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Vážení spoluobčané,
Dnešní úvodní slovo se mi říká velmi 
smutně a těžce. Před několika dny nás 
totiž opustil náš přítel, kamarád, skvělý 
spoluobčan, zastupitel a místostaros-
ta Ing. Rostislav Lattner. Jeho práce, 
jeho činy a ryzí charakter nám navždy 
zůstanou v naší mysli a v našich srd-
cích. Bude nám všem chybět. Hlavně 
však jeho rodině, které tímto ještě jed-
nou vyjadřuji hlubokou soustrast.   
Tak jak plynou naše životy a čas, po-
zoruji a vnímám i současné počasí 
kolem nás a mám pocit, že jaro nám 
letos proklouzlo mezi prsty. V dubnu 
jsme sice ještě byli schováni za kamny, 
jak praví starobylé přísloví, ale hned 
v květnu nás přivítaly tropické dny. 
Pořádně jsme si ani neužili pestrou  

paletu květů ovocných stromů a luč- 
ního kvítí. Ale věřme, že blížící se 
dny letních prázdnin nám vynahradí 
toto krátké období jara příjemným 
odpočinkem na zasloužených dovo-
lených.  Ještě kdyby nám tak „Svatý“ 
Medard poslal trochu více vláhy, na 
kterou všichni tak toužebně čekáme. 
V naší obci je stále rušno. A to nejen 
na poli kulturně - společenském, ale 
i pracovním. Jednou z větších akcí 
v uplynulém období bylo putování po 
tasovických a hodonických sklepech, 
které pořádal Spolek vinařů sv. Kle-
menta. Jedněmi ze spoluorganizátorů 
byly také obce Tasovice a Hodonice.  
Z investičních akcí zmíním úspěšně 
dokončenou výstavbu sběrného 
dvoru, o které se dočtete v dalším 

bloku dnešního zpravodaje. Dále byla 
dokončena oprava šaten na tenisových 
kurtech a bylo zahájeno rozšíření 
parkoviště na ulici Obecní. Brzy také 
započne výstavba hasičského areálu 
pro naše SDH a oprava místní komu-
nikace směrem ke sladovně. Zastu-
pitelstvo obce pečlivě zvažuje další 
investiční plány, o kterých budete 
postupně informováni.  
Milí spoluobčané, přeji Vám všem, 
abyste v nadcházejícím období let-
ních prázdnin a dovolených načerpali 
spoustu nových sil, užili si odpočinku 
se svými rodinami a se svými přáteli. 
Všem dětem přeju krásné a pohodové 
prázdniny.

/Bc. Pavel Houšť - starosta obce/

SLOVO STAROSTY OBCE

Na jaře letošního roku obec Hodonice 
podpořila dvě velké akce Spolku 
vinařů sv. Klementa v Hodonicích  
a Tasovicích. Nejprve ochutnalo výsled-
ky vytrvalé práce vinařů skutečně 
velké množství návštěvníků Putování 
po sklepech. Tuto významnou akci 
tentokrát povýšila zejména kvalitní 
příprava, například interaktivní mapa 
se všemi podrobnostmi pro každý ze 
sklepů, dále také moderní záznamy  
z průběhu dne nově z pohledu dronu. 

Ti nejlepší z vinařů byli vyhodnoceni 
a oceněni na akci zvané Vinařský tufr, 
kde proběhla také neformální ochut-
návka množství vzorků vín s dopro-
vodným kulturním programem. Více 
v kulturní rubrice. 

TUFR A PUTOVANI
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Jak již předeslal pan starosta v úvodu, v posledních týdnech byly dokončeny významné investiční akce. Některé další jsou 
v počátcích, jiné těsně před dokončením. 

INVESTICNI AKCE

V minulém roce prošly tenisové kurty rekonstrukcí, při které byla upravena dis-
pozice herních ploch. Současně byl položen nový umělý povrch určený pro 
hraní tenisu a nohejbalu. Toto se týká kurtu č. 1 a 2. Areál nabízí také prostory 
pro florbal či basketbal. Dále je k dispozici multifunkční hřiště k dalším spor-
tovním aktivitám. 
Sportovišti přiléhá budova zázemí a šaten, která byla také celkově zmoderni-
zována a zrekonstruována. Obec Hodonice financovala rekonstrukci kurtů  
v částce 1 462 819,- Kč (realizace V-VI/2016, PS Znojmo s.r.o.) a modernizaci 
budovy šaten, oplocení a vstupních komunikací v částce 691 563,- Kč (realizace 
III-V/2017, BRINGSTAV, s.r.o.). Nabízí tak sportovcům moderní sportovní areál  
s mnohostranným využitím, navíc za příznivou cenu. 
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Tenisové kurty po rekonstrukci

Požární sport se stává čím dál více 
oblíbenou sportovní disciplínou.  
V obci Hodonice mají družstva mla-
dých hasičů plně obsazena a další 
zájemci se stále hlásí. Mladí hasiči SDH 
Hodonice dosahují kvalitních výsledků 
a na soutěžích v požární všestrannosti 
obsazují přední příčky. V těchto dnech 
započaly práce na výstavbě komfort-
ního hřiště pro požární sport s tribunou, 
parkovacím stáním a samozřejmě spor-
tovním trávníkem se závlahou. 
Příprava nebyla snadná, prová-
zely ji různé komplikace. Jednalo 
se například zpočátku o vyřešení 
majetkových vztahů k pozemkům, 
kdy obec část pozemků nakoupila 
a část směnila, vše díky vstřícnému 
přístupu a dohodě se zemědělským 

družstvem, v jehož areálu chladíren 
bude sportoviště vybudováno. Dále 
vznikl problém příjezdové cesty  
z východní strany, původně navržené 
co nejpříměji, což se ukázalo být nereál-
né pro rozpory se změněným územním 
plánem. Vysoutěžená cena v prvním 
kole překročila předpokládanou cenu 
dle rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo 
první kolo výběrového řízení zrušeno 
a vypsáno kolo druhé s upravenými 
podmínkami pro možnost oslovení 
více uchazečů stran stavebních firem. 
Výsledkem nového zadání výběrového 
řízení byla konečná nabídnutá cena o 
téměř 1 mil. Kč nižší. A v neposlední 
řadě obavy ze sucha, tedy udržení 
kvalitního trávníku ve výsušné lokalitě 
vedly k navržení vhodné travní směsi, 

úpravě půdy půdním kondicionérem  
a také vybudování závlahy. Všechny 
tyto peripetie se podařilo překonat 
a vyřešit. Věříme, že teď už samotná 
výstavba půjde hladce, na podzim bude 
hasičský areál hotový a jeho trávník na 
jaře 2018 připraven k zahájení nové se-
zony. 
Projektant: Ing. Malina, Realizátor: VHS 
Plus, spol. s r.o., Cena: 8 099 355,- Kč. vč. 
DPH, Termín realizace: VI-X/2017
Soupis stavebních dílů akce: hrubé 
terénní úpravy, objekt zázemí s tri-
bunou, plechový sklad, přípojky a roz- 
vody vody a kanalizace, elektroinsta-
lace, závlahový systém, zásobní nádrž 
na vodu, příjezdová komunikace 
zpevněné plochy, parkovací plochy, 
trávník závodní a ostatní, oplocení.

Areál pro požární sport je již na dohled

PROVOZNÍ DOBA: denně
duben - srpen 14:00 - 20:00  |  září - říjen 14:00-19:00

CENÍK:
Kurt 1, 2, 3:   80,- Kč / hod.

Multifunkční hřiště (florbal, nohejbal):   80,- Kč/hod.
Multifunkční hřiště (trénink basketbal, tenis, ostatní):   

10,- Kč/hod. (mládež do 15-ti let vstup zdarma)

Kontakt - správce: Rolf Brabenetz, tel.: 737 841 881

V I

Místní komunikace od výrobního areálu KOBE směrem ke sladovně bude během prázdnin opravena. Tato komunikace 
využívána jak pro osobní, tak nákladní dopravu, nyní vykazuje mohutné výtluky a poškození. Současný povrch asfaltové 
komunikace se ve stávající šířce odfrézuje do hloubky 50 mm. Na takto upravený podklad se položí vyrovnávací vrstva 
asfaltového betonu tloušťky cca 40 mm, spojovací postřik z asfaltové emulze a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu 
tloušťky 40 mm. 
Projektant: Ing. Pivnička, Realizátor: ALPINE Bau CZ a.s., Cena: 599 369,- Kč vč. DPH, Termín realizace: VII-VIII/2017

Oprava komunikace ke sladovně
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Dne 22. dubna jsme naposledy uspo-
řádali sběr velkoobjemového odpadu. 
Přijali jsme a odvezli na skládku 5,75 
tun odpadu. 
Dne 2. června 2017 byl uveden do 
provozu zrekonstruovaný sběrný 
dvůr. Dříve tento areál sloužil jako tzv. 
sběrné místo odpadů v jednoduchém, 
avšak omezeném režimu ve smyslu 
přijímaných druhů odpadů. Projek-
tant: Ing. Andrš, Realizátor: PS Znojmo, 
s.r.o., Cena: 4 476 381,- Kč vč. DPH, Ter-
mín realizace: X/2016-IV/2017
Stavba byla finančně podpořena 
z Operačního programu životního 
prostředí částkou téměř 3 mil. Kč. 

Provozní doba sběrného dvora 
byla nastavena tak, aby vyhovo-
vala v maximální možné míře všem 
občanům Hodonic. Ti mohou přinášet 
nepotřebné odpady jak z kategorie  
ostatních, tak nově i odpady ne-
bezpečné. Provozní řád povoluje 
příjem například těchto druhů odpadů: 
plasty (plastové obaly), papír, lepenka 
(papírové obaly), kov (kovové obaly), 
dřevo, textilie, pneumatiky, veškerý 
objemný odpad a další. Elektrozařízení, 
baterie či zářivky jsou vybírány v režimu 
zpětného odběru. Každý uživatel je dle 
Provozního řádu schváleného k.ú. JMK 
povinen doložit oprávnění k užívání 

sběrného dvora (občanský průkaz, jiný 
doklad uvádějící trvalé bydliště v obci). 
V případě některých druhů odpadů 
(kovy) jsou pravidla přísnější, obsluha 
je povinna vyžádat a zaznamenat 
kromě jména a příjmení také datum 
narození, adresu trvalého pobytu  
a č. občanského průkazu. Pracovník je 
však řádně poučen a proškolen, nesmí 
osobní údaje použit k jiným účelům. 
Tyto požadavky vyplývají ze zákona 
o odpadech a dalších souvisejících 
legislativních podkladů pro provoz 
SDO. Sběrný dvůr odpadů funguje pro 
občany zdarma. 
Upozorňujeme na zákaz černých sklá-
dek, které opakovaně vznikají u budo- 
vy Darenu, u hasičské zbrojnice, u Sběr-
ného dvora a na jiných lokalitách. 

Sběrný dvůr odpadů Hodonice, ul. Krhovická 436

PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí 07.00 - 14.00 hod.
Středa 12.00 - 17.00 hod. 
Pátek 07.00 - 12.00 hod. 
Sobota 09.00 - 11.00 hod.
Kontakt - vedoucí zařízení

Ing. Jitka Bořilová, 
referent životního prostředí 

tel.: 736 738 341 
zivotniprostredi@hodonice.cz
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Kromě zmiňovaných akcí a problematik, zastupitelé Obce řešili na posledních zasedáních také připravovanou Změnu 
Územního plánu. Podněty stran občanů přijímá obecní úřad. Ze zajímavostí můžeme zmínit například pro rok 2018 
připravovanou velkou mezinárodní střeleckou soutěž. Pořadatelé očekávají na střelnici v Hodonicích téměř 1000 
soutěžících. Kromě dalšího řešilo zastupitelstvo také obsahovou a formální stránku tohoto čtvrtletníku. Dle ohlasu čtenářů 
jsme toto číslo směřovali k intenzivnějšímu informování o dění v obci. Kulturní stránka je nedílnou součástí Vlaštovky, za 
které vděčíme kulturní komisi, zejména její předsedkyni Milušce Mitregové.

METEOSTANICE

Počátkem května jsme začali měřit meteorologické veličiny přímo v Hodonicích. 
Obec nechala instalovat meteostaničku pro měření teploty vzduchu, přízemní  
a půdní teploty, pro měření vlhkosti vzduchu a půdy. Úhrn srážek, pro který jsme 
začali o takovém zařízení vůbec uvažovat, se jeví nyní jako téměř nepotřebný. 
Přesto jsou naměřená data účelná také například pro vinaře a mnoho dalších 
uživatelů. Každý může hodnoty dle potřeby nalézt na internetovém serveru, 
kam stanice údaje zasílá. 

www.amet.cz ‚‚meteostanice online”  či  ‚‚škodliví činitelé - réva”
výběr stanice na mapě ‚‚Hodonice obec” volba období a veličiny

ZO - VYZNACNE PROJEDNAVANE BODY
I IV I I



Komise pro životní prostředí nelení 
a věnuje se své činnosti naplno. Od-
pady s příchodem sezony předčí 
péče o vegetaci a o životní prostředí 
v celkovém měřítku. Členové komise 
pozorní v záležitosti péče o vzrostlé 
stromy. Některým vybraným stromům 
se dostává péče v podobě zdravot-
ního a bezpečnostního řezu. Jiné, ty 
které byly vyhodnoceny jako značně 
rizikové a navržené ke kácení, jsou 
nahrazovány novými pro přirozenou 
obnovu dřevin. 

ŽZIVOTNI PROSTREDI V OBCI
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Na podzim předpokládáme zahájení pro nás významného projektu - odbahnění 
Panského rybníka se zpevněním hráze. Slibujeme si zadržení vody v krajině  
v obdobích sucha, která se začínají stávat běžnými. Rybník je nyní zanesen sedi-
menty, téměř bez vody. Vegetace rostoucí na dně mohutně odpařuje veškerou 
vodu. Cílem je vytvořit příjemné místo k odpočinku v přírodě. 

Komise řeší také nepříjemné záležitosti, těmi jsou neuvědomělí občané, kteří 
bez rozmyšlení parkují na místech, kde je stání vozidla nepřípustné. Že neproje-
dou popeláři, to se opakuje stále. Velký problém může nastat v případě požáru. 
Hasičské auto nemusí překonat překážku v podobě nevhodně postaveného 
auta a škody mohou být fatální. Obec Hodonice nechala zpracovat studii parko-
vacích míst, ze které vyplynul očekávaný nedostatek parkovacích míst. Záměrem 
je pak rozšiřování parkovišť všude, kde je to technicky možné. Prosíme, parkujte 
vozidla na parkovištích. Nikoliv na chodnících a nikoliv na silnici, stejně tak na 
travnatých plochách. 

V IV I
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Upozorňujeme občany, 
že poplatek za svoz TDO je splatný 

do 30. září 2017. 

Výše poplatku činí 
440,- Kč za osobu. 

Děti do 18 let a senioři starší 65 let 
jsou osvobozeni od platby. 

Poplatek lze uhradit hotově na 
pokladně OÚ nebo převodem 
na účet č.: 1582841399/0800 

s uvedením jména občana. 

Děkujeme. 

Z KNIHOVNY
Za poslední čtvrtletí navštívilo knihovnu celkem 160 registrovaných čtenářů  
a 51 uživatelů veřejného internetu. Celkem bylo zapůjčeno 753 knih, z toho 253 
naučné literatury dospělým a 345 beletrie dospělým, 21 naučné literatury dětem, 
100 beletrie dětem a 53 ks periodik. 
Co se týká Virtuální univerzity 3. věku, z prostor knihovny jsme se přesunuli do 
salonku a v dubnu si studenti zvolili nové téma na další semestr a to Cestování - 
co jsme možná nevěděli. 
Začínáme 4. 10. 2017 v 10.00 hodin. Cena kurzu 300,- Kč. 

Knihovna Hodonice
Výpůjční doba a provozní doba k užívání internetu

Út, Čt: 14.00 - 16.00 hod.
Kontakt: Ludmila Grillowitzerová, 

knihovna@hodonice.cz, tel.: 515 234 448
CENÍK SLUŽEB:

Jednorázový vstup: 10,- Kč
Roční registrace: děti do 15 let 15,- Kč, 

studenti 30,- Kč, senioři 40,- Kč, dospělí 60,- kč
Kopírování, tisk: A4 černobíle 2,40 Kč | A4 barevně 6,- Kč

Veřejný internet bezplatně

POPLATEK 
ZA SVOZ ODPADU



Letos poprvé probíhaly zápisy do všech MŠ podle celostát-
ních pravidel. V MŠ Hodonice byl zápis v sobotu 13. 5. 2017. 
Rodiče se svými dětmi si tak mohli v klidu prohlédnout 
celou mateřskou školu a užít si podle svého tak důležitý 
okamžik, jako je právě zápis dítěte do mateřské školy.
Celkem bylo pro školní rok 2017/2018 zapsáno 39 dětí.  

Z tohoto počtu 24 dětí z obce Hodonice a 15 dětí z okol-
ních obcí. Na základě uvolněných míst bylo celkem přijato  
33 dětí. Přiložené foto je důkazem pohodové atmosféry 
dětí i rodičů. Pro pamětníky také jedna fotečka z roku 1965 
z MŠ na bývalé faře. 

/Marta Lattnerová - ředitelka MŠ Hodonice/

ZAPIS DO MATERSKE SKOLY V HODONICICH
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SPOLECENSKA KRONIKA
Ve druhém čtvrtletí dovršili životní jubileum: 

VIVI I

Duben 2017

Květen 2017

Burianová Věra 80 let
Svobodová Antónia 83 let
Holcmannová Růžena 81 let
Medek Stanislav 80 let
Saleta Jaroslav 86 let
Petráňková Františka 92 let
Hlaváčková Jana 70 let
Richterová Anna 82 let
Koryťáková Anna 81 let
Maurerová Stanislava 77 let
Večeřa Ivan 74 let
Bystřický Blažej 74 let
Votoupalová Blažena  71 let

Sedlář Jiří 75 let
Peňásová Františka 84 let
Kovalčíková Františka 80 let
Buchtová Růžena 75 let
Otevřel Miroslav 77 let
Debef Stanislav 73 let
Dítětová Marie 73 let 
Bartolčic František 71 let
Ševčíková Helena 71 let

Červen 2017
Svobodová Františka 88 let
Kratochvílová Jaroslava 70 let
Sitařová Hana 75 let
Kohoutková Zdeňka 86 let
Hájková Anna 70 let
Mastná Květoslava 92 let
Šlapáková Jiřina 88 let
Března Miroslav 70 let
Pfeifer František  79 let
Nováková Jaroslava 77 let
Hrabcová Zdeňka 77 let
Pakosta Radomír 72 let
Svoboda Jan 71 let
Bartolčicová Marta 71 let
Houzar Aleš 71 let

Sňatek uzavřeli manželé Poklembovi, 
Mrštinovi a Nevrklovi. 
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Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Šťastní rodiče přivedli na svět děti:
Elišku Jelenovou 
a Tobiáše Moravčíka

15. 4. a 20. 5. letošního roku přivítal 
starosta obce s paní matrikářkou do 
života nejmladší občánky: 
Báru Čermákovou 
Radima Vasmanského 
Martina Luskače 
Jana Ondříška 
Ellu Taušovou 
Marka Kočího
Lilien Rožnovskou
Elišku Jelenovou 
Adama Tunu 

Dětem i rodičům také přejeme zejména 
zdraví a štěstí celé rodině.  

Narodili se:

V červnu jsme se rozloučili s panem 
Ing. Rostislavem Lattnerem. 

S úctou tiše vzpomínáme.

Vzpomínáme

V I



Mimořádný úspěch  
Veroniky Vojtíškové  

v celosvětovém měřítku 

KULTURA A SPORT

VLAŠTOVKA - zpravodaj obce Hodonice 6

www.hodonice.cz    

Jarní výšlapy TJ Hodonice se pravidelně střídají 
mezi 1. a 8. květnem a využívají tak těchto má-
jových státních svátků, aby zájemci, kteří jsou 
ochotní ujít také notný kus cesty pěšky, mohli 
navštívit zajímavá místa méně či více vzdálená. 
Tentokrát na prvního máje turistický oddíl 
TJ Hodonice připravil výpravu na Moravské 
Slovácko, odkud po druhé světové válce přišlo 
v rámci osídlení pohraničí velké množství 
předků našich občanů. Název výšlapu zněl 
Střípky Velké Moravy a slovácké Podluží – 
Lanžhot. Nabitý program výpravě zabral celý 
sváteční den a organizátorům patří velké 
poděkování.

Jarní výšlap s TJ Hodonice 1. 5. 2017

Divadelní představení  Do ložnice vstupujte jednotlivě! 8. 5. 2017 

Druhou májovou neděli 14. května 
2017 se v kulturním domě konalo 
vystoupení místních dětí, které touto 
formou popřály svým maminkám  
a babičkám ke Dni matek. Na pódiu 
se v úvodu představily děti z Mateřské 
školy Hodonice, které si připravily boha-
té pásmo složené z básniček, písniček  
a tance. Poté se publiku poprvé představil 
šestiletý houslista Tadeášek Bořil, který 
si pro tuto příležitost nacvičil pod ve-
dením Ing. Milana Mejzlíka několik li-
dových písniček. Závěrečné vystoupení 
patřilo dětem z folklórního souboru 
Tulipánek pod taktovkou Darinky 
Kvasničkové a tak děti předvedly, jak  
jim to na lidovou notu krásně tančí  
a zpívá.

Den matek 14. 5. 2017 

První květnový prodloužený víkend byl v našich obcích dosti nabitý 
společenskými událostmi. Na sváteční pondělí Obec Hodonice na-
plánovala představení pražského divadelního spolku Olgy Želenské 
„Háta“. Bláznivá komedie známých anglických dramatiků Raye 
Cooneyho a Johna Chapmana s názvem „Do ložnice vstupuj-
te jednotlivě!“ náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů  
a dočkala se mnoha nastudování na anglických scénách, stejně jako v di-
vadlech newyorské Broadwaye. Nyní v podání Lukáše Vaculíka, Mahuleny 
Bočanové, Adély Gondíkové, Pavla Nečase nebo také např. Filipa Tomsy 
výborně pobavila i vyprodaný sál hodonického kulturního domu.

Veronika Vojtíšková z Hodonic se  
v jarní sezoně účastnila mistrovství 
světa v neutrálním fitness a kultu-
ristice pořádaném organizací INBA, 
které se uskutečnilo 2. - 4. 6. 2017  
v italském Rimini. V kategorii Ms.  
Figure Masters se stala mistryní  
světa a v kategorii Ms. Figure  
Novice byla třetí a odvezla si bronz. 
13. května se účastnila soutěže 
taktéž v naturální kulturistice Agro-
fert Cup v Příbrami, kde rovněž 
vyhrála. Obec Hodonice Veronice 
blahopřeje k tak významnému 
sportovnímu úspěchu. 
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Sobotu 6. května 2017 měli milovní-
ci vín zaznačenu v kalendáři již od 
loňského roku. Spolek vinařů sva-
tého Klementa za finanční podpory 
obcí Tasovice, Hodonice, Tasovic-
kého vinařství, Slunečného penzionu  
a mnoha dalších sponzorů připravil 
již pátý ročník Putování po tasovic- 
kých a hodonických sklepech Za vínem 
se svatým Klementem. Této prestižní 
akci předcházely dlouhé a pečlivé 
přípravy ve sklepech, jejich okolí  
i v ulicích obou našich vesnic. Letos  
své sklepy otevřelo 33 vinařů, 
kteří kromě nejlepších vzorků vína 
připravili pro návštěvníky také boha-
té občerstvení a mnohde zněla i živá 

hudba. Krásné sobotní počasí celou 
akci jen podpořilo a do našich obcí za 
lahodným vínem zavítali návštěvníci  
z nejvzdálenějších koutů naší repub-
liky. Celý den byl také k dispozici turi-
stický vláček, ze kterého se radovaly 
hlavně nejmenší děti. Starostové obou 
obcí ve společnosti družiny v his-
torických krojích předali zúčastněným 
sklepmistrům pamětní medaile a také 
svatoklementské požehnání. Ve skle-
pech bylo možné také zazpívat si 
s místními soubory Sousedé a Mužáci 
z Tasovic. Před Tasovickým vinařstvím 
a Slunečným penzionem zahrály ci-
mbálové muziky, v obci bylo také 
několik stánků s tradičními lidovými 

řemesly. Díky všem pořadatelům, 
dobrovolníkům a také sponzorům 
jsme opět prožili krásný den plný po-
hodových setkání, dobrého vína a li-
dové písničky.

Putování Za vínem se svatým Klementem 6. 5. 2017

Vinařský tufr 2. 6. 2017

Začátek června již tradičně v našich obcích patří oslavě Dne dětí. 
Této velmi úspěšné a navštěvované akce se opět zodpovědně 
zhostil místní spolek Hodoňáci. Školní hřiště se velmi rychle zapl-
nilo nadšenými školáky i předškoláky v doprovodu svých rodičů. 
Děti se přišly vyřádit na nafukovacím hradu a farmě, zasoutěžit 
si, zatancovat si a zasmát se svými kamarády. Ani letos nechyběl, 
u kluků tolik oblíbený popelářský vůz a také se mohli povozit 
na ponících. Premiérově byla připravena nová atrakce - Bun-
gee trampolína, která dokázala, že jsou u nás velice statečné 
děti, které se pro zábavu nebojí vyzkoušet i něco nového  
a trochu i „nebezpečného“, protože ji vzaly útokem a na všech 
čtyřech stranách se na ni stála velká fronta. Během odpoledne 
také netradičně na travnaté ploše vystoupila znojemská taneční 
streetová skupina Mighty Shake v podání nejmladších tanečníků. 
Členové spolku Hodoňáci opět připravili oblíbené soutěže, 
malování na obličej, 
ale také sladké 
pohoštění a spoustu 
odměn. Celé sváteční 
odpoledne slovem 
provázel ostřílený 
moderátor Milan Jonáš  
a i jeho zásluhou si 
děti svůj Velký dětský 
den opravdu užily.

Jan Procházka jmé-
nem spolku Hodoňáci 
děkuje za finanční pod-
poru Obce Hodonice, 
Tasovice a všem dal-
ším sponzorům.

Velký dětský den 
10. 6. 2017 - spolek HodoňáciV pátek 2. června se v kulturním domě Hodonicích 

opět po roce sešli milovníci vína a folklóru. Probíhal 
zde již sedmý ročník Vinařského Tufru, který opět 
svědomitě připravil Spolek vinařů sv. Klementa pod ve-
dením Jirky Sedláře a Ivana Bohátky. Pro návštěvníky 
bylo připraveno přes 200 vzorků bílých, růžových  
i červených vín zejména místních malovinařů. Součástí 
této dnes již tradiční akce byl opět bohatý kulturní 
program, ve kterém se postupně představily se svým 
vystoupením děti z Mateřské školy v Hodonicích a ta- 
nečního souboru Tulipánek, dále také dětská cim-
bálová muzika Veltlínek a Dechová muzika Antonína 
Stehlíka ze Znojma. S písničkou potěšily také míst-
ní soubory Sousedé a Mužáci z Tasovic. Součástí 
programu byla již tradičně také malá přednáška  
o místní architektuře vinných sklepů a vinařských staveb 
v podání Milušky Mitregové. Během večera došlo také 
k vyhodnocení letošního Putování po tasovických 
a hodonických sklepech a předání pamětních pla-
ket oceněných vinařům. Vinařský Tufr je také pěknou 
příležitostí, obléci se do vlastního kroje, čehož využívá 
stále větší počet místních ctitelů folklórních tradic.
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I v letošním roce se naši Mladí hasiči 
účastnili okresního kola hry Pla-
men. A poprvé jsme přihlásili hned 
tři družstva žáků – jedno družstvo 
v kategorii mladší žáci a dvě družstva 
v kategorii starší žáci. A také jednoho 
dorostence. 
V kategorii mladší nedali naši hasiči 
soupeřům žádnou šanci a vyhráli 
okresní kolo!! Škoda jen, že v této ka-
tegorii se nepostupuje do vyšších kol.
V kategorii starší se naši hasiči po 
dramatickém boji umístili na 2. a 3. 
místě!!
A vše to korunoval 2. místem a postu-
pem do krajského kola náš doros-
tenec!
Z této soutěže tedy odjížděli všichni 
naši Mladí hasiči SDH Hodonice s me-
dailí na krku. A to je další historický 
milník!! To se nám zatím také nikdy 
nepodařilo.

Všem Mladým hasičům SDH Hodonice 
ještě jednou gratuluji!! A také hasičům 
z Tasovic k jejich prvnímu postupu 
do krajského kola. Budeme jim držet 
palce!

Také děkuji všem členům i nečlenům 
z řad rodičů a přátel, kteří nás podpo-
rují a pomáhají nám! 

Za SDH Hodonice Mirek Viktorín

Mladí hasiči SDH Hodonice opět úspěšní

V

•  Tasovičtí Dyjeplavci 
 14. - 17. 7. 2017
•  5.přátelský sraz amerických 
 vozidel
•  Soutěž Mladí hasiči Hodonice
 - soutěž v požárním útoku
• Nohejbalový turnaj Open 2017

•  Zarážení hory 19. 8. 2017
• Tenisový turnaj Hodonický Debl 
• Pouť ve farním kostele 
 v Tasovicích
• Hasičský zájezd 25. - 27. 8. 2017

• Soutěž ve vaření 
 kotlíkového guláše 2. 9. 2017
• Tenisový turnaj dvouher
• Šach - Pink - turnaj
• Pouť setkání ze Znojma 
 do Tasovic - Po stopách 
 sv. Klementa
• Podzimní výšlap 28. 9. 2017

Uvolněný mandát po zesnulém Ing. Rostislavu Lattnerovi přijal a slibem stvrdil první 
náhradník pan František Houšť. Na místostarostenský post byla na 32. zasedání  
zastupitelstva Obce zvolena paní Miluše Mitregová. 
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Úřední hodiny
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Čtvrtek 7.00 - 12.00 hod.
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