
Vážení spoluobčané,

Obec Hodonice měla ke dne 
31. 12. 2016 celkem 1840 obyva-
tel. Z toho počtu bylo 931 mužů 
a 909 žen. Nejvyšší číslo popis-
né v obci je 444.
Číselná řada v obci Hodonice je 
téměř zaplněná. V počtu očís-
lovaných objektů jsou nejen 
rodinné domky, ale i  bytov-
ky, paneláky, továrny, školka, 
pošta, obchody a další budovy. 
V  domcích a  bytech žije přes 
620 rodin.
Během roku 2016 se do naší 

obce přistěhovalo celkem 53 
občanů, z  toho bylo 24 mužů 
a 29 žen. Odstěhovalo se 48 ob-
čanů, z toho 27 mužů a 21 žen. 
Stěhování probíhalo i  v  rámci 
obce samotné. V místě se nám 
přesídlilo celkem 27 občanů.
V  roce 2016 se narodilo 19 
dětí,  z  toho bylo 13 chlapců 
a  6  dívek. Při volbě jmen pro 
děti nepřevládalo výrazně 
žádné ze jmen. Z  neobvyk-
lých  jmen  se objevil Prokop 
a Eliáš.

Zemřelo celkem 11 občanů, 
z  toho počtu bylo 9  mužů 
a 2 ženy.
Sňatek uzavřelo 11  párů, 
z toho počtu jich bylo uzavřeno 
7 v Hodonicích a 4 sňatky mimo 
náš matriční obvod.
Nejvíce občanů v naší obci nese 
příjmení Svoboda nebo Svobo-
dová. Je jich celkem 44.
Další časté příjmení je: Leto-
cha  – 18 občanů, Sedlář  – 18, 
Viktorin /í/ - 18, Sedlák  – 15, 
Dohnal – 14, Prodělal – 14, Pro-

cházka – 13, Zemanec – 13.
V obci žije nejvíce mužů se jmé-
nem Petr  – je jich celkem 63. 
Další nejčastěji se vyskytující 
jména: Jan - 57 občanů, Jiří  – 
51, Pavel - 41, František  – 35, 
Josef  – 33. Po jednom potom 
máme v  obci Ctirada, Eliáše, 
Čestmíra, Dana a Prokopa.
Nejvíce žen u  nás nese jméno 
Marie. Je jich celkem 39. Často 
se objevuje Jana  – 37 občanů, 
Tereza - 21. Po jedné máme 
v obci Liběnu, Inge a Julii.

Jak to bývalo za časů 
prababiček a pradědeč-
ků si děti z  naší mateřské 
školy prohlédly, poslechly 
a ochutnaly na krásné vý-
stavce, kterou uspořádali 
ženy i muži z Klubu seniorů. 
To byla ještě zima a tak se 
nějaká dobrota od babiček  

k  zahřátí hodila. Dnes už 
je jaro a nejen na děti čeká 
velké množství  dalších zá-
žitků s  ním spojených. Ne-
jen Velikonoce, ale také 
další akce na nás všechny 
čekají. Dočtete se o nich 
uvnitř Vlaštovky. Všem 
hodně zdraví a sluníčka! 

Hodonice – jak je možná neznáte

Pomalu ale jistě nám kon-
čí masopustní doba a na 
dveře již klepe jaro. A s ním 
i významné svátky jara – 
Velikonoce. Tak jak jsou 
pro nás Velikonoce do-
bou vzkříšení, tak je i jaro 
pro celou přírodu dobou 
probouzení se ze zimního 
spánku, zaplněnou hřeji-
vými paprsky sluníčka. Po 
letošní nezvykle dlouhé 
a houževnaté zimě, nám 
jarní sluníčko přijde urči-
tě vhod. V  nadcházejícím 
čase bude v  naší obci po-
kračovat čilý ruch. A to ne-
jen v oblasti kultury, spor-
tu a zábavy, ale i oblasti 
investiční výstavby. V  do-
hledné době budou do-
končeny stavební práce na 
sběrném dvoře. Pokračuje 
také oprava šaten na teni-
sových kurtech a bude za-
hájena výstavba hasičské-
ho hřiště. V  plánu je také 
oprava některých chodní-
ků a místních komunikací 

v  obci. Ve fázi příprav je 
projekt dětského doprav-
ního hřiště se skatepar-
kem . Abychom však mohli 
realizovat některé projek-
ty, bude nutné připravit 
změnu územního plánu, 
ke kterému se mohou sa-
mozřejmě vyjadřovat i naši 
občané. O všech těchto 
aktivitách, budou občané 
včas informováni. Z loň-
ských prací bych rád zmínil 
opravu sochy sv. Floriána, 
kterou jsme přihlásili do 
soutěže o „Nejlépe opra-
venou kulturní památ-
ku“. Svým esemeskovým 
hlasem můžete našeho 
„Floriánka“ v  soutěži také 
podpořit. Milí spoluobča-
né, do nadcházejících dní 
Vám přeji hodně zdraví, 
pohody a štěstí. A to jak ve 
vašich rodinách a v  kruhu 
svých přátel a blízkých, tak 
i v naší celé společnosti.

Bc. Pavel Houšť 
– starosta obce.

Jaro opět vítej… SLOVO STAROSTY



Jak už se stalo dlouholetou 
tradicí v našich obcích, tak 
zahájení plesové sezóny 
obstaral již 23.myslivecký 
ples, který v  pátek 13.led-
na uspořádalo MS Hubert 
Tasovice. Sál kulturního 

domu se z vánoční výz-
doby změnil na myslivec-
kou jizbu plnou čerstvého 
chvojí, dubových větviček 
a krásných trofejí. Vůni 
jehličí však přebila lahod-
ná vůně linoucí se z kuchy-

ně, takže kromě taneční-
ho parketu vzali labužníci 
útokem také připrave-
né zvěřinové speciality. 
Ochutnat nadívanou kře-
pelku s medovou hruškou, 
jelení guláš nebo bažanta 

na víně se nepoštěstí kaž-
dý den. K tanci a poslechu 
hrála opět po roce výbor-
ná znojemská kapela Sto-
ne, která bavila tanečníky i 
posluchače až do pozdních 
nočních hodin.

Svátek masopustu je 
třídenním obdobím 
hodování a veselí mezi 
dvěma postními dobami 
Vánocemi a Velikonocemi. 
Během této doby v minu-
losti většinou probíhaly 
taneční zábavy, zabijač-
ky a také svatby. V našich 
obcích se výraz masopust 
moc nepoužívá, známe ho 
pod názvem ostatky nebo 
fašaňk a jeho tradici u nás 
kromě mateřských školek 
udržují zejména tasovič-
tí hasiči. To, že to dělají 
dobře, dokládá stále větší 
oblíbenost a návštěvnost 
ostatkových tanečních 
zábav. Sobota 25.února 
tak patřila 
maškarnímu 
plesu, který 
byl opět napl-
něn vtipnými, 
veselými mas-
kami z nejrůz-
nějších ob-
lastí. Krásné 
originální kos-
týmy na sebe 
vzaly podobu 
čapího hníz-
da, oživlých 
figurek Lego, 
skupiny čer-
nošských 
tanečníků i 
karnevalo-
vých tanečnic. Po sále si 
vykračovali Pat a Mat, 
strašák do zelí, vojáci, po 
parketách pluli potápěči 
a svoji řemeslnou dílnu si 
zde otevřeli také místní 
opraváři pro práce „fšeho 

druhu“. Krásný večer plný 
smíchu a radosti dopl-
ňovala znojemská kapela 
VASR Band. V neděli se 
průvod masek vypravil do 
tasovických ulic a v pon-
dělí ostatky zakončilo 
Válení dýní, kde ani letos 

nechyběly tradiční tance, 
jako jsou palicová, ponož-
ková, trenýrková nebo 
soutěž o nejhezčí mužské 
nohy. Nakonec celé akce 
proběhl smuteční průvod, 

při němž byla pochována 
basa jako symbol ukon-
čení veselí a zahájení čty-
řicet dní trvajícího postu 
před Velikonocemi.

FOTO: František Šimík

Tradiční ostatky? Skvělé!

Myslivecký ples
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Na první březnovou sobotu při-
pravil tradiční organizátor akcí 
pro děti spolek Hodoňáci další 
úžasný karneval pro děti. Mno-
ho týdnů předem připravovali 
členové spolku dekorace, masky 
a soutěže pro naše nejmenší. Do 
barevně vyzdobeného sálu kul-
turního domu plného balónků 
a ozdob se opět nahrnuli dro-
bečkové i větší děti v maskách 
všech druhů. Tradičně bylo nej-
více princezen, ale letošnímu 
karnevalu jednoznačně kralova-
ly princezny z pohádky Ledové 
království. Na přeplněném par-
ketu jste narazili na čarodějnice, 

šmouly i různé broučky, řádili tu 
piráti, vojáci i policisté. Karne-
valem letos děti provedlo br-
něnské divadlo Koráb, které děti 
zapojilo do soutěží o ceny v po-
době drobných i dosti cenných 
dárků, sladkostí. Děti zde tan-
čily, soutěžily, ale hlavně křičely 
a smály se jako o život. Kdo by 
předpokládal, že poté odpadly 
únavou, asi neměl vlastní zkuše-
nosti, protože unavení byli hlav-
ně rodiče, děti by měly sílu řádit 
až do noci. Organizátorům patří 
opět velký dík.

Již čtrnáctý ročník proběhl první 
pátek v únoru dne 4.2.2017. Té-
matem výzdoby byla tentokrát 

příroda kolem nás. Vrcholem 
plesu je každoročně velmi oče-
kávaná bílá polonéza, na kterou 

letošních osmnáct párů nacvi-
čovalo dlouhé měsíce. Málok-
teré oči maminek a babiček zů-

staly suché. I letos hrály k tanci 
a poslechu kapely Dubňanka a 
skupina VASRBAND .

Velký dětský karneval byl úžasný

ŠKOLNÍ PLES JIŽ PO ČTRNÁCTÉ

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.
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V roce 2016 bylo pořízeno 329 
nových knih. Ke konci roku 
2016 tedy knihovna eviduje 
3884 knih, z toho 905 knih na-
učné literatury a 2979 krásné 
literatury. Ke konci roku máme 
178 registrovaných čtenářů, z 
toho 85 dětí do 15-ti let. Za celý 
loňský rok bylo celkem vypůj-
čeno 3738 knih, z toho 374 na-
učné literatury dospělým, 2013 
beletrie dospělým, 341 naučné 
literatury dětem, 720 beletrie 
dětem a 290 periodik. Internet 
v knihovně využilo celkem 301 
uživatelů.
V únoru jsme rovněž spustili 
letní semestr VU3V, zvolené 
téma bylo České dějiny a jejich 
souvislosti. Tento semestr na-
vštěvuje 14 studentů, 13 žen a 
1 muž.            Grillowitzerová,  
                       knihovna Hodonice

Zápis do první třídy základ-
ní školy proběhne 21.dubna 
2017, víme od Mgr. Jaroslava 
Nováka, ředitele ZŠ Tasovice.  

1. 4. - Výstava vín
Spolek vinařů sv. Klementa 

22. 4. - Zájezd na Floru 
Olomouc
MŠ Hodonice

30. 4. - Pálení čarodějnic
Obec Tasovice

1. 5. - Jarní výšlap
TJ Hodonice

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

8. 5. - Divadlo Háta – divadelní 
komedie: „Do ložnice 
vstupujte jednotlivě“ 
Obec Hodonice

14. 5. - Den matek
Obec Hodonice

2. 6. - Vinařský tufr 2016
Spolek vinařů a obce Tasovice 
a Hodonice

10. 6. - Velký dětský den
Hodoňáci

Knihovna myslí 
na své čtenáře

Zápis do 1. třídy

Nenechte si ujít: 

V hodonickém kulturním domě 
bylo také živo. Obce Hodoni-
ce, Tasovice a Krhovice zde při 
příležitosti Mezinárodního dne 
žen pro své seniory připravi-
ly již třetí ročník společného 
setkání. Slavnostní odpoled-
ně zahájili starostové všech tří 
obcí s blahopřáním přítomným 
ženám jejich svátku. Poté pro-
gram rozproudily krhovické děti 
s ukázkami rozličných tanečních 
stylů. V rychlém sledu se tak na 
parketu rozvlnily ve známých 
rytmech Pomády až po píseň 
Michaela Jaksona. Děti sklidily 
bouřlivý potlesk, a když z nich 
spadla nervozita, mohly se v kli-
du vrhnout na sladkou odměnu. 
Poté se publiku představila nej-
menší slovácká dechová kapela 
Šohaji, které zdatně sekundo-
val lidový vypravěč Jožka Černý 

z Hodonína. Svými vstupy mezi 
krásnými lidovými písnička-
mi dokázal rozesmát celý sál. 
Podle jeho vlastních slov lidová 
písnička a sklenička vína k sobě 
neodmyslitelně patří a v tomto 
duchu se nesl i celý zbytek krás-
ného odpoledne. Večer potom 
již tradičně patřil únanovské 

kapele Duo Carmen, která při-
lákala na taneční parket velkou 
část přítomných. Odpoledne 
bylo prostoupeno příjemnými 
setkáními sousedů, bývalých 
kolegů, kamarádů i spolužáků a 
tak se přítomným ani nechtělo 
domů. Doufejme, že se za rok 
zase všichni ve zdraví potkáme. 

Hodonický závod společnosti 
Saint-Gobain Adfors CZ roz-
šiřuje výrobu tkaných textilií 
a  technických přízí. Navyšo-
vání výrobní kapacity probí-
halo od července minulého 
roku a  již po třech měsících 
byl zahájen zkušební provoz. 
Rozšířením výroby závod po-
siluje své řady o  více než 20 
nových pracovníků přede-
vším dělnických profesí. Šan-
ci získat práci v  regionu mají 
zejména operátoři výroby. 
Společnost dále očekává růst 
o dalších cca 30 zaměstnanců.
Dle posledních informací 
Českého statistického úřadu 
hlásí Jihomoravský kraj třetí 
nejvyšší podíl nezaměstna-
nosti v  ČR, v  rámci kraje si 
pak Znojemsko ve srovnání se 
zbylými okresy vede nejhůře. 
I  přesto si hodonický závod 
Adfors CZ z  pohledu vývoje 
počtu zaměstnanců drží sta-
bilně rostoucí trend. Inves-
tice do rozšiřování výrobní 
kapacity vedly za poslední 
dva roky k  navýšení počtu 

zaměstnanců o  více než 100 
osob. „Jsme rádi, že jsme roz-
šířením výroby mohli nabíd-
nout práci odborníkům z na-
šeho regionu. V  současnosti 
máme v  Hodonicích zhruba 
600 kmenových zaměstnan-
ců, celkově za Českou repub-
liku pak na 1800, přičemž 
i dále očekáváme růst o dal-
ší desítky lidí,“ uvedl Miloš 
Pavliš, generální ředitel spo-
lečnosti Adfors CZ.
Rozšíření výroby umožní zá-
vodu navýšení produkce tka-
ných textilií a  průmyslových 
přízí o  20 procent. Posílí ze-
jména finální výroba sklo-
vláknitých tapet, které se pro 

svou vysokou odolnost a pev-
nost využívají pro povrcho-
vou úpravu stěn a stropů při 
novostavbách a  renovacích 
domů. „V  otázce investic se 
vždy snažíme být velmi zod-
povědní. V  minulých letech 
jsme v reakci na rostoucí po-
ptávku investovali nejprve do 
nové sklářské vany, letos pak 
bylo nutné rozšíření výroby 
pro zajištění dalších tkal-
coven,“ říká ředitel závodu 
v  Hodonicích Ladislav Švach 
a  dodává, že investice do 
technologického zázemí zá-
vodu překročily v  posledních 
čtyřech letech čtvrt miliardy 
korun.

MDŽ oslavili 
spolu už potřetí

Saint – Gobain otevírá novou halu
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Šimková  Jarmila 75 let 
Bystřická  Anežka 73 let
Střechová  Marie 73 let
Zemancová Marie 73 let
Sirkovská  Irena 70 let
Lobpreis  Petr 70 let

Zifčáková Františka 82 let
Kratochvílová Božena 79 let
Homolová Marie 75 let
Kirschová  Františka 75 let
Götzová Františka 75 let

Holíková Bedřiška 95 let
Pohorská  Karolina 92 let
Semančinová  Poldina 90 let
Jandová Helena 88 let
Dohnalová Ludmila 84 let
Burian  Josef 83 let 
Straka  Josef 79 let
Buchta  Rudolf 77 let
Otevřelová  Marie 76 let
Boudný Miloš 75 let

Večeřová  Jana 71 let
Kujalová  Jaroslava 71 let
Maštera Vladimír 70 let

Šeďová Božena 87 let
Radová  Věra 85 let
Svobodová  Anežka 83 let
Leikepová Mária 80 let
Burian Miroslav 80 let
Tomčalová  Jarmila 79 let
Zelinková  Inge 77 let
Mejzlík  Milan 71 let

leden 2017

březen 2017

PROSINEC - 
 pan  Karel Hrabec
LEDEN -  
 paní Marie  Jarolíková

PROSINEC -
 Jakub  Zemanec
 Marcel  Koňařík
LEDEN - 
 Jan  Ondříšek

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

Narodili se:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Mateřská škola Hodonice oznamuje všem rodičům, že letos po-
prvé proběhne zápis do naší MŠ v sobotu 13. května od 10.00 
-14.00 hodin. Zápis se týká všech dětí, které nastoupí od září 2017 
do června 2018. Děti se přijímají nejdříve od 2,5 let věku. Kritéria 
pro přijetí naleznete na webových stránkách MŠ.

Marta Lattnerová, ředitelka

Zápis do školky

Masopustní veselice, veselá je převelice. Každoročně se snažíme 
v období Masopustu děti hravou a zábavnou formou seznamovat 
s tradicemi, které se v naší i sousední obci drží několik desítek 
let. Hry, tanečky a soutěže napodobují zábavu dospělých 
při Masopustu. Patří mezi ně tanečky Šátečkový, Palicový a 
Ponožkový. Užijeme si spoustu legrace a ochutnáme i výborné 
masopustní koláče, které nám upečou naše paní kuchařky.

Již pátým rokem se u nás v mateřské škole těší velké oblibě 
pohybově taneční kroužek Zumby. Navštěvují jej děvčata i chlapci.

únor 2017

Letos  se konal  zatím 1 sňatek manželů  Vaculovičových , a to dne  28. 1.2017. V  tento  den se  konalo  i  vítání dětí  do života.  
Přivítáni  byli: Jan  Patočka, Matyáš  Raputa a  Marian  Frai.

Ve školce to žije
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Není v  roce moc dnů, kdy 
by kapacita hodonického 
kulturního sálu mohla být 
jednou taková a bylo by zde 
plno. Pátý ročník Pivního 
korbelu v pátek 17. února byl 
jedním z nich. To, že Češi jsou 
národem pivařů, se opět 
ukázalo na místní slavnosti 
domácích piv, která si získala 
již proslulost v rámci celého 
okresu a přilákala milovní-
ky zlatavého moku zblízka i 
daleka. Domácí piva pro ně 
uvařilo celkem 15 místních 
i přespolních sládků a na 
základě loňského úspěchu 
byl přistaven také stánek 
Znojemského městského pi-
vovaru s ochutnávku dvou 
pivních speciálů  IPA 12° a 

STOUT 13°. Pro degustující 
návštěvníky byly připraveny 
také doprovodné přednáš-
ky s pivní tématikou. Na za-
kousnutí nabídli pořadatelé 
na baru pomazánkový ráj 
složený z šesti druhů výbor-
ných pomazánek, které se 
k pivu přesně hodily. Výbor-
ně připravená akce pod tak-
tovkou Rosti Lattnera a Jir-
ky Sedláře uspokojila chuťo-
vé pohárky více než šesti set 
milovníků piva. 

PIVNÍ KORBEL 
OPĚT NEZKLAMAL
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Pingpongový 
turnaj - Velká 
cena Hodonic

V sobotu 11.3.2017 se v 
KD Hodonice uskutečnil 
pingpongový turnaj - Velká 
cena Hodonic, který pořádali 
Městská liga stolního tenisu 
Znojmo a TJ Hodonice.

V neděli 29. 1. 2017 se v tělo-
cvičně ZŠ Slovan v Kroměří-
ži konal letošní první halový 
turnaj v rybolovné technice. 
Soutěžilo celkem 50 závod-
níků z celé Moravy, od těch 
nejmladších po dospělé. Naši 
zástupci za TJ Hodonice, svě-
řenci vedoucího rybářského 
oddílu Pavla Zahradníka si 
vedli velice dobře. Nejlepšího 
výsledku dosáhla v katego-
rii žákyň Martina Müllerová, 
která obsadila první místo! 
Ani v kategorii mladších žáků 
jsme se neztratili. Na krás-
ném čtvrtém místě skon-
čil Vít Žák, na pátém místě 
František Rožnovský a šes-
tém místě Jan Šula. V kate-
gorii žáci se umístil na pátém 
místě Ondřej Stehlík a sed-
mém místě Ivo Žák. Děkuje-
me všem našim závodníkům 
za reprezentaci TJ Hodoni-

ce a vedoucímu rybářského 
oddílu Pavlu Zahradníkovi 
za jejich důkladnou přípravu 
na halové turnaje a také obci 

Hodonice a SDH Hodonice za 
zapůjčení hasičského auta. 
Foto je z tradičního turnaje 
v rybolovné technice, který v  

neděli 12.2. uspořádal rybář-
ský oddíl TJ Hodonice v tělo-
cvičně ZŠ Tasovice a kterého 
se zúčastnilo 34 soutěžících. 

V sobotu 11.2.2017 se v pro-
storách kulturního domu v 
Hodonicích uskutečnil tradič-
ní šachový turnaj Oční optika 
Medek Open 2017. Tento tur-
naj uspořádal šachový odíl TJ 
Hodonice a zúčastnilo se ho 
41 hráčů -  24 hráčů z řad do-
spělých, ostatní děti a mládež. 
Prvenství v kategorii dospělých 
získal Zdeněk Kavan před Zdeň-
kem Molíkem ml. - oba TJ Znoj-
mo a Lukášem Mikulů - GPOA 
Znojmo. Nejlepší hráč Optiky 
Medek TJ Hodonice - Ladislav 
Holienka skončil na 10 místě. 
Trenér šachové mládeže TJ Ho-

donice Josef Petlák skončil na 
8.místě. V kategorii dětí do 15 
let se turnaje zúčastnilo cel-
kem 17 dětí. Zvítězil Pavel Jor-
dán před Ondřejem Molíkem 

a Jakubem Molíkem - všichni 
GPOA Znojmo. Nejlepším hrá-
čem Optiky Medek TJ Hodonice 
se stal Vít Němec, který skončil 
na 4.místě

Rybářka Martina Müllerová zlatá! 

ŠACHOVÝ TURNAJ OČNÍ OPTIKA MEDEK OPEN 2017
Okresní šachový 
přebor zná vítěze
Posledním zápasem Okresního 
šachového přeboru Znojem-
ska byly ukončeny soutěže 
sezóny 2016/2017. Zaslouženě 
zvítězilo družstvo ŠK Břeža-
ny-Pravice a zajistilo si postup 
do Krajského přeboru II.třídy 
„B“. Druhé místo obsadil náš 
věčný rival Sokol Štítary „A“ a 
na třetím místě skončilo naše 
družstvo Optika Medek TJ 
Hodonice.
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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.

Draní peří pro děti opět nadchlo
V  úterý 21.února připravil 
Klub seniorů Podyjí Hodo-
nice krásnou folklórně na-
laděnou akci pod názvem 
Draní peří pro děti. Nostalgie 
dávno zašlých časů dýchla 
na návštěvníky, kteří si mu-
seli připadat jako v  dobách 
svého dětství na návštěvě u 
babičky nebo jako v  pohád-
ce. Pořadatelé ve stylových 
krojích předvedli dětem, jak 
se dralo peří, pletly peroutky, 
ale nechali nahlédnout také 
pod babiččinu pokličku, kde 
se skrývaly starodávné, dnes 
již vzácné pochoutky. Výstava 
byla dokreslena starožitnými 

předměty, které dřív běžně 
sloužily v  kuchyni, na dvoře 
nebo na poli. Takovou vzác-
nou cestu proti proudu času 
si nenechaly ujít děti z  na-

šich mateřských škol, ale 
ani děti ze základní školy 
se svými učitelkami. Všem, 
kteří se na akci podíleli, pa-
tří velký dík.



Hodonice vybudují vlastní meteorologickou stanici

Opět v  podobě zvlášť vlo-
ženého listu Vám předklá-
dáme tento harmonogram. 
Druhá strana obsahuje ná-
vod, jak se kterým odpadem 
správně naložit. 
Dle zákona o odpadech je 
každý z  nás povinen své 
vyprodukované odpady vy
třídit dle druhů a také je 
uložit do správné nádoby. 
Povinností obce je pak za-
jištění příslušných nádob 
pro takové ukládání. Obec 
Hodonice své povinnosti 
nad rámec zodpovědně plní. 

Už tomu tak není v případě 
občanů. Pozorujeme dia-
metrální rozdíly v  přístupu 
občanů k  našemu společ-
nému životnímu prostředí. 
Mnozí už velmi zodpovědně 
třídí. Naší společnou velkou 
snahou a cílem je nasměro-
vat nepoctivé a neuvědo-
mělé z  nás ke správnému 
nakládání s odpady. 
Toto téma je obecně velmi 
podporováno, ale také sle-
dováno a kontrolováno. A to 
na vyšší než obecní úrovni. 

Závazný harmonogram svozu jednotlivých 
složek odpadů pro následující období 

Na počátku vegetační sezo-
ny začne pracovat meteo-
rogická stanice, která bude 
měřit teplotu vzduchu, půdy, 
přízemní teplotu, srážky, 
vlhkost vzduchu, ovlhčení 

listů, případně rychlost a 
směr větru. Cílem je získává-
ní průběžných a souhrnných 
dat pro nastavení optimální 
péče o veřejné plochy zele-
ně a zahrady v užívání ob-

čany, zejména hospodaření 
s vodou pro zálivku. Stanice 
bude měřit fyzikální veliči-
ny a sbírat data pro míst-
ní pěstitelské organizace a 
pro potřeby vinohradníků 

a ovocnářů v obci také pro 
efektivní nakládání s pří-
pravky na ochranu rostlin. 
O meteostanici budou obča-
né informování prostřednic-
tvím informační kampaně.

Tento rok byl zlomový. Za-
hájili jsme svoz bioodpadu 
z domácností a zajistili jsme 
nádoby na drobný kov na 10 
sběrných místech, koncem 
roku jsme nechali umístit 
dva kontejnery pro ukládání 
drobných elektrospotřebičů 
a také baterií. Nově máme 
také kontejnery na potravi-
nový olej. Na podzim minu-
lého roku započala celková 
rekonstrukce budovy na ul. 
Krhovické, kde do té doby 
fungovalo sběrné místo. 
Po dokončení rekonstruk-
ce zde zahájíme provoz 
Sběrného dvora. Dočasné 
sběrné místo po dobu re-
konstrukce funguje v  býva-
lé masně naproti hasičské 
zbrojnici u parkoviště a je 
otevřeno občanům každou 
sobotu v 9 - 11 hodin. 
Celkově jsme tedy v  roce 

2016 učinili velký krok ku-
předu v  odpadovém hospo-
dářství a ani v roce letošním 
nepolevujeme. Požádali jsme 
o dotace na pořízení nádob 
na plast a papír přímo do 
domácností. Tento systém 
bývá označován jako třídě-
ní u paty domu anebo také 
malá separace. V mnoha ob-
cích běžně funguje a velmi 
se osvědčil. Je založen na po-
dobné principu jako už fun-
gující svoz bioodpadu. Obec 
bude půjčovat nádoby obje-
mu 120 l, opatřené čipem. 
Na internetových stránkách 
obce www.hodonice.cz na-
leznete ve složce životního 
prostředí pod odkazem na-
kládání s  odpady výstupy, 
získané z  reportů jednotli-
vých svozů bioodpadů. Je tu 
samozřejmě uvedeno vše, co 
se odpadů v obci týká. 

Zhodnotili jsme pokrok  
v nakládání s odpady za rok 2016 

Plány letošního roku jsou vytyčeny 

Důležité je jednak správné 
nakládání s  odpady. V dru-
hém a stejně důležitém kro-
ku je také potřeba uvažovat 
a druhotném užití surovin 
a nepochybně o úsporách a 
přínosech pro životní pro-
středí. 

Z PET lahví se vyrábějí fleeco-
vé mikiny, z mikrovlnné trou-
by ramínka na šaty, z  tetra-
paků stavební cihly, z kelímků 
od jogurtů lavičky. 10 tako
vých recyklovaných laviček 
instalujeme v  obci k  mož
nosti relaxace a odpočinku. 

 1) V případě kladné-
ho vyřízení žádosti  

o dotace zavedeme svoz  
plastu a papíru z domácností. 
2) Budeme evidovat veške-

rý směsný komunální odpad 
prostřednictvím čipů, instalo-

vaných na nádoby. Tyto nádoby 
pořídí obec. 
3) Zajištěním popelnic na plast, 
papír a směsný komunální odpad 

budeme moci snížit četnost svozu 
směsného komunálního odpadu  

na 14 denní interval. 
4) V  případě bytových domů, kde by se mohla očekávat 
v  komplikace v  nedostatku kapacity budeme řešit v  jiném 
režimu, zde zůstanou zachována sběrná hnízda a navýšíme 
problematickou kapacitu pomocí větších nádob. 
5) Otevřeme sběrný dvůr občanům, počítáme s  možností 
odevzdávání objemného odpadu, kovu, plastu, papíru, skla, 
použitých pneumatik, nově také nebezpečného odpadu, dál 
bude pokračovat tzv. zpětný odběr spotřebičů. 

Odpady jsou skutečně velkým 
tématem a velkou výzvou nás všech. 

www.hodonice.cz/zivotni-prostredi/nakladani-s-odpady/



Každá nádoba, určená pro sběr tříděných složek 
odpadů je opatřena informací (většinou ná-

lepkou či informační cedulí) o druzích odpadů, 
které je možné do příslušné nádoby umístit. 

Přesto zaznamenáváme dotazy, kam umístit 
například karton od mléka či džusu, co s hliní-
kovými víčky od jogurtů, zda vymývat kelímky 

od jogurtů. Zde je rámcový návod:

(podrobně na http://www.hodonice.cz/ 
/zivotni-prostredi/nakladani-s-odpady/ )


