
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených nám skončila a před námi je pro nás tak typické období vinobraní. Školní zvonění za-
volalo děti do školních lavic mezi své kamarády a za svými učiteli. Prvňáčci budou své nové kamarády teprve pozná-
vat a postupně budou nabývat první vědomosti, znalosti a zkušenosti. K  tomu přeji všem žákům i učitelům hodně 
úspěchů a trpělivosti. I v horkých letních dnech bylo v naší obci rušno. A to jak v oblasti pracovní, tak i sportovní, kul- 
turní a společenské. Naplno se rozjely práce na výstavbě sportovní haly za školou. Na ulici Nádražní začala potřebná 
rekonstrukce vodovodu. U „Darenu“ byla zbourána budova č. 4, na jejímž místě bude vybudováno parkoviště, které zlepší 
bezpečnost dopravy v tomto úseku. V současné době připravujeme opravu místních komunikací do pískovny a na ulici 
Panská k hasičskému hřišti. Mezi významné kulturně společenské akce letošního léta patřilo již tradiční „Zarážení hory“  
a také soutěž ve vaření guláše, který se konal na hřišti v Tasovicích. V červenci uspořádal SDH Hodonice na hasičském hřišti 
v Hodonicích soutěž mladých hasičů  „O pohár starosty obce Hodonice“. Další sportovní soutěže se odehrály na tenisových 
kurtech v Hodonicích jako například v srpnu nohejbalový turnaj. Jak je vidět, léto v Hodonicích nabídlo našim občanům  
i aktivní odpočinek. O některých těchto, ale i dalších akcích, se podrobněji dočtete v dnešním vydání Vlaštovky. 
Milí spoluobčané do nadcházejícího období „babího léta“ a krásně zbarveného podzimu Vám všem přeji hodně zdraví, 
pohody a to nejen v rodině a mezi přáteli, ale také v naší obci a celé společnosti.S úctou 

Bc. Pavel Houšť starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

Letošní první školní den připadl na pondělí druhého září. Spoustu dětí plných nadšení a očekávání přišlo do sálu kul-
turního domu v Hodonicích, kde je spolu se svými rodiči čekalo milé, až dojemné přivítání se základní školou. Nápomocní 
byli žáci devátého ročníku, kteří se zodpovědně, a také již s nadhledem zkušených školáků, ujali svých malých kamarádů, 
aby je dovedli do své školy. Děti v  tyto první školní okamžiky poznaly také svoji paní učitelku, která jim bude vzorem  
a oporou a bude je učit tolik nového. Bezesporu všechny děti se těšily, napjaté, co nástup do první třídy obnáší. Počáteční 
rozpaky jsou v tuto chvíli už běžnou rutinou. Tak přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo, aby se jim dařilo a vše ve škole 
fungovalo dle jejich představ. 

PRVNACCI
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INVESTICNI AKCE
V I

V minulém vydání Vlaštovky jsme na titulní straně Vlaštovky otiskli půdorys – výkres budoucí Sportovní haly. Dnes, o tři 
měsíce později, stojíme o pořádný kus vpřed. Stavební práce běží na plné obrátky. Ve dnech, kdy vzniká tento článek, se 
provádí armatura stropu, pokládá se dešťová kanalizace. Byly dobetonovány základové pásy pro halu. Nyní, v době, kdy 
již čtete tyto řádky, práce opět pokročily. Tou zcela nejdůležitější informací celé akce je finální rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z MŠMT v celkové výši 24 milionů korun, které budou proinvestovány ještě do konce letošního roku. Do poloviny 
roku příštího pak má být stavba dokončena za finanční účasti obce Hodonice a obce Tasovice. 

Sportovní hala

Oprava účelové komunikace do pískovny a místní komunikace ke hřišti

Panský rybník
Potíže s netěsností hráze Panského 
rybníka přes vyvinuté úsilí mnoha 
zúčastněných stále přetrvávají. 
Zhotoviteli, firmě Agromeli, by- 
lo ze strany obce navrženo vstříc- 
né řešení, které ovšem firma 
nevyužila a nedodržela ústní do- 
hodu. Následně se sešla komise 
pro životní prostředí, aby předala 
své doporučení postoupit zále-
žitost právní kanceláři. Zastupi-
telstvo obce tak na svém posled-
ním zasedání schválilo zadání 
právnímu zástupci obce, aby vyz-
val zhotovitele díla k  odstranění 
závady. Poté obec provede zku-
šební napuštění rybníka a vyro-
zumí o termínu projektanta a zho-
tovitele díla. V  tomto znění bylo 
usnesení jednohlasně schváleno 
a takový bude i další postup v této 
nepříjemné záležitosti. 

Trvalý nárůst vozidel a nedostatek míst k jejich parkování je další řešenou prob-
lematikou. V současně době je připraven návrh, kde nově vybudovat parkoviště 
v  lokalitě sídliště. Přiložený návrh vybudování parkoviště na ulici Obecní nyní 
prochází procesní řadou všech potřebných kroků, vedoucí k realizaci. Hodonice 
jsou zastavěny do takové míry, že se velmi obtížně hledá každý prostor k bu-
dování parkovacích míst.  Dá se říci, že tato činnost je trvalou napříč celou obcí. 
Prosíme na tomto místě o ukázněné parkování vozidel. Upozorňujeme na zákaz 
parkování na místech k tomu neurčených. A to především s přicházejícím zim-
ním obdobím, kdy bude probíhat odklízení sněhu. Velmi často nevhodně par-
kovaná vozidla zabraňují průjezdu techniky, ale také vozů záchranných složek či 
obslužných vozů. Děkujeme. 

Rozšíření parkovacích míst

Zastupitelstvo obce a vedení obce v  letošním roce pracuje mimo jiné na rekon-
strukci komunikace k pískovně a na vybudování zpevněné komunikace od myslivny 
kolem hasičského hřiště směrem k ulici Panské. 

Rekonstrukce komunikace k pískovně bude podle předpokladu realizace v této 
době již prakticky hotová. Vítězná firma PORR a.s., která do výběrového řízení 
předložila nejnižší nabídkovou cenu, nakonec od realizace odstoupila, tudíž nas-
toupila firma druhá v pořadí, tedy COLAS CZ, a.s. s cenou 3,5 mil. Kč bez DPH. 

Tato komunikace je mimořádně frekventovaná. Společně s  rekonstrukcí se pojila 
také záležitost přilehlé topolové aleje. Pro tuto alej byl počátkem roku zpracován 
odborný posudek všech jednotlivých dřevin, z  něhož vzešla v  mnoha případech 
i značná hrozba pádu nejen větví, ale celých stromů. Dřeviny byly bezprostředně 
před započetím prací na opravě komunikace pokáceny. Ještě v  letošním roce 
bude na jejich místě vysazena nová alej, která bude kombinací rychle rostoucích a 
dlouhověkých dřevin. 

Místní komunikace ke hřišti je akcí dle rozpočtu za téměř 2 miliony korun bez DPH. Práce započnou v polovině října a do 
poloviny prosince mají být dokončené. Z výběrového řízení na zhotovitele stavby vzešel vítěz s nejnižší nabídnutou cenou 
téměř 1,2 milionu Kč bez DPH, a to AUTODOPRAVA BOHDÁLEK.
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Koncem srpna byl na obecním úřadu představen projekt p. Ing. Gabriela, 
resp. jeho první fáze k zateplení bytových domů Na Vinici. Tato první fáze 
řeší domy č. p. 372 a 373. Nyní je hotová dokumentace k realizaci. Pokud 
vše půjde podle předpokladu, v  zimním období by mělo proběhnout 
výběrové řízení na zhotovitele a na jaře by měly započnout práce za-
teplení a výměny oken a také další související práce. V řešení je podání 
žádosti o dotace, vyřízení energetického auditu a vše k tomuto potřebné. 
Na tyto dva bytové domy dále naváže příprava dokumentace k zateplení 
ostatních bytových domů Na Vinici. 
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Zateplení bytů Na Vinici

V posledních týdnech probíhá činnost údržby na dětských hřištích ze strany provozovatele, tedy Obce Hodonice. Dětská 
hřiště vyžadují trvalou a pravidelnou kontrolu i péči. Bohužel tu máme takový nešvar, kdy je překračován povolený věk pro 
každý herní prvek a dětská hřiště navštěvují děti výrazně starší, než pro které jsou herní prvky určeny. 
Nejoblíbenějším a současně nejrizikovějším herním prvkem je lanová dráha na hřišti na ulici Panské. Jedná se totiž o prvek 
pohyblivý s velkou dopadovou plochou. Z revizní kontroly vzešlo riziko, které by mohlo hrozit při užívání tohoto prvku. 
Proto proběhla oprava a dodatečná revize prvku, byla snížena o jednu úroveň startovací pozice a bylo upevněno nosné 
lano, čímž se podařilo dostat do rovnováhy rychlost a dalo by se říci „švunk“ jízdy včetně dojezdu, aby byla lanovka pro děti 
bezpečná. Ovšem pouze za používání vždy jedním dítkem. 
Na hřišti u obecního úřadu si zase některé nenechavé ručky pohrály s herními prvky tak, že mohlo dojít k ohrožení a pádu 
dětí mladších. I toto se podařilo vyřešit. Zde je potřeba říci, že není snadné obstarat nové komponenty za zničené stávající, 
protože výrobce již neexistuje a nový dodavatel dlouho shání náhradní díly, aby byl schopen dostat hřiště do provozu-
schopného stavu. 
Prosíme, především právě ty nenechavé ručky, nechejte svým mladším kamarádům dětská hřiště v dobrém stavu. 
Nyní také probíhá obnova nátěrů všech dřevěných prvků, jak herních, tak mobiliáře, laviček především. Zaměstnanci obce 
odstraňují staré nátěry a opatřují nátěry novými. 

Dětská hřiště, mobiliář v obci

Vzduchotechnika v MŠ Hodonice
Během prázdnin bylo ve školce v  Hodonicích rušno. V  kuchyni  
a přilehlých prostorách byla instalována vzduchotechnika, zajišťující od-
tah par z vaření a vůbec zajišťující vhodné prostředí zmíněných prostor. 
Celá akce stála 779 tisíc Kč bez DPH. Současně byl zpracován energetický 
audit a také podána žádost o dotaci na spolufinancování vzduchotech-
niky. Výsledky zatím nejsou známy. Nyní kuchyň mateřské školky bude 
zcela splňovat požadavky na takovéto zařízení a vaření bude výrazně 
snazší a bezpečnější. Limity a požadavky hygienické stanice jsou tak 
dodrženy, jak mají být.

Obec Hodonice pronajímá prostory kulturního domu. Pro komfortnější organizaci firemních i soukromých akcí v letošním 
roce pořídila další vybavení kuchyně v hodnotě 15 tisíc Kč. 
Zde uvádíme aktuální platný ceník pronájmu prostor. Pro půjčení nádobí a ostatních prostředků je plný ceník k dispozici 
na obecním úřadu Hodonice. 
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH, pro místní neziskové organizace a sdružení z Hodonic je cena snížena o 50% z uvedeného. 

Vybavení kuchyně kulturního domu

0-6 HODIN 6-12 HODIN 12-24 HODIN
SÁL 300,- 600,- 1500,-
SALONEK 150,- 300,- 600,-
KUCHYŇKA 300,- 450,- 600,-
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Tenisové turnaje
Během letošního léta se konaly tři tenisové turnaje na kurtech v Hodonicích. První z nich „Putovní pohár Davis Cup Hodonice“ 
odehrálo deset týmů tenistů 22. června. Vítězství získala dvojice Michal Indruch – Marian Faktor, za nimi pak Jiří Hladík –  
David Brabenetz a na třetím místě Oto Heimel – Jan Procházka. 
Turnaj „Špacír Open“ odehrálo deset týmů ve čtyřhrách. Z vítězství se nakonec radoval tým David Brabenetz – Jiří Hladík, 
který těsně udolal tým Oty Heimela a Jana Procházky. 
7. září se utkalo celkem 24 hráčů tenisu ve dvouhrách. Suverénním vítězem se stal Michal Indruch, kterého následoval na 
druhém místě Oto Heimel a třetím místě Josef Vacula. Blahopřejeme. 
Turnaje na tenisových kurtech se konaly pod záštitou a s podporou Tělovýchovné jednoty Hodonice.
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KULTURA A SPORT

Týden před koncem školního roku uspořádalo Mateřské centrum Tělovýchovné jednoty Hodonice první ročník Turnaje 
v kuličkách. I přes poměrně napínavé počasí se akce vydařila naprosto perfektně a jistě se turnaj stane tradicí. K pořádání 
akce zapůjčili hodoničtí hasiči své zázemí – hasičský areál nad Panskou. Souboj hráčů byl rozdělen do tří kategorií – mladší 
děti, starší děti a dospělí. V první kategorii se stala suverénní vítězkou Tonička Suchá, druhé místo obsadil Lukášek Máchal 
a těsně za ním se na třetím místě umístil Kryštůfek Bořil. Kategorii starších dětí vyhrál nadaný hráč kuliček Robinek Krčmář. 
Druhé a třetí místo obsadily Markétka Grillowitzerová a Lucinka Karpíšková. V kategorii dospělých se na prvním místě 
umístila hostující hráčka z Konic Evča Svobodová. Celé akce se zúčastnilo 35 dětí a 39 dospělých. Někteří hráči cvrnkali 
kuličky ještě dlouho do noci. A ti nejvytrvalejší dokonce nocovali na hřišti ve stanech, i přes celkem vytrvalý déšť. Tato 
sportovní sobota ovšem nebyla jen o kuličkách, pro děti byly připraveny také další hry a soutěže a všechny děti i rodiče  
a kamarádi si den báječně užili. Všem děkujeme za úžasně strávený den. Největší poděkování patří TJ Hodonice, jmenovitě 
především Františku Latrovi za vydatnou pomoc a podporu turnaje a Vlastimilu Fialovi za perfektní práci hlavního 
rozhodčího. 

Turnaj v kuličkách
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Sbor dobrovolných hasičů Hodonice uspořádal v  sobotu  
20. července 2019 na hasičském hřišti 6. ročník soutěže 
Mladých hasičů v  požárním útoku O pohár starosty obce 
Hodonice. 
Na hasičském hřišti v Hodonicích se tento den sešlo 12 týmů 
mladších a 9 týmů starších závodníků, aby se utkali o vítězství. 
Mladší domácí družstvo obsadilo krásné druhé místo mezi 
prvním a třetím oddílem Skalice A a B. Starší hodoničtí 
hasiči získali třetí místo, před nimi pak vítězili hasiči ze Ska-
lice a Vítonic. Blahopřejeme našim úspěšným závodníkům 
v požárním sportu a přejeme mnoho další úspěchů.

Soutěž v požárním útoku
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Nohejbal
V  sobotu 3. srpna nastoupilo na kurty sedm týmů 
hráčů nohejbalu, kteří bojovali o vítězství v Nohejba-
lovém turnaji ARDAGH Group a TJ Hodonice OPEN 
2019. Teploty dosahovaly ke 30° C, přišel i déšť. Týmy 
však neztrácely na statečnosti a vítězství si odvážel 
brněnský tým „Fláky masa“.

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 
Letošní prázdniny si nechaly několik trumfů v  po-
době horkých letních dnů až na svůj samotný závěr. 
Také poslední prázdninovou sobotu bylo v  Taso-
vicích vedro, čemuž napomohlo dozajista také de-
vatenáct rozpálených kotlíků plných vynikajících 
hovězích gulášků. Gulášfest na tasovickém hřišti se 
stal vyhledávanou prázdninovou tečkou a letos ho 
navštívilo 394 platících účastníků. Své kuchařské 
umění i tvořivého ducha zde poměřilo 19 družstev 
z  řad místních občanů i vzdálenějších míst. Kuchaři 
se s vervou pustili do díla a zanedlouho už z kotlíků 
lákavě voněl hotový gulášek, zbývalo jen hodnotit. 
Ochutnávání bylo často zpříjemněno domácím 
chlebem, nakládanou zeleninou a jinými pochu-
tinami, které přispěly k  získání potřebných bodů. 
Vítězství letos zamířilo do Hodonic, vyvařil ho tým 
Stavební huti R. Arbeiter. Speciální kategorii za 
nejsympatičtější kuchaře vybojovali neohrožení Ga-
lové. Kotlíky byly poctivě vyškrabány do poslední 
porce a pro opozdilce už zůstal pouze suchý chleba 
nebo možnost zúčastnit se soutěže v pojídání fefe-
ronek! Úžasné sobotní odpoledne ukončila taneční 
zábava skupiny Giuseppe. 

Zarážení hory
Stalo se již tradicí, že první sobotu po svátku Nanebevzetí 
Panny Marie pořádá Spolek vinařů svatého Klementa slavnost 
Zarážení hory. Letos se tento pradávný zvyk konal v  sobotu  
17. srpna a provázelo ho mimořádně přívětivé počasí. Vinaři 
spolu s velikým doprovodem návštěvníků tak již popáté zarazili 
horenské znamení ve vinohradu, čímž dali najevo, že je od této 
chvíle zakázáno vstupovat do vinohradu s výjimkou majitele 
a hotařů. Tito hlídači vinohradu složili slib, že budou poctivě  
a pilně hlídat svěřené vinohrady. Slavnost je naplněna bo-
hatým programem, který obsahuje  kromě úkonů právních, 
církevních i magických zejména dobrou zábavu při cimbálové 
muzice, písničce a sklence vína. Tradičně se začínalo před 
budovou Tasovického vinařství, byly zde vyhlášeny rovněž 
výsledky květnového Putování po sklepech a oceněným 
vinařům byly předány ceny z  rukou hodonického starosty 
obce Bc. Pavla Houště a tasovického místostarosty RNDr. Miro-
slava Groliga. Po ochutnávce ve sklepě se průvod účastníků 
postupně přesunul do nedalekého kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, kde horám požehnal místní kněz otec Jan Sokulski. Poté, 
co hotaři ve vinohradu slavnostně vztyčili hory za obě obce  
Tasovice a Hodonice, bylo čestnými hosty ještě zaraženo 
dvanáct kolků jako symbolů dvanácti měsíců vinařovy práce. 
Na závěr zazněla slavnostní myslivecká salva a pískání 
přítomných dětí na píšťalky, které má symbolicky zahnat zlé 
síly, nemoci, bouřku, ale hlavně špačky.
Celá slavnost byla ukončena na hřišti TJ Sokol Tasovice, kde 
probíhaly zábavné folklórní soutěže a příjemná zábava při 
písničce a sousedských setkáních.

Stalo se již tradicí, že Klub seniorů Podyjí Hodonice vyplouvá na 
Dyji. V letošním létě počátkem srpna vyplulo 6 posádek z řad 
členů klubu seniorů. Počasí výletníkům přálo a nakonec se 
mnozí z  nich i vykou-
pali. Všichni společně 
užili pohodový den, 
který zakončili malým 
občerstvením a pěk-
nou písničkou. Ne-
byla to zdaleka jediná 
akce letošního léta v 
režii seniorů. Společně 
navštívili také slavnos-
ti chleba ve Slupi.

Senioři na vodě
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Znovín Cup pingpongový turnaj  5. 10. 2019
Rolf Brabenetz Open 2019 tenisový turnaj 5. 10. 2019
Den otevřených dveří na střelnici 
v Hodonicích  12. 10. 2019
Rocková zábava ORYON 19. 10. 2019 
Předhodové zpívání 26. 10. 2019
Ohnivý podzim 26. 10. 2019

Říjen  2019

I

PRIPRAVOVANE AKCE
V I

Martinské hody – stavění máje 8. 11. 2019
Martinské hody + večerní zábava 9. 11. 2019
Hodová mše svatá 10. 11. 2019

Listopad  2019

Rozsvícení vánočního stromu, 
zahájení Adventu 1. 12. 2019
Posezení s důchodci  6. 12. 2019
Badmintonový turnaj 
Štěpánská rocková zábava  25. 12. 2019
Vánoční florbalový turnaj
Nohejbalový turnaj
Předsilvestrovské bruslení
Pingpongový turnaj

Prosinec  2019

Virtuální univerzita 3. věku
Oznamuje, že od 2. 10. 2019, od 10:00 hodin, začíná nový 
semestr. Bylo zvoleno téma Klenoty barokního sochařství 
v  českých zemích. Kurz se uskuteční v  Místní knihovně 
v Hodonicích. Zveme všechny seniory dychtící po vědění. 
Kontaktní osoba: Grillowitzerová Ludmila, tel.: 775 99 81 15,  
e-mail: knihovna@hodonice.cz

Škoda alej v Hodonicích
Obec Hodonice získala grant pro výsadbu ŠKODA 
ALEJE HODONICE ve výši 34 tisíc Kč na výsadbu  
17 ks alejových stromů v  lokalitě podél komuni-
kace k  pískovně na pozemku těsně před mostkem 
pod bývalou žampionárnou na pravé straně. Jedná 
se o 2/3 podíl celkových nákladů na založení aleje, 
přičemž celkové náklady činí 51 tisíc Kč vč. DPH. 



www.hodonice.cz    

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 7

ŽZIVOTNIŽ PROSTREDIŽ
V I

Sucho, málo srážek, vysoké letní teploty, oteplování, zadržování vody 
v krajině, rybníky, obnova remízků… to jsou pojmy, které se v posledních 
letech skloňují ve všech pádech. Snad každý z nás si již plně uvědomuje 
význam zeleně v  krajině. Ekologická, mikroklimatická, protihluková, 
protiprašná, estetická, krajinotvorná, rekreační, hygienická, psychologická, 
hydrická či protierozní, to všechno jsou funkce, které zeleň plní s největší 
zodpovědností. Víme to všichni. A také víme, že samo máloco přijde. Proto 
přicházíme přírodě s pomocnou rukou. 
Obnova zeleně je proces v ideálním případě trvalý a nekončící. A tak jsme 

v Hodonicích začali sázet po troškách a trvale, abychom zvládli péči o vysazené rostliny k řádnému ujmutí, jejich růstu  
a vývoji, aby byly náklady na péči trvale vyrovnané. Letos na podzim vysadíme alej podél komunikace k pískovně. Na 
pravé straně vysadíme 17 alejových stromů, čímž vznikne „ŠKODA ALEJ“. Jedná se o projekt podpořený dotacemi tzv. 
ŠKODA STROMKY. Na protější straně pak vysadíme dalších 70 alejových stromů. Největší důraz klademe na společnou 
péči o naše společné životní prostředí. Proto budeme sázet všichni společně. Navíc slavnostně otevřeme opravený úsek 
místní komunikace k pískovně. 
Akce se uskuteční 2. listopadu od 10 hodin. Podpoří nás společně firma NOVASERVIS ve spolupráci s  EKO-KOM, kteří 
především pro děti zajistí zážitkový ekologický program. Bude připraven skákací hrad či tříkolky a další zábavné hry za 
věcné odměny pro děti. Firma LIBOR SUCHÝ AUTOPRODEJNA  představí nejnovější modely vozů ŠKODA. Představí se také 
firmy, představující moderní způsoby výsadeb zeleně. 
A bonus k  tomu všemu? Přijede za námi jezdec DAKARU Boris VACULÍK, mimo jiné úspěšný závodník a vítěz mnoha 
šampionátů v autocrossu !!!

Sázíme Hodonice

V I

Z činnosti Mysliveckého spolku Hodonice
Počínaje měsícem září začíná pro naše myslivce období zvýšené péče 
a to pravidelné přikrmování drobné i spárkaté zvěře. 
Letní měsíce využili členové našeho mysliveckého spolku k drobným 
opravám a přípravám mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře 
v nastávajícím podzimním, ale hlavně zimním období. Brigádně se 
podařilo i v suchém létě připravit dostatečnou zásobu sena na nas-
távající zimu. Také plev, tzv. žňového odpadu i zrní je zajištěn na start 
zimní sezony dostatek. K uskladnění krmiva bude plně využito skla-
dovací zařízení, které v minulosti získal náš Myslivecký spolek také  
i díky příspěvku obce Hodonice.
V nadcházejícím období připravují naši myslivci pravidelnou podzim-
ní členskou schůzi Mysliveckého spolku. Zde bude zhodnocena 
připravenost na zimní sezonu, rozdělení úkolů a bilancování letní se-
zony. Dále bude představen plán honů na drobnou zvěř. Vzhledem  
k všeobecnému trendu nízkých stavů počtů drobné zvěře plánuje náš 
spolek v letošním roce pouze tři společné hony na drobnou zvěř a to 
jeden v listopadu a dva v prosinci. Důraz však i nadále bude kladen na 
péči o zvěř v období zimního strádání. Jako každoročně bychom rádi 
zorganizovali tradiční společnou vycházku do přírody na Štědrý den.
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Červenec 2019
Kavanová O.
Kamenická A.
Horáček O.
Brňáková M.
Ryant P.
Vyklická A.
Saletová A.
Nevrkla J.
Hamouzová A.
Budná O.
Dohnalová N.
Filipenský A.
Marková A.
Schlesinger P.

Září  2019

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Ludmila Sedlářová
Josef Viktorin
Lenka Budná

Vzpomínáme

I

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Martin Medek
Ema Pinková
Vojtěch Maděřič

Srpen 2019

Hamouz J.
Toráč A.
Barabášová H.
Dlouhá M.
Pýcha P.
Hlaváček V.
Beňová A.

Válka V.
Chvátalová M.
Dvořáková M.
Holík F.
Maršounová F.
Ležovič M.
Holcmann V.
Němcová M.
Matoušková R.
Čimerová M.
Zapletal A.

Kršák L.
Procházková M.
Jánošová I.
Pfeiferová M.
Procházková A.
Debefová J.
Pakostová B.
Svobodová J.
Prívracká E.
Pavlačková A.
Kříž Z.

v
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 4. 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

říjen 2019
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 ST ČT

listopad 2019
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 SO

prosinec 2019
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 PO ÚT
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Rudická M.
Hasala R.
Zapletalová V.
Března V.
Svoboda L.
Chromá K.
Sedláková B.
Madeja A.
Suchánek E.
Venk F.
Kovařík L.
Vítová M.

Narodili se:


