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UŽ JSOU VE ŠKOLE… 
podzim se blíží!

Vážení spoluobčané.
Období prázdnin a dovole-
ných se nám nachýlilo ke kon-
ci a před námi je pro nás tak 
typické období „vinobraní a 
burčáků“. I přes relativní klid 
letních dní bylo v  naší obci 
celkem rušno. A to jak v  ob-
lasti sportovní, kulturní a 
společenské, tak i pracovní. 
Jak jsme vás již informovali 
v  minulém vydání Vlaštovky, 
byly připravovány a realizo-
vány některé investiční akce. 
Byla dokončena výměna po-
vrchu na tenisových kurtech 
a také oprava fasády hasič-
ské zbrojnice. Dalším krokem 
na výstavbu sběrného dvora 
odpadů bylo provedeno vý-
běrové řízení na dodavatele 
stavby. Z původně 7 uchazečů 

byla vyhodnocena jako nejvý-
hodnější nabídka od firmy PS 
Znojmo s.r.o. Práce budou za-
hájeny začátkem října letoš-
ního roku. Také v domě s pe-
čovatelskou službou je v sou-
časné době rušno. V prostoru 
nevyužívané prodejny v  DPS 
je budována nová bytová jed-
notka, které tak rozšíří kapa-
citu DPS z 32 bytů na 33. Práce 
budou dokončeny do konce 
října 2016. Mezi významné 
sportovní a kulturně spole-
čenské akce letošního léta 
patřilo již tradiční „Zarážení 
hory“ a také soutěž ve vaření 
guláše, takzvaný „Gulášfest“, 
který se konal na hřišti v Ta-
sovicích. Za zmínku stojí, že 
vítězem letošního ročníku 
„Gulášfestu“ se stalo druž-

stvo TJ Hodonice. V  červenci 
uspořádal SDH Hodonice na 
hasičském hřišti v Tasovicích 
soutěž mladých hasičů „O 
pohár starosty obce Hodo-
nice“. I v  těchto soutěžích si 
naši zástupci vedli výborně, 
protože v  obou kategoriích 
mladších i starších žáků obsa-
dila družstva SDH Hodonice 
první místa. Další sportovní 
soutěže se odehrály na teni-
sových kurtech v Hodonicích. 
V  červenci to byl nohejba-
lový turnaj Hodonice Open 
2016 a v srpnu tenisový turnaj 
čtyřher Hodonický debl. Jak 
vidno léto v Hodonicích na-
bídlo našim občanům i aktivní 
odpočinek. 
Následující dny nás budou 
jistě lákat také do našich za-

hrad, zahrádek a vinohradů 
abychom sklidili to, co jsme 
zaseli. Věřím, že tato bohu-
libá činnost přinese radost 
nejen vám osobně, ale bude 
i potěšením pro ostatní spo-
luobčany. Třeba při různých 
výstavách květin a ovoce ane-
bo při koštu martinských vín. 
A kdo bude mít více trpělivos-
ti, tak snad i při putování po 
tasovických a hodonických 
sklepech v příštím roce.
Milí spoluobčané do následu-
jícího období „babího léta“ a 
krásně zbarveného podzimu 
Vám všem přeji hodně zdraví, 
pohody a to nejen v rodině a 
mezi přáteli, ale také v  naší 
obci a celé naší společnosti.
S úctou 

Bc. Pavel Houšť starosta obce

Nejen naši prvňáčci, ale i ostatní školou povinní už sedí v lavicích a loví první jedničky do svých 
žákovských knížek. Přejeme všem školákům ty nejhodnější učitele a nejhezčí známky!



Poslední prázdninová sobota 
opět provoněla široké okolí 
tasovického hřiště vůní kot-
líkového guláše. Této dnes 
již tradiční kulinářské akce 
se zúčastnilo 15 čtyřčlenných 
místních i přespolních druž-
stev.  Pořadatelem byla Obec 
Tasovice, která poskytla všem 
účastníkům základní výbavu 
v podobě stanoviště, masa a 
kotlíku. Dál už to bylo na ku-
chařském umění, nápaditosti 
výzdoby i doprovodných akcí 
všech zúčastněných. Pekelné 
sobotní vedro dalo přítom-
ným hodně zabrat, ale dílo se 
podařilo. Všechny guláše byly 
opravdu výborné, ale k naší 
velké radosti vítězství letos 
zamířilo do Hodonic. 
První místo vybojovalo druž-
stvo TJ Hodonice-Saigon II, 
kterým moc děkujeme za 

vynikající reprezentaci obce 
a blahopřejeme k vítězství! 
„Na bedně“ byli také zástup-
ci stříbrné obce Tasovice a 

bronzové ZŠ Tasovice. 
Veliká gratulace a uznání 
patří všem zúčastněných a 
hlavně pořadatelům.

V kotlíkovém guláši jsme mistři! 
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Sobotní odpoledne 13. srpna 
v Tasovicích se neslo ve zna-
mení folklóru, vína, krojů a 
pěkných písniček při cimbálu. 
Spolek vinařů sv. Klementa, 
který sdružuje vinohradníky 
z  obcí Tasovice a Hodonice 
uspořádalo již druhý ročník 
Zarážení hory. Tento zvyk 
má prastaré kořeny a dřív se 

s  plnou vážností dodržoval 
ve všech vinařských obcích. 
V době, kdy nebyly vinohrady 
obehnány drátěnými ploty, 
sloužila jako zákazové zna-
mení zavřené vinice dlouhá 
nazdobená tyč s  kyticí po-
svátných bylin, která byla vi-
dět z  daleka a jako zdvižený 
prst hrozila všem, kdo by se 
odvážili neoprávněně vejít 

do vinohradu. 
Hrozny v  po-
slední fázi zrá-
ní bylo potřeba 
chránit všemi 

dostupnými prostředky. 
Slavnostní přivítání perk-
mistra a horenské rady spo-
lu s  pozvánkou k  prohlídce 
sklepa ZD a ochutnávkou 
si nenechala ujít asi stovka 
účastníků v  krojích i civilu. 
Horenské znamení bylo při-
neseno ke kostelu Nanebe-
vzetí Panny Marie, kde páter 
Tomáš Waściński slavnostně 

požehnal celé akci. 
Poté se průvod vydal do vi-
nohradu, kde bylo na dvou 
místech vztyčeno horenské 
právo a zatlučeno 12 kůlů za 
12 měsíců vinařovy práce. 
Cestou se podařilo biřicům 
zadržet zlodějku s plnou nůší 
nakradených hroznů, která 
byla ihned přivedena k  ho-
renskému sůdu a na místě 
odsouzena a potrestána ho-
renskou radou k  potupné-
mu výprasku. Ve vinohradě 
potom místní hotaři složili 
přísahu hlídačů vinohradu a 

myslivci slavnostní salvou do 
čtyřech světa stran oznámili 
celé dědině, že je hora zara-
žena. Závěr obřadu patřil dě-
tem, které dostaly píšťalky 
a ze všech sil plašily špačky 
a odháněly bouřku a zlé síly. 
Poté se průvod přesunul na 
nedaleké hřiště, kde až do 
půlnoci probíhala volná zá-
bava při cimbálu a soutěžích 
v mlácení obilí a sekání dřeva 
na přesnost. Za pěkného po-
časí a dobré pohodě jsme tak 
v  Tasovicích prožili krásné 
odpoledne. 

Zarážení hory bylo 
plné zpěvu a vína
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Za uplynulé období navštívilo 
knihovnu 154 čtenářů, z  toho 
98 dětí do 15 let a 35 uživatelů 
veřejného internetu. Půjčilo se 
812 knih, z  toho 59 naučných, 
476 beletrie, 124 naučných pro 
mládež, 137 beletrie pro mlá-
dež a  16 výtisků periodik. Za 
zmiňované období mám v evi-
denci 177 registrovaných čte-
nářů, 3.786 knih.

Univerzita třetího věku
Další semestr začíná 5.  10. 
končí 14.  12.  (vždy od 10.00  – 
11.30). Téma na tento semestr 
je:  „Etika jako východisko 
z krize společnosti“.
Výuka pokračuje v  místní 
knihovně. Pozvánka platí pro 
seniory, kteří se chtějí stále 
vzdělávat a  rozšiřovat si své 
vědomosti. Je možné studovat 
různá témata v malé skupince 
seniorských vrstevníků, kteří 
mají zájem o  plnohodnotně 
strávený čas při získávání no-
vých poznatků. Příjemné pro 
Vás může být i  seznámení se 
s  novými „spolužáky“, se kte-
rými můžete sdílet i další akti-
vity volného času.

Ludmila Grillowitzerová, 
knihovna@hodonice.cz,  

mob.: 775 998 115

Rozkvetla nám střecha

V zahradě mateřské školy letos poprvé rozkvetla střecha. Nevzhlednou střechu sklepa plnou ple-
vele a kameniva jsme za finanční i logistické podpory Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. osázeli sucho-
milnými trvalkami. 

Knihovna Hodonice 
v číslech

Na podzim vysadíme stromy, 
okrasné keře a růže

V  letošním roce jsme si vy-
zkoušeli péči o okrasný 
kvetoucí záhon na pomezí 
ulic Tasovické a Krhovické. 
Vloni na podzim jsme zho-
tovili nový záhon růží podél 
chodníku, na který navazuje 

výsadba levandulí. A na jaře 
jsme společně s  předškolá-
ky zaseli letničky. Výsledek 
byl nadmíru podařený. Nyní 
máme v plánu upravit záhony 
v okolí autobusové zastávky a 
v blízkosti nově opravené ha-

sičské zbrojnice. Nebudeme 
se příliš odklánět od téma-
tu a barevného ladění oko-
lí, sázet budeme modrosivé 
poléhavé jalovce a oranžovo 
hnědé růže. Doplníme něco 
ze stávající druhové skladby.

UPOZORNĚNÍ
Počátkem října bude zahájena rekonstrukce sběrného místa – stodoly na ul. Krhovické. 
Termín dokončení předpokládáme v  dubnu příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude 
sběr odpadu každé sobotní dopoledne přesunut do prostor bývalé masny naproti hasič-
ské zbrojnici. Provoz sběru v tomto areálu bude z kapacitních důvodů omezen.

Na závěr připomínáme možnost odběru kompostu, který 
je pro občany k dispozici po domluvě s obecním úřadem či 
obsluhou kompostárny zdarma.

Pěkný barevný podzim a spoustu radosti ze zeleně přeje 
za komisi pro životní prostředí Jitka Bořilová

Aktuální stav Lokálního biocen-
tra V polích, realizovaného v r. 
2014 v rámci projektu Obnova 
prvků ÚSES v k.ú. Hodonice. V 
biocentru je vysázeno 3043 ks 
keřů, 10364 ks odrostků, 205 ks 
alejových stromů a 92 ks soli-
térních stromů. Přibližně 95% 
dřevin se přes loňské 
suché léto ujalo a v le-
tošním roce úspěšně 
roste. Ostatní bude v 
říjnu dosazeno. Součás-
tí je také ovocná část - 
ořešáky, třešně, jeřáby 
a další. Snímky pořízené 
31.8.2016 Ing. Mejzlíkem
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Albína  Schlessingerová 85
Olga Kavanová 80
František Kužílek 80
Anastázie  Saletová 80
Pavel Schlessinger 75
Anna  Kamenická 74
Oldřich  Horáček 74
Oldřich Kujal 74
Anna Vyklická 72
Josef Brňák 72
Josef  Nevrkla 71
Olga  Budná 71
Marie  Brňáková 70
Marie  Žaloudková 70

Františka  Barteysová 85
Václav Holcmann 84
Antonie Procházková 84
Danka  Kočí 82
Marie Chvátalová 82 
Agneša Pavlačková 82
Emílie  Prívracká 81
Karel  Hrabec 78
Františka  Maršounová 79
Marie  Němcová 76
Marie  Pfeiferová 75
Marie Procházková 73
Jarmila  Debefová 71
Božena  Pakostová 71
Michal Ležovič 70
Milada  Čimerová 70

Červenec 2016

Rozloučili jsme se:

Červen
Josef Procházka

Září
Josef Novotný

Květen
Laura Černá
Jiří Poláček

Červen
Jan  Knoflíček

Červenec 
Dan Stuchlík

Martin  Zemanec
Prokop Částka

Srpen
Andrea Dítětová

Eliáš Viktorin

Své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících:
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Květoslava Chromá 83
Andrej  Madeja 81
Marie Rudická 80
Ervin Suchánek 77
Helena Barabášová 75
Jaromír  Hamouz 75
Leopold Kovařík 73
Alžběta Beňová 72
Vladimír Hlaváček 71
Milada Vítová 70

Marie Kolářová 92
Jaroslava Svobodová 89
Růžena  Matoušková 85

Srpen 2016

Září 2016

Narodili se:

Upozorňujeme občany, že 
poplatek za svoz, likvidaci a 
uložení tuhého domovního 
odpadu je splatný ke dni 30. 
září 2016. Poplatek na osobu 
činí 438,- Kč. Osoby mladší 
18-ti a starší 65-ti let jsou v 
letošním roce od poplatku 
osvobozeny.
Poplatek je možno uhradit i 
přímo na účet Obce Hodo-
nice č.ú. 1582841399/0800 
Česká spořitelna Znojmo a.s.

Upozorňujeme vinaře, že 
odpad z lisování hroznů je 
možné ukládat v menším 
množství do zapůjčených 
hnědých popelnic na biood-
pad, nebo ještě lépe do 
hnědých velkoobjemových 
kontejnerů, rozmístěných v 
obci. A nejlépe po dohodě 
s obsluhou kompostárny či 
obecním úřadem přímo na 
kompostárnu. Zde bude od-
pad dále zpracován kompo-
stovacím procesem.

• Ohnivý podzim (22. 10.)
• Martinské hody (11.-13. 11.)
• Vánoční vesnička (27. 11.)

Čas od času si ve Vla-
štovce připomeneme 
dobu již dávno minulou. 
Pokud i vy doma máte 
zajímavou fotografii, 
která se vztahuje k  naší 
obci, doručte ji paní Mi-
lušce Mitregové. V  dal-
ších Vlaštovkách ji i s va-
ším komentářem rádi 
zveřejníme. Tentokrát 
jsou na fotogarafii ženy, 
které již před mnoha 
lety sklízely hrozny z vi-
nic v okolí naší obce. 

Vzpomínáte? Upozornění:

Výzva pro vinaře:

Plánované akce:
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Už 3. ročník soutěže Mla-
dých hasičů pod názvem O 
pohár starosty obce Hodo-
nice se uskutečnil v  sobotu 
23. července na hasičském 
hřišti v  sousedních Tasovi-
cích. U pohár se ucházelo 
celkově 23 družstev v mladší 
a starší kategorii. Zlato zů-
stalo doma. Obě první místa 
ovládly hodoničtí mladí ha-
sičí z „A“ družstva. Ve starší 
kategorii soutěžilo 10 druž-
stev. První místo Hodonice 

„A“, druhé Jezeřany a třetí 
domácí Tasovice. V  mladší 
kategorii závodilo dokon-
ce 13 družstev a taky se za 
prvními Hodonicemi „A“ 
umístily také Jezeřany a tře-
tí byly silné Vítonice. Také 
druhé hodonické družstvo 
„B“ ostudu určitě neudělalo 
a vybojovalo v obou katego-
riích šesté místo. Děkujeme 
Mladí hasiči za výbornou re-
prezentaci a přejeme mno-
ho úspěchů do dalších bojů.

2. ročník tenisového tur-
naje dvouher HODONICE 
CHALLENGE 2016 se usku-
tečnil v sobotu 3.9. v areálu 
kurty Hodonice. Zúčastnilo 
se ho rekordních 17 hráčů, 
kteří bojovali ve 4 skupi-
nách o vítězství. To nakonec 
obhájil Jaroslav Zimek z Prá-

čí. Druhé místo patří Davi-
du Brabenetzovi z Tasovic a 
třetí místo Oto Heimelovi z 
Hodonic. Turnaj pořádali TJ 
Hodonice a Vlastimil Šopák, 
kterému patří dík za přípra-
vu a organizaci celého tur-
naje.

Foto: František Šimík

Hasičská soutěž Mladých hasičů 
– O pohár starosty obce Hodonice

HODONICE 
CHALLENGE 2016: 
vítězství obhájil 
Jaroslav Zimek
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Badmintonový 
oddíl na cestách

Ivane a Natálko - 
BLAHOPŘEJEME!

Letošní proměnlivé léto nás 
naštěstí nemořilo dlouhotr-
vajícími vedry ani divokými 
přeháňkami. Badmintono-
vý oddíl TJ Hodonice díky 
tomu nezahálel a pravidelná 
pondělní klání ve školní tě-
locvičně nahrazoval jinými 
dostupnými sportovními 
aktivitami, kromě bowlingu 
se zaměřil hlavně na třího-
dinové cyklovyjížďky. Proje-
li jsme si díky tomu známé i 
naprosto nové trasy blízké-
ho okolí. Během léta jsme 
společně zavítali ke znojem-

ské přehradě, do Vrbovce a 
Hnízda, navštívili jsme nej-
menší hospůdku U Bábovky 
ve Slupi nebo jsme se necha-
li provést majitelem Jelení 
farmy na Ječmeništi. Krmení 
laní a kolouchů, kteří nám 
jedli jablka z ruky byl úžasný 
zážitek a zrekonstruovaná 
vojenská rota v  malebném 
údolí pod Lampelbergem 
byla jako z  jiného světa. I 
když nohy už někdy bolí, tak 
nás dobrá nálada v  dobré 
partě neopouští

V sobotu 6.8. odpoledne si ve 
znojemském kostele sv. Mi-
kuláše řekli své ANO autor 
vyhlášených turistických výš-
lapů, kulturních folklórních 
vinařských akcí a dalších ak-
tivit pod hlavičkou TJ Hodo-
nice - Ivan Bohátka a Natálie 
Türková. K jejich významnému 
společnému životnímu kroku 
BLAHOPŘEJEME

Nově zrekonstruované kurty 
v areálu školního hřiště hosti-
ly již počtvrté tenisový turnaj 
čtyřher pod názvem Hodo-
nický debl. TJ Hodonice a Bar 
Saigon II uspořádaly klání pro 
8 přihlášených dvoučlenných 

týmů. Vítězství vybojovalo duo 
Brabenetz ml. – Indruch, které 
ve finále zdolalo dvojici Heimel 
- Procházka. Velkou atrakcí 
turnaje byl statečný boj nej-
mladší členky teprve deseti-
leté Barunky Sedlákové, která 

byla pro většinu zúčastněných 
nezvyklou soupeřkou a hra 
proti ní byla zajímavou zkuše-
ností. O hladký průběh celého 
turnaje se vzorně postaral tým 
stříbrného Honzy Procházky a 
Baru Saigon.

Nohejbalový turnaj 
HODONICE OPEN 2016 

SO 01. ŘÍJNA 2016: 
Podzimní nohejbalový 
turnaj 3-členných družstev - 
HODONICE ARDAGH CUP 2016
SO 08. ŘÍJNA 2016: 
Tenisový turnaj mistrů - 
čtyřher - ROLF BRABENETZ 
OPEN 2016
SO 22. ŘÍJNA 2016: 
Tradiční pingpongový turnaj 
ZNOVÍN OPEN 2016

Turnaje který uspořádal nohejbalový oddíl TJ Hodonice dne 
30.07. se zúčastnilo 9 družstev. Turnaj zahájil starosta obce 
Hodonice Pavel Houšť. O průběh a organizaci turnaje se 
starali Ivan Večeřa, Ludvík Budný a Oldřich Antoš. Vítězství 
si odnesli 
znojemští 
JAGR TEAM ve 
složení Grán-
ský, Rossiwal, 
Krainer. Na 
druhém mís-
tě se umístili 
domácí  SAI-
GON II. ve slo-
žení Heimel, 
Procházka a 
Krupanský. 
Třetí místo 
patří rovněž 
znojemským 
BOŠ ZNOJMO 
ve složení 
Bohdálek, Ba-
báček, Dvořák. 
Velké podě-
kování všem, 
kteří turnaj 
připravili

Hodonický debl 2016
tenisové klání čtyřher

TJ Hodonice 
připravuje 
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Prvňáčci z naší školy

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 2016
vydala: Obec Hodonice

Obecní 287
671 25 Hodonice
www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý

www.primadesign.cz

1. B. - p. uč. Sedlářová Vladislava

1. A. -  p.uč. Antošová Radmila

www.zdhodonice.cz


