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Vážení spoluobčané,
v tomto adventním čase bych si přál, aby-
chom běh našeho všedního života trošičku 
upravili, zmírnili jeho tempo a postupně 
nasáli atmosféru blížících se Vánoc. Hlavně 
našim nejmenším dopřejme toto kouzlo 
vánoční doby. Vánoce jsou svátky radosti, 
lásky a přátelské pohody, a proto si je 
užijme plnými doušky v kruhu rodinném 
se svými nejbližšími a přáteli.
Protože se však blíží konec roku 2017, do-
volte mi krátké ohlédnutí na to, co se nám 
podařilo zrealizovat v posledním čtvrtletí 
tohoto roku. Celkem výrazně jsme rozšířili 
strojní park o nová zařízení. V září jsme 
zakoupili drtič bioodpadu pro důkladné 
zpracování tohoto materiálu. Pro pohon 
drtiče byl zakoupen také traktor Claas. 
Na snadnější údržbu prostor kulturního 
domu a prostor obecního úřadu byl za- 
koupen kvalitní kartáčový podlahový čistič. 

Z významných stavebních akcí byla v říjnu 
dokončena výstavba hasičského areálu. Na 
ulici Krhovické byly vybudovány zpevněné 
plochy pro stání vozidel a chodník v parčíku 
u sochy sv. Floriána. V prosinci pak bylo 
zahájeno odbahnění „Panského rybníka“. 
Zakoupili jsme také objekt bývalých staveb-
nin na ulici Nádražní, který nám dnes slouží 
jako skladovací prostory a do budoucna 
také jako zázemí pro naše zaměstnance. 
S koncem roku připravujeme i rozpočet 
na rok 2018. V příštím roce máme v plánu 
spoustu investičních projektů, o kterých 
vás však budeme informovat v příštím 
vydání Vlaštovky. Je potřeba zmínit také 
plánované rozšíření výroby a investiční 
výstavbu závodu Saint-Gobain Adfors 
v Hodonicích, která je předpokládaná na 
roky 2018 – 2020.
Avšak nejen prací živ je člověk. Naše obec 
se pravidelně podílí na pořádání kulturních 

akcí pro naše spoluobčany. V říjnu jsme 
pořádali představení pro děti s Michalem 
Nesvadbou. V listopadu proběhly „kro-
jované Martinské hody“ a následně pak 
koncert Lenky Filipové. Již tradičně jsme 
první adventní neděli pořádali „Vánoční 
vesničku“ spojenou s rozsvěcováním vá-
nočního stromu. 
Věřím, vážení spoluobčané, že i tyto kul-
turní akce nás alespoň trošku naladily na 
vánoční atmosféru a přeneseme si ji až ke 
štědrovečernímu stolu a do následujících 
svátečních dnů. 
Milí spoluobčané, přeji Vám všem krásné 
prožití svátků vánočních a do nadcháze-
jícího roku 2018 vám přeji hodně zdraví, 
pohody, porozumění a štěstí.

S úctou
Bc. Pavel Houšť

Starosta obce Hodonice   

SLOVO STAROSTY OBCE

Začátek Adventu je v Hodonicích 
již mnoho let spojen s rozsvěcením 
vánočního stromu. První adventní 
neděle a zároveň Vánoční vesnička letos 
připadla na 3.prosince a před kulturním 
domem i v něm bylo velmi živo. Slavnost- 
ní odpoledne zahájil úvodním slovem 
starosta obce Hodonice Bc. Pavel Houšť 
a své požehnání připojil také administrá-
tor farnosti P. Jan Sokulski. Na otevřeném 
pódiu se postupně představily vánoční 
písně v podání nejmenších dětí z ma-
teřské školy, starších školáků a školaček 
se ZŠ Tasovice. Zazpívat přijela také 
cimbálová muzika Denár a Hudeb-
ní škola Yamaha ze Znojma. Celým 
příjemným odpolednem nás provedl 
moderátor Jonáš. Na vánočním jarmarku 
návštěvníci mohli ochutnat perníčky  
a jiné sladkosti, ale také čaj, svařené víno 
nebo punč, děti využily možnosti povo-
zit se na vozíku pana Polehly taženém 
koníkem Darinou. V kulturním domě 
probíhala tradiční dílnička se zdobením 
perníčků, prodej drobných šperků, de-
korací a rukodělných výrobků Klubu 
seniorů. Vánoční atmosféru dotvořila 
také výstava panenek paní Vatychové 
z Tasovic a vyvrcholením večera bylo 
rozsvícení krásného vánočního strom-
ku od paní Kratochvílové. Druhý strom  
u pošty darovali manželé Sedlákovi, tak 
oba letošní vánoční stromečky vyrostly 

v Hodonicích, což nás dvojnásobně 
těší a dárcům velmi děkujeme. Velké 
poděkování patří také všem, kteří se na 
přípravě Vánoční vesničky jakkoliv podí-
leli.

VANOCNI VESNICKA
IV V

www.hodonice.cz    
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INVESTICNI AKCE

Hasičský areál, o kterém jsme vás na stránkách Vlaštovky postupně informovali, je nyní dokončen. Málokdo si uměl při 
zahájení stavby představit, jak za tři měsíce bude výsledný areál vypadat. Při stavbě proběhlo několik dílčích změn oproti 
návrhu tak, aby bylo sportoviště co nejvíce funkční. Došlo také k navýšení celkové ceny o přibližně 3 procenta. Na snímcích 
níže můžete zhodnotit výsledek sami. Nejvíce ocení nové zázemí mladí hasiči, kteří reprezentují Hodonice svými vynika-
jícími výsledky v soutěžích. Moderní sportovní zázemí jistě najde využití i pro další místní sportovní a kulturní spolky.
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Hasičský areál

Nezřídka vídáme malé školáky, 
jak si krátí cestu do školy a zpět 
po frekventované silnici ulice 
Krhovická. Nově byl v záhonu na 
návsi u pošty vybudován chodník 
umožňující bezpečnější pohyb 
chodců v této lokalitě. 

Chodník

V I

Class ATOS 240 o výkonu 95 HP, vybaven čelním nakladačem s drapáko-
vou lopatou je pracovitým pomocníkem pro zpracovávání bioodpadu na 
kompostárně. Později také převezme zimní údržbu komunikací. Shrnovací 
radlice a posypové zařízení je aktuálně ve fázi výběru a vhodného nastavení 
poptávky. Tento traktor není novým, ale předváděcím modelem. Díky tomu 
se obci podařilo pořídit výkonný stroj za příznivější cenu oproti pořízení 
stroje nového. 

Traktor

www.hodonice.cz    

Panský rybník už netrpělivě čeká na vyčištění. Při vydání podzimní Vlaštovky jsme již znali vítěznou firmu, firmu Paleso 
s.r.o., která se svoji nejnižší nabídnutou cenou zvítězila ve výběrovém řízení na akci odbahnění a realizaci stavebních úprav 
v této lokalitě. Ta se však vzdala realizace a postoupila realizaci firmě druhé v pořadí. S nabídnutou cenou 1 249 752,- Kč 
bez DPH bude stavbu provádět firma Agromeli spol. s r.o. Pokud bude počasí i nadále dostatečně příznivé, proběhnou  
ještě v letošním roce práce odbahnění. Do 10. března 2018 mají být veškeré práce dle harmonogramu ukončeny. 

Panský rybník – oprava realizátora



Kulturní dům je bezesporu velkou 
chloubou Hodonic. Snad každý 
návštěvník chválí jak zázemí úřadu, 
tak kulturní a sportovní či nájemní 
bytové a nebytové prostory. Paní 
Šimíková, zaměstnankyně obce, se 
pečlivě věnuje úklidu kanceláří, sálu, 
salonku, obřadní místnosti, udržuje 
v perfektní čistotě chodby, přísálí, 
sociální zázemí a vše ostatní. Pros-
tory kulturního domu jsou čím dál 
oblíbenější a vyhledávané pořadateli 
nejrůznějších akcí, jak soukromých 

oslav či svateb, tak náročnějších, 
čítajících i několik set návštěvníků, 
například při hodech, plesech anebo 
Pivním korbelu. Pro snazší, rychlejší 
a efektivnější úklid byl pořízen nový 
úklidový stroj. Jedná se o stroj ba-
teriový, s rotačními diskovými kartáči, 
konstruovaný na dlažbu i parkety, je 
snadno ovladatelný, lehký, šetří vodu 
a umožňuje rovněž stírání ploch. 
Úklid je tak nesrovnatelný se základ-
ním vybavením pro vytírání podlahy. 

Čistící strojParkovací stání
Dlouhodobý záměr vytvořit dosta-
tek parkovacích míst v obci má své 
pokračování na Krhovické ulici, ve 
směru od Krhovic po pravé straně. 
Zde se aktuálně realizuje zpevnění 
ploch pro stání automobilů. Tech-
nologie je pro mnohé novinkou. 
Stavební firma pokládá na štěrkové 
lože plastové mříže, které budou 
plošně vyplněny zeminou a budou 
sloužit jako efektivní zatravňovací 
systém. Tím má být dosaženo sjízd-
nosti i za deštivého počasí, současně 
očekáváme výrazně lepší povrch 
oproti původnímu nezpevněnému 
různorodému vzhledu a struktuře. 
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ŽZIVOTNI PROSTREDI V OBCI
V IV I

V sérii informací o třídění odpadů si 
dovolujeme předat informaci nej-
zásadnější. Tu, že nám dorazilo 780 ná-
dob – popelnic, z toho polovina žlutých 
na plast, druhá polovina modrých na 
papír. Pořízení bude financováno z 85 % 
z dotací a z 15 % vlastními zdroji. Ote-
vírání obálek s nabídkami proběhlo 
dne 12. 10. 2017 a přineslo poněkud 
překvapivý, avšak pozitivní výsledek. 
Nejnižší nabídnutá cena činí 376 520,- 
Kč bez DPH. Předpokládaná cena se 
pohybovala okolo 800 tisíc.  Firma Kric-
ner, s.r.o., která nabídku podala, s touto 
cenou zvítězila ve výběrovém řízení. 
Konkrétní informace o způsobu reali-
zace projektu „Třídím u paty domu“ 
jsme vám předali osobně do schránek, 
společně s návodem na třídění a vzo-
rovou smlouvou. Mnozí již máte své 
vypůjčené popelnice doma, někteří 
už možná i naplněné. Vy, kteří jste se 
zatím nezapojili do systému třídění 
plastu a papíru a svozu těchto složek 
přímo z domácností, máte možnost 

o tyto sběrné nádoby požádat anebo 
se rovnou dostavit každé pondělí 
v čase 8:00-12:00 nebo každou so-
botu mezi 09:00-11:00 do Sběrného 
dvora odpadů na ulici Krhovické 436 
v Hodonicích. Služba je pro občany 
zdarma a výpůjčka může proběhnout 
na základě Smlouvy o výpůjčce. Papír 
budeme svážet jedenkrát měsíčně  
a plast každé dva týdny, dle harmono-
gramu svozu odpadů.  

Od zavedení systému sběru odpadů 
přímo z domácnosti si slibujeme 
především vytřídění dále využitelných 
složek komunálního odpadu a tím 
snížení už dále nevytřiditelné složky, 
která se odváží ke skládkování. Obec 
už v této oblasti udělala pro občany 
maximum, nyní je míč na straně oby-
vatel. 

Povinnost třídit odpad vyplývá ze záko-
na o odpadech, potažmo také z obecně 
závazné vyhlášky OZV 1/2017. 

Třídím u paty domu 



V
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Horké a suché léto nás potrápilo, ještě více pak zeleň v sídle i v krajině. Plně si uvědomujeme, že vegetace obzvlášť v sídle 
dokáže pracovat lépe než výkonná klimatizace. Vegetace dobře zásobená vodou v létě výrazně chladí svoje okolí. Jediný 
strom chladí výkonem až několika desítek kW, činí tak tiše a nenápadně. Jeho chladící výkon se zároveň řídí příkonem 
slunečního záření. Neustále se snažíme dosazovat stromy, keře, květiny pro lepší mikroklimatickou pohodu v Hodonicích. 
Jistě přicházejí méně radostné momenty, kdy dřeviny přecházejí ze stádia dospělosti do stádia rozpadu anebo dojdou 
do fáze, kdy není možné z bezpečnostních důvodů dřevinu na stanovišti ponechat a přichází na řadu kácení. Ve všech 
případech povolování kácení či vlastním rozhodování o kácení ukládáme do rozhodnutí povinnost realizovat náhradní 
výsadby včetně následné péče pro kompenzaci ekologické újmy, a to dle metodiky Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Výsadby

SMS portál
Naše společnost směřuje k pokrokovým a dalo by se říci sofistikovaným řešením složitějších i běžných každodenních 
situací. My se snažíme držet krok s touto dobou a připomínáme možnost odběru informativních SMS z úřadu. Po zare- 
gistrování (návod naleznete v pravé části hlavní stránky www.hodonice.cz) budete dostávat SMS zprávy o plánovaných od-
stávkách vody, elektrické energie či plynu, o termínech konání významných kulturních a sportovních akcí, o mimořádných 
změnách v provozní době obecního úřadu a podobně. Není třeba se obávat ze zahlcení zprávami, zasíláme skutečně to 
nejdůležitější. Služba je bezplatná. 

www.hodonice.cz    

V loňském roce jsme byli za-
skočeni, jak rychle někteří sklízí 
vánoční stromečky. Proto letos 
s předstihem informujeme o tom, 
jak s ním správně naložit. Pokud 
je umělý, je to jasné, schovat do 
krabice na další rok. Kdo topí 
dřevem, má také vyřešeno. My os-
tatní můžeme odložit odstrojený 
stromek do některého z kontejne-
rů, rozmístěných na veřejných pro- 
stranstvích pokud možno tak, 
aby byly dostupné co nejlépe. 
Naleznete je Na Vinici mezi by-
tovými domy, Na Sídlišti mezi 
panelovými domy, pod Obecním 
úřadem před lékárnou, na ulici Pan-
ské u hřbitova, na ulici Krhovická 
u sběrného hnízda, na parkovišti 
pod bývalou masnou za hasičskou 
zbrojnicí, na Sběrném dvoře od-
padů na ul. Krhovická 436. 

Kam s vánočním 
stromečkem? Obec Hodonice nechala vypracovat strategický plán rozvoje na období 

2018-2033, který shrnuje klíčové závěry a stručně popisuje navržené aktivity 
a opatření spolu se základnímu strategickými směry. Dokument byl zpra-
cován jako koncepční materiál, jehož cílem je podpora vyváženého rozvoje 
území, zlepšení veřejné služby a správy pro zajištění konkurenceschopnosti 
spolu s udržitelným rozvojem území. 
Strategický plán si můžete přečíst na elektronické úřední desce v sekci 
směrnic a vyhlášek. 
Obec má povinnost zpracovat také další dokumenty. V současné době se 
pracuje na Povodňovém plánu a Plánu odpadového hospodářství obce. 

Strategický plán

Pro některé zatím nic 
neříkající výrazy, pro 
Hodonice další v řadě 
úspěchů. Hodonice byly 
přihlášeny do soutěže 
Chytrá obec se svým pro-
jektem Řešení mapových 
služeb GisOnline. Ve ve-
likostní kategorii do 10 
tisíc obyvatel Hodonice získaly titul Chytrá obec 2017. Kromě příjemného 
úspěchu je důležité zmínit, co to přináší občanům. Na této internetové 
adrese www.gisonline.cz otevřete zmiňovaný mapový server, který di-
sponuje množstvím funkcí. Vše důležité naleznete na jednom místě. Úřadu 
současně slouží chytré mapy například pro správu majetku, informuje o bu-
dovách, pozemcích, ale také například eviduje prvky dopravního značení 
či veřejného osvětlení. Je tak efektivním nástrojem pro evidenci a správu. 
V našem případě stále pracujeme na doplňování informací do celého sys-
tému. Nahlédněte. 

Chytrá obec 
– GisOnline



SPOLECENSKA KRONIKA

Říjen 2017

Listopad 2017

Krčová Jana 71 let
Burianová Anna  80 let
Lefnarová Dagmar 74 let 
Madejová Vlasta 79 let
Macháčková Marie 87 let
Bršťák Štefan 70 let
Suchánková Marie 74 let

Miléř Stanislav 73 let
Lattner Vladimír  81 let
Lípa Ladislav 70 let
Miléřová Zdenka 72 let
Šmíd Jaroslav 84 let
Budný Ludvík 80 let
Schlesinger Karel 84 let

Prosinec 2017

Rožnovský František 73 let
Hrabec Josef 76 let
Tomášková Jana 74 let
Grillowitzerová Růžena 84 let
Šulová Hedvika 80 let
Novotná Anastazie 83 let
Horáčková Ludmila 71 let
Kružík Vladimír 77 let
Jaroš Vladimír 76 let
Kratochvíl Ludvík 75 let
Medková Františka 79 let

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Loučíme se s občany, kteří odešli 
z našich řad

Schlesingerová Albína * 1931
Vladko Kolečkář * 1950
Ludmila Lipová * 1926
Josef Žáček * 1953

Vzpomínáme

V I
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Životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku dovršili nebo dovrší v nejbližších dnech 

Lenka Bičianová, Nikol Franková, 
Klaudie Nedvědová
Dětem a celé jejich rodině přejeme  
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

Vítání dětí do života proběhne v lednu 
2018. Rodiče obdrží osobní pozvánku. 

www.hodonice.cz    

Místní knihovna v Hodonicích oznamuje čtenářům, 
že od 1. 1. 2018 bude platit NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

Obec Hodonice je zřizovatelem 
konzultačního střediska Virtuální 
univerzity třetího věku. Zájem 
o VU3V v našem konzultačním 
středisku mají převážně ženy. Pro 
zvyšující se účast posluchačů jsme 
výuku přesunuli z prostor kni-
hovny do salonku obecního úřadu. 
Posluchačky jsou se vzdělávací ak-
tivitou velice spokojené, protože 
mohou studovat v okruhu svých 
vrstevníků v prostředí, které 
dobře znají. Nyní dobíhá poslední 
lekce aktuálního kurzu. O tématu 
v novém semestru Vás budeme in-
formovat přímo v knihovně a dále 
na obecních vývěskách či interne-
tových stránkách. 

Virtuální univerzita 
třetího věku

Z KNIHOVNY

Úterý  9:00 - 11:00 14:00  - 17:00
Středa  14:00  - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 11:00 14:00  - 17:00

Registrační roční poplatky zůstávají stejné:

Děti a mládež do 15 let  15,- Kč
Studenti a učni   30,- Kč
Důchodci    40,- Kč
Dospělí    60,- Kč

Kontakt: Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel.: 515 234 448



KULTURA A SPORT

Michal k snídani
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První říjnová neděle přilákala do kulturního domu v Hodo-
nicích skalní fanoušky Michala Nesvadby. Michal, který 
úžasně rozumí dětské duši, si tentokrát připravil představení 
pod názvem Michal k snídani. Hlavním tématem bylo tedy 
jídlo a pití, mnoho malých návštěvníků mu přišlo pomoci 
na podium a žádný z nich neodešel s prázdnou. Během 
chviličky dokázal každému vykouzlit originální dárek z jed-
noho ze svých super vynálezů, kterým je barevná lepicí pás-
ka. Děti tak odcházely s kytkou, banánem, trumpetkou nebo 
například s pistolí špuntovkou. Je téměř neuvěřitelné, že 
letos „Super Michal“ oslavil již šedesáté narozeniny, přejeme 
mu mnoho energie, nápadů a ještě spoustu podařených 
vystoupení také u nás v Hodonicích. 

Halloween 
- Ohnivý podzim pro děti

Krásné počasí si pro třetí ročník Hallo-
weenu - Ohnivého podzimu připravilo 
sváteční sobotní odpoledne 28.října. 
Stalo se tak ideální kulisou pro stále 
úspěšnější akci spolku Hodoňáci, který 
pro děti všech věkových kategorií na 
školním hřišti již tradičně připravil 
spoustu soutěží, atrakcí, mezi nimiž děti 
vždy berou útokem malování na obličej, 
takže i ty děti, které doma zapomněly 
masky, se za chvilku převtělily do podo-
by čarodějnic, upírů nebo příšerných 
zombíků. Poznat pak své vlastní dítě 
měli problém často i sami rodiče. Ale i ti 
byli velmi brzy vtaženi do her a soutěží 
svých ratolestí, které z nich s velkou 
chutí motaly mumie, což se ukázalo jako 
vítaný zdroj materiálu pro závěrečnou 
tradiční bitvu se záplavou toaletního 
papíru. Všudypřítomné dýně, otevřený 
oheň k opékání špekáčků a lampičky 
všeho druhu dotvořily tajemnou atmos-
féru pro oslavu svátku předvečera Všech 
svatých. Vrcholem celého odpoledne 
bylo ohnivé vystoupení a velkolepý 
ohňostroj. Nadšení dětí, jejich upřímná 
radost z výher v soutěžích, ale i vítané 
okamžiky oddechu pro rodiče, kteří tak 
mohly své děti jen z povzdálí sledovat  
a popovídat si se známými a přáteli jsou 
krásnou odměnou pro pořádající spolek 
Hodoňáci, kterému patří velký dík.

Martinské hory jsou už od roku 1985 napevno zapsány do kalendáře našich 
obcí a jejich obliba zejména mezi veřejností stále stoupá. V pátek se sousedé 
potkají pod májou, během soboty si krojovaný průvod najdou v ulicích, večer 
se pobaví na muzice a nedělní dopoledne patří závěrečné hodové mši v kos- 
tele Nanebevzetí Panny Marie. Ne každý má čas nebo možnosti zúčastnit 
se celého bohatého hodového programu, ale ten kdo má chuť, si své určitě 
najde. Letošní chasa již od začátku podzimu pilně nacvičovala pod velením 
Patrika Hačeckého z Hodonic a Jany Fajkusové z Tasovic.  Ukočírovat 26 
párů dospělých a podobný houf dětí není jen tak, ale oba stárci to zvládli na 
jedničku. Naše obce opět po roce rozsvítily překrásné kyjovské kroje a kro-
jovaná chasa za doprovodu Vacenovských muzikantů vytancovala a rozez-
pívala jinak poměrně tiché ulice. Bohaté pohoštění během celého průvodu 
připravili tasovičtí myslivci a u hasičské zbrojnice hodoničtí hasiči, ale také 
mnoho sousedů a příznivců našich Martinských hodů. Děkujeme všem, kteří 
se na jejich přípravě podíleli, zejména hlavnímu pořadateli TJ Sokol Tasovice, 
obcím Hodonice a Tasovice, ale také všem spolkům a dobrovolníkům.

Martinské hody 

www.hodonice.cz    

Lenka Filipová
V sobotu 25. listopadu pořádala Obec 
Hodonice Vánoční koncert Lenky  
Filipové. Tato kytarová virtuoska pos-
tupně předvedla krásné skladby svě- 
tových autorů, jakož i své nejkrásnější  
a nejznámější písně, včetně tradicionálů. 
Několika písněmi vzpomněla na své 
blízké přátele, kteří pro ni skládali  
texty, protože autorkou většiny své hudby 
je Lenka Filipová sama. Hodonické pub-
likum uchvátila a vysloužila si potlesk ve 
stoje.
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V sobotu 18. 11. 2017 pořádalo SDH 
Hodonice prodejní akci Hodonický 
bazárek, na kterém si mohli prodejci 
pronajmout stoly a prodat své použité 
věci všeho druhu. Lidé tak měli 
možnost nakoupit převážně dětské 
oblečení, hračky a vybavení, ale 
také dámské nebo pánské oblečení 
a doplňky, dekorace a potřeby pro 
domácnost. O prodejní místo pro-
jevilo zájem celkem 10 prodejců. Ku-
pujících nebylo mnoho, to nás ovšem 
neodradilo a plánujeme uspořádat 
podobnou akci na jaře roku 2018. 

Akce Hodonický bazárek
Schůze TJ

Poslední listopadový den se konala 
schůze TJ Hodonice, z.s.. Předseda TJ 
pan František Latr přivítal přítomné, 
seznámil s programem jednání a dále 
podal informace, týkající se jak člen- 
ských oddílů, tak například další orga-
nizace TJ v novém roce, připomenul 
akce, které proběhnou ještě v roce 
letošním. Těmi jsou Štěpánská zábava 
a Předsilvestrovské bruslení, obojí v ter- 
mínu 25. prosince. Dále shrnul řadu 
oddílů, některé byly navrženy ke zrušení, 
některé naopak přibývají. Z nejvíce 
aktivních můžeme zmínit šachový 
kroužek, stolní tenis, badminton, tenis, workout, folklorní soubor, nebo také nový 
oddíl florbalu. Předseda chválil vedoucí oddílů, kteří se aktivně věnují činnosti  
s dětmi a mládeží, ale také například cvičení žen či poměrně krátce fungující jógu. 
Z úst vedoucích oddílů zazněly požadavky na financování činnosti pro příští rok. 
TJ Hodonice má řadu sponzorů, nebrání se podpoře ze strany případných nových 
sponzorů :-) Důležitou informací, která zazněla, je aktualizace členské základy,  
a to s předáním všech potřebných údajů o členech včetně členského příspěvku 
nejpozději do konce ledna 2018. Spolky, jako je TJ Hodonice, musejí nyní zadávat 
údaje do centrálního systému elektronicky, což zvyšuje administrativní náročnost. 
Smyslem TJ Hodonice je co nejvíce podpořit sport a další volnočasové aktivity 
především dětí a mládeže a zaštítit jejich aktivní činnost. 

Pro připomenutí, roční členské příspěvky jsou stanoveny takto:
Děti do 15 let 0,- Kč
Studenti, důchodci 50,- Kč
Ostatní členové TJ Hodonice 100,- Kč

Ukázkou je snímek z jednoho z nejaktivnějších oddílů - šachového kroužku, 
konkrétně z turnaje, jehož se zúčastnilo celkem 14 dětí. Všimněte si narůstajícího 
zájmu děvčat o hru šachy, ta nás velmi těší.

Předvánoční kolonáda
Velký zájem o páteční Předvánoční 
kolonádu překvapil organizátory 
stejně jako špatné počasí, kvůli 
kterému musela být akce přesunuta 
do stísněných prostor školy. Pěvecký 
sbor přivítal 1. prosince přítomné 
pásmem koled, po kterém měli 
všichni možnost hodnotit nápadi-
tost třídních vánočních stromečků  
v přízemí školy. Prostor šatny se změnil 
ve vánoční trh s prodejem výrobků, 
které žáci vytvořili v adventních díl-
nách. Atmosféru vánoc podtrhla 
vůně dýňového punče, marokánek 
a tóny klasických koled. Výtěžek  
z prodeje bude použit na vybavení 
zájmového klubu a stromečky s kaš-
tany předány mysliveckému sdružení 
pro přilepšení divoké zvěři.            

/Mgr. Jaroslav Novák/

Předvánoční čas vyplňuje již mnoho desetiletí v Hodonicích 
tradiční posezení s místními seniory, kterých se letos sešlo přes 
140. Toto setkání uspořádali v pátek 8. prosince zastupitelé 
obce a zaměstnanci obecního úřadu, kteří připravili odpoledne 
s nabitým kulturním programem. Po úvodním slovu starosty 
Bc. Pavla Houště, který obeznámil přítomné s uskutečněnými  
i plánovanými investičními akcemi v obci a také statistických 
informacích od nové paní matrikářky Bc. Michaely Poláškové 
přišla na řadu vystoupení dětí z mateřské i základní školy, které 
si připravily rozmanité pásmo naladěné na vánoční notu. Sál 
rozezpívaly pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Tasovic. Třemi 
tanečními vstupy bohatě vyplnily program také Znojemské 
grácie. K tanci i poslechu až do půlnoci hrála kapela Duo Carmen 
z Únanova. Hodoničtí sousedé a sousedky tak měli opět po delší 
době možnost si popovídat, zazpívat i zatančit a naladit se pěkně 
na následující vánoční čas.



PRIPRAVOVANE 
AKCE

Štědrodenní přikrmování zvěře  24. 12. 2017
                                            v 9.00 hod. sraz u OÚ
Předsilvestrovské bruslení TJ  25. 12. 2017  
Štěpánská rocková zábava  25. 12. 2017  

  

Fotografie:   František Šimík, Jaroslav Kubík, Ing. Jitka Bořilová
Za obsahovou a formální stránku odpovídá:   Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí
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Úřední hodiny
Pondělí  7.00 - 12.00   12.30 - 16.00 hod.  |   Středa  7.00 - 12.00  12.30 - 16.00 hod.  |  Čtvrtek  7.00 - 12.00 hod.

Sběrný dvůr odpadů

www.hodonice.cz    

Myslivecký ples 5. 1. 2018 
Tříkrálová sbírka  
Prezidentské volby 1. kolo 12. - 13. 1. 2018
 2. kolo 26. - 27. 1. 2018

Leden 2018

Školní ples ZŠ Tasovice 2. 2. 2018
Ostatky – Masopustní oslavy 10. - 12. 2. 2018
Pivní korbel 16. 2. 2018
Dětský karneval 24. 2. 2018

Únor 2018

MDŽ – setkání důchodců 10. 3. 2018 
Výstava vín 24. 3. 2018

Březen 2018

Vánoční provozní doba:

 Sobota  23. 12. 2017  ZAVŘENO
 Středa  27. 12. 2017 OTEVŘENO 12:00-17:00
 Pátek  29. 12. 2017 OTEVŘENO 9:00-11:00
 Sobota  30. 12. 2017 ZAVŘENO

Význačné body ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se na svém 36. zasedání usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice č. 1/2017 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území obce Hodonice. Tato vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Obecního 
úřadu. Současně zrušuje OZV 1/2015. Na stejném zasedání v následujícím bodu byla zastupitelstvem vydána Obecně závazná 
vyhláška obce Hodonice č. 2/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování odpadů. Sazba poplatku činí pro rok 2018 452,- Kč a vyplývá z podílu nákladů na sběr a svoz směsného komu-
nálního odpadu a počtu obyvatel. Poplatek je splatný do 30. 9. 2018. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří nedosáhli 
věku 18 let a poplatníci, kteří dosáhli věku 65 let. 
Tyto a všechny ostatní vyhlášky jsou v plném znění na úřední desce webu obce www.hodonice.cz v sekci Vyhlášky, směrnice.  
Zastupitelstvo mimo jiné připravuje pro schválení rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019-2020.

Vodné a stočné v roce 2018
Svazek obcí Tasovice a Hodonice je zřízen členskými obcemi Hodoni- 
ce, Tasovice a Krhovice. Svazku předsedá Josef Sabáček, místopředse-
dou je Bc. Pavel Houšť. Svazek spravuje Čističku odpadních vod, kana-
lizaci a přívod pitné vody. Na posledním výboru svazku bylo schváleno 
vodné a stočné pro rok 2018, takto: 

vodné 36,90 Kč vč. DPH
stočné 28,65 Kč vč. DPH

Dále bylo projednáváno rozšíření ČOV, které je v té fázi, kdy proběhlo 
výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Dalším 
krokem je podání žádosti o dotace. Rozšíření ČOV je nevyhnutelné, 
množství čištěné odpadní vody se nijak dramaticky nenavýšilo, což ale 
neplatí na koncentracích právě odpadní vody. Nové a nové chemické 
prostředky v domácnostech, ale také další znečištění přispívá k tomu, 
že ČOV aktuálně pracuje téměř na plný výkon a v krátkém výhledu 
nebude stávající velikost dostačovat. Z akcí minulých je na místě 
zmínit realizaci vodovodního přivaděče z Hodonic do Krhovic. Tato 
stavba proběhla technologií podzemních horizontálních vrtů a vedení 
potrubí a byla podpořena dotacemi. Nově se chystá připojení kanali-
zace v části obce Tasovice za mostem. Očekává se také v dohledné 
době započetí výstavby rodinných domů na vinici v Tasovicích, což 
bude rovněž předmětem řešení svazku v otázkách vodovodů a kanali-
zace. 
Účetní svazku je paní Mgr. Helena Vaculíková, 
tel.: 721 800 769, e-mail: svazekhodonice@volny.cz

Obec Hodonice provozuje Fond rozvoje bydlení
Ve zkratce FRB nabízí poskytování půjček na zvelebení obytných bu-
dov a bytů na území obce Hodonice. FRB stanovuje celkem 15 priorit, 
například obnova střechy, fasády, zateplení obvodového pláště domu, 
změna dispozice vnitřní části bytu, oprava ústředního topení, elek-
troinstalace, vodoinstalace nebo také zřízení kanalizačních přípojek 
splaškové vody.  Žádost o půjčku z fondu rozvoje bydlení může žadatel 
podat na základě vypsaného výběrového řízení, zveřejněného na 
písemné i elektronické úřední desce www.hodonice.cz. Nízký zájem 
o půjčku z FRB směřuje spíše ke zrušení tohoto fondu. Přesto tuto in-
formaci uveřejňujeme s cílem zjistit zájem obyvatel. Pokud uvažujete 
o podání žádosti o půjčku nebo jakýkoliv doplňující dotaz, obraťte se 
na starostu obce nebo pracovníky obecního úřadu. 


