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Slovo starosty

STATISTIKA NENÍ NUDA

Vážení spoluobčané, 
vítám Vás nad stránkami první 
letošní Vlaštovky. Věřím, že i 
teď v  jarním čase, který letos 
nastal časně po mírné zimě, si 
najdete chvilku, abyste si pře-
četli, co nového u nás v Hodo-
nicích. 
Tento zpravodaj Vás bude in-
formovat například o plánova-
ných investičních i kulturních 
akcích pro rok 2014, o cenách 
vodného a stočného, novém 
zametacím voze, jako vždy si 
můžete prohlédnout řadu fo-
tografií a třeba na nich najít 
sebe nebo své blízké. Doufám, 
že se Vám Vlaštovka bude líbit, 
samozřejmě můžete i Vy při-
spět svými nápady, čím ji vylep-
šit.      Váš starosta Petr Korger 

Koncem uplynulého roku žilo v 
naší obci asi 1825 obyvatel. Oby-
vatel tedy proti  předcházejícímu 
roku ubylo o 20. Nejstarší občan-
kou je paní Alžběta Dlouhá, kte-
rá žije sama na ulici Panské a má 
93 let. Z mužů je pak nejstarší p. 
Josef Procházka, který má 88 let 
– z ulice Krhovické. 
Během roku zemřelo celkem 19 
občanů, z toho počtu bylo 9 dů-
chodců starobních, 3 invalidní a 
5 mladších občanů. Zemřeli tedy 
následující  občané: Alois Změ-
lík, Jan Vajčner, František No-
sek, Marie Minarčíková, Jaroslav 
Čimera, Ludvík Houšť, Ileana 
Jandásková, Jiřina Cnostová, 
Josefa Běhavková, Jan Havelka, 
Martin Jánoš, Jan Grexa, Stani-
slav Novák, Milan Tesařík, Jan 
Šprta, Lenka Valterová a Mila-
da Blahoudková, Karel Vedra a 

Vlastimil Fortelný.
V obci se od začátku roku naro-
dilo 17 dětí, je to poměrně málo,  
obvykle jich bývá dvakrát i tři-
krát více, vloni jich bylo např. 31. 
Narodilo se 8 dívek a 9 chlapců. 
Při volbě jmen pro děti volili ro-
diče  spíše jména obvyklá, kla-
sická – jako např. Magdaléna, 
Klára, Vojtěch, Vilém apod. Z 
méně obvyklých jmen se objevila 
jména Elen a Alex. Všechny děti 
se narodily v manželství, pouze 
jedno má rodiče neoddány. 
Do obce se letos přistěhovalo 
41 občanů. Příčinou přistěho-
vání bylo z 90 procent získání 
bytu  nebo zakoupení rodinného 
domu v naší obci. Přímo v místě 
se přemístilo 34 občanů, z toho 
21 občanů získalo trvalý pobyt na 
úřední adrese, ostatní se stěho-
vali za partnery nebo do vlastní-

ho rodinného domku.
Z obce  se odstěhovalo letos 
40 občanů. Většinou odešli  za 
bydlením. Úbytek obyvatel byl 
způsoben tím, že se více lidí 
odstěhovalo než přistěhovalo, 
narodilo se málo dětí a hodně 
občanů zemřelo. Počet důchod-
ců tvoří 16,5 procenta celkové-
ho počtu našich občanů. V obci 
nejsou stavební místa, zájem o 
byty je  stále velký. 
Sňatek uzavřelo jen 12 občanů, 
což je také málo, neboť např. 
vloni  změnilo stav sňatkem 34 
občanů. U nás v obřadní síni bylo 
jen 7 sňatků, 4 sňatky byly v kos-
tele a 1 sňatek na Obecním úřa-
dě v Krhovicích. V obřadní síni 
proběhlo 3x vítání dětí do života. 
Stav na vdovec nebo vdova změ-
nilo celkem 5 našich občanů, 10 
občanů se rozvedlo.

Víte že?

Přečtěte si:

Dům s pečovatelskou službou 
Hodonice

Dům byl postaven včetně terén-
ních a sadových úprav nákladem 
25 milionů Kč s přispěním stát-
ních dotací. Projektantem stav-
by byla firma AQUA – PROJEKT 
CZ, s.r.o. Stavbu provedla firma 
Stavební huť Roman Arbeiter. 
Výstavba DPS začala 1.10.1999 
a dům byl předán k užívání 
16.11.2000.
Byty mají charakter bytu zvlášt-
ního určení. Je zde 32 bytových 
jednotek, z toho 25 garsoniér 
pro jednu osobu a 7 bytů 1+1 pro 
dvě osoby. Z celkového počtu 
bytových jednotek jsou čtyři 
garsoniéry a jeden byt přizpů-
soben pro invalidní občany.

Jaké investice čekají obec ho-
donice v tomto roce? 

Čtěte na straně 4

Odpadů je v naší obci stále více
Čtěte na straně 5

Sportovci umí nejen na poli 
sportovním 

Čtěte na straně 7

„Přišlo jaro do vsi, zimo, zimo 
kde jsi? Byla zima mezi náma, ale 
už je za horama, hu hu hu jaro už 
je tu.“ Vzpomínáte? Vy starší ur-
čitě ano, právě tato říkanka pa-
třila k těm nejznámějším, které 

se právě v tomto období před-
nášely nejčastěji. Možná ji znají 
i dnešní děti. Každopádně, to, 
že je tu jaro, je již patrné nejen 
na našich zahradách, ale i v ka-
lendáři. S jarem přichází i velké 

množství různých akcí, činností, 
které baví nejen dospělé, ale i 
děti. Zkuste, stejně jako šikovné 
děti na obrázku, oprášit i vy tře-
ba znalosti vázání uzlů.  Vždycky 
se to hodí. 

www.hodonice.cz

PŘIŠLO JARO DO VSI
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Byli jste u toho?
STALO SE2

V pátek 14. února  připravila Obec Hodonice setkání dárců krve.

V sobotu 8. března uspořádala ZO ČSZ tradiční Tasovickou výstavu vín.

V sobotu 8. února uspořádali Hodoňáci o.s. v sále 
KD Hodonice Velký dětský karneval. 

V sobotu 
15. března 
uspořádala 
Obec Hodonice 
pro místní 
ženy Přátelské 
zábavné 
odpoledne v 
rámci svátku 
MDŽ.

„Dětská kresba chrání zvířátka před auty“ - v pátek 3. ledna 
byla předáním ceny a vyvěšením billboardů slavnostně završena 
soutěž pořádaná mysliveckým sdružením Jánský potok Hodonice.
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3STALO SE

Přivítali jsme nové občánky

V neděli 16. března uspořádala Obec Hodonice vystoupení Lenky Filipové. Před-
stavení to bylo milé a velmi se líbilo. Lenka nakonec rozdala i desítky podpisů.  

Přijela k nám Lenka Filipová 
i s dcerou

Děti jsou radost! A radostí je i přivítat je mezi námi. Všem holčičkám i klukům a jejich rodičům přejeme do života jen to nejlepší. Hodně zdraví a 
krásných společných chvil. 
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4 OÚ INFORMUJE

Ani letos se v  Hodonicích roz-
hodně  „spát na růžích“ nebu-
de. Letos připravujeme mnoho 

investičních akcí, které by měly 
život v naší obci zase o něco vy-
lepšit. Je jich málo nebo hodně? 

Posouzení necháváme na vás. 
Vypracoval Petr Korger

Bystřický  Blažej             71 
Večeřa  Ivan                    71
Letocha  Zdeněk             73
Maurerová  Stanislava      74
Burianová  Věra               77
Medek Stanislav               77
Koryťáková Anna            78
Holcmannová  Růžena     78
Richterová  Anna             79
Šula Josef                         80
Svobodová Antonia         80

Vyklický  Pavel                  71
Sitařová  Hana                     72
Nováková  Jaroslava           74
Hrabcová  Zdeňka               74
Pfeifer  František                76
Juhaňáková Kateřina         78
Svobodová  Františka        85
Šlapáková Jiřina                85
Mastná  Květoslava           89

Duben 2014

Květen 2014

Červen 2014

rozloučili jsme se:

Prosinec 2013  Vedra  Karel
 Fortelný  Vlastimil 

Leden 2014 Dohnalová  Anežka  
 - v DD Rožďalovice

Únor 2014  Procházka  Vladimír

Prosinec  2013 Eva  Stuchlíková
Adam  Cidlík

Lubomír Dvořák

Leden  2014 Tereza Kučerová
Veronika  Trněná

Únor 2014 Julie  a  Eliška 
 Fortelných

Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Plánované investice  
v Hodonicích v roce 2014

narodili se - 2013:

Tříkrálová sbírka 

Asfaltová kom. ul. Panská – nad sklepy         1.200.000,-
Asfaltová kom. ul. Panská – (rozpočet 2013)         1.100.000,-
Oprava chodníků na ul. U Sladovny a Krhovická               1.500.000,-
Příkop ulice Krhovická – bylo v rozpočtu 2013            1.800.000,-
Zateplení MŠ Hodonice – podána žádost o dotace            189.300,-
Přírodní zahrada v MŠ – podána žádost o datace               140.000,-
Klimatizace v sále 700.000,-
Obřadní pult – (rozpočet 2013) 30.000,-
Dětské hřiště na ulici Panská – podána žádost o dotace 600.000,-
Zateplení budovy a výměna oken – Daren – je podána žádost 
o dotace 110.000,-

Zateplení bytů na Sídlišti - bude se ještě projednávat 900.000,-
Chodníčky na hřbitově – celá levá strana 200.000,-
Schránky na urny - kolumbárium      200.000,-
Svozové auto – je již ve výrobě a dotace jsou 1.839.800,-
                                                 2.046.000,-
Vybudování komunitní kompostárny   2.000.000,-
Přístřešek pro techniku ve sběrném dvoře 300.000,-
Ozelenění v intervilánu – v příp., že získáme dotace 1.200.000,-
Nové židle a stoly na DPS – do společenské místnosti 100.000,-
Zateplení DPS – je podána žádost o datace 194.000,-

NENECHTE SI UJÍT:

KRÁTCE:

DUBEN  • Termální lázně Sarvár, 
Bük – Maďarsko 

KVĚTEN  •  Putování po Taso-
vických a Hodonických sklepích 
(3.5.); divadlo v KD Hodonice

ČERVEN  •  MR. SWING BRNO, 
velký taneční orchestr

O přesném termínu a času budou 
občané s předstihem informování

• Cena vodného a stočného v roce 
2014 zůstává stejná jako v roce 
2013 (vodné 34,50, stočné 27,50 
včetně DPH)

• Cena za odvoz odpadů (popelni-
ce) v roce 2014 činí 442,- Kč, obča-
né do 18 let a nad 65 let opět jsou 
osvobozeny od poplatku.

• Příspěvky při narození nového 
občana a při úmrtí občana jsou 
stále ve výši 5.000,- Kč za předpo-
kladu dodržených pravidel.

• I v tomto roce můžou noví ško-
láčci (jejich rodičové) si nechat 
proplatit školní pomůcky do výše 
2.000,- Kč.

• Svoji činnost zahájil nový zame-
tací vůz zakoupený z dotací.

• Omlouváme se za chybičky v mi-
nulém čísle. 

Rekordních 1 690 606,- Kč vybralo 
na 1300 koledníků na začátku toho-
to roku v rámci Tříkrálové sbírky na 
Znojemsku. „Z výtěžku Tříkrálové 
sbírky 2014 podpoříme mimo jiné i 
tyto naše charitní služby: pořízení 
koncentrátoru kyslíku a elektric-
kých polohovacích postelí, osobní 
asistence dostane pomůcky k za-
jištění canisterapie, hippoterapie 
a muzikoterapie pro uživatele s 
těžkým tělesným postižením, ne-
zapomeneme ani na  pomoc a 
podporu dětem v chudých rodi-
nách, nakoupí se z  nich potraviny,  
preventivní a hygienický materiál 
pro streetwork, Dílna sv. Kláry si za 
dary pořídí židle do dílny pro pra-
covní terapii, atd. atd.,“ vypočítal 

koordinátor sbírky za znojemskou 
oblastní charitu Ludvík Mihola. Pe-
níze  aktuálně pomohou i lidem na 

Ukrajině. A jak pomáhali lidé z Ho-
donic?  Do pokladniček darovali  
29 561,00 Kč! Děkujeme.

Saleta  Jaroslav                 83
Petráňková  Františka      89

Dítětová  Marie                 70 
Debef  Stanislav                 70
Sedlář  Jiří                           72
Buchtová  Růžena             72
Otevřel  Miloslav              74
Kovalčíková  Františka     77
Peňásová Františka          81



Zpravodaj obce Hodonice - VLAŠTOVKA - č. 14

Budeme štěpkovat, 
přidejte se

5OÚ INFORMUJE

Odpadu je stále více, netřídíme!
V loňském roce bylo vyproduko-
váno v naši obci celkem 918,970 
tun odpadů, tj. 499,440 kg na 
osobu včetně kojenců a dětí 
(1840 obyvatel). Z tohoto množ-
ství občané vytřídili do přistave-
ných kontejnerů na papír, sklo, 
plastové lahve, elektrospotře-
biče, elektrozařízení, železný 
šrot, pneumatiky a textil - cel-
kem 64,760 tun, tj. pouze 7,05 
procent ze všech odpadů. Každý 
občan v  průměru vytřídil 35,196 
kg recyklovatelného nebo využi-
telného odpadu. Neuvěřitelných 
409,770 tun směsného komunál-
ního a objemného odpadu bylo 
odvezeno na skládku v  Únavo-
vě, tj. 44,59 procent veškerého 
odpadu. Za uskladnění tohoto 
množství odpadů naše obec za-
platila částku 610 148 Kč, na niž 
velkým dílem přispývají občané 
poplatkem za svoz TDO.

Z  tabulky vyplývá výrazný nárůst 
sutě, smetků a kamení oproti před-
chozímu roku (rekonstrukce chodní-
ků na Sídlišti) a  mírný pokles směs-

ného komunálního i objemného od-
padu oproti roku 2012. Ani v loňském 
roce nebyl zaznamenán výrazný po-
krok ve sběru recyklovaného a vyu-
žitelného odpadu. Velmi prospěšná 
pro občany je instalace kontejnerů 
na textil od května loňského roku.

Revolučním počinem je pořízení 
kompostérů, kterých bylo v loň-
ském roce na základě smlouvy o 
výpůjčce dodáno našim občanům 
150 ks. Cílem této akce je výrazné 
snížení tonáže tuhého domov-

Druh odpadu 2011 2012 2013
t % t % t %

Směsný komunální  411,780 82,16 401,820 71,62 391,470 42,60
Objemný 18,460 3,68 14,400 2,57 18,300 1,99
Papír 24,047 4,80 24,243 4,32 21,359 2,32
Sklo 16,245 3,24 18,413 3,28 16,693 1,82
Plast - láhve 14,167 2,83 15,671 2,79 16,558 1,81
Suť, smetky, kamení 8,120 1,62 85,47 15,24 444,440 48,36
Železný šrot 3,420 0,68 0,140 0,02 2,440 0,27
Pneumatiky 4,060 0,81 0,870 0,16 2,750 0,30
Ledničky 0,870 0,18 - - - -
Elektrospotřebiče - - - - 2,251 0,24
Oděvy - - - - 2,679 0,29
Celkem 501,169 561,027 918,970
Tabulka vyprodukovaných odpadů dle jednotlivých druhů za poslední tři roky

ního odpadu, kdy budou občané 
soustřeďovat bioodpad do těchto 
kompostérů
a nikoliv do popelnic. Dále pak 
realizace připraveného projektu 
vybudování kompostárny. 

Další opatření pro zlepšení  
na úseku hospodaření s odpady:

- do sběrného dvoru v  obecní 
stodole p.č. 29 pod kostelem je 
možno odkládat zářivky, kom-
paktní žárovky, baterie, nefunkční 
elektrospotřebiče (např. ledničky, 
pračky, sušičky..), elektroniku 
(např. televize, videa, monitory, 
věže, gramofony, magnetofony, 
…), ale i pneumatiky, železo a pa-
pír. Sběrný dvůr je otevřen kaž-
dou sobotu v době 9.00 – 11.00
- suť, smetky, kamení je možno 

vyvážet do pískovny Hodonice 
(zajišťuje Ekolom s.r.o., Panská 53, 
Hodonice, tel. 515 234 370). Cena 
je cca 84,70 Kč /t, včetně DPH

- nepotřebné věci všeho druhu je 
možno ukládat do přistavěných 
kontejnerů, zajišťuje OÚ vyhláše-
ním termínu přistavení kontejne-
rů v místním rozhlasu  (četnost 2 
x ročně)

- pro ochranu životního prostře-
dí respektovat absolutní zákaz 
vyvážení všech druhů odpadů 
do větrolamů a podél cest, včet-
ně důsledného sankcionování za 
jeho nedodržení

Ing. M. Mejzlík, člen komise ŽP 
(Děkuji paní Prokešové z OÚ Hodonice 

za laskavé poskytnutí podkladů)

Zastupitelé obce  schválili mož-
nost místním občanům nechat 
si poštěpkovat větve a podobný 
materiál, cenu jedné motohodi-
ny stanovuje na 300,- Kč a popla-
tek za pracovníka, který musí být 
vždy přítomen ve výši 80,- Kč za 
každou započatou hodinu včetně 
DPH.
„Dále bych chtěl občany infor-
movat o možnosti úklidu větví 

po zimním řezu, keřů a dalších 
dřevin včetně prutů z vinohradů 
do prostoru za fa. Pepino a po-
kud nemáte možnost odvozu, 
prosím svázat do menších otepí, 
ponechat před domem a pracov-
níci obce odvezou na určené mís-
to. Tyto dřeviny zužitkujeme ke 
štěpkování a následně do kom-
postárny,“ přidává starosta obce 
Petr Korger.
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Klub seniorů Podyjí Hodonice 
byl založen v  říjnu 2012 a  na-
vazuje na  několikaletou tradi-
ci setkávání a  výletů seniorů 
z Hodonic.
„Nyní se pravidelně scházíme 

každý první čtvrtek v  měsíci 
od  16.00 v  klubovně u  Darenu. 
Dále jedenkrát týdně se schází 
pěvecký sbor Sousedé,“ dočte-
te se na stránkách tohoto klu-
bu. 

Letos už mají za sebou kurz zdo-
bení kraslic pod vedením paní 
Jungové, zvládli i  pečení veli-
konočních perníčků. Připravují 
i  další velkou akci. Tou je 12.4. 
od  14.00 do  18.00 velikonoční 

výstavka spojená s ukázkou pa-
nenek ze sbírky paní Vatychové 
v kulturním domě v Hodonicích.
A  pozor! „Průběžně sbíráme 
víčka od  PET lahví!“ přidávají 
senioři. Přidejte se také. 

6 DĚJE SE...

NA STEZCE LZE  
ODPOČÍVAT  

POD STŘECHOU 
Blížící se nová turistická se-
zóna láká nové poutníky k 
putování po modře značené  
Svatoklementské turistické 
stezce a po související cyklo-
stezce. 
„V roce 2013 se  během léta 
podařilo na vyhlídce „Nad 
plyňákem“ vybudovat zastře-
šenou lavičku. Vznikala ve 
skrovných podmínkách s do-
pomocí mnoha dobrovolníků. 
Finanční prostředky  byly zís-
kány díky vinařům darujícím 
víno na Vinařský Tufr 2012 
a 2013 a z finančního spon-
zorského daru TJ Hodonice. 
Materiální náklady na vybu-
dování lavičky činily 15 000,- 
Kč, ale její skutečná hodnota 
je 30 000,- Kč. Lavička bude 
sloužit, dokud ji zub času, 
anebo necitlivá ruka nepo-
škodí. Pořádek či nepořádek 
v bezprostřední blízkosti la-
vičky bude jen  odrazem stavu 
naší společnosti,“ zamyslel se 
realizátor akce Ivan Bohátka

KRÁTCE...

S Velikonocemi je spojeno velké 
množství tradic a zvyků, z nichž 
některé mají své kořeny až v do-
bách pohanských. 
Samotným velikonočním svátkům 
předchází svatý nebo také paši-
jový týden, který připomí-
ná vrchol Ježíšova života 
– jeho smrt a vzkříšení. 
Jednotlivé dny ve svatém 
týdnu mají své zvláštní 
pojmenování – Škaredá 
středa, Zelený čtvrtek, 
Velký pátek a Bílá so-
bota. Mezi tradiční 
zvyky spojené se 
svatým týdnem pa-
tří „odlet zvonů do 
Říma“ – v tomto 
týdnu na Zelený 
čtvrtek se zvony 
rozezní naposle-
dy a umlknou až 
do velikonoční ne-
děle.
Velikonoce se v České 

republice slaví dva dny – v neděli 
(velikonoční Boží hod) a pondělí. 
Velikonoční neděle se nese ve 
znamení radosti a veselí nad 
zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. 
V kostelech se konají slavnostní 
bohoslužby, světí se 

velikonoční pokrmy 
(beránek, mazanec, 
vejce, chleba 

a víno) a 

doma se hoduje. Nechybí maso, 
zejména sekané v kombinaci s 
vejci či různé masové nádivky a 
směsi. Nejčastěji se konzumuje 
jehněčí.
Velikonoční pondělí je den, ke 
kterému už se neváže žádná spe-
ciální křesťanská oslava a patří 
spíše lidovým zvykům. Je dnem 

veselí a zábavy, 
kdy chlapci chodí 

šlehat dívky po-
mlázkou, aby byly 
po celý rok zdravé a 

veselé. Pomlázka, to jsou vlastně 
spletené mladé vrbové proutky 
ozdobené mašlemi. Za odměnu 
dostávají chlapci od děvčat ma-
lovaná vajíčka, nazývaná kraslice. 
Co kraj, to jiné ornamenty. Dnes 

nebývají při pomlázce výjim-
kou ani vajíčka čokoládová. V 
České republice jsou kraslice 
spolu s pomlázkou a veliko-
nočním beránkem hlavními 

symboly Velikonoc.

Senioři v Hodonicích se nenudí

Velikonoce? 
Pomlázka i beránek

Besedovali jsme  s kronikářkou: Hodonický klub seniorů připravil i besedu nad kronikami obce s x;kronikářkou obce Hodonice 
Michaelou Koryťákovou a akci pečení perníčků.                                                                                                                                               FOTO: archiv klubu 
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Pro mladé i ostatní vzniká 
street workout hřiště

7ZE SPORTU

Stolní tenisté 
Hodonice „C“ 
do extraligy!
Pingpongový oddíl TJ Hodoni-
ce slaví v soutěži Městské ligy 
stolního tenisu 2013/2014 další 
úspěch. Tým Hodonice „C“ ve 
složení - Zdeněk Ryška, Jiří Vítek 
a Pavel Koryťák - s velkým ná-
skokem vyhrál I. ligu této sou-
těže a v sezóně 2014/2015 bude 
hrát extraligu - tedy nejvyšší 
soutěž. Zde bychom mohli mít v 
příští sezóně - když se vše poda-
ří - tři družstva: Hodonice „A“ - 
určitě - (Medek, Seidl, Richter); 
Hodonice „X“ - možná - (Latr, 
Sýkora, Vincour) a zmíněné 
družstvo Hodonice „C“. 

Naši šachisté 
na 4. místě 

Šachisté TJ Hodonice se umístili 
v soutěži Okresního šachového 
přeboru 2013/2014 na 4. místě. 
Gratulujeme!

Šachový turnaj 
mládeže vyhrála 
Nikola Králová

Šachový kroužek mládeže TJ 
Hodonice uspořádal v pátek 7.3. 
další šachový turnaj. Zúčastnilo 
se ho 7 hráčů. Na prvním mís-
tě se umístila Nikola Králová s 
plným počtem bodů; 2.místo 
patří Bětce Staškové. Umístě-
ní dalších hráčů: 3.místo Viktor 
Stašek; 4.místo Daniel Dehner; 
5.místo Petr Hadroušek; 6.mís-
to David Král; 7.místo Wiliam 
Dehner.

Krátce...

Něco, co jinde nemají, chystá 
v  Hodonicích Jiří Sedlář a  jeho 
přátelé. „Stavíme si pro sebe 
a  místní lidi street workout hři-
ště. Bude postavené z  trámů 
loňské májky, kterou tím recy-
klujeme. Po  krátkém rozhovoru 
na  místním fotbalovém zápase 
nám ji pan Vašina věnoval a  do-
konce slíbil, že nám ji na  Haivě 
natřou. Hřiště bude postavené 
z  pozinkovaných trubek zasaze-
ných přímo do  májky, vše bude 
udělané tak, aby se trubky ne-
protáčely a  hříště vydrželo léta 

i zimy. Nechal jsem se inspirovat 
hřištěm, na kterém jsem byl cvi-
čit v Turecku. Půjde o posilovací 
věž, která je vidět nalevo. Ke kte-
ré budou ještě přidány paraller 
bary na další cviky. Prakticky nic 
jiného na workout není potřeba. 
Kapacita hřiště bude 7 - 15 lidí. 
Hřiště si stavíme úplně sami. Ná-
vrh hřiště vypracoval Karel Zif-
čák, náš workoutista, a  s  tímhle 
návrhem jsem šel na obec Taso-
vice. Po diskuzi s panem staros-
tou Sabáčkem mi bylo řečeno, že 
je potřeba založit TJ oddíl, aby 

za  to měl někdo zodpovědnost. 
TJ Hodonice a  jejich předseda 
Ing.  Rostislav Lattner mě požá-
dal o soupisku a členský příspě-
vek a  nabídl mi sponzoring ce-
lého projektu. A tak u nás vznikl 
oficiálně workout. Vybrali jsme 
pozemek v místní farské zahradě 
mezi obcemi Tasovice a  Hodo-
nice svěřil se na internetových 
stránkách Jiří Sedlář. „Kdokoliv 
se může přidat a  cvičit s  námi. 
Děláme to taky, protože chceme 
inspirovat ostatní lidi,“ vzkazují 
mladí nadšenci. 

Tradičního turnaje v sou-
těžích rybolovné techni-
ky, který se konal v sobo-
tu 15. 2. v tělocvičně ZŠ 
Tasovice, se zúčastnilo 
28 soutěžících - z Jihlavy, 
Týnce, Velkých Pavlovic, 
Podivína, Kroměříže, 
Znojma a domácí borci  
TJ Hodonice. 
V kategorii junioři zvítězil Ond-
řej Latýn z Velkých Pavlovic před 
Markem Matyášem a Petrem 
Košaříkem (oba Kroměříž); v ka-
tegorii žáků zvítězil Daniel Dě-
dek z Jihlavy před Borisem Hasi-
lem a Adrianem Biró (oba Týnec); 
v kategorii žákyně zvítězila Julie 

Šůlová z Velkých Pavlovic před 
Martinou Mullerovou ze Znojma 
a Kristýnou Koblihovou z Jihlavy; 
v kategorii muži zvítězil Jiří Šůla 
z Velkých Pavlovic před Karlem 
Koblihou z Jihlavy a Petrem Bro-
kešem. Domácí TJ Hodonice měla 
zastoupení v kategorii žáků,  

zde si nejlépe vedl Jiří Vašíček na 
8. místě, David Burian na 12. mís-
tě, Adam Griebaum na 15. místě 
a Daniel Mitáš na 16. místě. Akci 
pořádal rybářský oddíl TJ Hodo-
nice pod vedením Pavla Zahrad-
níka.

FOTO: archiv rybářů

Turnaj v rybolovné technice 
s účastí Hodonic

Teprve II. ročník ochutnávky domácích piv uvařených místními sládky se uskutečnil v pátek 21. února 2014 v 
KD Hodonice. Zúčastnilo se ho 360 návštěvníků, kteří degustovali 21 druhů piv, které vyrobilo 13 sládků. Pro 
akci bylo připraveno téměř 2000 piv - nic nezbylo. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě akce ...

Pivní korbel přilákal 
stovky návštěvníků
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Draní peří? My už to známe!
8 www.hodonice.cz

Úřední hodiny na OÚ:
pondělí 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00

středa 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00

čtvrtek 7.00 - 12.00

Po telefonické dohodě 
je možný i v jiný termín.

V pátek 7. března  uspořádal Klub seniorů Podyjí Hodonice ukázku staročeské kuchyně a draní peří. Zúčastnili se jí ti nejmenší, a tak se 
snad do budoucna tato technika úplně nezapomene. Velkou pochvalu si zaslouží všichni přítomní.Děkujeme! 

Fotky jsou z činnosti oddílu Táborníci z klubu KPTZBp. „V současné době 
trénujeme vázání uzlů a práci s buzolou. A samozřejmě si užíváme jarně-
zimního počasí i při hrách venku,“ popsala na fotkách Dagmar Kružíková. 

Šikulkové z Hodonic pilují znalosti na tábor
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