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Vážení spoluobčané.
Dětem skončily letní prázdniny a znovu 
zasedly do školních lavic mezi své ka-
marády a před své učitele. Začal nový školní 
rok. K  tomu přeji všem žákům i učitelům 
hodně trpělivosti a úspěchů. Stejně jak 
v životě něco končí a něco nového začíná, 
tak i v  naší obci tomu není jinak. Letos 
končí další volební období členům zastu-
pitelstva obce. Ve dnech 5. a 6. října 2018 
budou v celé republice probíhat volby do 
zastupitelstev obcí. Po nich začne nové 

volební období pro nové členy zastupitel-
stva. Chtěl bych tímto poděkovat stáva-
jícím členům zastupitelstva za jejich dosa-
vadní práci pro naši obec. Nově vzniklému 
zastupitelstvu bych pak chtěl popřát 
mnoho nových nápadů, které budou  
i nadále rozvíjet naši obce ku prospěchu 
nás všech. S prací dosavadního zastupitel-
stva obce Hodonice jste se mohli průběžně 
seznamovat během celého volebního ob-
dobí, a to jak v  reálu běžného života, tak  
i v informačním zpravodaji Vlaštovka. Ne ji-

nak tomu je i v dnešním vydání zpravodaje.
Velký dík patří samozřejmě i Vám občanům, 
kteří jste svými podněty a připomínkami 
postupně směrovali vývoj naší obce. 
Vážení spoluobčané, do nadcházejícího 
období Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí 
a příjemné pohody; a to nejen v  kruhu 
rodinném, ale i v celé naší společnosti. 

S úctou
Bc. Pavel Houšť

Starosta obce Hodonice   

SLOVO STAROSTY OBCE

ZARAZENI HORY
V II

Horké srpnové slunce provázelo dnes již tradiční slavnost Zarážení hory, kterou pro milovníky folklóru, vína a moravské písničky 
v sobotu 18. srpna uspořádal po čtvrté Spolek vinařů svatého Klementa. Společně s návštěvníky, kteří byli ochotní po svých 
vyprovodit v průvodu horenské znamení na jeho cestě od Tasovického vinařství až do samotného vinohradu, tak přivedli zpět 
k životu prastarý zvyk, který se v minulosti konával s veškerou vážností ve všech vinařských obcích. V době, kdy nebyly vinohrady 
obehnány ploty, bylo třeba dát jasně na srozuměnou, že je zakázáno v čase poslední fáze zrání hroznů, pod nejvyššími tresty 
a pokutami všem nepovolaných osobám kromě majitele a hotařů, vstupovat do vinohradu.  Slavnost obsahuje mnoho úkonů 
právních, církevních i magických. Zahájení včetně ochutnávky místních vín proběhlo před budovou Tasovického vinařství a poté 
se průvod za doprovodu cimbálové muziky Petra Mikulky přesunul do nedalekého kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde pan 
farář otec Jan Sokulski požehnal vinařům a také kyticím s devaterem bylin, které se upevňují na vrchol horenských tyčí a po-
dle tradice chrání úrodu ve vinohradech od pohrom a nemocí. Velmi příjemným zpestřením putování po rozpálených cestách 
byly dvě zastávky ve sklepě U dvou kmínků a také v Groligově a Němcově vinařství, kde zároveň proběhl horenský soud nad 
přistiženou trojicí zlodějů. V samotném vinohradě pak hotaři slavnostně vztyčili dvě hory za obě naše obce Tasovice a Hodonice 
a vzácní hosté a členové spolku zarazili dvanáct kolků jako symbolů dvanácti měsíců vinařovy práce. Na závěr zazněla slavnostní 
myslivecká salva do čtyř světových stran a poté také uši trhající pískání přítomných dětí na píšťalky, které dává dědinám na 
vědomí, že je hora zaražena a symbolicky odhání zlé síly, bouřku a hlavně špačky.
Milovníci folklóru, zejména z řad členů místních spolků a letošních hodařů napříč věkem, se opět ustrojili do místního obno-
veného kroje a také se zúčastnili zábavných soutěží s nádechem starých časů, kdy si na závěr na hřišti v Tasovicích mohli porovnat 
své dovednosti v mlácení obilí a sekání dřeva na přesnost.  Tuto horkou srpnovou sobotu jsme si všichni velmi příjemně užili  
a děkujeme všem, kteří se na jejím zdárném průběhu jakkoliv podíleli. 

podzim 2018 | 33. číslo informačního listu obce Hodonice
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Na začátku prázdnin proběhla v Místní knihovně v Hodonicích malá rekonstrukce, díky níž se upravily stávající prostory 
knihovny na dvě části. V první části se můžete zaregistrovat nebo využít veřejný internet a ve druhé části se pohodlně 
usadit s vybranou knihou.

Knihovna v novém kabátku

Otevírací doba:
Úterý         9.00 – 11.00        14.00 – 17.00
Středa                                         14.00 – 17.00
Čtvrtek      9.00 – 11.00        14.00 – 17.00

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

Červenec 2018
Kavanová O.
Kamenická A.
Horáček O.
Brňáková M.
Ryant P.
Vyklická A.
Saletová A.
Nevrkla J.
Hamouzová A.
Budná O.
Dohnalová N.
Filipenský A.
Schlesinger P.

Září 2018

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občany, 
kteří odešli z našich řad

František Kužílek  * 1936
Bedřiška Holíková * 1922
Jaroslav Šmíd * 1933
Josef Burian * 1934

Vzpomínáme

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Eva Slavíková
Abigail Kohoutek
Milan Ondis
Jakub Hrdlička
Zuzana Hrdličková
Štěpán Rolin

Všem dětem a jejich rodinám přejeme 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

Srpen 2018
Hamouz J.
Barabášová H.
Dlouhá M.
Pýcha P.
Hlavaček V.
Beňová A.
Rudická M.
Hasala R.
Zapletalová V.
Března V.
Svoboda L.
Chromá K.

Kolářová M. 
Chvátalová M.
Dvořáková M.
Holík F.
Maršounová F. 
Ležovič M.
Holcmann V.
Němcová M.
Matoušková R.
Čimerová M.
Zapletal A.
Kršák L.
Procházková M.
Pfeiferová M.
Procházková A.
Debefová J.
Pakostová B.
Svobodová J.
Prívracká E.
Pavlačková A.

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

Sedláková B.
Madeja A.
Suchánek E.
Venk F.
Kovařík L.
Vítová M.

SPOLECENSKA KRONIKA
Iv



Léto je téměř u konce, listí stromů se vybarvuje a pomalu opadává. My si však připomeňme ještě několik důležitých 
okamžiků z  počátku léta. Červen byl bohatý na kulturní akce. Na těchto stranách zmíníme rozloučení předškoláků  
a deváťáků či malé i velké šachisty. Živo bylo také na tenisových kurtech, hasičském i fotbalovém hřišti či například na 
střelnici v Hodonicích. 
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KULTURA A SPORT

Mateřská škola Hodonice uspořádala slavnostní odpoledne pro děti 
z  tříd Soviček a Včeliček. Loučily se se svojí školkou, kterou několik let 
navštěvovaly. Tento okamžik pro ně znamenal velký krok, kdy děti se 
svými rodiči poděkovaly své paní učitelce a paní ředitelce za péči, lásku 
a trpělivost. Celé odpoledne doprovázely dojemné a později radostné 
okamžiky plné očekávání nových zážitků, ale také zodpovědnosti z nad-
cházejícího nástupu do základní školy. 

Rozloučení s předškoláky

18. července přivítaly Hodonice mimořádného hosta, hejtmana Jiho-
moravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka. V salonku Obecního úřadu 
se sešly v  dopoledních hodinách se starostou obce, s  místostarostkou  
a se zaměstnanci obce. Společně diskutovali o záležitostech jednak míst-
ních, tedy rozpočtu obce, investicích v  Hodonicích, kulturní a spolkové 
činnosti, rozvoji výstavby, ale také v problematice přesahující naši loka-
litu, tedy například úbytek spodních vod a strategii řešení v oblasti Zno-
jemska a Břeclavska, záležitost služeb a další. Jako vyvstávající problém 
byl zmíněn poměrně zoufalý nedostatek stavebních firem a ruku v ruce 
nárůst cen při výběrových řízeních. 
Z úst vedení naší obce byly vzneseny zejména dotazy k tématu chybějícího 
dětského lékaře, dopravních situací nejvíce v období oprav a s nimi sou-
visejících uzavírek komunikací či například udržitelnosti obnovitelných 

zdrojů v souvislosti s celostátními plány a strategií. 
Pan hejtman vyzdvihl stav kulturního domu, zázemí obecního úřadu i vzhled obce jako takový a kladně hodnotil také 
spolupráci se sousedními obcemi a také bohatou kulturní činnost. Na samý závěr proběhla krátká diskuze také na téma 
třídění odpadů a nakládání s nimi. Zajímavým momentem byl návrh svozu odpadů do spalovny železniční sítí. 
Dopoledne s neobyčejným hostem bylo velmi příjemné a vzájemně poučné. Na samý závěr pan hejtman předal vedení 
obce a zaměstnancům obce dárky a naopak starosta a místostarostka předali panu JUDr. Šimkovi pozornost z Hodonic.

Hejtman Jihomoravského kraje v Hodonicích

Ve středu 27. června 2018 se opět 
po roce vydali členové Klubu seniorů 
Podyjí Hodonice ve spolupráci s  TJ 
Hodonice na řeku Dyji. Pěkné počasí 
vodákům vydrželo téměř celý den 
a účastníci výletu si báječně užili 
splavování v  zákrutách Dyje a krásné 
přírodě se svými přáteli. 
Senioři pořádají jeden výlet za 
druhým, během léta navštívili Telč  
a okolí, pohodové dny strávili také 
na táboře v Bojanovicích. Mimo to se 
pravidelně scházejí v  klubovně i při 
venkovních aktivitách. 

Senioři na Dyji

Vážení senioři, další semestr VU3V začne 3. 10. 2018 v 10.00 hodin, v prostorách Místní knihovny v Hodonicích, cena kurzu 
je 300,- Kč. Bylo zvolené téma ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II. Osnova volného pokračování kurzu je následující: 
1.       Krize jako počátek nového 2.       Zlatý věk
3.       Temno a jeho světla 4.       Osvícení a jeho stíny
5.       Národní obrození 6.       Zrození občana
Kontakt: Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel. : 515 234 448

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
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Každoročnímu slavnostnímu loučení s žáky devátého ročníku předchází veřejné obhajoby absolventských prací  
a počítačové prezentace, které opět potvrdily zvládnutí požadovaných klíčových kompetencí ať už pro život nebo pro 
další navazující studium. Odměnou všem 33 vycházejícím je šerpa Absolventa na hrudi a možnost veřejně poděkovat růží 
svým učitelům, závěrečnou akademií se rozloučit  se spolužáky a poděkovat i rodičům za jejich devítiletou podporu. Na 
usměvavé fotografii z tabla je vidět, že deváťáci jsou připraveni na další životní etapu, do které jim všichni přejeme, aby  
jim úsměv v tváři i nadále vydržel.

Loučení střídá vítání

Posila základní školy ve složení dvou prvních tříd rozšířila 
celkový počet žáků na 450 pro školní rok 2018/2019. 
Zkušené paní učitelky Hrdličková a Mikuličová se budou 
v následujících měsících snažit, aby se škola pro prvňáčky 
stala především místem poznání a radostného setkávaní 
s kamarády. A že má všech 50 nových školáků zastání  
i mezi samotnými deváťáky je patrné z jejich uvítacího vys-
toupení a osobního doprovodu ze sálu OÚ Hodonice až do 
třídy. Budeme se těšit na fotografii, kde jsou prvňáčci za- 
chyceni, jak se na oplátku loučí na konci úspěšného 
školního roku s nejstaršími spolužáky.

/ Mgr. Jaroslav Novák - ředitel  Základní školy Tasovice/
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADU
Předkládáme Vám nový harmonogram svozu odpadů, na 4. čtvrtletí tohoto roku. Žádné znatelné změny nepřináší. 
Jediné, na co upozorníme, je přidaný svoz směsného komunálního odpadu v období kolem Vánoc. Předpokládáme 
navýšení množství této složky, proto se pokusíme přidáním svozu zajistit pořádek v obci. 
Dále připomínáme, že po Vánocích budou v obci rozmístěny hnědé kontejnery na vánoční stromky. V tuto chvíli je 
to informace možná předčasná, proto více budeme sdělovat, až přijde čas. 

Do minulého vydání Vlaštovky se nám vloudila tisková chyba, a to do řádku září, zcela zde chybí modré okén-
ko značící vývoz papíru. Vzhledem k uvedenému komentáři nad tabulkou jsme tuto vlastní chybu považo-
vali za méně podstatnou. Narazili jsme na tento problém 10. září, kdy někteří občané měli připravený papír  
a směsný odpad, někteří se však zodpovědně drželi harmonogramu. Proto v tento ten svozová firma vyšla 
obci vstříc a vyvezla všechny tři složky. Ještě narazíme na chybu jedenkrát – 24. září. Tato Vlaštovka se k Vám 
dostává o víkendu před tímto termínem, proto upozorňujeme, že 24. září bude svezen směsný komunální 
odpad a papír. 
Omlouváme se za komplikace a současně děkujeme za pochopení. 

Informace k tiskové chybě 
v harmonogramu svozu odpadů v minulé Vlaštovcei
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Kandidátní listiny

V

1.  Houšť Pavel Bc. - 51 let, starosta
2.  Matoušek Karel Bc. - 41 let, státní zaměstnanec
3.  Letocha Tomáš - 41 let, jednatel společnosti
4.  Albert Josef - 48 let, OSVČ
5.  Suchý Milan Ing. - 44 let, výrobní ředitel
6.  Houšť Petr Ing. Bc. - 49 let, státní zaměstnanec
7.  Matoušková Veronika Mgr. - 39 let, učitelka ZŠ
8.  Houšťová Radka Bc. DiS. - 26 let, adminis. pracovník
9.  Švestka Stanislav - 43 let, OSVČ
10.  Jeřábek Zdeněk - 36 let, řidič
11.  Letocha Petr - 18 let, student

NEZÁVISLÍ OBČANÉ HODONICč.1
1.  Bořilová Jitka Ing. - 32 let, referent živ. prostředí
2. Špillar František Ing. - 63 let, OSVČ
3.  Fiala Vlastimil - 52 let, řidič
4.  Tesař Jaroslav Ing. - 30 let, vazač železa
5.  Rozsypalová Pavlína - 21 let, studentka
6.  Mejzlík Milan Ing. - 72 let, důchodce
7.  Kresan Petr -  44 let, skladník
8.  Pakostová Božena - 73 let, důchodce
9.  Houzar Aleš - 19 let, student
10.  Bořil Tomáš, 35 let - projektant nábytku
11. Suchánková Marie - 74 let, důchodce

HODONICE JAKÉ CHCEMEč.2

1.  Mitregová Miluše - 43 let, účetní
2.  Lattnerová Jitka Ing. - 54 let, ekonom
3.  Sedlář Jiří Mgr. - 28 let, ekonom
4.  Kodytek Radim - 43 let, stavbyvedoucí
5.  Vaculíková Helena Mgr. - 38 let, účetní
6.  Letocha Jiří - 57 let, řidič autobusu
7.  Houšť František - 68 let, důchodce
8.  Dítě Lukáš - 33 let, podnikatel
9.  Sedlář Jiří Ing. - 49 let, elektromechanik
10. Borodáčová Jana - 55 let, vedoucí stravování
11. Seidl Stanislav - 60 let, živnostník

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE 
– ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁč.3

1.  Procházka Jan - 48 let, OSVČ
2.  Hřebabecký Roman - 41 let, OSVČ
3.  Klíčník Jan - 45 let, OSVČ
4.  Letocha Roman Bc. - 44 let, státní zaměstnanec
5.  Brouček Bohumír - 40 let, státní zaměstnanec
6.  Koc František - 40 let, vlakvedoucí
7.  Mašterová Josefa - 59 let, vedoucí prodejny
8.  Nováková Bohumila - 69 let, soukromý zemědělec
9.  Pavlíček Josef - 45 let, geodet
10.  Semerádová Lenka - 47 let, mistr směny
11.  Konečný Vladimír - 50 let, OSVČ

HODOŇÁCIč.4

Obec v současné době zaměstnává 23 pracovníků, počítaje i starostu obce. 
  

Obec Hodonice – Obecní úřad Hodonice

Bc. Pavel Houšť - uvolněný starosta obce
starosta@hodonice.cz, 515 234 329, 603 712 517
Hana Prokešová  - účetní obce 
ouhodonice@hodonice.cz, 515 234 448
Kamila Budná  - účetní obce
ouhodonice@hodonice.cz, 515 234 448
Jana Vomočilová  - mzdová účetní obce
cp.hodonice@hodonice.cz, 515 234 448
Ing. Arch. Eva Simotová Holečková  - stavební úřad 
stavebniurad@hodonice.cz, 515 234 310
Bc. Michaela Polášková  - matrika, pokladna
matrika@hodonice.cz, 515 234 498, 728 712 672
Ing. Jitka Bořilová  - referent životního prostředí
zivotniprostredi@hodonice.cz, 736 738 341, 604 165 978; 
vedoucí sběrného dvoru sbernydvur@hodonice.cz
Jiří Maršoun  - správce majetku a budov
spravabudov@hodonice.cz, 515 234 448, 734 240 963
Jiřina Šimíková - uklízečka
Michaela Koryťáková –  archivářka, spisová pracovnice
Ludmila Grillowitzerová  - knihovnice, tutor univerzity 
třetího věku, knihovna@hodonice.cz, 515 234 448
Jana Procházková  - vedoucí DPS
dps@hodonice.cz, 515 235 058, 720 980 756

Michaela Sedlářová  – pečovatelka, uklízečka DPS
Zdenka Rožnovská  – pečovatelka, uklízečka DPS
Soňa Rozsypalová  – údržba veřejné zeleně
zástup obsluhy Sběrného dvoru odpadů
Zdeněk Prokeš  – traktorista, údržbář
Vladimír Konečný  – obsluha Sběrného dvoru odpadů 
a kompostárny, traktorista

Dále pracovníci, kteří jsou zaměstnaní sezonně:
Rolf Brabenetz – správce kurtů, 737 841 881
Miroslav Klimuš – pracovník údržby veřejné zeleně 
a veřejných ploch
Miroslav Pavlačka – veřejně prospěšný pracovník, 
dotovaný z Úřadu práce
Radomír Svoboda – veřejně prospěšný pracovník, 
dotovaný z Úřadu práce
Lenka Havelková – veřejně prospěšný pracovník, 
dotovaný z Úřadu práce
Martina Hadroušková – veřejně prospěšný pracovník, 
dotovaný z Úřadu práce
Obec mimo jiné zřizuje příspěvkovou organizaci Mateřská 
škola Hodonice a také s Krhovicemi 
a Tasovice Svazek obcí Tasovice a Hodonice.
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První zářijový víkend se na střelnici klubu IPSC Znojmo v Hodonicích 
konalo Mistrovství ČR v praktické střelbě z pistole podle pravidel IPSC.
Závodu se zúčastnilo více než 200 střelců nejen z Čech a Moravy, včetně 
mistrů a vícemistrů světa a Evropy, ale i okolních států. Jelikož naši střelci 
patří k absolutní světové špičce, zachoval si závod i přes nepříznivé počasí 
vysokou úroveň. Děkujeme školákům za pomoc při lepení terčů, kteří  
s námi, i když v menším počtu než jsme čekali, vydrželi celý náročný ví-
kend. Poděkování patří i děvčatům z místního krojovaného kroužku Tu-
lipánek za předávání medailí a cen vítězům. Podle ohlasů přítomných 
vytvořily velice příjemnou atmosféru při závěrečném ceremoniálu  
a ukázaly tak, že k Hodonicím nepatří jen střelnice a dobré víno, ale  
i hluboce zakořeněné folklórní tradice.

/Za Klub IPSC Znojmo Vlastimil Fiala/

Mistrovství ČR v Hodonicích
Počátkem srpna se na kurtech konal 
také tradiční letní turnaj trojic v  no-
hejbalu. O vítězství se i přes úmorné 
horko utkalo šest týmů. Hráči týmu 
„Hodonice“ získali bronzové medaile. 
Vítězem byl tým Oslavany. Soutěž 
zaštiťovala TJ Hodonice a sponzorské 
firmy. 

Turnaj v nohejbalu

Tyto sportovní akce vždy doprovází 
pohodová a přátelská atmosféra, po-
sílena o kvalitní sportovní výkony. 

Mladí hasiči SDH Hodonice se i v letošní sezóně účastnili všech pořádaných soutěží v požárním útoku. A rozhodně se 
jim dařilo. Obsazovali pravidelně čelní místa!! Tak jim držme palce i v nadcházející sezóně! Ta začíná závodem v požární 
všestrannosti ve Chvalovicích 6.10. 2018                                                                                                               /Ing. Miroslav Viktorín/

Mateřská škola Hodonice má od 10.9.2018 v provozu nové  
webové stránky – modernější, zajímavější, přehlednější

www.mshodonice.cz
původní stránky www.mshodonice.estranky.cz budou v dohledné době zrušeny.

Mladí hasiči SDH Hodonice

20. září zahájil po prázdninách činnost dětský folklórní soubor Tulipánek.
V případě zájmu kontaktujte paní Evu Fráňovou na čísle +420 604 756 235.i
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Na tenisových kurtech je velmi rušno. Během léta se zde konaly mimo pravidelných tréninků místních i přespolních 
občanů a jejich dětí také dva turnaje a třetí je v těchto dnech připravován. 
21. července uspořádal Jan Procházka pod TJ Hodonice turnaj čtyřher. Vítěznou dvojicí byl Michal Indruch a Marián Fak-
tor, druhou příčku zaujal Rolf Brabenetz a Ruda Raab, třetí místo pak David Brabenetz a Roman Krčál. Celkem se turnaje 
zúčastnilo 8 dvojic. 
O necelé dva měsíce později hráli tenisté turnaj ve dvouhrách. Hlavními organizátory byly manželé Šopákovi z Hodonic 
pod záštitou TJ Hodonice. Vítězný putovní pohár si odnesl Michal Indruch. Další vítězné stupně obsadili Oto Heimel  
a Josef Vacula. Manželé Šopákovi celou sportovní akci sponzorovali, věnovali vítězům krásné ceny. Nejpěknější byl živý 
kanárek Rolfíček se vší výbavou. Tuto hlavní cenu si nadšeně odnesly děti Tomáše Bořila.

Tenisový turnaj čtyřher a dvouher

5. září dorazil na fotbalové hřiště v  Tasovicích význam-
ný host – 1. FC Slovácko v rámci 2. kola MOL Cupu. Tuto 
velkou sportovní událost nemůžeme nezmínit. Jednak 
proto, že za Slovácko chytá náš hodonický občan a rodák 
Matouš Trmal. A také pro obrovské nadšení našich malých 
fotbalistů, kteří oblékli týmové dresy a doprovodili velké 
hráče a své velké vzory na hřiště za silného potlesku diváků. 
Některé děti fandily spíše hostům a Matoušovi obzvlášť, 
skalní fanoušci samozřejmě po celou dobu zápasu podpo-
rovali domácí hráče. Napínavé utkání skončilo vítězstvím 
Slovácka 2:5. 

SOKOL TASOVICE vs. 1. FC SLOVÁCKO

Klub IPSC Znojmo pořádá v sobotu 13. října od 14 hodin na střelnici v Hodonicích “DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ” jako poděkování obci za vstřícnost a spolupráci při pořádání střeleckých 
závodů.
K nahlédnutí připravíme nejen areál naší sportovní střelnice, ale i výstavu civilních, vojenských  
a sportovních zbraní. Součástí odpoledne bude i možnost střelby ze vzduchových a malorážných 
zbraní pod dohledem střeleckých instruktorů a zkušených sportovních střelců. Samozřejmostí 
je občerstvení během celého odpoledne.
Těšíme se na Vás!                                                                                   /Za Klub IPSC Znojmo Vlastimil Fiala/

Den otevřených dveří na střelnici 
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I

V  polovině června se konal šachový turnaj pod názvem Open Hodonice 2018, a to na počest Rostislava Obrdlíka. Tur-
naj zahájili organizátoři akce, zejména pan Šimík, Matula a Skoumal, všechny hráče přivítal a popřál mnoho sportovních 
úspěchů také starosta Hodonic pan Bc. Pavel Houšť. Účast byla skutečně hojná, k šachovnicím usedlo 83 dospělých hráčů 
a ve skupině B 33 dětí. Nejlepšími místními hráči byli Eliška Kružíková, Vít Němec, Tadeáš Bořil a ve skupině B Petr Korger. 
Šachový kroužek se před prázdninami rozloučil vlastním školním přeborem s účastí 24 dětí. Suverénní vítězkou byla Eliška 
Kružíková se 6 body. Gratulujeme a přejeme spoustu dalších šachových úspěchů všem hráčům šachového oddílu. 

Šachy – Open Hodonice a přebor kroužku

Obec Hodonice v  těchto dnech 
dokončuje realizaci projektu Rekon-
strukce veřejného osvětlení v  obci 
Hodonice. Určitě jste zaznamenali, že 
svítidla byla vyměněna za nová. Smys-
lem je jednak úspora energie, jedná 
se o LED lampy. Neméně významný 
je další efekt, a to začlenění přímo na 
konkrétní lokality, tedy intenzita pro 
každé jednotlivé místo a samozřejmě 
nasměrování svícení pouze směrem 
dolů. Lampy již nesvítí do bytů  
a výrazně jsme omezili tzv. světelné 
znečištění. Od realizace projektu si 
v neposlední řadě slibujeme výraznou 
finanční úsporu nákladů na provoz 
veřejného osvětlení. 
Doplníme, že všechna svítidla ještě 
podléhají kontrole, zda výměna 
proběhla v pořádku a zda každá lam-
pa svítí, jak má. Přesto, pokud byste 
zaznamenali nějakou komplikaci, pro-
sím, informujte nás o tom. Děkujeme. 
Náklady na rekonstrukci činily 
3  501  766,- Kč včetně DPH. Obec pro 
tento projekt získala dotace ve výši 
1 390 626,- Kč. Vítěznou realizační fir-
mou je Sunritek, s.r.o.

Veřejné osvětlení
Po prvním úspěšném pokusu instalování laviček z recyklovaného plastu 
v  loňském roce, jsme nyní doplnili dalších 5 takových laviček. Lavičky 
odolají jednak povětrnostním vlivům a jednak vandalům. Dále jsou 
téměř bezúdržbové, sedací desky nestudí a hlavně – používáme zpět 
plast, který jsme vytřídili ze směsného komunálního odpadu. 

Lavičky a dětská hřiště

V  této souvislosti bychom ještě rádi informovali o dalším mobiliáři  
a dětských hřištích. 
Máme v obci přibližně 40 odpadkových košů. Na některých z nich jsou 
umístěny zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Výměna papírových za 
modré se ukázala jako velmi úspěšná. Předpokládaná finanční úspora 
(tři modré stojí jako jeden papírový) se ovšem ukázala jako nereálná, 
protože spotřeba modrých sáčků vzrostla několikanásobně a tím se nám 
podařilo docílit podstatně čistších chodníků, trávníků a veřejných ploch 
obecně. Jsem za to opravdu ráda a velmi si vážím toho, že společně 
pečujeme o své mazlíčky a naše životní prostředí. Děkuji. 
A pokud byste chtěli na některé koše přidat stojan na sáčky, dejte mi 
prosím vědět. Anebo se stavte, dáme vám zásobu domů. Sáčky na koších 
doplňujeme dvakrát týdně, někdy i častěji, aby se nám, pokud možno, 
nestávalo, že budou chybět. 
Méně radostné je sdělení, že nám zejména větší děti, spíše dospívající 
mládež, likviduje herní prvky na hřištích, které jsou primárně určeny 
mladším a malým dětem. Dětské hřiště u obecního úřadu má nyní jednu 
houpačku vyřazenou z provozu a čekáme na dodání nového pryžového 
sedáku, protože je vytržený jeden nosný šroub. Dále máme objedna-
nou opravu oplocení, protože někteří zřejmě nemohou nalézt branku  
a opakovaně se pokouší hledat východ skrz souvislé oplocení. Prosím 
vás větší, snad to raději přelezte. Tato oprava nestojí úplně málo peněz; 
lépe by bylo střádat tyto finance na připravované dopravní hřiště a skate 
park. 
Na ulici Panské je už delší dobu mimo provoz vahadlová houpačka. Bude 
sem vrácena zpět anebo ji nahradíme za nový herní prvek, to je aktuálně 
v  řešení, s  ohledem na bezpečný provoz dětského hřiště. Další herní 
prvky na všech hřištích pravidelně kontrolujeme a snažíme se udržovat 
v bezpečném provozním stavu.                                          /Ing. Jitka Bořilová/
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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.

PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. 10. 2018
Divadlo pohádek 
Pat a Mat jedou na dovolenou 7. 10. 2018
Den otevřených dveří 
na střelnici v Hodonicích 13. 10. 2018
Pingpongový turnaj Znovín Cup 13. 10. 2018 
Ohnivý podzim na školním hřišti 27. 10. 2018
Rocková zábava ORYON 27. 10. 2018

Říjen  2018

Adfors drakiáda 3. 11. 2018 
Martinské hody – Stavění máje  9. 11. 2018
Martinské hody + večerní zábava 10. 11. 2018
Hodová mše 11. 11. 2018
Křtění mladých vín 

Listopad   2018

Zahájení adventu 2. 12. 2018
Posezení s důchodci 7. 12. 2018

Prosinec    2018

Obec Hodonice zve děti i dos-
pělé na představení Divadla 
pohádek Pat a Mat jedou na 
dovolenou, které se uskuteční 
v neděli 7. října 2018 v 16 hodin 
v sále KD Hodonice.
Předprodej vstupenek na 
obecním úřadě v  Hodonicích. 
Cena vstupenky 100,- Kč, děti 
do tří let zdarma.

Září  2018

Gulášfest 28. 9. 2018

Poplatek za odpady
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz 
odpadů je splatný do 30. září 2018. Výše poplatku 
činí 452,- 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. 

I


