
léto 2018 | 32. číslo informačního listu obce Hodonice

Zpravodaj obce Hodonice

Vážení spoluobčané,
sice jsme na počátku letního období, ale myslím si, že za 
těch pár dnů jsme si trochu toho letního počasí už užili.  
A podle dlouhodobější předpovědi se zdá, že si ještě něja-
ký ten letní den vychutnáme. Pěkné letní dny přeji hlavně 
všem dětem, až jim začnou prázdniny a také těm z nás, kteří 
se chystají na zaslouženou dovolenou. Vážení spoluobča-
né, jak jste již zřejmě zaznamenali, pomalu ale jistě se blíží 
konec tohoto volebního období, a proto se v dnešním vy-
dání Vlaštovky můžete podrobněji seznámit s projekty, kte-
ré zastupitelstvo obce v  tomto období realizovalo. A také 
zde naleznete i akce, které bychom ještě rádi stihli provést 
do konce tohoto období. Naše obec byla tradičně aktivní  
i na poli kulturně společenském. O tom svědčí mnohé akce, 
které byly ze strany obce podporovány anebo přímo orga-

nizovány a pořádány. Všechny tyto činnosti a aktivity by 
však nemohly fungovat bez vstřícného a konstruktivního 
přístupu jednotlivých členů zastupitelstva a také ostatních 
spolupracovníků a zaměstnanců obce. V  neposlední řadě 
se o pestrý společenský život starají také jednotlivé spolky 
působící v  naší obci. Za to všem patří velký dík. Věřím, že  
i v následujících obdobích budou jednotlivá zastupitelstva 
podporovat jak hospodářský, tak i kulturně společenský 
rozvoj v naší obci.  
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál do  nad-
cházejícího období letních prázdnin a dovolených, abyste 
načerpali spoustu nových sil, užili si pohodu se svými rodi-
nami a se svými přáteli. A všem dětem přeji příjemné prožití 
prázdnin.

Bc. Pavel Houšť – starosta obce    

SLOVO STAROSTY OBCE

Šestý ročník Putování Za vínem se 
svatým Klementem letos připadl na 
prosluněnou sobotu 5. května 2018. 
Bez mála 2,5 tisíce účastníků letos 
zaplnily obě naše obce, vinařské uličky 
a zejména na 30 otevřených sklepů. 
Spolek vinařů svatého Klementa 
díky finanční podpoře a vstřícnosti 
obcí Hodonice, Tasovice, Tasovické-
ho vinařství, Slunečného penzionu, 
mnoha dalších sponzorů a především 
dlouhé a pečlivé přípravě mnoha 
svých členů a dobrovolníků připravil 
krásné odpoledne pro návštěvníky 
a milovníky vína se široka, daleka.  
K velké radosti zejména dětí byl po celý 
den opět k  dispozici turistický vláček 
a pořadatelé děti zapojili také do 
soutěže s  pohádkovými postavičkami 
o krásné ceny. Průvod družiny v his-
torických kostýmech za zvuku bubnů 
navštívil každý sklep a starostové obou 
obcí předali sklepmistrům pamětní 
plakety a také svatoklementské po-
žehnání. Ochutnávku vína zpestřily 
u sklepů cimbálové a jiné hudby a již 
tradičně si milovníci vína mohli za-
zpívat s místními pěveckými soubory 
Sousedé a Mužáci z Tasovic a bylo 
k dispozici také bohaté pohoštění. Díky 
všem pořadatelům, dobrovolníkům 
a také sponzorům jsme opět prožili 
krásný den plný příjemných setkání, 
výborného vína a lidové písničky. 
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INVESTICNI AKCE

Pomalu se blíží konec současného volebního období a je tedy na místě shrnout vše, co se za uplynulé 4 roky podařilo zrealizovat, 
pořídit, opravit, a vůbec uskutečnit. 4 roky jsou v některých případech poměrně krátkou dobou, přesto je výčet značně obsáhlý. 
Například rekonstrukce Panského rybníka byla připravována více než 2 roky. Mnohé akce jsou ve fázi příprav, či dokonce téměř 
připravené k realizaci. Část z nich se jistě podaří do konce volebního období uskutečnit. Zmínit můžeme například opravu veřej-
ného osvětlení, která bude v nejbližších dnech zahájena. Jiné, ty složitější, se překlenou do následujícího období. Práce s jejich 
přípravou však pokračuje plynule dál. Takovými jsou především sportovní hala, dopravní hřiště či společná zařízení po dokonče-
ní komplexních pozemkových úprav. 
Pro shrnutí nabízíme obrazový přehled s popisem a obdobím realizace. 
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Souhrn akcí volebního období
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Oprava vnějšího tenisového kurtu
V. – VI. 2016

Stavební úpravy objektu šaten, navazujících komunikací  
a oplocení na tenisových kurtech v Hodonicích  III. – V. 2017

Sběrný dvůr odpadů Hodonice
IX. 2016 – IV. 2017

Vybudování hasičského areálu SDH Hodonice
VI. – X. 2017

Oprava fasády hasičské zbrojnice
V. – VII. 2016

Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva – Panský rybník
X. 2017 – IV. 2018

Herní prvky
XI. 2017

Mobiliář – lavičky
V. 2017
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Zateplení budovy a nová fasáda budovy MŠ, Oprava 
střešního pláště MŠ 2. a 3. Q 2015

Parkoviště ul. Obecní
VI. 2017

Chodník ul. Krhovická
XI. 2017

Dům s pečovatelskou službou – stavební úpravy / 
nová bytová jednotka IX. – X. 2016

Oprava střešního pláště na bytových domech, Sídliště
3. Q 2015

Chodník pod OÚ
VII. 2017

Místní komunikace „Ke Kobe“
VII. 2017

Stavební úpravy veřejných ploch, 
Hodonice – Krhovická XI. – XII. 2017

Restaurování sochy sv. Floriána
VI. – XI. 2016

www.hodonice.cz    
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Pořízení objektu bývalé hospody
V. 2015

Pořízení objektu bývalých stavebnin
Podzim 2017

Meteostanice
V. 2017

Traktor Class včetně čelního nakladače 
a multifunkční lopaty XI. 2017

Pořízení objektu bývalé masny
Podzim 2015

Sekací traktor Stiga
VI. 2016

Tažný drtič – míchač bioodpadu Caravaggi
IX. 2017

Třídím u paty domu
XI. 2017

Pořízení nádob na uložení  
zimního posypu X. 2017
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Renovace obřadní místnosti, nový obřadní pult
XI. 2017

Úklidový stroj
X. 2017

Užitkový vůz Dacia Dokker Stepway

Studie sportovní haly v lokalitě u základní školy

Studie dopravního hřiště v lokalitě u nádraží

1

Rekonstrukce veřejného  
osvětlení v obci Hodonice

VII. – IX. 2018

2

Užitkový vůz  
Dacia Dokker Stepway

VII. 2018

3

Dopravní hřiště

Připravuje se

4

Sportovní hala

Připravuje se

5

Opravy místních komunikací

Připravuje se

6

Technické prvky - pergoly

2018

7

Realizace společných zařízení, 
vyplývající z dokončených Kom-
plexních pozemkových úprav

Připravuje se

PŘIPRAVOVANÉ 
INVESTIČNÍ AKCE 
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ZIVOTNI PROSTREDI

Obec Hodonice uvedla 2. června 2017 do provozu Sběrný 
dvůr odpadů. Učinila tak po celkové rekonstrukci původ-
ní stodoly a přilehlého objektu na ulici Krhovické, v  mís-
tě pod farou. Nyní je objektu přiděleno číslo popisné a je  
adresován jako Krhovická 436. 
Provozování sběrného dvoru odpadů je poněkud adminis-
trativně a technicky náročnou záležitostí. O to více, je-li při-
jímán mimo odpadu „ostatního“ také odpad nebezpečný. 
Rekonstrukce sběrného dvoru byla z velké části pokryta do- 
tacemi, z čehož vyplývá mimo jiné podmínka udržitelnos-
ti. To znamená, že provozovatel – obec smí přijímat odpad 
výlučně od občanů obce Hodonice (příp. od podnikajících 
subjektů smluvně zapojených do systému obce nakládání 
s odpady). A dále se obec zavázala, že bude přijímáno de-
klarované množství jednotlivých druhů odpadů. 
Provozním řádem, na základě jehož byl Sběrnému dvoru 
přidělen Krajským úřadem jihomoravského kraje Souhlas 
s provozováním zařízení, smí být přijímáno celkem 40 dru-
hů odpadů dle Katalogu odpadů. 
Nyní, po prvním roce provozování, můžeme vyhodnotit 
úspěšnost tohoto zařízení. 
Obecně lze konstatovat, že občané sem našli cestu se 
svým odpadem velmi rychle a odpad tudíž končí a je vytří-
děn správně tak, jak nám všem ukládá zákon o odpadech  
a spousta dalších legislativních předpisů. 

V  číslech je to tak, že za uplynulých 12 měsíců přinesl na 
Sběrný dvůr do Hodonic každý občan průměrně 57 kg od-
padu. Největší zastoupení má Stavební suť, jako hmotnost-
ně výrazná složka odpadu a dále Objemný odpad, Dřevo  
a vysloužilá elektrozařízení. Dále pak neméně význam-
ný podíl zastupují Kovy, Pneumatiky, Sklo, ale také Plasty  
a Papír. Za zmínění stojí také nebezpečný odpad různého 
druhu. Celkem tedy bylo na sběrném dvoře přijato za jeden 
rok 104 tun odpadu.
Obsluhou Sběrného dvoru je pan Vladimír Konečný, za-
městnanec obce. Zastupující obsluhou je paní Soňa  
Rozsypalová, zaměstnankyně obce. Vedoucím pracovníkem 
je paní Ing. Jitka Bořilová, referentka životního prostředí.  
Tel.: 736 738 341, e-mail zivotniprostredi@hodonice.cz

1. Rok provozu SDO

V IV I

Sběrný dvůr odpadů je v provozu  
celkem 19 hodin týdně 

a to v tuto dobu:

Pondělí      7:00 – 14:00
Středa       12:00 - 17:00
Pátek         07:00 – 12:00
Sobota      09:00 – 11:00

Tak zní nadpis tiskové zprávy z  ředitelství Saint-Gobain Adfors 
CZ s.r.o. z  28. února letošního roku. Nyní, na konci června už 
víme, že „Vertex“, jak tu výrobní společnost všichni známe, zahá-
jil svoji investiční činnost. Ze zprávy můžeme uvést následující:
Adfors, člen Skupiny Saint-Gobain a největší výrobce skelných 
vláken a výrobků ze skelného vlákna, investuje v letošním roce 
více než 380 mil Kč do rozšíření kapacity zavádění nových tech-
nologií. V souvislosti s tím bude také nabírat nové pracovníky do 
svého Hodonického závodu. Jako jeden z  největších regionál-
ních zaměstnavatelů s téměř 600 zaměstnanci pracujících v ho-
donickém závodě, jim bude mít co nabídnout. 
V rámci rozšíření výrobních prostor v Hodonicích na CP muselo 
dojít před začátkem stavby k archeologickému průzkumu, a to 
v místech budoucí tkalcovny a nové komunikace k expedičním 
rampám. Prvním krokem bylo odstranění navážky a ornice až na 
spraš. Dále byly označeny možné archeologické nálezy v  hoj-
ném počtu. V rámci dalšího kroku začal Ústav archeologické pa-
mátkové péče Brno provádět vykopávky. 
V  minulosti probíhalo několik průzkumů, a to v  70. letech 20. 
století a dále např. v roce 2008 či 2010. 
Současný průzkum odhalil hospodářskou část osady z  doby 
bronzové z  období přibližně 2000 – 1800 př. n. l. Jedná se  
o kulturu únětickou a věteřovskou. Bylo nalezeno něko-
lik zásobních jam. V  jedné z  jam byl nalezen i hromad-
ný kostrový hrob. Během průzkumu okolí byl odhalen  
i hrob psa a další kostrový hrob. Toto se týkalo prostoru budoucí 
tkalcovny. V druhé části stavby se našly zbytky vytěžených hli-
níků. Hlína zde byla velmi kvalitní a naši předchůdci ji využívali 
na stavbu pecí nebo zpevňování obydlí. Zde v době vzniku člán-
ku zde průzkum stále probíhal. Tou dobou byly nalezeny zvířecí 
kosti. Celý průzkum probíhal pod odborným vedením Bc. Davi-
da Humpoly z již zmiňovaného Ústavu archeologické péče Brno. 

Saint-Gobain Adfors plánuje 
v Hodonicích u Znojma další investice

Adfors není jen výrobním závodem, vytvářejícím 
pracovní místa, ale podporuje také rozvoj našich 
dětí.  Dovolte nám, abychom Vám jménem našeho 
oddílu vyjádřili poděkování za Vaši přízeň a spon-
zorskou aktivitu. Zvláště pak za nemalý finanční 
obnos z poslední doby, za který se nám podařilo 
obstarat potřebné vybavení pro naši práci. Kou-
pila se televize, notebook a šachová literatura. 
Pevně věříme, že i v následujících letech bude 
naše spolupráce pokračovat. Jsme Vám hlubo-
ce zavázáni a věříme, že budeme dělat dobrou 
reklamu pro SAINT- GOBAIN ADFORS CZ. Proto 
prosím ještě jednou přijměte naše poděkování. 
Těším se na další spolupráci.
Trenérské trio: František Šimík,  
František Leischner a Michal Bobek

Saint-Gobain Adfors CZ  
podpořil šachový oddíl
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SPOLECENSKA KRONIKA

Duben 2018
Burianová V.
Svobodová A.
Večeřa I.
Holcmannová R. 
Medek S.
Votoupalová B. 
Henych F.
Petráňková F.
Maurerová S.
Hlaváčková J.
Dočkal L.
Richterová A.
Koryťáková A.
Bystřický B. 

Červen 2018

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občanem, 
který odešel z našich řad
Oldřich Kujal *1942

Vzpomínáme

I

V druhém čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Berenika Hofferová
Ondřej Moučka
Kryštof Dvořák
Liliana Slepánek
Ondřej Drozd
Všem dětem a jejich rodinám přejeme 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

Květen 2018
Sedlář J.
Debef S.
Peňásová F.
Otevřel M.

Svobodová F.
Svoboda J.
Kratochvílová J.
Sitařová H.
Lupačová J.
Nováková J.
Kohoutková Z.
Hájková A.
Mastná K.
Hrabcová Z.
Šlapáková J.
Bartolčicová M.
Pakosta R.
Válka J.
Pfeifer F.
Března M.
Houzar A.

v

Společenská kronika je oproti předchozím vydáním upravena s ohledem na nové  
legislativní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Bartolčic F.
Dítětová M. 
Buchtová R.
Ševčíková H.

Ve spolupráci s PEF ČZU v Praze funguje v Hodonicích Virtuální Uni-
verzita třetího věku. Studenti se scházejí v Místní knihovně v Hodo-
nicích, kde probíhá „virtuální“ výuka. Na konci zimního semestru 
2017/2018 ukončily čtyři studentky tříletý studijní program „Svět 
okolo nás“, který byl završen slavnostní promocí v aule ČZU v Praze. 
Osvědčení o absolutoriu převzal pan starosta Bc. Pavel Houšť, který 
měl zároveň slavnostní proslov. Tento slavnostní den jsme pak spo-
lečně završili příjemnou procházkou na Vyšehrad.
Jako tutor chci poděkovat všem svým studentům za odvahu, s  ja-
kou se pustili do moderní formy vzdělávání, a všem přeji hodně 
úspěchů v dalším společném studiu.          /Ludmila Grillowitzerová/

Virtuální univerzita třetího věku v Hodonicích Upozornění
Místní knihovna v Hodonicích oznamuje 

všem svým čtenářům, že v červenci  
v týdnech od 16. 7. - 27. 7. 2018 

bude knihovna zavřena.

V  sobotu 12. 5. 2018 proběhl Zápis do 
Mateřské školy Hodonice na školní rok 
2018/2019. Celkem přišlo 22 rodičů se 
svými dětmi, prohlédnout si svoji budoucí 
školičku. 
Všichni zájemci byli přijati. Z naší mateřské 
školy letos odejde do 1. tříd ZŠ celkem 30 
dětí, se kterými jsme se slavnostně rozlou-
čili v obřadní místnosti OÚ ve středu 20. 6. 
2018.
Z toho důvodu, jak je vidět, má mateřská 
škola ještě volná místa. 
Případné informace podá ředitelka MŠ 
Marta Lattnerová.

Informace z MŠ Hodonice
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KULTURA A SPORT

V sobotu 17. března 2018 uspořádala TJ Hodonice ve spolupráci s MLST (městská liga 
stolního tenisu) Znojmo 1. ročník turnaje ve stolním tenisu pod názvem Memoriál  
Rostislava Lattnera, kterého se zúčastnilo 43 hráčů. Turnaj zahájil předseda TJ Hodo-
nice František Latr a bývalý starosta a zakladatel TJ Hodonice František Houšť spolu se  
současným starostou Bc. Pavlem Houštěm. Po krátkém zahájení a vzpomínce na pana 
Ing. Lattnera, slečna Eva Lattnerová zahájila 1. ročník Memoriálu na památku své-
ho tatínka. Turnaj probíhal plynule za řízení hlavního rozhodčího Jaroslava Sedláčka 
do pozdních večerních hodin. Po 10 hodinovém maratonu jsme znali všechny ví-
těze turnaje dvouher i čtyřher. Na závěrečné vyhlášení byly pozvány dcery Rosti 
Lattnera Eva a Martina, které za přítomnosti předsedy TJ Hodonice předaly krásné a hod-
notné ceny od sponzorů Obcí Hodonice a Tasovice, Znovínu Znojmo a Optiky Medek. 
Ve dvouhře si odnesl cenu za 1. místo Pavel Bednář z VHS, 2. místo obsadil Roman Tejral  
z Pošty A a jako 3. se umístil Tomáš Sedláček z VHS. Ve čtyřhře 1. místo obsadila dvojice 
VHS Pavel Bednář a Josef Meister, na 2. místě skončili hráči Pošty A Roman Tejral a Oldřich  
Dohnal a 3. místo obsadil pár Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kudyn z Pošty C. 
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci tohoto turnaje a budeme se 
těšit opět za rok.                                                                             František Latr předseda TJ Hodonice

Memoriál  Rostislava Lattnera

Stále rozrůstající se 
Šachový oddíl TJ Ho-
donice uspořádal v so- 
botu 14. dubna 2018 
turnaj v bleskovém ša-
chu  HAIVA CUP 2018, 
který měl více než 
dvojnásobný počet,  
a sice 51 účastníků. 
Skupinu A dospělých 
hrálo systémem kaž-
dý s každým 17 hráčů. 
Vítězné první a druhé 
místo vybojovali hráči 

Gpoa Znojmo Jan Dočekal a Zdeněk Molík. Třetí místo zůstalo domácí-
mu týmu díky Romanovi Matulovi. Silná byla skupina B dětí, kde bylo 34 
hráčů, z toho 13 dětí z našeho oddílu Optika Medek TJ Hodonice, v této 
skupině byli ocenění všichni účastníci. I tady si odvezli první dvě ceny 
hráči Gpoa Znojmo Jakub Molík a Pavel Jordán a i tady třetí místo zůstalo 
doma díky Vítovi Němcovi.  Mezi dívkami byla nejlepší Eliška Vejlupková 
ze ZŠ Šumná před naší Eliškou Kružíkovou na 13. místě. Před dívkami se 
na 11. místě umístil Richard Kolmý a na 12. místě Radek Chuděj. Díky 
sponzorům byli vítězové i účastníci obdarováni hodnotnými cenami. Po-
řadatelé tímto děkují rozhodčím Radkovi Skoumalovi a Milanovi Březov-
skému a také všem, kteří se na turnaji finančně podíleli, zejména Obci 
Hodonice, TJ Hodonice, Adfors Saint Gobain, Haiva Tasovice, Znovínu 
Znojmo aj.

Šachový turnaj HAIVA CUP 2018

V  neděli 15. dubna 2018 zavítal do 
Hodonic poprvé pražský divadelní sou-
bor Artur se svojí autorskou hrou pod 
názvem Hledám Milence! Zn. Spěchá! 
Situační černá komedie plná milostných 
pletek, intrik a nedorozumění předvedla 
s humorem a ironií, co všechno jsou lidé 
pro peníze a nové milostné vztahy ochot-
ni udělat.

Divadelní představení  
Hledám milence! Zn. Spěchá! 
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Den matek připadá jako mezinárodní svátek na druhou neděli v květnu. Při této příležitosti si Obec Hodonice ve spoluprá-
ci se Základní školou Tasovice, TJ Hodonice, ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZUŠ Znojmo a Střediskem volného času ve 
Znojmě připravila pro maminky bohatý a velmi pestrý kulturní program. Na folklórní notu nám zazpíval a zatančil soubor 
Tulipánek, v ostřejším rytmu své taneční kreace předvedly dívky z prvních a třetích tříd a nechybělo ani vystoupení stále 
populární zumby. Klasická i moderní hudební díla jsme si vyslechli v podání kytary, flétny, klavíru i housliček. Sedmáci si při-
pravili pásmo scének, vtipů a nechyběl ani tanec. Děti přednesly dojemné básně pro maminku a krásné bylo rovněž vystou-
pení pěveckého sboru ze Základní školy Tasovice. Pořadatelé srdečně děkují všem, kteří se na nedělním vystoupení podíleli  
a také samozřejmě dětem, kteří tímto popřáli svým maminkám k jejich svátku.

Den matek 

V sobotu 12. května 2018 se Hodonice staly místem, kde byla 
možnost vidět hasičská vozidla a hasiče ve slavnostních unifor-
mách. Naši dobrovolní hasiči si toho dne připomněli významnou 
událost, kterou byla oslava 135. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v  obci Hodonice. Historii sboru začali psát v  roce 
1883 naši němečtí předchůdci. Oslavy přijeli také podpořit dob-
rovolní hasiči ve slavnostních uniformách z okolních obcí.
Sraz účastníků akce byl před hasičskou zbrojnicí, odkud také 
vyrazil průvod ozdobený slavnostními prapory, které si pro tuto 
příležitost každý sbor připravil. První zastávkou byla nově zre-
konstruovaná socha sv. Floriána, který je patronem všech hasičů 
a symbolem ochrany měst a obcí před požáry a živelnými pohro-
mami. U příležitosti svátku sv. Floriána, který připadá na 4. květ-
na, se dostalo našemu „Floriánovi“ požehnání, aby držel nad naší 
obcí ochrannou ruku. Socha sv. Floriána se stala místem, kde naši 
hasiči uctili památku zesnulých hasičů položením slavnostního 
věnce a kde se přijímala ocenění. Starosta znojemského okresní-
ho sdružení hasičů Ludvík Procházka ocenil práci dobrovolných 
hasičů v naší obci připojením vyšívané stuhy k slavnostnímu pra-
poru, která připomíná 135. výročí založení sboru. Oceněna byla 
také obec Hodonice za vzornou podporu dobrovolných hasičů 
v obci, udělením medaile za příkladnou práci. Ocenění se dosta-
lo také vybraným mladým hasičům z rukou vedoucího mládeže 
Ing. Miroslava Viktorína.
Poté se slavnostní průvod odebral k pomníku padlých u koste-
la sv. Jakuba Většího v Hodonicích, kde položením slavnostního 
věnce důstojně uctil památku obětí válek k 100. výročí založení 
Československé republiky.
Na účastníky akce čekalo poslední místo v rámci oslav a tím bylo 
slavnostní otevření tak dlouho očekávaného a především po-

třebného Hasičského sportovního areálu v Hodonicích. Jeho slavnostní otevření a předání místním hasičům do užívání 
proběhlo symbolickým přestřižením slavnostní stuhy starostou obce Bc. Pavlem Houštěm a starostou sboru Karlem Ma-
touškem st.. V prostoru areálu čekalo na účastníky akce pohoštění a občerstvení, které při velmi teplém počasí jistě přišlo 
vhod. O zajímavý program se postarali mladí hasiči z Hodonic, kteří nejdříve symbolickým prvním požárním útokem celý 
areál pokřtili a následně vyzvali mladé hasiče z Tasovic k přátelskému klání, kde nešlo o výsledky, ale o to užít si společně 
pěkný den. 
Závěrem chci poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Hodonice a obci Hodonice jako pořadatelům akce. Poděkování si 
také jistě zaslouží všichni organizátoři, hasiči a občané, kteří svojí účastí a prací přispěli k důstojnému a klidnému průběhu 
oslav naší významné události.                                                                                              Bc. Karel Matoušek - velitel JSDH Hodonice

Hasiči slavili
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V sobotu 19. 5. 2018 se družstva Mladých hasi-
čů SDH Hodonice zúčastnila jarní části okresní-
ho kola celostátní hasičské hry Plamen. Soutěž 
proběhla za krásného parného počasí v hasič-
ském areálu ve Výrovicích.
Družstvo mladších i starších hasičů podalo 
v  jednotlivých disciplínách skvělé výkony. Vy-
hrávali téměř všechny jednotlivé disciplíny!
Po sečtení bodů ze všech disciplín byla naše 
snaha korunována obrovským úspěchem: obě 
družstva – starší i mladší - vyhrála okresní kolo 
hry Plamen a všichni naši mladí hasiči odjížděli 
domů se zlatou medailí na krku!! 
Těmito výsledky jsme překonali opět sami sebe, 
protože vyhrát obě kategorie v jednom ročníku 
se nám doposud nikdy nepodařilo. Byl to skvě-
lý den a super zážitek jak pro děti, tak pro nás 
vedoucí. 
Družstvo starších si tímto výsledkem navíc zajistilo postup do krajského kola, které bude 16. 6. 2018 v Brně! Držte jim tedy 
palce nebo pojeďte s námi do Brna a fanděte přímo na místě! 
Všem našim mladým hasičům ještě jednou gratuluji a těším se na další průběh naší soutěžní sezóny.
                                                 Za SDH Hodonice Mirek Viktorín 

Mladí hasiči si své hřiště zaslouží!!

Poslední květnovou sobotu oslavily 
místní děti na školním hřišti díky spolku 
Hodoňáci svůj Velký dětský den. Letos jim 
jejich svátek podpořilo i počasí a vykou-
zlilo nádherně modré nebe, a tak se školní 
hřiště velmi rychle zaplnilo nadšenými 
školáky i předškoláky v doprovodu svých 
rodičů. Děti se přišly vyřádit na dvou 
obřích nafukovacích atrakcích, což byla 
překážková skákací dráha ve stylu safari 
a nafukovací dvouskluzavka v  podobě 
potápějícího se Titanicu. Nechyběla 
spousta osvědčených i nových her a úko-
lů, taneční soutěže i soutěže o ceny. Děti 
se povozily na koních, prolezly si hasičské 
auto, které bylo dokonce během dne 
odvoláno k  ostrému výjezdu, ale k  ra-
dosti dětí se opět vrátilo zpět na Dětský 
den. Během odpoledne také vystoupila 
znojemská taneční streetová skupina 
Mighty Shake Znojmo – mini v  podání 
nejmladších tanečníků. Členové spolku 
Hodoňáci opět přichystali pro děti 
úžasné odpoledne plné zábavy, smíchu 
a odměn, a tak děti pod taktovkou mo-
derátora   Milana Jonáše prožily krásnou 
oslavu Mezinárodního dne dětí.

Spolek Hodoňáci děkuje Obci Hodonice za 
finanční a technickou podporu akce. 

Velký dětský den
V pátek 1. června 2018 
se v  kulturním domě 
Hodonicích konal již 
osmý ročník Vinařské-
ho Tufru, který pořádá 
Spolek vinařů sv. Kle-
menta. Tato neformál-
ní výstava vín zejména 
od místních malovi-
nařů, kteří se většinou 
neúčastní oficiálních 
výstav, umožnila opět 
ochutnat i vína, která 
jinak nejsou k  mání. 
Pro návštěvníky bylo 

připraveno téměř 200 vzorků bílých, růžových i červených vín. Tufr nabí-
dl také bohatý kulturní program složený z  vystoupení dětí ze ZŠ Tasovice  
a tanečního souboru Tulipánek, zahrála dětská cimbálová muzika Veltlínek 
a Cimbálová muzika Aleše Smutného. Nejednou krásnou písničkou přispěly 
také místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a Tasovic. Součástí 
programu byla již tradičně také malá přednáška o lidové písničce a tanci na 
Znojemsku v podání Milušky Mitregové. Během večera došlo také k vyhod-
nocení letošního Putování po tasovických a hodonických sklepech a předání 
pamětních plaket oceněným vinařům, neboť samotný Tufr je zároveň podě-
kováním všem vinařům a sponzorům, kteří se účastní a přispívají k úspěchu 
akcí spolku podporujících popularizaci místního stále se rozvíjejícího vinař-
ství. Na Tufru byl oceněný jako vítěz loňského ročníku Petr Paulenka s vínem 
Saphira výběr z hroznů 2016.

Vinařský tufr 

Tenisové kurty
Připomínáme, že Obec Hodonice provozuje tenisové kurty v areálu za 
Základní školou Tasovice.
Provozní doba
Duben – srpen  14:00 - 20:00
Září – říjen 14:00 -19:00
Cena
Cena za kurt 1, kurt 2, Kurt 3, Multifunkční hřiště 80,- Kč / hod.
Cena za Multifunkční hřiště (ostatní)   10,- Kč / hod.
Mládež do 15 let má vstup na Multifunkční hřiště zdarma. 
Správce kurtů
Rolf Brabenetz, tel.: 737 841 881



www.hodonice.cz    

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 11

PRIPRAVOVANE 
AKCE

Zarážení hory 18. 8. 2018
Pouť ve farním kostele  
Panny Marie Nebevzaté v Tasovicích

Srpen 2018

V

O pohár starosty obce  
v areálu hasičského hřiště  21. 7. 2018 
6. přátelský sraz amerických vozidel
Tasovičtí Dyjeplavci – řeka Morava

Červenec 2018

Za sobotního horkého počasí se 9. června 
konal na hodonických kurtech tenisový 
turnaj dvouher a čtyřher inspirovaný 
vyřazovacím systémem Davis Cupu. O sa- 
látovou mísu tentokrát bojovalo pět 
dvoučlenných družstev ve čtyřhře a nás-
ledně dvouhře. Vítězství vybojovalo 
ostřílené domácí duo Procházka - Heimel, 
které ve finálovém boji zdolalo dvojici In-
druch - Faktor. Bronzoví skončili Brabenetz 
D. - Kubík. Pořadatelem byla TJ Hodonice  
a organizátorem celého turnaje byl opět 
Rolf Brabenetz, správce místních kurtů, 
který se jako jeden z účastníků a velký 
fanoušek bílého sportu postaral o hladký 
průběh celého turnaje.

Davis Cup Hodonice 2018 

Každý pátek v 19.30 probíhá pravidelné cvičení  Jógy v tělocvičně  
TJ Hodonice. 
Naše cvičení jsou určena pro všechny věkové kategorie. Protáhnou se jak 
dospělí, tak i malé šikovné děti, bez rozdílu věku, pohlaví i pohybových 
indispozic. 
Naše jóga je pro všechny. Jóga probíhá pod vedením velmi 
zkušené lektorky Lucky Furišové (www.merkabayoga.info). Tyto lekce 

trvají 60 minut a začínají úvod-
ní relaxací, pokračují dechovým 
cvičením a pozdravy slunci. Další 
půlhodinku se věnujeme jednot-
livým protažením, zaměřeným 
mimo jiné na na posílení zádo-
vých svalů a středu těla, otevírá-
ní kyčlí. Zpravidla jsou lekce více 
statické, zaměřené na delší výdrž  
v pozicích. V závěru relaxujeme. 
Hradí se (60 minut/70,-Kč), pod-
ložky k zapůjčení zdarma.
Pokud není přítomna lektorka, cvi-
čí se za pomocí projektoru – videa 
známých i neznámých jógových 
instruktorů nejen z youtube (Zuz-
ka K., Denisa P., Martina D., Aneta 
K., Václav K., Petra…).
Všichni jste srdečně zváni.
Více na info: www.hodonice.info, 
facebook: YOGA Hodonice
tel.: + 420 604 920 606                                                               
Gábina Máchalová

Jóga v Hodonicích

Poplatek za svoz odpadu
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz od-
padu je splatný do 30. září 2018. 
Výše poplatku činí 452,- Kč za osobu. 
Děti do 18 let a senioři starší 65 let jsou osvo-
bozeni od platby. Poplatek lze uhradit hotově 
na pokladně OÚ nebo převodem na účet  
č.: 1582841399/0800 s uvedením jména občana.                                                 
Děkujeme. 

Soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše 1. 9. 2018
Pouť setkání ze Znojma do Tasovic  
– Po stopách sv. Klementa

Září 2018

Poznávací zájezd s Klubem seniorů  
Podyjí Hodonice 25. 4. 2018

Klub seniorů Podyjí letos své členy i hosty pozval v  jarním období na 
poznávací zájezd na severovýchod Znojemska. Jeho cílem byly zámky 
v  Miroslavi a Moravském Krumlově. Miroslavský zámek lákal na výsta-
vu obrazů Alfonse Muchy v netradičním puzzle provedení a předvedl ve 
svých prostorách také výstavu sklářských výrobků. Zážitkem byla také 
procházka po arkádách zámku v Moravském Krumlově. Našim seniorům 
byla velmi blízká také výprava do obce Bohutice, která měla duchovní 
náboj a nabídla zobrazení křížové cesty s  dřevěnými sochami ve sku-
tečné velikosti, podobu Lurdské jeskyně a také návštěvu historických 
sklepů. Srdci nejmilejší pak byla prohlídka doškové chalupy v  Petrovi-
cích s výstavou dobových předmětů, prohlédli si také petrovický kostel 
a setkali se s velmi příjemnou paní starostkou, která poskytla fundovaný 
výklad. Díky krásnému počasí se výprava velmi vydařila a účastníci na-
čerpali mnoho tipů pro vlastní činnost Klubu seniorů. 
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 2018

POZOR ZMĚNA HARMONOGRAMU SVOZU ODPADU!
Na žádost svozové firmy jsme byli nuceni přeorganizovat harmonogram svozu. V liché týdny, kdy se sváží směsný komunální 
odpad a bioodpad, dosahuje celková tonáž obou komodit 18 tun. Dva pracovníci, obsluhující nádoby tedy zvednou za jednu 
pracovní směnu každý přibližně 9000 Kg odpadu. Což není dlouhodobě udržitelné a Obec byla požádána o výměnu tak, aby 
byl v lichý týden svážen směsný komunální odpad a papír a v sudý týden pak bioodpad a plast. Vždy tedy těžší a následně lehčí 
složka odpadu. 
Jsme si plně vědomi toho, že se tato poměrně zásadní změna neobjede bez komplikací. Přesto však svozové firmě vyhovíme. 
Proto Vám předkládáme nový harmonogram svozu odpadů a věříme, že tato změna už je poslední. Omlouváme se za kompli-
kace a budeme se snažit co nejvíce informovat o blížícím se svozu každé složky, zejména v prvních týdnech, než se celý systém 
zažije. Obec zasílá prostřednictvím SMS infokanálu zprávy a jejich četnost nyní zintenzivní. Stejně tak budete moci zaznamenat 
tato sdělení v místním rozhlasu a na webových stránkách obce. 
Děkujeme za pochopení.                                                                                    Ing. Jitka Bořilová


