
jaro 2019 | 35. číslo informačního listu obce Hodonice

Zpravodaj obce Hodonice

Vážení spoluobčané,
letošní zimní období v naší oblasti bylo 
relativně mírné a pomalu, ale jistě se vzda-
luje. Ani jsme si pořádně neužili zimního 
odpočinku a radovánek a brzy se objevilo 
první jarního kvítí ozařované hřejivými 
slunečními paprsky. To je předzvěst 
blížících se svátků jara – Velikonoc. 
V tomto zimním období jsme intenzivně 
pracovali na přípravě dokumentace pro 
plánovanou výstavbu sportovní haly, 
dětského dopravního hřiště a oprav míst-
ních komunikací. Všechny tyto investiční 
projekty bychom chtěli v letošním roce za-

hájit a některé i dokončit. To však bude také 
záležet na získání finančních prostředků, 
o které jsme požádali prostřednictvím 
dotačních programů.  V naší obci je také 
neustále čilý kulturně společenský ruch, 
na kterém se významně podílejí i aktivní 
spolky a organizace z obou obcí Hodo-
nic i Tasovic. V únoru proběhl v Hodo-
nicích tradiční „Pivní korbel“. V březnu 
pak masopustní zábava a pod patronací 
obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice se 
uskutečnilo setkání seniorů u příležitosti 
MDŽ. Můžeme se také těšit na výstavu 
vín, divadlo Háta, putování po sklepech 

a mnoho dalších společenských zážitků.  
O těchto akcích se také dočtete na dalších 
stránkách dnešní Vlaštovky anebo také na 
internetových stránkách obce Hodonice. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem 
příjemné prožití blížících se velikonočních 
svátků, které jsou příslibem příchodu jara 
a do tohoto období Vám také přeji hodně 
zdraví, štěstí a pohody nejen v kruhu rodin-
ném, ale i v celé naší společnosti.

S úctou
Bc. Pavel Houšť

Starosta obce Hodonice   

SLOVO STAROSTY OBCE

V sobotu 9. března uspořádaly obce Hodonice, Tasovice a Krhovice pro seniory všech tří obcí pátý ročník společného 
posezení u příležitosti MDŽ. Oblíbenost tohoto setkání stále stoupá a i tentokrát senioři zcela naplnili i tak navýšenou 
kapacitu sálu do posledního místečka. Je to pro mnohé jedinečná možnost, kdy se mohou setkat a pobavit se s bývalými 
spolužáky, spolupracovníky, kamarády a sousedy, kdy si mohou společně zazpívat i zatančit. Byl pro ně připraven bohatý 
kulturní program zahájený starosty všech tří obcí, kteří popřáli ženám k jejich svátku. Na pódiu zatančil dětský folklórní 
kroužek Tulipánek a poté již patřil sál manželům Břetislavu a Jitce Osičkovým, kteří krásnými podlužáckými písničkami 
z jejich rodného Lanžhota potěšili celý sál. Mnoho přítomných zná jejich písničky z oblíbeného Šlágru, tak si mohli zaz-
pívat společně. Následovaly pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a Tasovic a poté až do půlnoci hrála k tanci  
a poslechu kapela Duo Dreams. Děkujeme všem, kteří se na pořádání akce podíleli.
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INVESTICNI AKCE

V  minulém vydání Vlaštovky jsme vás informovali o připravované velké 
investiční akci – Výstavbě sportovní haly v areálu tenisových kurtů za školou. 
Nyní je podaná žádost o dotace z prostředků MŠMT a každým dnem čekáme 
na vyjádření, zda dotaci získáme. V případě, že bude dotace schválena, měla by 
hala do konce roku stát. Pokud by dotace nevyšla v tomto roce, bude podání 
žádosti zopakováno za rok. Současně projektant pan Ing. Arch. Švaříček dopra-
covává poslední detaily prováděcí dokumentace ke stavbě tak, aby na základě 
tohoto mohlo být případně vypsáno téměř okamžitě výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby. 
Aktuální informace budeme zveřejňovat mimo jiné i na webových stránkách 
obce. 
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Obec Hodonice podala žádost o dotace také na výstavbu dětského dopravního hřiště v areálu vedle budovy nádraží ČD. 
Jedná se rovněž o investiční akci značného rozsahu, která bude realizována pouze v případě kladného vyjádření k žádosti 
o dotaci. Autorem projektu je Ing. Arch. Kamil Švaříček.

Dětské dopravní hřiště

Toto jsou dva projekty, které jsou takříkajíc na spadnutí. Jejich realizace se očekává v průběhu letošního roku a to bez 
ohledu na to, zda budou dotace na jejich spolufinancování obci přiznány. 
Oprava komunikace k pískovně počítá s položením nového povrchu na celou část komunikace dle přiloženého snímku. 
K této akci přispěla částkou 500 tisíc Kč do rozpočtu obce společnost EKOLOM, poněvadž nákladní vozy k nim směřující se 
výrazně podílejí na současném již opotřebovaném stavu cesty. Rozpočet prvního z projektů je rozpočtován dle projektové 
dokumentace na 5 200 000 Kč.
Současně má být v letošním roce vybudována zpevněná komunikace v lokalitě od myslivny směrem k Panské, přibližně 
do poloviny této cesty, kde dále již naváže na zpevněnou panelovou komunikaci. Od této cesty vede nová komunikace 
k novému areálu hasičského hřiště. Zde je rovněž nemalý pohyb větších vozidel, především popelářských vozů a jiné tech-
niky. Voda zde proudící vymílá nezpevněnou cestu, po níž je pak obtížné projet i osobním vozem. Rozpočet této akce je 
vypočten na 2 400 000 Kč. 

Oprava komunikace k pískovně, 
Vybudování zpevněné komunikace k hasičskému hřišti
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PŘÍČNÝ PRÁH

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE

1 dlážděná nástupní plocha
2 sklad kol a ostatních dopravních prostředků k zapůjčení
3 zázemí správce
4 wc návštěvníků
5 nástupní plocha, náměstí (dopravní režim obytné zóny)
6 kruhový objezd
7 světelná křižovatka s odbočovacími pruhy
8 zpevněné plochy - prkenné terasy
9 herní prvky

9.1 průlezka s žebříkem a vnitřní prostorovou sítí
9.2 závěsný houpací koš - nízký
9.3 houpací koník
9.4 průlezka vlak

10 simulovaný železniční přejezd
11 pítko

zatravněné plochy

chodníky dlážděné 100/200 a 100/100

komunikace asfaltované
zpevněné plochy prkenné

dopadiště dětského hřiště

lavičky

vzrostlá zeleň

LEGENDA

odpadkové koše

navržené oplocení - 2D svařované pletivo, žárově zinkováno

kačírkový mulč

chodníky dlážděné, velkoformát. dl. 500/250

dopadová plocha atrakce

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 02/2019

Investor:

Autor:

Vypracoval :

Místo:

Příloha

Paré:

Objekt

Ing. arch. Kamil Švaříček
Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice
k. ú. Hodonice: p.č. 571, 573

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH

A OPLOCENÍ

Ing. arch. K. Švaříček

Zodp. projektant Ing. arch. Kamil Švaříček

Bratrstva 2480/39, 669 02 Znojmo
tel.: (+420) 731160025, e-mail: kamil.svaricek@post.cz

DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

autorizovaný architekt, číslo autorizace ČKA 04109

Zpracovatel
Jana Palacha 4, 669 02 Znojmo

NAVAZUJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA

Část

1:100
7

D.1.1.b.1
SITUACE MÍSTA STAVBY

SO.02, SO.03a, SO.03b
architektonicko-stavební

, Jarmila Prosseková

Dopravní řešení bude upřesněno v rámci dalšího stupně projektové
dokumentace.
Povrchové materiály a barvy budou upřesněny v rámci autorského dozoru
a podle nabídky dodavatele stavby.

DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO
ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

Souřadný systém S-JTSK
± 0,000 = čistá podlaha 1. NP (nadmořská výška viz koordinační situace)
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Obec Hodonice začala na podnět občanů  
a zastupitelů obnovovat hřiště na ulici Polní. 
Tento pozemek byl v minulosti využíván ke hrám  
a sportu obyvatel v blízkém okolí. Posléze zájem  
a údržba prostoru postupně upadaly. V posledních 
týdnech proběhlo čištění pozemku, jeho úprava 
povrchu, následně byly vyrovnány sloupky, na 
které bude nataženo nové pletivo. Povrch bude 
opatřen umělým trávníkem, který byl sejmut  
z původních tenisových kurtů. 

Hřiště na ulici Polní

Obec Hodonice se mimo investiční akce zabývá intenzivně také řešením stavu bytových domů Na Vinici. Jedná se o 10 by-
tových domů, ze tří etap výstavby, přičemž v poslední době vyvstává čím dát více problémů s jejich stavebně technickým 
stavem, a to jak vnějším, tak vnitřním. K této záležitosti proběhlo již několik schůzek. Poslední se konala 24. ledna letošního 
roku, kdy na místo dorazil projektant, který byl osloven obcí, aby posoudil z odborného hlediska situaci a navrhl řešení. 
Obyvatelé domů a současně obec jako vlastník nacházejí největší potíže ve vlhnutí a prochladnutí zdiva, plísních v míst-
nostech, ale také potíže se stavem oken či povrchů. 
Ze zápisu ze schůzky lze ve stručnosti shrnout následující:
Vybrané domy prošly důkladným posouzením včetně měření vnějších vlivů (vlhkost, teplota, aj.). Z posudků a návrhu pro-
jektanta vyplývá, že bytové domy bude nutné nejprve zateplit a současně vyměnit okna a dále opravit spodní izolaci staveb.  
V dubnu letošního roku má být hotová dokumentace k revitalizaci domů. 
Dle slov starosty obce je zastupitelstvo obce nakloněno k řešení této záležitosti, vnímá ji jako nezbytnou. Současně vyvine 
snahu k získání dotací na akce. Investice do oprav bude značného rozsahu. 
Velmi pravděpodobně se opravy projeví i na nájemném či bude jinou formou zohledněno. Toto je v řešení, neboť nájemní  
a smluvní vztahy k jednotlivým bytům jsou rozdílné.
Pro obec je v tuto chvíli důležité, aby nájemníci sdělovali potíže, které v těchto souvislostech zaznamenají, a to prostřednictvím 
zástupců z každého bytového domu. Další schůzka by měla dle plánu proběhnout v dubnu. Realizace oprav pak má být 
zahájena ještě v letošním roce a dokončena pravděpodobně v roce 2022. Vzhledem k rozsahu nelze celou akci provádět 
současně, avšak bude rozdělena do několika etap. 

Stav bytových domů Na Vinici

Počátkem letošního roku došlo ke zjištění havarijního stavu budovy č. p. 4 v ulici U Kostela mezi budovou MŠ a budovou 
„Daren“. Tato budova sloužila v posledních letech pouze jako sklad, většinou pronajatý obcí jiným subjektům. V zimním 
období došlo v levé části ke zřícení stropu a na základě šetření Stavební úřad Hodonice vydal demoliční příkaz. 
Nyní probíhá odpojení plynu, elektřiny aj. a následně bude budova zbourána. Na jejím místě vznikne zpevněná plocha pro 
parkovací stání. Současně bude zajištěn uvolněný štít přilehlé budovy Daren a dokončen okraj střechy, který navazoval na 
bouraný dům.

Demolice č. p. 4

Obec  Hodonice nabízí  občanům  možnost zájezdu na výstavu FLORA Olomouc

V SOBOTU  27. 4. 2019 ODJEZD V 7.00 HODIN OD  RENTY HODONICE

Vstupné si hradí každý účastník sám: 
120,- Kč dospělí  |  65,- Kč důchodci a studenti  | děti 6 – 15 let 25,- Kč. 

Dopravu zajistí Obec Hodonice. 
Cizí budou na dopravu přispívat 100,- Kč na osobu.

Přihlášení  účastníci zaplatí vstupné předem p. Lattnerové.
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První únorový den měly děti pololetní prázdniny. Pro 
deváťáky však vyvrcholila jejich čtyřměsíční příprava na 
absolventský ples. 16. ročník Školního plesu předvedl 
dvacet párů v  černobílé kombinaci, které zazářily při 
slavnostní polonéze. Tuto vzácnou chvíli si samozřejmě 
nenechaly ujít široké rodiny deváťáků a mnohá mamin-
ka a babička dojetím slzela. K  tanci a poslechu za-
hrála kapela Klaxon, byla připravena bohatá tombola  
a také výzdoba, kterou tradičně vyráběli sami žáci. První 
opravdový ples pod drobnohledem rodičů si deváťáci 
výborně užili.

Ples ZŠ Tasovice

KULTURA A SPORT

Pivní korbel
Po sedmé uspořádalo TJ Hodonice unikátní ochut-
návku domácích piv od třinácti především místních 
sládků. V sobotu 8. února opět praskal kulturní dům 
ve švech, protože Korbel se stal již dávno vyhlášený 
po celém okolí. Košt čtyřiceti druhů domácích piv 
byl také doplněn atraktivními přednáškami z  pi-
vovarnickou tématikou. Výjimečnou pozornost si 
vysloužil tradiční partner akce Znojemský městský 
pivovar se svými pivními specialitami. K občerstvení 
byl připraven oblíbený pomazánkový ráj, toasty 
nebo bramboráčky, které pivo výborně doplňovaly. 
Pivní korbel si za těch sedm let trvání získal ob-
rovskou popularitu a řadí se k nejnavštěvovanějším 
akcím v  naší obci. Za vysokou úroveň, kterou si 
stále udržuje, děkujeme jeho organizátorům z řad 
TJ Hodonice, sládkům a všem dobrovolníkům. 

Myslivecký ples
Celé čtvrtstoletí již tasovičtí myslivci pořádají své plesy a i ten letošní se velmi podařil. Jubilejní 25. ročník proběhl v sobotu 
11. ledna 2019. Sál i přilehlé prostory byly bohatě vyzdobeny mnoha mysliveckými trofejemi a jehličím. Z kuchyně se linu-
la vůně úžasných zvěřinových specialit. K ochutnání byla opět po roce například nadívaná křepelka s medovou hruškou  
a mandlovou nádivkou, srnčí nebo divočák, není se co divit, že návštěvníci vše spořádali do poslední porce. Taneční parket 
roztančila již osvědčená kapela STONE. Plesová sezóna tohoto roku byla zahájena.

Tradiční ostatky pořádané tasovickými hasiči letos připadly na 
první březnový víkend. Sobotní maškarní ples v KD Hodonice 
zahájil třídenní prastarou tradici, o kterou projevilo velký 
zájem dokonce Muzeum Jindřichohradecka, které v rámci 
přeshraničního projektu dokumentuje lidové tradice Jižních 
Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního Rakouska a připravuje 
filmovou reportáž o nejstarších zvycích této oblasti. V neděli 
se průvod masek vypravil do tasovických ulic a v  pondělí 
masopustní veselí ukončily ostatky Válením dýní. V bohatém 
programu zakončovací masopustní zábavy nesměly chybět 
tradiční tance jako ponožková, trenýrková, šátečková, palicová 
nebo soutěž o nejhezčí mužské nohy, celý ostatkový kolotoč 
ukončilo pochovávání basy a za čtyřicet dní se těšíme na Ve-
likonoce.

Tradiční ostatky
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I v letošním roce se Mladí hasiči z SDH 
Hodonice zúčastnili florbalového tur-
naje mladých hasičů v Kuchařovicích. 
V  tomto již  2. ročníku turnaje  jsme 
nasadili soutěžní družstva ve všech 
kategoriích, tedy mladší hasiči, starší 
hasiči a dorost.   Účast družstev z os-
tatních SDH byla  letos větší než loni, 
ale naši hasiči  a hasičky se do toho 
pěkně opřeli a bojovali o co nejlepší 
umístění. Nakonec všechna družstva 
obsadila shodně 3. místo ve svých 
kategoriích. Patří jim velký dík a gra-
tulace ke skvělým umístěním!

Úspěchy 
Mladých hasičů

Dne 18.2.2019 proběhlo v KD Hodonice zasedání valné 
hromady TJ Hodonice. Mezi hlavními projednávanými 
body programu byla změna stanov, volba nového 
místopředsedy a tajemníka tělovýchovné jednoty, 
dále hodnocení činnosti a hospodaření uplynulého 
roku a také plánování roku 2019. Předseda TJ Hodonice 
pan František Latr, který vedl celé jednání, informoval 
mimo jiné také o projektu sportovní haly a všech 
záležitostí, které s přípravou souvisejí. S ohledem na 
tuto akci byl místopředsedou TJ zvolen místostarosta 
obce Hodonice, pan Jan Procházka. Tajemníkem pak 
Jiří Sedlář ml. 

Valná hromada TJ Hodonice

Velký dětský karneval letos členové spolku 
Hodoňáci uspořádali v  sobotu 16. března  
a letos se nesl ve znamení snad nejoblíbenější 
dětské kreslené postavičky, a to mnoha 
generacemi milovaného Krtečka.  Sál kul-
turního domu byl slavnostně vyzdobený 
desítkami Krtečků a Večerníčků  a také 
spoustou barevných nafukovacích balónků, 
kterých si na závěr dosyta vydováděné děti 
odnášely plné náruče. Moderátor zábavného 
odpoledne Milan Jonáš děti provedl pro-
gramem plným soutěží, zábavy, tance a 
sladkostí. Ceny za nejhezčí originální masky 
si odnesli Potápěč, Šmoulíček a sestry 
Mochomůrky. Děti si svůj den náramně užily 
a ani se jim nechtělo domů.

Dětský karneval
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Klub seniorů Podyjí připravil pro návštěvníky z řad dětí i dospělých na 
úterý 26. 2. 2019 Draní peří. Tato folklórně laděná akce byla již pátou 
přehlídkou a ochutnávkou dnes již málo viděných řemesel, ale také 
starodávných dobrot. Salonek v kulturním domě se na jeden den změnil 
na improvizovanou selskou jizbu a krojovaní pořadatelé zde postupně 
přivítali více než 160 dětí ze základní a mateřských škol v doprovodu 
svých učitelek. Děti si samy vyzkoušely, jak se dere peří a kolik je ho 
potřeba třeba jenom do malinkého polštářku. Mohly si vyzkoušet také 
polní nářadí a nástroje. Prohlédly si výstavku starodávného vybavení 
domácnosti a hlavně pomlsaly dobroty podle receptů našich babiček.  
Děkujeme tímto Klubu seniorů za tuto unikátní masopustní tradici, 
která nemá široko daleko obdoby.

Draní peří

Šachy
Šachový kroužek Optika Medek TJ Hodonice pod vedením pana Šimíka,  
p. učitele Leischnera a Petra Korgera patří k nejoblíbenějším a nejaktivnějším 
oddílům TJ. Děti se scházejí vždy na 2 hodiny ve čtvrtek odpoledne, aby 
procvičily své šachové strategie. Následně pak soupeří na zápasech a turna-
jích, kde zaujímají přední místa výsledkových listin a skvěle reprezentují svůj 
domácí oddíl. Během posledních měsíců zvládly několik turnajů, můžeme 
zmínit Silvestrovský šach-pink v Hodonicích, Memoriál J. Švandy a V. Holíka ve 
Znojmě, dokonce se také účastnili Přeboru škol v šachu – Jihomoravské krajské 
kolo v Břeclavi, dále vzájemně zápolili na Optika Medek Open 2019, Přeboru 
šachového kroužku Optika Medek TJ Hodonice a někteří také na Sapíkově 
blicáku v  Dobšicích. Děti vždy užijí příjemný den se svými kamarády i se 
šachovými kolegy jiných oddílů a nasbírají cenné, nejen šachové zkušenosti. 
Velkým připravovaným turnajem bude Memoriál Rostislava Obrdlíka, který 
proběhne také jako krajský přebor mládeže. Turnaj bude rozdělen na Skupinu 
A Open a Skupinu B pro děti do 15 let. Memoriál se uskuteční 8. června 2019 
v prostorách KD Hodonice. 

Jeřábková druhá  
na mistrovství  

Jihomoravského kraje

Teprve jedenáctiletá žákyně páté  
třídy ZŠ Tasovice a střelkyně 
ze vzduchové zbraně Barbora 
Jeřábková reprezentovala svůj 
klub a domovskou obec Hodonice 
na mistrovství Jihomoravského 
kraje, které se konalo. 3. 2. 2019 
na domovské střelnici v Brně. 
Startovala v disciplíně vzduchové 
zbraně 30 ran v leže kategorie do 
12 let.Střílelo se po jedné raně do 
terče na deset metrů. Nástřelem 
311.9 se umístila na druhém místě. 
Na své konto si připsala i úspěch 
v Poděbradech kde se zúčastnila 
velké ceny Středočeského kraje, 
která se konala pod záštitou hejt-
mana kraje. Zde vybojovala třetí 
místo nástřelem 313,0.
Přejeme klidnou mušku do dalších 
závodu.

Rybářský kroužek
24. února proběhl Rybářský 
halový pohár TJ Hodonice 
v  rybolovné technice, a to 
v tělocvičně Základní školy Ta-
sovice. Celkem se zúčastnilo 
23 soutěžících z celé Moravy, 
od nejmladších po dospělé. 
Akci uspořádal rybářský oddíl 
TJ Hodonice pod vedením 
Pavla Zahradníka a Martina 
Müllera.
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V neděli 17. března uspořádal Myslivecký spolek Hodonice akci Úklid větrolamů 2019. Myslivci společně s občany prošli 
krajinu v okolí zastavěné části obce Hodonice a posbírali odpad, který neuvědomělí občané odhodili do větrolamů, podél 
polních cest, do remízů a na další, k tomu zcela nevhodná místa. Celkem nasbírali neuvěřitelné množství odpadu rozličného 
druhu, především elektrospotřebiče pneumatiky, suť a další. 
Na tomto místě sdělujeme, že k uložení odpadu slouží Sběrný dvůr v Hodonicích. Děkujeme!
Akce zaměřená rovněž na úklid odpadků tentokrát pod záštitou obce Tasovice proběhne 6. dubna 2019, přičemž hlavním cí-
lem je vyčistit okolí toku Dyje. Sraz je v 9 hodin u mostu v Tasovicích. Po skončení brigády je pro všechny účastníky zajištěno 
občerstvení. 

Úklid větrolamů, pozvánka na úklid povodí Dyje a okolní krajiny

PRIPRAVOVANE 
AKCE

Zápis dětí 
do prvních tříd ZŠ Tasovice 3. 4. 2019 
Pingpongový turnaj seniorů 12. 4. 2019
Flora Olomouc 27. 4. 2019

Duben 2019

V

Zápis dětí do MŠ Hodonice  4. 5. 2019  
Divadlo Háta - Hvězdné manýry 5. 5. 2019
Putování po sklepech 
“Za vínem se sv. Klementem” 11. 5. 2019
Den matek  10. 5. 2019
Velký dětský den 25. 5. 2019

Květen 2019

Tenisový turnaj Rolf Brabenetz Open 2019 
Šachový turnaj 
Memoriál Rostislava Obrdlíka 8. 6. 2019
Sklobranní s ADFORS  15. 6. 2019
Rozloučení s předškoláky  
Rozloučení s deváťáky
Šachový turnaj Haiva Cup 29. 6. 2019

Červen 2019

50. Tasovická výstava vín 
v KD Hodonice 23. 3. 2019
Rocková zábava ORYON 30. 3. 2019 

Březen 2019

Informujeme, že od 1. dubna budou opět v provozu tenisové 
kurty. 

Provozní doba bude stejná jako v minulosti, stejně tak výše 
poplatku za pronájem kurtů a to takto:

 Duben – srpen  14:00 – 20:00    denně
 Září – říjen 14:00 – 19:00    denně

Cena za 1 kurt  80,- Kč / hodina

Telefon pro objednání kurtu: 737 841 881

Tenisové kurty

I
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Nový člen zastupitelstva 
Po 5. zasedání zastupitelstva ukončil na vlastní žádost své 
působení v zastupitelstvu obce pan Ing. František Špillar. 
Prvním náhradníkem strany HODONICE JAKÉ CHCEME je 
Vlastimil Fiala, který uvolněný mandát přijal a slavnostně 
složil slib zastupitele na 6. zasedání zastupitelstva dne 20. 
února letošního roku. 
Vlastimila Fialu můžete potkat mimo zastupitelstvo obce také 
v kulturní komisi. Se svým střeleckým klubem IPSC Znojmo 
finančně zajišťuje a spolupracuje se souborem Tulipánek, na 
jehož vedení se podílí jeho žena Hanka. 
Na těchto řádcích bychom rádi poděkovali panu Ing. Špillarovi 
za jeho, byť krátkou, účast v zastupitelstvu. Vážíme si každé 
rady, která byla pro nás cennou, a věříme, že ačkoliv není již 
pan František zastupitelem, rozhodně nezanevřel na dění  
v obci a bude se dále zajímat a také věnovat především práci 
vinaře v obci. 

/zastupitelé obce/

Místní knihovna Hodonice
Okénko do knihovny:
Místní knihovna v Hodonicích ke konci roku 2018 eviduje celkem 4.285 knih. Z toho je 1.032 knih naučných a 3.246 knih 
krásné literatury, celkem bylo pořízeno 235 knih. Ke konci roku 2018 má knihovna 185 registrovaných čtenářů.
Úspěšně si vede také Virtuální univerzita 3 věku. Studentky se scházejí v prostorách Místní knihovny v Hodonicích, kde 
se společně věnují studiu vybraných zajímavých témat a zároveň společně navazují přátelství.

SPOLECENSKA KRONIKA

Leden 2019

Straka J. 
Semančinová P.
Jandová H.
Bystřická A.
Šimková J.
Matulová M.
Boudný M.
Střechová M.
Buchta R.
Změlíková J.
Sirkovská I.
Svoboda M.
Lobpreis P.
Zemancová M.
Válková A.
Dohnalová L.
Brhelová M.
Pragr O.

Březen 2019

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občany, kteří odešli 
z našich řad
Vladimír Jaroš
Karel Letocha
Božena Šeďová

Vzpomínáme

I

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Julie Poklembová
Kristýna Mrňová
Adéla Zoufalá
Laura Balážová

Únor 2019

Kratochvílová B.
Zifčáková F.
Homolová M.
Večeřová J.
Götzová F.
Kujalová J.
Vinklárková A.
Maštera V.
Sedlářová L.
Nováková B.
Kirschová F.

Harenčáková Š.
Marek J.
Kovaříková A.
Tomčalová J.
Zifčáková A.
Radová V.

Svobodová A.
Burian M.
Zelinková I.
Mejzlík M.

v
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Mateřská škola Hodonice
  zve všechny malé kamarády na

ZÁPIS DO ŠKOLKY na školní rok 2019/2020
Přijďte k nám v sobotu  4. 5. 2019 od 10:00 do 15:00 do MŠ Hodonice

Sebou přineste očkovací průkaz dítěte
a vyplněnou od lékaře potvrzenou Žádost o přijetí, kterou si stáhnete na našem webu

Zápis dětí 
do MŠ Hodonice

Jako každoročně, i v letošním roce v prvních led-
nových týdnech proběhla v Hodonicích tříkrálová 
sbírka, pod záštitou Oblastní charity Znojmo. Rodina 
Korgerova neúnavně obešla všechny domácnosti  
a za doprovodu zpěvu písně My tři králové.. dokáza-
la vybrat finanční dary ve výši blížící se 40 tisícům 
korun, jenž byly předány Oblastní charitě a budou 
použity jak jinak než k charitativním účelům. 
Děkujeme. 

Tříkrálová sbírka

Drazí občané, jménem Oblastní charity Znojmo děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 
2019 na pomoc potřebným. Celkem se v naší obci vykoledovalo 38 956,- Kč. Velké poděkování patří i všem koledníkům  
a vedoucím skupinek, kteří se obětavě podíleli na sbírce. Celkově se na Znojemsku vybralo 2 346 252 Kč. 
DĚKUJEME VÁM! 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka 
elektrické energie: Dne 9. 4. 2019 od 07:45 do 12:15 hod. Týká se části 
Obce Hodonice zejména na ulici Panské.
Důvodem je plánované kácení dřeviny na ulici Panské nad rybníkem. Vz-
rostlý topol převisá nad dráty vedení elektrické energie a je nutné dřevinu  
z bezpečnostních důvodů odstranit. Tento úkon proběhne ve společné 
režii obce, společnosti eon a společnosti, která pro eon provádí řešení 
takových situací.
Kácení dřeviny proběhne stromolezeckou technikou, aby nedošlo  
k poškození vedení, bude toto vedení dočasně po uvedenou dobu 
demontováno.
Děkujeme za pochopení.
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ZIVOTNI PROSTREDIÍ
V I IV

S končícím zimním obdobím končí i období 
strádání potravy pro zvěř v naší honitbě. 
Do rozsáhlé záměrné celoroční činnosti 
myslivce patří především přikrmování 
zvěře v zimních měsících tak, aby byl 
zabezpečen dostatek vhodné potravy  
v tomto nepříznivém období, především 
pro zajíce, bažantí a srnčí zvěř.
Členové našeho mysliveckého spolku za-
jistili také v letošní zimě pro zvěř kvalitní 
potravu zejména opakovaným nákupem 
krmiva ve Sladovně Hodonice. 

Z činnosti Mysliveckého spolku Hodonice

Krmivo bylo následně uskladněno  
a v průběhu zimy pravidelně doplňováno 
do tzv. mysliveckých zařízení, obecně 
známých jako zásypy. Zvěř se nám za to 
odměňovala vždy poctivě “vyčištěnými” 
zásypy. 

Poděkování za pomoc pak patří i dětem 
a jejich rodičům, kteří zdejším myslivcům 
pomohli při tradičním přikrmování zvěře 
na Štědrý den. 

Neméně důležitou činností mimo péče 
o zvěř v přírodě je i bilancování up-
lynulého mysliveckého roku a následné 
plánování činnosti a rozdělování úkolů 
členům Mysliveckého spolku Hodonice 
v nastávajícím období. Vše proběhlo na 
Výroční členské schůzi spolku, která se 
konala v myslivně spolku. 

V nadcházejícím jarním období se za 
přírodu jako myslivci obracíme na občany 
Hodonic s následující prosbou:

/Členové mysliveckého spolku /
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SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr v Hodonicích oslaví 2. června 2 roky svého provozu. 1. června 2019 v dopoledních hodinách chystáme Den 
otevřených dveří pro ukázku fungování sběrného dvoru. Mnozí občané jsou již pravidelnými návštěvníky a odkládají zde 
nepotřebné předměty všeho druhu. Někteří možná ještě o tomto zařízení úplně nevědí a v tento den mohou navštívit 
sběrný dvůr, prohlédnout si zrekonstruované prostory a dotázat se na vše, co je bude zajímat. 

Připomínáme provozní dobu sběrného dvoru a kontakt, kdyby bylo potřeba cokoliv vyřešit.
Pondělí 07:00 – 14:00
Středa 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 12:00

Sobota 09:00 – 11:00
Tel.: 736 738 341 – Ing. Jitka Bořilová, vedoucí zařízení

Sběrný dvůr funguje výhradně pro občany Hodonic. Dále zde mohou ukládat odpad rekreanti obce, kteří v Hodonicích platí 
poplatek za odpady za objekt k rekreačnímu užívání. Mimo to také firmy (právnické a podnikající fyzické osoby), které jsou 
na základě smlouvy s obcí zapojeny do Systému obce nakládání s odpady. Pro všechny jmenované je ukládání veškerého 
odpadu, jenž smí být přijímán do zařízení, ZDARMA. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V HODONICÍCH

Počasí uplynulých dní mnohé z nás příjemně překvapilo nestandardně teplým vzduchem. Odborníci, zabývající se již zažitým 
souslovím “změna klimatu” hodnotí a předvídají, že v krátkém časovém horizontu již nebude jaro, případně jen velmi krátce. 
Na těchto řádcích bychom chtěli připomenout, že v Hodonicích máme vlastní meteostanici, která měří teplotu vzduchu, 
přízemní teplotu, teplotu půdy, dále samozřejmě srážky, ovlhčení listů a další hodnoty, které jsou užitečné mnohým z nás. 
Veškeré naměřené hodnoty naleznete zde www.amet.cz

Meteostanice

Graf ukazuje hodnoty teploty vzduchu, naměřené v období od 12. února do 12. března letošního roku. Teplota v tomto  
období dosáhla nestandardně široké amplitudy, nejníže  -6,7 °C, nejvýše 21 °C.

Graf ukazuje hodnoty srážek, naměřené ve stejném období, tj. za poslední měsíc (12. 2. – 12. 3. 2019). Výsledná suma je 
alarmující – za měsíc spadlo pouze 13 a čtvrt mm srážek. K tomu je potřeba zvážit odpar za teplých a větrných dnů. Bilance 
vlhkosti půdy je pak spíše záporná. 
Webová stránka, spravující naměřené hodnoty, ukáže všechny ukládané hodnoty dle vámi navoleného období a dalších 
parametrů. Současně umí upozornit na vlivy, užitečné např. vinařům pro včasné ošetření révy a podobně. 
Meteostanice je umístěna poblíž obecního úřadu Hodonice, tudíž hodnoty pro například okrajovou část obce Hodonice (př. ul. 
Panská) jsou dle sledování mírně odlišné, zejm. v kategorii srážek. 
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 2. ČTVRTLETÍ 2019
den

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
měsíc

duben 2019
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT

květen 2019
ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ

červen 2019
SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

DRUH ODPADU INTERVAL SVOZU

2 TÝDENNÍ

ZÁVAZNÝ TERMÍNBIOODPAD 2 TÝDENNÍ
PAPÍR 2 TÝDENNÍ
PLAST 2 TÝDENNÍ
KOV 2 MĚSÍČNÍ

MŮŽE BÝT PŘESUNUTO NA JINÝ DEN
SKLO MĚSÍČNÍ

SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 2. ČTVRTLETÍ 2019
den

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
měsíc

duben 2019
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT

květen 2019
ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ

červen 2019
SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

DRUH ODPADU INTERVAL SVOZU

2 TÝDENNÍ

ZÁVAZNÝ TERMÍNBIOODPAD 2 TÝDENNÍ
PAPÍR 2 TÝDENNÍ
PLAST 2 TÝDENNÍ
KOV 2 MĚSÍČNÍ

MŮŽE BÝT PŘESUNUTO NA JINÝ DEN
SKLO MĚSÍČNÍ

SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 

Poplatek za odpady

Jak jsme již informovali v minulém vydání Vlaštovky, zastupitelstvo obce schválilo změnu 
splatnosti poplatku za odpady, dříve zažitý termín 30. září je od letošního roku posunut 
na 30. června. Výše poplatku činí 450 Kč. Úhradu je možné provést osobně na pokladně 
obecního úřadu či bankovním převodem na účet č. 1582841399/0800 s uvedením jména 
poplatníka. Osoby starší 65 let a děti do 18 let jsou od poplatku osvobozeny. 
Výše poplatku je vypočtena dle zákona z fixní a proměnlivé složky, avšak pouze z ná-
kladů na směsný komunální odpad. Seniory a děti dotuje obce, stejně tak veškerý svoz 
ostatních druhů odpadů, myšleno tříděných složek, tj. plast, papír, sklo, kov, oleje, textil 
a samozřejmě také veškerý odpad ze sběrného dvora. Nepatrné množství finanční obec 
přijímá za prodej druhotných surovin anebo od společnosti EKOKOM jako náhradu za 
zajištění třídění. Avšak obec na odpadové hospodářství dodala například v loňském roce 
z rozpočtu daleko přes 1 milion Kč (zahrnuje mimo jiné provoz kompostárny a sběrného 
dvoru). 
Třídění odpadů a zavedení svozu plastu a papíru přímo z domácností přineslo obci úspo-
ru na poplatku za uložení směsného komunálního odpad ve výši 114 000 Kč. Oproti roku 
2017 jsme společně dosáhli snížení o více než 76 tun.
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Úřední hodiny
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rok tuny

2012 401,82

2013 391,47

2014 424,99

2015 425,36

2016 362,21

2017 340,57

2018 264,46


