
Vážení spoluobčané,

Po roce jsou tu opět Vánoce 
- adventní čas plný očekávání 
a  to nejen pěkných dárků pod 
stromečkem, ale hlavně příjem-
né pohody v  kruhu rodinném 
a  svých přátel. Vychutnejme 
si proto tuto sváteční vánoční 
atmosféru, doprovázenou ko-

ledami a  purpurou provoně-
ných obydlí, v poklidném rytmu 
našich srdcí. Kouzlo Vánoc nás 
neodmyslitelně provází celým 
životem. A  proto si jej předá-
vejme dále, především pak pro-
střednictvím našich dětí, pro 
které jsou vánoční svátky jedno 
z nejkrásnějších období. 
V těchto dnech mnozí z nás také 

bilancují. Poohlížíme se zpět, co 
všechno se událo během právě 
končícího roku 2016 a co všech-
no se nám podařilo zvládnout. 
Ale je potřeba se také podívat 
na to co nás čeká v nadcházejí-
cím roce 2017. Věřím, že ta před-
sevzetí, která jsme si vytyčili, se 
nám podaří postupně dokončit 
ke spokojenosti nás všech. 

Milí spoluobčané, rok 2016 je 
téměř u konce a tak mi dovolte, 
abych Vám všem popřál krásné 
prožití svátků vánočních a  do 
nadcházejícího roku 2017, Vám 
přeji pevné zdraví, hodně štěs-
tí, pohody a porozumění.

Bc. Pavel Houšť
Starosta obce Hodonice 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

I když Mikuláš se svou družinou plnou andělů už svou práci vykonal a před námi je velké těšení na Vánoce a vše co s tím souvisí, přejme 
si ať jsou stále na stráži a hlídají před vším špatným nejen naše děti, ale i nás. Ať tyto bytosti přináší do vašich domácností jen štěstí 
a radost do budoucích dní a měsíců. Krásné prožití svátků vánočních a šťastný celý příští rok přeje redakční rada Vlaštovky. 

Ať Andělé přináší jen klid 
a radost do Nového roku
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Svatý Martin zavítal letos do na-
šich obcí se svým bílým koněm 
o  den dřív ve čtvrtek, kdy se 
naši hodaři vypravili do lesa pro 
máju. Letošní hody byly pod tak-
tovkou stárka Tomáše Brhela 
z Tasovic a hodonické stárky Ni-
kolky Procházkové. 
Mnoho měsíců předem nacvi-
čovala mladší i  starší část kro-
jované chasy svá vystoupení, 
zpěv i tanec. V pátek odpoledne 
začalo hodové veselí vztyčením 
nazdobené májky na tasovickém 
náměstí a od soboty do nedělní-
ho poledne byly naše obě obce 
plné krojů, zpěvu a výskání, kte-
ré k  tomuto krásnému svátku 
neodmyslitelně patří. Po roce 
opět ožilo náměstí před hodo-
nickou hasičskou zbrojnicí, kam 
SDH Hodonice tradičně připra-
vilo posezení a pohoštění nejen 

Martinské hody přijely na bílém koni

pro hodaře, ale i pro mnoho pří-
chozích. Při pěkné písničce zde 
sousedé strávili krásné, i  když 

větrné, sobotní odpoledne. Ko-
runou hodů je sobotní zábava 
v KD, kde hodaři zúročili dlouhé 

měsíce příprav a  předvedli celé 
dědině, co je v  nich! Díky stále 
početnější skupině krojované 

drobotiny se snad nemusíme 
bát o  budoucnost našich Mar-
tinských hodů.



Vánoční vesnička 2016
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V sobotu 3. prosince pozvali všichni z Pizzerie Anna děti i  rodinné příslušníky na Mikulášskou. Připraveno bylo čertovské 
peklo, přišel Mikuláš s anděly a za písničky a básničky dětem rozdávali balíčky. Na harmoniku zahrál pan Polach a vystoupili 
plivači ohňů. Na závěr čerti vystřelili ohňostroj.

Mikuláš i andělé rozdávali dárky i radost

První adventní odpoledne přilá-
kalo před kulturní dům i přes mra-
zivé větrné počasí velké množství 
lidí. V neděli 27.  listopadu se zde 
opět po roce rozzářila Vánoční 
vesnička s  množstvím stánků se 
sladkostmi, teplými nápoji, ale 
také s krásnými výrobky s vánoč-
ní tématikou, které si připravily 
děti ze základní a mateřské školy. 
V kulturním domě se již tradičně 
zdobily a prodávaly perníčky. Své 
vlastnoruční výrobky zde nabízeli 
členové Klubu seniorů a také ně-
kolik prodejců šperků, vánočních 

ozdob a dekorací. Největší zájem 
mezi rodiči byl tradičně o výrob-
ky našich nejmenších umělců 
a  umělkyň. Součástí vesničky byl 
opět bohatý kulturní program, 
který zahájili zástupci pořadatelů 
starosta obce Hodonice Bc. Pavel 
Houšť a ředitel základní školy Ta-
sovice Mgr.  Jaroslav Novák. Své 
požehnání připojil také kaplan 
z  místní farnosti Piotr Nowicki. 
Postupně se na pódiu vystřídaly 
děti z  mateřské a  základní školy 
a pěvecké soubory Schola z Taso-
vic a také Mužáci z Tasovic s pís-

ničkami s  vánoční tématikou. Ve 
stejném duchu navázala také zno-
jemská cimbálová skupina Denár. 
Programem provázel moderátor 
Milan Jonáš, který za vydatné 
pomoci dětí slavnostně rozsvítil 
v 17 hodin vánoční stromeček pro 
letošní rok. Slavnost zakončila 
Hudební škola Yamaha se svým 
pásmem vánočních koled a  písní 
z  filmů a  pohádek. Celé odpole-
dne bylo naplněno sousedskými 
setkáními, pohodovou atmosfé-
rou a důstojně naladilo přítomné 
na nastávající sváteční dny.

Vánoční stromy  
darovali naši sousedé
Vánoční stromy pro letoš-
ní svátky byly v  obci usazeny 
během čtvrtku a  pátku před 
zahájením adventu. Obci je vě-
noval pan Svoboda z Hodonic 
a rodina Šprtova z Tasovic, za 
což jim velmi děkujeme. 

Samotného zdobení se v  so-
botu 26.  listopadu již tradičně 
chopili členové spolku Ho-
doňáci, díky nimž se z  krás-
ných, i když obyčejných smrků 
vyloupla blyštivá nádhera. Dě-
kujeme jim za dobře odvede-
nou práci.



Socha sv. Floriána 
v „novém kabátě“
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V polovině listopadu se do Ho-
donic vrátila z  restaurátorské 
díly socha sv.  Floriána. Tato 
kulturní památka z  mušlového 
vápence pochází z roku 1735. Na 
své náklady ji nechal pro obec 
zhotovit místní sedlák Tomáš 
Lattus. Sv.  Florián je patronem 
hasičů, ale také všech profesí, 
které souvisejí s  ohněm jako 
hutníků, kominíků, hrnčířů či 
pekařů. Světec je zde zobrazen 
v  podobě římského vojáka, má 
na hlavě přilbu s  chocholem, 
v  levé ruce praporec a  pravou 
lije z  nádoby vodu na hořící 
dům. Po vysvěcení sochy v roce 
1736 byly kolem ní zasazeny čty-
ři lípy. Kult svatého Floriána byl 
v  minulosti v  českých zemích 
značně rozšířen a  jeho sochy 
se budovaly na ochranu proti 
požáru. Katolická církev si jeho 
památku připomíná 4. května. 
Počátkem roku 2016 zastupi-
telstvo obce rozhodlo o  nut-
nosti restaurování této kulturní 
památky, na které se podařilo 

získat částečnou dotaci z  fon-
du JMK. Výběrové řízení vyhrá-
la firma restaurátora Františka 
Pavúčka z  Nejdku, který pro-
vedl očištění sochy a  modulaci 
chybějících částí sochy. Nyní je 
socha v plné kráse k vidění opět 
na svém původním místě na ná-
městí u pošty.

Vysadili jsme dalších 7 vzrostlých 
stromů napříč celou obcí. Z toho 
dva jsou jehličnany - budoucí vá-
noční stromy před obecním úřa-
dem a před DPS.

Na úřední desce Obecního úřa-
du Hodonice je vystaveno II. 
rozhodnutí Státního pozemko-
vého úřadu o schváleném návr-
hu komplexních pozemkových 
úprav v  k.ú. Hodonice. Po sta-
noveném termínu (7.  12.  2016)
nabude toto rozhodnutí právní 
moci. Poté SPÚ zabezpečí vytý-
čení nových pozemků. Vlastníci 

nových pozemků požádají SPÚ 
o  vytýčení pozemků formou 
formuláře, který je k  dispozici 
na OÚ Hodonice. 
Vlastníci nově vzniklých pozem-
ků v  rámci pozemkové úpravy 
mají povinnost do 31.  1.  2017 
oznámit finančnímu úřadu 
změny ve vlastnictví vzniklé po-
zemkovými úpravami.

Až najdete pod stromečkem 
nový elektrospotřebič a budete 
přemýšlet, kam se starým třeba 
už nefunkčním či nepotřebným, 
je tu možnost zpětného odběru 
těchto zařízení. 
Každou sobotu mezi 9.00 a 11.00 
můžete přinést mixer, robot, 
varnou konvici nebo také tele-
vizi, rádio či třeba pneumatiky 
do budovy bývalé masny naproti 
hasičské zbrojnici. Odtud popu-

tují spotřebiče k  recyklaci. Vý-
jimkou jsou soboty 24. a 31. pro-
since, kdy bude sběrné místo 
z důvodu svátku a dovolené uza-
vřeno. Od 7. ledna v novém roce 
bude opět pravidelný provoz. 
V novém roce navíc očekáváme 
dodávku dvou červených kon-
tejnerů, které budou umístěny 
přímo v obci a nabídnou uložení 
drobných spotřebičů a také ba-
terií všech druhů.

ZPĚTNÝ ODBĚR SPOTŘEBIČŮ 
I V NAŠÍ OBCI

V obci rostou 
další nové stromy

Vyhláška pozemkovým 
úpravám – čtěte na internetu!



Lipová Ludmila 90 let
Šmíd Jaroslav 83 let
Schlessinger Karel 83 let
Lattner Vladimír 80 let
Budný Ludvík 79 let
Miléř Stanislav 72 let
Miléřová Zdenka 71 let

Žáková Vlasta 91 let
Macháčková Marie 86 let
Burianová Anna  79 let
Madejová Vlasta 78 let
Lefnarová Dagmar 73 let
Suchánková Marie 73 let
Krčová Jana 70 let

Grillowitzerová Růžena 83 let
Novotná Anastazie 82 let
Šulová Hedvika 79 let
Medková Františka 78 let
Kružík Vladimír 76 let
Hrabec Josef 75 let
Jaroš Vladimír 75 let
Kratochvíl Ludvík 74 let
Tomášková Jana 73 let
Rožnovský František 72 let
Horáčková Ludmila 70 let

říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016  ŘÍJEN  
Ondrák Čestmír

LISTOPAD
Barteysová Františka
Brňák Josef
Lašák Ladislav

ŘÍJEN
Lucie Lašáková

Své životní jubileum oslavili v jednotlivých měsících: Rozloučili jsme se: 

5

Narodili se:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Knihy – přátelé člověka,
knihovna jich nabízí 
skoro 4000
Za uplynulé čtvrtletí navštívilo 
knihovnu 128 čtenářů, z  toho 
73 dětí do 15  let a  27 uživatelů 
veřejného internetu. Půjčilo se 
786 knih, z  toho 81 naučných, 
427 beletrie, 79 naučných pro 
mládež, 118 beletrie pro mládež 
a 81 výtisků periodik.
Za zmiňované období mám 
v  evidenci 178 registrovaných 
čtenářů, 3.879 knih.

Podzimníčkovo odpoledne bylo milé
Říjnové „Podzimníčkovo odpoledne“každoročně 
pořádá Mateřská škola Hodonice. Jde o 1. společné 
setkání rodičů a dětí v novém školním roce. Kro-
mě důležitých informací pro rodiče a zajímavého 
programu pro děti, tu 
jde hlavně o  vzájemné 
poznávání, výměnu rad 
a  zkušeností týkajících 
se převážně dětí. Ne-
chyběly vyřezané dýně 
i  podvečerní posezení 
u ohýnku.

Marta Lattnerová, řed.

V   sobotu 5.  11.  2016 se v  obřadní síni kulturního domu  
v  Hodonicích konalo slavnostní vítání občánků našeho 
matričního obvodu.

Za přítomnosti starosty Bc.  Pavla Houště, matrikářky  
Michaely Koryťákové, mnoha hostů a v náručí rodičů byli 
přivítáni nejmladší občané Hodonic, kterých se tentokrát 
opravdu urodilo:

Eliška Dejlová, Martin Zemanec, Dan Stuchlík, Laura Černá, 
Jan Knoflíček, Prokop Částka, Andrea Dítětová, Elen Vlasáková  
a Eliáš Viktorin z Hodonic.
Mezi tasovické občany se toho dne slavnostně zařadili 
Ondřej Kašpar a Jakub Bischof. 

Přejeme dětem hodně zdraví, štěstí a lásky do života.

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY



Podzimní výšlap TJ Hodonice
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Jak už se stalo v dobrým zvy-
kem, tak byl opět Den české 
státnosti v  Hodonicích uctěn 
výpravou po naší zemi. Pod 
patronátem TJ Hodonice při-
pravil Ivana Bohátka, jemuž 
opět patří veliké poděková-
ní, podzimní výšlap pro plný 
autobus místních poutníků 
do známé-neznámé krajiny 
téměř za kopcem na dohled 
od dukovanských komínů. 

Tato unikátní krajina v povodí 
řeky Jihlavy skrývá Národní 
přírodní rezervaci Mohelen-
ská hadcová step s  rozlehlým 
chráněným územím. Návštěv-
níci prozkoumali zříceninu 
hradu Rabštejn obtékanou 
přehradním jezerem Mohel-
no, ale také zříceninu pů-
vodně templářského hradu 
Templštejna nedaleko obce 
Jamolice. V  programu výletu 

nemohla chybět ani exkurze 
Jaderné elektrárny Dukovany 
z  roku 1985. Elektrárna patří 
mezi první třetinu nejbezpeč-
nějších jaderných elektráren 
s  tlakovodním reaktorem na 
světě. Pokrývá přibližně 20 % 
spotřeby elektřiny v ČR. Ročně 
vyrobí více než 15 mld. kWh, 
což by stačilo k  pokrytí spo-
třeby všech domácností v  ČR. 
Velkým zážitkem pro přítom-

né byla také plavba lodí podél 
téměř celé Dalešické přehra-
dy. Svatováclavský výšlap byl 
stylově zakončen návštěvou 
jednoho z  nejvýznamnějších 
románských kostelů sv.  Pe-
tra a  Pavla v  Řeznovicích. 
Podmračené počasí bylo na 
výšlap ideální, tak se všichni 
uchození, ale až na výjimku 
v podobě pochroumané nohy, 
v pořádku vrátili domů.

V sobotu 26. listopadu se v sa-
lonku KD Hodonice konal již 
2. ročník turnaje v  Člověče, 
nezlob se! pro pěstounské ro-
diny a jejich kamarády. Turnaj 
opět pořádali manželé Korge-
rovi pod záštitou organizace 
Trialog Brno, která doprovází 
pěstouny. 

Tentokrát se zúčastnilo 35 hrá-
čů, nově se zapojili i  někteří 
dospělí. Akci slavnostně zahájit 
starosta obce Hodonice Bc. Pa-
vel Houšť. Pro dva nejmladší 
účastníky byla připravena ob-
rázková hra Pojď si hrát, zvítě-
zila Lenička Pajskrová, druhý 
byl Ondra Moučka. Všichni s na-

pětím sledovali bodové skóre, 
vítězství nakonec získala paní 
Marie Prillerová, stříbro Anetka 
Badinková a  na třetím místě 
skončil Vojta Korger. Všichni 

účastníci si odnesli některou 
z cen a během hry si mohli po-
chutnat na sladkých šátečcích 
od sponzora. Turnaj se vydařil 
a už se těšíme na další ročník.

Člověče, nezlob se!
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Čerstvě zrekonstruova-
né tenisové kurty u  ZŠ 
Tasovice hostily v  so-
botu 8.  října tenisový 
turnaj mistrů čtyřher 
- ROLF BRABENETZ 
OPEN 2016. Této spor-
tovní akce, kterou pod 
hlavičkou TJ Hodonice 
pořádal místní správce 
tenisových kurtů a  vel-
ký tenisový nadšenec 
Rolf Brabenetz, se zú-
častnilo 9 tenisových 
párů. Vítězství si odnesl 
pár Brabenetz ml.-In-
druch; druzí skonči-
li Heimel-Procházka 
a třetí místo patří sou-
rozencům Slámovým.

Pingpongový oddíl TJ Hodo-
nice ve spolupráci s  Měst-
skou ligou stolního tenisu 
Znojmo uspořádaly v  sobotu 
22.  10. tradiční pingpongový 
turnaj neregistrovaných hrá-
čů ZNOVÍN OPEN 2016. 

V pingpongové herně KD Ho-
donice se sešlo celkově 36 
hráčů, kteří soutěžili v  kate-
gorii dvouhry a čtyřhry. V ka-
tegorii dvouhry zvítězil To-
máš Sedláček před Romanem 
Tejralem a Radimem Dřevoja-

nem. Nejlepší domácí TJ Ho-
donice - 4. místo Petr Sýkora, 
6. místo Petr Vincour. 
V  kategorii čtyřhry zvítězila 
dvojice Tomáš Sedláček-Petr 
Vincour před párem Radim 
Dřevojan-Jaroslav Sedláček. 

Třetí místo obsadili Oldřich 
Dohnal a  Roman Tejral. Nej-
lepší umístění domácích párů 
- 4. místo Ivo Medek-Pavel 
Koryťák a  5. místo Zdeněk 
Ryška-Jiří Vítek.

ZNOVÍN OPEN 2016

ROLF BRABENETZ OPEN 2016



Halloween - Ohnivý podzim pro děti
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A ještě nesmíme 
zapomenout…

Krásné okamžiky prožili všichni ti, kteří se nechali v adventním čase 
pozvat na Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy v Tasovi-
cích. V nabitém programu zazněly postupně klavír, elektrické klá-
vesové nástroje a flétna a závěr patřil společné vánoční písni. Všem 
velké díky za krásné zážitky. 

V  sobotu 22.  října se tasovické školní 
hřiště opět po roce hemžilo strašidly, 
čarodějnicemi a zombíky všech velikos-
tí. Spolek Hodoňáci zde pro děti i jejich 
rodiče zopakoval Halloween - Ohnivý 
podzim pro děti. Sychravé podzimní 
počasí dotvořilo úžasnou kulisu pro 
oslavu svátku předvečera Všech sva-
tých. Krásné stylové dekorace i  sou-
těže, které členové spolku Hodoňáci 
připravovali mnoho týdnů předem, po-
těšily zejména nadšené děti ve straši-
delných maskách i jejich rodiče. Mode-
rátor Jonáš bavil děti mnoha soutěžemi 
i písničkami, odvážní žongléři předved-
li své ohnivé vystoupení a děti si mohly 
tradičně opéct špekáčky. Závěr opět 
patřil úžasnému ohňostroji, který celé 
tajemné odpoledne velice důstojně 
zakončil. Velké poděkování patří všem 
pořadatelům i všem ostatním, kteří se 
na přípravě podíleli.

„ZUŠka“ vánočně koncertovala 

Vlaštovka - zima 2016
vydala: Obec Hodonice

Obecní 287
671 25 Hodonice
www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý

www.primadesign.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.

Přejeme všem hezké
svátky a vše nejlepší 
do roku 2017.


