
Vážení spoluobčané,

V tomto „masopustním“ období 
se vám do rukou dostává další 
číslo tradičního občasníku Vla-
štovka, ve kterém vám přináší-
me nové informace o dění v naší 
obci. Nejen pro naše občany je 
na letošní rok připraven bohatý 
kulturní, společenský ale i spor-
tovní program, jehož výčet s po-
drobnostmi naleznete na strán-
kách obce Hodonice v kalendáři 
akcí. 
Velmi zdařilým počinem nedáv-
né doby byla ukázka draní peří 
spojená s ochutnávkou staro-
bylých pochoutek z kuchyně na-
šich babiček, kterou již tradičně 
pořádali členové Klubu seniorů 
Podyjí Hodonice. Novinkou bylo 
první společné setkání seniorů 
obcí Hodonice, Tasovice a Kr-
hovice u příležitosti oslav MDŽ, 
která proběhla v sobotu 7.3.2015 
v KD Hodonice. 
Nyní mi dovolte pár slov k re-
alizovaným a připravovaným 

investičním akcím nej-
bližší doby. Na sklonku 
roku 2014 se podařilo 
úspěšně rozběhnout fi-
nancování dotovaných 
projektů převážně z pe-
něz Evropské unie. Nej-
významnějším a finančně 
nejrozsáhlejším projek-
tem je Obnova prvků územních 
systémů ekologické stability na 
k.ú. Hodonice. Celkové investiční 
náklady činí cca 26 mil Kč. Dopo-
sud bylo proinvestováno cca 18 
mil Kč.
Dále v naší obci probíhá rege-
nerace sídelní zeleně, a to pře-
vážně na ulici Panská u rybníčku 
a u hřbitova a pak také na Síd-
lišti. Náklady na tuto akci činí 
cca 1,6 mil. Kč. V současné době 
pokračuje obnova přírodní za-
hrady v MŠ Hodonice. Zde nově 
vysázíme dřeviny a instalujeme 
nové herní prvky pro děti. V le-
tošním roce bylo také zahájeno 
zateplení MŠ Hodonice a obec-
ního domu Daren. Práce na obou 

projektech by měly být 
dokončeny do 30.6.2015.
V současnosti zastu-
pitelstvo obce připra-
vuje obecně závaznou 
vyhlášku k nakládání s 
odpady se zaměřením 
na separaci bioodpadů a 
kovů z komunálního od-

padu a také „Nařízení obce v po-
době Tržního řádu“, které bude 
významným krokem k ochraně 
našich občanů a spotřebitelů na 
území naší obce a zamezí podo-
mnímu prodeji výrobků a služeb 
v jednotlivých domácnostech.
Výčet realizovaných a připravo-
vaných akcí je pestrý, a tak dou-
fám, že si většina z vás dokáže 
vybrat podle svého okruhu zá-
jmů. Abychom si zábavu mohli do 
sytosti užít, je ale zapotřebí pev-
né zdraví, a proto vám přeji, aby 
se vám vyhnula chřipková epide-
mie a toužebně očekávané jaro, 
aby bylo krásné a plné sluníčka. 

Bc. Pavel Houšť 
starosta obce Hodonice

Zvyky a tradice

Víte, že?

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Zima se loučí, jaro 
přináší naději

Zima, která byla sice letos více než přívětivá,už naštěstí odchází a s ní i bohaté kulturní a sportovní 
zážitky, které bylo možné v naší obci prožít. Na své si v uplynulých měsících přišli jak děti, tak i 
dospělí, hodně se tančilo, zpívalo a veselilo. Ochutnávalo se dobré jídlo i pití. A při pohledu na pro-
gram následujících měsíců nás čeká to samé. Stačí jen přijít. Všichni jste srdečně zváni! 

Myslivecké sdružení Hodoni-
ce bylo založeno v roce 1945, 
honitba  činila cca 600 ha. Za-
kladateli  mysliveckého sdru-
žení byli František a Jaroslav 
Pirklovi, Josef Štěpaník, Anto-
nín Svoboda, Bohumil Hotový, 
od roku 1953 Jan Havliš, Mudr. 
Hájek, 1966 Novák st. 
V současné době má sdruže-
ní 12 členů a 1 adept. Nynější 
výměra honitby činí 599 ha. Z 
toho: zemědělská 560 ha, les-
ní 34 ha a vodní 5ha.  MS vlast-
ních 4 lovecky upotřebitelné 
psy. Hlavní náplní sdružení je 
vedle samotného lovu ochra-
na zvěře a přírody.Sdružení 
aktivně spolupracuje  s obcí 
Hodonice na komplexních  po-
zemkových úpravách, je jejím 
partnerem  pro ochranu a péči 
o přírodu v okolí obce  a aktiv-
ně se podílí na výchově mláde-
že.  Ve spolupráci s ZŠ Tasovice 
při   příležitosti svátku svaté-
ho Huberta pořádá pravidel-
né výpravy do přírody  se žáky 
5. tříd a pořádá pro veřejnost  
vánoční přikrmování zvěře.
Od roku 1993  je sdružení opět 
samostatným  subjektem pod 
názvem MS Jánský potok Ho-
donice.

Velikonoc nezanikají
Šlehání pomlázkou – proutí 
je symbolem síly a života - a 
polévání žen, které mužům na 
oplátku darují vejce, je vlastně 
symbolickým aktem oplodnění.
Zajíček – v bibli je symbolem 
chudoby. Dětem nosí dobroty 
patrně proto, že kvůli absenci 
očních víček zajíc nemůže zavřít 
oči, takže toho moc nenaspí a 
má asi dost času na nadílku...
Kraslice – jde o symbol života, 
plodnosti a růstu. Významnou 
roli má červená barva vajec – 
barva krve.



masopustní veselice v mš 

Zima v Hodonicích byla veselá
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Masopustní veselí organizované 
SDH Tasovice přilákalo v sobo-
tu 14.února do kulturního domu 
velké množství hostů a také roz-
manitých masek. Po parketu tak 
pobíhali Spejbl s Hurvínkem, 
Máničkou i Bábinkou, Večerníček 
ve svém autíčku, Strýček Skrblík 
se svými přáteli, princezna Fio-
na, vojáci, čarodějnice nebo také 
celá drůbežárna.  

V neděli se průvod masek vypra-
vil do ulic a v pondělí Masopust 
vyvrcholil taneční zábavou zva-
nou Válení dýní s tradičními tan-
ci jako jsou palicová, ponožková, 
trenýrková nebo soutěž o nej-
hezčí mužské nohy. Celý večer 
uzavřelo pochovávání basy, kte-
rým Masopustní veselí skončilo 
a nastalo 40 dní postu před Ve-
likonocemi.

Poslední pátek v lednu dne 30.1. 
uspořádala ZŠ v Tasovicích již 12. 
školní ples. Na výzdobě kulturní-
ho domu pod tématem Indiáni se 
podíleli žáci i učitelé. Nad parke-
tem se tak vznášel monumentální 
papírový kajak a ze zdí shlížely 
postavy a masky indiánů. Dva-
náct párů deváťáků slavnostně 
oděných do černobílé kombinace 
zahájilo ples tradiční polonézou. 
K tanci zahrály kapely Dubňanka 
a Duo Band a Veronika. 

dvanáctý školní ples se vydařil 

Tradiční ostatky 
velmi pobavily

FOTO: Luboš Budný

Děti z MŠ v Hodonicích si každoročně se škraboškami 
a maskami připomínají tradici Masopustu.Ve čtvrtek 
19.2. proběhlo dopoledne plné tance, her a soutěží, 
jež završila ukázka Šátečkového a Palicového tance 
i Válení dýní , které předvedly nejstarší děti. Úplným 
vyvrcholením této veselice je soutěž v pojídání 
masopustních koláčů. Děti kromě dojmů si odnesli 
i maličkost ( balónek, bublifuk a sladký kornout), 
které jim budou alespoň chvíli tuto oblíbenou akci 
připomínat.                   Marta Lattnerová, ředitelka



Byli jste u toho?
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Sotva se sál uklidil po Piv-
ním korbelu, začala příprava 
na sobotní MDŽ. Obce Ho-
donice, Tasovice a Krhovice 
připravily pro své seniory u 
příležitosti MDŽ první spo-
lečné setkání. Přítomným 
ženám popřáli vše dobré k 
jejich svátku starostové obcí, 
poté přišel na řadu kulturní 

program složený z místních 
zdrojů. 
Děti z Krhovic přítomné nad-
chly krásným vystoupením 
Cesta kolem světa, pěvecký 
soubor Sousedé s hudebním 
doprovodem popřál přítom-
ným ženám mnoha písněmi. 
Poté se představili tasovičtí 
a hodoničtí verbíři v obno-

vených krojích ze 
znojemské oblasti 
a kulturní program 
uzavřelo vystou-
pení ostřílených 
Mužáků z Tasovic s 
vtipnými komentá-
ři Pavla Vašiny. Vý-
bornou sousedskou 
atmosféru koru-
novala „přespolní“ 
kapela Duo Carmen 
z Únanova, která 
prověřila dobrou 
fyzickou kondici 
většiny přítomných 
při tanci a bavila 
nás až do pozdních 
nočních hodin.

V sobotu 7. února připravil spolek 
Hodoňáci další velkolepý karneval pro 
děti. Krásně vyzdobený sál kulturního 
domu se zaplnil princeznami, vílami, 
čarodějnicemi i skřítky. Potkali jste 
tu Batmana i mušketýra, vojáky, 
ale i spoustu zvířátek. Zábavným 
programem plným hudby, tance a 
soutěží provázel šašek Viki. Děti se tu 
vyřádily a odnesly si domů balónky i 
výhry z bohaté tomboly. 

mdŽ překvapil 
nejen ženy

Velký dětský karneVal 

byl bomba!



Hody, hody doprovody...

NeNechte si ujít

OkéNkO dO kNihOvNy

Plánované akce 
na 2. pololetí 2015

24. 4.*TJ Hodonice  
 Tufr 2015  
30. 4.*Obec Tasovice
 Pálení čarodějnic 
8. 5.*TJ Hodonice
 Jarní výšlap
24. 5.*Hodoňáci
 Velký dětský den 
Červen*ZŠ Tasovice
 Školní akademie 
13. 6.*Obec Hodonice
 Setkání rodáků

Soutěž ve střelbě 
Bude z historických zbraní I.a 
II.sv. války navíc spojená se 
setkáním příznivců vojenské 
historie. Pořadatel: Klub IPSC 
Znojmo, Klub sběratelů pal-
ných zbraní ČR. Místo konání: 
Hodonice u Znojma (střelnice 
IPSC). Termín: 18.-19. červen-
ce 2015. Zbraně musí být kon-
strukčně vyrobené do roku 
1945 v původní ráži. Kdo má 
chuť nebo ho to baví, může se 
zúčastnit v uniformě své oblí-
bené armády. 

Knihovnu navštěvují jak malí, 
tak i dospělí čtenáři. A čtou!  
Z  první čtvrtletí tohoto roku 
jsme zaznamenali tato čísla: 168 
registrovaných čtenářů . 
Počet  návštěv čtenářů od ledna 
2015 je 220, z toho bylo 156 dětí 
a 35 uživatelů veřejného inter-
netu
Máme 3318 registrovaných knih  
a Čtyřlístků je 64 výtisků. 
Nově najdete v  knihovně 65 
knih a 4 výtisky Čtyřlístku
Od začátku roku bylo 639 vý-
půjček knih,  z toho 57 naučné 
pro dospělé, 61 pro děti, 280 
beletrie pro dospělé a 187 pro 
děti a 54 výpůjček periodik.
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Také si nedovedete představit Ve-
likonoce bez malých a velkých ko-
ledníků, kteří přichází pro vajíčko a 
hezky o ně prosí koledou? Bohužel 
už jich mezi muži není moc zná-
mo…tak některé připomeneme a 
jiné doporoučíme…ať letos pře-
kvapí!!!!

Velikonoční koledy pro malé  
i velké koledníky

1. Hody, hody, doprovody, dejte 
vejce malovaný, nedáte-li malo-
vaný, dejte aspoň bílý,slepička 
vám snese jiný, za kamny v kout-
ku, na vrbovým proutku, proutek 
se ohýbá, vajíčko kolíbá, proutek 
se zláme, slepička z něj spadne. 
Vajíčko se odkoulí do strejčkovy 
stodoly, vajíčko křáp, slepička 
kdák, panímámo, máte mi ho 
dát!

2. Hody, hody, doprovody, dejte 
medu, žádné vody, nechci vody, 
dejte medu, jinak od vás neo-
dejdu. A nakonec, tetičko, dejte 
pěkný vajíčko.

3. Já jsem malý koledníček, přišel 
jsem si pro trojníček, trojníček mi 
dejte, nic se mi nesmějte.

4. Hody, hody, dopro-
vody, vajíčko mi dej-
te.Na tvářičce sladký 
úsměv, pro nás chlap-
ce mějte!

5. Moje zlatá panímá-
mo, vejce na mě kouká 
samo, nechť je bílý neb 
strakatý, třeba bylo 
holubatý, jen prosím, 
ať je kulatý.

6. Panimámo zlatičká, 
darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, ute-
če vám slepička. Do 
horního rybníčka. A z 
rybníčka do louže, kdo 
jí odtud pomůže?

7. Koleda, koleda, 
proutek z vrby, mlsný 
jazýček už mě svrbí.
Koleda, koleda holou-
bek, dejte mi něco na 
zoubek.

8. Běží bílý králíček, v 
tlapičce má košíček, v 
něm barevná vajíčka, 
co mu dala slepička.
Koho potká, tomu praví, že mu 

přeje štěstí, zdraví, hezky se naň 
usměje, srdíčko mu zahřeje.

Přestože byla letošní zima za-
tím velmi mírná, asi všichni se s 
ní velmi rádi loučíme. Nový rok 
v naší obci přivítali hodoničtí 
hasiči již tradičně Hasičským 
Silvestrem. Proběhla úspěšná 
plesová sezóna, kterou uzaví-
raly tradiční ostatky. 
V únoru se děti vyřádily na 
Velkém karnevalu, pořádaném 
spolkem Hodoňáci a 20. února 
je Klub seniorů nechal nahléd-
nout do zašlých časů našich ba-
biček, kdy se celou zimu dralo 
peří. Ochutnaly zde také dob-
roty, které se dnes připravují 
už jen vzácně. 
V zimě nezahálela ani stále se 
rozrůstající základna TJ Hodo-
nice. Jednotlivé oddíly uspořá-
daly nebo ještě připravují své 
turnaje a soutěže. Stále větší 
ohlas a oblibu získává přehlíd-
ka místních výrobců domácího 

piva nazvaná Pivní korbel, je-
hož třetí ročník opět přilákal 
do hodonického kulturního 
domu stovky lidí z celého okre-
su.  Premiérové a očekávané 
bylo také setkání seniorů z Ho-
donic, Tasovic i Krhovic při pří-
ležitosti oslavy MDŽ. 
Na stránkách obce pro Vás 
neustále aktualizujeme kalen-
dář kulturních, společenských 
i sportovních akcí, z něhož si 
snad každý vybere to své. 
Dovolte prosím, abych Vás jmé-
nem kulturní komise pozvala v 
neděli 19. dubna na divadelní 
představení Divadla Klauni-
ka, které nám předvede svůj 
majstrštyk Don Quijot de La 
Ancha. Pro naše nejmenší jsme 
připravili na neděli 26.dubna 
pohádku Strašidlo Bublifuk v 
podání Dobšického národního 
divadla a 10.května přijede do 

KD v Hodonicích Majda s Fran-
tiškem z Kouzelné školky. 
Hlavní společenskou akcí to-
hoto roku, kterou pro Vás při-
pravujeme na 13. června při 
příležitosti 70. let od ukončení  
2.světové války, je 1. Setkání 
rodáků obce Hodonice a absol-
ventů základní školy v Hodoni-
cích. Doufáme, že do své rodné 
obce zavítají Hodoňáci z celé 
republiky, se kterými společně 
zavzpomínáme na dobu jejich 
dětství a mládí a naše obec si 
užije svůj slavný den. Srdečně 
Vás tímto zveme a doufám, že 
nám počasí bude trochu přát a 
zrodí se další milá tradice.
Přeji Vám příjemné prožití ná-
sledujících jarních dnů a krás-
né velikonoční svátky.

Miluše Mitregová, 
předsedkyně kulturní komise  

ZO Hodonice

kulturní zima je za námi, 
jaro se hlásí o slovo

Myslivecký ples 
voněl po jehličí

V pátek 16.1. hodonický kulturní 
dům rozvoněla vůně jehličí a va-
řené zvěřiny. Myslivecké sdruže-
ní Hubert Tasovice zde pořádalo 
již tradiční myslivecký ples. O 
dobrou zábavu se postaralo hu-
dební uskupení Duo Band a Ve-
ronika, krásná výzdoba a bohatá 
tombola.

www.hodonice.cz



Stalo se v Hodonicích před lety

Jandová  Helena 83 let
Otevřelová Marie 74 let
Pohorská Karolina 90 let
Semančinová  Poldina 88 let
Střechová Marie 71 let
Zemancová Marie 71 let

Gotzová  Františka 71 let
Homolová  Marie 73  let
Kirschová  Františka 73 let
Kratochvílová Božena 77 let
Zifčáková  Františka 80 let

Barteys František 83 let              
Boudný Miloš 73 let
Buchta  Rudolf 77 let
Burian  Josef 81 let
Ondrák  Čestmír 89 let
Straka  Josef 77 let
Brhelová  Marie 75 let
Bystřická Anežka 71 let
Dohnalová  Ludmila 82 let
Holíková Bedřiška 93 let
Chlubnová Antonie 86 let

Burian Miroslav 78 let
Lefnar  Jiří 87 let
Leikepová Mária 78 let
Radová  Věra 83 let
Svobodová  Anežka 81 let
Šeďová   Božena 85 let
Vajčnerová  Jiřina 88 let
Zelinková  Inge 75 let

leden 2015

únor 2015

březen 2015

rozloučili jsme se:

Zdeněk  Letocha   74 let

Martin  Jabůrek   35 let

Natálie  Dikovská,  nar. 1.1.2015

Barbora Vaculíková,   nar. 28.1.2015

Jaroslav  Pěnkava,  nar. 4.2.2015

Helena  Šeinerová,   nar. 5.3.2015

Daniel Tirdil,  nar. 9.3.2015

své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících:
společensKá KroniKa

narodili se:

Srdečně blahopřejeme!
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V současné  době  má  obec  1838  obyvatel. Od  počátku roku  se  přistěhovali  celkem  4  občané  a  odstěhovalo se 10  občanů.

Stačí jen tři korunky a můžou být vaše. 
Na obecním úřadě jsou ke koupi hned 
tři pohlednice s naší obcí. 

Pohled do historie: 
Je obtížné zjistit, kdo vytisknul první 
pohlednici. Za prvního vydavatele se 
považuje rytec Desmainsons z Fran-
cie, který měl vyrobit první pohlednici 
v roce 1777. První známky byly vydány 
v Anglii v roce 1840, a v témže roce je 
odesilatel nalepil na ručně malovanou 
pohlednici, kterou poslal poštou.
První reklamní pohlednice se objevi-
la v roce 1872 ve Velké Británii a první 
německá pohlednice se objevila v roce 
1874. Obrázkových pohlednic přibylo 
během 80. let 19. století. Fotografie 
nově postavené Eiffelovy věže v roce 
1889 a 1890 daly podnět k mohutné-
mu vydávání pohlednic, což vedlo k tzv. 
„zlatého věku“ pohlednic v letech od 
poloviny 90. let.

Hodonice nabízí sVé poHlednice

Tato nová rubrika Vám bude pravidelně přinášet pamětnické foto-
grafie z dob nedávných i dávno minulých. Tentokrát vybíráme fotku z 
ulice U Kostela z Velikonoc roku 1992. Poznáte je?
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V sobotu 14. 3. proběhl v tě-
locvičně ZŠ Tasovice tradiční 
nohejbalový turnaj Okresního 
fotbalového svazu Znojmo. 
Zúčastnilo se ho 5 družstev 
a vítězství si odneslo druž-

stvo ROJT, s. r. o., Roman 
Hře   babecký ve složení Oto 
Heimel, Bohumír Brouček a 
Roman Hřebabecký.Na dru-
hém místě se umístilo druž-
stvo TJ Hodonice ve složení 

Vlastimil Šopák, Pavel Hron 
a Rostislav Lattner. Další 
umístění - „TUŽKI“; „KRD“; 
PAVLICE. Na turnaji se fi-
nančně a organizačně podí-
leli Roman Hřebabecký ve 

spolupráci s TJ Hodonice a 
Okresním fotbalovým svazem 
Znojmo. Děkujeme také panu 
Janu Vašinovi  z Tasovic za po-
skytnutí kvalitních vzorků vína 
pro nejlepší družstva turnaje.

nohejbalový turnaj oFs znojmo

V pátek 6. března hodonický kulturní dům praskal ve švech. TJ 
Hodonice pod vedením Jiřího Sedláře zde uspořádalo již 3.ročník 
Pivního korbelu 2015. 
Byla to nadmíru krásná degustační akce zaměřená na piva 
uvařená 14 místními i přespolními sládky, která se již napevno 
usídlila v kalendáři místního i okresního formátu. Celkem bylo 
pro návštěvníky připraveno 31 vzorků piva a vypilo se 2 400 
piv. Akci doplnil doprovodný program s pivovarnickou i kulturní 
tématikou. Miluše Mitregová přednesla historii výroby piva 
v Hodonicích a Tasovicích a Jiří Hrbáček seznámil přítomné s 
technologií výroby piva u nás i v zahraničí. 
Všem, kteří se na akci podíleli patří veliký dík.

pivní korbel naplnil 
kulturák po střechu

Foto: František Šimík, Jarda Kubík, Libor Varaja



Šachisti nevyhráli, ale nezklamali

Krátce ze sportu:

Plánovací kalendář pingpongu
Oddíl pingpongu upozorňuje 
na plánovací kalendář využití 
pingpongové herny. Vzhledem 
k množícím se požadavkům 
na koordinaci zápasů v pin-
gpongové herně TJ Hodonice 
je na webu plánovací kalendář. 
Jsou v něm uvedeny termíny 
zápasů. Snažte se, aby se v 
jednom termínu nehrály více 
jak 2 zápasy. Již naplánované 
zápasy sdělte na whodonice@
seznam.cz. 

Členská základna TJ Hodonice
Konečně je sečtena členská 
základna TJ Hodonice - k prv-
nímu lednu 2015 má spolek TJ 
Hodonice rekordních 270 čle-
nů. Přibyla mládež do 15-ti let 
a senioři z Hodonic a Tasovic, 
kteří využívají v dopoledních 
hodinách cvičební sál v areálu 
KD Hodonice

Senioři budou hrát pingpong
Místní senioři také plánují 
uspořádat ve spolupráci s TJ 
Hodonice na sobotu 4.4.2015 
odpoledne v KD Hodonice his-
toricky první Velikonoční pin-
gpongový turnaj seniorů

Cvičíme zumbu - Zuzka valí ...
Každé úterý a čtvrtek od 18.00 
do 19.30 probíhá ve cvičebně 
aerobiku TJ Hodonice kurz zum-
by pod vedení Zuzky Slivkové. A 
mladé tanečnice to dokážou 
pěkně rozparádit. Další zájem-
kyně i zájemci jsou vítáni ...

7

V prvním kole jarní soutěže 
4. ligy Městské ligy stolní-
ho tenisu se utkali mladí 
pingpongáři TJ Hodonice s 
družstvem MK Řeznovice. 
Utkání se konalo v pondě-
lí 12.1.2015 v pingpongo-
vé herně TJ Hodonice, a v 
přímém souboji o 5. místo 
bojovali hodoničtí ve slo-
žení David Svoboda, Petr 
Lattner a Pavel Staněk pro-
ti dívčímu týmu Řeznovic. 
A děvčata z Řeznovic naše 
mladé chlapce místy oprav-
du řezala ...

V sobotu 28.2. se v tělocvičné 
místní základní školy konal turnaj 
v rybolovné technice. Zúčastnilo 
se ho 25 žáků, žákyň a juniorů. 
V kategorii žáků zvítězil Ondřej 
Miluláš z Kroměříže před Filipem 
Sirotkou z Týnce a Davidem 
Burianem z TJ Hodonice. 
V kategorii žákyň zvítězila 
Petra Štachová ze Znojma 
před Kristýnou Koblihovou z 
Jihlavy a Sandrou Hájkovou z 
Týnce. Kategorii juniorů ovládl 
Marek Matyáš z Kroměříže před 
Dušanem Kazdou z Jihlavy a 
Lukášem Slezákem z Kroměříže. 
Akci uspořádal rybářský oddíl 
TJ Hodonice pod vedením Pavla 
Zahradníka a aktivně se ho 
zúčastnilo šest žáků a žákyň TJ 
Hodonice. 

Šachový turnaj OPTIKA MEDEK OPEN 
HODONICE byl rozdělen na dvě skupiny. Ve 
skupině „A“ hrálo 19 hráčů Vítězství si odnesl 
František Vrána z ŠK STARÉ MĚSTO. Nejlepší 
hráč okresu Znojmo - na 4. místě se umístil 
Lubomír Forman z SK SEBRANCI.
Ve skupině „B“ hrála mládež do 15-ti let. 
První tři místa obsadili žáci ZŠ Šumná: 1. 
Pavel Vejlupek, 2. Jan Vejlupek, 3. Pavel 
Nekula. Pořadatel turnaje TJ Hodonice 
děkuje sponzorům turnaje: OČNÍ OPTIKA 
MEDEK, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., POTRAVINY 
U RŮŽENKY TASOVICE a další.

mladí pingpongáři 
měřili síly se ženami

Máme bronz, hlásili rybáři



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.

Vlaštovka - jaro 2015
vydala: obec Hodonice

obecní 287
671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: anna černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý

www.primadesign.cz
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Členové Klubu seniorů ani v zimě nezaháleli, na pátek 20. 
února nechali hlavně ty nejmenší nahlédnout do časů svého 
dětství, kdy se jejich maminky, babičky a prababičky scházely 
nad hromadami bělostného peří. K zakousnutí byly připra-
veny dobroty zašlých časů jako šulánky, koláčky, peciválky…

dralo se peří, zpívalo 
a ochutnávalo tradiční jídlo


