
Krásné počasí sobotního od-
poledne bylo velmi vítanou 
kulisou pro Velký dětský den, 
který pro malé i větší děti vzor-
ně připravil spolek Hodoňáci. 

Školní hřiště bylo přeplněno 
soutěžemi, atrakcemi, sladko-
stmi, a tak houfy dětí s poma-
lovanými obličeji přebíhaly od 
jedné skluzavky ke druhé. Pod 

zkušenou taktovkou Mi-
lana Jonáše děti soutěžily, 
tančily, zpívaly a hlavně se 
pořádně vyřádily. Největ-
ším lákadlem však byli dva 

huňatí medvědi Bára a 
Hugo z Arabela teamu, 
kteří na první pohled 

budili respekt, ale svojí rozto-
milostí si získali srdce všech. 
Pod dohledem zkušených cho-
vatelů se předváděli podob-
ně jako děti kolem nich. Tato 

dvouletá mláďata jsou ostří-
lenými VIP osobnostmi, Hugo 
pravidelně hraje ve slovenské 
televizi a známe ho také z te-
levizní reklamy na minerálku 
Rajec. Krásné odpoledne si uži-
li všichni přítomní, děkujeme 
Hodoňáci za Vaši dobrou práci!

Léto bude plné sportu i práce…

Byli u nás medvědi

Vážení spoluobčané, zase 
to uteklo jako voda a rok se 
nám pomaličku přesouvá do 
své druhé poloviny. Mílovými 
kroky se nám přibližuje léto a 
hlavně prázdniny, netrpělivě 
očekávané hlavně našimi nej-
menšími. Doufejme, že bude 
počasí milostivé a ušetří nás 
jak nesnesitelných veder, tak 
i propršeného léta.  Poslední 
školní měsíc zahájil netradičně 
Vinařský tufr, který byl opět 
příležitostí setkat se při pěkné 
písničce nad sklenkou dobré-
ho domácího vínka. V červ-
nu se každoročně slavnostně 
loučí mateřská škola se svými 

předškoláky a základní škola 
s nejstaršími deváťáky. V po-
lovině června proběhla také 
každoroční školní akademie 
Základní školy Tasovice. 
Na teplé letní dny je napláno-
váno také několik sportovních 
turnajů a hasičských soutěží. 
Na sobotu 13. srpna si udělej-
te kroužek do kalendáře s po-
známkou Zarážení hory. Tuto 
folklórně laděnou akci pro 
Vás pořádá Spolek vinařů sv. 
Klementa. Konec srpna bude 
ukončen již v pořadí čtvrtou 
exhibicí mladých WorkOutistů 
z TJ Hodonice, kteří budou na 
farské zahradě pořádat úžas-

nou podívanou zejména pro 
mladé sportovce. 
Léto v Hodonicích bude také 
ve znamení stavební činnos-
ti. Do nového kabátu se odě-
je hasičská zbrojnice, ale také 
tenisové kurty, které projdou 
vcelku výraznou proměnou. 
Zasloužené pozornosti se do-
čká také vzácná socha svatého 
Floriana, patrona hasičů na 
náměstí u pošty. Do listopa-
du bude v odborné péči re-
staurátorů. Nejvýznamnější 
investiční akcí tohoto roku 
bude výstavba sběrného dvo-
ra v ceně cca 7 milionů korun, 
z čehož bude čerpáno z dotací 

zhruba 2,5 milionů. Konečnou 
fází procházejí také přípravy 
na dlouho a složitě připravo-
vané hasičské hřiště v areálu 
chladíren, jehož realizace je 
naplánována na podzim toho-
to roku. Doufejme, že se vše 
podaří a naši hasiči se koneč-
ně dočkají zaslouženého a dů-
stojného zázemí pro soutěže a 
tréninky. 
Přeji Vám, abyste si letošní 
léto pořádně odpočinuli a užili 
si ho podle svých představ. 

Pohodu a hodně sluníčka Vám  
za kulturní komisi ZO Hodonice 

přeje Miluše Mitregová.
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V Hodonicích se letos Den matek slavil v neděli  8. květ-
na v kulturním domě. Pro maminky a babičky si připravily 
krátké vystoupení děti z folklórního souboru Tulipánek, 
ale také děti z mateřské i základní školy. Dětem se jejich 
vystoupení povedla a sklidily zasloužený potlesk.

Michalovi mazlíčci  
se  líbili i našim dětem
V neděli 10. dubna řádil 
v hodonickém kulturním 
domě Michal z Kouzelné 
školky. Tentokrát před-
stavil dětem své nejoblí-
benější plyšové mazlíčky, 
mezi kterými nechyběla 
ani obrovská žirafa. Do 
svého představení zapojil 
tradičně celé publikum, 
takže sálem létali plyšáci 
i polštáře. K obrovské ra-
dosti dětí se ukázal také 
milovaný František z Fam-
fárie. Michal je prostě bo-
rec a děti odcházely jako 
vždy nadšené. 

Pálení čarodějnic 
přilákalo stovky lidí

V sobotu 30. dubna se konalo na hřišti v Tasovicích tradiční pá-
lení čarodějnic pořádané TJ Sokol Tasovice a MŠ Tasovice. Všem, 
tedy těm malým i velkým, se moc líbilo. 

V sobotu 16. dubna osla-
vil dětský folklórní sou-
bor při TJ Hodonice - 
- Tulipánek 1. narozeniny. 
Oslava se konala v sále 
kláštera redemptoristů 
v Tasovicích a Tulipánku 
přišli popřát Mužáci z 
Tasovic, Sousedé a Taso-
vičtí verbíři.

TuLiPánek 
osLaviL  

1. narozeniny 

Den matek ve znamení zpěvu a tance



3

akce Dyje 2016
Zamračené nebe v sobotu  
4. dubna nevěstilo moc pěkný 
den, ale to účastníky každoroční 
úklidové Akce Dyje rozhodně ne-
mohlo odradit. Na pomoc míst-
ním rybářům, myslivcům, čle-

nům spolků a dobrovolníkům z 
obcí Hodonice, Tasovice a Krho-
vice, tentokrát v rámci projektu 
Rádio dobrých skutků, přišli také 
zástupci Rádia Impuls, kteří tuto 
bohulibou akci medializovali do 

široka daleka. Účastníkům se 
opět podařilo vyčistit, jak břehy 
řeky Dyje, tak i přilehlou krajinu 
na kopcích a ve větrolamech. Po-
řád je co uklízet, protože někteří 
lidé jsou prostě nenapravitelní. 

Na akci se opět finančně podíle-
ly také obce Hodonice, Tasovice 
a Krhovice. Moc děkujeme také 
Vám všem, kteří jste i přes deš-
tivé počasí přišli na pomoc naší 
krásné přírodě. 

Jeden únorový čtvrtek dopoledne bylo v MŠ Hodonice hodně veselo. Proběhla tradiční masopustní veselice, děti tančily, skotačily, 
plnily různé úkoly a také soutěžily. Proběhly i masopustní tance Šátečkový a Palicový. Nechyběly ani masopustní koblihy. Za své sna-
žení byli všichni odměněni.

Podařilo se nám 
vypěstovat 9 motýlů

Zapsali jsme  
do školky 19 dětí

O jarních 
prázdninách se na 
Mateřské škole 
v Hodonicích 
uskutečnil zápis 
nových dětí 
na školní rok 
2016/2017. Pro 
všechny rodiče 
a děti byl den 
otevřených dveří. 
Některé dětičky 
již chtěly u nás ve 
školičce zůstat. 
Celkem bylo 
zapsáno 19 dětí.

Masopust byl hodně veselý
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sázeli jsme i káceli

Jitka Bořilová 
- nová Zastupitelka

nenechte si ujít 
Červen
Rozloučení s předškoláky  
 - MŠ Hodonice
Rozloučení s deváťáky  
 - ZŠ Tasovice
O pohár starosty obce 
Tasovice  
 - SDH Tasovice
Nohejbalový turnaj  
 - TJ Hodonice 
Turnaj sponzorů 
 - TJ Sokol Tasovice 
Šachový turnaj – Memoriál 
Rostislava Obrdlíka, hřiště TJ 
Sokol - TJ Hodonice 

Červenec 
Soutěž Mladí hasiči Hodonice 
 - SDH Hodonice  

Srpen 
Nohejbalový turnaj RA Open 
 - TJ Hodonice 
Zarážení hory 
 Spolek vinařů sv. 
Klementa 
Tenisový turnaj Hodonický 
Debl
 - TJ Hodonice 

Od jarního vydání Vlaštovky se 
odehrála spousta událostí, o 
nichž bychom vás chtěli infor-
movat. Od 4. dubna jsme za-
hájili svoz bioodpadu z domác-
nosti. Z tabulky vyplývá, že sys-
tém je doposud velmi úspěšný. 
V tuto chvíli obec zapůjčila 260 
ks nádob.
Firma Ekokom v rámci ročního 
hodnocení míry třídění odpa-
dů vyhodnotila Hodonice jako 
mírně nadprůměrné v  kraji. 
K  celorepublikovému průměru 
máme jisté rezervy v  třídění. 
Ekokom poskytuje Obci finanč-

ní kompenzaci pro pokrytí čás-
ti nákladů na základě tonáže 
vytříděných složek, tj. papíru, 
plastu, skla a kovu. Dále oceňu-
je dostatečnou hustotu sběrné 
sítě, tj. počet sběrných nádob 
na počet obyvatel. Pozitivní 
je, že v  prvním čtvrtletí jsme 
zaznamenali nárůst o více než 
20% u složek papíru a plastu, 
v  porovnání se stejným obdo-
bím loňského roku, sklo naopak 
klesá. Ubývá rovněž komunál-
ního odpadu, odváženého ke 
skládkování, což je hlavní my-
šlenkou nakládání s  odpady. 

S  odpady souvisí také 
kov – jako další slož-
ka tříděného odpadu. 
Nové šedé zvony byly 
vyprázdněny prozatím 
2x, celkově bylo sveze-
no 289 kg kovu. Ten byl 
předán k dalšímu využi-
tí v kovošrotu. 
Obec nabízí bezplatné 

zapůjčení volných kompostérů 
a hnědých popelnic na biood-
pad, a to i domácnostem, které 
nádoby již mají. Po rozdělení 
jich máme ještě několik desí-
tek k dispozici. V případě zájmu 
požádejte o zapůjčení na Obec-
ním úřadu

Tonáž svezeného 
bioodpadu

tuny

Počet obslou-
žených nádob

Ks

4. duben 4,7 170

18. duben 5,79 185

2. květen 5,6 198

16. květen 5,92 209

30. květen 6,32 192

v třídění máme ještě rezervy

Opět se obracíme s  žádostí o 
ukázněné parkování. Každý 
týden blokují popelářům tra-
su auta, nevhodně 
zaparkovaná např. při 
krajnici, v křižovatce a 
podobně. Tyto úseky 
jsou nejkritičtějšími 
pro průjezd. Zde není 
vyhrazené místo pro 
parkování a může být 
postihnuto pokutou. 

Prosíme, vyhledávej-
te k  parkování místa 
k tomu určená. 

Na ulici Polní směrem ke kříži 
byla na jaře vysazena třešňo-
vá alej, jako prvek pro pře-

chod mezi sídelní a krajinnou 
zelení. Dále byly vysázeny 
převislé jablůňky pro zkrášle-
ní okolí DPS. Naopak ořešák 
na počátku ulice Panské musel 
být akutně pokácen. Z původ-
ní myšlenky nechat odstranit 
suché visící větve z  koruny a 
zakrátit větve, zasahující do 
nadzemního elektrického ve-
dení vyšlo najevo, že strom 
je značně prohnilý. Odborný 
posudek ukázal velmi vysoké 
riziko selhání koruny nebo její 
části, rozsáhlou pokročilou 
hnilobu, v  důsledku tohoto 

výrazně narušenou provozní 
bezpečnost v okolí stromu. Po 
vydání rozhodnutí o povolení 
kácení byl ořešák královský 
pokácen. Na podzim jej na-
hradí na stejném místě ořešák 
nový. Zároveň bude na Sídlišti 
a u Základní školy vysazen jí-
rovec a habr jako kompenzace 
ekologické újmy. 

Zaparkovaná auta stoJí, kDe neMaJí

Počínaje v po-
řadí 20. za-
stupitelstvem 
aktuálního vo-
lebního období 
jsem vstoupila 
složením slibu 

do řad zastupitelů. Doplnila 
jsem tak 11 ti členné zastu-
pitelstvo Obce po ukončení 
mandátu Ing. Viktorína. Před-
volebních myšlenek kandidát-
ní strany Přívětivé Hodonice 
jsem se snažila držet dopo-
sud, zejména v problematice 
životního prostředí. Hodlám 
ve stejném směru pokračovat 
i nadále v pozici samostatné-
ho člena. Děkuji za podporu a 
možnost účastnit se fungování 
a rozvíjení se Hodonic. Budu 
se snažit, aby moje účast byla 
Obci a občanům přínosem. 

Ing. Jitka Bořilová
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Debef  Stanislav 72
Sedlář  Jiří 74
Otevřel Miloslav 76
Peňásová  Františka 83
Bartolčic  František 70
Dítětová Marie 72
Kovalčíková Františka 79
Buchtová  Růžena 74

Burianová Věra 79
Svobodová Antónia 82
Večeřa  Ivan 73
Holcmannová Růžena 80
Medek  Stanislav 79
Votoupalová  Blažena 70
Saleta  Jaroslav 85
Petráňková  Františka 91
Maurerová Stanislava 76
Richterová Anna 81
Koryťáková Anna 80
Bystřický  Blažej 73

Svobodová  Františka 87
Svoboda Jan 70
Sitařová Hana 74
Nováková  Jaroslava 76
Juhaňáková Kateřina 80
Mastná  Květoslava 91
Hrabcová Zdeňka 76
Šlapáková  Jiřina 87
Pfeifer František 78
Pakosta  Radomír 71
Bartolčicová  Marta 70
Houzar  Aleš 70

duben květen červen Libor  Blanarovič * 1983
Tříska  Jiří * 1965 

Patrik  Moudrý * březen
Eliška  Dejlová * duben
Matyáš  Medek * duben
Pavel  Bičian * květen

– manželé   Eliášovi
– manželé  Maršounovi
– manželé Baňasovi
– manželé  Vichrovi
– manželé Schneiderovi

své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících:
sPoLeČenská kRonika

narodili se:

rozloučili jsme se:

knihovnu navštívily 
stovky čtenářů

univerzita třetího věku
nabízí další semestr

tJ Hodonice získaly 
letos 4 nové sponzory

Knihovnu navštívilo od minu-
lého vydání Vlaštovky celkem 
273 čtenářů, z toho 164 dětí a 
mládeže do 15-ti let. Internet v 
knihovně využilo 64 uživatelů. 
Celkem bylo půjčeno 921 knih, 
z toho populárně naučné pro 
dospělé 84, beletrie 504, popu-
lárně naučné pro mládež 51, be-
letrie pro mládež 203 a periodik 
79. Za zmiňované období máme 
177 čtenářů a 3669 knih.

Další semestr bude mezi 5. 10. 
až 14. 12. 2016 (vždy od 10.00 – 
11.30) připraveno je nové téma: 
Etika jako východisko z krize 
společnosti.

Ke stávající rodině sponzorů 
TJ Hodonice přibyli v letošním 
roce 2016 další: V lednu 2016 
rozšířil řady naších sponzorů 
KLUB I.P.S.C. Znojmo; v dubnu 
2016 pak Znojemský městský 
pivovar a.s.; KOBE-CZ, s.r.o.; 
KJ-spol.-KJ Jan Klíčník. Všem 
sponzorům TJ Hodonice děku-
jeme. Pokud chcete podpořit TJ 
Hodonice, tak neváhejte. Vaše 
příspěvky účelně využijeme!

Srdečně blahopřejeme!

svatby:

oMLuva vladimíru Procházkovi: v minulém čísle vlaštovky došlo k nešťastné záměně jmen zemřelého Libora Blanaroviče *1983 
za jméno vladimíra Procházky *1943, který zemřel v únoru 2014. Redakce se hluboce omlouvá oběma rodinám.

ÚČasT zasTuPiTeLů na jeDnání zo
ČÍSLO JEDNÁNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bc. Houšť P. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Hřebabecký R. / / / / / / / / / / - / / / / / / / / -
Klíčník J. / / / / / / / / / -/ / / - / / / / / / /
Korger P. / - / / / / / - - / / / / - / / / / - /
Ing. Lattner R. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Letocha T. / / / / / / / / / / / - / / / / / / / /
Bc. Matoušek K. / / / / / / / - / / / / / / / / / / / /
Mitregová M. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Procházka J. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Rožnovský J. / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ing. Viktorín M. / / / / / - -/ / -/ / / / - / - / - / / bm 
Ing. Bořilová J. bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm bm /
/ PŘÍTOMEN -/ DOSTAVIL SE POZDĚJI
- NEPŘÍTOMEN – řádně omluven x  NEPŘÍTOMEN – neomluven Bm – bez mandátu

Název letošního jarního výšla-
pu zní vcelku dramaticky a pár 
horkých chvilek jeho účastníci 
opravdu zažili. Vcelku nevinně 
vyhlížející procházka brněn-
ským lomem s nádherným vý-
hledem na město Brno předem 
turisty nevarovala, že ji protína-
jí také zákeřné bludné kořeny, a 
tak se nám někteří hodoničtí na 
chvilku ztratili ze světa. Konec 
dobrý, všechno dobré. Poté si 
už v plné sestavě mohli všichni 
užít prohlídku galerii trakto-
rů Zetor, Špilberské Kasematy, 
brněnskou hvězdárnu, protira-
ketový bunkr, Petrovskou věž 
a chrámovou pokladnici. Vel-
mi pestrý a dobře seskládaný 

program výletu opět bezvadně 
připravil Ivan Bohátka, které-

mu patří velké poděkování od 
všech účastníků.

Jarní výšlap s tJ:
„Hrrr na špilas!“

DALŠÍ INFORMACE A FOTOGRAFIE 
NAJDETE TAKÉ NA WEBU OBCE

WWW.HoDoniCe.CZ
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V pátek 3. června se v prostorách 
kulturního domu v Hodonicích 
konal již 6. ročník krásné vinařské 
folklórní akce VINAŘSKÝ TUFR. 
Tato ochutnávka je jedinečnou 
příležitostí ochutnat také vína 
místních malovinařů, se kte-
rými nemáte jinak možnost se 
seznámit, protože jsou to často 
vína, která vyrábějí vinaři pouze 
pro svoji potřebu. Nakonec se 
k degustaci sešlo krásných 287 
vzorků vín všech místních odrůd. 
Pro návštěvníky byl připraven 
také bohatý kulturní program 

složený z vystoupení dětí z obou 
mateřských škol z Tasovic a Ho-
donic. Představil se také dětský 
folklórní soubor při TJ Hodonice 
-TULIPÁNEK. Návštěvníci mohli 
ochutnat také tradiční historic-
ké kulinářské speciality vztahu-
jící se k našemu regionu, které 
připravila spolu s přednáškou 
o historii tradice Zarážení hory 

Miluška Mitregová. Zazpívat 
přišly místní pěvecké soubory 
SOUSEDÉ a MUŽÁCI Z TASOVIC, 
zacifrovali nám také místní Ver-
bíři. Tufr je také výbornou příle-
žitostí, kdy se můžou potkat mi-
lovníci lidových krojů a společně 
si zazpívat a zatancovat. Sou-
částí programu byla promenáda 
a sólový tanec pro krojované.  K 

tanci a poslechu hrály znojem-
ské  cimbálové muziky „VELTLÍ-
NEK“ A „DENÁR“. Součástí akce 
bylo také vyhodnocení „Putování 
po tasovických a hodonických 
sklepech“ za účasti krojované 

družiny, vedené starosty obcí 
Hodonice a Tasovice.
Vinařský Tufr 2016 uspořáda-
la TJ Hodonice ve spolupráci 
se SPOLKEM VINAŘŮ SV. KLE-
MENTA. 

vinařský Tufr tentokrát 
v kulturním domě



7

Málo kdo se může pochlubit 
tím, že jezdí do sklepa vlakem. 
Pokud to chcete zažít, stačí se 
zúčastnit našeho putování po 
sklepech se svatým Klemen-
tem. V pořadí již počtvrté se 
ulice našich obcí zaplnily pout-
níky po sklepích. Tato stále 
úspěšnější vinařská degustační 
akce opět trhala rekordy. Do 

našich obcí se na putování letos 
vypravilo 1600 návštěvníků, 
kteří ochutnávali cca 170 vzor-
ků vín ve 34 sklepech místních 
vinařů. 
Opět nám to počasí udělalo 
napínavé a do poslední chvíle 
hrozil déšť. Jakmile však pro-
gram oficiálně začal, mraky se 
jako na povel rozehnaly, tak jak 

to měl podle vlastních slov se 
svatým Klementem dohodnuté 
páter Tomáš Wascinski. 
Milovníci vína oceňovali kromě 
příjemného jarního počasí také 
vstřícnost a nápaditost majite-
lů sklepů, všude byly připrave-
né nějaké zajímavosti, dobroty 
nebo dokonce živá hudba. Kaž-
dý sklepmistr dostal na památ-

ku od starostů obcí Tasovice a 
Hodonice doprovázených his-
torickým průvodem pamětní 
medaili a také svatoklement-
ské požehnání. K dobré poho-
dě zazpívali Mužáci z Tasovic a 
také krojovaný pěvecký soubor 
Sousedé, kteří pěknou písnič-
kou přispěli k příjemné pohodě 
sobotního dne.

Skupina Saint-Gobain má 
certifikaci TOP EMPLOYER 

Skupina Saint-Gobain v Čes-
ké republice prošla úspěšně 
mezinárodní certifikací Top 
Employers Institute, a to ze-
jména díky výjimečné péči o 
zaměstnance a poskytovaným 
zaměstnaneckým benefitům. 
Pravidelný roční výzkum re-
alizovaný mezinárodně re-
spektovaným institutem Top 
Employers Institute identifi-
kuje nejlepší zaměstnavatele 
po celém světě. Zejména hod-
notí výjimečné zaměstnanec-
ké podmínky, rozvoj lidských 
zdrojů, hledání nových talentů 
na všech úrovních organizace, 
stejně tak optimalizaci všech 

personálních procesů a za-
městnanecké benefity. Saint-
Gobain je v České republice 
jednou z pěti firem, kterým se 
podařilo touto certifikací v 
roce 2016 úspěšně projít.   
„Saint-Gobain je jedním z nej-
větších zaměstnavatelů v České 
republice, ve 14 výrobních zá-
vodech a navazujících, zejména 
manažerských a obchodních 
pozicích, zaměstnává více než 
3500 pracovníků. Velice dbáme 
na péči o zaměstnance a jejich 
rozvoj, což certifikace Top Em-
ployer 2016 potvrdila. Museli 
jsme projít náročnou několika-
měsíční certifikací, která nás 

prověřila po všech stránkách. 
Jsem velice hrdý na to, že jsme 
tuto certifikaci, v České repub-
lice jako jedni z mála, získali a 
potvrdili tak své postavení vý-
jimečného a zodpovědného za-
městnavatele,“ říká personální 
ředitel Saint-Gobain Robert 
Kudrna.
Klíčové pro celou certifikaci 
Top Employer je absolvování 
přísného posuzování a zkou-

maní, jehož cílem je zjistit, zda 
společnost splňuje stanovené 
mezinárodní standardy po-
třebné k získání této certi-
fikace. Jedná se o nezávislou 
certifikaci, kdy jsou všechny 
požadované parametry nezá-
visle auditovány. Skupina Saint-
Gobain tyto ukazatele splnila a 
potvrdila tak svou skvělou po-
zici mezi českými zaměstnava-
teli.  
Více informací naleznete na 
www.top-employers.com a 
www.saint-gobain.cz. 
Ing. Lucie Vejačková, perso-
nální ředitelka  SAINT-GOBAIN 
ADFORS CZ s.r.o.

putování po sklepech 
se svatým klementem
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V sobotu 21. května  se druž-
stva Mladých hasičů SDH Ho-
donice zúčastnila jarní části 
okresního kola celostátní 
hry Plamen. Soutěž proběhla 
za krásného parného počasí 
v  hasičském areálu ve Výro-
vicích. Družstvo mladších  i 
starších hasičů podalo v  jed-
notlivých disciplínách skvělé 
výkony. Obzvláště v  závěreč-
né disciplíně – požárním úto-
ku – neměla naše družstva 
konkurenci. Jejich výkony byly 
perfektní! Po sečtení bodů ze 
všech disciplín byla naše sna-
ha korunována úspěchy: druž-
stvo starších vyhrálo okresní 
kolo a postupuje reprezento-

vat okres Znojmo do krajské-
ho kola hry Plamen! 
Je to v  historii vůbec poprvé, 
co se mladí hasiči z Hodonic do 
krajského kola dostali! To pro-
běhlo na stadiónu v Kyjově.
Družstvo mladších po celko-
vém součtu bodů obsadilo  
2. místo. Následně bylo ale 
ze soutěže diskvalifikováno. 
Příčinou bylo mé chybné za-
řazení jedno ze soutěžících 
do kategorie mladších. Tato 
zpráva byla pro mladé hasiče 
zdrcující a pro mne samotné-
ho také...
Nezbývá než si to vynahradit 
v příštím ročníku!
Sportovní družstvo mužů se 

tradičně zúčastni-
lo okrskového kola 
v  požárním útoku, 
které bylo letos uspo-
řádáno v obci Hnanice. 
Zde naše družstvo obhá-
jilo 1. místo před družstvem 
z Chvalovic a třetím Šatovem. 
Vítězstvím si tak naši muži za-

jistili účast v dal-
ším postupovém 
kole. 

Poděkování patří 
všem zúčastněným 

členům SDH Hodonice 
za vzornou reprezentaci 

naší obce.          Za SDH Hodonice 
Mirek Viktorín a Karel Matoušek 

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 - léto 2016
vydala: obec Hodonice

obecní 287
671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz
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Družstva sDH Hodonice 
váLcují okRes


