
Vážení spoluobčané,

přijměte ode mě srdečné pozdravení v tomto adventním čase plném očekávání příchodu Vánoc - svátků radosti, přátelské 
pohody a lásky, naplněné vůní cukroví a krásnými koledami. V  tomto období stále více zdůrazňujeme vztah člověka 
k člověku, vzájemnou úctu, důvěru jednoho k druhému a opravdové pochopení.
Je – li člověk obklopen dobrými lidmi a přáteli, stává se běh života příjemnějším a snadnějším. Člověk, který umí prožívat 
kouzlo Vánoc, dokáže dát druhým také lásku, dovede si s ostatními navzájem pomáhat, dětem připravit šťastné a po-
hodové dny a sobě spokojenější život. Proto si tyto dny užijme plnými doušky v kruhu rodinném se svými nejbližšími  
a přáteli.
V těchto dnech mnozí z nás také bilancují. Poohlížíme se zpět, co všechno se událo během právě končícího roku 2019 a co 
všechno se nám podařilo zvládnout. O většině těchto událostí a projektech se dozvíte na následujících stránkách dnešní 
Vlaštovky. To co nás bude čekat v naší obci v následujícím roce 2020, bude záviset také na schválení rozpočtu, který je 
v těchto dnech připravován.

Milí spoluobčané, rok 2019 je téměř u konce a tak mi dovolte popřát Vám všem krásné prožití svátků vánočních a do nad-
cházejícího roku 2020 přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a porozumění.

S úctou 
Bc. Pavel Houšť starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

1. adventní neděle letos připadla na první prosincový den. Asi poprvé se vánočním stromem v Hodonicích stal tradiční 
symbol Vánoc jedle od manželů Louckých z Tasovic. Druhý vánoční strom, umístěný na náměstí u pošty věnovala paní 
Bohumila Nováková z  Hodonic, za což jim moc děkujeme. Rozsvěcení vánočního stromu u kulturního domu v  Hodo-
nicích zahájil starosta obce Bc. Pavel Houšť a poté s vánočním požehnáním promluvil také P. Josef Michalčík CSsR. Akci 
zpestřila vystoupení dětí z mateřské i základní školy, které si připravily pásmo písní a koled. Své vystoupení předvedli také 
Mužáci z Hodonic, kteří slováckými písničkami rozezpívali přítomné návštěvníky. Teplé nápoje pro děti i dospělé uvařili 
společnými silami zastupitelé obce a potěšilo také mnoho stánkařů a drobných prodejců vánočního a dárkového zboží, 
kteří zaplnili vánoční jarmark. Na dračku jdou zejména úchvatné perníčky paní Pěčkové. Ani letos nevynechali své pásmo 
zpěváci z hudební školy Yamaha ze Znojma. Po rozsvícení vánočního stromu potěšila přítomné dětská cimbálová muzika 
Veltlínek. Krásnou adventní nedělí, kterou provázeli moderátoři Milan Jonáš a Daniel Rubeš, jsme se přenesli do poko-
jného předvánočního času.

VANOCNI VESNICKA 2019
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INVESTICNI AKCE
V I

Sportovní hala v  Hodonicích roste před očima. Do konce letošního roku bude proinvestována celková částka dotace. 
Počátkem října byl postaven hlavní skelet haly, následně pak západní a východní štít. Současně probíhaly práce na budově 
zázemí, byla dokončena střecha, budova byla opatřena fasádou. Posléze započaly práce zateplení haly a na řadu přišlo roz-
vedení elektřiny, vzduchotechniky, plynu a vody. V listopadu už byla hala zateplená, opatřena okny. Rozvody byly hotové  
a začaly práce uvnitř zázemí, tedy v budově i v hale. V hale probíhalo obkládání dřevěným obkladem, v šatnách se po-
kládala dlažba a obklady. Důležitým technickým prvkem v hale je osvětlení a tepelné infrazářiče, které byly instalovány 
ještě v  listopadu. Podle posledních informací z  kontrolního dne je kompletně instalováno osvětlení, vytápění i vzdu-
chotechnika. Pracuje se na podlaze v hale. 
Mimo stavební práce probíhá také intenzivní organizační činnost, která se pojí s agendou dotací a finančních prostředků 
na halu vůbec. Aktuálně se také připravuje nastavení provozu haly samotné. Dílo má být dokončeno v dubnu roku 2020. 

Sportovní hala

Výstavba místní 
komunikace ke hřišti

Práce na tomto projektu jdou v těchto dnech do svého 
finále a v  nejbližších dnech bude komunikace hotová. 
Realizační firma AUTODOPRAVA BOHDÁLEK v  pozici 
vítěze výběrového řízení nastoupila na zakázku dle 
plánovaného harmonogramu 11. října 2019. Ukončení  
a předání hotového díla je v  plánu na 13. prosince to-
hoto roku. Cena za realizaci dle výběrového řízení činí 
1 450 tisíc Kč včetně DPH. 

Jak jsme Vás informovali na stránkách minulého vy-
dání zpravodaje, Obec Hodonice za finanční účasti 
společnosti EKOLOM, s.r.o. nechala opravit komunikaci 
k pískovně. Vítězná firma nakonec od zakázky odstoupi-
la a stavbu realizovala firma s nabídkou druhou v pořadí 
- společnost COLAS CZ, a.s. Celková částka se v samot-
ném závěru vyšplhala na necelých 6 mil. Kč vč. DPH. Při 
realizaci došlo k navýšení prováděných prací a současně 
i ceny za rozšíření komunikace pod bývalým mlýnem, za 
zajištění svodu vody od pískovny a mnoha dalších prací 
nad rámec prvního projektu. 

Oprava komunikace k pískovně



Obec získala objekt bývalé masny v  exekučním prodeji. 
Nikoliv však pozemky, které ke stavbě přiléhaly. Ty byly 
státní a velmi dlouho trvalo, než se tato záležitost podařila 
s příslušnými úřady vyřešit tak, aby mohl být objekt, tou do-
bou už v havarijním stavu, zdemolován. 
Demolice proběhla ve velmi krátkém čase. Bourací práce 
na základě výběrového řízení prováděla firma Jiří Vašíček 
s.r.o., Tasovice. Nástup na demolici byl stanoven na 10. října  
a k dokončení došlo poslední říjnový den. 
Nejprve proběhly průzkumné a přípravné práce. Následně 
pak byly demontovány výplně otvorů a střešní krytina, 
krovy a posléze pomocí výkonné techniky došlo ke zbourání 
veškerého zdiva. Počáteční obavy z případných komplikací 
se naštěstí nenaplnily a celá akce proběhla v pořádku a včas. 
Na volném prostoru se nabízí rozšíření zeleného pásu, 
vytvoření parčíku a napojení na zeleň pod kaštany, je možné zde vybudovat stavbu k rozličnému účelu, avšak žádný konkrét-
ní plán v  tuto chvíli není znám. Prioritně jsou řešeny například záležitosti rozšíření čistírny odpadních vod či řešení stavu 
bytových domů Na Vinici a v neposlední řadě dokončení již započatých projektů a prací. 

Demolice bývalé masny
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Výstavba parkovacího stání u Darenu
Po nařízené a zrealizované demolici budovy č.p. 4 v Hodonicích za MŠ Hodonice vzešel záměr vybudování tolik potřebného 
parkovacího stání na uvolněném prostoru. Po přípravě projektové prováděcí dokumentace proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele. Do řízení se přihlásily 4 firmy. S nejnižší nabídnutou cenou zvítězil David Bohdálek, Načeratice. 
Stavební práce započaly 11. listopadu. 29. listopadu byla celá akce ukončena a parkoviště následně uvedeno do provozu. 
Práce stály 602 813 Kč vč. DPH. Prosíme, dbejte na ukázněné a ohleduplné umisťování vašich automobilů. Jsme si vědomi 
toho, že plochy k parkovaní jsou více než omezené. 
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V  posledních týdnech bylo v  Hodonicích vysázeno téměř 200 nových stromů ve společné režii Obce, ZD Hodonice  
a manželů Sedlákových. A stále nekončíme. Ve dnech, kdy vzniká tento článek, tedy počátkem prosince, probíhají přípravy 
na ještě poslední letošní výsadbu. Ve druhém prosincovém týdnu bude vysazeno ještě 25 vzrostlých alejových stromů 
v lokalitě pod bývalou žampionárnou. Záměrem je dosadba již stávajícího pásu zeleně. 
Největší výsadbou byla akce pod názvem ŠKODA ALEJ. Obec Hodonice získala grant z programu ŠKODA STROMKY na 
výsadbu dřevin. Dále zaměstnanci společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. věnovali Obci Hodonice grant na výsadbu 
dřevin v obci Hodonice. 
Z nesmělého plánu vysadit zase pár stromků vzešla velmi 
vydařená akce společného sázení, kdy si občané se svými 
rodinami mohli vysadit svůj strom. 2. listopadu 2019 přišlo 
na 50 rodin a místních spolků, vybaveni nářadím a všichni 
se nadšeně pustili do práce. Obec vše připravila tak, aby 
bylo sázení více zábavné, nežli pracné a všichni si mohli 
užít pohodový den a současně měli možnost vytvářet 
naše společné životní prostředí. Přípravy na tento den 
probíhaly naplno mnoho týdnů předem. Od zajištění 
grantů, přes objednávku sazenic, veškerého materiálu, 
rozepsání jednotlivých stromů všem zájemcům, až po 
finální přípravy, které spočívaly ve vytyčení jam, jejich 
velmi náročné hloubení, příprava pomocných materiálů… 
a nespočet dalšího. Mimořádné poděkování patří vám 
všem, kteří jste s  námi společně SÁZELI HODONICE, ale 
především zaměstnancům obce, kteří odvedli opravdu 
spoustu spoustu práce, a další je ještě čeká, aby nám vše v 
pořádku rostlo.

Sázíme Hodonice

Obec Hodonice růběžně připravuje další investiční akce na další období. V minulých letech byla podána žádost o dotaci na 
stavbu dětského dopravního hřiště, avšak bez úspěchu. Nyní na základě nové dotační výzvy zvažujeme opětovné podání 
žádosti. 

Velmi intenzivně řešený je stav bytových domů Na Vinici. Projektant Ing. Arch. Petr Gabriel nyní dokončuje druhou fázi pro-
jektové dokumentace. Třetí fáze a tudíž celá projektová dokumentace pro všechny bytové domy Na Vinici má být dokončena 
v březnu příštího roku. Tato akce rozpoutává mnoho emocí, přichází mnoho otázek a souvisejících problémů k řešení. Mnoho 
názorů se rozchází a je nutné najít vhodné řešení. 

V příštím roce má být pořízený nový vůz SDH Hodonice. Obec získala dotace pro pořízení vozu ve výši 450 tisíc Kč. Má se 
jednat o nové zásahové vozidlo. To stávající je staré již 30 let. 

Další investiční akce



ŠACH-PINK zemědělského družstva Hodonice
První ročník ŠACH-PINK Zemědělského družstva Hodonice začal za účasti dvaceti hráčů jako při loňském nultém ročníku, 
kdy byl jen pro děti. Letos hrálo společně 12 dětí a 8 dospělých. Na prvních místech se umístili hráči TJ Znojmo. Nejlepšími 
dětmi byli  Frk Tomáš, Vančura Samuel a třetí naše Eliška Kružíková. Nejlepším hráčem TJ Hodonice se stal Václav  Svoboda na 
osmém místě. Dobře si vedl také Josef Chmelka, který obsadil 13. místo. Blahopřejeme.

KULTURA A SPORT

5. října 2019 se odehrál na tenisových 
kurtech v  Hodonicích již tradiční 
Rolf Brabenetz Open turnaj v teniso-
vých čtyřhrách. Turnaje se účastnilo 
celkem 10 týmů.
Vítězi se stali David Brabenetz a Jiří 
Hladík. Za nimi pak na druhém místě 
tým Brabentz R. – Vystrčil. A třetí 
místo obsadil rodinný tým Sedlák P., 
Sedláková.

TURNAJ MISTRŮ
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Znovín CUP
V sobotu 5. října se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče. Již tradičně se turnaj těší vysoké 
návštěvnosti, letos se zúčastnilo 43 hráčů znojemské MLST, hrálo se dle pravidel stolního tenisu a to dvouhry a čtyřhry.  
V turnaji dvouher zvítězil po nádherném boji Richard Ofčanský, jako druhý se umístil Tomáš Sedláček a na třetím místě skončil 
Petr Hloušek, nejlepší domácí hráč Jirka Vítek skončil na 10. místě. Čtyřhru ovládl pár Tomáš Sedláček, Dušan Křemenský, 
kteří po napínavém souboji porazili Romana Tejrala s Oldou Dohnalem. Na třetím místě skončil pár Richard Ofčanský, Hynek 
Jiřička, těsně pod stupni vítězů skončili domácí hráči Pavel Koryťák s Jirkou Vítkem.
Turnaj měl velmi dobrou úroveň. Je vidět, že kvalita hráčů díky pravidelným tréninkům a návštěvách letních kempů jde rychle 
nahoru.
Poděkování zaslouží hráči domácích týmů, kteří připravili jak hernu, tak zázemí pro hráče. Výborný byl gulášek ze Strachotic  
i občerstvení z pizzerie Anna.
Velký dík patří hlavnímu sponzorovi turnaje firmě ZNOVÍN ZNOJMO a panu řediteli Pavlu Vajčnerovi za finanční podporu, 
víno na ceny pro hráče a výborný burčák.



Mateřské centrum TJ Hodonice uspořádalo výlet pro rodiny do Lednice na Moravě. Odjezd po vlastní ose byl odstartován 
v  pátek odpoledne 18. října 2019. Po ubytování všech účastníků v  penzionu obce Lednice byla nasycena všechna bříška 
společným opékáním špekáčků. Krátce po setmění děti rozsvítily lampionky a následovala vycházka po zámecké zahradě 
okolo nasvíceného nádherného zámku. Děti byly absolutně neunavitelné a ty nejvytrvalejší usínaly až okolo půlnoci. 
Ráno všichni společně posnídali a vyrazili do místních lázní do bazénu. Po obědě Zahradnická fakulta připravila dětem  
a rodičům program v  Tematických zahradách, kde děti plnily společně úkoly. Všichni značně unaveni se v  odpoledních 
hodinách rozjížděli domů. 
Akce se nadmíru vydařila. Poděkování patří všem účastníkům a především TJ Hodonice za podporu Mateřského centra. 
A důležitá informace na závěr, 2. ročník Turnaje v kuličkách se uskuteční 20. 6. 2020!!!

Mateřské centrum na výletě v Lednici

Podruhé po pěti letech se v kulturním domě v Hodonicích konalo Předhodové zpívání. Toto setkání mužských pěveckých 
sborů uspořádal za přispění obce Tasovice a Hodonice, vinařů a dalších sponzorů Mužský pěvecký sbor Tasovjáci, který 
tímto oplatil pozvání sborům z Vacenovic, Šardic a Žabčic. Téměř dvouhodinový program byl vyplněn krásnými lidovými 
písněmi zejména ze slováckého prostředí, ke kterému má mnoho našich občanů stále velmi blízko. Jak je zvykem, zahájení 
patřilo pořádajícímu sboru Tasovjáci, tak i druhou část zahajovali místní Mužáci z Hodonic. Jediným zástupcem něžného 
pohlaví byly Voničky ze Šardic, které si právě před pěti lety odbyly v Hodonicích svoje úplně první pěvecké vystoupení a vel-

mi rády znovu přijaly toto pozvání. 
Programem setkání provedl Pavel 
Vašina, který svými pohotovými 
a vtipnými hláškami pravidelně 
bavil publikum. Tasovické vinařství 
podpořilo akci prezentací vlastní 
produkce a také mnoho místních 
vinařů ochotně poskytlo vzorky 
vín jako pohoštění a pozornost 
pro soubory. MS Hubert Tasovice 
nasytilo hosty vynikajícím srnčím 
gulášem a  pomocnou rukou 
přispěli také letošní hodaři, kteří 
pomáhali s přípravou a  obsluhou. 
Všechny sbory odměnil zasloužený 
potlesk a ještě dlouho po skončení 
se v sále zpívalo a tančilo.

Předhodové zpívání
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I když se chýlí rok ke konci a začínají přípravy na Vánoce, naši členové nezahálí a chystají různé vánoční turnaje. V pondělí  
9. prosince proběhne Vánoční turnaj v badmintonu, který odstartuje Vánoční sezónu. Mezi svátky proběhnou turnaje ve flor-
bale a stolním tenise, termíny těchto turnajů ještě nejsou fixní a budou oznámeny před Vánocemi na stránkách TJ Hodonice.  
V neděli 29. 12. 2019 se bude konat Vánoční turnaj v nohejbale na ZŠ Tasovice. Jako již každoročně proběhne Vánoční bruslení 
s TJ Hodonice pro veřejnost, termín je 26. 12. 2019 od 14:45 do 16:45hod. Všem přeji šťastné a veselé prožití svátků vánočních, 
do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních i pracovních úspěchů. 

Za TJ Hodonice předseda František Latr



Svatý Martin ani letos do naší obce nezavítal na bílém koni, ale díky teplému počasí od rána drobně skrápěl slavnostní den. 
Od pátku do neděle probíhaly Martinské hody, které slaví obce Tasovice a Hodonice společně. Stárky letošních hodů byli 
hodonický Standa Mitrega a Míša Houšťová z Tasovic, které následovala chasa k podobě dalších 32 párů velkých a 14 párů 
malých hodařů. Tříměsíční pravidelné nácviky tance, zpěvu a slavnostních nástupů vydaly své ovoce právě druhý listopa-
dový víkend a chasa si naplno užila své hody. V pátek se na tradičním místě u tasovického obecního úřadu postavila mája, 
kterou bylo třeba do rána uhlídat. Ráno potom stárek převzal z rukou starostů právo nad obcemi a poté, co si poprvé svoji 
máječku postavila také malá chasa, vydal se překrásný průvod krojovaných ke stárce pro klobouk. Mnoho občanů prožívá 
hody velmi radostně a připravují pro procházející hodaře malé občerstvení a společně si zazpívají a zatančí za doprovodu 
Vacenovských muzikantů. Večerní zábavu rozezvučela skvělá Straňanka, které zdatně sekundovalo Duo Dreams. O půlnoci 
dochází k slavnostnímu předání hodového práva stárka mládkovi, kterému od té chvíle leží na bedrech povinnosti spojené 
s přípravou příštích hodů. Naposledy se mohou občané rozloučit s hody na nedělní slavnostní bohoslužbě v  tasovickém 
kostele Nanebevzetí Panny Marie, po níž následuje ještě malé pohoštění spojené s písničkou a příjemným sousedským set-
káním. Tolik příprav a starostí a hody utekly jako voda, celá chasa se už teď nemůže dočkat na příští ročník.

Martinské hody

Dobrý den milí Tasovičtí přátelé. Dovolte nám, abychom poděkovali a pochválili Tasovickou chasu za letošní průběh Vašich 
hodů, kterých jsme se mohli již po patnácté za sebou zúčastnit. Všichni muzikanti byli velmi mile překvapeni krásným a častým 

zpěvem chasy po celou dobu sobotního hodového průvodu.                                                                                                                                
Chasa na nás zapůsobila nejen krásným zpěvem, ale i celkovým přístupem ke všem věcem kolem hodů. 

Prostě tak pohodovou a usměvavou partu mladých lidí jsme již dlouho neviděli.
Proto jsme cítili potřebu alespoň prostřednictvím Vašeho zpravodaje pochválit Tasovicko – Hodonickou chasu 

v čele se stárkem Standou Mitregou a stárkou Míšou Houštovou za podle nás, perfektně zvládnuté Martinské hody. 
Bylo pro nás velkou ctí a potěšením se jich spolu s Vámi zúčastnit. Děkujeme

Zároveň nám dovolte popřát Vám  
i požehnané svátky Vánoční a spoustu zdraví a krásných chvilek v Novém roce.

        Vacenovští muzikanti

Dopis od Vacenovských muzikantů
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Ve čtvrtek 24. října proběhl na naší škole již 
tradiční Dýňový podvečer. Kdo přišel k  nám 
na školní dvůr, určitě nelitoval. Pro děti byl 
připraven bohatý program – soutěžilo se na 
školním hřišti. Všichni příchozí mohli ochutnat 
výbornou dýňovou polévku, hranolky, sladké  
i slané dobroty. Ve stáncích bylo možné nakoupit 
překrásné výrobky dětí, které vyrobily za pomo-
ci svých učitelů. Dýňový podvečer byl zakončen 
ohnivou show, o kterou se postaral známý kejklíř 
Vlastimil Dobiáš. Děkujeme všem zúčastněným. 
Už se těšíme na příští rok. 

/Mgr. Růžena Mikuličová/

Základní škola Tasovice  
Dýňový podvečer 



Vánoční tvoření se na naší škole uskutečnilo ve čtvrtek 
28. listopadu. Na žáky čekala spousta vánočního vyrábění  
– vánoční vazby, hvězdy, srdíčka, svícny, perníčky, přáníčka, 
andělé a mnoho dalšího. Všichni si přišli na své. Nechybělo 
ani pohoštění. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na 
příští rok.                                                   /Mgr. Růžena Mikuličová/

Adventní tvoření  ZŠ Tasovice

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 8

www.hodonice.cz    

Čiperkové
V neděli 5. září zavítala do kulturního domu v Hodonicích 
nejoblíbenější dětská skupina Čiperkové.
Nadšení a energie, které z dětí v kostýmech zvířátek nebo 
např. sluníčka sálá, velmi rychle přeskočila i na přítomné 
malé i velké diváky a hlediště se změnilo v taneční parket, 
kde děti tančily, zpívaly a řádily, protože písničky Čiperků 
milují a sledují na internetu, tak to pro mnohé bylo jako 
setkání s  dobrými kamarády. Mnohé děti písničky znaly 
nazpaměť, takže jim vystoupení uteklo jako voda a dlouho 
trvalo, než se Čiperkové podepsali na památku všem 
nadšeným fanouškům.

Střelecký den
Dne 12. října uspořádal Klub IPSC Znoj-
mo již druhým rokem na klubové střelnici  
v Hodonicích “Střelecký den” pro obyvatele 
přilehlých obcí.
Stejně jako v loňském roce měli návštěvníci 
možnost vyzkoušet si střelbu ze vzducho-
vých a malorážných zbraní a tentokrát no- 
vě i z legendárního samopalu vz. 58.
Myslím, že letošní den na střelnici se  
i díky hezkému podzimnímu počasí vydařil 
a podle ohlasů přítomných dětí i dospělých 
se snad i líbil.
Za Klub IPSC Znojmo bych chtěl všem 
čtenářům a občanům Hodonic popřát 
krásné vánoční svátky a v novém roce 2020 
hlavně pevné zdraví.

Za Klub IPSC Znojmo V. Fiala

Přípravy na Advent probíhaly v Hodonicích napříč ge-
neracemi. Předvánoční tvorbě se věnovali po několik 
dní také členové a přátelé Klubu seniorů Podyjí. Vytvořili 
mnoho nádherných výrobků povětšinou z přírodních 
materiálů, které pěkně nazdobili a později při zahájení 
adventu v Hodonicích také společně prodávali. 
Senioři jsou skutečně aktivní a scházejí se při mnoha 
příležitostech. Z posledncíh událostí můžeme zmínit 
například setkání se svými přáteli v Citonicích, Božicích, 
Slupi, Velkém Karlově, Jaroslavicích či Mikulovicích. 

Adventní tvoření Klubu seniorů Podyjí 



Strašidelné oslavy Halloweenu už zdomácněly i u nás. 26. října uspořádal spolek Hodoňáci na školním hřišti už pátý ročník 
tohoto původně irského svátku, kde se podle židovské tradice za začátek dne považuje již západ slunce předchozího dne, 
a tak svátek Všech svatých se slaví posledního října po setmění. Irští vystěhovalci zvyk přenesli v  19. století  do  USA, kde 
se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země. Také naše děti toto velmi rády přejaly  
a na Halloween přišly ve strašidelných maskách bubáků, čarodějnic, duchů nebo děsivých klaunů. Spolek Hodoňáci pro ně 
připravil podvečer plný her, soutěží, zábavy, ale nechyběl ani ducháčkový skákací hrad a opékání špekáčků nebo bitva s ro-
lemi toaletního papíru. Každá maska dostala při příchodu dáreček. Podvečer rozzářila fascinující fakírská ohňová show. Celým 
večerem prováděl moderátor Milan Jonáš. Halloween byl zakončen monumentálním ohňostrojem, který završil bouřlivý pot-
lesk jako poděkování pořadatelům za krásné podzimní odpoledne. 

Halloween – ohnivý podzim pro děti

Vánoční stromy byly v letošním roce postaveny již v pondělí 18. listopadu. Hlavní vánoční strom u kulturního domu, nád-
herná jedle, je darem od manželů Louckých. Krásný smrk na návsi u pošty darovala obci paní Bohumila Nováková. Velmi 
děkujeme.
Oba stromy již tradičně zdobil spolek Hodoňáci. Sešli se těsně před zahájením adventu, poslední listopadový den, aby 
umístili krásné ozdoby a světelné řetězy pro radost především dětí. V letošním roce byl doplněn nový prvek, úžasní svítící 
sněhuláci, kteří dohlížejí na obecní úřad z ulice Školní. 

Zdobení vánočních stromů
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Také letos uspořádala obec Hodonice v  tomto 
předvánočním čase pro své nejstarší spoluobčany 
společné setkání. Bohatý program zahájil tradičním 
projevem starosta obce, který bilancoval letošní 
končící rok a shrnul pro přítomné zejména investiční 
akce, které v  tomto roce zvelebily obec. Poté paní 
matrikářka Bc. Michela Polášková přednesla několik 
statistických údajů z naší i okolních obcí. Po společném 
přípitku se rozběhl pestrý kulturní program, na 
kterém se podílelo přes sto účinkujících. Krásná vys-
toupení dětí z mateřské a základní školy doplnili také 
tři malí houslisté, kteří se připravují v hudební škole 
ve Znojmě. Následovaly pěvecké soubory Sousedé, 
Mužáci z Hodonic a Mužský pěvecký sbor Tasovjáci. 
Po společném pozdním obědě následovala taneční 
zábava pod taktovkou únanovské kapely Duo Car-
men. Páteční odpoledne se tak pomalu překlopilo 
v podvečer a hodoniční sousedé si při pěkné písničce 
a pohárku vína měli stále o čem povídat a vzpomínat 
až do pozdních nočních hodin.

Předvánoční posezení 
se seniory 6. 12. 2019



Štědrodenní přikrmování zvěře 24. 12. 2019
ORYON Štěpánská zábava TJ Hodonice  25. 12. 2019
Předsilvestrovské bruslení TJ Hodonice 26. 12. 2019  

Prosinec  2019

I

PRIPRAVOVANE AKCE
V I

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples 10. 1. 2020
Školní ples  30. 1. 2020

Leden 2020

Velký dětský karneval 8. 2. 2020
Tradiční ostatky SDH Tasovice  22.,  24. 2. 2020
Pivní korbel  28. 2. 2020 

Únor  2020

Zimní údržba komunikací
S  příchodem zimy přichází kromě zimních radovánek na sněhu také povinnosti, které se pojí se sněhovou pokrývkou. 
V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo dohodu o zajištění zimní údržby komunikací s firmou Mr. Pepinno, a.s. Zajištění 
sjízdnosti silnic je tedy v režii pana Josefa Raušera. O chodníky a ostatní plochy pečuje nadále obec svými zaměstnanci. 
Na těchto řádcích vás opakovaně prosíme především o ukázněné parkování svých automobilů. Jedná se o stále se opaku-
jící nešvar, který komplikuje, a v mnoha případech zcela znemožňuje, úklid sněhu třeba zrovna ve vaší ulici. Není možné 
parkovat v křižovatkách. Tento problém se opakuje jak na Sídlišti, tak Na Vinici, ale i na mnoha dalších místech v obci. Velmi 
prosíme, neparkujte své vozy před sběrným dvorem a před bývalými stavebninami na ulici Nádražní. V těchto objektech 
jsou zaparkované vozy a uskladněn posypový materiál, pomocí kterého obec zajišťuje sjízdnost cest a schůdnost chodníků. 
Prosíme, dovolme jim vůbec a především včas vyjet.

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 10

www.hodonice.cz    

MDŽ – setkání důchodců 7. 3. 2020
Memoriál Rostislava Lattnera 
– Turnaj ve stolním tenisu 14. 3. 2020
Divadlo Háta 16. 3. 2020
Výstava vín 28. 3. 2020

Březen 2020



I
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SPOLECENSKA KRONIKA

Říjen 2019
Hájek F. 
Krčová J.
Burianová A.
Madejová V.
Lefnarová D.
Suchánková M.
Bršťák Š.

Prosinec  2019

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.
Zdeněk Dikovský

Vzpomínáme:

I

Lea Viktorinová
Adéla Koryťáková
Pavel Mráz
Mikoláš Janulek
Sofie Bártová
Jakub Kavalír
Tereza Čapková
Jaroslav Nerad
Eliška Truhlářová
Lukáš Tesař
Matyáš Ryšánek

Listopad 2019
Pouč M.
Miléř S.
Lattner V.
Miléřová Z.
Lípa L.
Budný L.
Havelka J.

Rožnovský F.
Kubík J.
Hrabec J.
Tomášková J.
Válková M.
Grillowitzerová R.
Šulová H.
Kružík V.
Horáčková L.
Kratochvíl L.
Medková F.

v

Narodili se:

Místní knihovna v Hodonicích 
jako komunitní knihovna

Aby naše knihovna nebyla omezena 
jen na půjčování knih, oblékli jsme ji do 
nového kabátku, komunitní knihovny. 
Kdo má zájem, může si dál půjčovat 
knihy, ale také si může přijít zahrát 
nějakou deskovou hru, odpočinout si 
u vybarvování omalovánek, zúčastnit 
se plánovaných kreativních dílniček, 
zaměřených především na děti. Pro 
seniory nabízíme oblíbené kurzy 
v  podobě Virtuální univerzity třetího 
věku. 

Těšíme se na Vás
Kontakt: Grillowitzerová Ludmila
e-mail: knihovna@hodonice.cz

tel: 775 99 81 15

Dne 14. listopadu 2019 proběhlo 
pro předškoláčky autorské čtení 
s názvem Kočkohrátky. Z deníku 
kočičky Ťapičky  přednášela sama 
autorka, paní Markéta Hara-
simová. Dětem se povídání  
o koťátku moc líbilo a všichni si 
odnesli kromě zážitku i malou 
omalovánku. 

Místní knihovna v  Hodonicích 
pořádá kreativní dílničky pro 
děti na téma „Vánoce“, děti si 
mohou přijít vyrobit dekoraci 
z  papíru ve dnech 17. -19. 12. 
2019 od 14.00 – 16.00 hod.

Okénko do knihovny

Matrikářka obce Hodonice paní Bc. Michaela Polášková informovala na předvánočním posezení pro seniory o datech z evi-
dence obyvatel. Zde přinášíme zmíněné informace také pro ostatní. 
Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že do řad seniorů přibylo několik dalších občanů. V naší obci je v současnosti 389 
seniorů. Naše obec má celkem 1.824 občanů, což znamená, že senioři tvoří nezanedbatelných 21 % obyvatel. 
V obci máme 450 objektů. Průměrný věk v naší obci je 37 let. Když se podíváme na strukturu obyvatel, máme zde menší 
převahu mužů. Z celkového počtu obyvatel žije v Hodonicích 910 žen a 914 mužů. Dětí do 18 let je u nás 407, dospělých 
v produktivním věku 1.028 a jak jsem již zmínila, seniorů máme 389. Nejstarší žena naší obce letos oslavila 94 narozeniny 
a nejstarší muž 87 narozeniny. Z mužských křestních jmen je u nás nejčetnější jméno Jan, v Hodonicích žije 61 mužů s tímto 
jménem. Z ženských křestních jmen máme nejvíce Marií, a to 38 žen. Když se podíváme na četnost příjmení, ať už v ženské 
nebo mužské formě, tak nejvíce u nás žije Svobodů, Sedlářů a Kubíků.
Od začátku roku až do dnešního dne se do obce přistěhovalo celkem 42 občanů, odstěhovalo se celkem 50 osob. Narodilo 
se 20 dětí, z toho to bylo 10 chlapců a 10 děvčat. Co se týče volby jména pro děti, tak z klasických jmen se objevila například 
dívčí jména Marie a Tereza a z chlapeckých to byl Jaroslav a Lukáš. Z  těch méně obvyklých tady máme Lauru, Leu, Sofii 
a Mikoláše. 
V letošním roce bylo uzavřeno 11 sňatků.
Doposud jsem Vás informovala o číslech radostných, ale nyní přistupme ke statistice úmrtí. Během tohoto roku zemřelo  
8 našich občanů, a to 4 muži a 4 ženy. 

/Bc. Michala Polášková/

Informace evidence obyvatel
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 1. ČTVRTLETÍ 2020
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

leden 2020
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

únor 2020
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

březen 2020
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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Vánoční provoz Vodné a stočné

Zastupitelstvo obce Hodonice 
projednávalo na svém 15. zasedání 
dne 27. listopadu také záležitosti 
Svazku obcí Tasovice a Hodonice. 
Svazek stanovil výši vodného  
a stočného a to v této výši:
Vodné 33,59 Kč bez DPH
a stočné 26,57 Kč bez DPH. 
Zásadní v  jednání Svazku je také 
připravované rozšíření Čistírny 
odpadních vod, které má být za-
hájeno již v příštím roce. 

OÚ HODONICE
•  Do pátku 20. prosince 2019
 OTEVŘENO dle běžné provozní doby
•	 23.	prosince	2019	–	1.	ledna	2020		 	 	 	
 OBECNÍ ÚŘAD ZCELA UZAVŘEN
• 2. – 3. ledna 2020 Omezený provoz  
 (pokladna, ověřování podpisů)
• Od pondělí 6. ledna 2020 provoz 
 dle běžné pracovní doby

KNIHOVNA HODONICE
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
ZCELA ZAVŘENO

Stavební úřad Hodonice
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 
ZCELA ZAVŘENO

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ
•  Do soboty 21. prosince 2019      
 OTEVŘENO 
 dle běžné provozní doby
•	 23.	-	27.	prosince	2018
 ZAVŘENO
• 28. prosince 2019        
 OTEVŘENO 9:00 – 11:00
•	 Pondělí	–	čtvrtek	
 30. 12. 2019 – 2. 1. 2020   
 ZAVŘENO
• Od pátku 3. ledna 2020      
 OTEVŘENO  
 dle běžné provozní doby


