKá KroniKa
sňatky:

Srdečně blahopřejeme!
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rozloučili jsme se:

Celé léto se scházeli nejen v 
klubovně, kde se při vínečku 
a domácím drobném pohoš-
tění zpívá, ale také se chodili 
na  kurty pobavit se při ven-
kovní kolíkové hře Mölkky, 
pocházející z Finska. 
Jak se hrají Mölkky? Hrají 
proti sobě nejméně dva hrá-
či/družstva. Ti se snaží há-
zecím kolíkem srazit mölkky. 
Není vždy výhodné srazit 

co největší počet mölekk, o 
strategii rozhoduje počet zís-
kaných bodů svých i soupeře 
a rozestavení mölekk. Pokud 
není dohodnuto jinak, hraje 
se utkání na počet kol, kolik je 
hráčů a nebo družstev. Kolo 
končí, jakmile jeden hráč/
družstvo dosáhne rovných 50 
bodů.
Členové klubu se nebrání 
také jiným výzvám. Řeka Dyje 

se stává mezi vodáky stále 
populárnější, a tak se v úterý 
7. července rozhodli ve spolu-
práci s TJ Hodonice vyzkoušet 
úsek od  tasovického mostu 
do  Krhovic. Pod dohledem 
ostříleného vodáka Ivana Inži 
Bohatky se premiéra obešla 
bez komplikací.
15. září  uspořádal Klub senio-
rů Podyjí Hodonice Poznávací 
zájezd do Buchlovic.

V úterý 23. června se v obřadní síni kulturního 
domu konalo slavnostní rozloučení s předško-
láky. Jaké to bude ve škole? Nebude mi smutno 
po školce? Možná i tyto otázky se mihly v hlavič-
kách školáčků.

rozloučení 
s předškoláky 
se všem líbilo

Knihovna se těší 
ze zájmu čtenářů

Za  uplynulé období navštívilo 
knihovnu 334 čtenářů, z toho 
208 dětí do 15 let a 57 návštěv-
níků veřejného internetu. Půj-
čilo se 1.377 knih, z toho 132 
naučných, 700 beletrie, 63 
naučných pro mládež, 360 be-
letrie pro mládež a 122 výtisků 
periodik. Za zmiňované obdo-
bí máme v evidenci 176 regis-
trovaných čtenářů, 3.435 knih 
a 70 výtisků časopisu Čtyřlís-
tek. Knihovna má rovněž svůj 
web: 
    www.hodonice.knihovna.cz. 

Ludmila Grillowitzerová

Výuka začala v místní knihovně  
ve  středu, 9. 9.  v  9.00 kurzem 
Astronomie. Pozvánka platí  
pro seniory, kteří se chtějí stá-
le vzdělávat a rozšiřovat si své 
vědomosti, je možné studovat 
různá témata v malé skupince 
seniorských vrstevníků, kte-
ří mají zájem o plnohodnotně 
strávený čas při získávání no-
vých poznatků. Příjemné pro 
Vás může být i seznámení se s 
novými „spolužáky“, se kterými 
můžete sdílet i další aktivity vol-
ného času.
Kontaktní osoba – Ludmila Gri-
llowitzerová, tel.: 775 998  115 
knihovna@hodonice.cz .
Zimní semestr začne od  října  
7. 10., každou lichou středu v čase 
9.00 – 10.30 , další téma si vybe-
rou senioři podle svého uvážení.

Univerzita třetího 
věku se těší na studenty



Střelnici v Hodonicích znají i v cizině

6

Střelnice v Hodonicích  slouží  již 
několik let  Klubu IPSC Znojmo 
pro sportovní účely.  Rovněž je 
využívána místními zájemci o 
sportovní a rekreační střelbu 
a členy mysliveckého sdružení. 
Spolupráce členů klubu  s obcí 
v minulosti počala pravidelnou 
podporou dne dětí,  mladých 
hasičů a kulturních programů.  
Samotný provoz střelnice pro-
paguje dobré jméno obce do-
slova po  celém světě. Hodonice 
zná střelecká veřejnost nejen z 
celé Evropy ale i ve vzdálenějších 
destinacích jako jsou třeba USA 
a Filipíny, kde jsou střelecké dis-
ciplíny národním sportem, tak 

jako u nás hokej nebo fotbal. 
 Klub v letošním roce  pořádal 
už  v dubnu 1. kolo superligy a  v 
červnu ve  spolupráci s klubem 
Extreme squad Brno závod Ex-
treme euro open, který se svou 
náročností řadí k nejoblíbeněj-
ším závodům v disciplínách IPSC 
na světě.  
Pro diváky byl jistě nejzajíma-
vější 5. ročník Závodu historic-
kých zbraní pořádaný v červenci. 
Tento závod je setkáním přátel 
vojenské historie válečných let I. 
a II. světové války a vzdává hold 
našim předkům, kteří bojovali v 
těchto válkách. Spolupořadate-
lem akce je Klub sběratelů his-

torických palných zbraní, takže 
jsou zde k vidění i ruční palné 
zbraně, které známe z válečných 
dokumentů. Na  této akci bylo 
však možno spatřit nejen zbra-
ně, ale i techniku,výstroj a do-
bové uniformy, které používali 
vojáci všech zúčastněných stran. 
Závod vždy začíná přehlídkou 
všech dobových exponátů a ná-
stupem účastníků v plné výstroji. 
Zájemci zde tak mají jedinečnou 
možnost spatřit tyto zbraně ne-
jen jako takové, ale i v ostré akci. 
Účast diváků z řad občanů obce 
jen korunuje tuto jednu z nej-
hezčích akcí našeho klubu.  
Při všech těchto příležitostech 

je možno u nás v Hodonicích po-
tkat několik mistrů republiky, 
Evropy a světa, ale i reprezen-
tační družstva mnoha zemí. Je-
dinou podmínkou účasti divácké 
veřejnosti je ochrana zraku a 
doporučená je i ochrana sluchu. 
Vstup pro diváky bývá zdarma. 
Kalendář všech akcí klubu je k na-
hlédnutí na stránkách obce, ale i 
na stránkách klubu IPSC Znojmo. 
Členové klubu mají zájem o pro-
hlubování spolupráce s obcí Ho-
donice a právě tyto akce klubu  
i obce jsou tím nejlepším místem 
pro vzájemné poznávání a set-
kání. 
Sekretář klubu IPSC Znojmo Ivo Lát

Během měsíce června nemohl 
v kalendáři letních sportov-
ních akcí chybět také Fotbalo-
vý turnaj sponzorů, pořádaný 
TJ Sokol Tasovice. Příznivci 
kopané od  žáků až po  spor-
tovce důchodového věku na-
plnili deset týmů. Nemohla 
zde chybět ani TJ Hodonice. V 
přátelské atmosféře v duchu 
fair play  vítězný pohár nako-
nec vybojoval team Hospody 
na hřišti před družstvem Sta-
vební huti Roman Arbeiter a 
Haivou Tasovice.

Ó Ohnivý podzim pro děti
Ó Martinské hody
Ó Vánoční vesnička
Ó Mikulášská s Pizzerií Anna

Spolek Hodoňáci oznamuje malým 
i velkým účastníkům tradiční Dra-
kiády, že z důvodu rozorání letiště 
se letošní ročník neuskuteční. Ná-
hradou pro Vás připravujeme na 
školním hřišti v sobotu 24. října 
2015 novou akci Ohnivý podzim.

Historicky prvního tenisové-
ho turnaje dvouher HODO-
NICE CHALLENGE 2015, který 
se uskutečnil v sobotu 5. 9. v 
areálu kurty Hodonice, se zú-
častnilo 16 hráčů, kteří byli 
rozděleni do 4 skupin. Vítězové 

každé skupiny si to pak „rozda-
li“ o vítěze turnaje. 
Jím se stal Jaroslav Zimek z 
Práčí, který ve  finále porazil 
místního Otu Heimela. Třetí 
místo patří tasovickým Davidu 
Brabenetzovi a Josefu Vaculo-

vi. Turnaj uspořádal Vlastimil 
Šopák a TJ Hodonice.  Podě-
kování patří rodině Šopákové 
za vzornou organizaci a péči o 
všechny účastníky a také hlav-
nímu rozhodčímu turnaje Old-
řichu Antošovi.

V turnaji hoDoniCe ChaLLenGe 2015 
zvítězil JarosLaV ZimeK

Fotbalový turnaj 
sponzorů TJ Sokol Tasovice

Plánované akce  
na  čtvrté čtvrtletí roku 2015



V GoouT Games 2015 vítězí domácí
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V sobotu 5. 9. se v areálu FAR-
SKÁ ZAHRADA v Tasovicích 
uskutečnil druhý ročník štafe-
tového přespolního terénní-
ho běhu GOOUT GAMES 2015. 
Soutěže, kdy na  účastníky 
čekalo několik netradičních 
překážkových nástrah, se zú-
častnilo 7 družstev - 2 žákov-
ské a 5 dospělých. V dětské 
kategorii si zasoutěžili Josef 
Müller, William Dehner, Jakub 
Raušer, Petr Řičica, a dále Voj-
těch Tesařík, Danial Šrom, Ka-
rel Smrčka a Štěpán Jandásek. 
V kategorii dospělých zvítězilo 

družstvo GOOUT HODONICE 
„A“ ve složení Jiří Sedlář, Tomáš 
Bojanovský, Ondřej Kubic a Vít 
Janda; na  druhém místě skon-
čilo družstvo GOOUT BOŽICE 
ve  složení  Rostislav Tomášek, 
Kamil Hanzal a Michal Švé-
da; třetí místo patří družstvu 
GOOUT HODONICE „B“ ve slo-
žení Luboš Muller, Adam Komí-
nek a David Matula. V kategorii 
jednotlivců dosáhli nejlepších 
časů Ondřej Kubic před Jiřím 
Sedlářem (oba GOOUT HODO-
NICE); na třetím místě se umís-
tili Michal Švéda (GOOUT BO-

ŽICE) a David Matula (GOOUT 
HODONICE). Poděkování 
za  úspěšné zvládnutí akce pa-

tří oddílu GOOUT HODONICE 
pod vedením Jirky Sedláře ml. 
a Bonyho Bojanovského.

V pátek 19. 6. deštivé počasí pře-
sunulo první část nohejbalové-
ho turnaje sponzorů do  prostor 
školní tělocvičny. Tradiční spor-
tovní akci pro 9 tříčlenných druž-
stev uspořádala firma ROJT Ro-
man Hřebabecký ve  spolupráci 
s TJ Hodonice. Favorizovaný tým 
Saigonu II opět nezklamal a zví-
tězil před týmy Adfors Hodonice 
a hráči Stavební huti Romana Ar-
beitera.
Druhý nohejbalový turnaj  to-
hoto léta pod názvem Hodonice 
Open 2015, pořádaný Stavební 
hutí Roman Arbeiter opět s pod-
porou TJ Hodonice se na kurtech 
konal 1.srpna. Tento turnaj, který 
byl věnován vzpomínce na zesnu-
lé kamarády Pavla Lapeše, Marka 

Heimela a Milana Tesaříka,  ten-
tokráte ovládla přespolní druž-
stva. Tradiční vítěze ze Saigonu II. 
tentokrát přehrála dvě znojem-
ská družstva Rosíci a JAGR.
Oba turnaje byly malým spor-
tovním svátkem milovníků toho-

to ryze českého sportu a 
za jeho vzornou organizaci 
a hladký průběh patří vel-
ké poděkování nejen obě-
ma pořádajícím firmám, 
ale hlavně tradiční podpo-
ře TJ Hodonice.

Nohejbalové turnaje TJ Hodonice 
jsou malým svátkem
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První minuty ve škole…

Hasičská soutěž přilákala 18 družstev

S prvňáčky jsme dnes ve Vlaštovce začínali ….budeme s nimi i končit. Jaké 
byly asi ty první minuty ve školní lavici? Zapamatují si je? Kdo ví? 

Sbor dobrovolných hasičů 
Hodonice uspořádal v sobo-
tu 26.7. už 2. ročník soutěže v 
požárním útoku mladých hasi-
čů O pohár starosty obce Ho-
donice. Soutěž se uskutečnila 
na hasičském hřišti v Tasovicích 
(za  benzínkou). Celkem soutě-
žilo 18 družstev - 9 v kategorii 
mladší žáci a 9 v kategorii star-

ší žáci. V kategorii mladší žáci 
zvítězilo družstvo Hodonice 
„B“, následovali Hodonice „A“ a  
Trstěnice. Družstvo Tasovic se 
umístilo na 9. místě; v kategorii 
starších žáků zvítězilo družstvo 
Bratčic před Vítoniceni a Skalicí 
„A“. Družstvo Hodonic skončilo 
na  5. místě a družstvo Tasovic 
na 6. místě. 

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 - podzim 2015
vydala: obec hodonice

obecní 287
671 25 hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: anna Černá 
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