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Zpravodaj obce Hodonice

Vážení spoluobčané,
Zimní období se nám již pomalu, ale jistě 
vzdaluje a na obzoru se objevují záhonky 
jarního kvítí a probouzející se pupeny 
stromů, ozařované hřejivými slunečními 
paprsky. Po nedávných mrazivých dnech, 
nám všem určitě přijdou sluneční papr-
sky vhod.  Věřím, že nás teplé jarní počasí 
„vyžene“ do zahrad a do přírody, abychom 
také nasáli atmosféru blížících se svátků 
jara – Velikonoc. Přestože příroda v  zimě 
odpočívala, v  naší obci bylo a je pořád 
celkem rušno. Na rybníku na „Pančáku“ 
pokračují stavební práce. Příznivého počasí 
na začátku letošního roku jsme využili 
ke zpracování navezeného bioodpadu 
uloženého na kompostárně. Zavedením 
projektu „třídím u paty domu“ se třídění 
komunálních složek domovního odpadu 
v naší obci stalo již běžnou a samozřejmou 
záležitostí většiny občanů, za což bych 

chtěl všem občanům využívajících námi za-
vedený systém poděkovat, protože chrání 
životní prostředí nás všech. V  rozpočtu 
obce pro letošní rok zastupitelstvo obce 
připravilo několik investičních akcí, které 
našim občanům zpříjemní a zjednoduší 
život. V  plánu máme provést rekonstrukci 
veřejného osvětlení, která ušetří náklady na 
elektrickou energii a také zvýší bezpečnost 
našich prostranství ve večerních a nočních 
hodinách. Tam, kde to bude zapotřebí, 
budeme pokračovat v opravě a ve výstav-
bě místních komunikací, chodníků a zpev- 
něných ploch. Připravujeme opravu tech-
nického dvoru na ulici Nádražní, který 
bude sloužit jako skladovací prostor a zá- 
zemí pro pracovníky obce. Věřím, že 
postupnými kroky se podaří naplnit to, co 
si členové zastupitelstva obce vytýčili při 
schvalování rozpočtu na rok 2018.
V naší obci je také stále čilý kulturně 

společenský ruch, který ve velké míře 
zajišťují spolky a organizace z  obou ves-
nic z  Hodonic i Tasovic. V  nedávné době 
proběhl v  Hodonicích „Pivní korbel“. Dále 
pak setkání seniorů u příležitosti MDŽ  
a můžeme se také těšit na výstavu vín, di-
vadlo Artur, putování po sklepech a mno-
ho dalších příjemných zážitků.  Významnou 
událostí v obci Hodonice bude v květnu 
oslava 135. výročí založení SDH Hodonice.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vám všem popřál příjemné prožití blížících 
se velikonočních svátků, které jsou pří-
slibem příchodu jara a do tohoto období 
Vám také přeji hodně zdraví, štěstí, pohody 
a lásky.

S úctou
Bc. Pavel Houšť

Starosta obce Hodonice   

SLOVO STAROSTY OBCE

Oslava MDŽ konaná letos v  sobotu 
10. 3. 2018 je již několik let vítanou 
příležitostí pro seniory našich obcí pro 
společné setkání, kde si bývalí spolupra-
covníci, spolužáci, kamarádi i sousedé 
mohou popovídat zazpívat i zatančit. 
Obec Hodonice pro ně připravila kul-
turní program, na kterém se podílely 
opět všechny tři obce. Pořádající obec 
Hodonice zastupoval dětský taneční 
kroužek Tulipánek. Krojované děti 
kromě tanečků předvedly také ukázku 
tradicí spojených s vítáním jara, symbo-
licky se za všechny vypořádaly s  letošní 
dlouhou zimou a vynesly Moranu. Násle-
dovalo pásmo šikovných krhovických 
dětí a poté zazpívaly   soubory Sousedé   
a Mužáci z Tasovic. Zlatým hřebem slav- 
nosti bylo vystoupení oblíbené zpěvačky 
paní Olgy Baričičové, která má u nás ši-
rokou fanouškovskou základnu a vy- 
sloužila si obrovský aplaus ve stoje. 
K  tanci a poslechu přítomným zahrála 
kapela Duo Carmen z Únanova.
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INVESTICNI AKCE

V  zimním období byla jinak intenzivní investiční činnost  
a výstavba v obci utlumena a probíhaly stavební práce 
pouze na Panském rybníce. 
Před koncem roku realizační firma ze dna odtěžila sedi-
ment a začátkem letošního roku započaly práce výstavby 
hráze a dalších souvisejících technických prvků. Projekt 
počítá s přívodem pramenných vod, ale také srážkových 
tak, abychom co nejdříve naplnili vodní dílo a také udrželi 
co nejstálejší vodní hladinu i v letních horkých dnech při 
silném výparu vodní plochy. Po sejmutí sedimentu a od-
krytí části původní hrázky před výstavbou nové stěny z drá-
tokamenných košů jsme zjistili, že hrázku tvořily převážně 
propustné materiály. Projektant navrhnul řešení v podobě 
těsnícího jílového jádra právě za stěnu z kameniva. Zastu-
pitelstvo obce následně schválilo vícepráce ve výši 128 ti-
síc Kč za těsnící jílové jádro a 53 tisíc Kč za svodnici vody 
z komunikace nad rybníkem. V místě příjezdu k rybníku, 

kde končí asfaltová komunikace a začíná nezpevněná 
cesta, bude navíc osazena vpusť pro omezení vymílání 
cesty stékající srážkovou vodou a rovněž také zachycení 
co největšího množství vody k plnění rybníka. Dalšími 
položkami nad rámec projektu, které projednalo zastupi-
telstvo, je pročištění melioračního kanálu pro odtok vody 
z rybníku a zřízení čerpacího objektu. Vedení obce disku-
tovalo na kontrolním dnu termín dokončení stavby, který 
byl určen veřejnou zakázkou na 10. března letošního roku. 
V současné době je termín dokončení stavebních prací po-
sunut na polovinu dubna a dokončení finálních terénních 
úprav má proběhnout do konce měsíce dubna letošního 
roku. Prodloužení termínu bylo dohodnuto pro vícepráce  
a také z důvodu odmítnutí zakázky prvním vítězem veřejné 
zakázky. Přesto registrujeme pracovní tempo realizační 
firmy a pravidelně dokumentujeme průběh stavby. 
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V  prosinci doznala příjemné změny obřadní místnost v  Kulturním domě v  Hodonicích. Několikaleté úvahy o pořízení 
nového obřadního pultu byly nyní uskutečněny a zrealizovány, v pozadí bylo instalováno nové obložení, v jehož středu 
je umístěn státní znak. Místnost byla vymalována v jemných krémových tónech a pro celkové doladění byl položen nový 
koberec. Občané do nově zrekonstruovaného a zkrášleného prostoru mohli nahlédnout při prvním a druhém kole prezi-
dentských voleb v lednu letošního roku. 20. ledna si ho také prohlíželi ti nejmenší se svými rodiči při jejich slavnostním ví-
tání za účasti Bc. Pavla Houště, starosty obce a matrikářky paní Bc. Michaely Poláškové, v jejíž režii rekonstrukce probíhala. 

OBŘADNÍ MÍSTNOST
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Proběhne v sobotu dne 12. 5. 2018 od 10 - 14 hodin.
 Rodiče přijďte i s dítětem

seznámit se s prostředím MŠ a nabídkou vzdělávání. 

Přineste očkovací průkaz a kartu zdravotní pojišťovny dítěte.
Bydliště Hodonice není podmínkou pro přijetí dítěte. 

Děti s trvalým pobytem v Hodonicích však mají v přijetí přednost.

Zápis dětí 
do MŠ Hodonice

Zápis proběhne v pátek 20. dubna od 15.00 hodin formou rozhovoru pedagoga  
s dítětem, který potrvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro 
školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Cílem je představit bu-
doucímu prvňáčkovi školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obá-
vat. Veškerou dokumentaci k zápisu mají rodiče k dispozici v mateřské škole, kde jim paní 
učitelky poradí a odpoví na dotazy k případným odkladům školní docházky. Doporučení 
k odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny Znojmo a vyjádření dětského lékaře 
je nutné vyřídit do termínu zápisu a předat je řediteli školy v den zápisu, který musí ab-
solvovat všechny děti posledního roku předškolního vzdělávání. Zaměstnanci školy se 
těší na nové budoucí školáky, pro které opět vyrobili starší žáci keramické upomínkové 
předměty.

/Mgr. Jaroslav Novák, ředitel Základní školy a Mateřské školy Tasovice/

Zápis dětí do ZŠ Tasovice

V

V roce 2018 proběhla v naší obci již potřinácté charitní 
Tříkrálová sbírka. Letos se vybralo rekordních 33 978,- Kč 
a 12,76 €. Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli na 
dobrou věc a velký dík patří manželům Tereze a Petrovi 
Korgerovým a jejich dětem za uskutečnění sbírky v Hodo-
nicích. Nevynechali ani letos tradiční návštěvu v  Mateř-
ské škole. 

Tříkrálová sbírka

Nejstarší děti z naší mateřské školy neuvěřitelným způsobem prožívaly letošní zimní olympiádu. Paní učitelky tak navázaly na 
sledovanost v rodinách a přizpůsobily veškeré činnosti a hry zimní olympiádě.
Umožnily tak dětem prohloubit své prožitky  a zažít nezapomenutelné okamžiky. Vyvrcholením bylo, když se děti staly oprav-
dovými fanoušky a fandily v přímém přenosu našim hokejistům v utkání s USA.            /Marta Lattnerová, ředitelka MŠ Hodonice/

Olympiáda v Mateřské škole
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Zpravidla každou poslední středu v měsíci probíhá jednání zastupitelstva obce. V únoru proběhlo již 39. zasedání v tomto 
volebním období. Od počátku, od ustavujícího zasedání dne 4. listopadu 2014 došlo k obměně členů, to jednak z důvodu 
ukončení mandátu pana Ing. Miroslava Viktorína a také po smutném rozloučení s panem Ing. Rostislavem Lattnerem. Od 
20. zasedání, května 2016 je zastupitelkou Ing. Jitka Bořilová. V červnu 2017 na 32. zasedání složil slib nově pan František 
Houšť a na pozici neuvolněné místostarostky byla zvolena paní Miluše Mitregová. V tabulce uvádíme účast zastupitelů na 
jednotlivých jednáních zastupitelstva. 

Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva obce Hodonice

jednání zastupitelstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. účast

zastupitel VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018 počet %
Bc. Pavel Houšť ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 39/39 100
Ing. Rostislav Lattner ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O O O 28/31 90
Miluše Mitregová ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 39/39 100
Bc. Karel Matoušek ü ü ü ü ü ü ü O* ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O* O* ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O* O ü ü ü O* 33/39 85
Tomáš Letocha ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü O O ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 35/39 90
Jan Procházka ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü O ü ü 36/39 92
Roman Hřebabecký ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü O ü 34/39 87
Petr Korger ü O ü ü ü ü ü O O ü ü ü ü O ü ü ü ü O ü O ü O ü ü O ü ü O ü ü ü O O O O ü ü ü 26/39 67
Ing. Miroslav Viktorín ü ü ü ü ü O ü ü O ü ü ü O ü O ü O ü ü 14/19 36
Ing. Jitka Bořilová ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 19/20 95

Jan Rožnovský ü û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û 1/39 3
Jan Klíčník ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü O ü ü ü ü ü ü ü ü ü O O ü O O ü ü ü ü ü ü O ü O ü ü ü 32/39 82
František Houšť ü ü ü ü ü ü O ü 7/8 88

ü PŘÍTOMEN

O OMLUVEN, NEPŘÍTOMEN

O* DŮLEŽITÝ ZÁJEM SLUŽBY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSLUŠNÍKA BEZPEČNOSTNÍHO SBORU.

û NEPŘÍTOMEN, NEOMLUVEN

ZASTUPITEL TOU DOBOU BEZ MANDÁTU

INFORMUJEME

Na Obecním úřadě v Hodonicích přibude posila na pozici účetní. Po výběrovém řízení v termínu 29. 1. 2018 byla jako 
nejvhodnější uchazečka vybrána paní Kamila Budná, Tasovice. Ve stejném termínu úřad řešil obsazení pozice Obsluhy 
sběrného dvora odpadů a kompostárny na základě výzvy zveřejněné rovněž 10. 1. 2018. Na toto místo nastoupí pan  
Vladimír Konečný, Hodonice. Oba noví zaměstnanci nastoupí v úterý po Velikonocích, tedy 3. dubna 2018. Současní  
pracovníci obce budou na obou pozicích pracovat i nadále, v případě účetní obce paní Hana Prokešová a v případě 
sběrného dvoru paní Soňa Rozsypalová. 

Nové pracovní pozice

Rubriku životního prostředí z velké části přesouváme na vložený list s harmonogramem svozu odpadů. Čtěte, prosím, 
pozorně změny týkající se svozu odpadů a další související informace. 
Především upozorňujeme na snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu od 1. dubna 2018. 

Na stránkách zimního vydání Vlaštovky jsme vás informovali o mapové elektronické službě GisOnline. Obec Hodonice 
za zřízení a provozování tohoto portálu map a evidence majetku a současně pasportizačního nástroje získala již několik 
ocenění. 
Nyní naleznete na webových stránkách gisonline.topgis.cz pod sekcí Hodonice nové pasporty, je zde možné vyčíst tech-
nickou infrastrukturu, vedení inženýrských sítí, ale také množství dalších informací o pozemcích a spoustu dalšího. Sys-
tém je neustále doplňován novými informacemi a slouží jak pro správu obce, tak pro obyvatele obce. 

Gis online

Životní prostředí v obci
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SPOLECENSKA KRONIKA

Leden 2018

Pohorská Karolína

Burian Josef

Straka Josef

Semančinová Poldina

Jandová Helena

Bystřická Anežka

Šimková Jarmila

Boudný Miloš

Střechová Marie

Buchta Rudolf

Změlíková Josefa

Sirkovská Irena

Lobpreis Petr

Zemancová Marie

Dohnalová Ludmila

Holíková Bedřiška

Brhelová Marie

Březen 2018

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občany, kteří odešli  
z našich řad
Saleta Jaroslav  *1931
Hyprová Jaroslava *1953

Vzpomínáme

I

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Nátálie Janulková
Natálce a její rodině přejeme pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost. 

Únor 2018

Kratochvílová Božena
Zifčáková Františka
Homolová Marie
Večeřová Jana
Götzová Františka
Kujalová Jaroslava
Maštera Vladimír
Kirschová Františka

Letocha Karel
Marek Jiří
Kovaříková Alena
Tomčalová Jarmila
Šeďová Božena
Zifčáková Anna
Radová Věra
Leikepová Mária

Svobodová Anežka
Burian Miroslav
Zelinková Inge
Vajčnerová Jiřina
Mejzlík Milan

v

Hráči šachové týmu Optika Medek TJ Hodonice slaví úspěch 
v okresním přeboru. Postupují do krajského přeboru.  
V neděli 4. března odehráli finále okresního přeboru Znoj-
mo pro sezonu 2017/2018. V Dobšicích se sešla všechna 
družstva zabojovat o prvenství. Utkání bylo napínavé do 
samého konce. Rozhodující zápas skončil remízou, půl 
bodu stačilo na vítězství před týmem z Hrušovan, za nimi 
se na třetím místě umístilo TJ Znojmo C. Hráči Matula  
Roman, Šimík Petr, Šimík František, Holienka Ladislav, 
Hora Vladimír, Kolmý Richard, Ivanovič Radim, Matula 
Marek, Bobek Michal a Němec Vít získali putovní pohár  
a pohár pro vítěze. Nejlepším hráčem okresu byl vyhodno-
cen pan Roman Matula. Ocenění za dlouholetou věrnost 
a propagaci šachové hry dostal od výkonného výboru 
okresního šachového svazu pan František Šimík. Na těchto 
řádcích je na místě vyzdvihnout pana Šimíka a poděkovat 
mu za jeho čas a úsilí, které vkládá do šachu, především ale 
předává umění královské hry dětem v Hodonicích a věnuje 
jim své šachové srdce a dokáže děti nadchnout. Výsledkem 
je pak nejeden úspěch mladého šachisty anebo šachistky, 
ceníme si nejvíce toho, že svěřenci pana Šimíka dokáží 
přesednout od počítače k šachovnici a učí se nejen hru, 
ale také trpělivosti, zdravé soutěživosti, logice, strategii, 
přemýšlí dopředu a uvažují další tahy, přičemž poznávají 
nové kamarády z domácího oddílu i z družstev okresních 
i vzdálenějších. Poděkování a úcta patří také panu učiteli 
Františku Leischnerovi, panu Michalu Bobkovi a v nepo-
slední řadě rodičům, kteří se dětem naplno věnují. 
V nejbližších dnech proběhne Šachový turnaj Haiva Cup 
(31. 3. 2018). 

TJ HODONICE
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Okénko do knihovny
Místní knihovna v Hodonicích eviduje ke konci roku 2017 celkem 4.050 knih, z toho 977 knih naučné literatury a 3.073 
knih krásné literatury. Za loňský rok bylo pořízeno celkem 166 nových knih. Ke konci roku 2017 je v knihovně registro-
váno celkem 182 čtenářů, z toho 41 dětí do 15-ti let. Vypůjčeno bylo celkem 2.322 knih, z toho 156 naučných pro dospělé,  
76 naučné pro děti, 1254 krásné literatury pro dospělé, 515 krásné literatury pro děti a 321 periodik. Internet v knihovně 
využilo 299 uživatelů. 22. 6. 2017 proběhla v knihovně autogramiáda k publikaci Pěchotní srub MJ-S 4 “Zatáčka”, od autora 
Bohuslava Vlčka, které se zúčastnilo 9 návštěvníků.

Na stránkách Vlaštovky rádi vzpomínáme na doby minulé, lovíme v šuplících a nacházíme černobílé snímky. Tentokrát 
připomeneme období osmdesátých let.  

Pohled do historie

Školní ples
Letošním tématem školního plesu bylo úsloví z oblasti multikulturní výchovy: 
Nic není jen černobílé. Výzdobou sálu se tedy staly rozličné národy ze všech 
světadílů. Letos se na školním plese sešly symbolicky dvě patnáctky, ples 
v pořadí již patnáctý pro většinu patnáctiletých tanečníků v hlavních rolích. 
Tradiční polonéza v podání letošních deváťáků byla největším zážitkem pro 
ně samé a také jejich rodiny, které si první takové veřejné vystoupení svých 
ratolestí nikdy nenechají uniknout. Celkově šestnáct párů krásných dívek v bí-
lém s elegantními pány po boku v černobílé kombinaci podtrhlo slavnostní 
večer. Všem aktérům se po posledních tónech podařené polonézy viditelně 
ulevilo a mohli si konečně večer, kterým provázela kapela Klaxon, pohodově 
užít.

KULTURA A SPORT

Myslivecký ples

Již 24. ročník mysliveckého plesu 
letos zahajoval plesovou sezónu 
5. ledna 2018. Myslivci si opět 
dali záležet a jako výzdobu sálu 
použili překrásné trofeje a také 
velké množství vycpanin dnes už 
v přírodě vzácných zvířat. K vidění 
byli kromě tradičního zajíce, srnce, 
veverky nebo dravců například 
muflon, hranostajové nebo sysel. 
Činili se také kuchaři, kteří připravili 
vynikající myslivecké speciality. 
K  tanci i poslechu hrála již třetím 
rokem znojemská kapela Stone. 
Velkým lákadlem byla soutěž o ce- 
ny, ve které nechyběla ulovená 
zvěř a mnoho dalších zajímavých 
výher. Při tanci, dobrém jídle a přá- 
telských setkáních příjemný večer 
pokračoval až do brzkých ranních 
hodin. 
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Po zkušenostech z minulých úspěšných 
ročníků letos Klub seniorů Podyjí 
přesunul svoji folklórně naladěnou akci 
pod názvem Draní peří nejen pro děti 
z  klubovny šachového oddílu do sa-
lonku v KD Hodonice. Že to bylo šťastné 
rozhodnutí, ukázalo veliké množství zej-
ména malých návštěvníků z mateřských  
i základní školy, kteří sem zavítali se 
svými učitelkami a strávili zde mnoho krásných chvil. Členové a členky Klubu 
seniorů ve stylových krojích dětem předvedli mnoho předmětů a dovedností, 
které už dnes málokteré z nich znají. Děti si tak pod dohledem mohly vyzkoušet 
například práci s cepem, dvoumužnou pilou nebo draní titěrných peříček. Nejvíce 
však návštěvníci uvítali ochutnávku starobylých sladkých i slaných pokrmů, které 
byly denním chlebem jejich babiček, ale dnes se s nimi v kuchyních potkáváme 
velmi zřídka. Děkujeme tímto pořadatelům za jejich elán a ochotu a přejeme všem 
mnoho zdraví a zdaru v další činnosti pro naše obce. 

Draní peří pro děti Pivní korbel
Šestý ročník Pivního korbelu v Ho- 
donicích zaplnil v  pátek 16. února 
kulturní dům do posledního místa. 
Přehlídka domácích piv přilákala 
obrovské množství milovníků zla- 
tavého moku z široka daleka. Mohli 
zde ochutnat piva od 13 ti přede-
vším místních sládků. Program byl 
také doplněn atraktivními před- 
náškami z  pivovarnickou témati- 
kou. Velkou měrou zpestřila akci 
účast Znojemského městského pi- 
vovaru. K občerstvení byl připra- 
ven již tradičně oblíbený poma- 
zánkový ráj, který k  pivu dobře 
sedl. Pivní korbel patří již několik 
let k  nejnáročnějším a také nej-
úspěšnějším akcím v  naší obci 
a jeho organizátorům z  řad TJ  
Hodonice, sládkům a všem dobro-
volníkům patří za jeho přípravu 
velké poděkování.

Tradiční Velký dětský karneval letos připadl na poslední únorovou sobotu  
24. 2. 2018. Členové spolku Hodoňáci připravili pro malé nadšené účastníky 
slavnostně vyzdobený sál plný veselých šašků a nafukovacích balonků, ale také 
mnoho soutěží, zábavy, tance a sladkostí. Karneval opět ovládly tradiční princezny,  
víly a čarodějnice, ale k vidění byly i velmi originální masky, jako například volské 
oko nebo čajový sáček. Rodiče si mohli chvilku oddechnout a nechat svoje rato- 
lesti řádit pod taktovkou zkušeného moderátora Milana Jonáše. Proběhla tradiční 
soutěž o ceny, která rozradostnila šťastné výherce a zejména dívenku v kostýmu 
princezny z Orientu, pro kterou dědeček vyhrál hlavní cenu jízdní kolo. Po 
dvouhodinovém řádění odcházely malé děti pořádně vyskotačené a plné zážitků.

Dětský karneval

Tradiční ostatky
Tradiční ostatky, které pořádá SDH 
Tasovice letos probíhaly v  našich 
obcích od soboty 10. 2. 2018 do 
pondělí 12. 2. 2018. Náročný třídenní 
program zahajuje sobotní karne-
valové veselí v  KD Hodonice, kam 
letos doplul dokonce Titanic, jehož 
pasažéři na místě lákali přítomné 
k  plavbě a rozdávali palubní lístky. 
Kupodivu se nechalo přemluvit 
mnoho statečných, kteří neodmítli 
malý přípitek na palubě. Po sále se 
proháněli kromě námořníků také 
nelibě vyhlížející bezdomovci a jiná 
individua, které hostil pohyblivý 
stánek s  názvem Krmelec. V  neděli 
se průvod masek vypravil do taso-
vických ulic a v  pondělí masopustní 
veselí ukončily ostatky s Válením 
dýní. Unikátnímu tanci tradičně 
sekundovaly tance jako ponožková, 
trenýrková, šátečková a palicová a ta-
ké se soutěžilo o nejhezčí mužské no-
hy. Pochovávání basy se smutečním 
průvodem nemohlo chybět ani letos. 
Masopust nám skončil a za čtyřicet 
dní se těšíme na Velikonoce. 
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PRIPRAVOVANE 
AKCE

Bleší trh 7. 4. 2018
Flora Olomouc 28. 4. 2018
Divadlo Artur 
- Hledám milence, zn. spěchá 15. 4. 2018
Pálení čarodějnic 30. 4 .2018

Fotografie:   František Šimík, Jaroslav Kubík, Ing. Jitka Bořilová, Ing. Milan Mejzlík
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:   31. vydání periodika
Periodikum je evidováno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 22971.

Duben 2018

V I

Obec Hodonice , Obecní 287, 671 25 Hodonice
IČ: 00292788  |  ID datové schránky: hz4becg  |  Bankovní spojení: 1582841399/0800 Česká spořitelna a.s.

tel.: 515 234 448  |  e-mail: ouhodonice@hodonice.cz  |   www.hodonice.cz

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.

Oslavy 135. výročí založení SDH Hodonice
SDH Hodonice ve spolupráci s  Obcí Hodonice Vás srdečně zvou 
na oslavu 135. výročí založení SDH Hodonice, která se uskuteční  
12. 5. 2018. Oslava bude začínat v 10:00 před hasičskou zbrojnicí, od 
které se půjde průvodem za účasti vlajkonošů na náměstí u pošty, 
zde  proběhne posvěcení zrestaurované sochy sv. Floriána a mladí 
hasiči zde složí své sliby. Poté se průvod přemístí ke kostelu sv. Jakuba 
Většího, kde se položí věnec k uctění památky obětí válek k pomníku 
padlých k 100. výročí založení Československé republiky. Od kostela 
se půjde k novému hasičskému sportovnímu areálu, který se nachází 
v  areálu chladíren (vstup od  kravína). Zde se uskuteční slavností 
otevření tohoto areálu přestřižením pásky a poté zde bude probíhat 
doprovodný program.

Obec Hodonice provozuje Fond rozvoje bydlení

Putování po sklepech 
“Za vínem se sv. Klementem“ 5. 5. 2018
Jarní výšlap  8. 5. 2018
Oslava 135. výročí založení 
SDH Hodonice 12. 5. 2018
Den matek 13. 5. 2018
Velký dětský den 26. 5. 2018

Květen 2018

Vinařský tufr 1. 6. 2018
Cyklistický závod 9. -10. 6. 2018
Rozloučení s předškoláky
Rozloučení s deváťáky
Školní akademie

Červen 2018

Bleší trh
Dne 7. 4. 2018 od 10:00 – 18:00 hod. 
pořádá SDH Hodonice prodejní akci 
Bleší trh, kde  mohou lidé nakoupit 
či prodat oblečení, hračky, domácí 
potřeby, doplňky, domácí výrobky  
a spoustu dalšího. Zájemci o prodejní 
místo se mohou hlásit SMS formou na 
telefonu 728 833 126. V SMS uvedou své 
jméno, příjmení a počet stolů. Přijďte 
nahlédnout do sálu Kulturního domu 
v Hodonicích. 

Tuto kulturní akci pořádá Obec Hodonice
neděle 15.dubna 2018 v 18:00 hod. KD HODONICE

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OÚ HODONICE
CENA VSTUPENKY 200 Kč

Šachový turnaj Haiva Cup  31. 3. 2018

Březen 2018


