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Vážení spoluobčané,
školní zvonění ukončilo dětem prázd-
niny a znovu je zavolalo do školních lavic 
mezi své kamarády a za svými oblíbenými 
učiteli. Prvňáčci budou své nové kama-
rády teprve poznávat a postupně budou 
vstřebávat první vědomosti a znalosti. 
K tomu přeji všem žákům i učitelům hodně 
úspěchů. S koncem prázdnin skončila také 
doba dovolených, ale i doba horkých let-
ních dnů, které nás letos potrápily svým 
suchem. Avšak i přes tyto tropické dny se 
o prázdninách v obci intenzivně pracovalo. 
Na ulici Obecní bylo dokončeno rozšíření 
parkovacích míst. Na Sídlišti byla upravena 
parkovací místa vodorovným dopravním 
značením a byl dobudován pojezdový 
chodník pod kulturním domem. Na silnici 
U Sladovny byla opravena místní komu-

nikace, kde byl položen nový asfaltový 
povrch. V červenci byla zahájena výstavba 
hasičského areálu, kde práce probíhají 
v souladu s plánovaným harmonogramem 
prací.  Na srpnovém jednání zastupitelstva 
obce bylo odsouhlaseno pořízení trak-
toru, hlavně pro provoz drtiče bioodpadu 
a bylo také schváleno odkoupení areálu 
bývalých stavebnin Ing. Šalomouna na ulici 
Nádražní, kde se plánuje vybudovat obec-
ní technický park se zázemím pro obsluhu. 
S rozvojem našich obcí je spjato i rozšíření 
čistírny odpadních vod. Svazek obcí Tasov-
ice a Hodonice zadal studii na intenzifikaci 
ČOV a následně zpracování projektové do-
kumentace tak, abychom mohli ještě letos 
požádat o dotace z OPŽP na tuto intenzi-
fikaci.  
Přes léto bylo v obcích živo i na kulturně 

- společenské úrovni. Spolek vinařů sv. 
Klementa pořádal tradiční „Zarážení 
hory“. Na hřišti v Tasovicích se konal další 
ročník „Gulášfestu“ za účasti 18 družstev. 
V červenci na školním hřišti pořádal SDH  
Hodonice soutěž mladých hasičů 
v požárním útoku o pohár starosty obce 
Hodonice, kde si naše družstva mladších  
i starších žáků vedla úspěšně a v obou kat-
egoriích vyhrála. K tomu jim ještě jednou 
velmi gratuluji. 
Milí spoluobčané do nadcházejícího ob-
dobí „babího léta“, oděného do pestré 
podzimní palety barev, Vám všem přeji 
hodně zdraví, dobré nálady a pohody.

S úctou     
Bc. Pavel Houšť starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

V letošním roce připadl první školní 
den na 4. září. Tento den byl význam-
ným pro více než 20 prvňáčků, kteří 
se rozloučili s Mateřskou školkou  
v Hodonicích a nastoupili do první třídy 
Základní školy Tasovice. Při slavnost-
ním zahájení školního roku 2017/2018 
přivítal žáky a jejich rodiče ředitel školy 
pan Mgr. Jaroslav Novák a starostové 
obcí. Paní učitelky vlídně přijaly své nové 
školáky a společně s deváťáky přivedli 
děti do školních lavic. 
Přejeme prvňáčkům, a také všem 
starším školákům, ať je pro ně začína-
jící školní rok rokem úspěšným! 
Celému pedagogickému sboru a samo- 
zřejmě i rodičům přejeme trpělivost 
a mnoho sil učit děti novému a vše- 
stranně je rozvíjet. 

PRVNACCI NASTOUPILI DO SKOLY
I
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Akce, o kterých jsme Vás informovali v minulém vydání Vlaštovky, doznaly za uplynulé tři měsíce pokroku. Některé jsou 
dokončené, některé jsou těsně před dokončením a další jsou naplánované na nejbližší období. 

INVESTICNI AKCE

Počátkem července 2017 byla zahájena stavba areálu pro požární sport. Stavbu realizuje vítěz výběrového řízení firma 
VHS Plus, spol. s r.o. V této fázi jsou položeny všechny přípojky sítí, je vybudována příjezdová komunikace, dále pak hlavní 
tribuna včetně kiosku a sociálního zázemí, je upraven stávající sklad a aktuálně probíhají terénní práce pro přípravu hlavní 
travnaté závodní plochy a ostatních travnatých ploch. Po letošním horkém a suchém létu obec z pozice investora mimo 
jiné rozhodla o zabudování nádrže pro zachytávání srážkové vody ze střech tribuny a skladu. To pro další využití dešťovky, 
zejména k zálivce trávníku a doprovodné zeleně. 
Areál má být dokončen a předán do konce měsíce října. Podle harmonogramu prací můžeme již nyní říci, že nenastane-
li nějaká zásadní komplikace, budou moci hasiči od nové sezony své nové hřiště naplno využívat a trénovat k dalším 
úspěchům. 
O akcích pořádaných SDH Hodonice se dočtete více v rubrice Kultura a sport. 
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Stavba areálu pro požární sport se blíží do finále

Tři dny stačily na položení nových 
vrstev silnice od areálu Kobe ke 
sladovně. Během čtvrtého víkendu 
měsíce července proběhla opra-
va poškozené komunikace, která 
vykazovala množství nerovností 
a výtluků z důvodu intenzivního 
užívání této cesty do výrobních 
areálů. V následujícím pracovním 
týdnu ještě proběhlo doplnění kraj-
nice a také oprava rozbité cesty za 
kolejemi na konci ulice Polní. 

Místní komunikace 
ke sladovně je opravena

V I

V poslední době obec reaguje na nedostatek míst pro parkování. To je znatelné 
zejména na Sídlišti, ulici Obecní a Na Vinici. Zde probíhá průběžně rozšiřování 
těchto míst pro stání aut. Největší akcí poslední doby bylo zpevnění a rozšíření 
parkoviště na boční ulici Obecní pod zeleným panelovým domem, které má 
zároveň sloužit také nájemníkům domu s pečovatelskou službou. 
Přímo pod obecním úřadem ubyl pás trávníku a na jeho místě vznikl pojez-
dový chodník, sloužící jak chodcům, tak umožňuje vozidlům nájezd na nově 
vyznačená kolmá parkovací stání. 
Značení parkovacích míst pro lépe organizované stání probíhá průběžně. Mnozí 
řidiči stále nerespektují zákazové značky a cedule blokového čištění a komplikují 
tak práci zaměstnanců obce i firmám pověřeným zhotovením díla, čímž se tyto 
práce prodražují. Prosíme nevšímavé řidiče, respektujte dočasný zákaz stání. 

Parkovací stání



Další z projektů se prolíná mezi ru- 
brikami investičních akcí a životního 
prostředí. Máme na mysli odbahnění 
Panského rybníka, toho na konci  
ulice Panské ještě před budo- 
vou bývalého mlýna. Celý projekt 
sestává ze dvou stavebních celků, 
těmi je odbahnění a stavba hráze. 
Obě tyto části počítají s odtěžením 
výrazného nánosu sedimentu, který 
aktuálně brání vytvoření vodní hla- 
diny. Rybník je napájen prameny 
z okolí a také srážkovou vodou, sve-
denou z komunikací, nově budou 
také přivedeny vody z pramene  
a dešťové kanalizace ústící u domu 
č. p. 237, které nyní směřují přímo do 
Janského potoka. Nově bude voda 
proudit Panským rybníkem. Stavební 
část zahrnuje stavbu hráze z gabio-
nových bloků, výpustního objektu  
a doplňkových technických prvků, jako 
je např. kontrolní šachta. 
Plně si uvědomujeme, že rybník je 

součástí Územního systému ekolo-
gické stability, konkrétně Lokálního 
biocentra „Hodonická niva“ a kromě 
toho také součástí dřívějšího projektu 
Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice 
(2014/2015), kdy byla revitalizována 
zeleň v těsném okolí. Z těchto důvodů 
je projekt navržený panem  Jaromírem 
Parolkem zpracován šetrně k životnímu 
prostředí a dílo po dokončení má 
splynout přirozeně s okolím. 
Komise pro životní prostředí s vedením 
obce připravuje tuto akci s názvem 
„Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodo-
nická niva již více než dva roky. Te-
hdy zúčastnění zaznamenali problém 
s udržením stálé vodní hladiny, res-
pektive navyšování vrstvy sedimen-
tu, zarůstání rákosem a orobincem, 
to s ohledem na rozložení srážek 
v průběhu roku a jejich výkyvy celko- 
vě. Přípravy spočívaly v průzkumu bio-
diverzity místa, následně posouzení 
příslušnými nadřízenými orgány ochra- 

ny přírody a krajiny, získání stano-
visek všech těchto dotčených orgánů  
a správců sítí. A pak vypracování 
samotné projektové prováděcí do-
kumentace. Následně územní roz-
hodnutí, stavební povolení, vypsání 
veřejné zakázky, výběrové řízení. 
Rybník má sloužit podobně jako 
nedaleký rybník v blízkosti hřbitova 
k zadržování vody v krajině a k plně- 
ní mnoha ekologických funkcích, ja- 
ko i k udržení a ideálně i rozšíření 
druhové skladby rostlin a živočichů 
v biocentru. V neposlední řadě vní- 
máme i jeho sportovně rekreační 
ráz, pro rekreační rybolov a případ- 
né zimní bruslení.
V jarním vydání Vlaštovky už si, jak 
pevně doufáme, ukážeme snímky 
zrekonstruovaného Panského rybníka.
Vítězem výběrového řízení je firma 
Paleso s. r. o. s nabídnutou cenou  
1 079 654,- Kč bez DPH. Termín  
realizace XI. 2017 - III. 2018.

Panský rybník
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Drtič odpadů pro kompostárnu
Proces zpracování hmoty na kom-
postárně v Hodonicích nabývá no-
vých rozměrů. Množství rozličného 
biologicky rozložitelného materiálu 
předpokládá disponování drtičem. 
Drcení materiálu je prvním krokem 
k získání kvalitního materiálu, rekul-
tivačního kompostu. Kompostárna do-
posud tento stroj k dispozici neměla. 
V posledních dnech byl dodán drtič 
bioodpadu zn. Caravaggi Biogreen 
06 od vítěze výběrového řízení, firmy 
Energreen Projekt s. r. o., za cenu 
1 447 740,- Kč včetně DPH.  Pro závady 
na tomto stroji, nebyl stroj od doda-
vatele převzat, věříme však, že dojde 
v nejkratší možné době k odstranění 
závad a následnému bezproblémové-
mu provozu stroje na kompostárně.
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Traktor
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 33. zasedání vypsání veřejné zakázky na pořízení traktoru s příslušenstvím. Nákup 
traktoru byl delší dobu zvažován. Doposud obec práce, kde bylo zapotřebí traktoru (např. pro pohon překopávače na 
kompostárně, zimní údržbu komunikací), objednávala službou od místních firem a organizací. Nyní intenzita zmiňovaných 
úkonů narůstá a dlouhodobě ekonomicky a organizačně bude pro obec výhodnější provádět tyto práce ve vlastní režii  
a prostřednictvím vlastních pracovníků. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v den uzávěrky tohoto vydání zpravodaje. O vítězi Vás budeme informovat na 
webových stránkách, samozřejmě v následujícím vydání zpravodaje. Pokud půjde vše podle plánu, po Novém roce budete 
moci potkávat traktor v obci. 
Parametry traktoru byly vybírány a nastaveny do výběrového řízení pečlivě a s rozmyslem, podle potřebných technických 
ukazatelů a jejich hodnot tak, aby spolehlivě fungoval se stávajícími stroji pro práci na kompostárně, kde bude nejvíce 
využit pro pohon drtiče, překopávače. Dále bude vybaven čelním nakladačem. Z ostatního příslušenství předpokládáme 
čelní radlici a zadní válečkový sypač, aby byl stroj využit celoročně, tedy pro zimní úklid komunikací. 



Nové informace týkající se NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, popelnic na plast a papír do domácností a harmonogram svozu je 
samostatnou  přílohou tohoto vydání Vlaštovky. 

ŽZIVOTNI PROSTREDI V OBCI
V IV I
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Počínaje listopadem 2016 převzala 
obec zcela do své režie péči o projekt 
Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice. 
Projekt byl zrealizován díky dotaci  
v roce 2014 a následující dva roky měla 
na starost výsadby biokoridorů a bio-
center realizační firma. Následná péče, 
rovněž hrazená v plné výši z dota- 
cí, čítala úhradu firmě dle rozpočtu 
akce 5 mil. Kč za každý rok. 
Projekt je podmíněn udržitelností  
v délce 10 let od formálního ukončení 
akce. Plán péče počítá s operacemi 
kosení travnatých ploch, případný 
dosev travnatých ploch speciálními 
travobylinnými směsmi, ošetřování 
dřevin, kam patří v různých četnostech 
prováděný řez, zálivka, nátěr proti 
okusu kmínku zvěří, dále kontrola 
oplocení a kůlového kotvení dřevin, 
dle potřeby také chemický postřik in-
vazních náletových dřevin a další. Část 
prací kosení travnatých ploch, na které 
obci nestačí technika, provádí místní 
firmy vybrané na základě výběrového 
řízení. Veškerou ostatní péči provádí 
obec ve vlastní režii a prostřednictvím 
vlastních pracovníků. Péče o tři lokality 
v celkovém rozsahu 14,5 hektarů je pro 
obec značně komplikovaná a finančně 
náročná. Nutno podotknout, že dva 
celky jsou vzdálené přibližně dva ki-
lometry od zázemí pracovníků. Ti ve 
výsadbách od počátku sezony strávili 
již několik set hodin a spotřebova-

li množství materiálu a pohonných 
hmot. 
Po letošním, dalo by se říci, nestan-
dardním létě, kdy v počátku vegetační 
sezony napršelo zoufale málo srážek, 
nyní začínáme hodnotit úspěšnost 
péče. Většina sazenic se jeví jako ujatá 
a vykazuje známky dobrého zdravot-
ního stavu. Značná část rostlin, které 
byly na základě reklamace v listo-
padu 2016 znovu vysázeny, se neujala  
a bude předmětem nové reklamace. 
Těmto rostlinám započne nová dvou-
letá následná péče ze strany realizační 
firmy. Při celkovém počtu 12 738 ks 
stromů a 4 632 ks keřů je na místě 
zmínit, že jen značení a pravidelná kon-
trola těchto rostlin je pro pracovníky 
neúměrně náročným úkonem.  
Pro připomenutí - SO 1 /stavební ob-

jekt 1/ Biocentrum V polích najdete, 
dáte-li se při cestě od kompostárny 
za nejbližším větrolamem severním 
směrem polní cestou dále. SO 2 
Biokoridor U Svodnice má počátek 
v pravotočivé zatáčce na Krhovice a 
směřuje k bývalému  mlýnu a bývalé 
žampionárně v Hodonicích. Podél to- 
hoto biokoridoru proudí po jeho jed-
né straně Janský potok a po straně 
druhé je aktuálně vyčištěná a znovu 
průchozí lesní cesta. Třetím SO 3 Bio-
centrum Hodonická niva je těsné okolí 
Panského rybníka. Všechny tři lokality 
jsou příjemným cílem procházek do 
přírody, druhová skladba významně 
rozšiřuje druhovou diverzitu jinak 
odlesněného prostředí, vytváří nové 
prvky krajinné zeleně a útočiště pro 
zvěř. 

ÚSES - územní systém ekologické stability

Význačné body z jednání zastupitelstva
Na svém 30., 31. a 32. zasedání zastu-
pitelé projednávali kromě mnohého 
dalšího také nový Domovní řád a Pravi- 
dla pro užívání nájemního bytu Domu 
s pečovatelskou službou, který vypra-
covala vedoucí tohoto zařízení Jana 
Procházková společně se zastupitelem 
a předsedou kontrolního výboru Bc. 
Karlem Matouškem. Dalším důležitým 
aktualizovaným dokumentem je 
nový Knihovní řád Místní knihovny 
Hodonice, vypracovaný knihovnicí 
Ludmilou Grillowitzerovou a rovněž 
Bc. Karlem Matouškem. 
Zastupitelé svým hlasováním schvá- 
lili přípravu Povodňového plánu  
a Strategického plánu obce. Jedná se 

o základní dokumenty, které mají na-
pomáhat jak chodu obce, potažmo 
obecního úřadu, tak pro jednání 
s vyššími orgány. V případě Strate-
gického plánu se jedná o dokument 
stěžejní například pro úspěšné žádání 
o dotace. 
Na dřívější dotazy a požadavky stran 
občanů mají být modernizovány 
plakátovací plochy. Plocha na budově 
hasičské zbrojnici byla odstraněna 
při opravě fasády budovy. Druhá plo-
cha pro výlep je u vlakového nádraží. 
K instalaci nových plakátovacích 
stojanů na stejných zažitých místech 
byla oslovena konkrétní firma, která 
tuto činnost provozuje ve městě 

Znojmě. Nyní s firmou komunikujeme 
a probíhá příprava k dohodnutí pod-
mínek provozování. Výsledkem má 
být úhledné uspořádání plakátů pro 
propagaci činnosti jak místních, tak  
i vzdálenějších organizací. 
Zastupitelé dále schválili koupi po-
zemku a staveb bývalých stavebnin  
u vlakového nádraží pod zdejší restau-
rací. Prostory mají v budoucnu sloužit 
pro parkování komunální techniky  
a jako zázemí pracovníků, resp. tech-
nických služeb obce. Areál bude nut-
no částečně zrekonstruovat a zastupi-
telé budou uvažovat využití i k jiným 
účelům. 



SPOLECENSKA KRONIKA

Červenec 2017

Srpen 2017

Kavanová Olga 81 let
Kamenická Anna 75 let
Schlesingerová Albína 86 let
Horáček Oldřich 75 let
Brňáková Marie 71 let
Ryant Pavel 70 let
Kujal Oldřich 75 let
Kužílek František 81 let
Vyklická Anna 73 let
Saletová Anastasie 81 let
Nevrkla Josef 72 let
Hamouzová Antonie 77 let
Budná Olga 72 let
Dohnalová Naděžda 70 let
Filipenský Antonín 70 let
Schlesinger Pavel 76 let

Hamouz Jaromír 76 let
Barabášová Helena 76 let
Hlaváček Vladimír 72 let
Beňová Alžběta 73 let
Rudická Marie 81 let
Hasala Rostislav 70 let
Svoboda Ladislav 70 let
Chromá Květoslava 84 let
Sedláková Božena 70 let
Venk František 70 let

Září 2017

Kolářová Marie 93 let
Chvátalová Marie 83 let
Dvořáková Marie 70 let
Maršounová Františka 78 let
Ležovič Michal 71 let
Němcová Marie 77 let
Holcmann Václav 85 let
Matoušková Růžena 86 let
Čimerová Milada 71 let
Zapletal Alois 70 let
Procházková Marie 74 let
Pfeiferová Marie 76 let
Debefová Jarmila 72 let
Pakostová Božena 72 let
Procházková Antonie 85 let
Svobodová Jaroslava 90 let
Prívracká Emílie 82 let
Pavlačková Agnesa  83 let

Sňatek v uplynulém čtvrtletí uzavřeli 
manželé

Stehlíkovi, Raputovi, Grillowitze-
rovi, Saxovi, Krčmářovi, Zálešákovi, 
Harenčákovi a Urbánkovi. 

www.hodonice.cz    

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občany, kteří odešli 
z našich řad

Vaculík Miroslav *1951
Žaloudková Marie *1946
Kočí Danka *1934

Vzpomínáme

V I
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Životní jubileum ve třetím čtvrtletí letošního roku dovršili nebo dovrší v nejbližších zářijových dnech
Suchánek Ervin 78 let
Madeja Andrej 82 let
Kovařík Leopolod 74 let
Vítová Milada 71 let

Šťastní rodiče přivedli na svět
Adinu Mátlovou, Terezu Strakovou, 
Adama Prokeše, Valerii Agafonovou  
a Přemysla Suchého. 

Dětem a celé jejich rodině přejeme pev-
né zdraví, štěstí a spokojenost. 

Vítání dětí do života proběhne v so-
botu 30 září 2017. Rodiče obdrží  
osobní pozvánku. 

Pro milou vzpomínku Vám v tento čas vinobraní nabízíme fotografii vinohradnické skupiny JZD zhruba z roku 1984. Většina 
z vás  jistě ženy z Hodonic, Tasovic i Krhovic na fotografii pozná, kdo by ale váhal tomu pomůžeme: Kubíková, Dvořáková, 
Strnadová, Lipová, Kaasová, Viktorinová, Hyprová, Rožnovská, Lipová, Kubíková, Dohnalová a Chvátalová.
Vlevo máme vzácný snímek hlídačů vinohradů JZD, neboli hotařů, kterými byli pan Uherek a Medek.

PRIPOMINKA PRO PAMETNIKY
V IV I



KULTURA A SPORT

www.hodonice.cz    

Zarážení hory 19. 8. 2017

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 6

V sobotu 19. srpna uspořádal Spolek vinařů svatého Klemen-
ta již potřetí v řadě slavnost Zarážení hory. Tento pradávný 
zvyk se v minulosti konal v čase poslední fáze zrání hroznů, 
kdy se s nejvyšší vážností zakazuje všem nepovolaných 
osobám kromě majitele a hotařů vstupovat do vinohradu.  
Slavnost je naplněna bohatým programem, který obsa-
huje mnoho úkonů právních, církevních i magických. Byla 
zahájena před budovou Tasovického vinařství a průvodem 
za doprovodu cimbálové muziky se postupně přesunula 
s mnoha přestávkami naplněného písničkou a příjemnou 
náladou až do vinohradu. Důležitou částí obřadu je rovněž 
posvěcení kytic na ochranu vinohradu a vinařů od všech 
pohrom a nemocí, které poskytl nový  tasovický administrá-
tor otec Josef Sokulski. 
Poté, co hotaři ve vinohradě slavnostně vztyčili dvě hory 
za obě naše obce Tasovice a Hodonice, bylo kolem první 
ještě zaraženo dvanáct kolků jako symbolů dvanácti měsíců 
vinařovy práce. Samotné zatlučení je čestnou záležitostí 
vzácných hostů a členů pořádajícího spolku. Na závěr 
zazněla slavností myslivecká salva do čtyř světových stran 
a poté také uši trhající pískání přítomných dětí na píšťalky, 
které má symbolicky zahnat zlé síly, nemoci, bouřku, ale 
hlavně špačky.
Stalo se milým zvykem, že mnoho návštěvníků z řad 
veřejnosti se pro tuto příležitost ustrojí do místního obno-
veného kroje, čímž celá akce dostane punc výjimečnosti. 

Klub seniorů Podyjí Hodonice 
ani v létě nezahálel 

V letošním roce jsme dvakrát navštívili 
turistickou základnu Bojanovice Pila. 
Součástí pobytu mimo vycházek 
do přírody, posezení při písničce je 
již tradičně turnaj v MELKÁCH. Tuto 
pohodovou hru hrajeme i každou 
středu od 17.30 hod. na TENISOVÉM 
KURTU v Hodonicích. Velmi se nám 
také vydařilo splouvání řeky Dyje, 
toto byl již třetí ročník. I přes již vyšší 
věk našich seniorů, usedneme do 
kánoí a užíváme si, mnozí poprvé  
v životě, splouvání řeky. Nyní nás čeká 
poznávací zájezd do Slavkova, Bučovic  
a Kyjova. 
Za klub seniorů Chytilová Jaroslava

HASICI
V

V neděli 10.9.2017 se mladí hasiči z Hodonic zúčastnili poslední soutěže 
v požárním útoku ročníku 2016/2017. Konala se v hasičském areálu ve 
Výrovicích na skvěle připraveném trávníku.
Do soutěže nastoupila za SDH Hodonice 3 družstva – jedno mladší a dvě 
starší. A všichni byli natěšení na závodění a na to, jak by zde mohli potvrdit 
svoji letošní skvělou formu. A potvrdili ji hned prvními pokusy!
Mladší hasiči obstáli ve velké konkurenci, do soutěže se v této kategorii 
přihlásilo 16 družstev. Svůj první pokus zaběhli v čase 16:94 s, což jim zajis-
tilo průběžné první pořadí s náskokem 1 vteřiny na druhé Bratčice a nakonec  
i výsledné 1. místo!
V kategorii starší bylo přihlášeno mimo našich družstev 9 dalších. A i v této 
kategorii se našim hasičům povedl vstup do soutěže a v prvních pokusech 
zaběhli skvělé časy - nejprve Béčko čas 14:78 s. Pak jako poslední v soutěžním 
pořadí naše Áčko čas 13:68 s!!!!
Pro obě družstva to byly jejich rekordní časy!!!! A v konečném vyhodnocení  
1. a 2. místo v soutěži!!!!
Co dodat? Už se těšíme na další ročník!! 

Famózní závěr sezóny mladých hasičů



Ve čtvrtek 20. července 2017 proběhlo 
zasedání valné hromady TJ Hodonice, 
jehož hlavním úkolem byla volba 
nového vedení po nečekaném úmr-
tí předsedy Ing. Rostislava Lattnera. 
V úvodu členové uctili jeho památ-
ku minutou ticha, všichni si dobře 
uvědomujeme, za jak mnoho to-
muto vzácnému člověku vděčíme. 
Za hojné účasti členů ze všech spor-
tovních družstev jednoty byl zvolen 
novým předsedou František Latr, 
místopředsedou Mgr. Jiří Sedlář ml. 
a pokladníkem Ing. Jitka Lattnerová. 
Přítomní členové TJ Hodonice byli 
seznámeni se změnami ve složení 
výkonného výboru, velikostí členské 
základny v roce 2017 a výsledkem 
hospodaření 2016. Bylo také rozhod-
nuto, že největší pingpongový tur-
naj, pořádaný Městskou ligou stol-
ního tenisu a TJ Hodonice Velká cena 
Hodonic bude z úcty k bývalému 
předsedovi a zakladateli TJ nést nadále 
jméno Memorial Rosti Lattnera”.

TJ Hodonice čítá momentálně 293 
členů, což je mírný pokles oproti 
loňsku. Celkem máme 19 členů výbo-
ru, kteří spravují 17 sportovních nebo 
kulturních oddílů. Bylo těžké navázat 
na práci zesnulého předsedy, protože 
jeho podíl na řízení TJ byl obrovský. Na 
zasedání výboru, které bylo svoláno 
ještě před valnou hromadou, jsme se 

usnesli na volbě Františka Latra jako 
nového předsedy. Pan Lattner s ním 
sám začal řešit možnost předsednictví 
již v únoru s tím, že by volba proběhla 
až začátkem roku 2018. Jeho odchod 
byl pro všechny členy TJ nečekaný 
a bolestný. Museli jsme navázat na 
úsilí jediného muže, který si dokázal 
poradit se vším. Doufáme, že se nám 
to pomalu daří a vynasnažíme se 
TJ Hodonice dál rozvíjet. První pod-
statnou změnou jsou nové webové 
stránky, které může každý vedoucí ov-
ládat sám a přidávat si aktuální infor-
mace o svém oddílu. Jako velké plus 
vnímám nový tým florbalu, který hraje 
Jihomoravskou soutěž mužů a už si 
dovezl první stříbro z Dubňan. Většina 

hráčů hrávala dříve za TJ Znojmo  
a tak se jedná o kvalitní sestavu, která 
chce posunout místní florbal nahoru. 
Hlavními iniciátory byli Libor Šopák, 
Pavel Dokulil a Libor Šťasta, který 
dříve dotáhl znojemský florbalový 
tým až do extraligy. Velkou motivací 
je víceúčelová sportovní hala, kterou 
zastupitelstvo obce Hodonice zvažuje 
vybudovat a zahajuje přípravu pro-
jektové dokumentace.  TJ Hodonice 
je otevřené jakékoliv spolupráci ať 
už nově vznikajícím oddílům nebo 
sponzorům, kteří by chtěli přispět na 
chod této neziskové organizace. 

Za TJ Hodonice místopředseda spolku, 
Jiří Sedlář ml.

TJ Hodonice - Valná hromada TJ Hodonice
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HASICI

V sobotu 9. září 2017 mělo 
SDH Hodonice možnost 
přivítat dobrovolné hasiče 
z rakouského Kottingneu-
siedlu. Celé setkání se 
neslo v přátelském duchu. 
Nejdříve si rakouští do-
brovolní hasiči prohlédli 
naši hasičskou zbrojnici  
a vybavení a následně 
jsme se všichni přesunuli 
na provizorní hasičské 
hřiště za areálem bývalého 
kinosálu, kde naši mladí 
hasiči předvedli své po-
žární útoky a poté si útok vyzkoušeli i hasiči z Kottingneusiedlu. Na oplátku 
bylo naše SDH pozváno na návštěvu do Kottingneusiedlu. Tato návštěva byla 
předběžně domluvená na začátek příštího roku. Těšíme se na další spolupráci 
s našimi rakouskými sousedy. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu 
Vlastimilu Fialovi z Hodonic, který celé setkání zorganizoval a po celou dobu 
dělal překladatele. 

Mladí hasiči

V letošním roce se hasiči zaměřili i na 
jiné sportovní aktivity, než je požární 
sport, a na chvíli vyměnili hasičské 
hadice za nohejbalový míč. V měsíci 
květnu se zúčastnili turnaje v Jevišovce, 
ve složení Tomáš Kluk, Pavel Zemanec 
a Petr Zemanec, kde vybojovali první 
místo. Další úspěch přišel v červenci na 
turnaji v Novosedlech, kde tým Hasiči 
Hodonice získal zlatou trofej, a to ve 
složení Petr Březina, Petr Zemanec 
a Tomáš Kluk. Držíme jim palce do 
dalších turnajů!

Hasiči reprezentují  
i jinde...

V

www.hodonice.cz    



Z KNIHOVNY

Místní knihovna v Hodonicích oznamuje všem svým čtenářům, 
že od září 2017 platí nově otevírací doba:

úterý a čtvrtek     9:00 - 11:00  /  14:00 - 16:00. 

Kontakt: Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel. 515 234 448

Virtuální univerzita třetího věku oznamuje, že nový semestr začne ve středu  
4. října 2017 v 10:00 hodin v salonku Obecního úřadu Hodonice. 
Zvolené téma je CESTOVÁNÍ - CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI. 
Cena kurzu činí 300,- Kč za celkem 6 lekcí. Lekce probíhají 1 x za 14 dní, tj. 4.10., 
18.10., 1.11., 15.11., 29.11. a 13.12.2017. 

Virtuální univerzita třetího věku je určena všem seniorům, kteří mají zájem  
o získávání nových poznatků z různých oborů. 

veškeré informace o kurzu naleznete zde:

https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=5239

Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel.: 775 998 115

PRIPRAVOVANE AKCE

www.hodonice.cz    

Michal k snídani - Kouzelná školka 1. 10. 2017
Tenisový turnaj mistrů (TJ Hodonice) 7. 10. 2017
Pingpongový turnaj ZNOVÍN CUP 2017 (TJ Hodonice)  7. 10. 2017
Ohnivý podzim - Hallowen  28. 10. 2017
ORYON - rocková zábava 28. 10. 2017

Martinské hody - Stavění máje 10. 11. 2017 (od 15.00 hod.)
Martinské hody + večerní zábava 11. 11. 2017
Hodová Mše sv.  12. 11. 2017 (11.00 hod.)
Vánoční koncert Lenky Filipové 25. 11. 2017

Vánoční vesnička - zahájení adventu 3. 12. 2017
Posezení s důchodci 8. 12. 2017
Štěpánská rocková zábava 25. 12. 2017

Fotografie:   František Šimík, Jaroslav Kubík, Renek Vybíral, Ing. Jitka Bořilová, Vlastimil Fiala
Za obsahovou a formální stránku odpovídá:   Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí
  Miluše Mitregová, předsedkyně kulturní komise
Grafické zpracování:   Kateřina Šrámková, www.grafi-ka.cz
Tiskne v nákladu 700 ks:   29. vydání periodika
Periodikum je evidováno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 22971.

Říjen

Listopad

Prosinec
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Úřední hodiny
Pondělí  7.00 - 12.00   12.30 - 16.00 hod.  |   Středa  7.00 - 12.00  12.30 - 16.00 hod.  |  Čtvrtek  7.00 - 12.00 hod.

Oznámení o ukončení 
lékařské praxe

MUDr. Zdeňka Hebelková oznamuje, 
že ke dni 31. 10. 2017 končí lékařskou 
praxi a odchází do důchodu. 
“Bohužel i přes ohromnou snahu se 
mi nepodařilo zajistit nástupce, který 
by převzal ordinaci. Prosím všechny 
rodiče, aby do konce října zaregistrovali 
své děti u jiných lékařů. Upozorňuji, že 
děti starší 15ti let se mohou registrovat  
i u praktických lékařů pro dospělé. 
Budete–li mít případně nějaké do-
tazy ohledně přeregistrace např., který 
lékař má volnou kapacitu, neváhejte 
se na mě obrátit osobně v ordinaci 
nebo na tel.: 515 235 008
Přeji všem hodně zdraví a děkuji za 
krásná léta strávená s vámi všemi.” 

MUDr. Zdeňka Hebelková

Upozorňujeme občany, 
že poplatek za svoz TDO je splatný 

do 30. září 2017. 

Výše poplatku činí 
440,- Kč za osobu. 

Děti do 18 let a senioři starší 65 let 
jsou osvobozeni od platby. 

Poplatek lze uhradit hotově na 
pokladně OÚ nebo převodem 
na účet č.: 1582841399/0800 

s uvedením jména občana. 

Děkujeme. 

POPLATEK 
ZA SVOZ ODPADU

Budoucí matrikářka
Po výběrovém řízení byla vybrána na 
funkci matrikářky paní Bc. Michaela 
Polášková z Hodonic. Své funkce se 
ujme po složení zkoušky Zvláštní od-
borné způsobilosti v Brně - pravdě-
podobně v prosinci tohoto roku. 

Volby do Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2017. 
Sídlo okrsku bude v salonku Kulturního domu v Hodonicích. 


