
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rok s rokem se sešel a jsou tu 
opět Vánoce, svátky rados
ti, lásky a přátelské pohody, 
naplněné starými pověstmi 
a bájemi, zvyky a koledami. 
V tyto dny právem zdůrazňu
jeme lidskost, vztah člověka 
k  člověku, vzájemnou důvěru 
jednoho k druhému, oprav
dové pochopení a úctu.
Málo které svátky nenaplňují 
lidská srdce takovou poho
dou, jako právě Vánoce.
Zcela určitě se běh života stá
vá příjemnějším a snadnějším, 
jestliže je člověk obklopen 
dobrými lidmi a přáteli. Člo
věk, který prožívá kouzlo Vá
noc, dokáže dát druhým také 
lásku, dovede pochopit spo
lečný zájem nás všech, navzá
jem si pomáhat, našim dětem 
připravit šťastné nadcházející 
dny a sobě spokojenější život.
Milí spoluobčané, přeji Vám 
všem krásné prožití svátků 
vánočních a do nadcházejí-
cího roku 2016 přeji hodně 
štěstí, zdraví, pohody a poro-
zumění.

Pavel Houšť
starosta obce Hodonice   

Hodně krásných chvil v kruhu vašich nejbližších, hodně radosti v očích vašich dětí  
a vnoučat, klidné vánoce a šťastný nový rok 2016 přeje redakční rada Vlaštovky. 

Konec roku se blíží

Zahájení adventu v  naší obci 
(musíme si přiznat) bylo opět 
velkolepé. Sešli jsme se všichni 
vně i kolem kulturního domu a 
bylo nás tam stovky. Vánoce na 
nás dýchly nejen při rozsvícení 
stromu, ale i u pultů, kde naši 
spoluobčané prodávali výtvo
ry jejich šikovných rukou. Zpí

valo se, popíjel se svařák 
, čaj či punč a hlavně pa
novala příjemná nálada 
…Ať nám vydrží nejen o 
adventu.  
Jen několika fotografie
mi si připomeňme atmo
sféru poslední listopado
vé neděle. 

PF 2016
Vánoční Vesnička oteVřela sVé brány



Podzimníčkovo 
odpoledne pobavilo

Byli jste u toho?
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V čtvrtek 15. října navštívila 
naši obec delegace potomků 
italských vysídlenců z oblasti 
Tridentska, kteří po vyhlá

šení války Rakousko – Uher
skou monarchií a následné 
evakuaci strávili na Znojem
sku tři roky.

První listopadový víkend byl 
v  našich obcích již tradič
ně ve znamení Martinských 
hodů. Letošními stárky byli 
Luboš Müller a Draha Zed-
níčková, kteří měli na povel 
nejen 25 párů velkých, ale 
taky 16 párů malých hoda-
řů. Od pátečního odpoled
ne, kdy se na náměstí před 
tasovický obecní úřad slav
nostně vztyčila mája až do 
nedělní hodové mše v  kos
tele nanebevzetí Panny Ma
rie si krojovaní nevydechli. 
Nejkrásnější bývá pro naše 
obce krojovaný průvod, kte
rý na mnoha zastaveních 
zazpívá, zatančí a potěší při
hlížející. Na krásné atmosfé
ře svátečního dne se v  Ho
donicích velkou měrou již 
tradičně podílejí hodoničtí 
hasiči a také mnoho ochot
ných spoluobčanů, kteří 
před svými domy chystají 
pro procházející hodaře ob
čerstvení. Také letos se před 
hasičskou zbrojnicí sešlo 
mnoho přihlížejících, kteří 
si zazpívali spolu s  Klubem 
seniorů, kteří při harmoni
ce a skleničce vína udržo
vali výbornou náladu před 
i po odchodu krojovaných. 
Hodonickým hasičům opět 
patří velký dík za jejich po-
hostinnost. 

Pravidelné podzimní setkání rodičů dětí MŠ Hodonice se tentokrát 
konalo na hřišti za Pepinem. A dětem i dospělým se líbilo.  

Martinské hody dopadly na jedničku!

italové v Hodonicích



Halloween - Ohnivý podzim pro děti
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Klub seniorů se druží 
se seniory ve Slupi

Namísto tradiční Dra
kiády, která musela být 
kvůli zrušenému pro
storu na letišti letos 
vynechána, připravil 
v sobotu 24. října spo
lek Hodoňáci pro děti 
i jejich rodiče zbrusu 
novou akci. Na škol
ním hřišti se „rozho
řel“ Ohnivý podzim pro 
děti. Odpoledne plné 
zábavy, svítících dýní 
i strašidýlek zpestřily 
děti ve strašidelných 
maskách, které pod ve
dení moderátora Joná
še řádily až do setmě
ní. Opékání špekáčků, 
soutěže, malování na 
obličej a ohňovou show 
zkušeného fakíra zavr
šil velkolepý ohňostroj. 
Přestože Drakiáda bý

Ve čtvrtek 5. listopadu vyrazil 
místní Klub seniorů Podyjí na 
výlet do Jaros lavic. 

Ten byl  spojený s výlovem 
Jaroslavického rybníka. 
Odpoledne pak přijali srdečné 

pozvání k seniorům ve Slupi. 
Za účasti starostů obou 
obcí zde za velmi přátelské 

atmosféry při hudbě a 
pohoštění společně strávili 
příjemné odpoledne.

vá velice oblíbená a navštěvo
vaná, Ohnivý podzim ji dětem 
určitě důstojně nahradil. 



Vysadili jsme stromy, keře,
třídíme a kompostujeme 
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Den české státnosti na  počest 
svátku svatého Václava 28.září 
využil turistický oddíl TJ Ho
donice opět k  toulkám po  naší 
zemi. A protože je svatý Václav 
také patronem vinařů, bylo to 
putování s vinařskou tématikou. 
Asi padesát poutníků se svěřilo 
do  fundovaných rukou ředitele 
Znovínu Znojmo, ing. Pavla Vajč-
nera z Hodonic a za příjemného 
podzimního sluníčka se nechalo 
provést vinohrady viničních tra
tí U tří dubů ve  Stošíkovicích, 
Weinperky u Miroslavi a Staré 
vinice v  Havraníkách. Součástí 
výletu byla také prohlídka rod
ného domu popického rodáka 

Charlese Sealsfielda a také roz
lehlých prostor rekonstruova
ného Louckého kláštera. Každá 
zastávka byla zpestřena degu

stací místních vín za odborného 
výkladu průvodce. Úspěch každé 
takové povedené výpravy za krá
sami lokalit blízkých i vzdálených 

organizátory potěší, ale vždy je 
pro ně zároveň novou výzvou, 
kam se vypravíme příště? Laťka 
je nasazena hodně vysoko!

Podzimní výšlap byl za vínem

Za poslední tři měsíce jsme po
kročili v záležitostech výsadeb. 
Realizační firma dokončila oba 
velké projekty – tj. Regenerace 
ploch sídelní zeleně v  Hodo
nicích a Obnova prvků ÚSES 
v k.ú. Hodonice. Bylo vysazeno 
165 vzrostlých stromů a popí
navých rostlin a 6594 ks keřů 
a založeno 7503 m2 parkového 
trávníku, a to na celkové ploše 
16  803 m2. Tyto údaje se týka
jí projektu sídelní zeleně – 6 
lokalit. Sedmdesát procent 
uznatelných nákladů uhradily 
fondy EU, 5% SFŽP a 25% se 
podílela obec. Veškeré uzna
telné náklady přesáhly 1,3 mil. 
V rámci projektu obnovy prvků 
ÚSES (územní systém ekologic
ké stability) proběhla realizace 
na 3 plochách o rozloze přesa
hující 14,5 ha. Zde bylo vysaze
no 12  738 ks stromů, 4632 ks 
keřů a založen luční trávník na 
ploše 7,86 ha. Celkové uznatel
né náklady činí téměř 26,5 mil. 
Kč. Z  toho 95 % bylo hrazeno 
fondy EU a 5% přispěl stát
ní fond pro životní prostředí. 

Obec se podílela příspěvkem 
1 Kč. Neuznatelné náklady ne
jsou ještě v tuto chvíli vyčísleny. 
Na podzim jsme vysadili okras
né a ovocné stromy a keře ke 
zkrášlení obce a zlepšení život
ního prostředí v  zastavěném 
území. Ve čtvrtek 26.11. už bylo 
nahlášeno zcizení dvou kusů 
stromků. Pro  velmi specifický 
druh a odrůdy, a také podobu 
konkrétních sazenic předpo
kládáme brzké nalezení zcize
ných stromků. Ovocné stromky 
byly vybrány, kromě jiného, se 
záměrem budoucí sklizně pro 
občany. V  posledních dnech 
proběhlo ošetření části topo
lové aleje pod ul. Panskou. Tato 
alej vykazuje známky stárnutí 
až rozpadu a tím se zvyšuje rizi
ko poškození zdraví či majetku. 
Obec přistoupila po zhodno
cení všech limitujících faktorů 
k řešení, jež spočívalo v arbori

stickém ošetření nejrizikověj
ších kusů ve spojitosti s  mí
rou návštěvnosti jednotlivých 
míst. Pro příští rok (podzim) je 
plánováno pokračování s  ře
šením této problematiky. Při 
pohybu pod jakýmkoliv star
ším stromem, prosíme, buďte 
ostražití a kontrolujte např. 
odlomené větve visící v  ko-
runách stromů apod. Může se 
opakovat silná námraza, jako 
poničila stromy koncem roku 
2014. Část vzrostlých dřevin 
není vlastnictvím obce a není 
v  jejích možnostech ošetření 
veškerých rizikových jedinců 
stromů. 
Můžeme zhodnotit provoz 
kompostárny za rok 2015. 
Kompostárna v Hodonicích má 
limit 150 tun přijaté hmoty za 
rok. V  letošním roce jsme té
měř naplnili kapacitu, přijali 
jsme do konce října přibližně 

130 tun rozložitelné rostlinné 
hmoty. Část hmoty z předcho
zího i letošního roku jsme zpra
covali na kompost v  6ti za
kládkách a vyexpedovali 157,5 
tuny kompostu. Nyní v  období 
vegetačního klidu neprobíhá 
kompostovací proces. 

Od jara příštího roku připra
vujeme zefektivnění provozu. 
S  tím souvisí plánovaný svoz 
bioodpadu z domácností. Svo
zová firma získala pro občany 
hnědé popelnice k  zapůjčení 
zdarma. Jejich rozdělení pro
běhne časně na jaře, abychom 
mohli nejpozději od 1.4.2016 
svážet tuto hmotu pohodlněji 
a efektivněji. Každá popelnice 
bude přidělena konkrétní do
mácnosti a bude mít svůj GPS 
kód. Na základě toho budeme 
evidovat míru třídění a před
pokládáme znatelné snížení 
hmoty směsného komunálního 
odpadu, odváženého ke sklád
kování. Zároveň přibudou do 
sběrných hnízd nádoby na tří
děný kov – šedé zvony. 



akce 72 hodin – naši mladí hasiči byli při tom

Přivítali jsme nové občánky
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Knihovnu za období od září 
do listopadu navštívilo celkem 
400 čtenářů, z toho 245 dětí a 
mládeže do 15ti let. Internet v 
knihovně využilo 123 uživatelů. 
Celkem bylo půjčeno 1547 knih, z 
toho populárně naučné pro do
spělé 172, beletrie 653, populár
ně naučné pro mládež 126, be
letrie pro mládež 409 a periodik 
187. K začátku prosince knihovna 
čítá celkem 3551 knih a 73 výtisků 
časopisu Čtyřlístek. Za zmiňova
né období máme 177 čtenářů.

Knihovna se těší 
na své čtenáře

Univerzita třetíHO věKU 
zve všecHny SeniOry

V knihovně právě probíhá 
zimní semestr výuky s účastí 
sedmi studentek.  Pro toto 
období si zvolily téma výuky 
„Čínská medicína v naší za
hrádce“ . Na každé přednášce 
studentky společně shlédnou 
předem nahranou přednášku 
a po jejím skončení společ
ně vyzkouší „nanečisto“ test. 
Ten poté vypracují „načisto“ v 
pohodlí domova nebo v místní 
knihovně, kde je přístup na in
ternet. Na další semestr, který 
se pravděpodobně uskuteční 
od února 2016,  si studentky 
zvolily téma „Genealogie – 
hledáme své předky“ . Zveme 

všechny seniory, kteří by měli 
zájem o vzdělávání.
Pro bližší informace ohled
ně letního semestru můžete 

kontaktovat Ludmilu 
Grillowitzerovou, 
tel.: 775 998 115, email: 
knihovna@hodonice.cz.

V  letošním roce se naši mladí 
hasiči poprvé zapojili do celo
republikové akce „72 hodin“. 
Jedná se o  tři dny plné dob
rovolnických aktivit, které se 
v ČR konají již po čtvrté. Kdyko
liv během těchto 72 hodin (8. – 
11. října 2015) a zároveň jakko
liv dlouho se dobrovolníci po 
celém Česku pustí do aktivit, 
které pomohou druhým, příro
dě, či jejich okolí. Letošní mo
tto znělo: „Zasaď strom třeba 
se starostou…“ Cílem projektu 
bylo podpořit vztahy s  obcí, 
kde fungují oddíly, skupiny 
a další dětské organizace. I 
my jsme tedy zaregistrovali 
projekt „Zasadíme strom“ a 

společně se starostou obce 
Pavlem Houštěm jsme 9. října 
zasadily náš „hasičský“ strom 
v  Kaštance nedaleko hasičky. 
Strom nám darovala přímo 
pořádající organizace. Jednalo 
se o Javor mléčný panašovaný. 
Přitom děti provedly podzimní 
vyčištění celého parku. Musím 
říct, že akce se nám zúčastně
ným moc líbila a všichni jsme 
měli dobrý pocit z  vykonané 
práce a spoustu zážitků. Už se 
těšíme, jak poroste společně 
s našimi mladými hasiči a někdy 
k němu přidají třeba další! Více 
se dozvíte na stránkách http://
www.72hodin.cz/2015/projek
ty/zasadimestrom.

DěKujeMe  
za adventní stromy

Chtěli bychom  poděkovat 
občanům za věnování vánočních 

stromů,  a to paní Jaroslavě 
Horové a manželům Hájkovým.

Obec Hodonice nabízí vánoční 
pohlednici obce, cena 3,- Kč

Nejmladší občánci se přišli 
představit v sobotu 21.listo
padu 2015 do obřadní síně 
kulturního domu v Hodoni
cích, kde proběhlo za účasti 
starosty obce Hodonice Bc. 

Pavla Houště a matrikářky 
Michaely Koryťákové jejich 
slavnostní vítání. Tentokrát 
jsme přivítali hodonického 
prince Václava Poklembu a 
tři tasovické princezny Hanu 

Doležalovou, Alenu Budnou 
a  Gabrielu Žákovou. Srdečně 
blahopřejeme šťastným ro
dičům a dětem přejeme vše 
dobré do života.  
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Mistr světa v rybolovné tech
nice mužů Karel Kobliha  
z jihlavy navštívil v neděli  
6. 12.  rybářský oddíl TJ Hodo

nice a ukazoval našim mladým 
rybářům to nejlepší z rybo
lovné techniky. Konalo se v tě
locvičně ZŠ Tasovice.

Pingpongový turnaj 
znOvín OPen 2015 

Turnaj se uskutečnil v říjnu v 
areálu kurty Hodonice. Zú
častnilo se ho 8 dvoučlenných 
družstev. Vítězství si odnesli 
Rolf BrabenetzRudolf Raab 

před párem Oto HeimelJan 
Procházka a na třetím místě 
skončila dvojice David Brabe
netzPospíchal. Turnaj se usku
tečnil v areálu kurty Hodonice a 

pořadatelem a sponzorem akce 
byl Rolf Brabenetz a TJ Hodoni
ce. Poděkování členům teniso
vého oddílu za uspořádání akce. 

tenisový turnaj 
mistrů čtyřher

Mistr světa v rybolovné 
technice opět v Hodonicích

tJ Hodonice akce 
do konce roku 2015
Ani o vánočních svátcích ne
bude žádné lenošení. Přijďte si 
zasportovat. 
SO 26. 12.  Vánoční florbalový 
turnaj v tělocvičně ZŠ.
Ukázka činnosti oddílů KARATE 
KAI A WORKOUT 
SO 26. 12. - Vánoční Štěpánská 
zábava v KD Hodonice  ORYON 
Ne 27. 12.  Vánoční 
                      pingpongový turnaj  
PO 28. 12.  Vánoční 
                       badmintonový turnaj 
ÚT 29. 12.  Předsilvestrovské 
                       bruslení
ST 30. 12. - Vánoční nohejbalový  
                      turnaj 

Tradiční pingpongový turnaj TJ 
Hodonice se uskutečnil v říjnu. 
V kategorii dvouher zvítězil 
Roman Tejral před Oldřichem 
Dohnalem, domácím Petrem 
Sýkorou a Dušanem Křemen
ským. V kategorii čtyřhry zví
tězila dvojice Roman Tejral, 
Oldřich Dohnal před domácími 
Jiřím Vítkem a Zdeňkem Ryš
kou; na třetím místě skončili 
Jiří Fiala, Jaroslav Povolný a 
čtvrté místo patří opět do
mácím Pavlu Koryťákovi a Ivo 
Medkovi. Turnaje se zúčastnilo 
31 hráčů.
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šacH-PinK 2015

Florbalisté tygři  
tJ Hodonice si v zaFL 
vedou velmi úspěšně

Florbalisté Tygři TJ Hodonice 
úspěšně bojují v soutěži Zno
jemské amatérské florbalové 
ligy 2015/2016 a také úspěšně 
se drží v první čtyřce tabulky.

tJ Hodonice

pořídila běžící pás

V  minulých dnech jsme za po
mocí odborné firmy zprovoznili 
profesionální běžící pás, který 
byl pořízen na základě žádosti 
TJ Hodonice na rok 2015 z dota
ce Jihomoravského kraje. Stej
ně jako pingpongový robot po
řízený z dotace Jihomoravského 
kraje v roce 2006 a orbitrek, 
pořízený z dotace Jihomorav
ského kraje v roce 2013, bude i 
tento běžící pás sloužit členům 
TJ Hodonice. Děkujeme spon
zorům, kteří spolufinancová
ním umožnili nákup uvedeného 
stroje realizovat

V sobotu 5. 12. uspořádal ša
chový a pingpongový oddíl TJ 
Hodonice v prostorách KD Ho
donice MIKuLÁŠSKÝ ŠACH - 
- PINK 2015. Zúčastnilo se ho 
14 hráčů a hrálo se systémem 
5 kol šach a 5 kol pingpong. Ví
tězství si odnesl Václav Svobo-
da z Tj Hodonice, na druhém 

místě skončil Lubomír 
Forman z ŠK Sebranci 
Hrušovany nad Jevišov
kou a třetí místo patří 
Petrovi Halbrštatovi 
z TJ Znojmo. Turnaj se 
uskutečnil za podpory 
TJ HODONICE, ZNOVÍN 
ZNOJMO, HAIVA TASOVICE, 

OČNÍ OPTIKA MEDEK A VINAŘ
STVÍ MIROSLAV JURAČKA.
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V Hodonicích to žije...

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.
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