
Zahajujeme svoz bioodpadu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba Vánoc a  zimního obdo-
bí se nám již mílovými kroky 
vzdaluje a  před námi se roz-
prostírá vidina jarního pro-
buzení, kvetoucích záhonů 
a zelenajících se luk. Věřím, že 
nás všechny tento pestroba-
revný svět příjemně naladí pro 
další aktivity v  nadcházejících 
dnech. A  to nejen pro chvíle 
aktivního odpočinku, ale i pro 
chvíle pracovní. Na letošní rok 
zastupitelstvo obce připravilo 
několik investičních akcí, kte-
ré našim občanům zpříjemní 
a zjednoduší život v naší obci. 
Máme v plánu zdokonalit sys-
tém třídění odpadu a  s  tím 
související výstavbu sběrného 
dvoru. Nejen pro hasiče plá-
nujeme výstavbu multifunkč-
ního hřiště v areálu chladíren. 
Pro využití volnočasových ak-
tivit sportovního charakteru, 
chceme provést opravu povr-
chu tenisových kurtů. Dojde 
i  na opravu fasády hasičské 
zbrojnice a restaurování sochy 
sv. Floriána. Ale nejen prací živ 
je člověk  – jak by řekl klasik. 
Naše obec pravidelně podpo-
ruje čilý kulturně společen-
ský ruch, který ve velké míře 
zajišťují spolky z  obou vesnic, 
z  Hodonic i  Tasovic. Může-
me se tak, mimo jiné, těšit na 
výstavu vín, divadlo pro děti, 
putování po sklepech a  mno-
ho dalších příjemných zážitků. 
Výčet všech akcí je možno najít 
na webových stránkách obou 
obcí.
Milí spoluobčané, přeji Vám 
všem příjemné prožití blížících 
se velikonočních svátků, kte-
ré jsou významnou událostí 
pro celý křesťanský svět. Jsou 
ale také předzvěstí příchodu 
jara a já Vám do tohoto obdo-
bí přeji hodně zdraví, pohody 
a lásky.              Bc. Pavel Houšť

Velikonoce 
jaro přináší

V  posledních dnech každý 
dostal do schránky nebo si 
mohl přečíst na nástěnce 
v domě informaci, týkající se 
bezplatné zápůjčky popelni-
ce na bioodpad. Už víte, jak 
s  nádobou nakládat, máte 
harmonogram svozu pro ná-
sledující půlrok, většina z vás 
už má i popelnici samotnou, 
možná i naplněnou.
V  pondělí 4.  4. proběhne 
první svoz bioodpadu, kdy 
bude Vaše popelnice záro-

veň zaevidována do systému, 
bude aktivován čip. V dalších 
vydáních Vlaštovky vám na-
píšeme přesná čísla vytří-
děné biologicky rozložitel-
né hmoty. Prosíme všechny 
o  umožnění této aktivace, 
tedy první pondělí v  dubnu 
umístěte hnědou popelnici 
před dům. Každý druhý tý-
den (vždy sudý) bude opět 
popelnice vyvezena. Svoz 
směsného komunálního od-
padu bude probíhat jako do-

posud, každé pondělí.
Pokud se nám zatím nepo-
dařilo Vám popelnici pře-
dat, kontaktujte nás, prosím, 
a  domluvíme se na termín, 
kdy Vás zastihneme doma. 
Případně si ji můžete vyzved-
nout ve sběrném dvoře v so-
botu mezi 9.00 a 11.00 hodi-
nou, a  to výměnou za jeden 
originál smlouvy, kterou jste 
našli ve schránce.

Dokončení na straně 2.

Už doslova za dveřmi máme 
svátky jara, pro někoho je 
to nejkrásnější období roku. 
Příroda se probouzí, sluníčko 
hřeje víc a víc a s přicházejí-
cím jarem jako by se vlévala 

krev do našich těl. Doufáme, 
že i na vás jaro působí jako 
ten nejlepší lékař, a že i násle-
dující dny a týdny budou pro 
vás jen a jen příjemné. Velký 
úkol čeká hlavně na muže, 

kteří by měli svými pomláz-
kami přidat energii i všem že-
nám…doufejme, že tak učiní 
s láskou a jemně!

Hezké Velikonoce i celé jaro!

27. března dojde 
ke změně času na letní 

z 2:00 na 
3:00 hod.
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UPOZORNĚNÍ hlavně řidičům:

Zahajujeme svoz bioodpadu
Dokončení ze strany 1.

V  souvislosti s  odpady musím 
na těchto stránkách poděko-
vat dárci televizoru, který jej 
věnoval obsluze kompostárny 
a ponechal ji před branou. Bo-
hužel na kompostárně není zá-
suvka. Proto raději nepotřebné 
spotřebiče vozte do sběrného 
dvora. Opět připomínáme, že 
je otevřen každou sobotu mezi 
9. a  11. hodinou. Pokud Vám 
tento čas nevyhovuje, bez pro-
blému se dohodněte s námi na 

Obecním úřadu na jiný termín. 
Vyhazování odpadu na místa 

k tomu neurčená se klasifikuje 
jako přestupek!

Naopak bez ironie patří DÍK 
uvědomělým občanům, kteří 
poctivě a  pečlivě třídí odpady 
a tím pečují o životní prostředí. 
V  roce 2015 jsme zaznamenali 
nárůst tonáže téměř všech slo-
žek tříděného odpadu, ve pro-
spěch směsného komunálního 
odpadu, který zůstal na stejné 
úrovni jako v roce předchozím.

Ing. Jitka Bořilová,
referent životního prostředí
Kontakt:
zivotniprostredi@hodonice.cz 
nebo tel.: 736 738 341.

Vytvořili jsme nové sběrného hnízdo s nádobami na papír, plast a kov.

Prosíme řidiče vozidel, myslete při parkování svých aut na to, že je potřeba ponechat dostatečný prostor k průjezdu, 
zejména popelářských vozů. Každý týden několikrát bojují s průjezdností trasy. Problémy nastávají zejména na Sídlišti, 
kde průjezd blokují auta zaparkovaná přímo na silnici či příliš zasahují do vozovky (místní panelové komunikace). Velmi 
podobně je tomu tak i Na Vinici.
Na webových stránkách je nyní umístěna mapa nejkritičtějších úseků. Parkováním v těchto místech můžete omezit také 
průjezd záchranných složek. Informace najdete na webu obce www.hodonice.cz.

DĚJE SE…

V hodonickém sále se degustovalo

Myslivecké sdružení Hu-
bert Tasovice pořádalo 
svůj tradiční myslivecký 
ples v pátek 8. 1. Sál kultur-
ního domu byl slavnostně 
vyzdoben trofejemi, chvo-
jím a  dubovými ratolístka-
mi. Z kuchyně se linula vůně 
zvěřinových specialit jako 
nadívané křepelky, bažanta 
na víně nebo srnčího gu-
láše. Velmi šťastnou ruku 
měli myslivci také při volbě 
kapely, kdy se premiérově 
představila znojemská ka-
pela Stone a  svým vystou-
pením zahájila plesovou 
sezónu v našich obcích.

Myslivecký ples 
se vydařil

V sále KD Hodonice proběhlo před tradiční 
Tasovickou výstavou vín jeho hodnocení. 
Degustátoři neměli lehkou práci. Z vynikajících vín 
se nakonec Šampionem výstavy stalo víno pana 
Petra Paulenky z Hodonic. Blahopřejeme.
Bylo to rosé z Rulandy modré (přívlastek výběr 
z hroznů). Zlatou medaili získalo celkem 228 vzorků. 
Výstava proběhne v sobotu 26. 3. 2016 od 10. 00.



Masopustní veselí organizo-
vané SDH Tasovice láká stále 
více hostů, kteří s velikou ná-
paditostí a pílí připravují nej-
roztodivnější masky. I  když 
letošní zima sněhu u  nás 
příliš nepřála, tak v  sobotu 
6.  února zaplnilo sál kultur-
ního domu několik sněhulá-
ků, o  požární bezpečnost se 
starala skupina hasičů v  his-
torických uniformách s  od-
povídající technikou. Parket 
zaplnily čarodějnice, zombíci, 
jeptišky, kovbojové, černoši 
i Arabové. Cestu si sem našel 
i Santa Claus se svým průvo-
dem, Shrek a  také Teletub-
bies. Po sále se prohánělo 
také auto zmrzlinové firmy 
Family Frost. Své vystoupení 
zde předvedli také neuvě-
řitelně čilé členky a  členové 
tanečního souboru Znojem-
ské Grácie, k  tanci a  posle-
chu hrála kapela VASR Band. 
V  neděli se průvod masek 
vypravil do ulic a  v  pondělí 
Masopust vyvrcholil taneční 
zábavou zvanou Válení dýní 
s  tradičními tanci jako jsou 

palicová, ponožková, tre-
nýrková nebo soutěž o nej-
hezčí mužské nohy. Celý 
večer uzavírá pochovávání 
basy, kterým Masopust-
ní veselí končí a  nastává 
40  dní postu před Veliko-
nocemi.
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pivní korbel: Sál byl narvaný k prasknutí

Tradiční oSTaTky 
byly nápadiTé

V pátek 19. února hodonický 
kulturní dům praskal ve švech. 
TJ Hodonice pod vedením 
Rosti Lattnera a Jiřího Sedláře 
zde uspořádalo již 4. ročník 
Pivního korbelu 2016. Byla to 
nadmíru krásná degustační akce 
zaměřená na piva uvařená 15 
místními i přespolními sládky, 
která se již napevno usídlila 
v kalendáři místního i okresního 
formátu. Celkem bylo 
pro návštěvníky připraveno 
33 vzorků piva.
Akci doplnil doprovodný program 
s pivovarnickou i kulturní 
tématikou. Všem, kteří se na akci 
podíleli, patří veliký dík.

DALŠÍ INFORMACE A FOTOGRAFIE 
NAJDETE TAKÉ NA WEBU OBCE

WWW.HODONICE.CZ



Obce Hodonice, Tasovice a Kr-
hovice připravily pro své seni-
ory u příležitosti MDŽ již dru-
hé společné setkání. Přítom-
ným ženám popřáli vše dobré 
k jejich svátku starostové obcí, 
poté přišel na řadu kulturní 
program složený z  místních 
zdrojů. Děti z  Krhovic opět 
nezklamaly a  pro přítomné 
připravily taneční vystoupení. 
Poté se předvedl již ostřílený 

pěvecký soubor Sousedé, ten-
tokrát pod taktovkou nového 
hudebního vedoucího pana 
Bohumíra Minaříka 
z  Dobšic. Poté se 
představili tasovičtí 
a  hodoničtí verbíři 
v  obnovených kro-
jích ze znojemské 
oblasti a  kulturní 
program uzavřelo 
vystoupení Mužá-

ků z  Tasovic, kteří měli při-
pravenu perličku v  podobě 
zbrusu nové písničky od Pa-
trika Siláka ze Šardic. Tuto 
píseň složil přímo pro Mužá-
ky z  Tasovic a  premiérově ji 
soubor předvedl právě zde. 
Zlatým hřebem večera bylo 
vystoupení lidového baviče 
Franty Uhera z  Lanžhota. 
Výbornou sousedskou atmo-
sféru korunovala „přespolní“ 
kapela Duo Carmen z  Úna-
nova, která prověřila dobrou 
fyzickou kondici většiny pří-

tomných při tanci a bavila nás 
až do pozdních nočních hodin.
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10. 4. - Obec Hodonice 
a Tasovice

Kouzelná školka s Michalem 
Nesvatbou - Michalovi 
mazlíčci

24. 4. - MŠ Hodonice
Zájezd na Floru Olomouc

30. 4. - Obec Tasovice
Pálení čarodějnic

1. 5. - TJ Hodonice
Jarní výšlap

8. 5. - Obec Hodonice
Svátek matek

14. 5. - Spolek vinařů 
a obce Tasovice a Hodonice
Putování po sklepech 
„Za vínem se sv. Klementem“

21. 5. - Hodoňáci
Velký dětský den

Červen - ZŠ Tasovice
Školní akademie

3. 6. - TJ Hodonice
Vinařský tufr 2016

Nenechte si ujít

MdŽ - zpívalo se, 
veselilo i tančilo

V sobotu 12. března připravil 
spolek Hodoňáci další velkolepý 
karneval pro děti. Krásně 
vyzdobený sál kulturního domu 
se zaplnil princeznami, vílami, 
čarodějnicemi i skřítky. Potkali 
byste tu Batmana i mušketýra, 

vojáky, ale i spoustu zvířátek. 
Zábavným programem plným 
hudby, tance a soutěží provázel 
šašek Jonáš.
Děti se tu vyřádily a odnesly si 
domů balónky i spoustu
krásných výher.

Velký dětský karneval byl velkolepý

STALO SE
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Barteys František 84
Pohorská Karolina 91
Burian Josef 82
Straka Josef 78
Semančinová Poldina 89
Jandová Helena 84
Ondrák Čestmír 90
Bystřická Anežka 72
Boudný Miloš 74
Střechová Marie 72
Buchta Rudolf 78

Večeřová Jana 70
Kujalová Jaroslava 70

Šeďová Božena 86
Radová Věra 84
Leikepová Mária 79
Svobodová Anežka 82
Burian Miroslav 79
Zelinková Inge 76
Vajčnerová Jiřina 89
Mejzlík Milan 70

Leden 2016

Rozloučili jsme se:

Leden

 Jiří Hanzal

Únor

 Anežka Dohnalová

Březen

 Procházka Vladimír

Leden

 Patrik Martínek

Své životní jubileum slaví v jednotlivých měsících:
SpolečenSká kronika

Chlubnová Antonie 87
Zemancová Marie 72
Otevřelová Marie 75
Dohnalová Ludmila 83
Holíková Bedřiška 94
Brhelová Marie 76

Kratochvílová Božena 78
Zifčáková Františka 81
Homolová Marie 74
Gotzová Františka 72
Kirschová Františka 74

Únor 2016

Březen 2016

Narodili se:

K zápisu žáků do první třídy se 5. února 
dostavilo do ZŠ a MŠ Tasovice 47 dětí.
Oproti loňskému roku, kdy o odklad nástupu 
k povinné školní docházce požádalo 9 zákonných 
zástupců, v tomto roce tuto možnost využili 
3 rodiče.
Ve školním roce 2016/2017 tedy zahájí 
vzdělávání celkem 53 současných předškoláků.

Do školních lavic se zapsalo 
47 NOVých PRVňáků

STALO SE
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Klub I.P. S.C. Znoj-
mo „naděloval“

Klub I.P. S.C. Znojmo (využívá místní 
střelnici) pořídil v prosinci 2015 pro 
spolkovou činnost v Hodonicích mo-
bilní audio soupravu. Tato souprava 
je po dohodě s TJ Hodonice k dispo-
zici všem spolkům v Hodonicích.

Tulipánek 
nacvičuje ostošest!

Folklórní soubor 
při TJ Hodonice - 
TULIPÁNEK - pod 
vedením Dariny 
Kvasničkové 
pilně nacvičuje 
v prostorách 
KD Hodonice.
Připravuje se 
na veřejné 
vystoupení 
u příležitosti 
Svátku matek, 
v neděli 
8. května, kde je 
uvidíme spolu 
s dětmi z MŠ 
Hodonice v KD.

V sobotu 20. 2. uspořádal šachový oddíl 
TJ Hodonice tradiční šachový turnaj 
dospělých a mládeže - Optika Medek Open 
2016. Zúčastnilo se ho 22 hráčů v kategorii 
dospělých a 10 soutěžících v kategorii 
do 15let.
V kategorii dospělých zvítězil Zdeněk Kavan 
z TJ Znojmo, v kategorii do 15let zvítězil 
Pavel Vejlupek ze ZŠ Šumná

Šachový turnaj přilákal 
mládež i dospělé

www.hodonice.cz



Rybáři ulovili mnoho cen
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Florbalisté dvakrát zvítězili

Florbalisté TJ Tygři Hodonice v soutěži ZAFL dvakrát porazili Jaroslavické kapry. Hráno bylo v neděli 13. 3. ve sportovní 
hale Města Znojma.

V neděli 14. 2. se v tělocvič-
ně ZŠ Tasovice uskutečnil 
turnaj v  rybolovné tech-
nice. Soutěžilo se více jak 
40 závodníků z  Hodonic, 
Znojma, Velkých Pavlovic, 
Týnce, Kroměříže, Litovle 
a  Jihlavy - od nejmladších 
po dospělé. A ve výsledkové 

listině se neztratili ani mladí 
rybáři TJ Hodonice. V kate-
gorii mladších žáků zvítě-
zil Jan Bombera z  Litovle, 
za TJ Hodonice se umístili 
na druhém místě František 
Rožnovský, na třetím místě 
Jan Šula, na pátém místě Vít 
Žák a  na jedenáctém místě 

Jan Štacha. V kategorii žáků 
zvítězil Radek Zavadil z Kro-
měříže, za TJ Hodonice se na 
pátém místě umístil David 
Burian a  na šestém místě 
Adam Griebaum. V kategorii 
dívek zvítězila Julie Šulová 
z  Velkých Pavlovic, Martina 
Mullerovvá z TJ Hodonice se 

umístila na druhém místě. 
V  kategorii juniorů zvítězil 
Marek Matyáš z  Kroměří-
že. V kategorii mužů zvítězil 
Jan Bombera z  Litovle. Akci 
uspořádal rybářský oddíl TJ 
Hodonice. Velké poděkování 
Pavlu Zahradníkovi za per-
fektní organizaci celé akce.

ZE SPORTU
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školní ples byl na jedničku

Poslední pátek v  lednu 
dne 29.  1. uspořádala ZŠ 
v  Tasovicích již 13. školní 
ples. A  povedl se, i  přes 
onu nešťastnou číslici. Le-
tošní tématická výzdoba 
byla zaměřena na dobovou 
módu od nejstarších dob 
až po současnost. Dvanáct 
černobílých párů deváťáků 
zahájilo ples tradiční po-

lonézou. I  přes počáteční 
obavy a  velkou nervozitu 
se jim vystoupení bezvad-
ně povedlo a  byli odmě-
něni bouřlivým potleskem. 
Poté následovaly tanečky 
s rodiči a za hudebního do-
provodu dechové kapely 
Dubňanka a skupiny VASR-
BAND se plesalo až do po-
zdních nočních hodin.

ZE ŠkOLY

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 2016
vydala: obec Hodonice

obecní 287
671 25 Hodonice
www.hodonice.cz

redaktor: anna černá 
grafika a tisk: Tomáš bílý

www.primadesign.cz


